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 -3ستمنح املنصة (املوقع) صفة الباحث ملن قام بالتسجيل؛ ليستطيع بهذه الصفة ِإدخال
االطالع عليها عند
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعلق به وببحثه ويمكنه ِ
تحميل بحثه .
 -4يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة ،وعلى النحو اآلتي :
 تكون الطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية( :العنوان :بحرف  /16املتن :بحرف
ً
سطرا ،وحين
 /14الهوامش :بحرف  ،)11ويكون عدد السطور في الصفحة الواحدة)27( :
َ
تزيد عدد الصفحات في الطبعة األخيرة عند النشر داخل املجلة على ( )25صفحة للبحوث
الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة ،وتحقيق النصوص ،و ()30
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لألشياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق
ُ
ً
حد ما ذكر آنفا .
ُ ترتب الهوامش َأ ً
رقاما لكل صفحةُ ،ويعرف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
ً
اكتفاء بالتعريف في موضع الذكر األول  ،في
ذكره أول مرة ،ويلغى ثبت (املصادر واملراجع)
حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر (مصدر سابق).
ُ
يرشحانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية ،وتأكيد سالمته من
 يحال البحث ِإلى خبيرين ِ
َ
ُ
ُ
حكم) للفحص األخير ،وترجيح
النقل غير املشروع ،ويحال – إن اختلف الخبيران – إلى (م ِ
َ
ً
جهة القبول أو الرفض ،فضال عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة
اإللكترونية ُويقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله . %20
االستالل َمن املصادر ِ
(املؤلف) بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث ،وهي :
 -5يجب أن يلتزم الباحث
ِ
َ
َ
 يجب أن ال يضم البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث ،أي :يرسل بدون اسم .
 يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث (القسم /الكلية او املعهد /الجامعة) والبحث
واإلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء
باللغتين :العربية ِ
َ
ً
واإلنكليزية يضم أبرز ما في العنوان من
عنوان مختصر للبحث باللغتين أيضا :العربية ِ
مرتكزات علمية .

واإلنكليزية ،ال
 يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين :العربية ِ
يقالن عن ( )150كلمة وال يزيدان عن ( ،)350وتثبيت كلمات مفتاحية باللغتين :العربية
واإلنكليزية التقل عن ( )3كلمات ،وال تزيد عن ( )5يغلب عليهن التمايز في البحث.

َ
َ
 -6يجب على الباحث أن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه ،فهي األساس في
َ
التقييم ،وبخالف ذلك ُ
سيرد بحثه ؛ إلكمال الفوات ،أما الشروط العلمية فكما هو مبين
على النحو اآلتي :
َ
 يجب أن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها( :مشكلة
َ
البحث) أو ِ(إشكالية البحث) .
َ
َ
َ
تعبر عن مشكلة البحث ويعمل
ات
فرضي
و
أ
ة
بحثي
سئلة
أ
صياغة
الباحث
يراعي
ن
أ
 يجب
ِ
َ
ًّ
وحلها أو دحضها علميا في متن البحث .
على تحقيقها ِ
َ
َ
َ
يحدد
 يعمل الباحث على تحديد أهمية بحثه وأهدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها ،وأن ِ
الغرض من تطبيقها.
َ
 يجب أن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
الباحث في بحثه .
َ
 يجب أن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه ،كما
َ
َ
يجب أن يراعي أدوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املتبع فيه .
ُ
َ
 يجب مراعاة تصميم البحث وأسلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي ألفكاره
وفقراته.
َ
 يجب على الباحث أن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث ،واختيار
ً
مراعيا الحداثة فيها ،والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات
ما يتناسب مع بحثه
الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .
َ
ُّ
 يجب على الباحث أن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها  ،والتأكد من موضوعاتها
َ
َ
ونسبة ترابطها مع األسئلة البحثية أو الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .
َ
َ
ُ ْ
الحك َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم
 -7يجب على الباحث أن يدرك أن
َ
ُ
ُ
َ ً
ً
حكم وعلى أساسها ُيحكم البحث ُويعطى أوزانا
تضم التفاصيل الواردة آنفا ،ثم ترسل ِإلى امل ِ
َ
َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األوزان ُيقبل البحث أو يرفض ،فيجب على الباحث مراعاة
ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

تنويه:

َ
تعبر جميع األفكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء
ِ
َ
تعبر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى
أصحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكرية وال ِ
التنويه
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املحت ـ ـوي ــات
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َ ْ
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ظاهرة الحمل على املعنى عند ابن ِ

تمام حمد عيد املنيزل
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ُ
َ
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ً
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الن ْق ُد التن ِظير ُّي َوالتطب ِ ُّ َ ْ
الد ِين الن َو ِاج ِي (ت859هـ) تأ ِصيل اس ِتقرا ِئي ِل ِكت ِاب ِه
س ِ
ِ
يقي ِعند شم ِ
ِ
ْ َ ْ
َُ
َ
َ
طـه غالب عبد الرحيم طـه
"مق ِد َمة ِفي ِصناع ِة النظ ِم والنث ِر
ً
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قديما وحديثا
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َ
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زياد عالء حممود  و نزار حممد قادر

تأريخ القبول2021/2/15 :

تأريخ التقديم2021/1/30 :
المستخلص:

على الرغم من بداوة المغول وقلة تحضرهم ,إ َّل ََنهم كانوا يع َدون من َكثر

الشعوب التي تعاملت على َوسع نطاق مع شعوب كانت تعد األكثر تحض اًر شملت
الصينيين والترك في بالد ما وراء النهر والتركستان ,واإليرانيين ,وشعوب القفقاس ,والعرب,

واألوربيين فضالً عن الكوريتين وشعوب بلدان الهند الصينية ,وَظهروا مقدرة فائقة في
القتال واحتالل بلدانهم ,وسياسة حكم شعوب هذه البلدان التي تشكلت منها إمبراطورتيهم,

فليس من المعقول َ ن يحققوا تلك اإلنجازات دون َن يكون لهم نظام وقوانين محكمة
الصرامة وحكومة وجيش مؤسس على نظم متماسكة ,هذه النظم والقوانين التي سماها

جنكيز خان بقانون الياسا والنظام اإلداري لحكومته والجيش وما َقره من مبدَ تقسيم إرث
إمبراطورتيه بين َبناء َسرته هي موضع هذه الدراسة.
الكلمات المفتاحية  :مغول ,مقومات ,جنکيزخان ,قوانين .
المقومات األساسية التي قامت عليها دولة وحكومة جنكيز خان:

يشير المؤرخ الروسي كيتشانوف َ َن عدد سكان منغوليا على زمن جنكيز خان

كان بحدود المليون نسمة ( ,)1وبغض النظر عن مدى دقة هذا التقدير ,فإ َن مجتمع بهذا
 طالب ماجستير/قسم التاريخ/كلية التربية للعلوم ِ
اإل نسانيَّة/جامعة الموصل.
 أُستاذ /قسم التاريخ/كلية التربية للعلوم ِ
اإل نسانيَّة/جامعة الموصل.

) (1ي .إ -كيتشانوف :حياة تيموتشجين ((جنكيز خان)) الذي فكر السيطرة على العالم ,ترجمة طلحة الطيب(( ,منشورات
مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث ,دبي2005 ,م)) ,ص.209

361

املقومات األساسية اليت قامت عليها دولة وحكومة املغول على عهد جنكيز خان ((624-603هـ 1226-1205 /م))
زياد عالء حممود و نزار حممد قادر

الحجم تطلب من جنكيز خان َن تكون له حكومة قادرة على تنظيم شؤونه بالقدر الذي
يديم سيطرته عليهم ويسهل له عملية تلبية حاجياته وادامة طاعته ,ومنع حالة الفوضى
التي كانت سائدة من قبل.

