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* أوالا  :أصول القراخانيين التاريخية ومناطق استقرارهم :
تعد األمارة القراخانية أو (القره خانية) نموذجا حيا من نماذج إمارات االستيالء والتي أشار
أليها الماوردي في كتابه األحكام السلطانية والواليات الدينية  ،شأنها في ذلك شأن بقية إمارات
االستيالء التي ظهرت في العصور التاريخية االسالمية مثل االمارة الطاهرية ( 259 -205هـ)
872-820 ( /م)  ،والصفارية ( 298-254هـ) 901-867 ( /م) ،والسامانية (-261
389هـ)999 -874 ( /م) ،والغزنوية (582 -351هـ) 1186-962( /م) وغيرها.
القراخانيون هم قبائل تركية كانوا مستقرين في تركستان نجحوا في فرض سيطرتهم على معظم
مدنها وعلى بالد ما وراء النهر وأسسوا لهم أمارة عاصرت اإلمارات السامانية والغزنوية
والخوارزمية ،وهذا يعني أن الموطن األصلي للقراخانيين كان في بالد تركستان ومنها انطلقوا
لفرض سيطرتهم على البالد المجاورة لهم .
وتعد األمارة القراخانية من أول اإلمارات التركية اإلسالمية التي ظهرت في تركستان وامتد
حكم إمارتهم زهاء  230سنة أي ما بين السنوات ( 609-380هـ) 1212-990( /م) (.)11
بينما ذكر زامباور ان حكم إمارتهم امتد اكثر من 230سنة أي ما بين السنوات ( -315
609هـ)1212-927 ( /م) وذلك نسبة الى حكم اول أمرائهم وأول من اعتنق الدين اإلسالمي
منهم وهو األمير ستوق او (سبق) بغراخان عبد الكريم المتوفى سنة344هـ955 /م(.)12

اتخذ القراخانيون من مدينة كاشغر عاصمة لهم  ،واتخذوا في مراحل تاريخية أخرى من مدينة اوزكند
الواقعة الى الشرق من فرغانة مركزاا لهم  ،وكانوا يعدونها مكانا أمنا ا لهم واقل خطراا من المدن
الداخلية األخرى.
لقد نجح القراخانيون في فرض سيطرتهم على مدن عدة منها بالساغون ،وختن ،وطراز  ،هذا
باإلضافة الى ما يجاورها من البالد .
وحكمت هذه األسرة شمال جبال تيان شان وجنوبها في الصين من القرن4هـ10/م الى القرن 7هـ/
13م ومن الصين انطلق القراخانيون نحو بالد ما رواء النهر وهذا يعني ان جزء من بالد الصين
كانت خاضعة ايضا ا للقراخانيين.
كانت األمارة القراخانية تنعم باالستقالل في حكم األقاليم التابعة لسلطتها  ،اال أنها وعبر المراحل
التاريخية المتعاقبة خضعت لسيادة السالجقة تارة  ،وللخطا او القراخطائيين تارة للخوارزميين تارة
أخرى
وقد اختلفت آراء الباحثين في تحديد االصول التارخية للقراخانيين ومناطق سكناهم وذلك نظراا لندرة
المصادر التاريخية التي تناولت ذلك .
فقد ذكر بارتولد ان قبيلة " ياغما «التي ظهرت بين التغزغز سكنت في جزء من المنطقة التي كان
يسكنها القارلوق " الخرلخ وهم من االتراك الشرقيين وهذا ما ذكره ايضا ا الجغرافيون العرب في القرن
5/11م .

