
 اللغة التركّیة وآدابها
                        من المقاالت المترجمة لدائرة معارف العالم اإلسالمي

                                                   أ. د. دالل عّباس

 التركّیة، الّلغة واألدب . هذه المقاّلة تتضّمن الفصَلین التالَیین:
 1) الّلغات التركّیة
  2) األدب التركّي

  فصُل الّلغات التركّیة یتضّمن:
  ألف) مقّدمة

 ب) الوضعّیة التكّونّیة
 ج) الخصائص البنیوّیة

  د) الّلغات التركّیة القدیمة
 هـ)  الّلغات التركّیة المعاصرة

  فصُل اآلداب التركّیة یتضّمن:
 ألف) قبل اإلسالم 

 ب) بعد اإلسالم
 ج) العصر الحاضر 
 د) األدب في الّلغات التركّیة خارج تركیا 

 1) الّلغات التركّیة
أو لهجًة 21 الیوم األصل المشتركِة التركّیة الّلغات مجموعة تحتوي مقّدمة .             ألف)
بها مكتوب مستنٍد أّول نسمٍة. 120’000’000 ویتكّلمها أدبّیة 1، أنواٌع منها لكلٍّ             لغًة،
السادس القرن في ظهروا الذین أولئك إلى یعود المیالدّي) الهجرّي/الثامن الثاني             (القرن
"التركیَّة". اسم الّلغات هذه مجموعة على ُأطلق تاریخّیة وألسباب األتراك، باسم             المیالدّي
من القریبة المناطُق واللِّغات الشعوِب هذه منشأ بإّن القائلَة الفرضیَّة األلسنّیة الشواهد              تؤّكد

 آسیا الوسطى.
التحّوالت في ومساهمتها الشعوب هذه أهّمّیة على دلیٌل التركّیة الّلغات            انتشار
السادس القرن من ابتداًء الشعوب هذه احتّلت لقد الشرقّیة. أوراسیا من لقسم              التاریخّیة

1 . literary idioms 
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دائًما معّرضة حدودها كانت محدودة (منطقة أوراسیا من واسًعا قسًما بعده، وما              المیالدّي
  للتغّیر)، واحتّكت منذ عصور ما قبل التاریخ بالّلغات األوراسّیة الحّیة والمیتة.

أحیاًنا األتراك الفاتحون كان فقد المناطق؛ بعض في التمازج إلى األتراك هجرة              أّدت
المعّقد المسار هذا المحّلّیة. الثقافة إلى ینجذبون وأحیاًنا المغلوبین، على لغتهم             یفرضون
والتحتّیة الفوقّیة البنى ذات المتنّوعة الظواهر من تولیًفا التركّیة الّلغات تاریخ             جعل

  والمجرّدة.
Turkish ومصطلح كّلها، التركّیة الّلغات لمجموعة Turkic مصطلح استخدام           إّن
ظاهرة هو إّنما التركّیة، والدولة العثمانّیة، الدولة متصرفّیات ضمن المحصورة            لّلغات
الفرنسّیان والمصطلحان ,turcique tyurkskiyالروسّیان المصطلحان ←)        جدیدة

.(turque, turetskiy 
والبلدان تركیا في والمحّققّین الباحثین بین النظر وجهات في كبیر خالف             هنالك
شرح في الكومنولث)، دول ضمن والّلغة التركّیة السیاسّیة الَوحدات بینها (ومن             األخرى
هذا التركّیة) 3، (الّلغات دیْلَلرى" و"تورك التركّیة)، (الّلغة دیلي" 2 "تِورك           المصطلحین
الوقت وفي تاریخیا الّلغات هذه بین بالقرابة المتعّلقة المختلفة االستنتاجات عن ناجٌم              الخالف
المحلّیة األنواع هي التركّیة، الّلغات أّن الیوم األتراك الباحثین معظُم یعتقد             الراهن.
في روسیا في لألتراك القومّي الحراك من المستمّد الرأي هذا واحدة. للغة              (لهجات/أسالیب)
جمیع لكّن العرب، األلسنّیین بآراء متأثٌّر المیالدّي عشر الهجرّي/التاسع عشر الثالث             القرن

  الباحثین مّتفقون على أّن كلَّ واحدة من الّلغات التركّیة المعاصرة لهجٌة أو لغٌة مستقّلة.
اتساع على دلیل باألتراك والمتعّلقة المكتوبة الوافرة األبحاث إنَّ والمراجع :            المصادر
كما بهم. الجّدّي والمحّققین الباحثین واهتمام التركّیة، والّلغات الشعوب تحتّلها التي             الرقعة
االتجاهات تشخیص یجعل الّلغة، التركّیة البلدان في للمنشورات الیومّي التزاید            أنَّ
نعرضها التي المختصرة البیبلیوغرافیا فإّن لذلك صعًبا، أمًرا السیاق هذا في             والمصداقّیة
من مزیٍد عن والبحث المَشّخصة، واألدّلة المراجع على األولوّیات تركیز تسّهل             هنا،

 المعلومات.
 الدلیل العاّم للبیبلیوغرافات القدیمة والراهنة في األبحاث المتعّلقة بعلوم التركّیات التي تتضّمن األلسنّیات:

 أجنبي...................................
 بیبلیوغرافات عاّمة:

 أجنبي..............................

2 . Turkish language 
3 . Turkic languages 
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  كذلك

 أجنبي .........................
 بیبلیوغرافات متداولة

 أجنبي........................
كذلك ُأجریت والتي اآللتائّیة التحقیقات إطار في تركّیة، لغوّیة كتب تتضّمن مفّصلة) (وبیبلیوغرافیا تمهیدّیة                رسائل

 في أوروبا وآسیا الوسطى:

 أجنبي.....................
 رسائل تمهیدّیة وعاّمة حول علم التركّیات:

 أجنبي..................
االعتبار بعین األخذ مع التركّیة، واللغة العثمانّیة اللغة بعلوم المتعّلقة باألبحاث (تنحصر تمهیدّیة أخرى                رسائل

 الجوانب الضرورّیة المبنّیة على قاعدة واسعة):

 أجنبي........................
 المراجع األخرى التي تتضّمن مباحث ألسنّیة هي:

 أجنبي...................
 تاریخ اآلثار البحثّیة:

 أجنبي..........................
 اآلثار األخرى:

 أجنبي.........................
  

فصیلٍة إلى تكّونها، أصل إلى نظًرا التركّیة الّلغات تنتمي التكّونّیة 4. الوضعّیة             ب_
بریتانیكا ، (←اآللتائّیون*، التونغوزّیة 5 والمنشو- المغولّیة الّلغتّین من جدا قریبٍة           لغویٍّة
التركّیة الّلغات بین ما في .("Altaic" ماّدة إیرانیكا ، Altaic"؛ languages"            ماّدة
شابه، وما الصوائت عدد حیث من وإْن الّلغوّیة البنیة حیث من إْن عدیدة مشتركة                قواسم

  ومن المؤّكد أّن نشأتها تعود إلى حقٍب تاریخّیة بعیدة.
بین التكّونّیة العالقة على دلیًال الشواهَد هذه والمحّققین الباحثین من كبیر عدٌد              یرى
لغویٍّة عائلٍة فروَع یعّدونها هم لذلك الّلغات؛ بهذه الخاّصة والتعابیر والمصطلحات             الكلمات
ویرى وآخرون). تكین 01، آلتو 9، رازانن 8، بوّبه 7، (رامشتت 6، اآللتائّیة أي           مشتركة

4 . Genetic position 
5 . Manchu-Tungus 
6 . Ramstedt 
7 . Poppe 
8 . Räsänen 
9 . Aalto 
10. Tekin 
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للعالقات نتیجًة أخرى، لغٍة من لغٍة اقتراض على دلیٌل الشواهد هذه أّن آخرون               محّققون
لیجتي 21، (نمت 11، باآللتائّیة المشهورة النظرّیة ُیعارضون هؤالء الشعوب. بین           التاریخّیة

  بنـزینغ 31، كالوسن 41، ششربك 51، دورفر 61، وآخرون).
عشر الثاني القرن في ظهرت قد اآللتائّیة الّلغات عائلة نظرّیة أّن من غم الرَّ               على
هذه أسس واضَع رامشتت ُعّد ص126-125)، (بوّبه، المیالدّي عشر الثامن            الهجرّي/
بین تكّونّیة عالقٍة إلیجاد الممكنة الجوانب جمیع من جامعة، تولیفًة عرض ألّنه              النظرّیة،

 هذه الّلغات (←آلتو، ص161 وما بعدها).
مثمرٌة، إّنما مقتضبة مباحث في موته، بعد جدیًدا فصًال رامشتت نظرّیة انتشاُر              افتتح
الفرَص واستمرارّیتها األبحاث تتابع أتاَح اآللتائّیة. للنظرّیة المعطاة األهّمّیة من            مستمّدة
جدیدة بحثیة حقوًال ذلك بموازاة وأوجد وتاریخها، الّلغة جزئّیات من الكثیر             لتوضیح
دورفر، 1381هـ/1962م؛ نفسه، بعدها؛ وما ص181 1375هـ/1956م،         (كالوسن،

  1382هـ/1963م، ص5 وما بعدها؛ نفسه، 1385هـ/1966م، ص81 وما بعدها).
اآللتائّیة، األورالّیة- حّتى أو اآللتائّیة الّلغات بین قرابة بوجود یعتقدون الذین             أولئك
ضمن مفترَضین كحقَلین قبل من ُطرحتا اللتین والیابانّیة- الكورّیة الّلغتّین الیوَم             یحِسبون
وما ص175 آلتو، بعدها؛ وما ص149، (←بوّبه، المجموعة هذه من جزًءا الشبكة-              هذه
بعدها؛ وما ص101 ستریت 81، بعدها؛ وما ص1 1399هـ/1979م، میلر 71،           بعدها؛

 منغس 91، ص234 وما بعدها).
األولى الّلغات تطّور بناء إعادة حول تتمحور التي النوستراتیكّیة 02- المدرسة أتباع             یعّد
نقطًة التكّونّیة الناحّیة من اآللتائّیة الّلغات وحدَة أوراسیا- في الغابرة األزمنة في ُوجدت               التي

 مهمة في نظرّیتهم.
والمغولّیة التركّیة الّلغات بین القدیمة المشتركات أّن اآللتائّیة النظرّیة معارضو            یرى
بالّلغات یتعّلق ما في خاّص، بشكل تساعد المتبادل، االقتراض نتیجة تونغوزّیة             والمنجو-

11 . Németh 
12 . Ligeti 
13 . Benzing 
14 . Clauson 
15 . Shčerbak 
16 . Doerfer 
17 . Miller 
18 . J. Street 
19 . Menges 
20 . Nostratic School 
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أولى والدة سبقت التي التاریخّیة المرحلة في البنیوّیة الخصائص بعض بناء بإعادة              التركّیة،
  اآلثار الّلغوّیة المكتوبة.

اآلراء تتوافق األصلّي، الموضوع بصدد النظر وجهات في التضاّد من الرّغم             على
إلى بالنسبة التاریخ قبل ما بعصور أیًضا المتعّلقة البحث، هذا أجزاء بعض في               والتفاسیر
1404هـ/ نفسه، بعدها؛ وما ص93 1401هـ/1981م  ب ، (دورفر، اآللتائّیة         الشعوب

  1984م، ص38-37).
من بدّقة االستفادة ضرورة اّتضحت اآللتائّیة، النظرّیة دراسة من الجدیدة المرحلة             في
1391-1392هـ/ نفسه، ←) والتطبیقّیة التاریخّیة األلسنّیة والمعایّیر التقلیدّیة،         النظرّیات
ص35 1401-1404هـ/1981-1984م، نفسه، بعدها؛ وما ص50        1972-1973م،
األسالیب استخدام أودى لقد بعدها). وما ص39 1981م  ألف ، نفسه،1401هـ/ بعدها؛            وما
معظم في مسدود طریق إلى الهندو-أوروبّیة الدراسات عن عاّم بشكل الناتجة             والتجارب،
یتعّلق ما في سّیما (ال اآللتائّیة لّلغات األولى المراحل حول مصادر وجود لعدم               األحیان

 بالّلغات المغولّیة والمنجو-تونغوزّیة األكثر تقلیدّیة من الّلغات التركّیة).
أكثر شرح إلى یحتاج الّلغات هذه بتطّور الخاّصة الجوانب من العدید أّن لنا تبّین                لقد
في ِنِمت استخدمه الذي (المصطلح النسبّیة" 12 شبه األّولّیة "العالقة مصطلح من             تفصیًال
األصلّي للموطن التاریخّیة والظروف الجغرافّي بالموقع الصلة ذات الجوانب           ص63)؛
في الشعوب واختالط بسرعة، أو ببطء المكان تغییر (مثل الّالحقة وهجراتها الّلغات              لهذه
االجتماعّیة الطبقّیة والعناصر الّلغوّي، والتبادل لغات، عّدة أو لغتین ووجود الواحد،             المكان

 وغیر ذلك من العوامل).
أوجه إیجاد ظروف في عمیٌق تأثیر لها كان آنًفا، المذكورة العوامل أّن المؤّكد               من
الموجودة الّلغوّیة الشواهد نطاَق هذه الشبه وجوه غّیرت لقد الجغرافّي. والتوّزع             الشبه،
وتحتاج كّلیا، مختلفٌة الهندو-أوروبّیة، بالّلغات مقارنًة التاریخّیة، القرائن هذه شامًال.            تغییًرا

 إلى نهج خاّص ومنّظم لتوضیح هذه الوقائع.
 المصادر والمراجع:

  أجنبي.......................
نظام أو األصوات علم بحسب التركّیة الّلغات تحتوي البنیوّیة . الخصائص            ج)
ال كذلك نسبیا. قلیلٌة فیها والصوامت الصوائت، من الكثیر على (الفونطیقا)             األصوات

21 . relationship-like primaeval relation 
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الصوتّیة األنظمة في عدیدة مشتركة قواسم هنالك المتجانسة. الّلفظّیة للمقاطع فیها             وجود
  لّلغات المستقّلة، باستثناء بعض الحاالت القلیلة.

البحثّیة اآلراء من العدید هنالك التطبیقّي، المجال في میدانّیة تحقیقات وجود عدم              بسبب
معظم في التكّیة أّن عاّم بشكل ُیعتقد والنَّْبر). (التكّیة جزیئّیة 22 الفوق العناصر حول               المثیرة
الموسیقّیة 32 النغمة ص180). (بوبه، األّول الهجائّي الحرف فوق تكون التركّیة            الّلغات
ومن ص11)، بازن، ص.ن؛ م.ن، ) هجائّي حرف آخر فوق وتكون التكّیة، عن               مستقّلة
ص.ن، (م.ن، أماكنها تتغّیر أن یمكن الخاّصة، السوابق بمعنى الَخْفض أخرى،             ناحیة

 غابن 42، ص10).
تعتمد الصوامت. تناغم له وتبًعا الصوائت 52، تناغم قانون التركّیة الّلغة معالم أهّم              من
على أساًسا الجوانب) جمیع من بتجانٍس [صوتیا] فونیطیقیا (المترافقة الصرفّیة القاعدة             هذه
الشفتین=مكّور]، بكلتي [ملفوظ شَفتانّي ومقّدم 62؛ (مؤّخر للصوائت متضاّدة خصائص           ثالث
الدقیقة القواعد أّما وخفیض 82)؛ عاٍل الشفتین]؛ تدویر دون من ملفوظ [أي مدّور 72              وغیر
منحصًرا لیس التناغم الكلمة. ُبنیة في ُوّضحت فقد الصوائت، تتالي تحّدد التي              الّالحقة
یلحقها (الّلواحق) الملحقة 92 المورفیمات بل األساسّیة، [المورفیمات] الصرفّیة          بالوحدات

 المّد، وتظهر تالًیا أنواع صوتّیة أكبر.
الواحدة الكلمة أّن بمعنى النطعّیة 03، األصوات تناغم الصوائت، تناغم نماذج            أشهر
الّلغات جمیع في موجودة الحالة هذه المقّدمة. الصوائت أو المؤّخرة الصوائت إّما              تتضّمن
هنالك المدّورة، غیر أو الشفتین] بتدویر [الملفوظة المدّورة الصوائت مجموعة في             التركّیة.
ُتقسم الذي الشفتانّي، التناغم أ) أساسّیان: نوعان هنالك المنطلق هذا ومن متنّوعة،              نماذج
بتدویر [ُتلفظ مدّورة إلى المقّدمة، مقابل المؤخّرة عن فضًال علیه، بناًء الخفیضة              الصوائت
العالیة الصوائت له نتیجًة تتناغم الذي الشفتانّي االنفراج ب) المدّورة؛ غیر مقابل              الشفتین]

 والصوائت المدّورة.
كاألنواع نماذجه، تركیب جعلت الصوتّي النظام هذا فیها ینفرد التي الخصائص             إّن
تناغم تحّقق معیار فإّن لذلك، نفسها. الّلغات بهذه ا خاص لغة، أّي في األخرى               الفرعّیة

22 . suprasegmental elements 
23 . musical tone 
24 . Gabain 
25 . vowel harmony 
26 . back & front 
27 . rounded & unrounded 
28 . high & low 
29 . bound morphemes 
30 . palatal harmony 
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تلك المتداد تبًعا متفاوته، درجاُته والجدیدة، القدیمة التركّیة الّلغات أنواع في             الصوائت
  الّلغات.

الدخلّیة األلفاظ في سیّما ال كثیرة؛ استثناءات الصوائت تناغم نماذج جمیع استخدام              في
 التي استطاعت بنسبة ال ُیستهان بها، أن تحافظ على استقاللّیة نظامها الصوتّي.

الذي المصطلح هذا یؤّكد االلتصاقّیة 13. ماهیُّتها الّالفتة التركّیة الّلغات خصائص            من
(كالّلغات الصرفّیة الخصائص ذات والّلغات الّلغات هذه بین التضاّد على كثیًرا،             انُتقد
الملحقة المورفیمات استخدام خالل من (االلتصاق) المیزة هذه تدّل           الهندو-أوروبّیة).
النْحوّیة، والوظیفة الّلغوّي االشتقاق حدود في الّلغوّي، األصل إلى ُتضاف التي             (الّلواحق)

  على أسلوٍب خاص بهذه الّلغة تقریًبا.
والمؤّنث (المذّكر الجنس على داّلة نْحوّیة تعریف أدوات التركّیة الّلغات في             لیس
حروف مفرد). (المعدود لألسماء المفرد الشكل ُیستخدم باألعداد یتعّلق ما في             والخنثى)،
نفسها هي الصرفّیة 23 الّلواحق نسبیا. بسیط النْحوّي الّلغة نظام مستخدمة. غیر كذلك              الجّر
محدودة، التركّیة في الكلمة 33 أنواع نْحویا خاّصة. الحقة له الجمع ألّن وللجمع،              للمفرد
االسم بین للتمییز نْحوّیة عالمة من ما وحرف. وفعل اسم إلى عاّم بشكل تقسیمها                ویمكن
النظام في مهّم عمل هنالك الّلغة هذه ففي الفعل. بمشتّقات جدا غنّیة التركّیة الّلغات                والصفة.

  النحوّي السم  الفعل والصفة الفعلّیة واسم المصدر أو حاصل المصدر.
والبدل)، إلیه، والمضاف (الصفة، ف المَعرِّ أّن هو النحو، في أساسيٌّ عامٌل             هنالك

ف (االسم مثًال)، والمضاف إلیه موقعه قبل المضاف.  یسبق دائًما الُمَعرَّ
(ترتیب لها لة المشكِّ العناصر لموقع هو الحاسم الدوُر الجملة بنیة إلى             بالنسبة
التابعة الجملة وتدّل واالنسجام. التوافق النحوّیة القواعد معظم مبدأ یكون أحیاًنا             الكلمات).

 التي تبدأ بحرف الربط أو بالضمائر الموصولة، على نفوذ الّلغات األجنبّیة.
الّلغات بین مشتركٌة أخرى، فرعّیة بعناصر المدمجة األساسّیة، الخصائص هذه            معظم
والیابانّیة، والكورّیة، والمنجو-تونغوزّیة، والمغولّیة، والمجرّیة]، [=الفّلندّیة        الفینو-أوغرّیة 43

  وتمنحها خصائص مشتركة الفتة، تمّیزها عن سائر الّلغات األوراسّیة.
 المصادر والمراجع:

 أجنبّي............. ......

31 . agglutinative nature 
32 . case suffixes 
33 . parts of speech 
34 . Finno - Ugric 
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  د)  الّلغات التركّیة القدیمة.  هذا الجزء من المقالة یتضّمن األقسام التالیة:
 1. مالحظات تمهیدّیة

 2. قبل التاریخ
 3. الظهور

 4. التشّكل التاریخّي لمـَواطن الّلغة
 5.  الّلغات المكتوبة واألدبّیة

 معلومات تمهیدّیة
  أحواض األنهار: أورخون وتاالس ویني سئي

 حوض نهر تاریم ومنطقة كانسو
 منطقة كاشغر

 منطقة خوارزم
   مناطق المراكز الثقافّیة في العصر التیمورّي

    أوروبا الشرقّیة ومراكز نفوذها

 آسیا الغربّیة (1)
 آسیا الغربّیة (2)
 آسیا الغربّیة (3)

 ظهور الّلغات المعاصرة المكتوبة
 6. األلفباءات المستخدمة طیلة التاریخ

 7. خصائص التطّور التاریخّي لبنى الّلغات التركّیة
 العالقة بالّلغات األخرى

 8. العالقات التكّونّیة لّلغات
 9. أزمنة تاریخ الّلغة.

التركّیة، للشعوب القدیمة المیزات التركّیة الّلغات تاریخ یوّضح تمهیدّیة .           1-مالحظات
ومساعیهم والثقافّیة، المناطقّیة المتغیّرات وأبعاد كذلك، وتشّتتهم االستثنائّي، دورهم سّیما            ال

 لتثبیت االستقرار.
إلى الداخلّیة، وتحّركاتهم انتشارهم، نطاق اتساع وتالًیا التركّیة، الشعوب تشّتت            كان
غیر المتمّدنة األّمم وبین بینهم مناسبة] وبغیر [بمناسبة تنقطع ال التي الحروب              جانب
بالحسبان أخذنا إذا المسار لذلك كان لقد األمد. وطویَل تدریجیا الزمان، ذلك في               البدوّیة
الّلغة انتشار لنطاق مستّمر تغییر نحو دفعهم جهة فمن عمیقة؛ نتائج الّلغات، هذه               تشّكل
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العملّیة هذه معّینة. نواٍح في السكان توّزع إلى أّدى أخرى ناحیة ومن تقلصا)، أو                (اتساًعا
وقسمة المستقّلة، الّلغات تطّور في باستمرار وأّثرت المكانّیة، األطر واضح بشكل             نّوعت

  لهجاتها، وارتباطها بالّلغات األخرى.
لغتها فرض إلى األحیان، معظم في التركّیة الشعوب بها قامت التي الفتوحات              أفضت
(الطبقات الجدد الحّكام حّتى أو الوسطى)، آسیا في اإلیرانّیون (مثًال المغلوبین             على
أحیاًنا وببطء أحیاًنا بسرعة المیزة هذه عملت الحالَتین في الغرب). في الحاكمة              المغولّیة
السّكانّیة األكثرّیة لغة تبّني إلى األتراك اضُطرَّ ما نادًرا استیعابّیة 53. عملّیة باتجاه              أخرى
األخرى الشعوب جانب إلى اإلقامة أّن عن فضًال وغیرهم). والقبتشاق والممالیك،             (البلغار،
أكثر أو لساَنین ذوي أصبحوا أن إلى الثقافّیة-الّلغوّیة، المشتركة الحیاة من نوع إلى               دفعتهم
الّلغوّي المعیاُر هذا وضَع وغیرها). الروسّیة الیونانّیة، األرمنّیة، التركّیة/اإلیرانّیة،           (مثل

 أساَس التأثیر الّلغوّي المزدوج.
من مختصرة (أخبار لألتراك األولى التاریخّیة العصور من الباقیة المصادُر            تتضّمن
اآلثار تقّدمها التي والشواهُد وغیرهم)، والعرب الصینّیین، ومن البیزنطّي،           العصر
جغرافيِّ نطاق في األمد طویلة تاریخّیة مرحلًة المعاصرة، الّلغات في األلسنّیة             والقرائن
ومن أخرى إلى منطقة من یتغّیر له، مثیل ال تنّوع عن الشواهد هذه ماهّیة تعبُِّر                 واسع.
مختلفة. منهجّیة] [علم میتودولوجّیة نظرّیات إلى یحتاج تحلیلها أّن یبدو آخر، إلى              عصر
ما في حّتى ناقصة، الساحات من كبیر عدد في الشواهد من العظیمة الشبكة عاّم،                بشكل
المتناول في لیس موّثق، تاریخ لدیهم والذین وغیرهم، والبِتِشْنغ* كالخزر* بشعوب             یتعّلق
جمیع أّن نعتقد تجعلنا المباشرة غیر والمستندات الوثائق فإّن لذلك منسجمة؛ ألسنّیة              وثائق

 هذه الّلغات جزٌء من عائلة الّلغات التركّیة.
الشواهد عالقة إلى إشارة أو عالمة أّي فیها لیس محّددة حاالت هنالك ذلك، عن                فضًال

 الّلغوّیة بأصحاب الّلهجات المفترضة لتلك الّلغة، كما هو حال الَقْرُلق (الَخُلخ).
 2. قبل التاریخ

والمغولّیة التركّیة الّلغات بین المقارنة الدراسة لنا تقّدم التطبیقّیة .           الشواهد
الّلغات. هذه إلى بالنسبة التاریخ قبل ما عصور حول متنّوعة شواهَد             والمنجو-تونغوزّیة
بین الوثیقة الصلة ُیثبت األولى، المرحلة في األخرى في لغة كّل من دخیلة ألفاظ                فوجود
المناطق تحدید في ُتساعد األلسنّیة المعلومات تربطها. التي والعالقة المجموعات،            هذه

 األصلّیة التي استوطنتها الشعوب التركّیة، وهجراتهم الّالحقة.

35 . assimilation 
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أهّمّیة لهما نوعان مختلفة بأشكال عنها ُعّبر التي المقبولة، الّلغوّیة المطابقات بین              من
>-f البدائّیة التركّیة h-/θ- األّول النوع التاریخ؛ قبل اآللتائّیة الّلغات إلى بالنسبة              خاّصة
h-*f-<*p>*-) تعدیل إمكانّیة تتیح التي البدائّیة، المنجو-تونغوزّیة f-/p< البدائّیة          المغولّیة
دورفر، حدیًثا← اكُتشفت قدیمة لهجة من جزًءا البدائّیة h-التركّیة المحّققون عدَّ را مؤخ) (             
لهذه المحتملة الصالت تثبت عینه الوقت في بعدها). وما ص93            1401هـ/1981م،

 المقارنة بالّلغات األورالّیة، أهّمیَّتها التاریخّیة (←بوبه، ص152-151).
والمعارضین المؤّیدین بین األساسّي االختالف وراء كانت التي الثانّیة           المطابقة
،[r ُتلفظ l مثًال المشابهة، األصوات على r [غلبة بالراء 63 اللثغة هي اآللتائّیة               للنظرّیة

 واللثغة بالّالم 73 [غلبة l على األصوات المشابهة].
التطابق هذا اآللتائّیة، الّلغات بین التكّونّیة الصلة نظرّیة أنصار أحد تكین، ت.              وصَف
šو z التركیَّین الحرَفین تطابق أّن حا موض اآللتائّیة، للنظرّیة األساسّي الركن             بأّنه
التركّیة توقوز تتالقى مثًال ُمثبًتا، بات قد الجوواشّیة 83 الّلغة في l و r الحرَفین مع                 المشترك
1406) الجوواشّیة في جول بـ التركّیة (الحجر) تاش وتلتقي الجوواشّیة؛ في            وتاخار/تاّخار
بالالم، والّلثغة بالراء اللثغة هذا األصوات تطابق ُسمَّي بعدها). وما ص141             هـ/1986م،
على منشأهما الجواوشّیة في l و r أن عاّمة قناعة هنالك نفسه؛ باالسم أیًضا یعرف                 وحالیا
r بـ علیهما ُیَدّل بات التركیَّین š و z أّن اكُتشف حین ذلك، بعد التركیَّین. š و z                    التوالي

اآللتائّیة األلسنّیة نظرّیة مؤّسس رامشتت َطَرح والمنجو-تونغوزّیة، المغولّیة الّلغتّین في l             و
المغولّیین l و r إّن یقول فهو الصائَتین. هذین تقّدم حول كلیا، مضادة نظریًَّة                المقاَرنة
لهذه تأكیًدا . l و r لـ المتطّور الشكل هي s وأّن التركّیین، š و z من أقدم                    والجواوشّیین
األصوات على z [غلبة بالزاي 93 اللثغة یها نسمَّ أن األفضل من كان رّبما              النظرّیة
1388هـ/ تكین، (أیًضا← المشابهة] األصوات على s [غلبة بالسین 04 والّلثغة           المشابهة]
(التي األلفاظ أّن االعتبار في أخذوا فقد اآللتائّیة النظرّیة معارضو أّما ص51)،              1969م،
الّلغات بین المحتملة الغابرة الصالت عن ناجمة دخیلة ألفاظ إّال هي ما الظاهرة) هذه                تعكس

 األوائلّیة 14.