على َ َن هذه الحكومة التي ينشد إقامتها ,يجب َ ن نضعها ضمن الواقع الذي كان عليه

المجتمع المغولي وهو واقع بدوي قبلي ,بعيداً عن مفاهيم التحضر للمجتمعات والشعوب

التي كانت تحيط بمنغوليا شرقاً ممثلة بالحضارة الصينية العريقة َو بالحضارة اإلسالمية
غرباً ,وعليه َ
فإن هذه الحكومة ّل يمكن َن تكون َكثر من حكومة إمبراطورية بدوية (.)1

وبهدف إقامة هذه الحكومة ,كان ّلبد من جنكيز خان َن يضع في حساباته ما

هي األسس التي يجب ان يستند عليها لتكون خطواته سليمة في مشروعه هذه ,وَولى هذه

األ سس ّلبد َن يكون له تشريع ينظم شؤون هذه الدولة ومجتمعها من حقوق وواجبات,
وموظفين ينفذون ما هو واجب عليهم في إدارتها ,وجيش منظم.
وهذا ما سنركز عليه وعلى النحو اآلتي:
أوالً :تشريع قانون ألياسا وما تضمنه من بنود:

َلياسا ,وردت بصيغ عديدة في مجموعة المصادر العربية والفارسية ,ياسا,

وياساق ,ويساق وياسة ويسق ,وهي بمجموعها ّل تخرج عن كونها كلمة مغولية بمعنى

القانون َو الدستور َو النظام َو الحكم (.)2

يشير الجويني إن جنكيز خان بعد َن وحد المغول تحت سلطته وجد َن الضرورة

اقتضت لتسهيل مهمة حكمه َن يكون لحكومته ((قانوناً يحفظ بها نظام مملكته))

()3

من

) (1هارولد ّلمب :جنكيز خان وجحافل المغول ,ترجمة متري َمين(( ,مكتبة اّلنجلو المصرية1962 ,م)) ,ص.88
) (2تقي الدين َحمد بن علي المقريزي :كتاب المواعظ واّلعتبار بذكرى الخطط واآلثار المعروف بالخطط المقريزية,
((مطبعة الساحل ,بيروت1959 ,م)) ,م ,3ص . 146جورج ّلين :عصر المغول ,ترجمة ,تغريد الغضبان(( ,منشورات
هيئة ابو ظبي للسياحة والثقافة ,ابو ظبي2012 ,م)) ,ص . 281فؤاد عبدالمعطي الصياد :المغول في التأريخ(( ,دار
النهضة العربية ,بيروت1981 ,م)) ,ص.338
) (3عطا ملك الجويني :تاريخ فاتح العالم جهانكشاي ,ترجمة محمد التونجي(( ,دار المالح للطباعة والنشر1985 ,م)),
م ,1ص . 61المقريزي :الخطط ,م ,3ج ,1ص.146
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خالل تحديد العالقة بين الحاكم والمحكومين وعالقة هؤّلء بعضهم ببعض ,وعالقة الفرد
بالمجتمع وَلياسا احتوت على مواد نظمت الحياة المدنية ((فلكل عمل قانون ولكل

مصلحة دستور ولكل جرم حد)) (.)1

ومصادر معلومات هذه القانون استقاها جنكيز خان من اإلرث اّلجتماعي

للمغول ,فقد وجد َ َن المغول على الرغم من بداوتهم وبساطتهم كان لهم مجموعة من
العادات والتقاليد الموروثة ,استجمع معظمها وَعاد النظر فيها ,فأهمل ما ّل يتوافق منها
مع ما كان يريده لمجتمعها ونظام حكمه ,وقبل معظمها ,وَضاف إليها بعض األحكام

والقواعد وجعل لها صفة رسمية (.)2

وّل شك َ َن التجارب الحياتية التي عاشها جنكيز خان بشدائدها وما واجهه من

مؤامرات ودسائس وخيانات وصراعات سياسية وحروب ,كل ذلك كان له األهمية في

تقدير َحكام َلياسا ,إذ كان يرى ََنه من الواجب َن يجمع المغول تحت ظل قانون موحد
يكبح فيه جماح من ّل ينضبط من األفراد والقبائل ,ويلزم الجميع بالنزول لحكمه ,فال بد
َ ن يشتمل هذا القانون على عقوبات صارمة ,حتى يحافظ على النظام ,وتحقق لجنكيز

خان هذا الغرض ( ,)3إذ كان يسري تطبيق َحكام َلياسا على جميع األراضي التي كانت

تحت حكمه (.)4

ويشير الجويني بأ َن جميع الخانات واألمراء الكبار كانوا يحتفظون بنسخ من

الياسا في خزائنهم للرجوع إليها كلما دعت الحاجة إليها

()5

على َن تبقى على حد قول

المؤرخ الغربي جون ّلين ((س اًر محرماً تداوله على العامة ,وهذا رَبما يفسر سبب عدم
وجود نسخ منه متداولة بين الناس ,ويؤكد ّلين َ َن القول ((بوجود نسخ من َلياسا كان

) (1الجويني :تاريخ فاتح العالم ,ص . 62ذبيح اهلل صفا :تاريخ َدبيات در ايران(( ,تهران 1338هـ.ش)),

ج ,5م ,1ص.11

) (2الجويني :تاريخ فاتح العالم ,م ,1ص . 61الباز العريني :المغول(( ,دار النهضة العربية ,بيروت,

1986م)) ,ص . 60الصياد :المغول في التاريخ ,ص.338
) (3العريني :المغول ,ص.60

)ّ (4لين :عصر المغول ,ص.281
) (5تاريخ فاتح العالم ,م ,1ص.62
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زعماً محضا))( ,)1مثلما كان اّلطالع على ((التاريخ الرسمي السري للمغول)) الَذي
يدعى بلغتهم ((التان ديبتر)) حك اًر على فئة كبار رجالت الدولة دون غيرهم (.)2

وهذا القول يخالف ما جا ء به المقريزي الذي يشير بوضوح ّل لبس فيه ,إن نسخ

َلياسا كانت متداولة بين الناس وقد احتوت خزانة المدرسة المستنصرية نسخة منه ,وقوله

هذا جاء اعتماداً على مشاهدة َحد العلماء لنسخة من الياسا فيقول ((وَخبرني العبد

الصالح الداعي إلى اهلل َبو هاشم َحمد بن البرهان إَنه رَى نسخة من َلياسا بخزانة

المدرسة المستنصرية .)3( )).ولو كانت محرمة لمنع الناس من اّلطالع عليها في هذه
المكتبة.
ونظر لعدم توفر نسخة مكتوبة من الياسا في وقتنا الحاضر

()4

لغرض اّلطالع

على ما ورد فيها من نصوص ,فإن اإلشارات التي وردت في بعض المصادر المعاصرة
َو القريبة من عصر المغول تلخص لنا َبرز ما ورد فيها ,والمقريزي كان األكثر تفصيالً
عن غيره ممن سبقه في الكتابة عن الياسا ,ولهذا سنشير ما َورده بالنص ((ومن جملة ما

شرعه جنكيز خان في َلياسه إن من زنى قتل ,ولم يفرق بين المحصن وغير المحصن,
ومن ّلط قتل  ,ومن تعمد الكذبَ ,و سحر َو تجسس على َحدَ ,و دخل بين إثنين وهما
تخاصمان ,وَعان َحدهما على اآلخر قتل ,ومن بال في الماء َو على الرماد قتل ,ومن
َعطى بضاعة فخسر فيها ,فانه يقتل بعد الثالثة ,ومن َطعم َسير قوم َو كساه بغير إذن