ان هؤالء الياغما كانوا يملكون مدينة كاشغر والمنطقة الواقعة جنوب نهر نارين المتفرع من نهر
سيحون  .وان ديار الياغما كانت تشمل مدينة كاشغر وقسما ا من البالد الواقعة بين الحوض االدنى
لنهر ايلي الذي يصب في بحيرة ولخشن وكالهما يقعان وراء نهر سيحون  ،والمجرى االدنى لنهر
شو او (جو) ( )chuالذي يصب في بحيرة ايسك كول أو (ايسيق كول) وكالهما يقعان أيضا ا
وراء نهر سيحون  ،ويمتد نفوذهم أحيانا الى جنوب نهر نارين.
ا
عاصمة لهم ولهذا أطلقوا
كانت أمارة القراخانيين مرتبطة ارتباطا وثيقا بمدينة كاشغر  ،فقد كانت
عليهم اسم " اوردوكنت " أي " المعسكر الملكي " ،ومن هنا نستطيع ان نستنتج ان القراخانيين
كانوا ينتمون الى األقوام التي كانت تسكن مدينة كاشغر أي الى أقوام الياغما التي تنتمي بدورها الى
التغزغز او االويغور
وذكر ان القراخانيين كانوا ينتمون الى قبائل القارلوق الذين كانوا يعيشون بالقرب من حدود البالد
اإلسالمية وبالقرب من مدينه طراز من ناحية الشرق  ،وكانت بعض من مدن تركستان الصينية
تابعة للقارلوق  ،لكن حكام بعض المدن كانوا يخضعون للتغزغز  ،واكد ان مدينة كاشغر كانت تقع
بالقرب من حدود بالد القيرغيز والقارلوق والتغزغز وهؤالء جميعا ا من االتراك  ،وهذا يعني ان
هجرة القيرغيز الى الجنوب لم تكن بعد القرن 5هـ11/م.
اما محمود الكاشغري فقد ذكر ان قبائل الجيكيل والياغما كانوا قد نقلوا مساكنهم نحو الشمال  ،ولم
يذكر مثل هذا عن القارلو.
ويذكر بارتولد ان الدليل األقرب الى حقيقة أصول القراخانيين وبأنهم ينتمون الى قبيلة القارلوق هو
ان الحاكم القراخاني لمدينة بالساغون كان يسمى توركمن او (تركمان) وذلك في القرن 7هـ 13/م.
وقد ورد في عدد من المصادر التاريخية ان القارلوق كانوا يسمون مثل الغز تركمان  ،وهذا امر
يحتاج الى التدقيق  ،فان كلمة تركمان قد وردت الول مرة في القرن 5هـ11/م  ،ولم يتم التأكد بعد
ان اصل هذه الكلمة هو " ترك ماننده" أي اشباه الترك .

* ثانيا ا  :ألقاب أمراء اإلمارة القراخانية :
كان أمراء هذه األمارة يلقبون بعدة ألقاب  ،فاللقب األول هو" قراخان" وهذا اللقب يتكون من
مقطعين  ،األول " قرا " وهي كلمة تركية تعني اللون األسود  ،اما المقطع الثاني "خان" ويعني
صاحب السلطة الرئيسة  ،ولهذا يطلق على القراخانيين األتراك السود  .ثم تطور هذا اللقب فيما
بعد واصبحوا يلقبون بلقب خاقان وهذا اللقب يعني " اعظم الملوك " او" الملك االعظم" او" ملك
الملوك ".
اما اللقب الثاني هو " ايلك خان " او" ايليك خان "  ،وهذا اللقب هو لقب اويغوري .معناه الملك
،او (األمير) ،او (الحاكم) ،او (الوصي)  ،وهو بذلك ليس اسم علم  ،فهذا اللقب كان يُطبق على أي
أمير من أمراء هذه األمارة حين ال يتم التأكد من اسم األمير الحقيقي .
كان هذا اللقب في العصر اإلسالمي خاصا ا بعدد من أفراد هذه األسرة  ،ولهذا فأن عدد من علماء
المسكوكات من األوربيين عمموا هذا اللقب على جميع أفراد هذه اآلسرة  ،فضالا عن ان هذا اللقب
كان معروفا قبل اإلسالم وكان يقصد به حكام األتراك الشرقيين .وكان هذا اللقب مفضالا لدى حكام
بالد ما وراء النهر ،وكثيرا ما اجتمع لقب "خان" مع لقب" ايلك"  ،وبنا اء على ذلك فان لقب ايلك ال
تعني خان  ،وان حكام سمرقند بعد ان أسسوا حكوماتهم المستقلة لقبوا بلقب خان ورفعوا عن
مسكوكاتهم لقب ايلك .