36. rhotacism 
37 . lambdacism 
38 . Chuvash 
39 . zetacism 
40 . sigmatism 
41 . proto-languages 
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حولها واحدة نقطة عن إّال الموضوع هذا حول لها حّد ال التي المباحث ُتسفر                لم
األصل في الصوتّي النظام منشأ أّن على متفقان الفریقان الصوتّي النظام تعدیل في               إجماع:
وما ص26 (←رامشتت، ῐ * > š أو *l >ř؛ > < r/z* أو *<r:التالي النحو على                 افُترض
بدًال ri̭ التوالي على تكون أن یجب بعدها) وما ص107 1344هـ/1926م، بوبه،              بعدها؛
هذا في والّلهجات] الّلغات تشخیص [=معیار الّلغات 24 متشاَبه حدود .’l من بدًال li̭ و ’r                 من
التقسیم هذا مجموعتین. إلى الحدیثة التركّیة والّلغات القدیمة التركّیة الّلغات تقسم             التوافق
حادثًة لیكتشفوا فرصًة المحّققین منَح التحقیق، من األّولى المراحل إحدى في ُأثبت              الذي

 مهّمة في تاریخ الشعب التركّي، ویبذلوا جهوًدا لربطها بحوادث تاریخّیة محّددة.
البدوّیة، بالشعوب ا خاص اهتماًما الصینّیة التاریخّیة اآلثار أبدت الّلغوّیة. العالئم             أولى
الشواهد فإّن ذلك مع الصین. أرض من الشمالّیة األجزاء على دائًما خطًرا تشّكل كانت                التي
شدیدة. بصعوبة الشعوب هذه لغات تعّرف یتم وتالًیا جدا، ضئیلة المصادر تلك في               الّلغوّیة
توبا بلغة كلمات وبضع المیالدّي)، الرابع (القرن هیونغ-نو 34 لـ مثنويٍّ حول التحقیق              أوجَد
خاّصة مشكالت الصینّي بالخّط مكتوبة وكّلها المیالدّي)، الرابع-الخامس (القرن تابقاج 44            أو
1367هـ/1948 (بازن، التركّیة الّلغات من عالمات تعّد ألّنها الصوتّي، النظام تعدیل            في
تثبت بعدها). وما ص228 1370هـ/1950م، نفسه، بعدها؛ وما ص208           م،
1368 (غابن، كافًیا یكن لم الموضوع هذا حول التحقیق أّن التفسیر هذا على              االعتراضات
نفسه، ص96؛ مج1، 1382هـ/1963م، دورفر، بعدها؛ وما ص244          هـ/1949م،

 1392هـ/1973م، مج17، ص4).
أخذت التي بلیو 54، كنظرّیة الّلغوّیة، العالقات بقضّیة المتعّلقة األخرى النظرّیات            أّما
(القرن وجوان-جوان 74 المیالدّي) الرابع (القرن سین-بي 64 حكومات االعتبار          في

 الخامس-السادس المیالدّیان) البدوّیة، فقد ظّلت ضمن حدود النظرّیة (بارتولد، ص19).
الغرب، باتجاه البدائّیة العصور في ارتحلوا قد كانوا الذین اآلسیوّیین للبدو             كان
بانونیا 84، وفي األسود والبحر القوفاز شمالّي واقعة منطقة في المطاف آخر في              واستقّروا
اآلن حّتى والفرنجة). الروم ودول (بیزنطة، المختلفة المجاورة بالحضارات وثیقة            عالقاٌت
على سوى الّلغوّیة، باألبحاث یتعّلق ما في تحتوي ال الشعوب، بتلك المتعّلقة              المصادر

42 . isoglosses 
43 . Hiung - nu 
44 . T’o-pa or Tabgač 
45 . P. Pelliot 
46 . Sien-pi 
47 . Zhouon-zhouon/ Juan-juan 
48 . Pan[n]onia 

11 
 



والمفردات 94) واأللقاب (األسماء، المواضیع هذه شرُح المترابطة. غیر المعلومات           بعض
مستوى إلى تصل ال واأللقاب األسماء أّن عام بشكل ویبدو عدیدة، مشاكل              تواجهه

 المستندات الحاسمة لتعیین ُهوّیة الّلغة.
یقطنون كانوا الذین البدو، الهون 05 عن المتوافرة األلسنّیة المعلومات من            انطالًقا
القضّیة. هذه حول االختالف شدیدة آراء ُقّدمت المیالدّي، الرابع-الخامس القرن في             بانونیا
) وبریتساك 15 ص187-179) (1411هـ/1991م، ِنِمت كـ المحّققین بعض عّد          فقد
على دلیًال الهون لغة عن المتوّفرة المعلومات بعدها) وما ص124            1373هـ/1954م،
السابقة، النظرّیات باتا رفًضا دورفر رفض أخرى ناحیة من الشعب. لهذا التركّي              األصل
(1392هـ/1973 ومبهمة كافّیة غیر الموجودة المعلومات أّن أبحاثه خالل من وجد أْن             بعد

 م، ص1 وما بعدها).
یقطن كان الذي اآلخر البدوّي الشعب اآلفارّیین، حول موّسعة أبحاث كذلك             ُأنِجزت
یعتقد األلسنّیة. المعلومات من انطالًقا المیالدیَّین)، الثامن حتى الخامس القرن (من             بانونیا
ینسُب المتأّخرة األبحاث أحُد اآلفارّیین. لغة في تركّیة لغوّیة شواهد إثبات باإلمكان أّن               ِنِمت
وتعود المجر، في اكُتشف اإلسكندینافّیة] الرونّیة [باألبجدّیة الرونيّ 25 بالخّط حجرّیة            كتابًة
1408هـ/ (هارماتا 35، اآلفارّیین إلى المیالدّي، الهجرّي/الثامن الثاني القرن حوالى          إلى
في ا مهم تقدما یشّكل أْن یمكن بعد، ما في أكبر قیمًة االكتشاف هذا القى إذا                 1988م).

  تحدید الهـُوّیة الّلغوّیة للشعوب البدوّیة في تلك المرحلة التاریخّیة، في تلك المنطقة.
األعراق متعّددة كانت التي البدوّیة الدویالت بین الّلغوّیة الصالت دراسة            أسفرت
العشیرة لغة على األرجح على تدّل -التي الموّثقة الّلغة آثار لشرح والمساعي              والّلغات،
الّلغات وجود ُیثبت صریح مستند أّي وجود عدم من غم الرَّ وعلى عاّم؛ توافق عن                الحاكمة-
هجرات في تركّیة عناصر وجود إّن القول بالتأكید یمكننا المذكورة، المناطق في              التركّیة
المركزّیة، وأوروبا الوسطى آسیا بین شاسعة منطقة في واسع، نطاق على البدوّیة              الشعوب

  أمٌر ال مناص منه (منغس، ص16 وما بعدها).

49 . single words 
50 . Hun 
51 . Pritsak 
52 . runiform 
53 . Harmatta 
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تدّل كما المیالدّي، السادس القرن في مّرة ألّول التركّیة، الشعوب ظهرت الظهور. .3             
نهر (منطقة الوسطى آسیا هما جغرافّیتین منطقتین استوطنوا وقد التاریخّیة،            الشواهد

 أورخون*) وأوروبا الشرقّیة (منطقة البونتیك 45).
كانت الوسطى. آسیا في كبیرة بدوّیة دولة ظهرت المیالدّي السادس القرن أواسط              في
سرعان كبیرة منطقة على بعد ما في االسم هذا ُأطلق وقد "ُترك"، ُتسّمى الحاكمة                العشیرة
(كتابات متناسقة نصوص أّول هي آثاًرا، الشعب ذلك حّكام خّلف وقد نطاقها، اَتسع               ما
-) الّلغة تلك خصائص فیها تظهر القدیمة)، التركّیة من بلهجة المزارات أحد فوق              حجرّیة

.(z-š 
البونتیك (مناطق جدا واسًعا جغرافیا مثلثا األتراك استوطن الشرقّیة، أوروبا            في
أّنهم الثابت األوغورّیة 55، الشعوب من البلغار نماذجهم. أحد البلغار والبلقان)،            والفولغا
ذلك، وبعد البونتیك، منطقة في المیالدّیین السابع حّتى الخامس القرن من یعیشون              كانوا
الشمال إلى هاجروا المیالدّي، الهجرّي/السابع األّول القرن في التاریخّي التفّكك            بسبب
المیالدّي)، الهجرّي/السابع األّول القرن نهایة (بعد الدانوب نهر بمحاذاة البلقان من             الشرقّي
بلغار لغة ُتسّمى ص67-66). مج1، (مورافتشیك 65، معروف غیر تاریخ في الفولغا             وإلى
وألقاب كلمات تتضّمن الّلغة هذه من الباقّیة الشواهد الدانوب. بلغارّیة البلقان، شرقّي              شمال
الحالّیة البلغارّیة لّلغة القدیم الشكل أي السالفونیكّیة 75، الّلغة في دخیلة وألفاظ             وأسماء
التركّیة الّلغة أفقد مّما بلغتهم، تأّثروا البلغار جانب إلى یعیشون كانوا الذین              (السالفّیة).
لغة . البلغار> 85 األمراء <فهرس الّلغة بهذه المتعّلقة األلسنّیة المستندات أهّم أحد              أصالتها.
الثامن-التاسع (القرنان العربّي بالخّط المكتوبة للمزار الحجرّیة الكتابات خّلدتها الفولغا            بلغار
المتناسقة، لكْن القصیرة النصوص هذه المیالدّیان). عشر عشر-الخامس          الهجرّیان/الرابع

  ُتعّد من أهّم اآلثار التاریخّیة األلسنّیة في دراسة تاریخ هذه الّلغة.
األوغورّیین، بِحذاء یعیشون كانوا (الذین المجر لغة في الدخلیة التركّیة            األلفاظ
المنتظمة العالقة على تشهد تدریجیا) المیالدّیین والتاسع السادس القرنین في            وهاجروا

  بالمجموعتّین األوَلَیین من المستندات األلسنّیة.
بعضها، من جدا بعیدة مناطق في علیها ُعثر قد جمیعها اآلثار هذه أّن من غم الرَّ                 على
l / - للغة األساسّیة السمة تتشارك مختلفة، تاریخیة عصوًرا وتمّثل متفاوتة، خصائص               ولها

54 . Pontic 
55 . Oghurïc 
56 . Moravcsik 
57 . Slavonic 
58 . Bulgarische Fürstenliste 

13 
 



لغة المتنّوعة. البلغارّیة للمجموعات الّلغوّیة الوحدة على األصل هذا یدّل . -š/z- مقابل -r              
والّلغة -l-/ r الطراز 95 القدیمة الّلهجات بین اتصال حلقة تشّكل المّیتة الفولغا               بلغار

  الجواوشّیة، وحَدها الّلغة التركّیة المعاِصرة تتضّمن هذا الشكل من النظام الصوتّي.
تعّبر التركّیة، الّلغات تاریخ إلى إشارات تتضّمن التي المبهمة غیر الشواهد             أقدم
في تقعان منطقتین في موجودین كانا متمایَزین لغوّیین نوعین عن األصوات علم              بمنظار
األولى الهجرة على ساطع دلیٌل مجموَعتّین، إلى التركّیة الّلغة تقسیم أوروسیا. قاّرة              أقصى
في -l-/ r الّلغوّي النوع وجود إّن بالقول، الجدیر من الغربّیة. -l/r الّلهجة - صاحبة                 للقبائل
في (أي نفسها الزمنّیة المرحلة في الغرب، في -š-/z البدیل النوع العكس، وعلى               الشرق،
على الحصول تمَّ إذا القضّیة، هذه اتّضحت ربما اآلن. حّتى یثبت لم الغابرة)               العصور

 معلومات أوفى عن ذلك الزمن الغابر، فتكتمل المصادر الحالّیة القلیلة جدا .
الشعوب بهجرة التركّیة لّلغة األّولّي التقسیم عالقة لتوضیح جّمة مساٍع ُبذلت             لقد
النوع ظهور یربط الذي العاّم فالرأي التاریخّیة. المصادر خالل من ُعرفت التي              البدوّیة
تلك في الهون شعب ووجود إلیها، التاریخّیة بالهجرة الشرقّیة أوروبا في -r- /l               الّلغوّي
في اآلن حّتى الرأي هذا یزال ال السبب ولهذا والمقنعة، الداّلة الشواهد إلى یفتقد                المنطقة،
شعوب وهجرة الغرب، إلى الشرق من الهون هجرة أّن في شكَّ ال ذلك مع الفرضّیة.                 إطار

 بدوّیة مهّمة أخرى، أسفرت عن تطّور مهّم في توّزع الّلغات جغرافیا في تلك المنطقة.
بمنطقة -t-/r الّلغوّي للنوع مهّمة عالقة وجود إمكانّیة إلى هذه مقالتنا في              ُنلفت
ص منغس، بعدها؛ وما ص57 1360-1366هـ/1942-1947م، نمت، ←)         سیبیریا
الساحة تكن لم سیبیریا أّن من غم الرَّ على ص162)، أیًضا←إرَدل 06، بعدها؛ وما 55             
ص15-42؛ لیغتي، البلغار>؛ األمراء <فهرس بریتساك، ←) الهون لهجرة           األصلّیة

  إرَدل، م.ن، ص.ن).
نطاق على المعاصرة التركّیة الّلغات انتشرت الّلغوّیة . للحوزات التاریخّي التشّكل .4           
منطقة حتى الصین شمالّي من –یمتّد القاّرة هذه من عظیم فجزء أوروسیا. قاّرة من                واسع
الكبرى الّلغات أكثر یضّم الغربّي- األوسط الشرق حّتى سبیریا شرقي شمال ومن              البلقان
وتركّیة واآلذرّیة، والتركّیة والتركمانّیة، والقوزاقّیة، والقرقیزّیة، واألوزبكّیة،         (األویغورّیة،
یتكّلمها التي األخرى الّلغات أّن حین في منسجمة، لغوّیة مجموعة تقریًبا أي              تركیا)،

59 . type 
60 . Erdal 
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اآللتائّیة، (الیاكوت 26، الثانوّیة 16 والّلغات والجوواشّیة)، والباشقیرّیة، (التتارّیة         كثیرون
القرائیم 76، النوغانّیة 66، الكوموك 56/القوموق، التوفینّیة 46، الحاكاس 36،       الخاكاس/الخكاس/
 والقراجاى-البالكار 86)، مكانتها بالنسبة إلى كینوّیة النطاق الّلغوّي  ثانوّیة، وحتى مهجورة.

في موجودة وثیقة إلى التركّیة لّلغات الجغرافّي النطاق لغة التاریخّي الشكل هذا              یستند
معرفة دون حاَل الكافیة المصادر وجود عدم لكّن المیالدّي، السادس القرن             مصادر
التركّیة الّلغة نطاق سعة إّن الزمنّیة. المرحلة تلك قبل للهجرات الدقیق الّلغوّي              الماضي
وحّتى السادس القرن منذ جرت التي والفتوحات الهجرات حصیلة هو وثباته،             وعظمته
السادس القرَنین مصادر من المستمّدة الفهارس فإّن لذا المیالدّي، عشر الثاني             القرن
الّلغات نطاق اتساع على الداّلة المیالدّیین، عشر والثاني عشر الهجرّیین/الحادي            والسابع
المناطق تغطّي األساسّیة، الّلغوّیة فالمجموعات الحالّیة. األمكنة مبدئیا تطابق           التركّیة،
في اُألُغز الغّز/ ومجموعة الشرقّي، الجنوب في األویغورّیة المجموعة نفسها؛            الجغرافیا
هذا ظّل التركّیة. الّلغات حوزة من الغربّي الشمال في القبتشاق ومجموعة الغربّي،              الجنوب
السابع (القرن في المغولّي االجتیاح أوج في حاله على الجغرافّي التوّزع من              النوع
ال مهّمة هجرات إلى ناحیة من المغولّي االجتیاح أّدى فقد المیالدّي). عشر              الهجرّي/الثالث
أوراسیا في القائمة الّلغوّیة العالقة توثیق أتاح أخرى ناحیة ومن القبتشاق، منطقة في               سّیما
ص140؛ هاالسي-كون 96، ص912؛ مج8، األولى، الطبعة اإلسالمّیة ، د. ←)           المركزّیة

 بروكلمان، ص5؛ كالوسن، ص33-31، 47).
(الجوواش، التركّیة الشعوب لبعض نسبیا المتأّخرة أو القدیمة الهجرات           أّدت
في (الروسّیة األخرى الّلغات انتشار سعة أو والیاكوت)، والساالر، الصفر،            واألویغور
القومّي-السیاسّي االرتحال أو للترحیل نتیجة الوسطى) وآسیا سیباریا في الشرقّیة،            أوروبا
  في أوراسیا المركزّیة، أن تكون هذه المناطق ثانوّیة جغرافیا، وغیر منسجمة ومشّتتة لغویا.
الّلغوّیة الحوزات تشّكل في یؤّثر لم المیالدّي، عشر الهجرّي/الرابع الثامن القرن             بعد
الشرق، باتجاه التركمان تحّرك (مثًال المركزّیة الناحیة في الهجرات من محدود عدد              سوى
الَتَرنشیَّة*، والشعوب القرقیز إسكان وإعادة الوسطى، آسیا نحو القبجاق-األوزبك           وهجرة

61 . minor idioms 
62 . Yakut 
63 . Khakas/ Hakas 
64 . Tuvinian 
65 . Kumuk 
66 . Nogai 
67 . Karaim 
68 . Karachai-Balkar 
69 . Halasi - Kun 
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الغرب في العثمانّیة المستعمرات نطاق واّتساع الشمال، تركمان أي التروهمن 07            وهجرة
 والجنوب، وهجرة الغاغوز 17 باتجاه الشمال، وغیر ذلك).

المیالدّي الهجرّي/العشرین عشر الرابع القرن في التاریخّیة المتغّیرات بعض           أّدت
تشّتت إلى الّلغوّیة الحوزات بعض في ذلك) وغیر القسرّي، والتهجیر السّكان،             (تبادل
العّمال هجرة أّن كما وقبرص). القوقاز كریمة، الیونان، (تركیا، مجددا بالتركّیة             الناطقین

 األتراك إلى أوروبا الغربّیة في العقود األخیرة، قد وّسعت نطاق نفوذ هذه الّلغة.
ودول ومنغولیا، الصین في التركّیة الّلغة یتكّلمون األشخاص من الكثیر الیوم             نرى
واألردن، والعراق وأفغانستان، وإیران الذاتّي)، الحكم ذات أو (المستقّلة،           الكومنولث

 وبعض دول البلقان، وقبرص، وبعض الدول األوروبّیة (ال سّیما ألمانیا).
 5. الّلغات المكتوبة واألدبّیة

جغرافّیة- بحوزات واألدبّیة المكتوبة التركّیة الّلغات ظهور یرتبط تمهیدّیة .           قضایا
التركّیة الشعوب انتشار مسار على زمانّي بمنظار بوضوح تّدل وبعصور متنّوعة،             ثقافّیة
في كانت والتي المختلفة، المناطق في الثقافّیة للمراكز كان الغرب. باتجاه الوسطى آسیا               من
متبادلة، عالقات أحیاًنا وتربطها نفسها، الزمنّیة المرحلة في وناشطة فاعلًة العصور             بعض
بّینة النقطة هذه والتأثیر. للتأّثر اللهجّیة ومجاالتها السیاسّیة، حدودها وراء            وتخضع
األدبّیة الّلغات هذه "انفتاح" سمة عاّم. بشكل سائدة كانت التي الّلغات بنیة في               بوضوح
إلى وأّدت نفسه، بالقدر بعضها في تؤّثر كانت مختلفة لهجّیة عناصر أّن وسببها               ظاهرة؛

 تطویر الّلغة.
بالتأكید، االتجاه هذا القرون، تلك في سائدة كانت التي الكتابّیة األنظمة بنیُة عّززت               لقد
تلك دّقة عدم أخرى، بعبارة بوفرة. استخدمتاها الّلتین واألویغورّیة العربّیة األبجدّیتین             حّتى
هذا یؤّدي األدبّیة. لّلغات الّلْهجي اإلدراك تغییر تستوجب صوتّیة مدلوالت تقّدم             األبجدّیات
حوزات في نشأت التي المكتوبة اآلثار من المجموعة لتلك أفضل تشخیص إلى              األمر
علیها. المتعارف الّلهجیَّة الحدود وتجاوز لّلغات، متبادلة معرفة إلى وتالًیا أخرى،             لْهجیَّة
عالقة إیجاد إلى نوعها من الفریدة التاریخّیة الظروف هذه أّدت الّلغات، الختالط              نتیجًة
في غالًبا الّلْهجّي التداخل من نوع حصول مستغرًبا ولیس الّلغات، تلك بین ومحكمة               متبادلة

 لغة أدبّیة معّینة.

70 . Truhmens 
71 . Gagauz 
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تركت وقد المجتمع، بدین وثیٌق ارتباط وتطّورها المتنّوعة األدبّیة الّلغات لظهور             كان
خاصٍّ مذهٍب أو دیٍن فاعتناق الّلغة. تشكُّل في كبیًرا تأثیًرا الثقافّیة-التاریخّیة األرضّیة              هذه

األدبّیة الّلغات كانت جدیدة. خیارات الكتابّیة األنظمة ویمنح الدخیلة، األلفاظ تقّبل إلى              یؤّدي
أوراسیا، من واسعة مناطق في المیالدّي الهجرّي/الثامن الثاني القرن بعد انوجدت             التي
حوزة في ُنشاهد قرون. طیلة التركّیة الّلغات هذه استخدمت التي الشعوب لحاجات              مالئمًة
القرنین حّتى المعاییر هذه استّمرت وقد األدبّیة-الّلغوّیة، للمعاییر را تطو التركّیة            الّلغات
التالي: النحو على المیالدّیین، والعشرین عشر الهجرّیین/التاسع عشر والرابع عشر            الثالث
الغربّي، الشمال في الَجغتائّیة؛ األویغورّیة-القرخائّیة-الَجَغتائّیة/ الشرقّي، الجنوب         في
للمراكز الجغرافّیة التغییرات من غم الرَّ على اُألغزّیة. الشرقّي، الجنوب في            القبتشاقّیة؛
تّدل أدبّیة لغات ظهرت والمركزّیة)، الوسطى (آسیا الشرقّي الجنوب في            السیاسّیة-الثقافّیة
بنیة في سّیما ال بینها، ما في الوثیقة الّلغوّیة الصالت على وتشهد زمنّیة، استمرارّیة                على
نالحظ ال المتوافرة المصادر من وانطالقا له المحاذّیة والمناطق الشرقّي الشمال في              الّلغة
األدبّیة الّلغة تعّبر الغربّي، الجنوب في التاریخّیة. لألحداث نتیجًة مشترًكا، تطّوریا             مساًرا
عن العثمانّیة) (الدولة التركّیة الشعوب تاریخ في سیاسّیة سلطة بأعظم ارتباطها خالل              من
وملحقة العثمانّیة، الدولة أطراف (في القوقاز-الخزر منطقة في واالستمرارّیة.           الوسطّیة
الكّمّیة تعاني المستوى. حیث من األدبّیة الّلغات بین فارق هنالك أخرى). سیاسّیة              بوحدات
بالّلغات والوثائق والمخطوطات الحجرّیة الكتابات فیها بما الّلغوّیة، اآلثار من            الضخمة
من مختلفة، تاریخّیة وعصور متنّوعة مناطق من علیها الحصول أمكن التي             التركّیة،
ما الحقة، مراحل في اسُتنسخ أو مؤّرخ، غیُر النصوص من كبیٌر فعدد خاّصة.               مشاكل

 یجعل تعیین المسار الزمانّي للعناصر المكّونه لتاریخ لغته أمًرا صعًبا.
تركّیة، ألفباء فأّول مختلفة، كتابّیة بأسالیب التاریخ مدى على التركّیة الّلغات             ارتبطت
(التهجئة). مقطعّیة شبه خصوصّیة له كانت السامّي) اآلرامّي، الجذر (ذو الرونيّ 27             الخّط
آسیا من تمتّد كانت األتراك لنفوذ الخاضعة المناطق أّن على تدّل المتوافرة التاریخّیة               اآلثار
كانت تركّیة. غیر لغات على األرجح على تحتوي وكانت أوروبا، شرق إلى              الوسطى
محصورًة والُسریانّیة والتبتّیة والبراهمّیة، والمانوّیة، واإلسترانجلوّیة 37، السغدّیة         األلفباءات
كان والذي سغد، في االختزال إلى جذوره تمتّد الذي األویغورّي بالخّط الوسطى، آسیا               في
المستند المركزّیة. آسیا في أیًضا معروًفا كان كما الوسطى، آسیا في أساسّي بشكل               یستخدم

72 . runic 
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هذا أّن على یدّل (االناضول)، الغربّیة آسیا في علیه ُعثر الذي األویغورّي بالخّط               المختصر
اسُتخدم المیالدّي الهجري/السابع األّول القرن منذ واسع. نطاق على ُمستخدًما یكن لم              الخّط
ذلك تؤّكد التي األولى المستندات (تعود األساسّیة التركّیة المناطق جمیع في العربّي              الخّط
الیونانّیة األلفباء أنَّ ذلك إلى ُیضاف المیالدّي). عشر الهجرّي/الحادي الخامس القرن             إلى
النواحي تلك في ُعثر التركّیة. لّلغات الغربّیة الحوزة في مستخدمَتین كانتا األرمنّیة              واأللفباء
الّالتینّیة باأللفباءات الدینّي، التبشیر معظمها هدُف أجانب، كتُّابها نصوص على            كذلك
حّتى عشر الرابع الهجرّیین/من عشر الثالث حّتى الثامن القرن (من والكرجّیة             والسیریلّیة
الّلغوّي. للتقویم معّینة أسالیب إلى الكتابّیة األنظمة هذه تحتاج المیالدّیین). عشر             التاسع
الخّط ُألغَي الّلغة، على الحكومّیة الرقابة أساس وعلى 1338هـ/1920م، العام من             ابتداًء
في الضخمة السیاسّیة المتغّیرات والسیریلّیة. الالتینّیة باأللفباء التركّیة اللغة وُكتبت            العربّي،
النظام إلصالح إجراء أّول عن أعَلنت العشرین، القرن من التسعینات في التركّي              العالم

 الّلغوّي القائم (مضمون ذلك اإلجراء ال یزال مجهوًال حّتى اآلن).
الَتْنرّیة*، التعالیم وتتبع الشمنّي، الدین تعتنق األساس في كانت التي التركّیة             الشعوب
واإلسالم الیهودّي، والدین والتائّیة، والبوذّیة، المانوّیة، التعالیم بعد ما في            اعتنقت
لتلك المكتوبة النصوص من مجموعة لكّل الدینّیة-الثقافّیة األرضّیة تحتاج           والمسیحّیة.

  الشعوب إلى تحدید اإلطار والمنهج الخاّصین بالتحقیق األلسنّي لتلك المجموعة.
الباقیة اآلثار كّمّیة حول عاّمة تحقیقات إنجاز عدم له، یؤسف مّما والمراجع :              المصادر
ونظًرا المصادر. لهذه مناسب مجمٌل رأي فلها المتوافرة، التحقیقات أّما التركّیة. الّلغات              من
تداخلت فقد ألسنّي، أو وتاریخّي جغرافّي بمنظار تّم المصادر هذه إلى التطّرق أّن               إلى
اآلثار لتقدیم عاّم بشكل مفیدة التحقیقات هذه فإّن ذلك، مع لكْن األحیان؛ معظم في                المباحث

  المتوافرة.
مجّلدین في الیوم، حّتى التركّیة الّلغة من بقي ما كّل حول جامع تحقیق أفضل                ورد
السیاق. عن مواضیعها بعض خرجت التحقیقات، مراحل في التسّرع إلى ونظًرا ،PTF            

  یضّم الفهرس المختار، والمفید جدا المصادر التالیة:
 أجنبي.......................

 بیبلیوغرافات تتضمن آثاًرا تمهیدّیة تعود إلى ما قبل اإلسالم:

 أجنبي.......................
  قواعد الّلغة:

 أجنبي.......................
 الثقافات:
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 أجنبي.......................

النواحي، هذه من المتوافرة الكتابات سئي . ویني وتاالس أورخون األنهار: أحواض             
بخلفّیاتها المیالدّي، الهجرّي/السابع-العاشر الرابع حتى األّول من القرون إلى تعود            التي
الكتابات سّیما وال بعضها، التركّیة. بالّلغة مستند أقدم هي المتنّوعة،            الجغرافّیة-السیاسّیة
الجزئّیات في والتحلیل التجزئة إمكانّیة تتیح والمنسجمة، المطّولة األورخونّیة           الحجرّیة
"الروني" باسم المشهور بالخّط النصوص هذه معظم ُكتبت الّلغة. لهذه البنیوّیة             والتفاصیل
بنیة كمجموعة لها أّن من الرغم وعلى الشكل") "الروني مصطلَح الباحثین بعض ل              (ُیفضِّ
لتوضیح حثیثة مساع اآلن حّتى ُبذلت وقد الجزئّیة. الفروقات بعض بینها نجُد              منسجمًة،

 وشرح العوامل المشَكلة والمكّونة لهذه الّلغة.

  التحقیقات العائدة إلى النصوص األلسنّیة.
حدیثا، المنشورة اآلثار تكّملها للمصادر، شاملة صورة تقّدم قبل، من المذكورة             المعاجم

 ال سّیما هذا الكتاب:
 أجنبي.......................

   المنتخبات:
 أجنبي.......................

 اآلثار الباقّیة الرونّیة. تحقیق:

 أجنبي.......................
 النَُّسخ:

 أجنبي.......................
 قواعد الّلغة:

 أجنبي.......................
 األلفباء الرونّیة ونشرها:

 أجنبي.......................