قتل ,ومن وجد عبداً هارباً َو َسي اًر قد هرب ولم يرده على من كان في يده قتل ,وان

الحيوان تكتف قوائمه ويشق بطنه ويمرس قلبه إلى َن يموت ,ثم يؤكل لحمه ,وان من
ذبح الحيوان كذبيحة المسلمين ذبح ,ومن وقع حمله َو قوسه َو َي شيء من متاعه وهو
يكر َو يفر في حالة القتال ,وكان وراءه َحد فإنه ينزل ويناوله صاحبه ما سقط منه ,فان
لم ينزل ,ولم يناوله قتل ,وشرط َن ّل يكون على َحد من ولد علي بين َبي طالب ()
) (1عصر المغول ,ص.281

)ّ (2لين :عصر المغول ,ص.281
) (3الخطط :م ,3ج ,1ص.146

)ّ (4لين :عصر المغول ,ص.282
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مؤنة وّل كلفة وان ّل يكون على َحد من الفقراء وّل القراء وّل الفقهاء وّل األطباء وّل من
عداهم من َرباب العلوم وَصحاب العبادة والزهد والمؤذنين ومغسلي األموات كلفة وّل

مؤنة .وشرط تعظيم جميع الملل من غير تعصب لملة على َخرى ,وجعل ذلك كله قربة
إلى اهلل تعالى .وَلزم قومه َن ّل يأكل َحد من يد َحد حتى يأكل المناول منه َوّلً ,ولو

َنه َمير ,ومن يناوله َسير ,وَلزمهم َن ّل يتخصص َحد َن يأكل شيء وغيره يراه ,بل

يشركه معه ف ي َكله ,وَلزمهم َن ّل يتميز َحد منهم بالشبع على َصحابه ,وّل يتخطى
َحد نا اًر وّل مائدة ,وّل الطبق الذي يؤكل عليه ,وَن من مر بقوم وهم يأكلون فله َن ينزل

ويأكل معهم من غير اذنهم ,وليس ّلحد منعه ,وَلزمهم َن يدخل َحد منهم يده في الماء,

ولكنه يتناول الماء بشيء يغترفه به ,ومنعهم من غسل ثيابهم ,بل يلبسونها حتى تبلى
ومنع َن يقال لشيء نجس ,وقال :جميع األشياء طاهرة ,وَلزمهم َن ّل يتعصبوا لشيء

من المذاهب ,ومنعهم من تفخيم األلفاظ ووضع األلقاب ,وانما يخاطب السلطان ومن
دونه ,ويدعى باسمه فقط ,وَلزم القائم بعده بعرض العساكر وَسلحتها إذا َرادوا الخروج
للقتال ,وان يعرض كل ما سافر به عسكره ,وينظر حتى األبرة والخيط ومن قصر عاقبه,
وَلزم نساء العساكر بالقيام بما على الرجال من السخر والكلف في مدى غيبتهم في

القتال ,وجعل العساكر إذا قدمت من القتال كلفة يقومون بها للسلطان ,ويؤدنها إليه,
وَلزمهم عند رَس كل سنة بعض سائر بناتهم األبكار على السلطان ليختار منهم لنفسه

وَوّلده .ورتب لعساكره َمراء ,وجعلهم َمراء الوف وَمراء مئة وَمراء عش اروات ,وشرع َن

َكثر األمراء إذا َذنب ,وبعث اليه الملك احسن من عنده حتى يعاقبه ,فإَنه يلقي نفسه إلى
األ رض بين الرسول ,وهو ذليل خاضع حتى يمضي فيه ما َمر به الملك من العقوبة,
ولو كان بذهاب نفسه ,وَلزمهم َن ّل يتردد األمراء لغير الملك ,فمن تردد منهم لغير

الملك قتل ,ومن تغير عن موضوعه الذي يرسم له بغير إذن قتل وَلزم السلطان بإقامة

البريد حتى يعرف َخبار مملكته بسرعة.)1( )).

وهناك ثمة مواد َخرى لم ترد عند المقريزي من ذلك ما َشار إليه ابن العبري في
طريقة التعامل مع األعداء فيقول ((إذا َرادوا َن يكتبوا لألعداء َو يرسلوا إليهم سفي اًر فال
) (1الخطط ,م ,3ج ,1ص.147-146
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يهددونهم بكثرة جيشهم وعددهم بل يكتفوا إن يقولوا لهم :إن َطعتمونا فزتم بالخير والراحة,
وان خالفتونا فال نعلم عن بل اهلل األزلي يعلم ما يحل بكم)) ,وَضاف بخصوص َوقات
السلم بإلزام الرجال ((إن يلتهوا بالقنص ويدربوا َبناءهم في قنص الحيوانات كي يصبحوا

محنكين في الحرب ويحرزوا القوة والصبر في الضيم ,واذا بارزوا َعداءهم وجب َن

يبارزوهم مبارزة الوحوش دون هوادة )).كما َلزم جنكيز خان في َلياسا ((َفراد شعبه بأن

يقدم في السنة كل فرد متمكن جزء من ماله وثروته من خيل وغنم للخان .وّل يؤخذ شيء

من تركة من يموت دون عقب ,بل يجب ان تبقى تركته وامرَته لمن كان يخدمه.)1( )).

وهناك مؤرخين آخرين َشاروا للياسا ومعلوماتهم كانت قليلة وّل تخرج عن نطاق

ما َورده المقريزي وَبن العبري (.)2
ثانياً :اإلدارة المدنية والجيش:

بعد َن َ
وحد جنكيز خان بالد المغول تحت زعامته ,وجد َ َن الحاجة غدت ملحة

له ألجل الحفاظ على تماسك دولته بأن تكون له إدارة مدنية تنظم شؤونها .فبدَت جملة
تعيينات لم توضع على َسس ما كان موروثاً بأ َن األفضلية لزعامات القبائل ,إَنما على
خبرات قدمت من َرباب قومه ,ومن الشعوب األخرى ,وكان اإلخالص مع الخبرة هو

المعيار في التعيين ,ولذلك لم يتوان جنكيز خان من تعيين موظفين ممن كانوا في َسفل

السلم الهرمي اّلجتماعي إلى مناصب إدارية مرموقة في حكومته طالما توفرت فيهم
شروط اإلدارة (.)3

) (1ابو الفرج جمال الدين ابن العبري :تاريخ الزمان ,دار المشرق ,بيروت2005 ,م ,ص.238-237
) (2لالطالع عن ما َورد هؤّلء المؤرخين ينظر الجويني :تاريخ فاتح العالم ,م ,1ص . 61شهاب الدين َحمد بن يحيى
ابن فضل اهلل العمري :مسالك األبصار في ممالك األمصار ,تحقيق كامل سليمان الجبوري(( ,دار الكتب العلمية,
بيروت)) ,ج ,3ص . 97ابو العباس احمد القلقشندي :صبح األعشى في صناعة اّلنشا(( ,القاهرة1333 ,هـ)) ,ج,4
ص.311-310
) (3يشير جون مان في كتابه جنكيز خان حياته وانتصاراته ,ترجمة ادوار ابو حمرا ,منشورات دار الحكايات2013 ,م,
ص , 125بأن جيلمي وسوبيداي ,قد تقلدا َعلى المناصب الوظيفية في دولة المغول على عهد جنكيز خان ,وكان هذين
الشخصين من ابناء الحدادين ,ومهنة الحدادة كانت من َكثر المهن وضاعة عند المغول.