وقد ورد هذا اللقب في كتاب " قوتا دغو -بيليك"الذي كتبه الحاجب يوسف البالساغوني والذي كان
حاجبا ا لألمير القراخاني بغراخان حسن بن سليمان ارسالن.
اما اللقب الثالث الذي كان يطلق على األمراء القراخانيين هو لقب آل فراسياب نسبة الى ملكهم االول
التركي فراسياب المنازع لملوك الفرس الكينيين.
وكان هذا الملك يلقب بلقب "خاقان الخواقين " وقد نجح في فرض سيطرته على بالد فارس ومعظم
الممالك التركية .
* ثالثا ا  :لغة القراخانيون
نظراا للظروف السياسية المضطربة التي عاش في كنفها القراخانيين وخضوعهم لقوى سياسية عديدة قد
دفعهم الى إتقان لغات عدة .
اذ كانت اللغة الفارسية في تركستان في عهد القراخانيين تزاحم اللغة العربية في ميدان اإلدارة واألدب.
وبقيت اللغة العربية هي اللغة المستعملة في مجال القضاء وفي معظم البالد الخاضعة لسلطة القراخانيين
حتى النصف الثاني من القرن 7هـ13/م.
وقد ذكر بارتولد استناداا الى ما جاء في وثيقة عثر عليها يعود زمنها الى عهد األمير القراخاني بغراخان
حسين بن سليمان الذي أُلف في عهده كتاب قوتادغو-بيليك  ،ان اللغة التركية كانت في عهد القراخانيين
الى حد ما لغة اصطالحات إدارية  ،ولم يكن سكان مدينة سمرقند مثالا ناطقين باللغة التركية  ،فقد كانت
توجد اصطالحات تركية مستخدمة في عدد من المؤسسات اإلدارية  ،فمثالا كلمة " اولوغ " أضيفت الى
عبارة " سلطان السالطين " والتي نقشت على عملة خانات سمرقند في نهاية القرن 7هـ13/م .

وقد ظل القراخانيون يستعملون األسماء واأللقاب التركيةة حتةى انقرضةت تةدريجيا ا  ،وكةان مةن عةادة
األمراء القراخانيين استبدال اسمه بلقب جديد يستعمله بدالا من اسمه الخةا ،،ومةن هنةا نجةد ان الكثيةر
من المؤرخين يجدون صعوبة كبيرة عندما يجدون ألقابا مختلفة منقوشة على العمةالت سةكت فةي وقةت
ومكةةان واحةةد  ،وال يعرفةةون هةةل هةةي تعةةود لشةةخ ،واحةةد ام الةةى عةةدة أشةةخا،،وكان القراخةةانيون
يتكلمةون اللغةة األويغوريةةة  ،وكانةت عملةةتهم تسُةك عليهةةا نقةوش أويغوريةةة إال أن أحةرف هةةذ له اللغةة قةةد
تالشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت تةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدريجيا ا وحلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت محلهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا األبجديةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة العربيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة .
*رابع ةا ا:اعتنةةاق القراخةةانيين الةةدين اإلسةةالمي ودورهةةم فةةي نشةةره فةةي تركسةةتان وبةةالد مةةا وراء النهةةر
قبل الةدخول فةي تفاصةيل اعتنةاق القراخةانيون الةدين اإلسةالمي  ،البةد أن اشةير الةى أهةم الةديانات التةي
أعتنقهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا القراخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةانيون قبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل اعتنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاقهم اإلسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالم .
فالمصادر التاريخية التةذكر ديانةة محةددة أعتنقهةا القراخةانيون وانمةا تةذكر أهةم المعتقةدات الدينيةة التةي
اعتنقهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا األتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةراك بشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةكل عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةام .
فيذكر بارتولد أن من أهم الديانات التي عرفها األتراك  ،مستنداا مةن خةالل ذلةك علةى اآلثةار التةي عُثةر
عليهةةا والتةةي تشةةير معظمهةةا الةةى وجةةود عبةةادة السةةماء واألرض  ،اذ عُثةةر علةةى نقةةوش ُتشةةير بعبارتهةةا
(تورك كوكى) أي (سماء الترك) ،وعبارة (تورك يرصويى) أي (التةرك ومةاؤهم) ،وكلمةة (تةه كةرى)
أي السماء  ،وتعنى األلوهية  ،ويمكننا أن نستنتج مةن خةالل ذلةك ومةن خةالل العبةارات المشةتملة علةى
كلمة يرصةوب أي (األرض والمةاء) أن األرض والمةاء كانةا يكونةان معةا ا آلوهيةة واحةدة التنفصةل عةن
بعضةةةةةةةةةةةةةةةةةها الةةةةةةةةةةةةةةةةةةبعض وهةةةةةةةةةةةةةةةةةةو يقصةةةةةةةةةةةةةةةةةةد بهةةةةةةةةةةةةةةةةةا آلةةةةةةةةةةةةةةةةةةه معةةةةةةةةةةةةةةةةةةين واحةةةةةةةةةةةةةةةةةةد .