األویغورّیون غادر هوانغ 77). (دون كانصو 67 ومنطقة (طورفان 57) تاریم 47 نهر           حوض
الهجرّي/التاسع الثالث (القرن الشمال في األّول موطَنهم علیهم، القرقیزّیین ضغط            بسبب
وأنشأوا تاریم، نهر وحوض الحالّي) قانصو (أقلیم الصین شمالّي إلى وانتقلوا             المیالدّي)،
تولیفة خالل من ثقافتهم وكّونوا ذاتّي، استقالل ذات سیاسّیة وحدًة المنطقتین من كلٍّ               في
على محفورة وكتابات المخطوطات، من كبیرة كّمّیة خّلفوا وقد المتنّوعة. والمذاهب             لألدیان
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التركّیة الّلغة لدراسة محكمة دعامًة تشّكل دینّیة، نصوٌص معظمها في هي             األخشاب،
بقیت األدبّیة الّلغة لكّن األویغورّیة، الثقافة ازدهار على المغولّي االجتیاح قضى             القدیمة.
المیالدّي. عشر الهجرّي/الثامن عشر الثاني القرن حدود حّتى ما، حدٍّ إلى             مستخدمًة،
كانت التي السابقة، لّلغة منطقیا استمراًرا الواقع في األویغورّیة النصوص لغة             ُتحسب
تدّل الّلغة، لهذه الثابتة والبنیة النسبّیة الوحدة من غم الرَّ على الحجرّیة. الكتابات في               ُتستخدم

  بعض الحاالت على أّن جزًء من خصوصّیاتها تعّرض لتغییر تدریجّي متتاٍل.
اآلثار من األقدم الجزء تشّكل المانویَّة النصوص أّن یعتقدون طویلة لمدٍّة المحّققون              ظّل
(أحیاًنا الخشب على المكتوبة والنصوص القضائّیة، الحقوقّیة والوثائق الّلغة، هذه من             الباقیة
هي -التي المتأّخرة التحقیقات تقّدم المغول. عصر إلى وتعود جدة، أكثر بوذّیة)              بمضامین
اآلثار لهذه دقیًقا زمنیا ترتیًبا والخارجّیة- الداخلّیة األلسنّیة المعالم من لمجموعة             تولیف

 الّلغوّیة.
 تحقیقات متعّلقة باآلثار الّلغوّیة:

 أجنبي.......................
 قضایا متعّلقة بالبنیة الّلغوّیة والفروقات الّلْهجّیة وتاریخ الكتابة:

 أجنبي.......................
من القراخانّیون، التركّیات: علوم آداب (في اإلیلكخانّیین* مملكة ست َأسَّ كاشغر .            منطقة
الغربّیة، األتراك منطقة سابًقا تستوطن كانت عشائُر الهجریَّین) السادس حّتى الثالث             القرن
الهجرّي) الرابع (القرن لإلسالم الساللة هذه اعتناق أتاح كاشغر. إلى بعد ما في               وهاجرت
القرن في انوجدت التي األدبّیة الّلغة كانت بعد. ما في التركّیة الّلغات لتطّور جدیدة                ظروًفا
ُكتبت الجدیدة. الدینّیة-الثقافة األجواء اختبرت إنّما األویغورّیة، الّلغة لسّنة تابعًة            الّالحق
الترك * لغات ودیوان الحاجب] خاص [لیوسف بیلیغ * غو (قوتاد األولى األدبّیة             اآلثار
ألفاظ مجموعة على الترك لغات دیوان یحتوى العربّي. بالخّط الكاشغرّي])            [لمحمود
في التركّیة لّلغات مفّصًال شرًحا تقّدم محّلّیة) أشعار ونماذج (أمثال ونصوص             واسعة،
األلسنّیة. لألبحاث قیما مصدًرا الكتاب هذا یشّكل السبب، لهذا الهجرّي. الخامس             القرن
بهذه تعلیميٌّ أثٌر الهجرّي) السادس أو الخامس القرن یوكنكي 87، (ألحمد الحقائق َعَتبة              كتاب
المنتظمة عالقتها على تدّل بنیتها الخاكانّیة 97. أو الكاشغرّیة ُتسّمى التي نفسها األدبّیة              الّلغة
مسار عیاًنا وأبرزت الوسطى آسیا في ظهرت التي السابقة، األدبّیة التركّیة بالّلغة              والدائمة

08، ص219 وما بعدها).
 التطور الّلغوّي (بوبه، ص67؛ دورفر < تجربة >
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 اآلثار العاّمة (بعضها متعّلق أیًضا بالعصور الّالحقة):

  أجنبي.......................
 لالطالع على اآلثار الّلغویة الباقیة←

 أجنبي.......................
المختلفة التركّیة المجموعات اجتماع مركز بوصفها خوارزم كانت خوارزم .           منطقة
الشعوب تاریخ في وحیوّیة جدا حّساسة منطقًة التاریخ، طیلة والقبتشاق) والغّز،             (األویغور
عشر الهجرّي/الرابع الثامن (القرن الناحیة هذه في الناشئة األدبّیة الّلغة تعكس             التركّیة.
األدبّیة خوارزم لغة كانت األخرى. في إحداها وتأثیر مًعا، الّلغات هذه تمازج              المیالدّي)
في أخذنا إذا الذهبّي المعسكر زرین] [آردوي مناطق في قبتشاق سهل في ا أیض               المستخدمة

 االعتبار بنیتها، استمراًرا ناصًعا لّلغة األدبّیة في هذه المنطقة في المرحلة السابقة.
 اآلثار العاّمة← األجزاء السابقة (منطقة كاشغر). النُّسخ والتحالیل الّلغوّیة الباقّیة:

 أجنبي.......................

الحكم حوزة في الجغتائّیة* الّلغة ظهرت التیموريّ . العصر في الثقافّیة المراكز             منطقة
وصل التي الّلغة هذه كانت وسمرقند). (بخارى الثقافیَّین مركَزیها في وَنَمت             التیمورّي،
طیلة ُتستخدم كانت والتي اإلسالمّیة، المركزّیة آلسیا األدبّیة اللَّغة رفیعة، درجة إلى              نضجها
هذه والقرم. الفولغا ناحیة حّتى الوسطى آسیا من تمتّد واسعة، جغرافّیة منطقة في               قرون
أبرز النوائّي*، علیشیر لألمیر كان والغّز. القبتشاق حاجة تلّبي كانت المعّقدة األدبّیة              الّلغة
قوانینها، وضع في مهّم، دوٌر الّلغة) هذه س مؤسَّ نعّده لم (إْن الجغتائّیة األدبّیة               الشخصّیات
التركّیة األدبّیة بالّلغات ما حدٍّ إلى متأّثرة الّلغة هذه أّن علًما التركّیة، عناصرها               وتعزیز

 األخرى.
بعدها) وما ص51 بوبه> 38، نیكوالس تخلید <كتاب آلتائیكا 28. (ستودیا إكمان 18 َم            قسَّ
التاریخّیة مراحلها السابقة، بالّلغات الّلغة هذه تربط التي المتناسقة العالقة على أّكد              الذي
التاسع القرن بدایة (منذ [الكالسیكّیة] االتَّباعّیة قبل ما مراحل (1 التالي: النحو              على
) الكالسیكّیة المرحلة (2 869هـ)؛ العام في األّول دیوانه النوائّي تألیف حّتى             الهجرّي
(3 آخر؛ وعدٌد خان، وبایرام وباُبر، والنوائّي، بایقرا، حسین یمّثلها            869-1009هـ)،
لهذه الممّیزة والسمة 1600-1921م)، (1009-1339هـ/ الكالسیكّیة بعد ما          مرحلة

 المرحلة هي تقلید النوائّي حرفیا، ومن ناحیة أخرى تغلغل عناصر أوزبكّیة في الّلغة.
← 
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      أجنبي....................
 (النص مرفق بمقّدمة وفهارس)

        أجنبي...........................
في الناحیة هذه بلغة المتعّلقة األولى التاریخّیة واآلثار نفوذها . ومناطق الشرقّیة             أوروبا
عشر والخامس الهجریَّین/الرابع والتاسع الثامن القرنین في كومانیكوس 48          كودكس
وأمثلة دینّیة)، لنصوص ترجمة (بعضها الّلغة تلك نماذج من منتخبات هو الذي              المیالدیَّین،
الّلغة هذه ُسّمیت النصوص حواشي في الدینّیین. للمبّشرین أّلفت مفردات ولوائح             نْحوّیة
(التتارّیة) "تاتارجه 78" االسم ُذكر النصوص داخل في لكْن كومانیكه 68 أو            كومانیكوم 58
(←سهل قبتشاق ناحیة لهجات المصطلحات هذه تصف التتارّیة). (الّلغة           و"تاتارتیل 88"
تأثیر على العثمانّیة، السیطرة من غم الرَّ على القرم نصوص تدّل قومان*).             قبجاق*؛
مصادرها المحّلّي، المجتمع معَلم هي التي المختلطة الّلغة تشّكل كیفّیة وتوّضح             القبجاق،
توّضح هذه االرتباط حلقة الذهبّي. المعسكر خلفوا الذین للخوانین الرسمّیة المستندات             غالًبا

  ظهور الّلغة األدبّیة التتارّیة.
على القرم) إلى وأنسابهم أصولهم تصل (الذین أوكرانیا من الغربّي الجنوب أرمن              كان
الّلغة هذه تالًیا واتخذوا التجارّیة؛ األنشطة خالل من القبتشاق، باألتراك دائمة             عالقة
الرسمّیة، (المستندات وافرة مستندات ُتثبته الموضوع هذا لهم. ودینّیة إداریة لغًة             الخاّصة
عشر العاشر-الحادي القرن من وغیرها) الدینّیة والنصوص [ج.دلیل] الّلغة           وأدّلة
الّلغات من خاّصة لهجة على أیًضا تدّل المیالدّي، عشر عشر-السابع            الهجرّي/السادس

 القبجاقّیة.
في نشهد المیالدّي، عشر عشر-السادس الهجرّي/الثالث العاشر حّتى السابع القرن            منذ
األدبّیة بالّلغة بنیتها حیث من شبیهة أدبّیة لغًة الممالیك*، یحكمهما كان الّلتین والشام               مصر
(الممالیك)، الحّكام هؤالء الحاكمة. للطبقة الغّزي-القبتشاقّي األصل على وتدّل           الخوارزمّیة،
الخزر. بحر وشمالي البونتیك وأمراء األیوبّیون السالطین اشتراهم عبیًدا الحقیقة في             كانوا
المملوكّیة-القبجاقّیة أ) مجموعتین: إلى الزمنّیة المرحلة لتلك العائدة الّلغوّیة المستندات م            ُتقسَّ
الغّزّیة-القبجاقّیة المختلطة الّلهجة ب) الخوارزمّیة؛ األدبّیة بالّلغة بنیویا الشبه (شدیدة            األصل
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التي والّلهجة القبتشاقّیة/ العناصر فیها تسیطر التي الّلهجة نوعین: إلى بدورها تتفّرع              التي
 تسیطر فیها العناصر التركّیة العثمانّیة.

التي جدا الوثیقة العالقة على المملوكّي العصر في األدبّي النشاط یدّل أخرى، ناحیة               من
المستندات ذلك (تؤّكد وإسطنبول خوارزم سّیما ال األخرى، التركّیة بالمناطق            تربطه
العربّیة والمجتمعات الحاكمة الطبقة بین الیومّیة العالقة فرضت الّلغوّیة).           والوثائق
الّلغوّیة النماذج الكتب هذه احتذت النْحوّیة. والكتب الّلغوّیة المعاجم تألیَف لها،             الخاضعة
المنطقة في ُتستخدم كانت التي المختلطة الّلغة لخصائص ممّثلة تالًیا فكانت             العربّیة،

  المملوكّیة-القبجاقّیة.
← 

  أجنبي....
 من بین التحقیقات التي تركت أثًرا في التفسیر، تخطى مجموعة من مقاالت دریمبا على أهّمّیة قصوى.

  ←معلومات بیبلوغرافّیة موجودة في

   أجنبي.......
 أیًضا←

 أجنبي.......
 تحقیقات عاّمة حول القبجاقّیة-المملوكّیة (تتضّمن فهرس اآلثار الّلغوّیة):

 أجنبي......
  بیبلوغرافیا شاملة لقبتشاقّیة األرمن

 أجنبي.....
 التحقیقات المتعّلقة بعالقة التراث األدبّي القبجاقّي بالّلغة التتارّیة:

 أجنبي....
 

 آسیا الغربّیة (1)
الخامس القرن أواخر في خضعت األناضول أّن من غم الرَّ على            األناضول.
المستندات تعود - الغّز* من –أصلهم السالجقة لسلطة المیالدّي عشر            الهجرّي/الحادي
تدّل المیالدّي. عشر الهجرّي/الثالث السابع القرن أواخر إلى الّلغة هذه على الّدالة              األولى
النْحوّیة)، والقواعد (الخّط الشرقّیة التركّیة الّلغة لتراث العمیق التأثیر على المستندات             هذه
المرحلة وجدت المعیار. هي األدبّیة الّلغة مبادئ أصبحت أْن بعد تدریجیا علیه ُقضي               الذي
بعد األناضول، في المختلفة الثقافّیة السیاسّیة- المراكز في األدبّیة النشاطات من             األولى
للمقارنة قابلة غیر الّلغة هذه المتوافرة، الشواهد ولغنى الروم. السالجقة دول             انحطاط
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والفارسّیة، العربّیة لّلغتین الشدید التأثیر بسبب الضرورّي، ومن األخرى؛ التركّیة            بالّلغات
حالیا ممكًنا. الّلغة لهذه التركّي المكّون تشخیص لیصبح الدقیقین، والتحلیل التفصیل             اعتماد
وهذا القدیمة؛ العثمانّیة ُتسّمى قبُل من وكانت القدیمة، األناضولّیة المرحلة هذه لغة              ُتسّمى
وأوضاًعا ظروًفا العثمانّیة الدولة مركزّیة أوجدت لقد له. تاریخّیة قیمة ال األخیر              المصطلح
بالعربّیة شدیًدا تأثرا المكتوبة الّلغة تأَثرت لقد األدبّیة. الّلغة نّمو في ساهمت              جدیدة
القرن في العامّي. الكالم ولغة المكتوبة الّلغة بین عمیّقة هّوة أوجد ما وهذا               والفارسّیة،
حّل مهّمة تركیا في لّلغة التصحیحّیة الحركة توّلت المیالدّي، الهجرّي/العشرین عشر             الرابع

 هذه المشكلة.
عربّیة غیر بلغات الوثائق من ضخٌم جزء ُكتب التاریخّیة، األصوات علم نطاق              في
ویتضّمن والسریانّیة)، والعبرّیة، والسیریلّیة، والكرجّیة، واألرمنّیة، والیونانّیة،         (الّالتینّیة،
التحقیقات. لهذه قّیمة مصادَر اآلثار هذه ُتعّد األوروبّیون). معظَمها (كتَب ومعاجم نحٍو              كُتَب
نهائّیة حلٍّ طریقة إلى التوّصل أّن العصور، بحسب الّلغات لتصنیف األولى المساعي              أثبتت

 یحتاج إلى دراسة منتظمة مطابقة لإلحصاءات المبنّیة على التحقیقات الّلغوّیة.
 هنالك دراسة أدبّیة، تتضّمن أیًضا تاریخ الّلغة، وردت في كتاٍب هازائّي.

   الخلفّیة الُغّزّیة:

     أجنبي..............
 دراسات اآلثار الّلغوّیة:

 أجنبي..................
 تاریخ الّلغة األدبّیة وقواعد الّلغة التاریخّیة:

 أجنبي.................
 أیًضا←

 أجنبي...................
 

 آسیا الغربّیة (2)
ذلك مع قرون. طیلة أذربیجان في واسعة أدبّیة أنشطة حدثت الجنوبّیة . القوقاز              منطقة
الفارسّیة الثقافة نفوذ مقابل مستقّل، نحو على والتطّور النمّو على قادرًة األدبّیة الّلغة تكن                لم
اآلذرّیة*، [التركّیة] الّلغة صیاغة إعادة بدأت أخرى. جهة من العثمانّیة والتركّیة جهة،              من
عشر الثالث القرن منتصف في المحكّیة، والّلغة الشعبّیة، بالّلهجة كلیا            المرتبطة
الهجرّي/ عشر الرابع القرن أوائل في القوقاز. جنوبّي في المیالدّي عشر             الهجرّي/التاسع
اإلسالمّیة ، (د. العثمانّیة التركّیة بالّلغة شدیًدا تأثرا الّلغة هذه تأّثرت المیالدّي             العشرین
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اآلثار بعض في معالمها المحّلّیة الّلهجة تركت ذلك، مع "األتراك"). ماّدة األولى،              الطبعة
الّلغة على المسیطرة العثمانّیة المعاییر ظّل في مخفیا تطّورها وكان الخاّصة،             األدبّیة
إلى التطّرق الّلغة، هذه نصوص خفایا خالل من بصعوبة، الممكن من لذلك              المكتوبة.
(من الصفوّي العصر طیلة األدبّیة، الّلغة في وظهورها المحّلّیة لّلهجة التاریخّي             التفكیك

  القرن العاشر حّتى الثاني عشر الهجرّي) على األرجح ( إیرانیكا ، مج5، ص226).
 األثر التالي، مرجع مختصر مفید جدا في هذا الموضوع:

 أجنبي......................
 أیًضا←

 أجنبي....................
 

 آسیا الغربّیة (3)
ساهموا التركمان أّن عاّمة بصورة المحّققون یعتقد الخزر . بحر شرقّي الواقعة             المنطقة
آسیا في التركّي األدب مراحل من ("الخوارزمّیة") األولى المرحلة في أساسّیة             مساهمة
الطبعة اإلسالمّیة ، (د. الجغتائّیة الّلغة لتأثیر بعد ما في خضعوا لكّنهم اإلسالمّیة؛              المركزّیة
الهجریَّین/ عشر والثالث عشر الثاني القرنین في الشعراء كان "األتراك"). ماّدة             األولى،
ص244 (طوغان، خاّص بشكل الّلغة هذه یستخدمون المیالدیَّین عشر والتاسع عشر            الثامن
ظهور أّما مؤّلفاتهم. من المختارة المخطوطات في المحّلّیة الّلهجة هذه آثار تأكید ویمكن ،(              
السوفیاتّي الحكم عصر من أبعد إلى تعود فال الحدیثة التركمانّیة األدبّیة             الّلغة

 (باسكاكوف 98، ص91)
 المصادر والمراجع ←

 أجنبي................
 

عشر الثالث القرن من الثاني النصف في المعاصرة . األدبّیة 09 الّلغات            ظهور
المولَّد: (النوع الجغتائّیة أساسّیتان: لغتان شاعت المیالدّي، عشر          الهجرّي/التاسع
أتراك كان یستخدمونهما؛ األتراك كان الغرب؛ في والعثمانّیة الشرق، في            الَبعدكالسیكيّ 19)
تتعّلق التي الجعتائّیة یستخدمون الفولغا، ومنطقة الشمالّیة القوفاز وناحیة المركزّیة،            آسیا
بالّلهجات بشّدة متأثّرة أنواًعا وتتضّمن األویغورّیة-القبجاقّیة، الّلغوّیة بالحوزة          تاریخیا
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القرم في سّیما ال اإلمبراطورّیة، حدود وراء ما إلى امتّدت فقد العثمانّیة الّلغة أّما                المحّلّیة.
 وأذرَبیجان (كانت ُتسّمى منطقة الغـُّز الغربّیة).

موقف عن العصر ذلك في والثقافّیة والسیاسّیة االقتصادّیة األوضاع           أسفرت
واالستقالل. االنفصال إلى نفسه الوقت وفي الوحدة، إلى ینحو كّلیا، جدیٍد             اجتماعّي-ثقافّي
كوسیلة شاركت نفسه الوقت وفي الفردّیة، للُهوّیة الممّیزة العناصر أهّم إحدى الّلغة              كانت
الحیاة في انوجد قد كان الذي التوّجه في والتحدیثّیة، االقتصادّیة-الثقافّیة للتنمّیة             مهّمة
أتراك خاَض أخرى ناحیة من العثمانّیة. اإلمبراطورّیة نطاق في واالجتماعّیة            السیاسّیة
الجغرافّیة فعزلُتهم كلیا. مختّلفة أوضاع مواجهة في مشابهة تحّدیات الشرقّیة            المناطق
علیه كانت مّما العكس على المناطق، تلك في السیاسّیة المركزّیة وانعدام             وتبعثُرهم،

ة مركزّیة مستقّرة ومتماسكة. ظروف الغرب، حیث كانت الدولة العثمانّیة قو 
االتجاه متضاّدان: اتجاهان للعیان برز المركزّیة، آسیا واتحاد الروسّیة الفتوحات            بعد
القرم. في غاسبیرالي* باسم المرتبط القومّي االتجاه ظهر المناطقّي. واالتجاه            القومّي
لغة إلیجاد فاعل نحو على وسعى ،( بیرلیك 29 (دیلده الّلغة وحدة نظرّیة غاسبیرالي               عرَض
على أدبّیة لغة إنشاء على مصمما كان الثاني االتجاه التركّیة. الشعوب لكّل مشتركة               جدیدة
كانت التي التوّسعّیة، روسیا ألهداف موافًقا التوّجه هذا كان وقد المحّلّیة. الّلهجات              أساس
واالتجاهات الحركات لهذه ونتیجًة االنفصالّیة. الحركات وتشّجع َتُسد"، "فّرق شعار            تعتمد
التراث أساس (على والباشقیرستائّیة التتارّیة المكتوبة: المناطقّیة الّلغات ظهرت ما            سرعان
المماثلة إّنما القدیمة، الجغتائّیة أساس (على الجدیدة واألویغورّیة واألوزبكّیة           القبجاقّي)،
التراث مع المشتركة اّنما األذرّیة، [التركّیة] أساس (على األذرَبیجانّیة القبجاقّیة)،            للعناصر

 الغّزي).
الهجرّي/العشرین عشر الرابع القرن في العیان إلى الّلغوّیة المتغّیرات هذه نتائج             ظهرت
ملتزًما الجدید السیاسّي التركیب هذا كان وتركیا. السوفیاتّي االتحاد ظهور بعد             المیالدّي،
الجدیدة األدبّیة الّلغات إیجاد أكمل لقد وتثبیتها. التركّیة، للشعوب االنفصالّیة الّلغات             بتعزیز
هذین في التركّیة األلفباء وتغییر موسكو، اعتمدتها التي ْفوتة 39" والسَّ "الترویس            سیاسة
عشر الرابع القرن أوائل في بدأ قد كان الذي المساَر تركیا، في الّلغة تعدیل وأخیًرا                 البلدین،

 الهجرّي/وأخر القرن التاسع عشر المیالدّي.
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االتحاد انهیار بعد الشعوب التركّیة البلدان في ظهرت التي الضخمة السیاسّیة             المتغّیرات
التركّیة، الجمهورّیات في اآلن، حّتى نالحظ الّلغة. في شّك دون من أّثرت              السوفیاتّي،
المسار تدوین مجال في أخرى أحیاًنا وجدیدة أحیاًنا، قدیمة منتخبات االستقالل،             الحدیثة
إلى السیریلّیة األلفباء تغییر نحو االتجاه على األولى الخطوات مثال، ُقطعت،             الّلغوّي؛

  الالتینّیة. تدّل هذه الخطوات على إصالح اللغة، وسنرى النتائج النهائّیة في المستقبل.
 تحقیقات عاّمة، باإلضافة إلى مصادر مفّصلة:

 أجنبي.............
 

التركّیة، الشعوب خطوط من خّط أقدم التاریخ . طیلة اسُتخدمت التي األلفباءات -6            
سئي، یني في الُمكتشفة الحجرّیة الكتابات في أساسّي بشكل اسُتخدم الرونّیة، األلفباء              ُیسّمى
النروجّیة بالكتابات شبه وجوَه األذهان إلى االسم هذا یستدعي وأورخون.            وتاالس
األتراك أّن العاّم االعتقاد ومالئمًة. دقة أكثر الشكل" "الرونّي المصطلح لكّن             القدیمة 49،
كتابات ص67). (منغس، الّلغة السغدّیي النساطرة المسیحّیین بواسطة الخّط هذا            تعّرفوا
بالنسبة غیرها من أكثر معروفة المیالدّي) الهجرّي/الثامن الثاني (القرن الحجرّیة            أورخون

 إلى المناطق األخرى. كما أّن هذا الخّط قد ُعرف في العدید من النُّسخ.
الغابرة الحقب في المتنّوعة والمذاهب واألدیان الثقافات التقاء موضع الوسطى، آسیا             في
الخّط جذور وصلت لقد مختلفة. ألفباءات التركّیة الشعوب َعَرفت األتراك، تاریخ             من
لیس وهو السریانّي، االسترانجلوي إلى القّیمة، الوثائق من الكثیر به المكتوب             المانوّي،
نوع إلى جذره یعود الذي السغدّي، الخّط أشكال أحد ص69). (م.ن، منه معّدل شكٍل                سوى
تاریم حوض في المشاَهد األویغورّي الخّط تطّور أساس هو اآلرامّي، الخّط             من
والخّط النساطرة، المسیحّیین نصوص في أیًضا السریانّي الخّط اسُتخدم           ودون-هوانغ.
التركّیة النصوص في اسُتخدم الوسطى، آسیا في البوذّیون المبّشرون نشره الذي             البراهمّي
تاریخ دراسة في فائقة أهّمّیة ذات بدّقة، المترجمة النصوص هذه صوائت وجمیع              أیًضا،

  علم األصوات. ُیشاهد أیًضا في بعض النصوص الخاّصة استخداٌم للتبتّیة.
األلفباءات على الوسطى آسیا في األویغورّي الخّط سیطر نسبیا، قصیرة حقبة             في
الخّط وبعده المغولّي الخّط حّل أْن إلى الوضع هذا استمّر علیها. وغّطى              األخرى،
األدبّي النشاط نمّو في األویغورّیة األلفباء أّثرت نفسها الحقبة في محّله.             المنتشوئّي

 اإلسالمّي وازدهاره في مناطق أخرى من آسیا الوسطى.
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على األویغورّي) الخّط یستخدمون كانوا (الذین الوسطى آسیا أتراك أقدم البدایة،             في
التي الثانّیة المنطقة الّالحقة. القرون طیلة انتشاره اّتسع الذي العربّي، الخّط             استخدام
الغّزّي. الكتابة نظام یستخدم كان الذي األناضول من جزًءا ُتشّكل العربّي، الخّط              اعتمدت
لكّن الشرقّي، الثقافّي اإلرث لتأثیر التكّیف مراحل أولى في العربّیة األبجدّیة             خضعت
الخّط البدایة في الخزر استخدم التأثیر. هذا ألغى ما سرعان المناطقّي والتجدید              التطّور
یزال (ال القرائیمّیون استخدمه ذلك وبعد وحدها)، التاریخّیة المصادر ذلك (تؤّكد             العبرّي
العاشر القرن في أیًضا القبتشاق من مجموعة اختارت أوساطهم). في            متداوًال
هذه لغُتهم التركیُّة األرمُن استخدم كما األرمنّیة، األلفباء المیالدّي عشر            الهجرّي/السادس
التركیُّة اُألرثوُذكس (المسیحّیون القرهمانلّیون أیًضا كان قیّمة. آثاًرا وخّلفوا أیًضا،            األلفباَء
وثائُق الخّط هذا استخداَم ُتثبُت الیونانّیة. األلفباء یستخدمون العثمانّیة الدولة في             لغُتهم)
آثار العثمانّي العصر في تواجُهنا قرون. طیلة أینعت دینّیة، مضامین ذات             ومستنداٌت
وتحتوي األوروبّیون، كتبها والكرجّیة، والسیریلّیة والسریانّیة، الّالتینّیة، بالّلغات          مكتوبٌة

 على كتب نْحوّیة ومعاجم، قّیمة جدا بمنظار تاریخ الّلغات.
الدینّیون المبّشرون قّدم المیالدّي، عشر الهجرّي/الثامن عشر الثاني القرن أوائل            في
الیاكوت القوزاق، الّتتار، (الجوواشّیین، المتعّددة التركّیة للشعوب السیریلّي الخطَّ           الروس
والتوفینّیین اآللتائّیین األتراك أوساط في قلیًال ُیستخدم فكان المغولّي الخّط أّما             وغیرهم).
البلقان [مسیحّیو الغاغوزّیون 59 استخدم ص914). مج8، األولى، الطبعة اإلسالمّیة ،           (د.
بالّالتینّیة المختِلط السیریلّي الخّط رسمیا 1366هـ/1947م العام من ابتداًء لغُتهم]            التركّیة
بعد الّالتینّي الخّط اعُتمد ص113-112). (بوكروفسكایا 69، الرومانّیة األلفباء أساس           على
العام في الّالتینّیة األلفباء تركیا اعَتمَدت رومانیا. في المقیمین للّتتار الثانّیة العالمّیة              الحرب
الخطَّ السوفیاتّي االتحاد اعتمد نفسه التاریخ في         1346-1347هـ/1928-1929م.
لقد محّله. السیریلّیة األلفباء حّلت 1458هـ/1940م، العام من وابتداًء ذلك وبعد             الّالتینّي،

 مّهدت التحّوالت السیاسّیة األخیرة الطریق لجعل ألفباء الّلغات التركّیة التینیة مجددا.
في بالتركّیة الناطقین معظم في أّثرت التي الجذرّیة التغییرات هذه من غم الرَّ              على
في العربّیة. األبجدّیة یستخدمون والعراق وإیران أفغانستان في األتراك یزال ال             الصین
وقبرص البلقان أتراك أما المحّلّیة. التركّیة لّلغات السیریلّیة األلفباء ُتستخدم            منغولیا

  فاختاروا األلفباء الجدیدة الّالتینّیة مباشرة بعد اإلصالح الّلغوّي في تركیا.
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 المصادر والمراجع:
 أجنبي....................

 لالطالع على تغییر األلفباء في اإلتحاد السوفیاتّي←

 أجنبي......................
 (یحتوى على بیبلیوغرافیا مفّصلة ودراسة تاریخّیة مفیدة).

 

بأّن اعتقاٌد عاّم بشكل هنالك تاریخیا . التركّیة الّلغات بنیة لتطّور العاّمة             7-الخصائص
األولى، الطبعة اإلسالمّیة ، (د. محافظة تقلیدّیة كانت المعروف تاریخها في التركّیة             الّلغات
في أخذنا إذا والحدیثة، القدیمة التركّیة الّلغات بین المقارنة بإمكاننا ص911).             مج8،
فوارق وجود عدم على المقارنة هذه تدّل أصواتها. وأنظمة الصوتّي محتواها             االعتبار
تدّل أخرى، ناحیة من الثانوّیة 79). الّلغات في (خصوًصا معدودة حاالت في إّال بینها               أساسّیة
أساس في "التغییر" 89 من نوع على المركزّیة آسیا ولغات الغربّیة الغّز لغات بین               المقارنة
الّلغات لتأثیر نتیجًة األمر هذا كان رّبما ما. نوًعا الّلّینة األصوات زوال على دلیًال                الّلفظ،
جمیع تقریًبا تمّیز التي السمة الّلغات. تلك في اإلیرانّیة سیّما] [ال الشدید،              الهندو-أوروبّیة
شدیدة بأشكال یتجّلى فهو لذا الصرفّیة، للبنّیة األساسّي العنصر الصوتّي؛ التناغم هي              الّلغات
إیرانّیین، األوزبك السّكان جعُل (مثًال األجنبّي النفوذ أّدى ص184-181). (بوبه،            التنّوع
←) واالنحراف بالتفّكك الّلغة إصابة إلى ذلك) وأمثال القرائیمّیین، على السالف             وسیطرة
الخارجّیة التغّیرات وجه في صامدة لّلغة الصرفّیة البنیة ظّلت حین في ص182).              منغس،
وجود ص.ن). (م.ن، المتغّیرات تلك أمام الهشاشة شدیدة النحوّیة البنیة كانت             والداخلّیة،
والعبارات الجمل على النْحوّي القالب فیها یسیطر التي التركّیة، الّلغات في التعلیق 99              روابط
نتائج له كانت النفوذ هذا األجنبّیة. بالّلغات القدیمة لعالقتها نتیجًة جاء متشابه، نحو               على
المكتوبة الّلغة بین الفرق على دلیًال یكون أْن ویمكن حدة، على كّل الّلغات على                متفاوتة

 والّلهجات المحكّیة.
الّلغات بین المتبادل الّلغوّي التأثیر على المتوافرة الوثائق تدّل األخرى. بالّلغات             العالقة
الشعوب عالقة رحابَة بوضوح دخیلة ألفاظ من فیها ما َیطرح األخرى. والّلغات              التركّیة
قد الّلغات تلك أّن وُتبّین األخرى، والّلغات واآلسیوّیة األوروبّیة بالحضارات            التركّیة
اآلسیوّیة الّلغات تغلغَل التركّیة لّلغات الّلفظّي المخزون ُیظهر أیًضا. تركّیة ألفاًظا             استوعبت
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في التركّیة الشعوب انتشار أّدى والدراویدّیة. والسامّیة واألورالّیة، والمغولّیة           القدیمة 001،
والتأثیر التأّثر من مسار في التوالي على المكتوبة الّلغات وظهور والغرب،             الجنوب
أجنبّیة. ألفاًظا واقتراضها مفرداتها، من للكثیر الّلغات هذه خسارة إلى المتبادَلین،             الثقافیَّین
واإلیرانّیة، الصینّیة الّلغات تأثیر على بوضوح المكتوبة الشرقّیة التركّیة الّلغات            تدّل
لتبادل المرافق المغولّیة، وبعدها والتبتّبة، والسنسكریتّیة، والسریانّیة،         والتخارّیة/الطخارّیة،
الّلغتین بنفوذ تأّثرت فقد المكتوبة الغربّیة التركّیة الّلغات أّما التبادل؛ هذا وشّدة              الخصائص،
التأثیر على الكومنولث دول في المكتوبة التركّیة الّلغات جمیع تعّبر والفارسّیة.             العربّیة

 القوّي لّلغة الروسّیة.
بلهجات وثیقة عالقة على قة، متفر عاشت التاریخ طیلة ألّنها التركّیة الشعوب             كانت
الحدود في محصوًرا فیها الدخیل ظلَّ لهجات لأللفاظ، متبادل اقتراض حالة وفي              أخرى
والمغولّیة الصینّیة هي الشرقّیة، الجنوبّیة الّلغات في] [المؤّثرة المهّمة المصادر            المناطقّیة.
الشمالّیة وفي المغولّیة؛ هي الشرقّیة الشمالّیة الّلغات في والمؤّثرة والطاجیكّیة؛            والمنتشوّیة
واألرمنّیة والقوقازّیة والكردّیة والفارسّیة العربّیة الغربّیة الجنوبّیة وفي األورالّیة؛           الغربّیة
الّلغوّیة المصادر أهّم من الروسّیة الّلغة إّن ذلك، عن فضًال البلقان. وسالفّیة              والیونانّیة
تركیَِّة في الشرقّیة األوروبّیة الّلغات تأثیر كان المصالح. المشتركة الدول في التركّیة              للغات
الّلغات في مشابه تأثیر هنالك بات الحقة مرحلة في متمادیة. عصور خالل جدا قویا                تركیا
وصریٌح شدیٌد بیٌّن، تأثیّر هنالك حالیا غالًبا. الروسّیة الّلغة خالل من األخرى،              التركّیة
عن األمد الطویلة العالقات هذه أسفرت المقابل، في التركّیة. الّلغات في الغربّیة              ألوروبا

 تأثیر الّلغة التركّیة في الّلغات المجاورة (من الصین حّتى البلقان).
       المصادر والمراجع:

 أجنبي.......................
 