366

آب (2022/8/18م) 1444/هـ

ملحق العدد ()1/89

وقد واجهت جنكيز خان في بداية تشكيل حكومته مشكلة الحاجة إلى إدارة لها لغة

مكتوبة كون َن المجتمع المغولي من قبل لم يألف اللغة المكتوبة ,واَنما كل حاجاته كان

يعبر عنها مشافهةً ,كما لم يكن لهم تاريخ مكتوب ,ولمعالجة هذه المشكلة اعتمد على

اللغة األيغورية ,وقرب من كان يجيد كتابة هذه اللغة ,وعينهم في مناصب إدارية (.)1

وَشارت المعلومات التاريخية َ َن َ َول وظيفة إدارية َمر جنكيز خان بتثبيتها كانت

وظيفة ما َطلق عليها تسمية المدبر األساسي ,وهذه الوظيفة هي األقرب إلى ما كان

يسمى بوظيفة كاتب الديوان وتسلمها شخص إيغوري اسمه تاتا نونغا كان قد وقع في َسر

جنكيز خان ,وهذا الشخص سبق له َن عمل موظفًا عالي المستوى في ديوان مملكة
األيغور قبل سقوطها على يد المغول ,فكلَفه جنكيز خان بمهمة استعمال لغته في تدوين
سجالت دولة المغول( ,)2كما طلب منه تعليم َبنائه وَبناء الزعامات القبلية القراءة والكتابة

األيغورية فكان تاتا َول معلم للمغول وَول عمال دولته (.)3

ونظ اًر لحساسية هذا المنصب وكون القائم عليه سيطلع على َسرار الدولة

وق ارراتها ,فكان جنكي ز خان الحق في هذه الوظيفة لتكون تحت مسؤولية موظف َكبر منه
ومسؤوليته مراقبة المدير األساسي والزامه بتدوين ما يؤمر بتدوينه بأمور تتعلق
بالممتلكات العامة والقوانين واألحكام على سجل سماه شغاي َي السجل األزرق؛ ليكون

مرجعاً للدولة ,وهذا السجل صار مشهو ًار مثل َلياسا ,وقد اكتسب الصفة الشرعية في

دولة المغول في اعتماده في المشكالت التي كانت تظهر في النزاعات وّلسَيما ما يتعلق

منها بالملكيات ( ,)4وهذا المنصب وقع اّلختيار ليتوّله َقرب المقربين لجنكيز خان هو
األخ غير الشقيق لجنكيز خان شيغاي الذي خاطبه جنكيز خان عند تعيينه؛ لهذا

المنصب بالقول ((طالما َقوم َنا بترتيب َمور األ َمة كلها تحت رعاية السماء األبدية فقد

) (1فالسيلي فالديمير فتش بارتولد :تركستان من الفتح العربي إلى الغزو المغولي ,ترجمة ,صالح الدين

عثمان هاشم(( ,منشورات المجلس الوطني للثقافة والفنون واألدب ,الكويت1980 ,م)) ,ص.554-553
) (2مان :جنكيز خان حياته وانتصاراته ,ص.125

) (3مان :جنكيز خان حياته وانتصاراته ,ص . 125محمد سهيل طقوش :تاريخ المغول العام واّليلخانيين,

((دار النفائس ,بيروت2007 ,م)) ,ص . 35كيتشانوف :حياة تيموتشجين ,ص.216-215
) (4مان :جنكيز خان حياته وانتصاراته ,ص.126
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َصبحت عيني الناظرتين واذني السامعتين  ..على سجل َقسام الممتلكات والقوانين
واألحكام على ورق َبيض في كتاب َزرق سيكون هذا سجالً دائماً لألجيال القادمة,

وسوف يعاقب كل من يحاول تغييره.)1( )).

وبخصوص الترتيب الزمني في استحداث الوظائف للدولة ,فكانت وظيفة القضاء

التي كان يطلق عليها تسمية واونشنيغوان هي ثالث الوظائف التي َقرها جنكيز خان
لحكومته ,وقد تولى هذه الوظيفة رجل تتري مجهول اّلنتماء ألب َو َم اسمه شيكي

قوتوقو ,ولكَنه كان على درجة من النباغة والثقافة واجادة علم اللغة اإليغورية ( ,)2إذ
تعلمها منذ نعومة َظافره في وقت كان المجتمع المغولي مجتمع َمي في مجموعة حتى

جنكيز خان نفسه لم يكن يجيد الكتابة ( ,)3وقد جاء في َمر تعيينه قاضياً ما نصه

((آمرك بان تحكم وتعاقب في ال مسائل المتصلة بالسرقة والغش ,وكل من يستحق القتل
جازه بالقتل ,وكل من يستحق العقوبة عاقبه ,وَنت الذي ستقطع في المسائل المتصلة
بتقسيم األمالك بين الناس ,وعليك بتدوين َحكامك على لوحات سود حتى ّل يغيرها َحد

من الناس في األزمنة التالية)) (.)4

وبهدف منع التالعب بأية وثيقة َو سجل لحكومته الفتية َوعز جنكيز خان

باستحداث وظيفة جديدة عرفت باسم صاحب الختم ( ,)5ومسؤوليته تقتضي ختم كل
اصدار َو قرار مكتوب يقره جنكيز خان ويطلب تعميمه.

) (1مان :جنكيز خان حياته وانتصاراته ,ص.126
) (2كيتشانوف :حياة تيموتشجين ,ص.210

) (3بارتولد :تركستان من الفتح العربي إلى الغزو المغولي ,ص . 559سعد بن حذيفة الغامدي :المجتمع

المغولي(( ,الرياض1990 ,م)) ,ص.54

) (4بارتولد :تركستان من الفتح العربي إلى الغزو المغولي ,ص . 559رغد عبدالكريم النجار :امبراطورية

المغول ((766-603هـ1365-1206 /م)) ,دار غيداء للتوزيع والنشر ,عمان2012 ,م ,ص . 69الغامدي:

المجتمع المغولي ,صW. W. Bartod: Turkestan, Dowon to the Mongol Invasion, . 55
Gibb Memorial trust New Series, V, ((London, 1968)), p, 391
) (5العريني :المغول ,ص.58
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بناء على مشورة رجل
وهذه الوظيفة لم يألفها المغول من قبل ,وجاء استحداثها ً
َيغوري اسمه تاشاتون كان منخرطاً من في سلك الخدمة اإلدارية المدنية لدى دولة
األيغور بوظيفة حامل الختم ,فأقره جنكيز خان على هذا المنصب (.)1

َقرها جنكيز خان بشكل رسمي ,الَتي كانت من
ومن الوظائف األخرى التي َ

الناحية العملية تمارس سلطتها على المجتمع المغولي كعرف قديم مقر على الجميع ,هي

وظيفة بيكي َي كبير رجال الدولة الدينيين الشامانيين ,والشامانية كانت ديانة المغول,
وبيكي غدا من الناحية الرسمية هو المرجع الديني للمغول وصاحب السلطة الروحية

األعلى على رجاّلت الدين المغول ,وكان َ َول من عين لهذا المنصب شخص كبير السن

اسمه َوسون ينحدر من َ سرة مغولية دينية عريقة النسب ,وقد خاطبه جنكيز خان عند
تقليده لهذا المنصب بالقول(( :يا َوسون إَنك الرجل األكبر سناً من ساللة بارين الجد

األعلى للمغول ,لذلك فالبد َن تكون بيكي( ,)2وبما َن ميزتك بيكي ,فسوف تركب على

جواد َبيض ,وستلبس مالبس بيضاء ,وستأخذ المكانة األولى والصدارة بين كل الضيوف
وفي كل مناسبة ,وسيكون من واجبك َن تحدد َي سنة ,وَي قمر يكونان مبشرين

بالخير))(.)3

قر جنكيز خان وظائف َخرى اختصت بإدارة البالط ,وهي حسب المسميات
كما َ َ

المغولية لها وكما يأتي:

 -1القورجي ,وهي وظيفة تطلق على الرجال الحاملين للقسي والسهام من المرافقين
للخان ,وكان عددهم َربعة رجال ,وصاحب هذه الوظيفة هم َشبه ما يكونون في
وقتنا الحاضر بما يس َمى بالمرافق األقدم للرئيس َو الملك.