اما عن انتشار اإلسالم بين األتراك فقد اختلف المؤرخون فيما بينهم في تحديد السنة التي أعتنق
القراخانيون فيها اإلسالم .
اذ ورد في عدد من المصادر التاريخية انه في سنة 349هـ960/م اعلن نحو مائتي آلف خركاه (
أي خيمة او اسرة ) من القراخانيين في تركستان اعتناقهم الدين اإلسالمي وضحوا بالف رأس من
الغنم.
وذكر عدد من المؤرخين انه في سنة 435هـ1043/م اعتنق الدين اإلسالمي نحو عشرة االف
خركاه من كفار الترك والذين كانوا يتوافدون على بالد اإلسالم وفي نواحي مدينة بالساغون
وكاشغر  ،وضحوا يوم عيد األضحى المبارك بعشرين آلف رأس من الغنم  ،وتفرقوا في معظم
البالد اإلسالمية وبقي ممن لم يعتنق الدين اإلسالمي من التتر والخطا في نواحي الصين
بينما ذكرت مصادر تاريخية أخرى ان عدد األتراك الكفار ممن اعتنق الدين اإلسالمي في هده
السنة كان خمسة آالف خركاه اما المقريزي فقد انفرد في روايته مختلفا ا مع ما ذكرته المصادر
التاريخية األخرى عن ذلك  ،وذكر انه في سنة 425هـ1033/م اعتنق خمسة آالف خركاه من
األتراك الدين اإلسالمي

ومن العوامل المهمة التي ساعدت على نشر الدين اإلسالمي بين األتراك الشرقيين  ،الدور الكبير
الذي مارسه الفقيه ابي الحسن محمد بن سفيان الكلماتي النيسابوري  ،الذي خرج من نيسابور في سنة
340هـ951/م متوجها ا الى مدينة بخارى  ،وقد استقر بها سنين عديدة والتحق بخدمة أحد األمير
القراخانيين  ،وتوفى في بالطه قبل عام 350هـ961/م ،ومن المؤكد ان له دوراا كبيراا في نشر الدين
اإلسالمي بين القراخانيين في سنة 349هـ960/م.
وكان للفقيه ابي الحسن سعيد بن حاتم االسبانيكثي الذي خرج من مدينة اسبانيكث متوجها ا الى بالد
الترك قبل عام 380هـ960/م  ،دور مهم في نشر الدين اإلسالمي بين القراخانيين  .وأول من أعتنق
اإلسالم من األمراء القراخانيين هو االمير سبق ،او (ستوق) بغراخان عبد الكريم (-315
344هـ ، )955-927/وهو جد الملوك الخانيين االتراك ورئيس الفرع الغربي لألمارة القراخانية
أطلق على هذا االمير لقب قراخان ولهذا سميت االمارة القراخانية بأسمه  ،واتخذ من مدينة كاشغر
عاصمة له ثم انتقلت فيما بعد الى مدينة بالساغون ،وشملت سلطته فضالا عن هاتين المدينتين مدنا ا
اخرى مثل ختن وطراز وماجاورهما من البالد ،أما الفرع الشرقي لألمارة القراخانية فقد اعتنقوا
اإلسالم بعد ذلك بوقت قليل عندما انتشر اإلسالم في مدينة ختن وغيرها من بالد تركستان .