 8-العالقات التكّونّیة للغات
وتركیب لطبقات، الذاتّیة الّلغوّیة الخصائص تقسیم الدراسة هذه هدف لطبقات.            التقسیم
تطّورها بمراحل الّلغة عالقة ُیحّدد الحاصل الفهرس التاریخّیة. العالقة على الداّلة             الجوانب

 السابقة.
فقط. لّلغة الصوتّیة الخصائص قاعدة على طبقات، في التقلیدّي، الّلغوّي التصنیف             یعتمد
المحّققین معظم یعتمد المعّقدة. تفكیكها وعملّیات الداخلّي، الّلغة تطّور التصنیف هذا             یعكس
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والیاكوتّیة ("الجوواشّیة"، الثانوّیة" و"الّلغات المركزّیة" "الّلغات بین والفصل التفكیك           على
وضع في للبحث مجال هنالك األحوال كّل في بارزة. فوارق من بینها لما               والَخَلجّیة)،
النظرّیة هذه فأنصار علیها. اآللتائّیة النظرّیة النعكاس الجوواشّیة سّیما ال األخیرة،             الّلغات
هذه النظرّیة معارضو وینفي اآللتائّیة، الّلغات عائلة أعضاء من مستقال عضًوا             یعّدونها

 الصفة عنها، ویعّدونها جزًءا من عائلة الّلغات التركّیة فقط.
الجغتائّیة أو األویغورّیة الّلغات المجموعات: هذه إلى المركزّیة التركّیة الّلغات            ُتقسم
القرقیزّیة، ) القبتشاقّیة الّلغات الساالرّیة)؛ الجدیدة، األویغورّیة األوزبكّیة،          (الّلغات
النوكائّیة، النوغائّیة/ القراتشائّیة-البالكارّیة، الُقُمقّیة*/الكوموكّیة، القراقالباقّیة،       القوزاقّیة،
اآلذرّیة، أو األذرَبْیجانّیة (التركمانّیة، الغزّیة الّلغة الباشقیرّیة)؛ التتارّیة، القرم،           تتارّیة
أّن منغس یعتقد والتوفینیائّیة. الخاكاسّیة اآللتائّیة، الّلغات الغاغاوزّیة)؛ تركیا،           تركّیة
الّلغات القبجاقّیة: الّلغات مجموعة داخل الفرعّیة المجموعات هذه وضع           باإلمكان
الفولغا لغات الُقُمقّیة)؛ القرم، تتارّیة القراتشائّیة-البالكارّیة، (القرئیمّیة،         البونتوسّیة-الخزرّیة
(القوزاقّیة، األورالّیة-الخزرّیة الّلغات والباشقیرّیة)؛ (التتارّیة، سیبریا غربّي - كاما –          

 والقراقالباقّیة، واألوزبكّیة غیر اإلیرانّیة أو القبجاقّیة، النوغائّیة، القرقیزّیة).
السابع القرَنین في الشمال إلى الشعب هذا لهجرة المكانة ثانوّیة باتت الیاكوت              لغة
حافظت ص52). (منغس، المیالدّیین عشر والثامن عشر الهجرّیین/الثالث عشر           والثاني
على معزولة، صغیرة كجزیرة إیران، شمالّي في الحدیث في المستخدمة الَخَلجّیة             الّلهجة

  الكثیر من خصائصها القدیمة.
لّلغة، االنتقالّیة الجوانَب الحسبان في طبقات في الّلغة لتصنیف األخیرة المساعي             َوضعت
حدة على لغة كّل مكانة دراسة على وترتكز حدة، على لغة بكّل الّلغات هذه تربط                 التي
ص130-129). تكین، ص1-34؛ دورفر، ص60-61؛ (منغس، بینها ما في           وعالقتها
اآلن حّتى نتائجها تزال ال الّلغوّیة، للتحلیالت جدیدة أبعاًدا الریاضّیة األسالیب منحت              أخیًرا

  مجهولة.
 المصادر والمراجع:

     أجنبي ……………………
جذر معرفة إلى التوّصل بمكان السهولة من لیس الّلغة. لتاریخ الزمنّي             9-التصنیف
آلثاٍر وجود ال الهندوأوروبّیة، الّلغات من العكس فعلى المعاصرة. التركّیة الّلغات             معظم
األدبّیة الّلغات فاستخدام التركّیة، بالّلغات تاریخّیة اتصال عالقة على تدّل مكتوبة             لغوّیة
استثناءات هنالك ذلك، مع الّلغات. هذه تطّور مسار حجَب اإلسالمّي العالم في              المتداولة
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بین منطقّیة استمرارّیة هنالك أّن األلسنّیة والمستندات الوثائق أّكدت فقد القاعدة؛ لهذه              مهّمة
و[التركّیة] تركیا وتركیَّة والتتالّیة، الجدیدة، واألویغورّیة األوزبكّیة، التالّیة:          الّلغات
استخدام أّثر أخرى، ناحیة من سبقتها. التي المكتوبة والّلهجات اآلذریة، أو             األذرَبیجائّیة
بطریقة األقل (على ما حدٍّ إلى تشّكلها في نفسه الوقت في الّلغات لهذه الّلهجات                أصحاب
أكثر دوٌر الماضي في لهم كان الذین التركمان هو ذلك على البارز األنموذج               تجریدّیة).

 تمیزا من دورهم في العصر الحاضر.
لإلسالمّیة، و"الوسیطة" اإلسالم، قبل ما للغة القدیمة" "التركّیة المصطلَحین استخدام            إّن
المعاصرة، التركّیة لّلغات الجدیدة"، "التركّیة مصطلح واستخدام عدیدة، ألسنّیة شواهد            تؤّیده
وال اآلن حّتى المصطلحات هذه مضمون اإلطالق على ف ُیعرَّ لم إّنما العهد. قدیم               تقلید
الحّد ص73). بوبه، ص7-8؛ مج1، التركّیة 101>، الّلغة فقه <أسس ←) الدقیق             نطاقها
الخارجّیة، الّلغوّیة العناصر على فقط یؤّثر ال والقدیمة الوسیطة التركّیة الّلغة بین              الفاصل
العوامل أیًضا تحدیده في تؤّثر وإّنما التاریخّي-المناطقّي، التمایز سوى ُتثبت ال             التي
التركّیة بین الفاصل الحّد الحقیقة في ص68-67). بوبه، ص51-59؛ (←إكمان،            الداخلّیة
عن المتداولة األدبّیة الّلغات فیها تخلت انتقالّیة، مرحلة تحّدده الحدیثة والتركّیة             الوسیطة
و[التركّیة] تركیا (تركّیة الغربّیة الغّزّیة بالّلغات یتعّلق ما في المستقّلة. الجدیدة لّلغات              مكانها
والثالث عشر الثاني القرَنین في األرجح على االنتقال هذا حدَث اآلذرّیة)، أو              األذربیجانّیة
هذه شهدت األخرى الّلغات لكّن المیالدیَّین، عشر والتاسع عشر الهجریَّین/الثامن            عشر
 القضیة في القرنین الثالث عشر والرابع عشر الهجریَّین/التاسع عشر والعشرین المیالدیَّین.

 المصادر والمراجع :
  أجنبي............ ......

 هـ)  الّلغات التركّیة المعاصرة . یتضّمن هذا الجزء من المقالة األقسام التالیة:
 1- مالحظات تمهیدّیة

 2- تحقیقات عاّمة
        الجنوب الغربي
        الجنوب الشرقّي
        الشمال الغربّي
        الشمال الشرقّي

  3-التحّوالت المعاصرة

101.  Philologiae Turcicae Fundamenta (PTF) 
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في منعطًفا المیالدّي عشر الهجرّي/التاسع عشر الثالث القرن ُیعّد تمهیدّیة .            1-مالحظات
وبدایة التركّیة، الّلغات نمّو في جدید عصر ظهور مرحلة فهو التركّیة. الّلغات              تاریخ
المحّلّیة الّلغات من عظیمة شبكة إلى والمنسجمة، المنتظمة التحقیقات أشارت            تطّورها.
في واالكتشافات الواسعة التحقیقات وّضحت فقد ذلك، عن فضًال المتنّوعة. وُبناها             الحّیة،
النصف شهد ذلك بموازاة التركّیة. الّلغات لعائلة التاریخّیة اآلفاق من الكثیَر المرحلة              هذه
الّلغات عن الّلغات انفصال المیالدّي عشر الهجرّي/التاسع عشر الثالث القرن من             الثاني
الرابع العقَدین في جدیدة أدبّیة لغات لوالدة األرضّیة الحادثة هذه مّهدت القدیمة.              األدبّیة
هذه المیالدّي. العشرین القرن من والثالث الهجري/الثاني عشر الرابع القرن من             والخامس
لم التي السابقة، الصوتّیة بالخصائص تتمّتع ال الحّیة، الّلهجات رحم من ولدت التي               الّلغات
نهایة في القدیمة). األدبّیة لّلغات الممّیزة (السمة علیها یدّل المتداول الخّط شكُل              یكن

  المطاف، بدأت في العصر الجدید السیاسة الّلغوّیة الرسمّیة للحكومة.
معلومات تتضّمن التالیة، السطور في شرحها سیأتي التي التحقیقات عاّمة . تحقیقات -2            
الجغرافّیة، المساحة اّتساع االعتبار في األخذ مع المكتوبة، الرسمّیة الّلغات أساس             على
المتأّخر، وماضیها الّلْهجّیة األرضّیة أساس على اإلیضاحات ُقّدمت بها. المتكّلمین            وأعداد
في بعدها). وما ص5 الهازائّیة، ← اإلحصائّیة المسائل على (لالّطالع مستقّلة مقاطع              في

 هذا النطاق الّلغوّي، ُتعّد كاشغر مركز خصائص هذه الّلغات.
األدنى، والشرق القوقاز، جنوبّي الواقعة والمنطقة الخزر (شرقّي الغربّي           الجنوب
في والغاغوزّیة وأفغانستان؛ المصالح، المشتركة والدول إیران، في األَذربیجانّیة           والبلقان):
أوروبا ودول البلقان، ودول تركیا، في تركیا وتركّیة وبلغاریا؛ المصالح، المشتركة             الدول
المصالح، المشتركة الدول في والتركمانّیة واألردن؛ وسوریا وقبرص، والعراق           الغربّیة،

  وإیران وأفغانستان والعراق.
تركیا تركّیات بمجموعة التكّونّیة الناحّیة من عالقة على فهي العثمانّیة، القرم لغة              أّما

 (←دورفر، في < أسس فقه الّلغة التركّیة >، مج1، ص280-272).
في (الجدیدة) األویغورّیة الصین): وشمالّي والوسطى المركزّیة (آسیا الشرقّي           الجنوب

 الصین، والدول المشتركة المصالح؛ األوزبكّیة في الدول المشتركة المصالح، وأفغانستان.
محدودتین تركّیتین لغتین الصین) من الغربّي الشمال (في كانسو إقلیم سّكان             یتكّلم
یستخدم الحدیثة. األویغورّیة من قریبة الساالرّیة الّلغة األدبّي. الموروث إلى            تفتقدان
الُصفر األویغورّیین لدى لیس ص49). (بوبه، العربّیة واأللفباء الّلغة هذه منهم             المتعّلمون
ص (م.ن، الخاكاسّیة بالّلغة الّلغات هذه تربط الصوتّیة الخصائص بعض لكّن مكتوبة،             لغة
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<أسس في (طامسن، الجوانب بعَض تتشارك المهجورة الّلغات هذه األحوال كّل في .(40             
 فقه الّلغة التركّیة>، مج1، ص566).

المتنّوعة الّلهجات من واسعة ساحة سوى المعاصرة المكتوبة األوزبكّیة الّلغة            لیست
الّلغة فقه <أسس (في وورم 201 سان یقول كما المجال هذا في نشهد المنسجمة.               وغیر
نصف صارت القوزاقّیة) من (قریبة قبتشاقّیة-أوزبكّیة لهجات ص489) مج1،           التركّیة>،
منها)، جزًءا أو صوائتها، تناغم من جزًءا فقدت (وقد إیرانّیة أصبحت ولهجات              إیرانّیة،
ص227 مج5، إیرانیكا ، القبجاقّیة،← الغزّیة- دورفر (سّماها تركمانّیة أصبحت          ولهجات
على البدایة في ظهرت الّلغة هذه لكّن بالّلهجات، بشّدة متأّثر المكتوبة الجدیدة الّلغة أساس .(               
تّم سنوات بضع وبعد (1347-1348هـ/1929-1930م)، القبتشاقّیة الّلهجات         أساس
(1355هـ/ المكتوبة لّلغة َلْهجیا أساًسا إیرانّیة] [صارت تأْرَیَنت التي طشقند لهجة            اختیار

 1937م).
(دول الباشقیرّیة المركزّیة): آسیا سیبریا، القرم، أوكرانیا، (لیتوانیا، الغربّي           الشمال
البالكارّیة الكومنولث)؛ (دول القرم تتارّیة الكومنولث)؛ (دول الجوواشّیة          الكومنولث)؛
القوزاقّیة الكومنولث)؛ (دول القرهقالباقّیة الكزمنولث)؛ (دول القرائیمّیة الكومنولث)؛          (دول
الدول في والقرقیزّیة وأفغانستان، ومنغولیا، والصین، المصالح، المشتركة الدول           في
النوغائّیة المصالح)؛ المشتركة (الدول القمقّیة وأفغانستان؛ والصین المصالح،          المشتركة
وتركیا، ورومانیا، المصالح، المشتركة الدول في التتارّیة المصالح)؛ المشتركة           (الدول

 والصین، وبلغاریا.
العالمّیة الحرب نهایة ففي واضحًة. لیست القرم لتتارّیة والمستقبلّیة الحالّیة المكانة             
وقد المركزّیة، آسیا إلى بأكمله القرم جزیرة شبه في المقیم التترّي الشعب ر ُهجَّ               الثانیة،
بوضوح تنقض الحقیقة هذه المكتوبة. لغتهم المتوافرة، للمستندات وفًقا هنالك،            استخدموا
السنوات في ص44). (بوبه، عملیا منسوخًة ُتعد أْن یجب القرم تتار لغة إّن القائلة                النظرّیة

 األخیرة، ُسِمح لهذا الشعب العودة إلى القرم، لكّن عدد العائدین حّتى اآلن قلیل جدا.
المشتركة (الدول الخاكاسّیة المصالح)؛ المشتركة (الدول اآللتائّیة الشرقّي:          الشمال
الدول (في الیاكوتّیة ومنغولیا؛ المصالح المشتركة الدول في التوفانّیة 301           المصالح)؛

  المشتركة المصالح).

102. St. Wurm  
103 . Tuvan 
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في صغیرة قومّیة لمجموعات االتحادّیة روسیا نطاق في وجدت مكتوبة، لغة             اآللتائّیة
والِتِلئوت 601/التلوت، التلنغیت 501 اآللتائیَّتین: اللَّهجتین تربط الّلغة هذه كراي 401،          آلتاي
وتتار (الكوماندّیون/الكوماندینّیون 801 توبا/طوبا 701 لهجات بمجموعة التشابه        الشدیدَتي
(بوبه، والقبجاقّیة ص60) (منغس، الُشر/الشور 011 لغات وبین بینها تجمع التي            ِلِبد 901)،
ُتسّمى 1366هـ/1947م العام حّتى اآللتائّیة ظّلت عارضة. اتصال حلقات           ص41)
(←بریتساك، 1335هـ/1917م العام في علیها ُأطلق قد االسم هذا وكان            األویرات 111.

 في <أسس فقه الّلغة التركّیة>، مج1، ص569).
في یعیشان الّلذین والكاتشا 311، الساغائيّ 211 للشعبین وخاّصة أدبّیة لغة اسم             الخاكاسّیة
اإلدارة ذات خاكاسیا 511، لجمهورّیة األصلّیین السّكان ویشّكالن أباقان 411، مدینة           نطاق
المصادر من 1335هـ/1917م العام بعد االسم هذا اقُتبَس االّتحادّیة. روسیا في             الذاتّیة
اعتماد تاریخ 1342هـ/1924م العام حّتى خّط، هؤالء لدى یكن لم الصینّیة.             التاریخّیة
الّالتینّي الخّط محلَّ السیریلّي الخّط حلَّ 1357هـ/1939م العام في الّالتینّیة.            األلفباء
لها. مشابهة لغًة یتّكلمون الذي الشرّیون أیًضا األدبّیة الّلغة هذه یستخدم ص40).              (بوبه،
"وحدة في یعیشون 1925-1939م 1343-1357هـ/ األعوام خالل هؤالء          كان
<أسس بریتساك، ص.ن؛ (م.ن، بهم خاّصة مكتوبة لغة ویستخدمون مستقّلة،            سیاسّیة" 611

 فقه الّلغة التركّیة>، مج1، ص630).
توفا جمهورّیة في التخاطب لغة األوریانخائّیة 911) أو سویوت 811، (توفا 711، التوفانّیة            
1363 العام قبل مستقّلة شبه جمهورّیة كانت (التي االتحادّیة روسیا في الذاتّي الحكم              ذات
) الّالتینّیة األلفباء اعتماد قبل المغولّیة، الّلغة یستخدمون التوفائّیون كان           هـ/1944م).
1359هـ/1941م العام في محلَّها السیریلّیة األلفباء حّلت التي          1349هـ/1931م)،

104 . Altai Kray 
105 . Telengit 
106 . Teleüt 
107 . Tuba/ Toba 
108 . Kumandin 
109 . Lebed Tatar 
110. Shor 
111. Oirat/oyrat 
112 . Sagai/ Sagay 
113 . Kacha 
114 . Abakan 
115 . Khakassia 
116. political unit 
117 . Tuva 
118 . Sojot 
119 . Uriankhai 
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باسكاكوف یقول التوفان. لغة من جدا قریبة غاس الكاراغاس 021/قره لغة ص39).             (بوبه،
هؤالء إّن یقول (ص39)، بوبه، لكّن التوفان، لغة یستخدمون الكاراغاس إّن             (ص12)

 لیس لدیهم خّط خاّص بهم، وإّنما یقرأون ویكتبون الروسّیة.
 الیاكوتّیة لغٌة متداولة في دولغان 121 (الساموئید/سامویدّیو 221 یاكوت).

لدیها لیس التي الّلغة، التركّیة الشعوب من ضخمة مجموعات أّن على التحقیقات              تدّل
هؤالء، عن فضًال أذربیجان. جمهورّیة خارج مناطق في األغلب على تقیم مكتوبة،              لغة
أصحاب عالقات تختلف النحو. هذا على أیًضا األذربیجانّیین من عدد استثنائیا             هنالك
بعض حاولت آخر. بلد إلى بلد من الّلغات إحدى حوزة في األخرى بالمناطق               الّلهجات
عالقات حصر وأفغانستان)، وإیران العراق (مثل األقّلّیات قضایا من تتحّسس التي             البلدان

  القرابة العرقّیة داخل الحدود.
ضمن بینها ما في والعالقات بدّقة، التكّونّیة المجموعات تصنیف قیمة تحدید             یحتاج
في ُأجریت التي التحقیقات أغنت لقد التحقیقات. من المزید إلى التركّیة الّلهجات              مجموعة
إیران، في الّلغة الغزّیة المجموعات بین وباألخّص األفغان، واألوزبك القرقیزّیین            أوساط
تمهیدّیة مساٍع ُبذلت السیاق هذا وفي المنطقة، هذه في الّلغات ترابط حول              معلوماتنا
الّلغات باستثناء بنیویا، متشابهة التركّیة الّلغات أّن حقیقة الّلغات. لهذه تكّونّي             لتصنیٍف
تتكّلم التي الشعوب لدى المتبادل التفاهم على دلیٌل القاعدة، هذه تشملها ال التي               الثانوّیة
المجموعات في ما حدٍّ إلى فقط، ممكنٌة المتبادلة العالقة هذه لكّن المختلفة. التركّیة               الّلغات
هازائي، ص106-107؛ (←بازن، واألویغورّیة والقبجاقّیة كالغّزّیة المتقاربة،         الصغیرة

 م.ن، ص.ن).
 المصادر والمراجع:

    أجنبي .........................
             درسات عاّمة حول الشعوب والّلغات التركّیة:

    أجنبي...........................
كّل حول جیدا ملّخصة بیبلیوغرافیا یعرض أ) القسم ←) عام بشكل االستتراك علم موضوع تعالج تمهیدّیة                  رسائل

  لغة. اآلثار التالیة تقّدم معلومات بیبلیوغرافّیة مفّصلة:
 األذربیجانّیة:

 أجنبي...............
 األوزبكّیة:

120 . Karagas 
121. Dolgan 
122 . Samoyed 
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 أجنبي..................
 األویغورّیة:

 أجنبي..................
 الباشقیرّیة:

 أجنبي...............
 التتارّیة:

 أجنبي...................
 التركمانّیة:

 أجنبي..............
 تركّیة تركیا: في حال عد م وجود بیبلیوغرافات جامعة← الرسائل التمهیدّیة ذات الصلة، أیًضا←

 أجنبي...............
 الجوواشّیة:

  أجنبي.................
 القرائیمّیة:

 أجنبي...................
 القرقیزّیة:

 أجنبي..................
 القرهقالباقّیة:

 أجنبي.....................
 القوزاقّیة:

 أجنبي.......................
 الیاكوتّیة:

 أجنبي.......................
 في متناولنا لحسن الحّظ دراستان بیبلیوغرافیتان ممتازتان حول معاجم الّلغة التركّیة:

 أجنبي................
تركیا، في الجمهورّي والنظام السوفیاتّي، االتحاد ظهور كان المعاصرة .           3-التحّوالت
الّلغة. مجال في الحكومّیة سّیما ال اإلصالحات، عصر بدایَة األولى، العالمّیة الحرب              بعد
الحاسم العامل كانت سیاسة عن قوّیتان إنّما متناقضتین، إلیدیولوجّیتین الدولتین تبّني             أسفر

 في التحّوالت التي طرأت تالًیا على الّلغات التركّیة.
وبالنسبة قبل، من معلومات ُذكرت نفسها) (←المقالة السوفیاتّي، االتحاد إلى            بالنسبة
وتنقیة األلفباء، لتغییر العمل قواعد في اُتخذت قد متسّرعة إصالحات أّن تضیف تركیا               إلى
قّلة (سّببتها شعبّیة فعل ردود األمر أّول في صدرت والفارسّیة. العربّیة األلفاظ من               الّلغة
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الّلغة هذه أساس على جدیدة. مكتوبة لغة ظهرت ثمَّ ومن األمر)، لهذا تصّدوا الذین                خبرة
عشر الرابع القرن من السابع العقد أواخر في المحكّیة. الّلغة قواعد تنظیم جرى               الجدیدة
قضّیة إلى الّلغة قضّیة تحّولت المیالدّي، العشرین القرن من الخامس العقد أوائل              الهجرّي/
("بارتى إلى دعواسى") ("دیل الّلغة قضّیة تحّولت برندموئن 321، قال وكما            سیاسّیة؛
ومختلفة متضاّدة واجتماعّیة سیاسّیة قوى اآلن هنالك (ص457). حزبّیة قضّیة            دعواسى")
األمواج هذه مركزّیة. لغوّیة سیاسة اعتماد من بدًال الّلغوّیة، اإلصالحات مسار في              مؤّثرة
األدب لغة في النظر إعادة الّلغوّیة. للمعاییر دائَمین وتبدیل تغییر إلى أّدت              المتالطمة
من األولى المرحلة في صدرت التي األدبّیة اآلثار وحّتى أیًضا)، ترجمته (ورّبما              العثمانّي

 العصر الجمهورّي، إنّما هي دلیٌل على سرعة هذا التیار وشّدته.
على تقّدمت المیالدّي، الهجرّي/العشرّین عشر الرابع القرن في التاریخّیة           التطورات
في األتراك لجمیع الّلغوّیة الوحدة تدعم كانت التي القومّیة، التتریك حركة من              العكس
اشتّد لقد المتعّددة. التركّیة الّلغات وتثبیت االنفصال، اتجاه في األمام إلى خطوات              العالم،
في یّتضح خاّص. بشكل المكتوبة، الّلغات نطاق خارج المثبتة الّلهجات بصدد المسار              هذا
وعشرین إلحدى القوّي النفوذ منها، المركزّیة المنطقة في سیّما ال التركّیة، الّلغات              حوزة
حیاة األمر هذا عّرض لقد النْحوّیة. لقواعدها األخرى الّلهجات أخضعت مكتوبة،             لغة
أّن كما للخطر. الّلغة تاریخ دراسة في خاّصة بأهّمّیة تحظى التي المحّلّیة، الّلغوّیة               األنواع
النتیجة المستقبلّي. وجودها على آخر خطورة عنصر تشّكل الّلغات أو الّلهجات             عزلة
والقریمتشاقّیة الّلیتوفیائّیة، التتارّیة (مثًال الّلهجات إلغاء التحّوالت، لهذه          الواضحة

 وغیرهما)، والظروف الخطرة التي تعیشها الّلغة القرائیمّیة.
عشر الخامس القرن من األّول العقد أواخر في السیاسّیة التطّورات أوجدت             لقد
بالتغییرات یتعّلق ما في كّلّیة جدیدة ظروًفا العشرین القرن من التاسع العقد              الهجرّي/أوائل
الدول في مجددا الّالتینّیة األلفباء اعتماد فإّن ذلك، من غم الرَّ على التركّیة. لّلغة               المستقبلّیة
مساٌر هو إّنما تركیا- مع مشتركة لغوّیة سیاسة لبدء السعي من النابع المصالح-               المشتركة
انفصلت التي المناطق بین الحدود فتح منح لقد محّددة. عملّیة قواعد على یرتكز ال                مبهم،
من متمیزة. مكانة التركّیة الّلغة المصالح، المشتركة الدول في الماضي، في بعضها              عن
في سیّما ال المناطق، هذه في الثقافّیة" "التنمّیة سبیل في التركّیة المساعي تؤّدي أّن                الممكن
الّلغة التركّیة المناطق في واسع نطاق على الّلغة هذه استخدام إلى التعلیمّي،              المیدان

  بأجمعها.
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  اآلثار التي ُتعّرف سیاسَة االتحاد السوفیاتّي الّلغوّیة:

 أجنبي................
في الّلغات فیهما ُعّدلت الّلتان والمّرتان روسیا، في الجدیدة األدبّیة الّلغات ظهور رافقت التي القضایا                 ُعرضت
حول .(6 د. (←القسم بالدوف مدّونة في جامع، نحو على الحوادث لهذه وتقویم ممتازة، وبیبلیوغرافیا السوفیاتّي،                  االتحاد

 اإلصالحات الّلغوّیة في تركیا، ومراحلها المختلفة، وخلفّیاتها السیاسّیة←

 = أجنبي...................
 حول التحّوالت األخیرة لدى الشعوب التركّیة في العالم←

 أجنبي..............
                                                   /غ. هازائي 421(د. اإلسالمّیة )/

 
  2) األدب التركيّ . یتضّمن هذا الجزء من المقالة األقسام التالیة:

 ألف) قبل اإلسالم
 ب) بعد اإلسالم

 1. األدب التركّي الشرقّي
   األدب القرخانّي

   أدب خوارزم-آلتین أردو
   األدب الجغتائّي

 2. األدب التركّي الغربّي
   التركّي اآلذرّي

   التركّي األناضولّي
 ج) العصر الحدیث

  د) األدب في الّلغات التركّیة خارج تركیا (من 800هـ/1400م حّتى اآلن)
   األدب التركمانّي

 األدب القرقیزّي
 األدب القوزاقّي
 األدب التتارّي
 أدب تتار القرم

 أدب القره قالباق
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 األدب الباشقیرّي
 األدب الجوواشّي

  أدب یاكوت
 األدب في سائر الّلغات التركّیة السیبیرّیة

الّلغة التركّیة المجتمعات تطّور أساس على والمكتوب، الشفوّي التركّي األدب            ُیقسم
واألدب المركزّیة، آسیا في اإلسالم قبل التركّي األدب عصور: ثالث إلى ومدنیا              تاریخیا
المتأّثر التركّي واألدب اإلسالمّیتین، والثقافة بالحضارة المتأّثر اإلسالم بعد           التركّي
لوند، سّري ص80؛ مج32، التركّیة ، د. ص5؛ (كوبریلي، الغربّیتین والثقافة            بالحضارة

