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إؿرباطورية ادلغول 

دراسة يف تكوينها وصراع األسرة احلاؽمة على ؿنصب اخلان )

( األعظم

م 1365-1206/هـ603-766

**رغد عبد اؾكريم أمحد اؾنجار. د.                   معالء حممود ؼداوي.د.م.أ
 

 3/5/2011: تاريخ اؾقبول 23/3/2011: تاريخ اؾتقديم

يعد العصر المغولي واحدًا مف أكثر العصور التاريخية التي مرت بيا 
البشرية فزعًا ورعبًا، وغطت تداعياتو حضارات متعددة وكاف أكثرىا إيبلمًا ما وقع 
يراف والعراؽ وآسيا الصغرى  مف تدمير عمى ببلد الصيف وببلد ما وراء النير وا 

وشرؽ أوربا وغدت ىذه البمداف تشكؿ الجزء األكبر مف مساحة اإلمبراطورية التي 
. كونيا جنكيزخاف واتخذ مف قراقوـر في منغوليا عاصمة ليا

وموضوع ىذه اإلمبراطورية يعد مف الموضوعات الميمة في تأريخنا 
اإلسبلمي ومما ىو مؤسؼ أف المكتبة العربية المعاصرة قميمة الدراسات والمصادر 

ذات القيمة حوليا، فموضوعات ىذه اإلمبراطورية ليست أدنى مكانة مف 
موضوعات الحروب الصميبية، وقد ارتبط جزء مف تأريخنا العربي واإلسبلمي بيذه 
سقاط  اإلمبراطورية فيو يرتبط ارتباطا وثيقا باالحتبلؿ المغولي لببلد اإلسبلـ، وا 
الخبلفة العباسية واحتبلؿ بغداد ثـ محاولة احتبلؿ ببلد الشاـ ومصر وىزيمة 

. المغوؿ في عيف جالوت 

                                                 

( )  سرة الممكية الحاكمة عمى السمطة ألصراع ا))طروحو دكتوراة الموسومةأالبحث مستؿ مف
 (.(في امبراطورية المغوؿ

() جامعة الموصؿ/ كمية اآلداب/ قسـ التاريخ .
. جامعة الموصؿ/ كمية اآلداب/ قسـ التاريخ (**)
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ىذا االرتباط جعؿ مف األىمية فيـ ماىية ىذه اإلمبراطورية وىذا استوجب 
طرح أسئمة لفيميا منيا مف ىـ المغوؿ؟ وما أصميـ؟ وقبائميـ وكيؼ وحدىـ 

جنكيزخاف وأقاـ إمبراطوريتو ؟ وكيؼ قسـ إمبراطوريتو بيف أبنائو وما تمخض عف 
ذلؾ مف صراعات سياسية بيف األبناء ومف بعدىـ األحفاد عمى منصب الخانية 

.  التي قمما خبل عيد مف عيودىا مف مشاكؿ حوؿ مف يخمؼ الخاف المتوفى
وغدت مسألة موت الخاف تعني انقساـ العائمة الحاكمة حوؿ المتنافسيف 
عمى المنصب وأحيانًا كاف يؤدي ذلؾ إلى حرب أىمية كما حدث بيف قوببلي 

وأريؽ بوقا وذىب عشرات اآلالؼ مف جند المغوؿ بسبب ذلؾ ، وكانت الحرب 
ىي في الغالب تحسـ المواقؼ لمصمحة أحد األمراء مف األسرة الحاكمة عمى 

 ((القوريمتاي))اآلخر وأحيانًا التسويات السياسة التي تحدث في المؤتمرات العامة 
. ىي التي ترجح كفة أحد المتنافسيف عمى اآلخر

ىذا التنافس والصراع والتسويات السياسية حوؿ منصب الخانية لؤلسرة 
الحاكمة في اإلمبراطورية المغولية ىي موضوع الدراسة والتي تضمنت العناويف 

 :اآلتية
 التأريخ المبكر لممغوؿ  –أواًل 
بداية نيوض المغوؿ وتكويف دولتيـ األولى  - ثانياً 
تيموجيف وتكويف إمبراطوريتو :- ثالثا                

التركيبة ))ـ 12/ىػ6الخارطة القبمية في منغوليا في حدود منتصؼ ؽ- 1
( (السكانية 

تيموجيف والكفاح مف أجؿ الزعامة  - 2
االنتصار عمى حميؼ األمس  - 3
 جاموخا وانفراط عقد األخوة  – تيموجيف 4
تيموجيف يواصؿ انتصاراتو ويوحد منغوليا   - 5
  (ـ1206/ىػ603)سنة  ((القوريمتاي))المؤتمر العظيـ - 6
 جوجي يتمرد عمى سمطة والده  – 7
صراع األسرة الممكية الحاكمة عمى منصب الخاف األعظـ : رابعا                 
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تولي اوكتاي منصب الخانية  - 1
الصراع بيف أبناء األسرة الممكية الحاكمة عمى خبلفة اوكتاي - 2

وتنصيب كيوؾ خانًا أعظـ  
إجراءات كيوؾ العقابية تجاه مف شؾ في والئو  - 3
سيورقتيتي وحسـ الصراع عمى الخانية لمصمحة ابنيا منكو  - 4
 منكوخاف يواصؿ تصفية مف اتيـ بالتآمر عميو  5
قوببلي والحرب األىمية عمى خبلفة منكوخاف  - اريؽ بوقا  - 6
قوببلي خاف وناياف ومعركة الدـ  - 7
.  تيمور وأخوه كمبل والنزاع عمى منصب الخانية– 8
انييار حكـ أسرة قوببلي خاف في ببلد الصيف  - 9
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 اىتأرٌخ ادلبنر ىيَغ٘ه  - ٗوًال 
مف ىـ المغوؿ؟ ومف أيف جاءوا؟ سؤاالف ليس مف السيؿ اإلجابة عمييما 
ولكف يمكف القوؿ إف أرض منغوليا التي يطمؽ عمييا اآلف تسمية جميورية منغوليا 

 أوربية عدة، ولعؿ أقدـ –الشعبية كانت قد مرت عمى أرضيا قديمًا شعوب ىندو 
 الذي ينتمي عرقيًا لمجنس التركي، (1)ما أشير إلى مف استوطنيا شعب اليوف

. (2)وزمف ظيورىـ عمى أرض ىذه الببلد يرجع إلى ما قبؿ ظيور المسيحية
ويشير المؤرخ الروسي كيتشانوؼ بأف ما ذىب إليو بعض المؤرخيف 

الروس المعاصريف مف أف المغوؿ ينتموف عرقيًا لميوف ال يستند إلى أدلة عممية 
. (3)وقد ال تعدو آراؤىـ أف تكوف مجرد أمنية

                                                 

أشارت الدراسات المغوية التي قاـ بيا مجموعة مف الباحثيف الغربييف بزعامة ماكس ممر بأف  (1)
اوربية تعود في - المجموعات البشرية التي تعرؼ في الوقت الحاضر باسـ الشعوب اليندو

أصوليا األولى إلى منطقة جباؿ اليندكوش الواقعة شماؿ غرب باكستاف امتدادًا إلى 
ولسبب مازاؿ مجيواًل تباعدت ىذه الشعوب عف موطنيا لتنتشر قبؿ الميبلد في . أفغانستاف

السيوؿ الواقعة في الشماؿ اآلسيوي بيف جباؿ اوراؿ والطاي وجنوبًا حتى جباؿ القفقاس 
وأبرز مف اشتير مف ىذه الشعوب اليوف الذيف استوطنوا أواًل في منغوليا وامتد نفوذىـ . والبرد

إلى التركستاف الصينية فتصدى ليـ الصينيوف وىزموىـ فاتجيوا غربًا ىربًا مف الصينييف 
القافمة : كوف كارلتوف. ـ451فاجتازوا سيؿ اوراسيا حتى وصموا فرنسا بقيادة اتيبل بحدود سنة 

قصة الشرؽ األوسط ترجمة برىاف دجاني، منشورات مؤسسة فرانكميف لمطباعة والنشر بيروت 
عاشور : ولمتفاصيؿ عف ىجرة اليوف غربًا ينظر. 109، 105-104ـ، ص1959نيويورؾ 

 1964 3أوربا في العصور الوسطى، منشورات مكتبة االنجمو المصرية، ط: سعيد عبد الفتاح
 .73-72 ،55-53ـ، ص

نقمو إلى العربية يوسؼ اسعد  ((القروف الوسطى))تأريخ الحضارات العاـ : بروي، ادوارد (2)
. 356، ص3 ـ، ج1965، 1داغر وفريدـ داغر، منشورات عويدات، بيروت، لبناف، ط

المغوؿ، دار النيضة العربية لمطباعة والنشر، بيروت، لبناف، : العريني، السيد الباز
 .70 ـ، ص2001الترؾ والعرب، أنقرة، : كتانة، محمد سعيد. 10ـ، ص1967

الذي فكر في السيطرة عمى العالـ، ترجمة طمحة الطيب،  (( جنكيزخاف: ))حياة تيموتشجيف (3)
 .10 ـ، ص2005منشورات مركز جمعة الماجد لمثقافة والتراث، دبي، 



                                   (        59) اؾعدد –آداب اؾراػدين 

 م2011/هـ1432

 185 

ترؾ اليوف موطنيـ في شماؿ منغوليا حوؿ بحيرة بيكاؿ بعد أف أعيتيـ 
 وكاف قبؿ رحمتيـ (4)ـ355الغزوات الصينية ليتوجيوا غربًا نحو روسيا بحدود سنة 

قد زاحميـ بزمف عمى أرض منغوليا أقواـ أخرى ىـ الجونجانيوف واألوبوريوف 
عمى أف (5)وىؤالء األربعة ذوو أصوؿ روسية( ( جواف–جواف ))والسيانيوف واالقار 

تأريخ ظيورىـ في منغوليا لـ يحدد زمنيًا باستثناء السيانيوف الذيف ترد تسميتيـ 
 بي ويبدو أنيا لفظة صينية وأف ظيورىـ يرجع إلى القرف الثالث –أحيانًا بسيف 

. (6)الميبلدي متزامنًا مع ظيور االقار
وفي القرف السادس الميبلدي استقرت مجموعة بشرية جديدة مف العنصر 

 كيو ليؤسسوا في موطنيـ الجديد اإلمبراطورية –التركي أرض منغوليا ىـ التو 
التركية البدوية األولى التي شممت سيادتيا عمى أراضي منشوريا في الصيف 

وامتدادًا إلى خراساف شرقي ببلد إيراف، وكانت ليذه اإلمبراطورية حدود مشتركة مف 
غير أف سيادتيا لـ تطوؿ بسبب اإلنياؾ (7)الغرب مع إمبراطورية فارس الساسانية
. (8)الذي أصابيا بفعؿ الضربات الصينية

فاستغؿ ذلؾ األتراؾ االيغوريوف الذيف كانوا يسكنوف شمالي شرقي 
كيو وليقيموا بداًل عنيا دولة قوية -  ليجيزوا عمى إمبراطورية التو(9)التركستاف

                                                 

العالـ اإلسبلمي في العصر المغولي، ترجمة خالد أسعد، دار إحساف : شبولر، برتولد (4)
العصور : اليوسؼ، عبد القادر أحمد. 19 ـ، ص1982، 1لمطباعة والنشر، دمشؽ، ط

 .43 ـ، ص1967الوسطى األوربية، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، 