 -2باكول َو باورجي ,ومتقلد هذه الوظيفة تقع عليه مسؤولية األشراف على طعام وشراب
الخان وبالطه.
) (1بارتولد :تركستان من الفتح العربي إلى الغزو المغولي ,ص . 553كيتشانوف :حياة تيموتشجين,

ص . 215-214ب.ي .فالديمير ستوف :حياة جنكيز خان اّلدارية والسياسية والعسكرية ,ترجمة سعد بن
محمد حذيفة الغامدي(( ,الرياض1983 ,م)) ,ص . 112العريني :المغول ,ص.58
) (2بيكي :تعني كبير رجاّلت الديانة الشامانية.
) (3ستوف :حياة جنكيز خان ,ص.118
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َ -3خجي ,وهي وظيفة صاحبها يكون مسؤوّلً عن رعي الماشية وقطعان خيل البالط.
 -4تركين ,ومتوليها يكون مسؤوّلً عن إعداد عربات النقل والجمل الخاصة بالبالط.

 -5يجربي ,وكان في العادة متقلدها شخص واحد يكون مسؤوّلً عن الخدم العاملين في
البالط.

 -6كما كان هناك موظفاً لم نتوصل إلى ما كان يطلق عليه من تسمية مغولية ,كانت
مهمته تبليغ رسائل الخان ,وآخر مسؤوّلً عن النظام في اجتماعات الخان مع باقي

رجاّلت وقادة الدولة (.)1

جميع هذه الوظائف كانت هي السائدة دون غيرها قبل حمالت جنكيز خان خارج
حدود بالده ,ولكن األمر اختلف بعد استيالء جنكيز خان على بالد الصين الشمالية بما

فيها العاصمة بكين سنة (612هـ1215 /م) ,وعلى بالد ما وراء النهر وايران في َعقاب
انهيار الدولة الخوارزمية سنة (617هـ1219 /م) ,فقد فرض الواقع الجديد لدولته بعد هذا
التوسعَ ,ن يدخل في خدمته عدداً كبير من الرجال من َصحاب الخبرة في الشؤون

اإلدارية ,وم َمن سبق لهمَ ,ن عملوا موظفين لدى إمبراطورية الصين الشمالية على عهد

َسرة الكينَ ,و لدى الدولة الخوارزمية ( ,)2الذين صاروا من رعاياه فعين الكثير منهم في

الوظائف التي ّل يستطيع المغول َن يشغلوها ويؤدون واجباتها على ما يجب َن يكون,
وكان يأمل جنكيز خان َ
باّل يمضي وقت طويل حتى يصير َبناء جلدته من َشراف قومه
الذين كانوا يتلقون تعليماً إيغورياً ,قد كبروا وصاروا في منزلة القادرين على َن يحلوا محل

هؤّلء الموظفين األجانب(.)3

وكان من َشهر هؤّلء الرعايا ليو تشو تساي الذي كان يمثل الثقافة الصينية في
بالط جنكيز خان ,واألشد تأثي اًر في حياة جنكيز خان ,ونظ اًر لهذه المكانة التي حازها هذا
) (1بارتولد :تركستان من الفتح العربي إلى الغزو المغولي ,ص . 547-546النجار :امبراطورية المغول,

ص.67

) (2ستوف :حياة جنكيز خان ,ص . 159-158سعاد هادي حسين الطائي :اّلويغور دراسة في َصولهم

التاريخية واحوالهم العامة(( ,دار عدنان ,بغداد2015 ,م)) ,ص.240
) (3ستوف :حياة جنكيز خان ,ص.159-158
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الرجل في حياة جنكيز خان ,نجد َ َن من الفائدة تسليط بعض الضوء على جانب من
سيرته ,فقط كان يي ليو تشاي سليل األسرة اإلمبراطورية الصينية التي كانت تعرف بأسرة
الكين ,وعرف عنه ََنه كان فيسلوفاً وحكيماً ذا ثقافة عالية وشاع اًر وفناناً مرهفاً وعالم في
علم النجوم ,وكان ذا مظهر جميل ,وقوام طويل ,ولحية طويلة وصوت جهوري ,وهذه

األوصاف تجعل من صاحبها له القدرة في التأثير اإليجابي على محاورية ,وعندما التقاه

جنكيز خان ,وَدار حوا ًار معه َدرك من خالله ََنه َمام رجل ذي معرفة واسعة ستعود
بالفائدة له شخصياً وإلمبراطوريته ,وكان جنكيز خان على الرغم من ََنه رجل بدوي في
َصوله ,ولم تكن له دراية واسعة عن العلوم والفنون ,لكنه كان يعامل َصحاب المعرفة

والخبرة َحسن المعاملة؛ ألَنه كان راغباً َن يستعمل معارفهم ومواهبهم لخدمة دولته ,ولهذا
وقع له اّلختيار الصحيح في تعامله مع يي ليوتشي ففوضه بأن يكون مستشاره في شؤون

إدارة اإلمبراطورية المغولية (.)1
كما قلَده منصب الو ازرة

()2

ومع َ َن المنصب األخير لم تتحدد مفاهيمه بشكل

واضح على عهد جنكيز خان ,ولكن األمر ّل يخرج عن نطاق اإلشراف على اإلدارة
والشؤون المالية لدولة جنكيز خان.

ويشير المؤرخ الغربي برتولد شبولر إن يي ليو تشو َنجز َعماّلً ممَيزة في بناء
وحيدا في عمله اإلداري ,بل كان يعمل معه عدداً كبي اًر
إمبراطورية المغول ,واَنه لم يكن
ً
من الموظفين الصينيين من َصحاب الخبرة اإلدارية م َمن سبق لهم َن كانوا عاملين في

سببا في تسرب الثقافة
إدارة إمبراطورية َسرة الكين في الصين الشمالية ,وهؤّلء كانوا ً
اإلدارية الصينية المثمرة على المغول( ,)3وهذا األمر نجده جلي ًا في الكثير من الوظائف
التي استحدثت على زمن جنكيز خان الَتي تخص تنظيم مراتب الحكام ,فقد حدد لكل
وّلية َو بلد اسماً ذا معنى خاص يتبين منه درجة ومراتب الحكام لتلك الوّليات َو المدن
) (1ستوف :حياة جنكيز خان ,ص . 154-153هارولد ّلمب :جنكيز خان امبراطور الناس كلهم ,ترجمة

بهاء الدين نوري ((مطبعة السكك الحديدية)) ,بغداد ,ص.81
) (2شبولر :العالم اإلسالمي ,ص.29

) (3شبولر برتولد :العالم اإلسالمي في العصر المغولي ,ترجمة خالد َسعد عيسى(( ,دار حسان للطباعة

والنشر ,دمشق1982 ,م)) ,ص.30-29
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وَ ماكن جلوسهم في حضرة الخان ,ومن كل مرتبة يعرف َي الحكام ينبغي عليه َن
يستقبل الحاكم اآلخر ,ويركع له تحية واحتراماً ,وهذه المراتب ثمانية وهي على النحو

اآلتي:

المرتبة األولى :كينك ((حاكم وّلية عظيمة بها مقر الخان)).

المرتبة الثانية :دو ((حاكم مملكة بها عرش للخان)).
المرتبة الثالثة :قو ((حاكم لعاصمة الوّلية)).

المرتبة الرابعة :جو ((حاكم مدينة من الدرجة الثانية)).

المرتبة الخامسة :كون ((حاكم ناحية)).
المرتبة السادسة :هين ((حاكم مدينة من المرتبة الثالثة)).

المرتبة السابعة :حين ((حاكم قصبة)).