 ص25).
الشفوّي األدب من آثاًرا لكّن المرحلة، تلك من مكتوٌب أثٌر یصلنا لم اإلسالم. قبل                ألف)
بعض إلى تسّربت قد الصوتّیة المقاطع ذات المنظومات بعض أي األرجح، على              المفقود
فقد كذلك األویغورّیة. الكتابات وبعض الترك *، لغات دیوان الكاشغرّي ككتاب            المؤّلفات
الصینّیة المؤّلفات بعض في منها ومقطوعات الحماسّیة، القصص بعض خالصة            أدِرجت
أي َأرُتنكا، َأْلْب موت بعد ُنظمت التي المرثّیة بینها من والفارسّیة؛ والعربّیة              والمغولّیة
ص149، مج3، 1405-1406هـ/1985-1986م، (الكاشغرّي، الشاهنامة       أفراسیاب
ُنقلت ص14). مج1، بانارلي، ص47؛ كوبریلي، ص192؛ ،4 مج التركّیة ، أ. د.              368؛
1416هـ/1996م، نفسه، ص41؛ (مج1، الترك لغات دیوان في المرثّیة هذه من             مقاطع
(<كتابات العصور أقدم منذ التركّیة القبائل أوساط في متداولًة المراثي كانت "َأْلْب").              ماّدة
س7، ،KTKص ،11-10 س ،BKG ص ،D- KTKص الحجرّیة> 521،           أورخون
آتیال، مات حین أّنه المیالدّي، السادس القرن مؤّرخ یوردانس 621، ذكر س1). ،BKDB            
في كانوا الذین القّوالون-المغّنون) (أي "ُأوزان 721" الـ أنشد 453م العام في الهون،              ملك
ص إینان، ص23-24؛ مج1، بانارلي، ص71؛ (كوبریلي، مأتمه في مراثَي           معسكره

.(122 
خالصَة ص416-413) مج3، (1405-1406هـ/1985-1986م، الكاشغرّي       نقل
القرن في حیا كان إّنه ُیقال شو، ُیدعى حاكٍم عصر من ذكریات فیها تختلط حماسّیة، ة                 قصٍّ
(أیًضا← المركزّیة آسیا على المقدونّي اإلسكندر حملة عن وروایات المیالد، قبل             التاسع

 نفسه، 1416هـ/1996م، ماّدة "تركمان").
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بالّلغة مكتوبة [أغوزخاقان]، ُأغوزكاغان الحماسّیة القّصة من مقطوعة          هنالك
العام في النسخة هذه ُنشرت (وقد باریس في الوطنّیة المكتبة في محفوظة              األویغورّیة
ص80-81؛ ،32 مج التركّیة ، د. ص48؛ كوبریلي، إسطنبول؛ في           1354هـ/1936م
في ُأّلفت أّنها على تدّل الروایة هذه أجواء أّن من غم الرَّ على ص21-17). مج1،                بانارلي،
"اّهللا"، اسم باستمرار ُیردِّد ُأغوز] [قّصة ُأغوزنامه بطل ُأغوز، كان إسالمّیة، غیر              بیئة
لقد ص52-48). مج1، اّهللا، فضل الدین رشید ←) معناها یفقهون ال قومه              وأبناء
لهذه األخرى والروایة األخیرة، الروایة تألیف عملّیة اإلسالمّي، العصر حتى            استمّرت،
وكذلك التركمانّیین]، [مشّجرة تراكمه شجره في بهادرخان الغازي أبو أوردها التي             القّصة
منظومة حول تدور [المدائح] المناقب من مجموعة هي والتي قورقود *، دده             قصص
تاریخ عصور من وعناصر آثاًرا الروایة هذه تتضّمن منها. جزًءا وتشّكل             ُأغوزنامه ،
توركلر 821 وغوك المیالد، قبل نو" "الهیونغ شعب مثل وبعده، اإلسالم قبل             األتراك
التركمان وحتى والمغول، والخوارزمشاهّیین، والسالجقة، والغزنوّیین، القدماء)،         (األتراك
أْن ص22-21) (مج1، بانارلي ُیرّجح ص54-52). (كوبریلي، قوینلو واآلق           القراقوینلو
طیلة مشافهًة األجیال وتناقلتها المیالد، قبل الثاني القرن في ظهرت قد ُأغوز قّصة               تكون
عشر الهجرّي/الثالث السابع القرن في ُدّونت أن إلى تغییرات علیها فطرأت             قرون،
المتأّثرة غیر األویغورّیة الروایة األولى منفصلتین: روایتین في األقّل على            المیالدّي،
بانارلي یقول إسالمّیة. بمضامین التواریخ ، جامع في المنقولة الروایة واألخرى            باإلسالم،
جمیع رمز هو وإنّما تاریخیا، حاكًما لیس أغوزكاغان/أغوزخاقان، إّن الروایتین مقارنة             بعد

 األتراك الّغز.
عن ُهون-أغوز، وشوو أرتنكا، قصص عن فضًال ص26-24) (مج1، بانارلي            تحّدت
(الغز أویغور أغوز-أون "دوقوز واألتراك ترك)، (غوك القدیم التركّي الشعب            قصص
(الذئب ُبوزقورت هي: القدماء األتراك قصص أهّم اإلسالم. قبل           التسعة-األویغورالعشرة)
الرمادّي) (الذئب بوزقورت یؤّدي االنحدار). الشدید الجبل (سفح قون وِإِرِغنه            الرمادّي)،
صینّیتان روایتان القّصة لهذه والمخلِّص. والمرشد واألّب، األّم، دوَر الشعب، إلى             بالنسبة
في األتراك دلیل كان الذي بوزقورت أّن ص26-24) (مج1، بانارلي ویعتقد             مختلفتان،
الدین (رشید التواریخ جامع في المنقولة الروایة في ر صوِّ قون، إرِغنه مغادرتهم              أثناء
رشید كان قون ِإْرِغنه لقّصة رواّیة هنالك تشیَنه". "بورَته أّنه ص218) مج1، اّهللا،               فضل
كتابَتها أعاد وقد ص148)، (←مج1، بكالمهم" ُیعتدُّ ثقات "من سمعها قد اّهللا فضل               الدین
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ص (مج1، اّهللا فضل الدین رشید یقول التواریخ . جامع إلى استناًدا بهادرخان الغازي              أبو
تسجیل من یتمّكنوا ولم خّط، وال كتاٌب األتراك لدى یكن "لم نفسها القّصة مقّدمة في (147                
الحاضر، عصرنا من القریبة األحداث بعض إّال سنة.... آالف خمسة أو أربعة              تواریخ
كانت إنَّها ٌیقال التي قون، ِإرِغنه قّصة في ألوالدهم". ولّقنوها التواتر، خالل من               وَصلتهم
[األتراك األتراك الغوك تحّول المغولّي، الحكم عصر في وُدّونت منظومًة، األصل             في
إّن القول من البّد ص66-59). أوغل 921، ص27؛ مج1، (بانارلي، مغول إلى             القدماء]
هنالك وكان عامة، التركّیة الشعوب من جنس المغوَل "إّن اآلتي: سّجل قد الدین               رشید
ص43- أیًضا← ص147، (مج1، الّلغة" حیث من وتقارب الشكل، حیث من بینهم             تشابه

.(44 
الظهور قصص هي أویغور، ُأغوز-أون الدوقوز لألتراك األویغورّیة القصص           أكثر
[األویغور أویغور وأون التسعة] [الغّز أغوز دوقوز ظهور شرح األولى القّصة             واالرتحال.
ص28؛ مج1، (بانارلي، الهون حاكم وابنَتْي بوزقورت زواج ثمرة هم الذین             العشرة]،
لقّصة تّتمة یبدو ما على هي التي االرتحال قّصة ص134-132). أوغلو،             َسَبْتشي
واختالف. تشابه الروایتّین وبین إیرانّیة، واألخرى صینّیة إحداهما روایتان لها            الظهور،
ص45-39 (مج1، للجوینّي، العالم] [فتح جهانغشاى في المدَرجة اإلیرانّیة الروایة           تتضّمن
← الصینّیة الروایة على لالّطالع ص29؛ مج1، (بانارلي، ملموسة مانوّیة عناصَر ،(            
الروایة هذه نقل بعد ص45)، (مج1، الجوینّي یقول ص137-134). أوغلو،            َسَبْتشي
الفئة تلك بجهل اإلقرار هدفها مائة. من وواحد كثیر من قلیل منها الثابت األكاذیب                "هذه
وجدیر متوافر مكتوب أثر أّول المعتقدات. هذه بمثل تؤمن التي الفئة أي              وحماقتها"،
شواهد فوق المحفورة الحجرّیة الكتابات هو بالتركّیة، الناطقة القبائل خّلفته            باالهتمام
الهجرّي/الثامن الثاني القرن أوائل في ُأنشئت والتي أورخون، في القائمة            المزارات
المرحلة تلك في الصحراوّیة. القدماء] [األتراك ترك غوك إمبراطورّیة في            المیالدّي
أي اآللتائّیة، الجبال سلسلة شرقّي الواقعة الدیار في بعُد تغلغل قد اإلسالم یكن لم                الزمنّیة
قبل ما آثار من ُتعّد الحجرّیة الكتابات هذه فإّن لذا أورخون؛ نهر وحوض منغولیا                شمالي
الخطَّ اإلسكندینافّیة الرونّیة باأللفباء الظاهرّي لشبهه ُسّمي بخطٍّ ُحفرت اآلثار هذه             اإلسالم.
ص59-57 مج1، بانارلي، ص28؛ (كوبرلي، ترك] غوك ألفباء وأیًضا التركّي،           الرونّي
نهر محیط في المكتَشفة الكتابات ألفباء من را تطو أكثر الحجرّیة أورخون كتابات ألفباء .(              
ص122 مج1، أوغلو، (جعفر ثالثة أو بقرنین قبلها یبدو، ما على ُحفرت، والتي سئي               یني
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القرن أواسط في أشار قد ص40) (مج1، الجوینّي الملك عطاء أّن من غم الرَّ على .(               
تأخّر المحفورة"، المسطورة "الحجارة هذه وجود إلى المیالدّي عشر الهجرّي/الثالث            السابع
النصوص وقراءة المیالدّي، عشر الهجرّي/الثامن عشر الثاني القرن حّتى           اكتشافها
الثالث القرن أواخر حّتى وآخرون، وطومسون 131 رادلوف 031 بإشراف وترجمتها           ونشرها
الهجرّي/العشرین عشر الرابع القرن وأوائل المیالدّي، عشر الهجرّي/التاسع          عشر
ص73؛ مج1، بانارلي، ص31-32؛ كوبرلي، ص18-19؛ (أوركون 231،         المیالدّي
هذه أّن مع .(XI-V ص تكین، مقّدمة الحجرّیة>، أورخون <كتابات االطالع← من              لمزید
والشبیهة المؤّثرة األدبّیة الّلغة بفضل ُعّدت فقد محضة، أدبّیة آثاًرا لیست الحجرّیة              الكتابات
المكتوب التركّي األدب من األولى النماذَج كتابتها، في اسُتخدمت التي أحیاًنا،             بالشعر
ص72-69) (مج1، بانارلي عدَّ ص81). مج32، التركّیة ، د. ص34-35؛           (كوبریلي،
وأجرى تركیَّین، كاتَبین أّول تیغین، ویونلوق تونیوقوق بیلغه كاتَبیهما األساس هذا             على

 أبحاًثا حول أسلوَبیها في الكتابة.
كان ص.ن). م.ن، التركّیة ، (د. اإلسالم قبل تركّي أدب آخر األویغورّي             األدب
127هـ/ العام وفي ترك) (غوك القدماء األتراك لغة لهجات إحدى یتكّلمون            األویغورّیون
األویغورّي الخّط استخدموا دولتهم إقامة وُبعیَد الغوك، األتراك بحكم أطاحوا            745م
اآلثار لترجمة نتیجًة ذلك وكان التركّي، الرونّي الخّط من بدیًال الُسغدّي الخّط من               المأخوذ
الّلغات (إحدى الُسغدّیة الّلغة من المانوّیة وباألخّص والسریانّیة والمسیحّیة البوذّیة            الدینّیة
ص365-357 تفّضلي، الُسغدّیة← اآلثار (حول األویغورّیة بالتركّیة الوسیطة)         اإلیرانّیة
وقاصٌر التركّیة، الّلغة بنیة ُیناسب ال التبدیل هذا أّن ص75-74) (مج1، بانارلي یرى .(              
األتراك معظم ألفباَء األویغورّیة األلفباء أصبحت ذلك، مع صوائتها؛ إیقاع إبراز             عن
ظّلت المغول إلى والنتقالها األویغورّي، الحكم بعد وعمّرت ص31-29)،           (←كوبریلي،
األلفباء انتشار من غم الرَّ على المیالدّي، عشر الهجرّي/السادس العاشر القرن حّتى             متداولة
خالل ص4)، (مج1، الجوینّي الملك عطاء أّن الّالفت ص77). (م.ن، ورواجها             العربّیة
األویغورّي والخّط األویغورّیة الّلغة عرفت "لقد النقطة هذه إلى تلمیًحا أشار لعصره              انتقاده

 فضًال عظیًما ونتاًجا قیما".
عصَر والشرقّیة الغربّیة وتركستان منغولیا في األویغورّیین حكومة كوبریلي           یعّد
الفنّیة اآلثار تدعمه هذا واّدعاؤه 37)؛ ،12 (ص التركّیتین والثقافة الحضارة             ازدهار
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أجراها التي التنقیبات في والمكتَشفة العصر، ذلك إلى العائدة معظمها في الدینّیة              والمكتوبة،
هي والمتوافرة، المكتوبة األویغورّیة اآلثار معظم وضواحیها. تورفان في اآلثار            علماء
والسریانّیة، والتبتّیة، والطخارّیة، والسنسكریتّیة، الصینّیة من ُمترجمة دینّیة          نصوص
أدبّیة. مسحة من تخلو ال والّلغوّیة، والتاریخّیة الدینّیة قیمتها عن فضًال وهي              والسغدّیة،
والفهد األزرق، الرداء ذو والمسؤول والشّریر، الخّیر األخوان مثل: الحكایات            فبعض
تتضّمن أدبّیة. عینه الوقت وفي وأخالقّیة، دینّیة وعظّیة آثار هي إنّما وغیرها،              الَجِشع،
تعّرفنا أّنها حّتى صوتّیة، مقاطع ذات منظومة مقطوعات النثرّیة األویغورّیة اآلثار             بعض
كي 531 وكي تاركان 431 وكول آبرینشورتیغین 331، مثل األویغورّیین الشعراء بعض           أسماَء
(مج1، بانارلي نقل ص28). 1973م، 1392هـ/ موتلوآى 631، ص.ن، م.ن، التركّیة ،            (د.
وقد ترجمَتها، نقل كما آلبرنشورتیغین، غزلّي شعر ونّص دینّي شعر نصَّ             ص48-47)
وأّن شاعرها، المعروف التركّیة األشعار أّن ص104) (1406هـ/1986م، هیئت           أّكد

 الشعر الغزلّي المذكور هو أّول األشعار التركّیة الغنائّیة.
اإلسالم، منهم عدد واعتناق بالمسلمین، األتراك عالقات أسفرت اإلسالم . بعد            ب)
االجتماعّیة األتراك حیاة في تحّول عن الرسمّي، القراخانّیة الدولة دین اإلسالم             وجعل
المتأّثر التركّي األدب تقسیم یمكننا ص19). (مرتشیل، التركّي األدب ونمّو            والثقافّیة،

 بالحضارة اإلسالمّیة إلى مجموعتین مّهمتین: التركّي الشرقّي والتركّي الغربّي.
وأدب (الخاني/الخاقاني)، خاني القرخاني/القره األدب یتضّمن الشرقيّ ، التركّي األدب .1          
األدب كان الجغتائّي. واألدب الذهبّي]) [المعسكر زّرین (اردوي أردو           خورزم-آلتین
اإلسالمیَّین والفارسّي العربّي باألدبین والمضمون الشكل حیث من متأثرا الشرقّي            التركّي
ومعظمهم األدبین، هذین على عاّم بشكل األتراك الشعراء ترّبى وقد الفارسّي،             وباألخّص
الكتابِة لغُة وكانت التركّیة، األّم بلغة یكتب أن قبل والفارسّیة بالعربّیة یكتب یزال وال                كان
 لمعظم الناطقین بالتركیِّة العربیَّة أو الفارسیَّة، ولم ُیَتح لهم على اإلطالق الكتابة بلغتهم األّم.
المثنوّي هو الیوم، حّتى ُعرف مكتوب شرقّي تركّي أدبّي أثر أّول القراخانيّ .              األدب
البالساغونّي حاجب خاص یوسف نظمه بیت، 6,500 في غوبیلیغ قوتاد واألخالقّي             الدینّي
بنیتها حیث من غوبیلیغ قوتاد ُعّدت القراخانّیة. الدولة حكم منطقة في 462هـ العام               في
ص165-173؛ (كوبریلي، تركّي-إسالمّي أدبّي أثر ل أوَّ والقصصّیة         المنظومة
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ص230- مج1، بانارلي، ص50-73؛ مج2، أوغلو، جعفر ص41-48؛         بكولكاي 731،
أّنها بارتولد رأى الحكمّیة القّصة لهذه تقویمة في ص40-36). مج1، قاباقلي 831،             240؛
التركّیة األدبّیة اآلثار من (ص156). لها المشابهة الفارسّیة النماذج من قیمًة             أدنى
الحكمة و دیوان یوكنكي، أحمد ألدیب الحقائق عتبة بالذكر: الجدیرة األخرى            القراخانّیة
عروضّي وزن ذات منظومة األّول الكتاب الكاشغرّي. لمحمود الترك لغات            و دیوان
أناشید مجموعة الثاني الكتاب ص61-51)، بكولجاي، ص173-178؛         (كوبریلي،
ومشهور معروف، تركّي عارف أّول الیـََسوّي، أحمد إلى منسوبة صوتیا، مقّطعة             صوفّیة
مؤلَّف األخیر والكتاب ص180-27)، (بكولجاي، المرشد] [بیر=الشیخ تركستان بیر           باسم
المنظومات من عدیدة نماذج ویتضّمن التركّیة، الّلغة لتعلیم 464-466هـ العام في             بالعربّیة
،VI-Vص دیلمن، مقّدمة مج1، 1405-1406هـ/1985-1986م، (الكاشغرّي،        التركّیة
الصفحة دبیرسیاقي، مقّدمة 1416هـ/1996م، نفسه، صVII-XXXIV؛ آتاالي،         مقّدمة

 الخامسة-السابعة والثالثون؛ جعفر أوغلو، مج1، ص39-19).
السادس القرن من ابتداًء تكّون الذي األدب هذا آثار أهّم من أردو . خوارزم-آلتین               أدب
علي یوسف قّصة منظومتا الجغتائّیة: إلى القراخانّیة من االنتقالّیة المرحلة وُیعدُّ             الهجرّي
و نهج ونثًرا؛ شعًرا َبغوزّي للرَّ األنبیاء و قصص خواجة؛ شریف للشیخ المرید            و معین
،117-112 ص89-86، مج1، أوغلو، (جعفر نثًرا الغرَدرّي علّي بن لمحمود            الفرادیس
مج التركّیة ، د. ص98-100؛ بكولجاي، ص354-356؛ مج1، بانارلي،         136-141؛
الدینّیة، غیر اآلثار بعض أیًضا ظهرت الدینّیة، اآلثار هذه جانب إلى ص87-86). ،32             
الكنجوّي، النظامّي لمنظومة بتصّرف ترجمة وهي وشیرین خسرو التوالي: على            أهّمها
المعسكر خان خان، بیك تیني لزوجة 742هـ العام في قّدمها قطب، الشعرّي لقُبه               لشاعر
ص357؛ مج1، بانارلي، ص139-140؛ مج1، أوغلو، (جعفر المغولّي          الذهبّي
754 العام في الخوارزمّي نظم من الحّب] [رسالة نامه محبت ص39-53)؛            زینالوف 931،
ص118- أوغلو، (جعفر الذهبّي المعسكر خان بیك، جاني بالط رجال أحد إلى وقّدمها              هـ،
المنسوب الّلطف] [رسالة نامه لطافت مثنوي إّن وقیل ص358)، مج1، بانارلي،             121؛
مقّدمة الخجندّي، كمال ص359؛ مج1، (بانارلي، نسقها على ُنظم قد الخجندّي كمال              إلى
منظومة أیًضا شاه میران ابن أحمد، السّید نظم عشرة). الرابعة الصفحة آبادي،              دولت
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(بارتولد، نامه لمحبت تقلیًدا الجغتائّیة بالتركّیة 839هـ العام في العشق] [رسالة نامه              تعّشق
  ص254).

793 العام في بالتركّیة الورد] [حدیقة غلستان سعدي دیوان أیًضا ِسرائي سیف             ترجم
نماذج أسلَس بالتركّیة للغلستان األقَّدم الترجمَة، هذه ص362) (مج1، بانارلي یعّد             هـ.
بها عارض التي القصائد من مجموعًة ِسرائي سیف َدّون كذلك القبجاقّي. التركّي              النثر
نماذج حفظها إلى نظًرا خاّصة قیمة المجموعة ولهذه والفرس، األتراك الشعراء             أصحابها
اآلذرّیة بالتركّیة نظم معروف شاعر أّول أوغلي وحسن كالخوارزمّي شعراٌء نظمه             مّما

 (كوبریلي، ص309؛ بكولجاي، ص101).
التي الزمنّیة المرحلة في الجغتائّیة الّلغة تشّكل بعد األدب هذا ظهر الجغتائيّ ،              األدب
الهجرّي. التاسع القرن في التیمورّیین عصر في وباألخّص المغولّي، االجتیاح            أعقبت
الفارسّیة، بالّلغة قّیمة آثاًرا أّلف الذي 906هـ) العام في (المتوّفى النوائّي علیشیر              فاألمیر
الكالسیكّیة؛ األدبّیة الّلغة مستوى إلى الجغتائیَّة اللَّغة والنثرّیة الشعرّیة التركّیة بآثاره             رفع
تفّوق إثبات إلى ورائها من یهدف كان والتي الّلغتّین ، محاكمة المسّماة رسالته خالل               ومن
في الفارسّیة المضامین ُمدِخَل النوائيَّ ُیعّد الفارسّیة، الّلغة على الجغتائّیة التركّیة             الّلغة
األدبّیة اآلثار مبدعي معظم كان ص255). بارتولد، ←) الجغتائّي التركّي            األدب
خان، الشیباني خان/ وشیبك بایقرا حسین مثل الدولة، رجال من المهّمة،             الجغتائّیة
األدُب ُیسّمى ص323-270). مج3، التركّیة ، ا. (د. بهادرخان الغازي وأبي            وبابرشاه،
میدان ص409-410؛ مج7، آ. (د. األوزبكّي األدب والمعاصر الحدیث           الجغتائّي

 الروس ، مج9، ص783؛ لمزید من التفصیل← الجغتائّیة*، الّلغة واألدب).
بحر شمالّي من الغّزّیة القبائل هجرة بعد األدب هذا تشكَّل الغربيّ ، التركّي األدب .2              
أساسّیان فرعان وهو واألناضول، أذرَبیجان واستیطانهم الغرب، باتجاه وجنوبّیه           الخزر

 التركّي اآلذرّي والتركّي األناضولّي (العثمانّي وتركّي تركیا).
یعیشون األوائل اآلذرّي التركّي األدب شعراء من ُعرفوا الذین كان اآلذريّ ،             التركّي
في مساهمٌة لهم كانت الذین األتراك، الغّز قبائل أوساط في وأحیاًنا أذرَبیجان، حدود               خارج
شعریا الملّقب اإلسفراینّي*، بورحسن الدین عّز الشیخ ُیعّد اآلذرّیة. التركّیة الّلغة             تكّون
بالّلغة معروف شاعر أوَّل ص166-165) السمرقندّي، (دولتشاه أوغلي" "حسن           بالتركّیة
عشر الهجرّي/الرابع الثامن (القرن الدین برهان القاضي خلَّف فقد كذلك اآلذرّیة.             التركّیة
شعریا ودیواًنا فارسّیة، قصائد وبضَع بالعربّیة، فقهّیة آثار ثالثة أو أثَرین             المیالدّي)
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من المؤّلف الدوبیت هو [التویوغ ات "تویوغ 041" و ورباعّیات غزلّیات یتضّمن             بالتركّیة،
الرمل]، بحر على القافیة، موّحدة والرابع والثاني األّول أي: منها ثالثة مصاریع،              أربعة
ص15- صفرلي، مقّدمة الدین، (برهان وباكو تركیا في مّرات عّدة الدیوان هذا ُطبع              وقد
(معاصر األرضرومّي الضریر القاضي فإّن كذلك ص366-365). مج1، بانارلي،           16؛
بالّلغة للواقدّي الشام و فتوح إسٰحق البن اّهللا رسول سیرة ترجم الذي الدین)، برهان               القاضي
اآلذرّي التركّي األدب ُبناة من ُیعدُّ شعًرا، وغیرها یوسف ة قصَّ أیًضا ونظم              التركّیة،

 (بانارلي، مج1، ص372-367).
بواسطة األناضولّي التركّي األدب جانب إلى ذلك بعد اآلذرّي التركّي األدب استمّر              لقد
وعشرات التبریزّي وقوسي وختائي، وفضولي، وجبیبي، نسیمي أمثال من وكّتاب            شعراء

  الشعراء والكّتاب اآلخرین، مشارًكا له في الخصائص، وأهّمها:
واألدباء الشعراء معظم أّن كما الفارسّي، واألدب اإلیرانّیة بالثقافة الشدید تأّثره             ألف)
األدب مضامین واستخدموا بالفارسّیة، یكتبون أیًضا كانوا اآلذرّیة بالتركّیة كتبوا            الذین
وكذلك اآلذرّي التركّي األدب وكان التركّي نتاجهم في ومصطلحاته وقوالبه            الفارسّي
مج2، التركّیة ، ا. (د. الثانّیة الدرجة من أدًبا الفارسّي، األدب ظّل في والعثمانّي               الجغتائّي

 ص142).
یمكننا اآلذرّي. التركّي األدب فروع من باالهتمام جدیًرا فرًعا المراثّي أدب ظهور              ب)
حسین للمّال الشهداء روضة بترجمة األشبه فضولي، للشاعر السعداء حدیقة َنعدَّ             أن
المراثي: آدب مشاهیر من اآلذرّیة. بالتركّیة األدب من النوع لهذا األساس حجَر              الواعظّي،
العام في (المتوّفى وإشراق 1170هـ)، العام في (المتوّفى توفارقانّي محّمد الدین             نظام
عشر الثالث (القرن ودخیل 1201هـ)، العام في (المتوّفى وتائب           1175هـ)،
ودلسوز 1247-1292هـ/1831-1875م)، وراجي المیالدّي)، عشر       الهجرّي/التاسع
1235 سنة (والدته دربندي وقمري المیالدّي)، عشر الثامن الهجرّي/ عشر الثاني            (القرن
1314-1263) وشكوهي (1271-1325هـ/1854-1907م)، وصّراف     هـ/1819م)،

 هـ/1846-1896م)، وآخرون (هیئت، 1399هـ/1979م، مج1، ص110-94).
عصر قبل التركّي، األدب ُیعّد بحیث الشعر مقابل وضحالته النثر، رواج عدم              ج)

 الحداثة حتًما، أدًبا شعریا ( د. ا. التركّیة ، مج2، ص143).
تلك تأثیر من أقوى كان الذي اآلذرّي التركّي األدب في الشفوّي األدب قواعد تأثیر                د)
األدبیَّین الفرَعین ارتباط ذلك سبب كان ربّما والعثمانّي. الجغتائّي التركّي األدب في              القواعد
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من غم الرَّ على العثمانّیة. والدولة والهند المركزّیة آسیا في التیمورّیین ببالطات             األخیَرین
آق ویعقوب حقیقي)، الشعرّي (لقبه قراقوینلو شاه وجهان جالیر، أحمد منهم ملوًكا              أّن
بالّلغة الشعر ینظمون أنفسهم هم كانوا ختائي) الشعرّي (لقبه الصفوّي وإسماعیل             قوینلو
ألّن العثمانّي، الدیوانّي األدب نوع من أدب أذرَبیجان في یظهر لم اآلذرّیة،              التركّیة
ا ومستمر جدیا دعًما تقّدم لم والصفوّیة، والقراقوینلو، قوینلو، واآلق الجالئرّیة            الحكومات
آداب في الحال هو كما اآلذرّي التركّي األدب في متغلغلًة الشفوّیة السنن كانت               للشعراء.
كقّصة والشعرّیة النثرّیة فالقصص الظروف؛ مختلف وفي مستّمر بشكل األخرى،            الشعوب
وضمًنا غربّیها إلى انتقل ثّم الوسطى، آسیا من إنشائها تّیار بدأ التي قورقود ،               دده
تلك في األرجح، على الهجرّي التاسع القرن من الثاني النصف في وُدّونت              أذرَبیجان،
ص174؛ مج1، قاباقلي، ص66-80؛ (زینالوف، الشرقّیة األناضول في أو           الدیار،
ط. ص5-21؛ المقّدمة، وعلیزاده، زینالوف ط. قورقود ، دده ص401؛ مج1،            بانارلي،
المقّدمة وآخرین، سومر ترجمة ص56؛ المقّدمة، إرغین، ط. ص5؛ المقّدمة،            آراسلي،
1418هـ/ نیا، (←رئیس وكوراوغلو ص19)، المقّدمة لویس، ترجمة         صXIII-X؛
و و طاهر وكرم ، و أصلي ص95-88)، (زینالوف، الحرامي أحمد وقّصة           1998م)،
1399هـ/1979م؛ وآخرون، (طهماسب َغز غول و و عّباس غریب ، و عاشق           زهرة ،
في الشفوّي األدب حوزة في األرجح على كّلها ُوجدت قد ص398-375)،             أفندیف،
وآسیا الخزر وراء وما القوقاز وراء وما األناضول، إلى تسّربت ثمَّ ومن              أذرَبیجان،