 .9حياة تيموتشجيف، ص: كيتشانوؼ (5)

 .10المغوؿ، ص: العريني (6)

 .10المغوؿ، ص: العريني. 356، ص3تأريخ الحضارات العاـ، ج: بروي (7)

 .356، ص3تأريخ الحضارات العاـ، ج: بروي (8)

تأريخ الدوؿ السرياني، منشورات مجمة المشرؽ المبنانية، : ابف العبري، غريغوريوس الممطي (9)
 .418 ـ،ص1954بيروت، 
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عاصمة (10)((قره بمغاسوف))امتدت إلى الجنوب مف بحيرة بيكاؿ جاعميف مف 
. لدولتيـ

وبقدر تعمؽ األمر بالمغوؿ فتشير المعمومات التي بحوزتنا بأف سيوؿ 
الضفة الجنوبية لنير أمور غربًا مف مصب نير سونغاري وشرقًا مف سمسمة جباؿ 

خينجاف الصغرى ضمف أرض منغوليا كانت تستوطنيا قبيمة يطمؽ عمييا اسـ 
 التي ينحدر منيا المغوؿ كما سنثبت ذلؾ الحقًا، وأتراؾ الشيواي (11)أتراؾ الشيواي

. (12)كانوا مف ضمف رعايا الدولة االيغورية حيث عاشوا حياة تنقؿ طمبًا لمكؤل
التاسع الميبلدي حدث صراع / وفي حدود عشرينات القرف الثالث اليجري 

بيف االيغور واألتراؾ القرغيز الذيف ىاجموا منغوليا بعد تركيـ لموطنيـ في أعالي 
نير ينسي في أرض الصيف وتمكنوا مف إسقاط الدولة االيغورية لتكوف ليـ السيادة 

، وكاف مف جممة ضحايا ىذا الصراع قبيمة (13)(ـ840/ىػ226)فييا وذلؾ سنة 
فاضطروا  (ـ847/ ىػ233)الترؾ الشيواي التي ىوجمت مف قبؿ القرغيز سنة 

لترؾ موطنيـ ىاربيف ليستوطنوا في األماكف الشاغرة مف بعض المناطؽ الصينية 
. (14)الشمالية الغربية

                                                 

تقع في منغوليا الغربية في الجزء الشمالي مف مناطؽ قراقوـر الجبمية بنيت : قره بمغاسوف (10)
مدينة قره بمغاسوف عمى ضفاؼ نير اورخوف في عيد الخاف االيغوري بوقوخاف لتكوف 

أي  ((أردوباليؼ ))عاصمة لدولتو وقره بمغاسوف تعني المدينة الكبيرة وكانت تسمى أيضًا 
تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، نقمو عف الفارسية محمد : الجويني، عطا ممؾ. مدينة الجيش

تأريخ : إقباؿ، عباس. 81، ص1ـ ، ـ1985، 1التونجي، دار المبلح لمطباعة والنشر، ط
المغوؿ مف حممة جنكيزخاف حتى قياـ الدولة التيمورية، ترجمة، عبد الوىاب عموب، 

 .19ـ، ص2000منشورات المجمع الثقافي، أبو ظبي، 

 .74الترؾ والعرب، ص: كتانة. 83، ص1تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني (11)

. 15حياة تيموتشجيف، ص: كيتشانوؼ (12)
الترؾ : كتانة. 29المغوؿ، ص: العريني. 356، ص3تأريخ الحضارات العاـ، ج: بروي (13)

  .76والعرب، ص

 .15حياة تيموتشجيف، ص: كيتشانوؼ (14)
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 التي حكمت شماؿ الصيف (15)وفي الروايات التاريخية ألسرة تاف الصينية
ورد اسـ الترؾ الشيواي عمى أنيـ كانوا  (ـ908-618)لمفترة المحصورة بيف سنة 

يعيشوف ضمف رعايا ىذه األسرة وتضمنت رواياتيـ وصفًا لطريقة عيشيـ بأنيـ 
كانوا يعيشوف مشتتيف عمى ضفاؼ األنير باحثيف عف الماء والكؤل وال يوجد فييـ 

ويتوارثوف الحكـ  ((مخيفو))ممؾ بؿ يحكموف مف قبؿ سبعة عشر أميرًا يسموف 
وكانوا يستخدموف األقواس القرنية والسياـ الخشبية في حروبيـ وأحيانًا يخرجوف 

إلى الصيد بالحراب كما كانوا يفمحوف األرض، وال يدفعوف عمييا الضرائب، 
ويشيدوف منازليـ ويسقفونيا بالجمود وكانت كؿ مجموعة منيـ تضـ عشرات 

. (16)العائبلت وقمما تصؿ المئات
غير أف أىـ ما ورد في ىذه الروايات وبما لو عبلقة بدراستنا ىي أف أتراؾ 

الشيواي والكيدانييف ىـ مف أصؿ واحد، وأطمؽ الصينيوف عمى الذيف استوطنوا 
القسـ الجنوبي مف منطقة استيطاف الشيواي بالكيدانييف الذيف تمكنوا مف إقامة دولة 

خاصة بيـ في أجزاء مف شمالي الصيف سميت بالدولة الكيدانية أو بدولة الكيف 
الحادي عشر /  التي استمرت حتى منتصؼ القرف السادس اليجري(17)الحديدية
. (18)الميبلدي

                                                 

 – 618)حكمت ىذه األسرة اإلمبراطورية الصينية لمفترة مف : أسرة التاف والتانج الصيني (15)
وأوؿ حكاميا لي شي ميف الذي توطدت وازدىرت اإلمبراطورية في عصره وبمغت  (ـ908

ىذه اإلمبراطورية اوج اتساعيا عمى يد حكاـ ىذه األسرة في النصؼ األوؿ مف القرف 
الثامف الميبلدي حيث دانت لحكميا شعوب التبت وآسيا الوسطى في الغرب وصواًل إلى 

سمسمة جباؿ البامير ومنغوليا ومنشوريا وكوريا في الشماؿ وأناـ في الجنوب بالسيادة 
تأريخ الصيف منذ ما قبؿ : ولمتفاصيؿ عف حكـ ىذه األسرة ينظر، ىوخاـ، ىيمدا. الصينية

التأريخ حتى القرف العشريف، ترجمة اشرؼ محمد كيبلني، منشورات المجمس األعمى 
 .162، 137 -136ـ، ص2002لمثقافة، القاىرة، 

-10حياة تيموتشجيف، ص: كيتشانوؼ. 356، ص3تأريخ الحضارات العاـ، ج: بروي (16)
11. 

تركستاف مف الفتح : بارتولد، فاسيمي فبلديميروفتتش: عف دولة الكيف وأصوليـ ينظر (17)
العربي إلى الغزو المغولي، نقمو إلى العربية صبلح الديف عثماف ىاشـ، منشورات المجمس 
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أما أتراؾ الشيواي الشمالييف فقد نافسيـ أخوانيـ الكيدانيوف عمى مناطؽ 
نفوذىـ فدخموا معيـ في حروب اضطروا عمى اثرىا ترؾ ديارىـ واليجرة ثانية إلى 

لتقضَي  (ـ887 و 885/ ىػ274و272)األجزاء الشرقية مف منغوليا بيف أعواـ 
فأبادوا مف - والتي سيتـ التطرؽ إلى أصوليا الحقًا - ىناؾ عمييـ قبائؿ التتار

تبقى ومف نجا وىـ ال يتعدوف أصابع اليد التجأوا إلى األماكف الوعرة في ودياف 
جباؿ ال يمكف الوصوؿ إلييـ إال عبر مسالؾ ضيقة وبعد أف اطمأنوا بعدـ قدرة 
أعدائيـ في الوصوؿ إلييـ نزلوا إلى سيؿ منطقة أرغوف كوف المميء باألعشاب 

وذي المناخ الجيد وكاف مف بيف ىؤالء الناجيف رجؿ ُيدعَى قياف وزوجتو وابف عمو 
 وعمى (19)نوكوز وامرأتو كياف المذيف سكنا ىذا السيؿ ومنيما تكاثر معظـ المغوؿ

ما يبدو أف ىزيمتيـ القاسية ىذه وما تعرضوا إليو مف عممية إبادة جعمتيـ قومًا 
ضعفاء غير قادريف عمى مواجية خصوميـ، وبسبب ضعفيـ ىذا أطمقت عمييـ 

، (20)القبائؿ البدوية األخرى تسمية المغوؿ بداًل مف اسميـ األصمي الشيواي
. (21)وتسمية المغوؿ بالمغة االيغورية تعني الضعيؼ أو المغفؿ اوالواىف أو الغبي
ويقودنا ىذا التحميؿ إلى التوصؿ إلى التأريخ التقريبي لزمف استخداـ 

مصطمح المغوؿ الذي يعود إلى ما بعد اليجرة الثانية لقبيمة الشيواي إلى منطقة 
                                                                                                                       

: الصياد، فؤاد عبد المعطي. 544 ـ، ص1981الوطني لمثقافة والفنوف واآلداب، الكويت، 
. 21ـ، ص1980المغوؿ في التأريخ، دار النيضة العربية لمطباعة والنشر، بيروت، 

  .15حياة تيموتشجيف، ص: كيتشانوؼ

 .13-10حياة تيموتشجيف، ص: كيتشانوؼ (18)

. 41، ص1، ج1ـ، ـ1953جامع التواريخ، لينغراد، : اليمذاني، رشيد الديف فضؿ اهلل (19)
 .15كيتشانوؼ، حياة تيموتشجيف، ص

يشير المؤرخ الروسي كيتشانوؼ بأف الدراسات المغوية الحديثة التي تتبعت جذور لغة  (20)
الشيواي الصينية وجدت أف الصمة بيف لغة الشيواي الصينية والمغة المغولية في منغوليا في 

الوقت الراىف  ال تخضع لمشؾ في أف المغتيف ترجعاف في أصميما إلى لغة واحدة، وىذا 
حياة تيموتشجيف، . الرأي يدعـ القوؿ بأف المغوؿ ينحدروف باألصؿ مف قبيمة الترؾ الشيواي

 .14ص

 .41، ص1، ج1جامع التواريخ، ـ: اليمذاني (21)
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وقبؿ ىذا التأريخ كاف  (ـ887/ ىػ274)أرغوف كوف في منغوليا التي حدثت سنة 
مصطمح المغوؿ مجيواًل لدى سائر الشعوب بما فييـ الصينيوف إلى زمف ظيوره 

 الذي عمـ التسمية عمى كؿ قبائؿ منغوليا كما سنبلحظ ذلؾ (22)عمى يد جنكيزخاف
. الحقاً 
 بداٌت ّٖ٘ض ادلغ٘ه ٗتنٌِ٘ دٗىتٌٖ األٗىل - ثٍّثًال 

تحيط األسطورة الضاربة بالخياؿ الكثير مف الروايات التاريخية التي تتناوؿ 
تأريخ مغوؿ الشيواي بعد ىجرتيـ الثانية وربما يعود السبب في ذلؾ أف المغوؿ لـ 

يتركوا بسبب أميتيـ أي أثر أدبي أو تأريخي مكتوب يعود إلى ما قبؿ سنة 
تأريخ طمب جنكيزخاف استخداـ الخط االيغوري في خطاباتو  (ـ1202/ىػ599)

 واف أقدـ إشارة لنص مكتوب في ىذه الفترة بيذه المغة ىو ما عرؼ (23)الرسمية
باسـ حجر جنكيز خاف، وىو عبارة عف نقش عمى حجر مضمونيا عبارات تمجيد 