المرتبة الثامنة :شون ((حاكم قرية)) (.)1
كما َطلق على لقب الوزير

()2

اّلسم الصيني لهذا اللقب الَذي يعرف باسم

جينكسانك( ,)3وهذا اللقب اختص به يي ليو تشو ,في حين َطلق على من تقلد منصب

الو ازرة في إمبراطورية المغول من من هم من غير الصينيين لقب فنجان ( ,)4وليس لدينا
سبباً لهذا اّلختالف في التسمية سوى إن جنكيز خان َراد َن يميز يي ليو تشو عن غيره

ممن تقلد هذا المنصب ,على َن هذه المسميات انحسرت فيما بعد لتطغى عليها

المسميات اإلدارية لمصطلح وزير َو الوزير األعظم.

) (1رشيد الدين فضل اهلل الهمذاني :جامع التواريخ ((تاريخ خلفاء جنكيز خان من َوكتاي قا َن إلى تيمور قا

َن)) نقله إلى العربية فؤاد عبدالمعطي الصياد(( ,دار النهضة العربية ,بيروت1983 ,م)) ,ص. 10-9

النجار :امبراطورية المغول ,ص.70

) (2حدد القلقشندي واجبات الوزير بأن له ((َمر متحصالت البالد ودخلها وخرجها ,واليه يقطع َمر كل ذي

قلم ومنصب شرعي ,وله التصرف المطلق في الوّلية والعزل والعطاء والمنع وّل يشاور السلطان ,اّل في جل

من المهمات )).وهذه الواجبات لم تكن واضحة المعالم زمن جنكيز خان .صبح األعشى ,ج ,4ص.422
) (3الهمذاني :جامع التواريخ ((تاريخ خلفاء جنكيز خان)) ,ص.10

) (4الهمذاني :جامع التواريخ ((تاريخ خلفاء جنكيز خان)) ,ص . 10الطائي :اّلويغور ,ص.241
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فضال عن
ومن األسماء التي َشارت إليها بعض المصادر لمن تقلد هذا المنصب
ً

يي ليو هو محمود يلواج الذي كان قبل تقلده هذا المنصب يعمل على ما يبدو تاج اًر بين

بالد خوارزم التي ينتسب إليها ,وبالد المغول ( ,)1وقد استشعر جنكيز خان بقيمة يلواج
الحقيقية بعد َن التقاه وتعرف على ثقافته الواسعة كونه كان ((كاتبا سديداً يكتب

باأليغورية والتركية والفارسية ,ويتكلم بالخطائية – الصينية – والهندية والعربية ,وكان
غاية ف الفهم والذكاء والمعرفة.)2( )).

وكان قبل تسلمه منصب الو ازرة ,قد كلف بمهمة َن يكون سفي اًر من جنكيز خان

الذي َرسله على رَس وفداً إلى السلطان الخوارزمي عالء الدين محمد خوارزشاه سنة

(616هـ1218 /م) ,والذي نجح في عقد اتفاقية الصلح بين المغول والخوارزميين,
ونجاحه هذا جعل جنكيز خان يضعه ضمن موضع عنايته ,وغدى من المقربين اليه,
وَسند إليه منصب الو ازرة (.)3

ومع َ َن المعلومات التي تخص مهام الوزير على عهد جنكيز خان لم تشر إليها

المصادر المتوافرة بين يدينا كونها على ما يبدو َ َن قواعدها لم تتمهد ولم تتقرر قوانينها
بعد حيث ّلزالت امبراطورية بدوية( ,)4ولكن عملية اّلنتقال إلى بناء نظم إدارية كانت

قائمة بفعل خبرة الموظفين األجانب ,وهنا يشير الهمذاني بأ َن نهاية عهد جنكيز خان شهد
()5

ولم يشر إلى ماهية

وجود اثنى عشر ديو ًانا يس َمى شيتك لتسيير شؤون اإلمبراطورية
َعمال هذه الدواوين ,ولكَنها في كل األحوال ّل تخرج َعمالها عن نطاق ما يتعلق بشؤون

) (1يشير فالديمير ستون في كتابه حياة جنكيز خان ,ص 166بان التجار الخوارزميين كانت لهم تجارة

نشطة مع بالد المغول على عهد جنكيز خان قبل حملته على بالد خوارزم سنة 617هـ1219 /م وكانت لهؤّلء

التجار صداقات مع جنكيز خان وربما يلواج كان واحداً منهم.

) (2كمال الدين ابو الفضل عبدالرزاق المعروف بابن الفوطي :تلخيص مجمع اّلدب في معجم اّللقاب,

تحقيق مصطفى جواد(( ,دار الكتب الظاهرية ,دمشق1967 ,م)) ,ج ,4ق ,2ص.299-298

) (3غياث الدين بن همام الدين الحسيني خواندمير :دستور الوزراء ,ترجمه عن الفارسية حربي َمين سليمان,

((الهيئة المصرية العامة للكتاب1980 ,م)) ,ص.231-230
) (4مان :جنكيز خان حياته وانتصاراته ,ص.125

) (5جامع التواريخ ((تاريخ خلفاء جنكيز خان)) ,ص.10
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إدارة البالد واألمور المالية والعسكرية ,وثمة إشارات لبعض الوظائف التي كانت تدلل
على ارتباط موظفيها بهذه الدواوين ,وحسب اّلختصاص من ذلك كاتب اإلنشاء ومهمته

تحرير الرسائل الحكومية َو المرسلة من الخان إلى الجهات ذات العالقة( ,)1ووظيفة

مسؤول البريد المشرف على الطرق ونقل البريد ( ,)2كما كانت هناك وظيفة ما َطلق
عليها جباية خزينة الدولة َو مستوفي الممالك ويتولها موظف مهمته جباية الرسوم المقررة

على النشا طات اّلقتصادية لمصلحة خزينة الدولة ويساعد صاحب هذه الوظيفة موظف
آخر يطلق عليه تسمية المشرف المالي الذي تقع عليه مسؤولية ضبط المتحصالت

والوقوف على فساد الموظفين ,ووظيفة تسمى داروغاتشي ,ومهمة متوليها إدارة شؤون
الشعوب الخاضعة لسلطة المغول ومعالجة مشاكلهم( ,)3ومن الوظائف األخرى رئيس

النساجين الذي كان مسؤوّلً عن الحرفيين الذين يتولون مهمة نسج المالبس التي تتعلق
ببالط الخان وكان ممن توّلها رجل من مدينة هراة من بالد خراسان يدى عز الدين (.)4

َ َما بخصوص الجيش وتنظيماته العسكرية وقياداته ,فالظاهر َ
إن جنكيز خان

َساسا على
عمل على ما كان معروفاً لدى الصينيين والخوارزميين من نظم عسكرية تقوم
ً
النظام العشري للوحدات القتالية مؤلفة من عشرات ومئات وَلوف وعشرات األلوف من
المقاتلين ,فكان لكل عشرة مقاتلين آمر يدعى بقائد عشرة ,وكل مئة قائد يسمى قرًناَ َ ,ما
الوحدة التي كانت تظم الف مقاتل ,فكان يطلق على قائدها لقب نويان َو نوين َي قائد

األلف ,في حين كان على رَس الوحدة التي ضمت عشرة آّلف مقاتل قائد يطلق عليه

)َ (1كرم بالل محمود الحديدي :خراسان في العهد المغولي(( ,رسالة ماجستير مقدمة إلى عمادة كلية اآلداب,

جامعة الموصل2013 ,م)) ,ص.89
) (2العريني :المغول ,ص.162

) (3كيتشانوف :حياة تيموتشجين ,ص.218-217

) (4محمد صالح القزاز :الحياة السياسية في العراق في عهد السيطرة المغولية ((مطبعة القضاء ,النجف,

1970م)) ,ص.123
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لقب تومان (َ ,)1ي :قائد عشرة آّلف وهو يقابل في عصرنا الحاضر ما يطلق عليه في
جيوش الدول بلقب قائد فرقة عسكرية.