  المركزّیة، وعلى أساسها أّلفت روایات مختلفة.
القرن وأواخر عشر الثاني القرن أواخر منذ جدیًدا، عصًرا اآلذرّي التركّي األدب              دخل
و واقف* أشعار خالل من المیالدیَّین، عشر والتاسع عشر الثامن الهجریَّین/ عشر              الثالث
وطنّي أدب إلى تحّوله األساسّیة األدب هذا سمات ومن (1121-1224هـ)،            ودادي
سیطرة وبعد نفسه، العصر هذا في والتعبیر. الّلغة وبساطة الواقعّیة، نحو وتوّجهه              وشعبّي،
ین خطَّ في َأَرس نهر جانبي على األدب انطلق القوقاز، من الجنوبّي الجزء على               روسیا
التي الروسّیة السیطرة أثناء في متبادل. اتصال على إّنما مختلفة، أجواء وفي              متوازَیین،
1323هـ/1905م العام في البلد هذا في ثورَتین قیام إلى وأّدت تقریًبا، قرن نحو               استمّرت
تمثیلّیات نشر وبعد اآلذرّي، التركّي األدب على تغییرات طرأت           و1336هـ/1917م،
عشر الثالث القرن أواسط في المخدوعة] [الكواكب كواكب آلدانمیش وروایته            آخوندزاده*
سلكه، قد هو كان الذي الجدید الطریق أكملوا الذین وآثار المیالدّي، عشر              الهجرّي/التاسع
عشر الثالث القرن من األخیر الربع أوائل منذ المختلفة، والمجّالت الصحف إصدار              وكذلك
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ارتباًطا أكثر یوم بعد یوًما األدب بات وباكو، تفلیس في المیالدّي عشر              الهجرّي/التاسع
النشرات، من وغیرها الدین نصر المّال مجّلة إصدار بعد سیّما ال االجتماعّیة، الشعب               بحیاة
والشعراء الكّتاب آثار ونشر 1323هـ/1905م، العام ثورة أعقبت التي المرحلة            في
أكبر وعلي 1349هـ/1931م) العام في (المتوّفى زاده قلي محّمد كجلیل            المتنّورین
1338هـ/ العام في (المتوّفى هادي ومحّمد 1328هـ/1911م) العام في (المتوّفى           صابر*
جاوید*، وحسین 1334هـ/1916م) العام في (المتوّفى غمكسار قلي وعلي           1920م،
في (المتوّفى صحت وعّباس 1343هـ/1925م)، العام في (المتوّفى نریمانوف*           ونریمان
وغدیر 1355هـ/1937م)، العام في (المتوّفى جواد وأحمد 1336هـ/1918م)،          العام
العام في (المتوّفى شائق اّهللا وعبد 1367هـ/1948م)، العام في (المتوّفى بیغلي             حاجي
وظهور 1351هـ/1933م)، العام في (المتوّفى فردوف 141 وحّق         1378هـ/1959م)،
األدبّیة اآلثار وترجمة والمقالة، والنقد، والمسرحّیة، والقّصة، كالروایة، جدیدة أدبّیة            أنواع
من (لمزید الجدید التركّي األدب تكّون إلى أّدى ذلك كّل الروسّیة، سّیما ال               األوروبّیة،

 االّطالع← <تاریخ األدب في أَذَرَبیجان> 241، مج2).
التركّیة الّلغة وجعل أذرَبیجان، جمهورّیة وإنشاء األّول)، (تشرین أكتوبر ثورة            بعد
آداب جانب إلى الخاّص إطاره في الّلغة بهذه األدب انتعش للدولة، الرسمّیة الّلغة               اآلذرّیة
من (لمزید متبادل تواصل عالقات بها ربطته التي األخرى، السوفیاتّي االتحاد             جمهورّیات
التركّي األدب لكّن مج2-1). السوفیاتّیة> 341، أذرَبیجان في األدب <تاریخ           االّطالع←
األدبّیة اآلثار طباعة ومنع البلهوّي الحكم قیام بعد تراجَع إیران أذرَبیجان في              اآلذرّي
1365-1359 عاَمي بین الواقعة تلك مثل قصیرة زمنّیة مراحل باستثناء ونشرها،            التركّیة
لكْن محدودة. أعداد في نظائرها وبعض سالم بابایه حیدر وإصدار 1941-1946م،             هـ/
نشر إمكانّیة ُأتیحت الخطر، ورفع (1398هـ/1978م)، اإلسالمّیة الثورة انتصار           بعد
التركّي األدب فرع أمام جدیدة صفحة وُفتحت الّلغة، بهذه والشعرّیة النثرّیة الجدیدة              اآلثار

  اآلذرّي في إیران.
ُمّهدت اآلذرّي، والتركّي الشرقّي، التركّي األدب نضج مع بالتزامن األناضوليّ ،            التركّي
آسیا طریق األتراك وسلوك (463هـ)، مالزغرد فتح بعد التركّي األدب تشّكل             أرضّیة
سیّما ال تلتها، التي والهجرات الفتوحات إثر على یوم بعد یوًما نفوذهم واّتساع               الصغرى،
الفارسّیة، كانت الرسمّیة الروم السالجقة لغة أّن بّما الدیار. تلك إلى الغّز األتراك               هجرات

141 . Haghverdov 
142 . Āzarbāyjān adabiyātı tārikhi 
143 . Āzarbāyjān Sāvet adabiyyātı tarikhi 
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التركّیة بعد ما في ُسمّیت التي األناضولّیة، التركّیة بالّلغة أدبّي نتاج ظهور تأّخر               فقد
الفتوحات أّیام منذ األلسن على جرى قد الشعبّي األدَب أّن فیه ریب ال ومّما                العثمانّیة.
وانتقالها حفظها، في الذاكرة على واالعتماد واإلبداع، الخلق قوانین أساس على             والهجرات
الناس، عاّمة بین المركزّیة آسیا في جرى كما أیًضا، الجدیدة الدیار في جیل إلى جیل                 من
وحّتى عقوًدا ظلَّ المكتوب التركّي األدب لكّن المستجّدة؛ الظروف في جدیدة آثاًرا              وأنتجت
جانب إلى بالفارسّیة المبدعون وضعها آثاره وأولى الفارسّي، األدب بعباءة متلفحا             قروًنا
الفارسّیة أشعاره من الهائل الكّم ضمن لدیه 672هـ)، العام في (المتوّفى فالمولوّي              آثارهم؛
الثالثة المثنوّیات في وُعثر ص319)، مج1، (بانارلي، معدودة تركّیة وأبیات            مصاریع
مستقّلة وطبعت ُجمعت تركیا، بیًتا 367 على دیوانه، وفي ولد* سلطان الدین بهاء               البنه
1343هـ/ العام في بالتركّیة]، ولد سلطان [دیوان ولد سلطان تركي دیوان عنواُنه كتاب              في
نامه جرخ كقصیدة المستقّلة، التركّیة اآلثار ص323). مج1، (م.ن، إسطنبول في             1925م
حیَّین كانا الّلذین حمزة*، لشیاد وزلیخا یوسف ومثنوي فقیه، ألحمد الدّوار] الفلك              [رسالة
أشعار لغة أّما الناس. عاّمة إلى وموّجهة صوفیا، جانًبا تتضّمن الهجرّي، السابع القرن               في
فهي متصّوف، تركّي شاعر أكبر كونه من غم الرَّ على (635-720هـ)، إمره*             یونس
التي والزوائد اإلضافات من وخالیة وسائغة، بسیطة بالناس، والحمیم الوثیق ارتباطه             بسبب
بانارلي، ص278-285؛ 1395هـ/1976م، (كوبریلي، والمعرفة الفضل اّدعاء عن          تنّم

 مج1، ص331؛ موتلوآي، 1392هـ/1973م، ص41).
الذي أیًضا الدیوانّي األدُب الشعبّي، األدب جانب إلى ظهر نفسها الزمنّیة المرحلة              في
الشهنامة ناظم الخرسانّي، التركّي دهاني، الخواجة ُعّد الخاّصة. أدب األمر واقع في              كان
األناضول، في الدیوانّي لألدِب ممثٍّل ل أوَّ الفارسّیة، بالّلغة بیت، ألف عشرین في              السلجوقّیة
الثامن القرن وأوائل السابع القرن أواخر في أیًضا؛ بالتركّیة وغزلّیات قصائَد خّلف              فقد
السالجقة السالطین أواخر أحد الثالث، كیقباد الدین عالء ببالط صلٍة على وكان              الهجریَّین،
د. ص206؛ مج2، قاباقلي، ص344-345؛ مج1، بانارلي، ص271؛ (كوبرلي،           الروم

 ا. التركّیة ، مج12، ج2، ص533-532).
أواخر في ظهر التركّي، األدب فروع من فرع على الدیوانّي األدب مصطلُح              ُأطلق
اإلسالمیََّتین والثقافة بالحضارة متأثرا النهر وراء ما في الهجرّي، الخامس            القرن
لقَي بعده وما الهجرّي السابع القرن من وابتداًء الفارسّي، األدب وباألخّص             اإلیرانیََّتین،
ذلك ومنذ الهجرّي، العاشر القرن في األوج إلى ووصل األناضول، في تدریجیا              رواًجا
الهجرّي/التاسع عشر الثالث القرن في الحضیض إلى وصل أن إلى باالنحدار، بدأ              الحین
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التنظیمات * أدب وظهور العثمانّیة، الدولة في الغربّیة الثقافة تغلغل بعد المیالدّي،             عشر
 (میدان الروس ، مج3، ص756-755).

ُیجمع كان الشعراء نتاج ألّن دیوان ، الفارسّیة الكلمة من اسُمه ُأخد الذي الدیوانّي               األدب
البالط، أدب ُسمَّي السبب ولهذا المتعّلمین، البالط أهل من أصحاُبه أدٌب هو الدواوین،               في

.("Divan edebiyatı" باكالین، ماّدة) كما ُسّمي أدب الحرملك 
 في ما یلي أهّم خصائص هذا األدب العریق:

الشعب عن منفصلة صغیرة وهیئات خاّصة، مجموعات إلى ه موجٌّ األدب هذا ألّن              أ)
"إّن (ص56) كولبینارلي یقول وكما االجتماعّیة، الحیاة نبض من خال هو             والمجتمع،
العالم أو الداخلّي، عالمهم من أو الطبیعة من معانیهم یستلهمون ال الدواوین              شعراء

 الخارجّي، وإنّما من دواوین بعضهم البعض".
البالغة بقواعد ومتمّسك محافظ، (كالسیكّي)، اّتباعّي أدٌب الدیوانّي األدب           ب)
تشبیهاته تتغّیر، ال ثابتة الشعرّیة وقوالَبه الدیوانّي األدب أشكال أّن كما             ومبادئها.
الدواوین شعراء أّن من غم الرَّ على قبل. من وٌمعدٌّة محدٌّدة أیًضا وأدواته              واستعاراته
المّتفق األساسّیة المبادَئ یلتزموا أّن من لهم بدَّ ال كان الفروع، في یجّددوا أْن                استطاعوا

 علیها (باكالین، م.ن، ص.ن).
بعض استخدَم كما الفارسّیة، الّلغة من كثیرًة كلماٍت الدیوانّي األدب استعاَر             ج)
والصناعة العروضّیة والبحور واألوزان اإلیرانّیة، األساطیر من أیًضا وعناصَر           قواعدها،
الفارسّیة وبأسمائها تغییر، دون من الفارسّي، باألدب الخاّصة الشعرّیة والقوالب            الّلفظّیة
الدیوانّي الشاعر كان التركّیة، بالّلغة القصصّیة الشعرّیة المنظومات معظم ولترجمِة            عینها.
یخّمسها. أحیاًنا وكان نفسه، المثنوّي وقالبها نفسها، وبأسمائها شعًرا، القصص هذه             ینظم
الشعراء أّن تلك، واالمتثالّیة االقتباس أنواع من انطالًقا (ص93) غولبینارلي            یعتقد
وبالشعراء اإلیرانّي بالشعر جمیًعا تأّثروا باآلخر، منهم كلٍّ تأّثر عن فضًال             الدیوانّیین

 اإلیرانّیین؛ لذا فإّن هذا األدب نسخٌة باهتة من األدب اإلیرانّي، اتخذت طابًعا محّلیا خفیًفا.
التواریخ ذلك في بما النثرّیة اآلثار حجم یكن ولم شعریا، أدًبا الدیوانّي األدب               كان
ُعشر من أكثر وغیرها، الدبلوماسّیة والمراسالت الرحالت، ومدّونات والمنشآت،           والتذاكر
بالشعر، متأثرا عام بشكل النثر كان ذلك، عن فضًال األرجح. على الشعرّیة اآلثار               حجم
مثقًال كان إّنه القول أمكننا وربّما ومبهًما، متصنًَّعا - المعدودة اآلثار بعض باستثناء -                وكان
أنتَج ص756). مج3، الروس ، (میدان والفارسّیة العربّیة والعبارات واأللفاظ           بالشعر
الوقت وفي كثیرین، وكتابا شعراَء قرون ثمانیة أو سبعة بلغ الذي عمره في الدیوانّي                األدب
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التالیة العشرة األدباَء ص113) (1392هـ/1973م، موتلوآي عّرف نتاجهم. من كان            عینه
وهم: األناضول؛ خارج األدب حوزة دخل وبعضهم الدیوانّي، األدب ممّثلي كأبرز             أسماؤهم
1009هـ)، العام في (المتوّفى وباقي 915هـ)، العام في (المتوّفى ونجاتي نوائي،             علیشیر
ونائي 1014هـ)، العام في (المتوّفى وروحي 963هـ)، العام في (المتوّفى            وفضولي
في (المتوّفى ونائلي 1044هـ)، العام في (المتوّفى ونفعي 1124هـ)، العام في             (المتوّفى
العام في (المتوّفى غالب والشیخ 1143هـ)، العام في (المتوّفى وندیم 1077هـ)،             العام

 1213هـ).
في سیّما ال المیالدّي، عشر الهجرّي/التاسع عشر الثالث القرن في الحدیث. العصر              ج)
حقبًة الغربّیة، والثقافة والحضارة باآلداب متأثرا التركّي، األدب دخل التنظیمات،            عصر
من سنة عشرین نحو بعد التالیة: المراحل قطعت حقبًة الحاضر؛ عصرنا حتى تمتّد               جدیدًة
التنظیمات وإعالن الملكّي]، القصر مرسوم [أي غلخانه" همایون "خّط ُسّمي ما             صدور
ذلك ترافق المرحلة، تلك في اإلصالحات ثمار من ثمرًة التنظیمات، أدب نضح              السیاسّیة،
1859-1860هـ/1276-1277هـ، العاَمین في األحوال ترجمان صحیفة صدور         مع
من األدبّي القسم صدور مع الجدید]، [األدب جدیدة*" "أدبّیات تّیار نشأة بدایة حتى               واستمّر
ـ 1314هـ/1896م العام في فكرت* توفیق برئاسة الفنون]، [ثروة فنون * ثروِت             مجّلة
عن فضًال التّیار، هذا ممّثلو عكف ص56-49). مج3، 1415هـ/1995م، نیا،            (رئیس
ضوء وفي المتعاظم، العاّم الرأي مع التواصل وبهدف الدیوانّي، األدب أنواع             تعاطیهم
والنقد، كالمقالة، جدیدة أنواع إبداع إلى شابه، وما والمسرح والمطبوعات الطباعة             ازدهار
باألدب المتأّثرة األدبّیة األنواع من ذلك وغیر والروایة، القصیرة، والقّصة            والمسرحّیة،
یستمّد كان الذي الشعب، وإیقاظ العام، الرأي إلى التوّجه ضرورُة فرضت وقد              األوروبّي.
على فهمها لیسهل الّلغة بساطَة والتحّرر، الرقّي إلى المتنّورین هؤالء دعوات من              آراَءه

 العاّمة، والبعَد عن لغة األدب الدیوانّي المبهرجة والغامضة.
(1242-1288هـ/1871-1826 شناسي إبراهیم المذكور: األدبّي التّیار ممّثلي        أبرز
(1240-1297هـ/ باشا وضیاء (1256-1305هـ/1840-1887م)؛ كمال ونامق       م)؛
الحّق وعبد (1260-1330هـ/1844-1911م)، أفندي مدحت وأحمد        1824-1879م)؛
  حامد ترخان (1268-1356هـ/1851-1937م) ( ← م. ن، ص81-58، 140-131).
الفنون ثروة مجّلة تحریر برئاسة 1313هـ/1895م العام في فكرت توفیق ُكلَّف أْن              بعد
وخالد الدین، شهاب جناب منهم حوله، والشعراء الكّتاب من مجموعة وتحّلق             األسبوعّیة،
وطباعة سامي، زاده باشا وسلیمان سعاد، وحسین سیرت، وحسین غیل، أوشاقلي             ضیا
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"أدبّیات أصحاُبه سّماه جدید أدبّي تّیار ظهر المجّلة، هذه في والنثرّي الشعرّي              نتاجهم
الذي التّیار هذا كان الفنون". "ثروة ممّثلیه سّمى البعض أّن كما الحدیث]، [األدب               جدیدة"
على - الحمید عبد عصر في الشدید والقمع والترهیب االستبداد عصر في وتشّكل               نشأ
الباطنّیة، والنزعة بالیأس مفعًما واقعیا، أدًبا - والفكر والسیاسة التنظیمات أدب من              العكس
(میدان 1319هـ/1901م العام في الصدور عن المذكورة المجّلة توّقف بمجّرد انهار             وقد
ص59-58 آجند، ص165-164، 1408هـ/1988م، موتلوآي، ص60؛ مج4،        الروس ،

.( 
الثانّیة، الدستورّیة (الحكومة الحّریة إعالن وُبعْیَد بسنوات، الجدید األدب توّقف            بعد
الشباب، والكّتاب الشعراء من عدٌد تجّمع الحمیدّي، االستبداد وتحطیم           1326هـ/1908م)،
اآلتي*، الفجر باسم جمعّیة وأنشأوا الفنون" "ثروة مجموعة هات توجِّ هاتهم توجُّ            تشبُه
1328هـ/1910م، صفر في العثمانّي، المجتمع في ووظیفته األدب حول آراءهم            ونشروا
بقّیة وبین التّیار هذا ممّثلي بین دار الذي الصراع من غم الرَّ على وجودهم. عن                وأعلنوا
مج4، الروس ، (میدان منه تأثیًرا أقلَّ الجدید لألدب باهتة تتمة ُیعّدون الجدید، األدب               ممّثلي
ثمرة الوطنّي األدب تّیار كان ص585). ج2، مج12، التركّیة ، ا. د.             ص556-558؛
حزب وفوز الحمید، عبد السلطان استبداد من عاًما ثالثین بعد الدستورّي الحكم              إعادة
"تورك مثل االتجاه القومّیة الجمعّیات وتألیف العثمانّیة، الدولة في والترقّي            االتحاد
أوجاغي" "تورك و األتراك")، (وطن یوردو" "تورك و التركّیة)، (الجمعّیة            َدْرَنغي 441"
المذكور، القومّي الحزب حكم مرحلة في التركّیة)، (التنظیمات أوجاقالري"           "تورك
1341هـ/ العام في الجمهورّیة إعالن حتى استمّر الذي التّیار هذا وغیرها.             وبرعایته،
على وضَع الهوى، عثمانّیة كانت التي السابقة األدبّیة التیارات من العكس على              1923م،
األلفاظ من خالّیة بسیطة، بتركّیة والكتابة والوطن، المجتمع بقضایا االهتمام أولوّیاته             رأس
من بدًال الصوتّیة، المقاطع ذات باألوزان الشعر ونظَم والفارسّیة، العربّیة            والعبارات
ومبادراتهم واقتراحاتهم القومّي الوطنّي األدب أنصار آراء ووِجهت العروضّیة.           األوزان
هؤالء كان الهوى؛ العثمانّیة السابقة التّیارات بقایا بمعارضة بالّلغة یتعّلق ما في              العملّیة
اآلثار أّن حین في العـِلم، لغة تكون أن والقادرة المؤّهلة وحدها هي الجدیدة اللَّغة أّن                 یرون
عنه عبّرت كما األدب مفهوم قومّیة. تكون أن یمكن ال األدبّیة، اآلثار بینها ومن                الفّنّیة،
ماهّیته الوطنّي، األدب باسم الناطقة الوسائل إحدى الشاّبة)، (األقالم قلملر " "كنج             مجّلة
للتّیار أنفسهم المنتقدین بعض انضّم مّدة، بعد لكْن ص794). مج8، الروس ، (میدان              عرقّیة
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المحكّیة، الّلغة أساس وعلى الجدیدة)، (الّلغة لسان" "ینى اعُتمدت األمر آخر وفي              المذكور،
اإلسطنبولّیة التركّیة الّلغة إلى وخُلصت الجمهورّیة، عصر في تطّورت وقد األدب،             لغَة
وضیاء (1313-1363هـ/1869-1944م)، قول یوردا أمین محّمد ُیعّد         المعاصرة.
(1301-1377هـ/ بیاتلي كمال ویحیى (1292-1342هـ/1876-1924م)،      كوكالب
) الدین سیف وعمر المذكور، األدبّي التّیار ممّثلي الشعراء من وغیرهم            1884-1958م)،
(1301-1383هـ/1884- وار آدي أدیب وخالدة      1301-1338هـ/1884-1920م)
ورشاد (1306-1393هـ/1889-1974م)، أوغلو قراعثمان قدري ویعقوب        1964م)،
(موتلوآي، الذكر اآلنف التّیار كّتاب من (1306-1375هـ/1889-1956م)         نوري

  1392هـ/1973م، ص94-82).
وال 1341هـ/1923م، العام في بدأ الذي - العصر هذا في التركّي األدب تأّثر               لقد
ومن العصر، هذا في والسیاسّیة االجتماعّیة العصر اآلن-بتحّوالت حّتى مستمًرا            یزال
والتعلیم، التربّیة مناهج وتغّرب االجتماعّیة، الشؤون في القومّیة المبادئ تعمیم            ضمنها
هذا في البارزة األدب خصائص أهّم أّما العاّمة. اإلعالم ووسائل التعلیم نطاق              واتساع

 العصر فهي:
وأكثر با، متغر وبعدها، التنظیمات كعصور أیًضا العصر هذا في التركّي األدب             كان
العصر هذا في المنشورة اآلثار وحجم السابقة، العصور في علیه كان مّما وحركًة               حیوّیة
القصیرة، والقّصة كالروایة، األخرى األدبّیة واألنواع الشعر وفي الحقول، مختلف            في
التاریخ ومباحث األدبّي، والبحث والتحقیق األدبّي، والنقد والمسرحّیة، والهجاء،           والسخرّیة
عصر في ُنشرت التي األدبّیة اآلثار جمیع حجم علیه كان عّما بدرجات أضخم               األدبّي،
وما التنظیمات عصر من بدًءا الجمهورّیة. إعالن حین إلى الّالحقة، والمراحل             التنظیمات
لكّن والطورنة، واألسلمة كالعثمنة األهداف السیاسّیة الشعارات لخدمة األدب تفّرغ            بعده
مساع من الجمهورّیة عصر في بلغته ما سابق عصر أّي في تبلغ لم السیاسّیة                الشعارات
األدباء بعض أخرى بعبارة أو األدب، لدخول یكون أن البدیهّي من لخدمتها. األدب               لتطویع
وهذا جانبّیة، آثاٌر السلطة، إلى والطامحة والیمینّیة الیسارّیة السیاسّیة الشعارات خدمة             في
ص178؛ مج32، التركّیة ، ا. (د. مستقلَّین وتحقیق دراسة إلى یحتاج ذاته بحّد              الموضوع
منهم كبار أدباٌء المعاصر التركّي األدَب یمّثل ص599). ج2، مج12، التركّیة ، ا.              د.
كمال ویحیى 1936م)، 1354هـ/ العام في (المتوّفى األرسوّي عاكف محّمد            الشعراء
دغالرجا ُحسني وفاضل 1382هـ/1963م)، العام في (المتوّفى حكمت وناظم           بیاتلي،
1369هـ/1950 العام في (المتوّفى ولي وأورحان 1332هـ/1914م)، العام في          (والدته
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1389هـ/1970م)، العام في (المتوّفى كمال كأورحان الشهرة الذائعو واألدباء           م)،
العام في (المولود كمال وباشار 1367هـ/1948م)، العام في (المتوّفى علي الدین             وصباح

 1340هـ/1922م) (لمزید من التفصیل  ←أدبّیات جدیدة* [األدب الجدید]).
تركیا]، في الحدیث [األدب تركیه نوین ادبیات آجند، یعقوب والمراجع :            المصادر
آسیاى تركهاى تاریخ بارتولد، فالدیمیرورفیتش فاسیلي [1985م]؛ 1364ش          طهران
1376ش طهران الحسینّي، غّفار بالفارسّیة ترجمه المركزّیة]، آسیا أتراك [تاریخ            مركزى
قبل اإلیرانّي األدب [تاریخ اسالم از ییش ایران ادبیات تاریخ تفّضلي، أحمد              [1997م]؛
دولتشاه الجوینّي؛ [1997م]؛ 1376ش طهران آموزغار، جاله إعداد          اإلسالم]،
رشید [1959م]؛ 1338ش طهران رمضاني، محّمد ط. الشعراء ، تذكرة           السمرقندّي،
والدولة [إیران بیستم قرن آستانهٔ در وعثمانى ایران نیا، رئیس رحیم اّهللا؛ فضل               الدین
در كوراوغلو نفسه، [1995م]؛ 1374ش تبریز العشرین]، القرن مشارف على            العثمانّیة
] 1377ش طهران والتاریخ]، اإلسطورة في األعمى] [ابن [كورأوغلو وتاریخ           افسانه
دیوان یسوندهاى و ضمیرها و صفتها و نامها الكاشغرّي، حسین بن محمود              1998م]؛
[معجم الترك لغات دیوان في الواردة والّلواحق والضمائر والصفات [األسماء الترك             لغات
1375 طهران سیاقي، دبیر محّمد ألفبائیا ورّتبه ونّظمه بالفارسّیة ترجمه التركّیة]،            األلفاظ
] 1375ش طهران آبادي، دولت عزیز ط. الدیوان ، خجندي، كمال مسعود [1996م]؛             ش
الدیوانّي]، األدب شرح [في دیوانى ادبیات بیان در غولبینارلي، الباقي عبد             1996م]؛
هیئت، جواد [1995م]؛ 1374ش طهران سبحاني، هـ. توفیق وشرحه بالفارسّیة            ترجمه
مج1 أذربیجان...................]، في األدب [تاریخ باخیش بیر تاریخینه ادبیات          آذربایجان
باخیش بیر وفرهنگینه تاریخ توركلرین نفسه، [1979م]؛ 1358ش طهران ،          

 [...............................]،  طهران 1365ش [1986م]؛
 أجنبي......................

   /رحیم رئیس نیا/
 د)  األدب بالّلغات التركّیة خارج تركیا  (من العام 800هـ/1400م- حّتى اآلن)

التقلیدّیة، ثقافتهم من جزء أّنها التركمان یزعم التي األولى النصوص التركمانيّ .             األدب
وفائي جمَع 868هـ العام في الهجرّي. التاسع القرن إلى وتعود الجغتائّیة، بالّلغة              مكتوبٌة
یكن لم األدبّي التقلید لكّن اإلسالم ، رونق سّماه كتاب في أشعاَره یموت، قبیلة من                (وبائي)،
معظم كان استمّر. أو توّسع قد المیالدّي عشر الثامن الهجرّي/ عشر الثاني القرن حّتى                بعُد،
بشكل خیوة (في الدینّیة) العلوم مدرسة (أي "المدرسة" في درسوا قد العصر ذلك               شعراء
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كانوا ولذلك العامّي؛ الشعبّي بالشعر علم على كانوا لكنّهم بخارى)، في ونادًرا              عاّم،
كان باألسلوَبین. وینظمون المقطعّي، والشعر العروضّي الشعر نفسه الوقت في            یجیدون
بعض كانت وتَرین]. ذات موسیقّیة [آله الدوتار ألحان على أشعارهم یقرأون منهم              الكثیرون
المتأّخرة. المخطوطات حفظتها اآلخر والبعض مشافهًة، األجیال عبر تنتقل           أشعارهم
المیالدّي الهجرّي/العشرین عشر الرابع القرن قبل المؤّلفین حول البیبلیوغرافّیة           المعلومات

 تقریبّیة كّلیا.
في محّمد، دولت األصلّي واسمه (1112-1173هـ)، آزادي آموزشي أشعار           ُجمعت
واسمه (1146-1196هـ)، قلي مختوم قلي*/ مخدوم ابنه أّما آزاد . وعظ بعنوان             كتاب
معانیها أشعاًرا نظم فقد أدبهم، مؤّسسي من التركمان یعّده الذي (فراغي)، فراقي              المستعار
سار وقد العشق. ومواضیع واالنتقادّیة، االجتماعّیة والقضایا األخروّیة الحیاة حول            تدور
-1209) ذلیلي اخته وابن (1189-1252هـ/1775-1836م)، َسیَّدي تلمیذه نهجه         على
العصور في الدینّیة األشعار مؤلِّف العندلیب یعّدون التركمان          1266هـ/1794-1849م).
عشر الثامن الهجرّیین/ عشر والثالث عشر الثاني القرنین في شعرائهم. أحَد             السابقة،
الحماسّیة] [األشعار البطولة أشعاَر ینشدون المغّنین بعض كان المیالدّیین عشر            والتاسع
أشهر من أنفسهم. إلى نسبوها فقد معروف، غیر ناظمها أّن وبما ("دستان")،              المسّماة
إلیه ُنسبت وقد 1133-1214هـ/1799م)، اّهللا، عبد األصلّي: (اسمه بنده شاه            هؤالء:
همراه و صیاد والبلبل]، [الوردة بلبل و غل بهرام]، [الملك بهرام شاه التالیة:               اآلثار
واآلثار 1148-1209هـ)، قربانعلي، األصلّي: [اسمه معروفي ومرافقه]؛         [الصیاد
أخرى؛ حماسّیة وأشعاٌر الجمال ، ومدح الملوك و سیف وأحمد ، یوسف هي: إلیه             المنسوبة
[الورد صنوبر و غل إلیه وُنسبت (1143-1214هـ/1730-1799م)،         شیدائي
زهرة إلیه: وُنسبت (1225-1278هـ/1810-1861م) نبس نفس/مال المّال         والصنوبر]؛
ة وِلقوِّ 1184-1255هـ/1770-1839م)، ولي، محمود األصلّي: (اسمه كمینه         وطاهر ؛
على أصبَح العربّیة]، اآلثار في جحا [شبیه الدین نصر كالمّال آثاره، في والهزل               السخرّیة
كور من كلٌّ أسلوبه وتابع نهجه على سار وقد الطرائف، من العدید موضوع السنین                مّر
(1296-1348هـ/1879- والمّالمورد 641 (1288-1352هـ/1872-1934م)،    ُمّال 541
-1266) قلیتش ومسكین وَسیَّدي قلي مخدوم منهم شعراء تخّلى العصر ذلك في             1930م).
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وترّفعوا القبلّیة، الصراعات على والحسرة األسى عاّدة عن          1324هـ/1849-1906م)
 عنها، وجعلوا اإلیثار والفداء موضوًعا ألشعارهم.