وعميو فإف معظـ الروايات التاريخية التي تناولت تأريخ . (24)ألحد أقرباء جنكيزخاف
المغوؿ القديـ جاءت  متناقمة شفاىًا اختمطت بيا األسطورة وما زاد الطيف بمة أف 
المغوؿ كانوا مياليف لصنع تأريخ أسطوري لجذورىـ كي يتوافؽ مع المجد الذي 

. حققوه في عيد خاناتيـ العظاـ
ت )وليذا عندما كتب تأريخيـ القديـ مف قبؿ مؤرخييـ كالجويني 

تضمف في الغالب  (ـ1318/ ىػ718ت)ورشيد الديف اليمذاني  (ـ1282/ىػ681
روايات ضاربة في الخياؿ منيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر ما ذكره رشيد الديف 
اليمذاني مف أف المغوؿ الشيواي بعد ىجرتيـ الثانية وعيشيـ في الجباؿ الضيقة 
في منطقة أرغوف كوف عمموا عمى صير سفح جبمي مكوف مف الحديد ليشقوا فيو 

                                                 

 .545تركستاف مف الفتح العربي إلى الغزو المغولي، ص: بارتولد (22)

  .420-418تأريخ الدوؿ السرياني، ص: ابف العبري (23)
دراسة في المصادر الرسمية لتأريخ أسرة يواف : جبراف، نعماف محمود أحمد وآخروف (24)

المغولية، مجمة، مركز الوثائؽ والدراسات اإلنسانية، جامعة قطر، الدوحة، العدد التاسع، 
. 310 – 309 ـ، ص1997
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، وتتكرر روايات عديدة عمى ىذه (25)ممرًا جبميًا منو عبروا إلى السيوؿ الرحبة
. الشاكمة

وعمى أية حالة تشير المعمومات األسطورية القميمة عف مغوؿ أرغوف كوف 
الذي ينتسب إلييـ تيموجيف مؤسس اإلمبراطورية المغولية الثانية أف رجبًل يدعى 
دوبوف ميرغاف كانت لو زوجة تدعى اآلف غوا وكانت جميمة جدًا ولدت لو ولديف 

يدعياف بوغونوتاف وبيمغونوتاي عاجبًل أـ آجبًل وافت المنية األب دوبوف وبعد موتو 
بحيف ولدت أرممتو مف غير زواج ثبلثة أوالد ىـ بوغوخاداغي وبوخاتوسالتشجي 

. وبودونتشار المغفؿ
أخذ االبناف بوغونوتاف وبيمغو أبناء دوبوف يتحدثاف خفية عف أميـ 

ويتيمانيا بأف ليا ثبلثة أبناء دوف زواج وىنا استدعت االف غوا ابنييا وقالت ليما 
أبنائي بوغو وبيمغو حكمتما عمي وفيما بينكما تقوالف إنني قد أنجبت ثبلثة أبناء ))

فمف ىو والدىـ؟ ولعمكما محقاف في الشؾ بي لكف خفية األمر انو في كؿ ليمة 
أرى في الحمـ أف رجبًل أشقر الشعر أزرؽ العينيف يدخؿ عميَّ عبر فتحة الدخاف 
لخيمتي ليقترب مني وليخرج منو شعاع يتغمغؿ في أحشائي ثـ يختفي، فاندىشت 

(. (ليذه الحالة وفيمت فيما بعد دوف أف اخبر أحدًا بأنني حبمى 
وىكذا عممت اآلف غوا ألبنييا بأنيا قد حبمت مف أشعة النور بأوالدىا 

الثبلث واف الثبلث ىؤالء موسوموف بختـ سماوي وسيكونوف خانات عمى الجميع 
. (26)وعندىا ستندموف عمى تقولكـ وسيدرؾ البسطاء الحقيقة

وما ييمنا مف أسطورة الميبلد العجيب االبف بودونتشار المغفؿ الذي لـ 
يكف مغفبًل ألنو أوصؿ ابنو خايدو ليتولى زعامة القبيمة وغدا سميَؿ نسمو ىـ 

المتوارثي لمزعامة إذا ما تولى خابوؿ بعد أربعة أمراء سبقوه يكوف مقاـ المغوؿ 
 حدث ذلؾ عندما حّسَف خابوؿ عبلقتو مع أبناء (27)السياسي قد ارتفع في المنطقة

                                                 

 .154، ص1، ج1جامع التواريخ، ـ: اليمذاني (25)

  .14، ص2، ج1جامع التواريخ، ـ: اليمذاني (26)

 .219تأريخ الصيف، ص: ىوخاـ. 24- 23حياة تيموتشجيف، ص: كيتشانوؼ (27)
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عمومتو الكيدانييف مؤسسي دولة الكيف الكيدانية في شماؿ غربي الصيف والذيف 
. (28)منحوه لقب لينفيف أي قائد الحرس الحدودي ولقب سياوفيف أي الوزير

أعقب خابوؿ عمى الزعامة آبنو أمباغاي الذي لقب بالكاغاف أي الحاكـ 
 أي مناطؽ نفوذ المنغوؿ (29)والقائد لمقبائؿ كافة التي سميت خاماغ منغوؿ اولوس

وبذلؾ يكوف خابوؿ ىو المؤسس الحقيقي لدولة خاماغ منغوؿ اولوس وابنو امباغاي 
الذي ثبت أقداميا ليرتفع مجد الدولة أكثر في عيد أحفاده الذيف تمكنوا مف إضافة 

سبع عشرة محمية لدولتيـ شماؿ نير سينينخا بعد حروب طاحنة مع دولة الكيف والتي 
. (30)(ـ1147/ىػ542)لـ تتوقؼ إال بصمح سنة 

ومف دالالت قوة الدولة ىذه فضبًل عما ذكرناه ىو سعة تبادليا التجاري 
مع األطراؼ فكانت تستورد سنويًا خمسيف ألؼ رأس مف الماشية وتصدر خمسيف 

. (31)ألؼ كيس مف الحبوب وثبلثمائة ألؼ قطعة مف الحرير الناعـ والخشف
آَفَؿ نجـ ىذه الدولة وكانت قبيمة التتار  (ـ1160/ ىػ555)وفي حدود سنة 

التي سنتكمـ عنيا الحقًا سببًا رئيسًا في تفكؾ ىذه الدولة ففي غمار المعارؾ 
الحربية مع التتار الذيف كانوا مف أشد المناىضيف ليذه الدولة بأسر التتار زعيـ 

. (32)ىذه الدولة كينابا باركاكا وأعدموه وبإعدامو انيارت دولتو

                                                 

  .24-23حياة تيموتشجيف، ص: كيتشانوؼ (28)

جامع : تعني قبيمة أو طائفة أو جماعة أو موطنيا أو مناطؽ نفوذىا، اليمذاني: اولوس (29)
، ترجمة فؤاد عبد "تأريخ خمفاء جنكيز خاف مف اوكتاي قاأف إلى تيمور قاأف"التواريخ 

  (.2)، اليامش رقـ 22ـ، ص1973المعطي الصياد، دار النيضة العربية، بيروت، 

حياة : كيتشانوؼ. 544تركستاف مف الفتح العربي إلى الغزو المغولي، ص: بارتولد (30)
 .25-24تيموتشجيف، ص

 .26حياة تيموتشجيف، ص: كيتشانوؼ (31)

 .26حياة تيموتشجيف، ص: كيتشانوؼ. 27المغوؿ في التأريخ ص: الصياد (32)
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تيموجين وتكوين إمبراطوريتو - ثالثا
 ((التركيبة السكانية))ـ 12/ىػ6الخارطة القبمية في منغوليا في حدود منتصؼ ؽ- 1

تشير الخارطة القبمية في منغوليا إباف تفكؾ الدولة المغولية األولى في 
إلى العديد مف القبائؿ التي ساىمت في  (ـ12/  ىػ6)حدود منتصؼ القرف 

الصراعات السياسية التي شيدتيا الببلد والتي انبثؽ عنيا تأسيس اإلمبراطورية 
. ((جنكيزخاف))المغولية الثانية بزعامة تيموجيف 

:  وأشير ىذه القبائل ىي
:  التتار- 1

يشكؿ التتار أكبر المجموعات القبمية المنتشرة عمى معظـ أرض 
 أنيـ كانوا يتكونوف مف تسع وثبلثيف قبيمة (34) وتشير نقوش اورخوف(33)منغوليا

                                                 

تأريخ بخارى، : فامبري، ارمنيوس. 60،ص1تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني (33)
. 161 ـ، ص1965ترجمة أحمد محمود الساداتي، شركة اإلعبلنات الشرقية، القاىرة، 

العالـ اإلسبلمي في العصر المغولي لشبولر، بحث منشور في : الحسيسي، أحمد السيد
  .225ـ، ص1984، العدد األوؿ، 5مجمة عالـ الكتب ـ

نقوش اورخوف ىي أقدـ آثار تركية أنشأىا الترؾ أنفسيـ عف تأريخيـ فأصحاب ىذه اآلثار  (34)
قد سموا أنفسيـ ألوؿ مرة في التأريخ بالترؾ وىـ قـو ظيروا في القرف السادس الميبلدي 
وأسسوا ليـ دولة امتدت في ىذه الفترة مف حدود الصيف إلى إيراف وتتناوؿ نقوش اورخوف 

وىي الفترة التي فرض ىؤالء سمطتيـ عمى كؿ  (ـ680 – 630/ ىػ61-9)فترة نصؼ قرف 
القبائؿ بما فييا قبائؿ منغوليا ووردت في نقوش اورخوف معمومات قيمة عف حركة القبائؿ 

ومواطف استقرار بعضيا وحركة الصراعات السياسية بينيا، وعف لغة الترؾ وبعض 
ولمزيد مف التفاصيؿ عف . المعمومات التي تتعمؽ بالنظاـ السياسي واالجتماعي عند األتراؾ

قبلئد الجماف في التعريؼ : القمقشندي، أبو العباس احمد بف عمي: نقوش اورخوف ينظر
، بيروت، 2بقبائؿ عرب الزماف، تحقيؽ إبراىيـ االبياري، الناشر دار الكتب المبناني، ط

تأريخ الترؾ في آسيا الوسطى، ترجمة احمد السعيد : بارتولد. 29-28ـ، ص1982لبناف، 
: كتابجي، زكريا. 34، 11-4 ـ، ص1958سميماف، مكتبة االنجمو المصرية، القاىرة، 

، وقد أفاض 54-24 ـ، ص1972الترؾ في مؤلفات الجاحظ، دار الثقافة، بيروت، 
الكاشغري في وصؼ قبائؿ الترؾ وأصوليـ ومواطنيـ ولمتفاصيؿ ينظر، محمود بف حسيف 

، 1ىػ، ـ1333، 5ديواف لغات الترؾ، دار الخبلفة العممية، المطبعة العامرة، ط: بف محمد
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-9) وأوؿ ذكر لمتتار طبقًا ليذه النقوش تنحصر بيف أعواـ (35)توحدت باسـ تتار
 في حيف يرد أوؿ ذكر ليـ باسـ تتار في المصادر (36)(ـ680-630/ ىػ61

عمى عيد حكـ أسرة لياو الصينية وتسمية تتار  (ـ842/ ىػ228)الصينية في سنة 
والتتار ينحدروف في أصوليـ مف . (37)في المغة المغولية تعني نوع مف السياـ