وكان قادة التنظيمات العسكرية الكبار يتزعمهم قائد َعلى يطلق عليه لقب النوين

األكبر

()2

وهو ما يقابل لقب َمير األمراء واللقب األخير استعمل في المدد الالحقة لما بعد

عهد جنكيز خان.

وكان م َمن تقلد منصب النوين األكبر تولوي َصغر َبناء جنكيز خان ,الَذي كان

الساعد األيمن ألبيه في الشؤون العسكرية ,وفي مدد ّلحقة ,ونظ اًر لتوسع العمليات

العسكرية المغولية على عهد جنكيز خان شرقاً وغرباً ,فقد َعطى جنكيز خان ّلثنين من

َيضا بلقب النيون
إخوته هما بلغوطاي وتيموغا جزًءا من صالحيات تولوي لهما ولقبهما ً
األكبر ( ,)3وهكذا يكون على ع هد جنكيز خان َكثر من َمير حمل هذا اللقب ,وجميعهم
يكونون تحت سلطة جنكيز خان ويتلقون التعليمات منه ,وهؤّلء الكبار بمجموعهم كانوا

يشكلون فئة متنفذة في الدولة ,يطلق عليها لقب طرخان( ,)4تمتعت بامتيازات خاصة منها

اإلعفاء من الضرائب ,واّلحتفاظ بجزء من الغنائم التي يحوزوها في الحرب ,ولهم الحق
في دخول بالط الخان دون موعد مسبق ,وّل يحاكمون بجرائم قد ارتكبوها إ َّل بإذن من
الخان (.)5

وكان القيادات من مستوى نوين وَعلى يجتمعون عند بداية كل سنة ونهايتها

بجنكيز خان ,ليستمعوا إلى توجيهاته وَوامره ,ومن ثم يعودون إلى وحداتهم ليطبقوا ما

َمروا به (.)6

) (1العريني :المغول ,ص . 56النجار :امبراطورية المغول ,ص.68

) (2محمد سهيل طقوش :تاريخ المغول العظام واّليلخانيين ((دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع ,بيروت,

2007م)) ,ص.33

) (3طقوش :تاريخ المغول العظام ,ص.33

)ّ (4لمب :جنكيز خان امبراطور الناس كلهم ,ص . 84العريني :المغول ,ص . 56طقوش :تاريخ المغول

العظام ,ص.34-33

) (5طقوش :تاريخ المغول العظام ,ص.34-33
) (6ستوف :حياة جنكيز خان ,ص.109
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وبما يتعلَق بالتوزيع الجغرافي للوحدات العسكرية ,فقد ق َسمها جنكيز خان إلى

قسمين ,فقد َوكل قيادة القسم الغربي من البالد وحتى جبال التاي إلى بكورتشيَ َ ,ما

الجناح الشرقي من البالد فأعطى قيادته إلى األمير موكلي ,وَلزم كل الوحدات العسكرية
التي تقع بين هذين القاطعين مسؤولية الطاعة واّلستجابة ألوامر قادتها (.)1

كما َولى جنكيز خان عناية خاصة بأمنه الشخصي وعائلته؛ ألَنه كان يدرك َ َن

قوام استم اررية دولته الفتية يعتمد على حياته ,ولذلك حصر مسألة الحماية له بأبناء

عشيرته ,وَبناء األشراف من القبائل التي سبق لها ان َخلصت له ,وقد جند لهذه المهمة
آّلف من الرجال الذين اختارهم وفق مواصفات تنم عن قدرات واستعدادات وذكاء ,فكان
يجب َ ن يكونوا رشيقي القوام ,وذوي َجسام قوية ,وقدرة فائقة على التحمل ,سريعي
البديهة والقرار الصائب ,والطاعة العمياء فضالً عن إجادة كافة فنون القتال ,وَطلق على
من انتمى لحرسه الخاص اسم ((كشيلنك)) وتعني المقاتل األرفع مكانة ومنزلة عن غيره
من المقاتلين ,كما حازت عائلة كل مقاتل من هؤّلء على مكانة َكثر تمي اًز عن غيرها من

عوائل المقاتلين في الوحدات األخرى ,وجعل مسؤولية محاكمة َي فرد من هؤّلء في حال
ارتكاب جرم بأمر الخان دون غيره (.)2

وقد َشار كيتشانوف إلى مجموعة من القادة ممن كانت تقع عليهم مسؤولية قيادة

الحرس الخاص الذي كان جنكيز خان قد ق َسمه على َربعة َقسام ,ووضع على رَس كل

قسم قائد وهم بورخو وموخالي وبورتشو وتشيلون ,ولكل واحد من هؤّلء ساعات محددة

ألوقات الحراسة ,وارتباطهم مباشرة بجنكيز خان (.)3

ثالثاً :إقرار مبدأ تقسيم إِرث الممالك بين أبناء األُسرة الحاكمة:

َقر جنكيز خان المبدَ الذي كان متعارف عليه عند الدول البدوية التي كانت
َ
قائمة من قبل في بالد المغول والتركستان كالتو – كيو واألتراك األيغور الَتي كانت تعد

) (1ستوف :حياة جنكيز خان ,ص.109-108

) (2العريني :المغول ,ص . 56بارتولد :مادة جنكيز خان ,دائرة المعارف اّلسالمية ,م ,7ص . 131ستوف:

حياة جنكيز خان ,ص.107-106
) (3حياة تيمو تشجين ,ص.211
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َ َن كل ما يمكن ضمه من َقاليم وبلدان ّل يعد ملكاً للخان بل لألسرة الحاكمة ,وكل ابن
من َبناء األسرة له الحق في َن يختص بعدد من األقاليم والبلدان تكون له ((يورث))
إقطاع وتقع على عاتق شعوب وقبائل هذه البلدان مسؤولية دفع األنجو ((الخراج)) لغرض

تغطية نفقات البالط والعساكر لصاحب هذا اإلقطاع ( ,)1وطبقاً لهذا القانون يجب َن

يمنح األب الذي هو الخان قسماً من َمالكه ألبنائه البالغين بحسب سنهم ,ويترك الجزء

األبرز من هذه األمالك ألصغر َبنائه( ,)2واليورث بمفهومه العام ّل يتحدد بمساحة قرية
َو مدينة َو إقليم واَنما يشمل مساحة َقاليم متعدد تشكلت منها ممالك ,وسلطات
قر جنكيز َن تنظيماته
وحكومات محلية واقليمية ,وهذا ما حدث لدولة المغول ,فبعد َن َ َ
المدنية والعسكرية وتطبيقاتها التي حددت طبيعة العالقة بين السلطة ,والمجتمع المغولي

( ,)3فقد استغرق إكمال تلك التشريعات زهاء التسع سنوات ((612-603هـ-1205 /
1214م)) ,شرع جنكيز خان في العمل لتحقيق طموحه في التوسع ألجل تكوين
إمبراطورية ,طبقاً للمبدَ الذي آمن به الَذي سبقت اإلشارة إليه إَنه ّل يجوز َن يحكم العالم
َكثر من إ مبراطور ((فهناك شمس واحدة في السماء ,وسيد واحد على األرض))

()4

واعتبر جنكيز خان َ َن اهلل قد منحه الحق في َن يكون هو الحاكم المطلق بتخويل إلهي

لألرض( ,)5ولتحقيق ذلك شرع في حملة عسكرية كبرى في التوسع هدفها األ َول الصين,
تلك البالد التي كانت دائماً تدغدغ آمال ومشاعر المغول ,لما كانت تعد في نظرهم َرض

الخيرات ,وسرعان ما برهن جنكيز خان بان قوته كانت متفوقة على إمبراطورية َسرة
الكين التي كانت تحكم بالد الصين الشمالية ,فتوغلت قواته في هذه البالد ,وسيطر على
معظم َجزائها ,واستسلمت له عاصمتها بكين وذلك سنة (612هـ1215 /م) ,لتنهار في

) (1الجويني :تاريخ فاتح العالم ,ج ,1ص . 74-73ستوف :حياة جنكيز خان ,ص . 210العريني :المغول,

ص.156

) (2الصياد :المغول في التاريخ ,ص.164

) (3الصياد :المغول في التاريخ ,صLambton: Iran in the Encyclopaedia of Islam, . 340

Vol, I, Part, I, ((London, 1965)), p,31.
) (4شبولر :العالم اإلسالمي ,ص.26

) (5خواندمير ,حبيب السير ,م ,3ص.17-16
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َعقاب ذلك امبراطورية الصين الشمالية (َ َ ,)1ما إمبراطورية الصين الجنوبية فكان لها
البقاء مؤقتاً.