عشر الرابع القرن من عقود عّدة في ُبذلت التي المساعي من غم الرَّ              على
في علیه كانت كما الناس ذائقة بقیت جدیدة، أدبّیة أنواع إلیجاد المیالدّي              الهجرّي/العشرین
كانوا أّنهم حّتى الجمهور. أمام ألشعارهم الشعراء إلقاء تقلید المثال، سبیل على              السابق؛
مثًال الحزینة النهایة فیحّولون الحاضرین، رغبة یلّبي نحو على القّصة نهایة أحیاًنا              ُیغّیرون
-1330) ككیلوف 741 آمان أشعار إلى السمع یصیغون كانوا الذین إّن قیل سعیدة. نهایة              إلى
القصصّیة منظومته من طویلة مقاطع غیًبا یحفظون 1912-1974م)،          1393هـ/
وأولى المیالدّي، العشرین القرن من الثاني العقد في ُكتبت المسرحّیات أولى             سویغي 841.
كانوا الذین السیاسّیین، بمیول مرتبًطا المؤّلفات موضوع كان الثالث. العقد في             الروایات
بردي نذكر أْن یمكننا الحین ذلك في الكّتاب أوائل من وأهّمّیته. الموضوع قّوة               یحّددون
العام في (المولود دریاییف وخضر 1393هـ/1974م)، العام في (المتوّفى           كرباباییف 941
العام في (المتوّفى آتاقوشیدوف 051 المسرحّیة كّتاب أوائل ومن هـ/1905م)، 1322          
كذلك، جدیدة وموضوعات قدیمة موضوعات ُطرحت الروایة في          1372هـ/1953م).
باألسطورة، الرغبة تدریجیا تالشت التعلیمّیة، والمعاني البساطة كانت الغایة أّن            وبما
األدب لمعاییر طبًقا آثارهم شكَل الكّتاب غّیر الواقعّیة. والتعابیر المضامین إلى المیل              وظهر
هذا وعلى المستمعین. رغبات یالئم نحو على قصصهم یؤّلفون سابًقا كانوا كما              السیاسّي،
بتصحیح 1389هـ/1970م العام وحّتى 1355هـ/1937 العام من دریاییف قام           األساس
العام وحّتى 1358هـ/1940م العام من كرباباییف أجرى وتوسیعها. تدریجیا، إقبال            روایة
القرن من الرابع العقد في أدیم 151. آیغیتلي على نفسها التغییرات            1373هـ/1954م
شخصّیة إحیاء الكّتاب حاوَل الهجرّي عشر الرابع القرن من السادس العقد             العشرین/
العام في (المتوّفى خانوف 251 ساري نورمراد الكّتاب هؤالء ضمن من وشعره. قلي              مخدوم
(1362هـ/1943م)، الشعب] [شاعر خلق شاعر روایة خالل من          1363هـ/1944م)
1383) یووزغوْنِلري 351 بروایة 1331هـ/1913م)، العام في (المولود ییف ُقلي          وقلیتش
1337هـ/ العام في (المولود أوف صحت قربان دوردي قربان جعل كما            هـ/1964م).

147 . Āmān Kekilov 
148 . Söygί 
149 . Berdi Kerbabayev 
150 . Ata Gawshudov 
151 . Aygitli edim 
152 . Sarikhānov 
153 . Yowuz günleri 
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1380هـ/ الذلیل (الكركدّن تنه ِكرك لروایته األساسّي البطَل المتواضَع الكاتَب           1919م)
آلتیف 451 نوري كتب المیالدّي الهجرّي/العشرین عشر الرابع القرن أواخر في            1961م).
المطرب، الحدیثة، الشخصّیات أحد بخشي ُشكور أّن كما نفسه. باالسم العندلیب عن              روایة
(1358هـ/1940 باسمه ة لقصٍّ الرئیسّي البطل هو فنُّه، شهَره الذي السالم، نصیر            البارع،
للكاتب (1398هـ/1978م)، مقامي 551 ساالنتشاك وروایة خانوف، ساري للكاتب          م)

  آتاجان تغن 651 (المولود في العام 1358هـ/1940م) مستمّدة من شخصیٍّة باالسم نفسه.
عشر الرابع القرن من التاسع المیالدّي/العقد العشرین القرن من السابع العقد أدب              في
الحماسّیة السابقة القرون بأشعار النسق الشبیهة القصیرة، المغّناة األشعار لقیت            الهجرّي،

 المفعمة باألحداث، شعبیة عارمة.
 المصادر والمراجع :

   أجنبي......................
المیالدّي الهجرّي/العشرین عشر الرابع القرن قبل القرقیزّي األدب كان القرقیزيّ .            األدب
عشر التاسع الهجرّي/ عشر الثالث القرن في األلسن..... تتناقلها شفوّیة روایات             مجّرد
"إیرتشي" 851، و "آقین" 751 ُیلّقب منهم الواحد كان الذین الشعبّیون الشعراء كان             المیالدّي
المّال نظم من الواهي]، الزمان [أنین زمان 951 زار مثل الحرّیة، رثاء في أشعاًرا               ینظمون
1376 شیبكوف 061 إسٰحق أناشید 1335هـ/1917م)؛ العام في (المتوّفى قلیتش          (مولدو)
آقي خلق أّلفها التي األغاني عنها؛ نتج وما 1334هـ/1916م ثورة حول             هـ/1957م)
اّهللا إرادة بأّنه له ووصفه الزلزال عن 1372هـ/1953م) العام في (المتوّفى             ییف 161
اللواتّي للشاّبات 1360هـ/1942م) العام في (المتوّفى مولدو 261 تغلق ومراثي           ورسالته؛
التعلیمّیة واألشعار الحیوانات؛ ألسنة على الشعرّیة والقصص الزواج، على           ُیجبرن
اته وآیتیش" 461 1351هـ/1933م)، العام في المتوّفى ساتیلغانوف 361         لتوقتوغول

 [روایاته]، حول مختلف الموضوعات.
 كانت نصوص أناشید بعض المطربین ُتطبع في مدینة فرونزه 561 (بیشكك الحالّیة):

154 . Nūri Altyev 
155 . Salančaķ muk āmi 
156 . Atadjān Tagan 
157 . aķin 
158 . irči 
159 . Zār zamān 
160 . Shaybekov 
161 . Khalķ Aķiyev 
162 . Togoloķ Moldo 
163 . Toķtogul Satιlganov 
164 . aytish 
165 . Frunze 
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2ج)؛ 1373-1374هـ/1955-1954، (ط. مولدو لتغلق ماالر ، تشیغار         أنشودة
(ط. ماالر تشیغار و تاندالغان 1372-1377هـ/1953-1958م)، (ط. إیرالر         تاندالغان
1374هـ/1955م) (ط. إیرالري إیساقتین ییف؛ آلقي كلتاهما         1391هـ/1972م)،
غول لتوقتو 2ج) 1387هـ/1968م، (ط. ماالر تشیغار غول توقتو شیبكوف؛            إلسٰحق

 ساتیلغانوف.
القرقیزّي (البطل المطّولة ماناس * ملحمة تحظى القصیرة، البطولّیة القصص عن            فضًال
الشعبّي األدب من (<نماذج ونشره األثر هذا راتلوف فیلهلم جمع مهّمة. بمكانة              الوطنّي)
وبعد 1377هـ/1985م)، بطرسبورغ سان الخامس 661>، الجزء الشمالّیة، المنطقة          ألتراك
1410 فیسبادن راتلوف> 861، فیلهلم (<ماناِس وتفسیره وشرحه طباعته هاتو 761 أعاد           ذلك
أوروز باي ساغیم من لكلٍّ الجدیدیة الروایات في بلغت ماناس ملحمة إّن ُیقال               هـ/1990م).
في (المتوّفى الیف 071 قرة باي وسایاق 1348هـ/1930م) العام في المتوّفى أولو 961             باقو

 العام 1390هـ/1971م) وغیرهما، خمسة آالف بیت.
القرن من والثالث الثاني الهجرّي/ عشر الرابع القرن من والخامس الرابع العقدین              في
الغناء، أو المحكّیة بالّلغة عنها المعبَّر األدبّیة األنواَع الكّتاب من الكثیر فّضل              العشرین،
1356هـ/ العام في (المتوّفى تینیستانوف 171 قاسم بینهم من واألوّبرا؛ والقّصة           كالشعر
(قاسم أبدعها التي والمسرحّیات األشعار إّنما مدرسّیة، كتب ومؤلَّف شاعًرا كان             1938م)،
كانت إعدامه. بعد تمثیلها وال نشرها یتّم لم 1343هـ/1925م)، جیانغي 271،            إیرالرنین
كّلیا متناغمة 1408هـ/1988م) العام في (المتوّفى توقومبایف 371 علي ومالحم           أشعار
یكون أن المفترض من كان ، مسنٌّ رجٌل آثاره في البارز الوجه السیاسّیة. عصره               وقضایا
توقومبایف كتب هـ/1946م 1365 العام في الّالحقة. السنوات نثر في مهمٌّ دور              له

 وملكوف 471 مًعا نصَّ أوّبرا  ماناس.
والشعر الشعر ینظم 1398هـ/1978م) العام في (المتوّفى ملكوف قوبانیتشبك 571           كان
1357) تشوُرك 671 آى عدیدة: أوبرالّیة نصوًصا كتب ماناس ملحمة ومستلهًما           الملحمّي،
166 . Obraztsi narodnoy literature severriikh tyurkskukh plemen, čast’ v. 
167 . A. Hatto 
168 . The Manas of Wilhelm Radloff 
169 . Sagimbay Orozbaķu-ulu 
170 . Sayaķbay ķaralayev 
171 . Ķāsim Tinistanov 
172 . Ķāsim irlarinin djiynagi 
173 . Toķombayev 
174 . Malikov 
175 . ķubaničbek 
176 . Ayčürök 
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1363هـ/ العام في (المتوّفى بایف 771 بكن (جومرت) جومرد مع بالتعاون           هـ/1939م)
) وسیتك 971 1362هـ/1943م)، العام في المتوّفى ِبكوف 871 طوروس ویوسف          1944م)،
بایف، بكن أثر مستلهًما ملكوف كتب 1377هـ/1958م العام في           1359هـ/1941م).
المغنّي هذا حیاة من مقاطع أّن كما المعروف. األوبرا مغّني غول، توقتو حول أوّبرالیا ا نص               

 شّكلت موضوع مسرحّیة باسم  آیالنغان توؤنون بوركوتو 081 (1383هـ/1964م).
قد الكّتاب فإّن هنا من نسبیا؛ ا حر وأسلوًبا، مضموًنا الحماسّیة، باآلثار مقارنًة النثر               بیدو
الهجرّي، عشر الرابع القرن من المیالدّي/الرابع العشرین القرن من الثاني العقد منذ              أبدوا
(غوركي 181 الروسّي األدبان كان واالجتماعّیة. السیاسّیة المتغّیرات من          موقًفا
سعى ذلك مع القرقیزّي. األدب إلى بالنسبة المحتذى المثاَل والقوازاقّي            وشولوخوف 281)
جدید ونوٍع التقلیدّي الشفوّي األدب من المعروفة والجوانب الدوافع بین الدمج إلى              األدباء
على ما حدٍّ إلى والعرقّیة اإلثنّیة والجزئّیات التفاصیل تجّلت بحیث القصصّي. األدب              من
1400هـ/1980م) العام في (المتوّفى بایالینوف 481 علي لقاسم أَجر 381 قّصة فّنّي.            نحو
1334هـ/ العام حركة قمع بعد هاجروا الذین القرقیزّیین، مصیر عن نموذجّي بشكل             تحكي
بعد ما في مّرة من أكثر الحدث هذا اُتخذ وقد جیانغ)؛ (سین كیانغ سین إلى                 1916م
دار؟]، عظمت العظمة: صاحب معناها كان [رّبما أزمتر 581 قّصة (في قصصیا             موضوًعا
تان المنظومة الروایة وفي 1397هـ/1977م؛ العام في الجدیدة ونسختها           لملكوف
العام في الجدیدة ونسختها 1353-1366هـ/1935-1947م لتوقومبایف،        آلدیندا 681
جانتوشیف 781 علي قاسم نذكر: اآلخرین البارزین النثر كّتاب من           1381هـ/1962م).
) بیك 981 قني وروایة جاش 881 أكي قّصة مؤلِّف 1387هـ/1968م) العام في            (المتوّفى
العام في (المولود بیكوف 091 صدیق توغولباي 4ج)؛         1357-1377هـ/1939-1958م،
(1371هـ/ لرى كیشى زماندین بیزدین التالّیة: القصص مؤّلف 1912م)          1330هـ/

177 . Djūmard Bökönbayev 
178 . Yūsuf (Djusup) Turusbekov 
179 . Seytek 
180 . Aylangan toonun bürkütü 
181 . Gorky 
182 . Sholokhov 
183 . Adjar 
184 . Ķāsim <Alī Bayalinov 
185 . Azamattar 
186 . Tañ aldinda 
187 . Djāntöshev 
188 . Eki djash 
189 . ķanibek 
190 . Tügölbay Si ķbekov 

60 
 



(1381-1385هـ/1962- وزیبتر 291 (1373هـ/1955م)، وتوؤآراسیندا 191     1952م)،
العقد في (1402هـ/1982م). ُجل 391 روایة في حیاته مكّونات وعناصر           1966م)
اعُتمدت الهجرّي، عشر الرابع القرن من المیالدّي/الثامن العشرین القرن من            السادس
العام في (المتوّفى قائموف قاسم كتب فقد التاریخّیة. القصص قالب في جدیدة              مضامین
بیغوف 491 قاسم تعرَّض كما االسم، بهذا مغنٍّ حول آتاي قّصة 1989م)             1409هـ/
(1385هـ/1966م) قلیتش سینغان قّصة في 1349هـ/1931م) العام في          (المولود
عشر الهجرّي/التاسع عشر الثالث القرن في خجند وخوانین القرقیزّیین بین            للعالقات
1346 العام في (المولود آیتماتوف جنغیز أّلفها التي والروایات القصص ُنشرت            المیالدّي،
إلى ذلك بعد وُنقلت بالروسّیة، ُترجمت ثّم القرقیزّیة، بالّلغة األمر بادئ في              هـ/1928م)
السیاسّیة األنماط عن تخّلى ألّنه وذلك القّراء؛ من ُیحصى ال بعدد وحظیت عّدة،               لغات
السنوات في األساسّیة لإلجراءات النقدّیة آرائه خالل من وعرض           "الصدیق-العدّو"،
من الیومّیة للحیاة جدا قوّیة شعرّیة صوًرا أبدع وقد القّراء؛ أمام جریئة صورة               األخیرة،
معبرا القرقیزّیة، التقالید مستلهًما الخارق، العظیم إلى المبتذل العادّي من جوانبها،             جمیع
[ترجمتها سارات غل (1378هـ/1959م)، جمیلة هي: آثاره أفضل الخاّص. بأسلوبه            عنها
<الیوم (1389هـ/1970م)، كمه آق (1385هـ/1966م)، ساري] غل یا الوداع           العربّیة
  الذي بلغ طوله أكثر من مائة عام>  591 (1402هـ/1982م) و بالخا  (1406هـ/1986م).
القرن من والسابع السادس الهجرّي/ عشر الرابع القرن من والتاسع الثامن العقدین              في
التي التجارب أساس وعلى آیتماتوف، خطى على سیًرا الكّتاب، جعل المیالدّي،             العشرین
یصادفها التي األحداَث لقصصهم األساسّیة النواَة السینمائّیة، األفالم إنتاج مجال في             توافرت
ستاموف 691 بیك وآسان قائموف، قاسم هؤالء من النفسّیة، وحاالِتهم العادّیون،            الناس
1358 العام في (المولود ییف علي مراد وموسى 1356هـ/1938م)، العام في            (المولود
الشفوّي، للشعر التقلیدّیة القوالب سیطرة من التحّرر ببطء الشعر استطاع            هـ/1940م).
قول علي أقدَم حین الجدیدة. المضامین عن للتعبیر أیًضا واسُتخدمت أمدها، طال              والتي
1383 فرونزه زیانغي 791، ماالر تشیغار 1369هـ/1950م، العام في (المتوّفى          عثمانوف
الشعر مطالعة خالل من األدبّیة ثقافته كّون الذي 3ج)           -1386هـ/1964-1967م،

191 . Too arasinda  
192 . Zayptar 
193. Djol 
194 . Tölögön Ķāsimbekov 
195 . I dol’she veka dlitsya den’ 
196 . Āsānbek Stamov 
197 . Čigarmalar źiynagi 
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تكن لم التي المحّلّیة- األوزان من مستفیًدا الحّر الشعر من نماذج ابتكار على               الروسّي،
آثار خالل من لنا یتبّین كما بّین، نحٍو على الشعرّیة القوالب نطاق اتسَع قبل، من                 معروفة
باي وسورن 1339هـ/1921م)، العام في (المولود ییف 891 علي إر           سویومباي
في (المولود رسقولوف 002 ورمس 1343هـ/1925م) العام في المولود          جوسوییف 991

 العام 1352هـ/1934م)، وآخرین.
  المصادر والمراجع:
   أجنبي..............

عشر الهجرّي/التاسع عشر الثالث القرن في القوزاقّیة المالحم ُكتبت القوازقيّ .            األدب
فضًال القوزاقّیة. بالّلغة شعٌر اآلخر وبعضها الجغتائّیة* بالّلغة معظمه نثٌر بعضها             المیالدّي،
القرن أواخر في ُطبعت التي والنوادر العاّمّیة القصص جامعي أّن إلى ونظًرا ذلك،               عن
تلك تضّمنت تتارّیة، دراساتهم أو تتاًرا كانوا المیالدّي، عشر التاسع الهجرّي/ عشر              الثالث
أّلفها التي الكتب أیًضا مّیزت الخصائص هذه الّلغوّیة. العرقین خصائص            المجموعات
البدوّیة والتقالید العادات الكتب هذه انتقدت فقد المرحلة. تلك في والقوزاق التتار              الكّتاب
بعض ُطبعت نة. الموطَّ الجماعة نظر وجهة من بصلة، اإلسالم إلى تمّت ال التي               للقوازاق،
من األّول (النصف باي 202 ونیسان جیراؤو 102 بوخار كأشعار التاریخّیة القوزاق            أناشید
من كمّیة ُترجمت وموسكو. قازان في المیالدّي)، عشر الهجرّي/التاسع عشر الثالث             القرن
من والحورّیات، الجّن قصص مع بالتزامن والنثرّیة، الشعرّیة العامّیة الدینّیة            النصوص
وآستاراخان، قازان في وُطبعت القوزاقّیة، بالّلغة العثمانّیة التركّیة من وبعضها            الجغتائّیة
سبالولي 402 مّال بیك [عقیل] وَأِقیُل بیك 302، یوسف اإلسالم شیُخ كان وطشقند.             وأورنبورغ
بحّرّیة االقتباس إلى یلجآن نتاًجا، األوفر المترِجَمین 1337هـ/1919م) العام في            (المتوّفى

  من أشعار اآلخرین.
مشهورین "آقین" منهم الواحد ُیسّمى الذین الشعبّیین الشعراء من كبیر عدٌد یزال              ال
منهم، بكلٍّ خاصٍّ فریٍد أسلوب ذات كانت أشعارهم لكن ُأّمّیین. معظمهم كان الیوم.               حّتى
(المتوّفى قرامسااولي 502 سري آخان منهم آقایین، بضعة العقود. مرِّ على األلِسنة             تناقلتها

198 . Süyümbay Er ‘Alīyev 
199 . Sooronbay Djusuyev 
200 . Ramis Risķulov 
201 . Bukhar Zhirau 
202 . Nisan bay 
203.  Sheykh al-Islāmuli Yūsuf  Bek 
204 . Aķil Bek Molla Sabaluli 
205 . Akhan Seri ķoramsauli 
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فغیُر آخرین آلقایین الثقافّي المستوى أّما الدینّیة. العلوم درسوا 1331هـ/1913م) العام             في
هؤالء من القوزاقّي. األدب في یحتّلونها التي الوطیدة المكانة من غم الرَّ على              محّدد
له شعٍر عنوان ُأطلق وقد 1298هـ/1881م). العام حوالى (المتوّفى قانایولي 602            شورتنباي
لقد تشاؤمّیة. نزعة ذي القوزاقّي األدب من نوع على الزمان] [أنین زمان" "زار               اسمه
عشر الرابع القرن حّتى إلقاًء] ُیلقى الذي [الخطابّي الشعر من النوع هذا              استمّر
جمعة أولي 702/ جوماباي جامبیل ومنهم الشعراء، بعض كان المیالدّي.           الهجرّي/العشرین
المشهورة الحماسّیة أشعارهم یلقون 1364هـ/1945م)، العام في (المتوّفى أولي           باي
الكّتاب كان األحوال، كلِّ في آیتیسو 802)؛ (المسّماة بالشعر] [التباُده المشاعرات وفي             مغناة،

  والمحّققون یدّونون تلك األشعار ویحفظونها.
ودراسة شرقیة دراسًة نفسه الوقت في تلّقوا شعراء ظهر نفسها، الزمنّیة المرحلة              في
1306هـ/1889م)، العام في (المتوّفى سرین 902 آلتین إبراهیم أحدهم أوروبّیة.           روسّیة-
كتاب وأّلف الروسّیة، باأللفباء المدارس في القوزاقّیة الّلغة لتعلیم برنامًجا وضع             الذي
(تاندامالي هو وأشعاره تعلیمّیة، وحكایات روسّیة، لنصوص ترجمات یتضّمن           تدریس

  تشیغار ماالر 012، آلماآتا 1374هـ/1955م).
1322هـ/1904م) العام في (المتوّفى أولي 112 قونانباي آباي أّن علیه المتعارف            من
عن التعبیر عن یتواَن لم فهو الفلسفّیة. وكتاباته بأشعاره وطنّي قوزاقيٍّ شاعٍر              أكبُر

  أحاسیسه ومشاعره الشخصّیة، وهذا ما ُحِسب إبداًعا في الشعر القوزاقّي.
وبوشكین، كریلوف 212، آثار فترجموا الّالحق، الجیل أبناء درس النمط هذا            على
القوازقّیة، الحماسة أشعار طبعوا كما بالقوزاقّیة، الروسّیة من وتولستوي           ولرمانتوف،
الحكومة إقامة إلى السیاسّي نشاطها خالل من تهدف كانت التي الصحف             وأصدروا
شیغار 1349هـ/1931م؛ العام في (المتوّفى كریم شاه هؤالء: من الوطنّیة؛            القوزاقّیة
العام في (المتوّفى أولي 312 خان بوكي خان علي 1408هـ/1988م)، آلماآتا            ماالر ،
1355هـ/1937م)، العام في (المتوّفى أولي 412 تورسون باي أحمد          1350هـ/1932م)،

206 . Shortanbay ķanayuli 
207 . Zhambil Zhumabay-uli 
208 . aytisu 
209 . Ibrāhim (Ibray) Altinsarin 
210 . Tañdamali shigharmalar 
211 . Abay ķunanbay-uli 
212 . Krilov 
213 .<Alī Khān Bükey Khān - ulι 
214 . Aḥ mad Baytursun-uli 
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(المتوّفى دولت 512 یعقوب ومیر القوزاقّیة، لّلغة نْحوّیة قواعد كتاب أیًضا أّلف قد كان               الذي
الرابع القرن من األّول النصف في الممتازان الشاعران 1355هـ/1937م). العام            في
بایولي جمعة زومابایولي 612/مغجان مغجان هما المیالدّي، الهجرّي/العشرین         عشر
العام في (المتوّفى جنسوغور-أولي 712 وإلیاس 1355هـ/1937م)، العام في          (المتوّفى
من حیاته ُیتابع أن یمكنه ال األدب إّن القائلة األوروبّیة الفكرة شّجعت              1356هـ/1938م).
الثقافّیة القیم إنكار دون من الكتُّاب وصف المجال. هذا في ممّیزة جهوٍد بذَل النثر                دون
مایلین 812 بییمت ابتكر األدبّي. النثر إطار في الشائعة، الحیاة أسالیَب نقدّیة، بنظرة              الذاتّیة،
الشخصّیات تصف قصًصا مجتمعه، بقضایا ملتزًما 1356هـ/1938م)، العام في           (المتوّفى
1406-1408هـ/1986- 2ج، 1369هـ/1950م، آلماآتا، ماالر ، (ت  شیغار       البارزة
في البدو فعل ردوَد وروایاته ومسرحّیاته قصصه، في آزوف مختار عالج 5ج).              1988م،
(شیغار المیالدّي الهجرّي/العشرین عشر الرابع القرن في األخرى للثقافات مواجهتهم            أثناء
1399 جیناغي ، ماالر ت  شیغار 12ج، 1386-1388هـ/1967-1969م، آلماآتا        ماالر ،

  هـ/1979م، 20ج).
جمیل كعبد بعضهم وفّضل آزوف. تجارب من وجه أفضل على الشباب الكّتاب              استفاد
1360 العام في (المولود جانوف 122 دوس ودوكبناي ماغوین 022 ومختار          نوربیسوف 912
العلمّیة شروحها وصلت قد المسبقة األحكام أّن أدركوا ألّنهم التاریخّي النمَط             هـ/1942م)،
في (المولود بوكییف 222 خان كأورال اآلخر البعض استخدم مسدود. طریق إلى             المفترضة
والمضني المؤلم التحّول لشرح الحیوانات ألسنة على القصَص 1363هـ/1944م)           العام
العام في (المولود ككیلباییف 322 َأبیش عرَض المدنّیة. الحیاة إلى البدوّیة الحیاة من              للمجتمع
على بناًء أو تاریخّیة، نظر وجهة من اإلنسان فردانّیة أحجیة ماهّیة             1357هـ/1939م)

  القضایا والمسائل المعاصرة.
بالثقافة القوزاقّي الشعر صلة توّثقت المیالدّي العشرین القرن من الثاني النصف             في
1395هـ/ العام في (المتوفّى ماقاتاییف 422 مخاغالي أنجز فقد بّین: نحٍو على            العالمّیة

215 . Dawlat 
216. Maghzhān Zhumābayuli 
217 . Ilyas Zhansügür-uli 
218 . Beyimbet Maylin 
219 .<Abdizhamīl Nurpeisov 
220 . Mukhtar Magauin 
221 . Dükenbay Doszhanov 
222 . Oralkhān Bökeyev 
223 . Abish Kekilbayev 
224 . Mukhaghali Maķatayev 
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1354هـ/ العام في المولود سلیمانوف 522 [إلیاس] وإلجاس بالقوزاقّیة العمل هذا           1976م)
  1936م) بالروسّیة.

 المصادر والمراجع:
  أجنبي .........................

في الباحثون وّضح المیالدّي الهجرّي/العشرین عشر الرابع القرن في التتاريّ .            األدب
الخورزامّیة، التركّیة إلى أدبهم نشأة وأعادوا الثقافّي. التتار إرَث التتاریَّین واألدب             الثقافة
نظم الذي محّمدیار من كال وعّدوا الهجرّي، الثامن القرن في القبجاقّي - المملوكّي               واألدَب
فصوًال ترجم الذي 1605هـ) (1530-حوالى الجالیرّي بیك علي وقادر مثنوّیات،            ثالثة
قاسموف، خوانین عن معلومات إلیها وأضاف بالجغتائّیة، الدین لرشید التواریخ جامع             من
المیالدّي) عشر السابع الهجرّي/ عشر الحادي (القرن وعبدي موالُقلي منهم كتٍّاب             وعن
الهجرّیین/ عشر والثالث عشر الثاني القرن في المعاصر. التتارّي األدب َسَلفي             وغیرهما،
استقاللهم التتارّیین والباحثین الكّتاب من عدٌد أعلن المیالدّیین عشر والتاسع عشر             الثامن
الحیاة على یسیطرون كانوا الذین بخارى، في الدین علماء من الشأن ذوي عن               النهائّي
دون من عقالنیا موقًفا األدباء اّتخذ فقد وروسیا. المركزّیة آسیا في للمسلمین              المعنوّیة
(1167-1250هـ/1834م)، إیماني 622 أوتیز الرحیم عبد منهم: نذكر اإلسالم. عن           التخّلي
الدینّیة، الكتب مؤّلف (1190-1227هـ/1776-1812م) قورصاوي 722 النصیر        وعبد
معظم كتب الذي المؤّرخ (1233-1306هـ/1817-1888م)، المرجانّي الدین         وشهاب
أو 1235) مّال آق الدین مفتاَح جمیًعا، والقوزاق والباشقیر التتاُر یعّد بالعربّیة.             مؤّلفاته
یكتب كان الذي البصیرة، الثاقب الشاعَر 1831-1895م)، أو          1247-1313هـ/1819
عشر التاسع الهجرّي/ عشر الثالث القرن في األدبّیة. رموزهم من واحًدا             بالجغتائّیة،
بالّلغة للكّتاب كریمي وفاتح زاده 822 أكیغت موسى منهم كتٍّاب بضعة جنَح             المیالدّي،
إسماعیل قّدم شدیًدا. تأثرا بها متاّثرة مختلطة بلغة أو الخالصة، العثمانّیة             التركّیة
بالتفصیل غاسبرینسكي 032 باسم الروس أوساط في المعروف القرم، تتار من            غاسبرالي 922
نصیري َقّیوم بحث التركّیة. الشعوب كّل یشمل والذي بالعصرنة، المتعّلق            برنامجه
من الخامس العقد أواخر في وجیز، وقت وبعد أدبیة؛ لغًة التتارّیة الّلغة استخدام               موضوَع

225 . Olzhas Süleymenov 
226 . Utιz Imānī 
227 . Ķūrșāwī 
228 . Musa Akyegetzāde 
229 . Ismā<īl Gasprali 
230 . Gasprinskiy 
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أهدافه، تحّققت المیالدّي، العشرین القرن من الرابع العقد الهجرّي/أّول عشر الرابع             القرن
 واسُتخدمت التتارّیة في نصوص األدب االجتماعّي.