. (38)جنس الترؾ
وقد صنؼ الصينيوف التتار طبقًا لدرجات حضارتيـ إلى ثبلثة أصناؼ 
التتار البيض ووجودىـ في المنطقة الجنوبية مف منغوليا شماؿ الحدود الصينية 
مباشرة وىؤالء كانوا متأثريف بالحضارة الصينية ثـ التتار السود بعيدًا عنيـ إلى 

الشماؿ منتشريف شماؿ صحراء جوبي وكانوا يمارسوف حياة البداوة والتنقؿ وأخيرًا 
                                                                                                                       

مادة ترؾ، دائرة المعارؼ اإلسبلمية، : بارتولد. وينظر كذلؾ. 28،56 – 3،27، ص2ج
تأريخ العراؽ بيف احتبلليف، مطبعة بغداد، : العزاوي، عباس. 46، ص5الترجمة العربية، ـ

 .55-53، ص1ـ، ج1935

  .576، ص4مادة تتار، دائرة المعارؼ اإلسبلمية، ـ: ىوتسما (35)

 .4تأريخ الترؾ في آسيا الوسطى، ص: بارتولد (36)

 .41-15حياة تيموتشجيف، ص: كيتشانوؼ (37)

الكامؿ في : ابف األثير عز الديف أبو الحسف عمي بف أبي الكـر محمد بف عبد الكريـ الشيباني (38)
جامع : اليمذاني. 361، ص12ـ، ج1966التأريخ، دار صادر لمطباعة والنشر، بيروت، 

دوؿ اإلسبلـ، الييئة : الذىبي، الحافظ شمس الديف. 103،312-102، ص1، ج1التواريخ، ـ
ـ، 1974المصرية العامة لمكتاب، تحقيؽ فييـ محمد شمتوت ومحمد مصطفى إبراىيـ، القاىرة، 

تأريخ ابف خمدوف، مؤسسة : ابف خمدوف، عبد الرحمف بف محمد الحضرمي. 121، ص2ج
العيني، بدر الديف أبو محمد . 516، ص5 ـ، ج1971جماؿ لمطباعة والنشر، بيروت، لبناف 

السيؼ الميند في سيرة الممؾ المؤيد، تحقيؽ فييـ محمد شمتوت، دار الكتاب : محمود بف أحمد
: القرماني أبو العباس احمد بف يوسؼ بف احمد الدمشقي. 21 ـ، ص1967العربي، القاىرة 

تمفيؽ : ـ.الرمزي، ـ. 284-283أخبار الدوؿ وأثار األوؿ في التأريخ، عالـ الكتب، بيروت، ص
األخبار وتمقيح اآلثار في وقائع قزاف وبمغار ومموؾ التتار، منشورات دار الكتب العممية، 

حقائؽ األخبار عف دوؿ البحار، : سرىنؾ، الميراالي إسماعيؿ. 337، ص1بيروت، لبناف، ج
ديواف :  وينظر كذلؾ، الكاشغري165، ص2ىػ، ج1314، مصر، 1المطبعة الميرية ببوالؽ، ط

 .36الترؾ في مؤلفات الجاحظ، ص: ، كتابجي57-56، 28-27 ،3، ص1لغات الترؾ ـ
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التتار المتوحشوف أو ساكنوا الغابات عمى الروافد العميا لنير أونوف وكيروليف 
  والتتار قبيمة مستقمة عف المغوؿ (39)ومارسوا حياة الصيد

  وكانوا في أغمب األوقات خاضعيف (40)ال بؿ يعدوف مف أشد أعداء المغوؿ
 ومف آٍف آلخر كانوا يثوروف عمى الخطأ فيسرع ىؤالء (41)لمموؾ الخطأ في الصيف

جبارىـ عمى الخضوع مرة أخرى، وعرؼ التتار بشدة البأس  عمى مقاومتيـ وا 

                                                 

بروكمماف، . 153تأريخ الترؾ في آسيا الوسطى، ص: بارتولد. 33المغوؿ ص: العريني (39)
تأريخ الشعوب اإلسبلمية، نقمو إلى العربية نبيو اميف فارس ومنير البعمبكي، دار : كارؿ

عبلقات بيف الشرؽ والغرب بيف : اليوسؼ. 381ـ، ص1977، بيروت 7العمـ لممبلييف، ط
: شبولر. 33ـ، ص1969القرنيف الحادي عشر والخامس عشر، المكتبة العصرية، بيروت 

 .21 -20العالـ اإلسبلمي، ص

 . 33المغوؿ، ص: العريني (40)

ابف تغري بردي، جماؿ الديف أبو . 60، ص1تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني (41)
النجـو الزاىرة في مموؾ مصر والقاىرة، الييأة المصرية العامة لمتأليؼ : المحاسف يوسؼ
، 31عبلقات بيف الشرؽ والغرب، ص: اليوسؼ. 248، ص6ـ، ج1970والنشر، القاىرة، 

ىـ مف التونغوز والتونغوز مف الشعوب الصينية التي تنتمي إلى عائمة المغة التائية : والخطأ
وفي النصؼ األوؿ مف  ((إقميـ الخطأ))وموطنيـ الصيف الشمالية في اقميـ يعرؼ باسميـ 

الثاني عشر الميبلدي نزحت جماعات مف قبائؿ الخطأ مف / القرف السادس اليجري 
موطنيـ األصمي في شماؿ الصيف عمى اثر االضطراب الذي ساد ىذه المنطقة واستقروا 

غرب إقميـ التركستاف حيث كونوا دولة ليـ فييا عرفت باسـ دولة القرة خطائييف، وقره لفظة 
تركية بمعنى اسود ويبدو أف التتار ىـ الذيف أضافوا ىذه المفظة عمى الخطأ لمتعبير عف 

عدائيـ وكراىيتيـ ليـ، وقد استطاع مموؾ ىذه الدولة الذيف كاف يمقب كؿ واحد منيـ بمقب 
توسيع مممكتيـ الجديدة شرقًا وغربًا حتى امتدت حدود دولتيـ  (أي ممؾ المموؾ)كورخاف 

مف صحراء جوبي داخؿ حتى نير سيحوف ومف ىضبة التبت الي سيبيريا ولمتفاصيؿ 
ميرخواند، محمد حميد الديف بف سيد . 134تأريخ الدوؿ السرياني، ص: ابف العبري: ينظر

الدولة : العبود، نافع. 356، ص4 ىػ، ج1339تأريخ روضة الصفا، تيراف، : برىاف الديف
المغوؿ، : العريني. 67-64 ،24ـ، ص1978الخوارزمية، مطبعة الجامعة، بغداد، 

تأريخ الترؾ في آسيا الوسطى، : بارتولد. 21العالـ اإلسبلمي، ص: شبولر. 33-32ص
 .124 – 122ص
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والجبروت وكانوا يعيشوف في صراع دائـ مع بعضيـ البعض والحروب تنشب 
بينيـ ألتفو األسباب وقد تستمر المعارؾ بينيـ عدة سنوات ولـ يكف ليـ قانوف 

لو )) وعمى حد تعبير رشيد الديف اليمذاني (42)يحكميـ أو شريعة يسيروف عمييا
كاف يسود ىؤالء األقواـ الوئاـ، ويؤلؼ بيف قموبيـ االتحاد لما استطاعت أقواـ 

. (43)((الخطأ وال غيرىـ التغمب عمييـ أو النيؿ منيـ 
الفرصة لمتتار في أف  (ـ1125/  ىػ 519)وأتاح سقوط دولة الخطأ سنة 

 وبسبب جبروتيـ (44)يعيدوا منغوليا إلى سابؽ عيدىا مف الفوضى واالضطراب
استطاعوا أف يفرضوا إرادتيـ عمى أغمب القبائؿ بحيث أف قبائؿ األتراؾ األخرى 

عمى اختبلؼ مراتبيـ وطبقاتيـ كانوا يتسموف باسميـ فأطمؽ عمى الجميع اسـ تتار 
. أو تتر

انو ليذا السبب ال زاؿ لآلف في ببلد الخطأ ))يقوؿ رشيد الديف اليمذاني 
واليند والصيف ومنشوريا وببلد القرغيز والكبلربسيف والباشغرييف في منطقة دشت 

القفجاؽ والنواحي الشمالية منيا وأقواـ مف األعراب والشاـ ومصر والمغرب يطمقوف 
. (45)((اسـ التتار عمى أقواـ األتراؾ 

: الكرايت- 2
 ومناطؽ انتشارىـ الشاطئ الغربي لبحيرة (46)ينتسبوف إلى العنصر التركي

بيكاؿ بيف نيرأرخوف وجباؿ كنتاي حتى سور الصيف، ويعد الكرايت مف القبائؿ 
                                                 

  .60، ص1تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني (42)

 .102، ص1، ج1جامع التواريخ، ـ (43)

 .21العالـ اإلسبلمي، ص: شبولر. 60، ص1تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني (44)

تأريخ الترؾ في آسيا الوسطى، : بارتولد. ، وينظر42، ص1 ج1جامع التواريخ، ـ (45)
 .577، ص4مادة تتار، دائرة المعارؼ اإلسبلمية، ـ: ىوتسما. 152ص

تأريخ : فيمي، عبد السبلـ عبد العزيز. 102، ص1، ج1جامع التواريخ، ـ: اليمذاني (46)
تركستاف مف الفتح : ، بارتولد14 ـ، ص1981الدولة المغولية في إيراف، دار المعارؼ، 

تأريخ الحروب الصميبية، ترجمة : رانسيماف، ستيفف. 545العربي إلى الغزو المغولي، ص
  .410، ص3ـ، ج1969الباز العريني، دار الثقافة، بيروت 
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التي كاف ليا شاف كبير في الصراعات التي شيدتيا منغوليا في منتصؼ القرف 
الثاني عشر الميبلدي، وكانوا في أكثر األوقات عمى خصاـ / السادس اليجري 

مع التتار وكثير ما كاف زعماؤىـ يستعينوف بحكاـ الصيف الشمالية لئليقاع 
 والكرايت ىـ أكثر القبائؿ المنغولية التصاقًا بالمغوؿ وليذا عدىـ البعض (47)بالتتار

. (48)قبيمة مغولية
ذات قوة ومكانة تفوؽ غيرىا مف ))ووصؼ الجويني الكرايت بأنيـ قبيمة 

.  باستثناء التتار(49)((القبائؿ بالعدة والعتاد والعدد 
 الذي (50)ىو طغريؿ ((جنكيزخاف))وأشير زعمائيـ زمف ظيور تيموجيف 

 وكاف (51)سيكوف لو دور كبير في األحداث التي ساىمت في ظيور جنكيزخاف
                                                 

عمراف، محمود . 44-43حياة تيموتشجيف، ص: كيتشانوؼ: 34المغوؿ، ص: العريني (47)
 .31 ـ، ص1997المغوؿ واوربا، دار المعرفة الجامعية، : سعيد

العالـ : الحسيسي. 31المغوؿ وأوربا، ص: عمراف. 43حياة تيموتشجيف، ص: كيتشانوؼ (48)
 .225اإلسبلمي، ص

المغوؿ وأوربا، : وينظر عمراف. 69، ص1تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني (49)
 .31ص

المصادر والمراجع التاريخية تأخذ االسميف معًا أو أحدىما  ((وانج)) ((اونؾ))طغريؿ  (50)
واالثناف يمثبلف شخصية واحدة وىو زعيـ قبيمة الكرايت وطغريؿ ىو التسمية المحمية أو 
القبمية لو أما اونؾ فيي التسمية الصينية لو وىناؾ مف يطمؽ عميو اسـ يوحنا المسيحي 