وفي سنة (616هـ1219 /م) وجه جنكيز خان قوته نحو الغرب إلكمال مشروعه

التوسعي فاصطدم بالدولة الخوارزمية التي سرعان ما انهارت قواها َمام هجمات المغول

وَخذت تسقط مدنها الواحدة تلو األخرى في بالد ما وراء النهر وخراسان وبالد إيران(,)2
ولينتهي المطاف بسلطانها المتقهقر عالء الدين خوارزمشاه إلى إحدى جزر بحر قزوين

فتوفي هناك وذلك سنة (617هـ1220 /م) (.)3

وبعد َن َحكم جنكيز خان احتالله ألمالك الدولة الخوارزمية بدَ بتنفيذ قانون
تقسيم َمالكه بين َوّلده األربعة ,وطبقاً لقواعد هذا القانون ,فقد جعل الوطن األصلي

للمغول ((منغوليا)) ملكاً لالبن األصغر تولوي في حين اختص ابنه األكبر جوجي البالد
الواقعة في األجزاء الشمالية من بالد التركستان الغربية الممتدة من نهر َرتيش إلى بحيرة
األكول إلى نهر إيلي ,وعلى َن تضاف إليه َية َمالك سيتم ضمها من إقليم خوارزم إلى

َراضي بالد القوقاز غرب بحر قزوين َي المناطق التي تعرف بدشت القجاق (.)4

َ َما ابنه الثاني وهو جغتاي فقد منحه بالد ما وراء النهر بين نهري سيحون

وجيحون ,واّل بن الثالث وهو َوكتاي فكان نصيبه البالد الواقعة إلى الشمال والشمال
الشرقي من بحيرة بلكاش ,وضمت َقاليم ارتيش وتارباجاي وَورنجو وحوض نهر ايميل

الواقع غربي منغوليا(.)5

) (1شبولر :العالم اإلسالمي ,ص.26

) (2عن حملة جنكيز خان وانهيار الدولة الخوارزمية ينظر التفاصيل .محمد بن َحمد النسوي :سيرة السلطان

جالل الدين منكبرتي(( ,دار الفكر ,القاهرة1953 ,م)) ,ص . 115-114 ,105-104الجويني :تاريخ فاتح

العالم ,م ,1ص . 142-110ابن العبري :تاريخ الزمان ,ص.265-264 ,258

) (3النسوي :سيرة السلطان جالل الدين ,ص . 107الحافظ شمس الدين الذهبي :العبر في خبر من غبر,

((دار الكتب العلمية ,بيروت1985 ,م)) ,ج ,3ص . 175عباس اقبال :تاريخ ايران بعد اّلسالم ,ترجمة عالء

الدين منصور ,دار الثقافة للنشر والتوزيع ,القاهرة1989 ,م ,ص.359-358
) (4العريني ,المغول ,ص . 158النجار :امبراطورية المغول ,ص.74-73

) (5الجويني :تاريخ فاتح العالم ,م ,1ص . 74الصياد :المغول في التاريخ ,ص.165
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ووفقاً لقواعد هذا القانون ,فإ َن اّلبن األصغر هو من يتولى شؤون الحكم في حال
وفاة الخان بحكم ََن ه يمتلك الوطن األصلي ,ولهذا بعد وفاة جنكيز خان سنة (624هـ/

1226م) تسلم تولوي الوصاية على حكم اإلمبراطورية حتى يتم انتخاب خان جديد للبالد

( ,)1ويكون بذلك هو الخان المؤقت للمبراطورية المغولية.

وَخي اًر ّلبد من القول َ
َقرها
إن هذه الوظائف والنظم اإلدارية والعسكرية التي َ

جنكيز خان لحكومته ,هي ذاتها استمرت على عهد الخانات العظام الذين اعقبوه على
حكم اّلمبراطورية مع استحداث وظائف َخرى طبقاً لحاجة اإلمبراطورية وممالكها ّلسيما

على عهد دولة المغول اإليلخانية التي اعتمدت على كثير من النظم اإلدارية التي كانت
سائدة في العراق على زمن الخالفة العباسية.
الخاتمة:

َظهرت هذه الدراسة َ َن شعب المغول الذي وحدهم جنكيز خان وَقام لهم دولة

كان بحاجة إلى حكومة قادرة على تنظيم شؤون شعبه ,وَولى هذه الحاجات َن تكون لهذه
الحكومة قانون ينظم عملها وهذا ما قدر لجنكيز خان َن يشرع ما عرف بقانون الياسا
الذي احتوى على جملة بنود حددت طبيعة العالقة بين الحاكم والمحكومين وعالقة هؤّلء

بعضا ,وعالقة الفرد بالمجتمع ,وتطبيق هذا القانون تطلب من حكومته َن يكون
بعضهم
ً
لها إ دارة مدنية تسير َعمالها وجيش يحمي هذه الحكومة والدولة ,وينفذ إرادتها في التوسع
وعليه قام جنكيز خان بجملة من التعيينات الوظيفية معتمداً على َصحاب الخبرة من

َرباب قومه ومن البلدان التي احتلها كما نظم عمل الجيش بما امتلكه من خبرة في إدارة
الحروب ,وعلى مكان معموّلً به عند الصينيين والدولة الخوارزمية من نظم عسكرية
استفاد منها في تشكيالته العسكرية ,وجنكيز خان بهذه الحكومة وقانون الياسا ,ونظام

إدارة الدولة والجيش يكون قد نجح في إ قامة دولة فتية مهدت لمن تولى حكمها من

) (1الجويني :تاريخ فاتح العالم ,م ,1ص . 177الهمذاني :جامع التواريخ ((تاريخ خلفاء جنكيز خان)),

ص .6محمود سعيد عمران :المغول وَوربا(( ,دار المعرفة الجامعية1997 ,م)) ,ص . 42النجار :امبراطورية
المغول ,ص.84
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Abstract

Despite the nomadism of the Mongols and their lack of
attendance, they were considered one of the peoples that dealt with
the widest range of peoples who were considered the most civilized,
including the Chinese and the Turks in Transoxiana, Turkestans,
Iranians, the peoples of the Caucasus, Arabs and Europeans as well
as the Koreans and the peoples of Indochina, and they showed that
their ability is superior in fighting and occupying their countries,
and the policy of ruling the peoples of these countries from which
their empire was formed, it is not reasonable for them to achieve
these accomplishments without having strict systems and laws and
a government and an army based on coherent systems, these
systems and laws that Genghis Khan called the Yasa law and the
administrative system of his government The army and the principle
of dividing the inheritance of its empire among its family members
is the subject of this study.
Key words : Maghols ، Genghis Khan ، foundations ، laws.
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