حظیت المیالدّي، العشرین القرن الهجرّي/بدایة عشر الثالث القرن أواخر           في
للكّتاب كان معظمها المركزّیة، آسیا أنحاء جمیع في واسعة بشهرة التتارّیة             المسرحّیات
وعیاض 1313هـ/1895م)، العام في (المتوّفى إلیاس الرحٰمن عبد أسماؤهم:           التالیة
العام في (المتوّفى كمال عسكر وعلي 1373هـ/1954م)، العام في (المتوّفى            إسحاق  ي
وشریف 1344هـ/1926م)، العام في (المتوّفى رمیف 132 سعید         1341هـ/1923م)،
العام في (المتوّفى تنتشورین 232 وكریم 1360هـ/1942م)، العام في (المتوّفى           كمال
القصص یكتب 1316هـ/1898م العام منذ إسحاقي عیاض كان          1356هـ/1938م).
كسیاسي االجتماعّیة الحیاة في ناشًطا السفر، دائَم غجرّیة؛ عیشة ویعیش            الواقعّیة،
ورئیس ملتزًما، صحافیا كذلك كمال عسكر علي كان األدبّیة. مشاغله عن فضًال              وصحافّي،
وفیق وأحمد كمال 332، نامق آثار بینها من تركّیة، مسرحّیات ومترجم صحیفة،             تحریر
كاتًبا كمال شریف كان 3ج). 1398-1402هـ/1978-1982م، [اآلثار]، (أثرلر          باشا 432
3ج). 1393-1395هـ/1976-1974، قازان، ،[--------------] أثرلر (ساْیالْنما        أیًضا
األدبّیة المیادین مختِلف في عینه الوقت في فاعلین المسرحّیات كّتاب من األكبر العدد               كان
مّطلع غیَر الحین ذلك حتى كان عا، متنو جمهوًرا أعمالهم ولفتت والروایة، والقّصة              كالنثر
كاتًبا 1356هـ/1938م) العام في (المتوّفى إبراهیموف 532 عالمجان كان النوع. هذا            على
قازان (أثرلر ، كتابتها ونظام التتارّیة الّلغة تطویر في الفًتا دوًرا التنویرّیة مقاالته              أّدت

 1393-1407هـ/1974-1987م، 8ج).
القرن أوائل الهجرّي/ عشر الرابع القرن من الثاني العقد في البارزة األدبّیة الرموز               من
1275-1339هـ/1921-1859 العام في (المتوّفى رمییف 632 ذاكر المیالدّي،        العشرین
سایالنما 1347هـ/1929م؛ قازان [اآلثار]، أثرلر (أعماله: دردمند المستعار اسمه           م)،
1400هـ/1980م). قازان ،[----------] جیْلَلر إیسه 1378هـ/1959م؛ قازان         أثرلر ،
التتار األدباء ضمن من وُیحسب االجتماعّي-النقدّي، الشعر ینظم توقاي* اّهللا عبد             كان

231 . Sa<īd Ramīyev 
232 . Karīm Tinčurin 
233 . Nāmiķ Kemāl 
234 . Aḥ med Wefīķ pasha 
235 . <Ālimdjān Ibrāhimov 
236 . Dhākir Ramīyev 
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1405-1406هـ/ (أثرلر ، المیالدّي الهجري/العشرین عشر الرابع القرن في         الكالسیكّیین
 1985-1986م، 5ج).

العشرین القرن من الثاني العقد أوائل الهجرّي/ عشر الرابع القرن من الثاني العقد               في
تاقتاش 732 هادي نذكر: أن یمكن قائلیها من االشتراكّیة، وصف في أشعار ُنظمت              المیالدّي
1400هـ/1980 العام في (المتوّفى طوفان وحسن 1349هـ/1931م)، العام في          (المتوّفى
والطبیعة؛ اإلنسان لقضایا السبعینات في نظمه الذي الشعر في ذلك بعد تعّرض الذي               م)،
روایة بعد ما في كتب الذي 1377هـ/1958) العام في (المتوّفى فیضي أحمد              والشاعر
في ألمانیا. في ُأعدم الذي الشاعر جلیل، موسى حیاة فیه یتناول أوّبرالیا ا ونص توقاي                عن
العشرین القرن من السادس العقد أواخر الهجرّي/ عشر الرابع القرن من التاسع              العقد
الوحید الموضوع ذات األخرى الشعرّیة والمجموعات الحماسّیة األشعار كانت           المیالدّي
المتوازن التعبیر على لقدرتها والمجّردة المحّلّیة الموضوعات من شعبّیة أكثر            والمحسوس،
المدینة حیاة بین یوم بعد یوًما الظاهر والتعارض والمتضاّدة، المتنوّعة الحیاة ظواهر              عن
العام في (المتوّفى حكیم صبغت كـ الشعراء بعض أشعار وّضحته كما القروّیة              والحیاة
وإیلدار 1387هـ/1968م، العام في (المتوّفى دافیدوف 832 وأنوار         1406هـ/1986م)،
األدباء، بعض نجح العقد هذا أواخر في 1351هـ/1933م). العام في (المولود             یوزیف 932
عشر الثالث القرن أواخر في سائدة كانت التي التتارّیة الشعرّیة التقالید اعتمادهم خالل               من
توسیع في منشورة، غیر متتالّیة لعقود وظلت المیالدّي، العشرین القرن            الهجرّي/بدایة
(المولود نوري 042 زاكي من كلٌّ یتمّیز الناحّیة هذه من األدبّیة. واألشكال المواضیع              نطاق
1341هـ/1923م) العام في (المولود حسین ومحمود 1339هـ/1921م)، العام          في

 وِرنات حارس 142 (المولود في العام 1359هـ/1941م).
القرن من السادس العقد أوائل الهجرّي/ عشر الرابع القرن من الثامن العقد أواخر               في
الظروف ظّل في تشّكل الذي للّتتار، الوطنّي الوعي إلثبات الكّتاب عمَد المیالدّي              العشرین
إلى مداه، واّتسع المیالدّي، الهجرّي/العشرین عشر الرابع القرن في والسیاسّیة            الجغرافّیة
فّتاح خان نوري منهم اشُتهر أجدادهم. حیاة مفّصلین التاریخّیة، المواضیع عن             التعبیر
(1388هـ/1969 آكاتورور صوفي ِإتیل بروایته 1346هـ/1928م) العام في         (المولود

237 . Taķtash 
238 . Anwār Dāwidov 
239 .  Ildār Yuziyev  
240 . Zākī Nūrī 
241 . Renat Ḥ āris 
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ینیكي 242 أمیرخان منهم الكّتاب، لبعض النقدّیة الرؤیة ذو األدبّي النثر اشتهر كما              م).
1346هـ/ العام في (المولود عالجف 342 وعیاض 1327هـ/1909م)، العام في          (المولود

  1928م).
 المصادر والمراجع:

  أجنبي.....................................
المیالدّي الهجرّي/العشرین عشر الرابع القرن في القرم تتار أدب حظَي القرم . تتار              أدب
1119هـ/ العام في (المتوّفى عمر عاشق ُیعرف مستقّل. شبه أدًبا بصفته خاّص             باهتمام
المغنّیین العثمانّیین الشعراء أشهر وأحد الِقرمّي، العرق من أّنه ُیرّجح الذي             1707م)
لر غزل [األشعار] ، شعرلر عمر، (عاشق الِقرم تتار من الشعر رّواد أحّد              والعازفین،
األتراك المستنیرین المثّقفین من عدد طرح 1408هـ/1988م). طشقند          [الغزلّیات]،
القرن من الهجرّي/األولى عشر الثالث القرن من األخیرة العقود في واآلسیوّیین             األوروبّیین
بالتفصیل وّضحها التركّیة"، الشعوب لجمیع مشترك ثقافّي "وطن فكرة المیالدّي            العشرین

  إسماعیل غاسبرالي، رئیس تحریر مجّلة  ترجمان .
أوائل أحد 1346هـ/1928م)، العام في (المتوّفى زاده بكرجوبان والشاعر،           األدیب
كّتاب من عدٌد أّسس المیالدّي. الهجرّي/العشرین عشر الرابع القرن في المؤّلفین             جیل
في المسرَح 1363هـ/1944م)، العام في (المتوّفى إیبتشي 442 عمر بینهم من            المسرحّیات،
أّن 1363هـ/1944م، العام في القرم تتار وتفّرق التهجیر نتائج من الِقرم. في              العشرینات
في خاّص وبشكل القرم، خارج عمره سنوات معظم قضى األدباء من الّالحق              الجیل
المرحلة هذه كّتاب من المركزّیة. آسیا في منهم آخر عدٌد ُولد المّدة، هذه وفي                أوزبكستان،
في (المولود الدین عالء وشامل 1327هـ/1909م)، العام في (المولود بوالت 542            یوسف
1357 العام في القرم تتار أدباء نقابة رئیس الدین عالء وكان 1330هـ/1912م)،             العام
في مولود أحمدوف، األصلّي (اسمه علي تشركز أیًضا الكّتاب ضمن من             هـ/1939م.كان
وأروین 1347هـ/1929م) العام في (المولود فاضل ورضا 1343هـ/1925م)،          العام
أنوار بالذكر: الجدیرین الشعراء من 1358هـ/1940م). العام في (المولود           عمروف 642

 سالمت، وسعید عمر أمین، وبالل ممِبت 742.

242 . Yeniki 
243 . <Ayāḑ  <Ilādjev 
244 . <Umar Ipči  
245 . Yusūf Bolat 
246 . Erwin <Umarov 
247 . Bilāl Mambet 
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 المصادر والمراجع :
  أجنبي.............

اإلنساب ومشّجرات الملحمّي الشعر یلقي َمن قالباقّیون القره یقّدر قالباق . قره             أدب
فائًقا. احتراًما ویحترمونه "باقسي" 942) ("جیراؤو" 842، الجمیل بصوته األناشید          وأنواع
آثارهم كانت شعراء هنالك ذلك عن فضًال باتشا 152. وماس قیز 052 قرق مالحمهم              أشهر
جین بینهم: من األربعینات؛ أواخر منذ ُتطبع وبدأت جیل، إلى جیل من شفاهة               ُتروى
باي-أولي 352 آلشین أوتش المیالدّي)، عشر الهجري/الثامن عشر الثاني (القرن           جیراؤو 252
1297هـ/ العام في (المتوّفى خواجه 452 وكون 1292هـ/1875م)، العام في          (المتوّفى
(المتوّفى وبرداك 652 1295هـ/1878م)، العام في (المتوّفى نیاز 552 وحاجي          1880م)،
1340هـ/ العام في (المتوفّى أولي 752 یمبت سوغیر وعمر 1318هـ/1900م)، العام           في

  1922م).
المیالدّي، عشر الهجرّي/التاسع عشر الثالث القرن في التاریخّیة األحداث أتاحت            لقد
من ا كم المغنِّین، حیاة خفایا وبعض خیوة، خوانین على القراقالباقّیین ثورة مقّدمتها              وفي
كتب المیالدّي. العشرین الهجرّي/ عشر الرابع القرن في والنثر للشعر المتنّوعة             المضامین
[=حاجي نیاز آجي روایة 1342هـ/1924م) العام في (المولود سلطانوف الدین            كرامت
طالب وكتب االسم. بهذا مغن حیاة حول أحداثها تدور التي (1386هـ/1967م)             نیاز]
بي مامان بعنوان روایًة 1347هـ/1929م) العام في (المولود برغن 852 غیب            برغن
(قّصة َدستانى قالباق قره بعنوان مفّصلة كتابتها وأعاد (1387هـ/1968م)،           أبساناسي 952
بأسلوب روایًة میرزا 062 آي میرزا جول أّلف 3ج). (1392هـ/1973م،           القرالباقّیین)

 القصص الفكاهّیة المفعمة باألحداث، التي كانت تنتقل من جیل إلى جیل مشافهًة.
المیالدّي، العشرین القرن من الثالث الهجرّي/ عشر الرابع القرن من الخامس العقد              في
الذي تاریخهم حول الفصول متعّددة مسرحّیات ذلك وبعد تمثیلّیة، آثاًرا القراقالباقّیون             أّلف
على ُتعرض كانت التي المسرحّیات، مضامین مصدَر البطولة أشعار كانت نبذوه. قد              كانوا

248 . Zhirau 
249 . baķsi  
250 . Ķirķiz 
251. Maspatsha 
252 . Zhiyen zhirau  
253 . Ötesh Alshinbay-uli 
254 . Kün Khwādja  
255 . Hādjī Niyāz (Az hiniyaz) 
256 . Berdak  
257 . <Umar Sügirimbet-uli 
258 . Ṭ ālib Bergen Ghayb Bergen  
259. Maman Biy epsānasi 
260 . Zhol Mirza Ay Mirza 
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العام في (المتوّفى قراییف 162 داؤو نجم كتب موسیقّیة. عروض بصفة المسرح             خشبة
عاشق غریب قّصة تعّد (1358هـ/1940م). آلبامیس 262 تمثیلّیته         1372هـ/1953م)
بدایة الهجرّي/ عشر الرابع القرن من الخامس العقد أواخر ففي االتباع. الكثیر              المرجع
العام في (المتوّفى دربایوف 362 علي میرزا كتب المیالدّي، العشرین القرن من الرابع              العقد
ذلك، بعد منها االقتباسات تعّددت وقد عاشق ، غریب بعنوان مسرحیة            1360هـ/1942م)
نظر 462 اّهللا ت. نسخة أساس على المسرح على عرضها بدأ 1373هـ/1954م العام              ومنذ
أیًضا. روایة ككاتب المشهور 1377هـ/1958م)، العام في (المتوّفى بیغموف 562           وآسان
-1317) نوریمبتوف 662 صادق دفعت مناسبًة برداك المغني لوفاة الخمسون الذكرى           كانت
باالسم مسرحّیة لتألیف وآیمورزاییف 762 حماسّي، شعر لنظم         1391هـ/1900-1972م)

 نفسه (1377هـ/1958م).
 المصادر والمراجع:

  أجنبّي.................
الهجرّي/الثاني عشر الرابع القرن من الرابع العقد أواخر من ابتداًء الباشقیريّ .             األدب
من أیًضا. الباشقیرّیة بالّلغة األدبّیة اآلثار ُكتبت بعده وما المیالدّي، العشرین القرن              من
وداود 1352هـ/1934م)، العام في (المتوّفى غفوري مجید الباشقیرّیین األدباء           أوائل
العام في (المتوّفى بابیتش 962 زاده وشیخ 1356هـ/1938م)، العام في (المتوّفى            یولتي 862
أّن یعتقدون معظمهم وكان الملتزم، التتارّي الشاعر نهج تابعوا الذین            1337هـ/1919م)،
اُألَول، الباشقیرّیین الشعراء وفاة بعد األدب. من النوع هذا رائُد هو توقاي التتارّي               الشاعر
الذي التتارّي [الشاعر "دردمند 072" یمّثله الذي الوجدانّي الشعر عن عقود لعّدة األدب              ابتعد
الذین األوائل، الباشقیرّیة الروایات كّتاب من أحٌد یبق لم ذاكورمیف]. األصلّي اسمه              كان
یكن لم والباقون 1356هـ/1938م، العام حتى إیجابّي ل تحوٌّ بأّنها الثورّیة األحداث             وصفوا
1356هـ/1938م)، العام في (المتوّفى طاهروف وأفضل یولتي، كداود ا، حر منهم            أيٌّ

261 . Nadjim Dauķaraev 
262 . Alpamis 
263. Daribayev 
264 . T. Allah Nazar (Allanazarov) 
265 . Āsān Begimov 
266 . Nūrimbetov 
267 . Aymurzaev  
268 . Yultιy 
269 . Babič 
270 . Dærdmænd 
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في (المتوّفى خیري 172 وغینان 1360هـ/1942م) العام في (المتوّفى نصیري           وإیماي
 العام 1356هـ/1938م).

أوائل الهجرّي/ عشر الرابع القرن من التاسع العقد أواخر وحّتى الرابع العقد أواخر               منذ
انتفاضة كانت المیالدّي العشرین القرن من الثامن العقد أوائل وحتى الثالث             العقد
صلوات المغّني أّداه الذي والدور 1187-1188هـ/1773-1774م، العام في          بوغاتشوف
أو االتفاق یعرض أن الموضوع هذا استطاع جاذًبا، أدبیا موضوًعا قادتها، كأحد              فیها،
منها متوافرة، عدیدة أدبّیة آثار هنالك والروس. الباشقیرّیین بین الرأي في             االختالف
بعض عَبَر لقد الواقعة. هذه حول مضامینها تدور والقّصة، الحماسّي والشعر             المسرحّیة،
وأخیًرا الّلغة، الشعرّیة الروایات إلى وصوًال الصریح السیاسّي األدب من انطالًقا             األدباء
أیًضا وإنّما وحدهم، األدباء إلى بالنسبة لیس وعًرا مساًرا المحض، الخیالّي النثر              إلى
كتابة في (1311-1413هـ/1894-1993م) قوادش سیفي نجح جمهورهم. إلى          بالنسبة
1337هـ/1919 العام في (المولود كریم ُمستي الشخصّیة.كتب سیرته كتابة وفي           القّصة،
قصیرة وقّصة المسرحّیات، من وعدًدا السّن، لكبار والحورّیات الجّن عن قصص سلسلة              م)

 باسم  أوزون-أوزاك بالساك 272 [-------------] (1395هـ/1976م).
 المصادر والمراجع:

  أجنبّیي.......................
جمع المیالدّي عشر الهجرّي/التاسع عشر الثالث القرن أواخر في الجوواشيّ .            األدب
جمعوه ما بین من ألشعارهم؛ مادة مضامینها وجعلوا العاّمّیة، األشعار الجوواشّیون             األدباء
1322هـ/1904م)؛ العام في (المتوّفى لفیدوروف 472 (1325هـ/1908م)        أرسوري 372
1356هـ/1938م)؛ العام في (المتوّفى لتورخان 672 (1322هـ/1905م)        و واروسي 572
العام في (المتوّفى لبولوروسوف-شلبي 872 (1333هـ/1915م) ساْنناخانتارسا 772        وسارام
العام في (المتوّفى إلیفانوف 082 1908م) (1325هـ/ و نارسبي 972         1364هـ/1945م)
منها: كبیرة، شعبّیة ذات والطویلة القصیرة المنظومة القصص كانت           1333هـ/1915م).

271 . GhæynanK  hayrī 
272 . Ozon – ozaķ balasaķ 
273 . Arsuri 
274 . M. Fedorov 
275 . Warussi 
276 . Ya. Tur k han 
277 . Saramsanna khantarsa 
278 . N. Polurussov -Shelepi 
279 . Narspi 
280 . K. Ivanov 
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1385هـ/ العام في (المتوّفى إللكر 282 (1349هـ/1931م)، خوارآینجه 182 خن          قّصة
5ج)، 1960-1964م، 1379-1383هـ/ بوخساكاالرني 382، سرمنسه محّقق        1966م،
1986 1406هـ/ العام في (المتوّفى ألوخساي 582 1952م) (1371هـ/         وتوأورالسول 482
العام في (المتوّفى خوسانكاي 782 لبیتر 1946م) (1365هـ/ تاوراش 682 آبترامان           م)،
آللغا 982 1983م) ،1956 1375هـ/ ،1403) عیالسم 882 و خامار 1970م)،          1389هـ/
العام في (المتوّفى آلغر 092 و. هم: النثر أدباء 1397هـ/1977م). العام في             (المتوّفى
آرتمیف 292 1400هـ/1980م)، العام في (المتوّفى آسالن 192 س.         1408هـ/1988م)،
1350هـ/1932 العام في (المولود ویملیانوف 392 1342هـ/1924م) العام في         (المتوّفى

 م).
الحیاة من مستمّدة ومضامینه المسرحّیة، األعمال أساَس األحیان معظم في الشعر             كان
1340هـ/ العام في (المتوّفى سسِبل 492 میشي آثار البارزة نماذجه من العاّمة.            والمعتقدات
میتا 692 وفاسلي الجوواشّیة، بالّلغة منبورة 592 صوتّیة مقاطع ذا شعًرا قّدم الذي             1922م)
في مهّمة مكانة القومّیة الشخصّیات یولي الذي 1376هـ/1957م)، العام في            (المتوّفى
الشعراء بعض آثار أوروبا في ُطبعت الشاعرین، هذین آثار عن فضًال الیومّیة.              الحیاة

 أیًضا، مثل آیغي 792 (المولود في العام 1352هـ/1934م).
 المصادر والمراجع:

 أجنبي.......................
الثالث القرن أواخر في یاكوت، في أدبهم المكتوُب األوائل الشعراء ظهر یاكوت .              أدب
باسم المعروفین المنشدین إّما هؤالء كان المیالدّي. العشرین القرن الهجرّي/أوائل            عشر

281 . ķhen - khur ayenče 
282 . S. Elker 
283 . Sirmsene pukhsa kalarni 
284 . Tu urla sul 
285 . Ja. Ukhsay 
286 . Aptraman tawrash 
287 . Peter Khusankay 
288 . Khamar <yalsem 
289 . A. Alga 
290 .V. Alager 
291 .S. Aslan 
292 .A. Artem’ev 
293 .A. Emel’ yanov 
294 . Mishshi Sespel 
295 . Syllabic - tonic 
296 . Vasley Mitta 
297 . G. Aygi 
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منهم آالنخو 992، المسّماة الحماسّیة األشعار یلقون كانوا الذین          "آالنخوسوت" 892،
1357هـ/ العام في (المتوّفى إسلبتسوف 103 األصلّي واسمه إیونسكي 003، أو          إیونوسكاي
الروسّیة الترجمة 7ج، (1377-1381هـ/1958-1962م، آییمنیالر 203 محّقق        1939م)،
اسمه أوراستیروف 303، كوّنوك 1382هـ/1963م)، موسكو [(منتخبات)]، Izbrannoe       
مثل أشخاص أو 1325هـ/1907م)، العام في (المولود نوفیكوف 403          األصلّي
األشعار یجمعون كانوا الذین 1344هـ/1926م)، العام في (المتوّفى          كوالكوفسكاي 503
بالّلغة صوتّیة مقاطع ذا شعًرا قّدم مسرحیا. وكاتًبا شاعًرا إیونوسكاي اشُتهر             العاّمّیة.
قبله كان یاكوت شعر أّن حین في األسلوبّیة. البدائع من مجموعة أدبها ومنح               الیاكوتّیة،
آ. الّلغة: بهذه الفكاهة وكّتاب المسرح، كّتاب من نذكر الصوتّیة 603. المجانسة بمبدأ              متقیدا
العام في (المتوّفى ونوستروییف 803 1935م)، 1353هـ/ العام في (المتوّفى           سافرونف 703
مسرحّیات جاءت المیالدّي، العشرین القرن من السادس العقد في 1929م).            1347هـ/
الشعر مضامین من ممّیزة تولیفًة 1338هـ/1930م) العام في (المولود           غوغولف 903

  العاّمّي ومفاهیم الحیاة في القرن العشرین المیالدّي.
أریلیك هم: اآلثار من النوع هذا كّتاب قّصة. أو عرًضا األولى النثرّیة القطع               كانت
1342هـ/1942م)، العام في (المتوّفى یاكوفلیف 113 األصلّي اسمه         أریستین 013،
محّقق 1378هـ/1959م) العام في (المتوّفى فیودوروف 213 وآفاناسي         إیونوسكاي
آّما هم: الروائّیون 2ج). 1380-1381هـ/1961-1962م، (یاكوتسك آییمنیالر         تالیْللیبیت
1994م)، 1414هـ/ العام في (المتوّفاة موردینوف 413 ن. األصلّي اسمها           آتشیِغیا 313،
سیرومیاتنیكوفا 613 1326هـ/1908م)، العام في (المولود       زولوتاِرف-یاكوتسكاي 513

298 . oloñ khosut 
299 . Oloñkho 
300 . P. Oyunuskay/ Oyunskiy 
301 . Sleptsov 
302 . Ayimnilar 
303 . Künnük Urastɪrov 
304 . V. Novikov 
305. A. Kulakovskay 
306 . alliteration 
307 . A. Sofronov 
308 . D. Neustroev 
309. J. Gogolev 
310 . Erilik Eristin 
311 . S. Yakovlev 
312 . Afanasiy Fedorov 
313 . Amma Aččgiya 
314 . N. Mordinov 
315 . N. Zolotarev- Yakutskay 
316 . A. Siromyatnikova 
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دانیلوف 713 وسافرون النساء، حیاة عن یكتب الذي 1333هـ/1915م) العام في            (المولود
الّلذان 1352هـ/1934م)، (المولود ویاكوولف 1340هـ/1922م) العام في         (المولود

 ینظران بعین ناقدة إلى عصرهما.
 المصادر والمراجع:

  أجنبّي.....................
التركّیة الّلغات بعض في المكتوب األدب ظهر السیبیرّیة . التركّیة الّلغات سائر في              األدب
العقد أوائل الهجرّي/ عشر الرابع القرن من السادس العقد أواخر في السیبیرّیة              األخرى
(كان المناطق هذه في الضئیل السّكان لعدد نظًرا المیالدّي. العشرین القرن من              الخامس
خاكاسيّ 913؛ 586,000 توفانيّ 813؛ 309,000 1416هـ/1996م، العام في         العدد
ُیعّد دائًما. را ومتطو موفقا، أدًبا المنطقة هذه ُتنتج أْن المـُتوّقع غیر من آلتائّي)، 202,000              
شاعًرا، كان اآللتائّي. األدب رائَد 1362هـ/1943م) العام في (المتوّفى كوتشیاق 023            باول
العاّمّیة واألشعار الجّن قصص جمع على یعمل وكان اصا، وقص مسرحیا            وكاتًبا
أشعاُر أثارت لقد 1386هـ/1967م). آلتایسك غورنو لر 123، ننیه سوتشى           (غوؤونادیلغان
له كتاب أّول ُنشر - 1354هـ/1936م) العام في (والدته وقصصه أوكاتشین 223             بوریس
الشعوب إعجاَب (1390هـ/1971م) إئلوتوؤالر 323 سیَّما ال - 1380هـ/1961م العام           في

 السیبیرّیة، وأهالي آسیا المركزّیة وروسیا.
1355هـ/1937م)، العام في (المتوّفى كوبیاكوف 423 هما: الخاكاسّیة بالّلغة كاتَبین           أّول
أّول كروائّي. اشتهر الذي 1395هـ/1976م)، العام في (المتوّفى          ودموجاكوف 523
1403هـ/1983م)، العام في (المتوّفى ساریغول 623 إسطفان هما التوفانّیة بالّلغة           شاعَرین
منذ مكتوبة. آثار ولهما 1394هـ/1975م)، العام في (المتوّفى بوربو 723           وسرغي
كما النثرّي؛ التوفانّي األدب في شدیدة بأهّمّیة الشخصّیة َیر السِّ جوانب حظیت             الخمسینات
في (المتوّفى توقا 923 سالتشاق للكاتب سوزو 823، آراتین الثالثّیة التراجیدیا في مثًال             نرى
روایة وفي 1369-1373هـ/1950-1954م، العاَمین بین 1392هـ/1973م)،        العام

317 . Sofron Danilov 
318 . Tuvan 
319 . Khakass 
320 . Pavel Kučiyaķ 
321 . yuunadilgan sočinenieler 
322 . Boris Ukačin 
323 . Eelü tuular 
324 . V. Kobyakov 
325 . N. Domožakov 
326 . Stepan Sarig-ool 
327 . Sergey Pürbü 
328 . Arattin sözü 
329 . Salčaķ  Toķa 
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من نذكر ساریغول. للكاتب 2ج)، (1380-1385هـ/1961-1966م، أوال 033         آنغیر
العام في (المولود كنین-لوبسان 133 مانغوش اآلخرین المتمّیزین والقصصّیین          الشعراء
1927م)، 1345هـ/ العام في (المولود كونزغش 233 وجوري 1925م)،          1343هـ/

 وقیزیل إنیك قوداجي 333 (المولود في العام 1347هـ/ 1929م).
 المصادر والمراجع:

  أجنبي.........................
  لالّطالع على آداب الغاغاوز/غاغاووز، وقراتشاي-بالكار ولغات الكوموك←

  PTF, II ,  779-785, 835-840;  
 لالّطالع على األرضّیة الثقافّیة لتصحیح قواعد الكتابة وتأثیر ذلك في األدب←

  أجنبي  ........................
ُتقسم الروس، الباحثین بمساعدة دائًما أنجزت التي األدب، حول األتراك الباحثین آثار              
معظمها جاء التي المؤّلفین معارف دوائر (2 ؛ األدبّیة التواریخ (1 أنواع: ثالث               إلى
واألبحاث أدب كتب بالتحدید هي التي اآلثار (3 بالكتب؛ والتعریف األدباء لِسَیر              ملّخصات
على (لالّطالع التركّیة الجمهورّیات حول وطنّیة بیبلیوغرافّیات عن فضًال وذلك به             المتعّلقة

 السنوات السابقة← بشكل خاّص هازائي 433 وكلنر-هاینكل 533، ص409-345).
الثامن العقد وأواخر السابع العقد أواخر في وتدویُنه جمُعه بدأ عّدة بلغات الشعبّي               األدب
العشرین القرن من السابع العقد وأوائل السادس العقد أوائل الهجرّي/ الرابع القرن              من
الجّن قصص ویتضّمن یذكر، لم أو المجّلد، رقم فیها ُذكر مجموعات في              المیالدّي،
اآلثار من وغیرها. واألحاجي األلغاز المحّلّیة، األناشید البطولة، أشعار           والحورّیات،
1377-1387هـ/1958- ،[------] باتیرال ر 633 آلتائي السیاق: هذا في بالذكر         الجدیرة
1405هـ/1985م)، العام (بدایة [-------] اینجیلرى ادبیاتى و آذربیجان 6ج؛          1968م،
الباشقورت <آثار 1401هـ/1981م)؛ العام (بدایة [------] ایجادى خلق           وباشقورت
،[-----------] ساماهالهه 833 هااله جاواس 1407هـ1987م)؛ العام (بدایة         الشعبّیة> 733
تمدیق 933 كپ فولكلورى، قالباق قره 6ج، 1976-1987م،         1395-1407هـ/

330 . Angir-oola 
331 . Mongush Kenin - Lopsan 
332 . Juriy Künzegesh 
333 . Ķizil Enik Ķudadji 
334 . Hazai 
335 . Kellner- Heinkele 
336 . Altay baatirlar 
337 . Bashkirskoe narodnoe tvorčestvo 
338 . Čawas halah samahlahe 
339 . Ķara ĶalpaĶ folklori, köp tomliķ 

75 
 



تمدیق 043 كب أدبیاتى، خلق قزاق 1977م)، 1397هـ/ العام (بدایة ،[-----------]          
[-----------] جیرالیدي 143 غاسیر بس 1988م)؛ 1408هـ/ العام (بدایة [-----------]         
تاتارخلق (قزاق)؛ 2ج 1409هـ/1989م، 3ج،       1404-1405هـ/1984-1985م،
إیجاني خلق أزبك 13ج، 1393-1414هـ/1974-1994م، ،[-----------]        إیجاتي

.[-----------]  
مع موجود وبعضها المحّلّیة، وبالّلغات بالروسّیة التركّیة المالحم بعض           ُترجمت
بدأت التي (موسكو)، السوفیاتّي> 243 اإلتحاد شعوب ملحمة > مجموعة في القّصة             خالصة

 في العام 1390هـ/1971م.
   /زیغرید كالین میشال 343(د. اإلسالمّیة )/

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 
 

340 . Ķazaķ  khaliķ edebiyeti, köp tomdiķ 
341 . Bes ghasir žirlaydi 
342 . Épos narodov SSSR 
343 . Sigrid Kleinmichel 
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