وتأريخ مختصر الدوؿ، . 419الكريتي كابف العبري في كتابيو تأريخ الدوؿ السرياني، ص
حياة : اما كيتشانوؼ فيسميو فاف خاف، ينظر. 394ـ، ص1983دار الرائد المبناني، 
ويرد عند ابف كثير والقمقشندي باسـ اوزبؾ خاف، . 185، 178-177تيموتشجيف، ص

البداية والنياية، مطبعة المعارؼ، بيروت، : عماد الديف أبو الفداء إسماعيؿ: ينظر
، 1صبح األعشى في صناعة االنشا، دار الكتب العممية، ط. 118، ص13ـ، ج1966

: واالسـ الصحيح اونؾ خاف، ينظر. 311 -310، ص4ـ، ج1987بيروت، لبناف، 
المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار : المقريزي، تقي الديف أبو العباس احمد بف عمي

 .220، ص2المعروؼ بالخطط المقريزية، القاىرة، ج

تأريخ الدوؿ : ابف العبري. 337، ص1تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني (51)
 .420السرياني، ص
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طغريؿ قد حاز عمى لقب وانج المقب الصيني لمممؾ مف إمبراطور كيف الصينية 
بصفتو تابعًا ألسرة كيف فاشتير طغريؿ في التأريخ بمقبو الصيني والتركي وانج 

 وبعض المصادر األخرى تسميو بأونؾ خاف وبسبب اعتناؽ اونؾ خاف (52)خاف
 (54) ذاع أمرىـ في أوربا(53)ىو وأتباعو الديانة المسيحية عمى المذىب النسطوري

الثاني عشر الميبلدي أسماء مسيحية / واتخذ زعماؤىـ في القرف السادس اليجري 
فكاف يطمؽ عمى اونؾ أووانج خاف لقب يوحنا المسيحي المدود الذي قاـ بدور كبير 

. (55)في تعميـ الديانة المسيحية عمى أتباعو

: النايمان- 3
اختمؼ الباحثوف المعاصروف في أصؿ النايماف فيناؾ مف يرى بأف 

 ومنيـ المؤرخ الروسي راتسنفسكي الذي يعتقد بأف (56)النايماف ىـ مف أصوؿ تركية
 يؤيده في ذلؾ عدد مف الباحثيف الذيف يروف بأف النايماف (57)النايماف مف الترؾ

 في حيف يرى الباحث المنغولي (58)ترؾ تشبيوا في تقاليدىـ وعاداتيـ بالمغوؿ
 ((قبيمة مغولية تتحدث بالمغات التركية))المعاصر تشولوني دالي بأف النايماف 

ال توجد مسوغات تاريخية الدعاء الباحثيف المعاصريف مف أف ))ويذكر بأنو 

                                                 

 .23العالـ اإلسبلمي، ص: شبولر. 34المغوؿ، ص: العريني (52)

 .69، ص1تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني (53)

: شبولر. 15تأريخ الدولة المغولية، ص: فيمي. 355، ص1تمفيؽ األخبار، ج: الرمزي (54)
تأريخ : بروكمماف. 359، ص3تأريخ الحضارات العاـ، ج: بروي. 20العالـ اإلسبلمي، ص

 .381الشعوب اإلسبلمية، ص

. 355، ص1تمفيؽ األخبار، ج: الرمزي. 420تأريخ الدوؿ السرياني، ص: ابف العبري (55)
  .32المغوؿ وأوربا، ص: عمراف

تأريخ : بروي. 14تأريخ الدولة المغولية، ص: فيمي. 48تأريخ المغوؿ، ص: إقباؿ (56)
 .415، ص3تأريخ الحروب الصميبية، ج: رانسيماف. 359، ص3الحضارات العاـ، ج

 .44اورد ىذا الرأي كيتشانوؼ في كتابو حياة تيموتشجيف، ص (57)

 .29المغوؿ في التأريخ، ص: الصياد. 35المغوؿ، ص: العريني (58)
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 ولعؿ اف رأي (59)فيـ مف الجنس المغولي الخالص( (النياماف مف أصوؿ تركية
دالي ال يعد حجة ألنو غير مدعـ بنصوص تاريخية في حيف يبدو بأف الرأي 

/ ىػ718)األوؿ ىو الراجح كوف مؤرخ المغوؿ رشيد الديف اليمذاني المتوفى سنة 
 والنايماف بدو رحؿ موطنيـ (60)أشار صراحة إلى اف النايماف قبيمة تركية (ـ1318

في الجزء الغربي مف منغوليا في الحوض األعمى لنير أورخوف وعمى منحدرات 
. (61)جباؿ التاي وضفاؼ بحيرات تمؾ المناطؽ
 (63) شأنيـ شأف معظـ قبائؿ منغوليا(62)اعتنؽ النايماف الديانة الشامانية

غير أف الديانة المسيحية عمى المذىب النسطوري نفذت الييـ وجاءتيـ عف طريؽ 

                                                 

 .44أورد ىذا الرأي كيتشانوؼ في كتابو حياة تيموتشجيف، ص (59)

 .102، ص1، ج1جامع التواريخ، ـ: اليمذاني (60)

حياة : كيتشانوؼ. 29المغوؿ في التأريخ، ص: الصياد. 48تأريخ المغوؿ، ص: إقباؿ (61)
 .191تيموتشجيف، ص

اصطبلح أطمؽ عمى مجموعة مف الديانات البدائية التي سادت بيف البدو : الشامانية (62)
الرحؿ وسكاف ببلد منغوليا ومحور ىذه الديانة تدور حوؿ عبادة كؿ شيء يسمو عمى 

منو فكانوا يعبدوف مثبل النير والجبؿ  مدارؾ المغوؿ، اوكؿ شيء يخشونو أو يرىبوف 
والبرؽ الخاطؼ والرعد القاصؼ وكانوا يفعموف ذلؾ دفعًا لشرىا وجمبًا لرضاىا ويمثميا 
الكاىف الذي عرؼ باسـ شاماف ومف ىذه العبادة اشتقت التسمية والشاماف تصير إليو 

الوظيفة بشكؿ وراثي بعد اف يمر بعدة ادوار حتى يتمكف مف ممارسة وظيفتو التي تجعمو 
بالنسبة لقومو رجؿ ديف وسحر وطب وحتى سياسة وحرب وغير ذلؾ، وقد ظؿ الشامانيوف 

. لعيد طويؿ يعدوف االشخاص الموثوقيف والمعتمد عمييـ أكثر مف غيرىـ في تمؾ الببلد
تأريخ : الجويني. مف الصفحة نفسيا (1) واليامش رقـ 21العالـ اإلسبلمي، ص: شبولر

تأريخ الترؾ في آسيا الوسطى، : بارتولد. 85-84، ص1فاتح العالـ جيانكشاي، ـ
ولمزيد مف التفاصيؿ عف الشامانية ينظر . 335المغوؿ في التأريخ، ص: الصياد. 153ص

رحبلت ماركوبولو، ترجميا : ماركوبولو. 360، ص12الكامؿ في التأريخ، ج: ابف األثير
، 182، 108 ـ، ص1977عف االنكميزية توفيؽ جاويد، الييئة المصرية العامة لمكتاب، 

تأريخ اإلسبلـ السياسي والديني والثقافي واالجتماعي، مكتبة النيضة : حسف، حسف إبراىيـ
الدعوة إلى : ارنولد، سير توماس. 133، ص4 ـ، ج 1967، القاىرة، 1المصرية، ط
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 والنايماف قبيمة ذات (64)قبيمة االيغور التركية الذيف يعيشوف إلى الجنوب منيـ
 وُشعٍب عديدة وليـ جيوش كبيرة وقوية عرفوا بشدة بأسيـ في (65)أعداد كبيرة

الحروب ُيؤتمروف بأمر ممؾ ال يخالفونو إال إذا خرج عف تقاليدىـ البدوية وكاف 
يطمؽ عمى مموكيـ اسـ كوشمؾ خاف أي الممؾ العظيـ القوي وأشير مموكيـ تايانؾ 

. (66)خاف الذي حاربو جنكيزخاف

:  االيغور- 4
 كانوا منتشريف (68)، وىـ أكثر أقواـ منغوليا تحضراً (67) ً ىـ مف الترؾ أيضا

شماؿ منغوليا اسسوا ليـ دولة في منغوليا بعد أف شكموا حمفًا مف تسع قبائؿ وكاف 
 وكانت ديانتيـ مانوية وبوذية (69)ومعناىا ممؾ الدولة ((ايدي قوت))يمقب ممكيـ بػ 

 وفي القرف التاسع الميبلدي حمت (71) وقمة منيـ كانت تديف بالشامانية(70)ومسيحية
                                                                                                                       

 ـ، 1970اإلسبلـ، ترجمة حسف إبراىيـ حسف وآخريف، مكتبة النيضة المصرية، القاىرة، 
  .382-381تأريخ الشعوب اإلسبلمية، ص:  بروكمماف. 251ص

.  84، ص1تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني (63)
Zenkovsky , Serge. A: Pan- Turkism and Islam in Russia, Cambridge , 

 , p.  

، 3تأريخ الحضارات العاـ، ج: بروي. 87، ص1تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني (64)
. 35المغوؿ، ص: العريني. 359ص

عرؼ النايماف بتسمية ساقيز و ساقيز بالممغة التركية تعني ثمانية ونايماف بالمغولية تعني  (65)
أيضًا ثمانية ولعؿ قبيمة النايماف جاءت تسميتيا مف اتحاد الثمانية قبائؿ أو أنيا كانت 

مقسمة إلى ثمانية أقساـ عممت تحت زعامة موحدة خبلؿ فترة ظيور جنكيزخاف عف ذلؾ 
مف الصفحة  (2) و ىامش 69، ص1تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني: ينظر
 .نفسيا

. 30المغوؿ في التأريخ، ص: الصياد. 137، ص1، ج1جامع التواريخ، ـ: اليمذاني (66)
  .14تأريخ الدولة المغولية، ص: فيمي

 .48تأريخ المغوؿ، ص: إقباؿ. 342، ص1تمفيؽ األخبار، ج: الرمزي (67)

 .59-58تأريخ المغوؿ، ص: إقباؿ. 156تأريخ الترؾ في آسيا الوسطى، ص: بارتولد (68)

 .75، ص1تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني (69)

 .22المغوؿ في التأريخ، ص: الصياد (70)
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 مكاف االبجدية التركية القديمة وقد اتخذ المغوؿ عمى عيد (72)الكتابة االيغورية
.  (73)جنكيزخاف أبجدية االيغور التي شاع استعماليا عمى جميع إمبراطوريتو

إذ في  (ـ840/ ىػ226)استمرت دولة االيغور قائمة في منغوليا حتى سنة 
 ليغدوا االيغور بعد ذلؾ مجرديف مف السمطة (74)ىذا العاـ اسقط القرغيز ىذه الدولة

 في منطقة بيش (75)حتى استطاع بعُضيـ تأسيس إمارة ليـ في التركستاف الشرقية
. (77) (ـ1209/ىػ606) ما لبثت أف دخمت في طاعة جنكيزخاف سنة (76)باليغ

:  مركيت- 5
موطنيـ جنوب بحيرة بيكاؿ في المجرى األسفؿ لنير اورخوف وحوؿ نير 

 وىـ االكثر تداخبًل مع قبيمة المغوؿ، وليذا (78)سانجا الواقع شماؿ موطف الكرايت
، والمركيت قـو اشتيروا (79)عدىـ رشيد الديف اليمذاني بأنيـ مف جنس المغوؿ

بالبسالة والقسوة وشدة االحتماؿ في الحروب وكانوا كثيري العدد ليـ جيش قوي 

                                                                                                                       

 .84، ص1تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني (71)

 .50-49تأريخ الترؾ في آسيا الوسطى، ص: ينظر بارتولد. عف األبجدية االيغورية (72)

: جبراف. 30المغوؿ، ص: العريني. 62، ص1تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني (73)
 .309دراسة في المصادر الرسمية لتأريخ أسرة يواف المغولية، ص

 .29المغوؿ، ص: العريني. 356، ص3تأريخ الحضارات العاـ ج: بروي (74)

 .58تأريخ المغوؿ، ص: إقباؿ. 75، ص1تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني (75)

تأريخ الترؾ في آسيا : بارتولد. 76، ص1تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني (76)
  .58تأريخ المغوؿ، ص: إقباؿ. 5الوسطى، ص

المغوؿ في : الصياد. 85، 76-75، ص1تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني (77)
 .51التأريخ، ص

المغوؿ في التأريخ، : الصياد. 48تأريخ المغوؿ، ص: إقباؿ. 35المغوؿ، ص: العريني (78)
 .43حياة تيموتشجيف، ص: كيتشانوؼ. 28ص

 .114، ص1، ج1جامع التواريخ، ـ: اليمذاني (79)
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 وليـ شأف كبير في األحداث السياسية والعسكرية التي ساىمت في ظيور (80)عاـر
. جنكيزخاف

:  المغول- 6
يرجع التأريخ المبكر لممغوؿ إلى قبيمة الشيواي التي سبؽ الحديث عنيا 

الثاني عشر الميبلدي كانوا يشكموف / والمغوؿ في منتصؼ القرف السادس اليجري 
مجموعة بشرية ضمت عددًا مف القبائؿ أطمؽ عمييا بمجموعيا تسمية المغوؿ التي 
ينتسب إلى احدىا جنكيزخاف مؤسس اإلمبراطورية المغولية والمغوؿ عمى حّد قوؿ 

التتار والمغوؿ يعدوف مف قبائؿ  ))رشيد الديف اليمذاني ىـ مف جنس الترؾ فيقوؿ 
حيث إف المغوؿ كانوا في القدـ قبيمة واحدة مف مجموع القبائؿ ...تركية متباينة

. (81)((التركية
ومع أف االتراؾ والمغوؿ وشعبيـ يتشابيوف أطمؽ ))وفي مكاف آخر يشير 

عمييـ في األصؿ لقب واحد فإف المغوؿ صنؼ مف األتراؾ وفييـ تفاوت 
.  وسبب ذلؾ االختبلؼ يرجع إلى تنوع البيئات التي عاشوا فييا(82)((واختبلؼ

ويؤيد العديد مف المؤرخيف ما ذىب إليو رشيد الديف اليمذاني في أف أصؿ 
 وينتسبوف بميجاتيـ إلى األسرة المغوية التائية أي (83)المغوؿ مف جنس الترؾ

                                                 

 .114، ص1، ج1جامع التواريخ، ـ: اليمذاني (80)

 .103-102، ص1، ج1جامع التواريخ، ـ (81)

ترجمة محمد صادؽ نشأت  ( تأريخ ىوالكو–االيمخانيوف )جامع التواريخ  : اليمذاني (82)
 .212، ص1، ج2ـ، ـ1960وآخروف، دار إحياء الكتب العربية، 

أخبار : ابف العميد، المكيف جرجيس. 361، ص12الكامؿ في التأريخ، ج: ابف األثير (83)
قزويني، حمد اهلل بف أبي بكر بف . 28ـ، ص1958االيوبييف، تحقيؽ كمود كاىف، دمشؽ، 

تأريخ كزيدة باىتماـ عبد الحسيف نوائي، مؤسسة انتشارات أمير : محمد بف نصر مستوفي
. 82، ص13البداية والنياية، ج: ابف كثير. 562ش، ص. ىػ1339كبير، تيراف، 

العسجد المسبوؾ والجوىر المحكوؾ في طبقات الخمفاء والمموؾ، : الغساني، الممؾ االشرؼ
حقائؽ : سرىنؾ. 370ـ، ص1975تحقيؽ شاكر محمود عبد المنعـ، دار التراث، بيروت، 

 .165، ص2األخبار، ج
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 وموطف المغوؿ األصمي ىي سيوؿ الضفة الجنوبية لنير أمور (84)التركية المغولية
غربا مف مصب نير سونغاري وشرقًا مف سمسمة جباؿ خينجاف الصغرى ضمف 

 ثـ ما لبثوا أف تعرضوا لعمميات ىجرة وتنقؿ ألسباب سياسية أو (85)أرض منغوليا
 بحيث غدت ىضبة منغوليا شماؿ (86)لدواٍع تتعمؽ بطبيعة حياتيـ كبدو رحؿ

صحراء جوبي وجنوب بحيرة بيكاؿ مف أىـ مناطؽ انتشارىـ خبلؿ الفترة التاريخية 
. (87)التي عاصرت تكويف إمبراطورية جنكيزخاف

 يصعب التمييز بينيـ لكثرة (88)وقد ضـ شعب المغوؿ قبائؿ كثيرة العدد
بطونيـ واتساع رقعة أراضييـ المفتوحة فبينيـ قبيمة اويرات التي كانت تعد مف 
 (89)القبائؿ المغولية الكثيرة العدد ومناطؽ انتشارىـ بيف نير اونوف وبحيرة بيكاؿ 
ومنيـ كذلؾ جاجيرات وايكراس وباريف وقيشمؽ وايشبلف ودورياف وسالجيوت 

 التي يقوؿ عنيا (91)غير أف أكثرىـ شيرة قبيمة قياف. (90)وجبلير وأسماء أخرى

                                                 

 .355، ص3تأريخ الحضارات العاـ، ج: بروي (84)

 .410، ص3تأريخ الحروب الصميبية، ج: رانسيماف (85)

 .عف عمميات تيجيرىـ ينظر مبحث التأريخ المبكر لممغوؿ (86)
المغوؿ في الموصؿ : قداوي، عبلء محمود. 31-30المغوؿ في التأريخ، ص: الصياد (87)

والجزيرة، رسالة ماجستير غير منشورة، مقدمة إلى عمادة كمية اآلداب، جامعة الموصؿ، 
الحنوف، مصطفى ىاشـ عبد  . 46محمود ياسيف التكريتي، ص. د. ـ،وبأشراؼ أ1985
 ىػ 856 -658)الصراع بيف الممالؾ والقوى السياسية في المشرؽ اإلسبلمي بيف : العزيز

، رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة إلى عمادة كمية اآلداب جامعة (ـ1258-1452/ 
 .19عبلء محمود قداوي، ص.  ـ بإشراؼ د2007الموصؿ، 

تأريخ المغوؿ، : إقباؿ. 337 ،69، ص1تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني (88)
 .48ص

 .48تأريخ المغوؿ، ص: إقباؿ. 337، ص1تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني (89)

لبلطبلع عمى مزيد مف أسماء ىذه القبائؿ إضافة إلى ما ذكرناه في المتف ينظر العزاوي،  (90)
 .68-65، ص1تأريخ العراؽ بيف احتبلليف، ج: عباس

اختمؼ لفظ ىذه القبيمة لدى المؤرخيف فمنيـ مف يسمييا قياف وآخروف بقيات وىذا : قياف (91)
االختبلؼ في المفظ نبلحظو عمى العديد مف التسميات المغولية وسببو يرجع إلى اختبلؼ 
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 وىذا ما (92)الجويني إنيا أكثر أصالة بيف قبائؿ المغوؿ كوف تيموجيف ينتسب إلييا
. سنفصؿ الحديث عنو ضمف المبحث التالي إف شاء اهلل

                                                                                                                       

ألسف المترجميف أو بسبب التحريؼ عند النقؿ مف المخطوطات األصمية وعف لفظ ىذه 
البداية : ابف كثير. 69، ص1تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: القبيمة ينظر الجويني

أخبار : القرماني. 310، ص4صبح االعشى، ج: القمقشندي. 118، ص13والنياية، ج
  .346، ص1تمفيؽ األخبار، ج: الرمزي. 284الدوؿ، ص

 .69، ص1تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني (92)
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  تيموجين والكفاح من أجل الزعامة- 2
 وقياف ىو الجد األعمى ليذه (93)ينتسب تيموجيف إلى قبيمة قياف المغولية

وىناؾ مف يرجع نسب قياف إلى تيكز خاف بف منكمي . القبيمة التي سميت بآسمو
 وأوغوزخاف مف سبللة يافت بف نوح عميو (94)خاف الذي ينتيي نسبو باوغزخاف

. (95)السبلـ فيو البطؿ األسطوري لؤلتراؾ الذيف نسب إلييـ المغوؿ
ويشير الرمزي إلى أف تيكزخاف كاف زعيمًا لقومو حدث عمى عيده وعيد 
ابنو أيؿ خاف حرب طاحنة مع قبيمة التتار دامت مدة طويمة وانتيت بمقتؿ أيؿ 
خاف واستئصاؿ عساكره فاستولى التتار عمى جميع مناطؽ نفوذ أيؿ خاف فنيبوا 

أمواليـ واسروا نساَءىـ وأوالدىـ حتى لـ يبَؽ نفر واحد منيـ عمى حريتو بؿ صار 
. (96)كميـ عبيدًا ممموكيف لمتتار

وكاف مف جممة مف اسروا واحد مف أبناء أيؿ خاف يسمى قياف الذي تمكف 
مف اليرب مع زوجتو وابف عمو نكوز إلى جباؿ ارغوف كوف بعيدًا عف التتار 

فأقاموا في ىذا المكاف امنيف وتناسموا وكثروا وصار ال يسعيـ ىذا المكاف 
فاضطروا بعد أف عاشوا فيو زمنًا طويبًل عمى مغادرتو إلى األماكف السيمية وعمى 
ما يبدو أف انتشارىـ ثانية في المناطؽ الفسيحة مف منطقة ارغوف كوف جعميـ مف 

                                                 

تأريخ أدبيات در : صفا ذبيح اهلل. 69، ص1تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني (93)
جنكيز خاف امبراطور : عبد الحكيـ، منصور. 4، ص1، ـ5 ش، ج1338إيراف، تيراف، 

 .58-57ـ، ص2008الشر وقاىر العالـ، دار الكتاب العربي، دمشؽ، 

 .344، ص1تمفيؽ االخبار، ج: الرمزي (94)

تأريخ العراؽ في : قداوي. 60-58-53، ص1تأريخ العراؽ بيف احتبلليف، ج: العزاوي (95)
الخامس عشر الميبلدي، أطروحة دكتوراه غير منشورة، مقدمة إلى / القرف التاسع اليجري 

.  45عبد المنعـ رشاد، ص. د. ـ، وبأشراؼ أ1993عمادة كمية اآلداب، جامعة الموصؿ، 
Minorisky V.: The Qara Qoyunluand The Qutbshah, " Bulletin of the 
school of Oriental and African studies" University of London, , 
Vol. XVII, Part , p.  

تأريخ العراؽ بيف احتبلليف، : ، وينظر كذلؾ العزاوي345 – 344، ص1تمفيؽ األخبار، ج (96)
. 64-63، ص1ج



                                   (        59) اؾعدد –آداب اؾراػدين 

 م2011/هـ1432

 205 

جديد وجيًا لوجو أماـ التتار فمـ يكف أماميـ إال القتاؿ، ىنا ادركوا أف ىزيمتيـ 
تعني الموت وليذا قاتموا بضراوة تحت زعامة أميرىـ برتو جينو الذي انتصر عمى 
التتار وكسر شوكتيـ واسترد ما كاف قد أخذوه وانتزعوه مف أسبلفيـ وما كاف ليـ 

. (97)مف أمبلؾ واشتدت شوكتيـ بيف القبائؿ
توالى عمى زعامة قبيمة قياف بعد برتو جينو عدد مف أبنائو وأحفاده منيـ 

دوبف بياف وىو الزعيـ الثاني عشر لكنو توفى دوف اف يترؾ وريثًا فخمفو ابف 
وجميع خانات  ((جنكيزخاف))زوجتو بوزنجراف الذي ينتسب إليو تيموجيف 

ويطمؽ عمى ذرية ىؤالء الزعماء مف نسب بوزنجراف تسمية نيروف .(98)المغوؿ
، وىذه التسمية عمى ما يبدو (99)وتعني األصيؿ أو عالي النسب أو عائمة النور

جاءت تشبيًا بالتسمية التي كانت تطمؽ عمى أسرة إمبراطورية الصيف تاي 
. (100)توزوف

أعقب عمى زعامة قبيمة قياف بعد بوزنجراف عدد مف الزعماء المنحدريف 
 ليتولى مف بعده الزعامة والد تيموجيف (101)مف نسبو ثامنيـ كاف اسمو بارتاف

. (102)يوسكاي
                                                 

، 1تأريخ العراؽ بيف احتبلليف، ج: العزاوي. 345، ص1جتمفيؽ األخبار، : الرمزي (97)
 .64ص

التعريؼ بابف خمدوف ورحمتو غربًا وشرقًا، تعميؽ محمد بف تاويت، مطبعة : ابف خمدوف (98)
. 310، ص4صبح األعشى، ج: القمقشندي. 360لجنة التأليؼ والترجمة والنشر، ص

. 70، ص1تأريخ العراؽ بيف احتبلليف، ج: العزاوي. 346، ص1تمفيؽ األخبار، ج: الرمزي
 .19-18حياة تيموتشجيف، ص: كيتشانوؼ. (5)واليامش رقـ 

 .346، ص1تمفيؽ األخبار، ج: الرمزي (99)

 .20حياة تيموتشجيف، ص: كيتشانوؼ (100)

عف أسماء الزعماء الثمانية عمى قبيمة قياف والمنحدريف مف نسؿ بوزنجراف ىـ عمى  (101)
التوالي بوقا،  دوتوميف، قيدو،  باسنقر،  تومنو، قبؿ، قوبمة  ليخمفو بعد ذلؾ بارتاف، ينظر 

، وأشار إلى 31حياة تيموتشجيف، ص: كيتشانوؼ. 347، ص1تمفيؽ االخبار، ج: الرمزي
ىذه األسماء قزويني والقمقشندي مع وجود بعض االختبلؼ في لفظ بعض األسماء، تأريخ 

 .310، ص4، صبح األعشى، ج581 – 580كزيدة، ص
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ويوسكاي يصفو بعُضيـ بأنو كاف رئيس أسرة بورجقيف مف قبيمة قياف 
 وآخر يصفو بأنو كاف أميرًا عمى عدد قميؿ مف الجند يعمؿ (103)وليس زعيمًا لمقبيمة

 فضبًل (105) غير أف حقيقة أمره انو كاف زعيمًا لقبيمة قياف(104)تحت إمرة زعيـ آخر
، وىذا ما يفسر (106)عف انو كاف أميرًا عمى ثبلث عشرة قبيمة مغولية متحالفة معو

فمو كاف زعيمًا ألسرة أو  ((اونؾ خاف))تحالفو مع زعيـ قبيمة الكرايت األمير طغريؿ
لعدد قميؿ مف الجند لما تحالؼ معو زعيـ بمستوى قبيمة الكرايت ذات النفوذ الواسع 

بزعامة قبيمة  ((اونؾ خاف))بيف قبائؿ منغوليا وبمساعدة يوسكاي احتفظ طغريؿ 
الكرايت التي كانت قد تصدعت وحدتيا بسبب الصراعات الداخمية عمى مراكز 

 كما انو لو كاف ضعيفًا لما امتنع عف دفع ضريبة الخراج التي كاف (107)النفوذ
. (108)يدفعيا أبوه ألباطرة الصيف الشمالية

قضى يوسكاي حياتو  كميا في قتاؿ مستمر دفاعًا عف أمبلكو وقد ناؿ 
شيرة واسعة بيف أقرانو مف زعماء القبائؿ سيدًا مياب الجانب، ويذكر أف العديد 

. (109)مف القبائؿ كانت تؤدي الخراج لو

                                                                                                                       

 .347، ص1تمفيؽ األخبار، ج: الرمزي (102)

 .57جنكيزخاف، ص: عبد الحكيـ. 42المغوؿ، ص: العريني (103)

 .22العالـ اإلسبلمي، ص: شبولر (104)

 .4، ص1، ـ5تأريخ أدبيات در إيراف، ج: ، صفا57تأريخ المغوؿ، ص: إقباؿ (105)

ـ، ج 1907تأريخ دوؿ اإلسبلـ، مطبعة اليبلؿ بمصر، : الصدفي، رزؽ اهلل منقريوس (106)
جنكيزخاف : المب، ىارولد. 190عبلقات بيف الشرؽ والغرب، ص: ، اليوسؼ267، ص2

إمبراطور الناس كميـ، ترجمة بياء الديف نوري، مطبعة سكؾ الحديد العراقية، بغداد، 
  .44المغوؿ، ص: ، العريني10ص

، 5تأريخ أدبيات در إيراف، ج: صفا. 411، ص3تأريخ الحروب الصميبية، ج: رانسيماف (107)
 .4، ص1ـ

 .4، ص1، ـ5تأريخ أدبيات در إيراف، ج: صفا. 57تأريخ المغوؿ، ص: إقباؿ (108)

جنكيزخاف إمبراطور الناس : المب. 74، ص1تأريخ العراؽ بيف احتبلليف، ج: العزاوي (109)
 .10كميـ، ص
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رزؽ يوسكاي بأربعة أوالد مف زوجتو ويموف أطمؽ عمى البكر منيـ اسـ 
تيموجيف تخميدًا لذكرى انتصار يوسكاي عمى خصمو الذي كاف يسمى بيذا 

 (ـ1155/ ىػ 549) سنة (111) وكاف مولد تيموجيف الذي يعني الحديد(110)االسـ
 ولـ نستطع أف (112)(ـ1167/ىػ561)وىناؾ مف يذكر أف والدتو كانت في سنة 

نرجح أييما األصح الفتقار كبل الرأييف إلى أدلة قاطعة أو شواىد تاريخية ولكف 
دوف أف تذكر  (ـ1155/ ىػ549)اغمب المصادر والمراجع ترجح سنة 

. (113)األسباب
وما أطمع عميو عف طفولة تيموجيف ال يعدو قصصًا قميمة فتذكر الروايات 
أف إحدى يديو عند والدتو وجدت مقبوضة عمى قطعة متجمدة مف الدـ فمما تداوؿ 
الحاضروف الحديث عف غرابة ذلؾ قاؿ احدىـ أف ىذا الطفؿ سوؼ يكوف ممكًا 

                                                 

الحياة : القزاز، محمد صالح داؤد. 360، ص3تأريخ الحضارات العاـ، ج: بروي (110)
 ـ، 1970السياسية في العراؽ في عيد السيطرة المغولية، مطبعة القضاء، النجؼ، 

جنكيزخاف سفاح الشعوب، ترجمة صوفي عبد اهلل، دار اليبلؿ : بياف، ؼ. 110-109ص
 .40المغوؿ في التأريخ، ص: الصياد. 10 ـ، ص1951بمصر، 

 1962جنكيزخاف وجحافؿ المغوؿ، ترجمة متري أميف، مكتبة االنجموالمصرية، : المب (111)
 .4، ص1،ـ5تأريخ أدبيات در إيراف، ج: صفا. 9ـ، ص

عبلقات بيف الشرؽ والغرب، : اليوسؼ. 360، ص3تأريخ الحضارات العاـ، ج: بروي (112)
تأريخ ادبيات در : صفا. 409، ص3تأريخ الحروب الصميبية، ج: رانسيماف. 189ص

.  4، ص1، ـ5ايراف ج
Spuler,Bertold:Die Golden Horde Die Mongol in Rubland,Wie Sbaden,, 
p,- .  

تأريخ : العزاوي. 347، ص1تمفيؽ األخبار، ج:  الرمزي581تأريخ كزيدة، ص: قزويني (113)
تأريخ : فامبري. 15المغوؿ في التأريخ، ص: الصياد. 73، ص1العراؽ بيف احتبلليف، ج

تأريخ الصيف، : اـخىو. 4، ص1، ـ5تأريخ أدبيات در إيراف ج: صفا. 162بخارى، ص
إيراف دراسة عامة، منشورات مركز دراسات الخميج : أبو مغمي، محمد وصفي. 219ص

. 223ـ، ص1985العربي، جامعة البصرة، 
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عظيمًا وسوؼ تظير عمى صفحة جبينو آثار الغزو والسيطرة واالستعداد عمى 
. (114)سفؾ الدماء

والحادث األوؿ الذي يذكر عنو، قتمو أحد أخوتو لسرقة سمكة منو، ىذه 
 أعطت داللة عمى انو كاف (115)الحادثة التي جعمت أمو تصفو بالوحش الضاري

مؤمنًا بقوتو وبقدرتو عمى انتزاع حقوقو مف اآلخريف حتى لو كاف اآلخر أخاه، 
 فتشرب منيا (116)وكاف في طفولتو يصغي إلى قصص والده وبطوالت اجداده

. ببسالة جعمت منو رجبًل حديديًا ال يياب الموت
ولما بمغ تيموجيف التاسعة مف عمره صحبو والده لزيارة أخوالو فالتقى في 
أثناء الرحمة بأحد زعماء المغوؿ القنقرات فتنبأ لتيموجيف بمستقبؿ باىر وحرص 
عمى اف يزوجو مف ابنتو بورتو التي لـ تتجاوز وقتذاؾ العاشرة مف عمرىا وىكذا 

.  (117)تمت الخطبة في اليـو الثاني

                                                 

حبيب السير في  أخبار أفراد البشر، : خواندمير، غياث بف ىماـ الديف الحسيني (114)
، 1تأريخ العراؽ بيف احتبلليف، ج: العزاوي. 16، ص3ش، ج1333كتبخانة، خاـ، تيراف، 

 .220تأريخ الصيف، ص: ىوخاـ. 87-85حياة تيموتشجيف، ص: كيتشانوؼ. 73ص

عبلقات بيف الشرؽ والغرب، : اليوسؼ. 10جنكيزخاف إمبراطور الناس كميـ، ص: المب (115)
. 116تركستاف مف الفتح العربي إلى الغزو المغولي، ص: بارتولد. 190ص

جنكيزخاف وجحافؿ : المب. عف ىذه القصص التي ساىمت في تكويف شخصيتو ينظر (116)
 .11-10، جنكيزخاف إمبراطور الناس كميـ، ص15-14المغوؿ، ص

جنكيزخاف إمبراطور : المب. 337، ص1تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني (117)
  .190عبلقات بيف الشرؽ والغرب، ص: اليوسؼ. 13-11الناس كميـ، ص
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 تاركًا (118)توفي يوسكاي مسمومًا عمى يد أحد أعوانو وألسباب مجيولة
 ينتظر مصيره الغامض إذ انفض منو (119)ابنو تيموجيف في الثالثة عشرة مف عمره

أكثر األقارب واألتباع واستغمت قبيمتو صغر سنو ورمتو بالضعؼ ورفضت زعامتو 
. (120)واعمنت التمرد والعصياف

ورغـ نشاط امو ويموف ورجاحة عقميا وبعد نظرىا فقد تخمى عنو أيضًا مف 
بقي مف أتباع أبيو وحمموا معيـ قطعانيـ وانضموا إلى قبيمة التايجوت خصـو والده 

إف الرباط القوي الذي كاف يمنحنا القوة )) مبرريف عمميـ ىذا بالقوؿ (121)يوسكاي
والمنعة قد ذىب والصخرة التي كنا نحتمي وراءىا قد تحطمت ولـ يبؽ غير المرأة 

ياىـ . (122)((وأطفاليا فما باُلنا وا 
وأخذت عرباتيـ المحممة تتدحرج خارجة مف المخيـ، فقد خشوا اف يتركوا 

. (123)مصائرىـ ومصائر أسرىـ بيف يدي امرأة وصبي غير محنؾ مثؿ تيموجيف
ساءت أحواؿ أرممة يوسكاي وأطفالو بعد وفاتو وصارت ىذه المجموعة 

تعيش عمى صيد الحيوانات واألسماؾ ولما كاف تيموجيف ىو االبف األكبر فقد كاف 
عميو أف يقرر ماذا ينبغي اف تفعؿ األسرة وبعد تفكير عميؽ انبأ تيموجيف أمو انو 

                                                 

تأريخ الحروب : رانسيماف. 21، ص1تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني (118)
: عمراف. 190عبلقات بيف الشرؽ والغرب، ص: اليوسؼ. 412، ص3الصميبية، ج

 .223إيراف دراسة عامة، ص: أبو مغمي. 32المغوؿ واروبا، ص

تأريخ : صفا. 57تأريخ المغوؿ، ص: إقباؿ. 348، ص1تمفيؽ األخبار، ج: الرمزي (119)
 .223إيراف دراسة عامة، ص: ابو مغمي. 4، ص1، ـ5أدبيات در إيراف، ج

تأريخ دوؿ اإلسبلـ، : الصدفي. 21، ص1تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني (120)
. 30تأريخ الدولة المغولية، ص: فيمي. 267، ص2ج

Vladimircov, B.Y.: CenGizhan, Ceviren, Hasan AliEDiz, Bilim 

ESER LERi SERiSi, p-. 

 .348، ص1تمفيؽ األخبار، ج: الرمزي (121)

عبلقات بيف الشرؽ والغرب، : اليوسؼ. 16جنكيزخاف وجحافؿ المغوؿ، ص: المب (122)
 .190ص

 .42المغوؿ في التأريخ، ص: الصياد. 16جنكيز خاف وجحافؿ المغوؿ، ص: المب (123)
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قرر أف يأخذ مكاف والده يوسكاي المتوفى في الزعامة ومع ىذا القرار أف عمى 
 وفي ظؿ ىذه (124)األسرة أف تدافع عف نفسيا الستعادة الزعامة بمحاربة األعداء

الظروؼ الحالكة كاف أمامو خيار االلتجاء إلى حميؼ والده زعيـ قبيمة الكرايت 
الذي سبؽ ليوسكاي أف ساعده عمى تثبيت زعامتو حيث  ((اونؾ خاف))طغريؿ 

كاف بيف يوسكاي وطغريؿ قسـ يميف الصداقة واألخوة وىو قسـ يورث ولد الفريؽ 
الواحد حؽ مراجعة الفريؽ الثاني وطمب المعونة ولكف أبى تيموجيف االستعانة 

. (125)((إني في ذىابي مستعطفًا فارغ اليد لذؿ ال قوة ))بطغريؿ بقولو 
وىكذا تمسؾ بحزمو وعزمو وخبلؿ ذلؾ أغار أعداؤه عمى مخيميـ وسرؽ 
المغيروف ثمانية أفراس مف أصؿ التسعة التي كانوا يممكونيا، وأصر تيموجيف عمى 

أف يطارد المصوص وبعد أربعة أياـ التقى بغبلـ اسمو بورتشو أحس بالميؿ 
والرغبة بمساعدة تيموجيف فاشترؾ معو في البحث عف األفراس حتى عثروا عمييا 
جبارىـ عمى  فساقيا إلى مخيمو وبذلؾ اظير تيموجيف براعة في مراماة أعدائو وا 
أف يتخموا عف المحاؽ بو ليقوـ ىو باإلغارة عمييـ وليسقط عددًا منيـ قتمى وما 
انقضت سنوات حتى بدأ الناس يرددوف أف قوة تيموجيف ورفاقو أخذت ال تبارى 

حيف بمغ عدد مف يتبعو أكثر مف مائة محارب مجيزيف بعدة حرب كاممة ويمتطوف 
. (126)خيواًل سريعة يستخدمونيا في اإلغارة عمى األعداء

ولما بمغ تيموجيف السابعة عشرة مف عمره حاوؿ ألوؿ مرة أف يتخذ مف 
أصدقاء والده حمفاء لو وعمى اقؿ تقدير أمكنو أف يذىب إلييـ ال متسواًل بؿ زعيمًا 

تمؾ - لو أتباع مف الفرساف وكاف أوؿ شيء فعمو قيامو برحمة يطالب فييا بزوجتو 
الصبية التي سبؽ واف اتفؽ عمى الزواج منيا عمى عيد والده ولكف وفاة والده 

                                                 

: فيمي. 22العالـ اإلسبلمي، ص: شبولر. 16جنكيزخاف وجحافؿ المغوؿ، ص: المب (124)
 .30تأريخ الدولة المغولية، ص

جنكيز خاف إمبراطور الناس : المب. 191عبلقات بيف الشرؽ والغرب، ص: اليوسؼ (125)
  .31فيمي، تأريخ الدولة المغولية، ص. 23، 17-16كميـ، ص

جنكيز : المب. 10-9حياة تموتشجيف، ص: كيتشانوؼ. 46-45المغوؿ، ص: العريني (126)
. 30-23خاف وجحافؿ المغوؿ، ص
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المفاجئة أحالت دوف زواجو آنذاؾ وقد أدىش زعيـ قبيمة القنقرات الذي كاف والد 
عف ما بمغنا قياـ عدد كبير مف األعداء ))خطيبتو بورتة حيث قاؿ لتيموجيف 

. (127)((ضدؾ لـ نتوقع البتة أف نراؾ حيًا مرة ثانية 
وبعد الترحيب وحفمة الزواج اخذ تيموجيف زوجتو ليواصؿ حنكتو وشجاعتو 

. (128)وصبره في تثبيت زعامتو التي اجتذب إلييا كبار شخصيات قبيمتو
أما أولئؾ الذيف رفضوا االنصياع فأنو اصطدـ بيـ واشتبؾ  معيـ في 
قتاؿ عنيؼ انتصر فيو عمييـ في آخر األمر وبيذا االنتصار داف لو كؿ أفراد 

. (129)قبيمتو قياف ليغدو بعد ذلؾ سيدًا عمييا
االنتصار عمى حميف األمس  - 3

رغب تيموجيف بعد أف استعاد الزعامة عمى قبيمتو في تجديد التحالؼ الذي 
زعيـ قبيمة الكرايت ذات  ((اونؾ خاف))سبؽ لوالده يوسكاي اف أقامو مع طغريؿ 
. النفوذ الواسع والعدد  الكبير مف الرجاؿ

وىدفو مف التجديد ىو تعزيز موقعو بيف قبيمتو والقبائؿ األخرى الطامعة 
بمناطؽ نفوذه كما أف ىذا التحالؼ سيعطيو القوة إذا ما رغب في توسيع نفوذه 

خارج نطاؽ مراعي قبيمتو، كما سيؤمف لو الحماية مف أية محاولة انتقامية قد يمجأ 
إلييا حكاـ الصيف الشمالية ضده والذيف سبؽ واف تمرد عمييـ يوسكاي والد 

. (130)تيموجيف ورفض دفع ضريبة التبعية ليـ
ومع أف اونؾ خاف لـ يكف بحاجة إلى التحالؼ مع تيموجيف بحكـ انو 

أصبح السيد عمى معظـ أراضي منغوليا بدعـ مف حكاـ الصيف الشمالية، غير اف 

                                                 

. 21جنكيز خاف إمبراطور الناس كميـ، ص. 30جنكيزخاف وجحافؿ المغوؿ، ص: المب (127)
 -190عبلقات بيف الشرؽ والغرب، ص: اليوسؼ. 102حياة تيموتشجيف، ص: كيتشانوؼ

191. 

. 20جنكيزخاف إمبراطور الناس كميـ، ص: المب. 45المغوؿ في التأريخ، ص: الصياد (128)
 .75، ص1تأريخ العراؽ بيف احتبلليف، ج: العزاوي

 .48، ص5تأريخ روضة الصفا، ـ: ميرخواند (129)

  .57تأريخ المغوؿ، ص: عف تمرد يوسكاي عمى حكاـ الصيف الشمالية ينظر، إقباؿ (130)
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عامؿ الوفاء ىو وحده الذي كاف وراء قبوؿ اونؾ خاف بتجديد التحالؼ إذ لـ ينَس 
اونؾ فضؿ يوسكاي عميو عندما ساعده في تثبيت سمطتو عمى قبيمتو الكرايت ضد 

 فردًا لمجميؿ قبؿ بالتحالؼ حيث غمر تيموجيف (131)المنافسيف لو عمى الزعامة
. (132)بعطفو وتوطدت بينيما أواصر الود والصداقة

كاف تيموجيف بعيد النظر بتجديد التحالؼ، إذ لـ يمض سوى زمف قصير 
عميو حتى أتى بؤكمو، حدث ذلؾ عندما زحفت قبيمة المركيت المتوحشة برجاليا 

 عمى مضارب قبيمة تيموجيف لؤلخذ بثأر قديـ مضى عميو ثمانية (133)األشداء
عشر عامًا تمثؿ بعممية الخطؼ التي سبؽ اف تعرضت ليا ويموف المركيتية مف 
قبؿ يوسكاي الذي تزوجيا فأنجبت لو تيموجيف، فمـ ينَس المركيت مظممتيـ ىذه 

فجاءوا مغيريف ليبًل والقوا المشاعؿ الممتيبة عمى خياـ قبيمة تيموجيف، نجا تيموجيف 
بأعجوبة ىاربًا عمى صيوة جواده،  أما زوجتو بورتة فوقعت أسيرة حيث سبيت باف 

. (134)أعطيت لقريب مف العائمة التي كانت قد سبيت منيا ويموف
لـ يتمتع المركيت بفرح االنتصار طويبًل إذ توجو تيموجيف إلى اونؾ خاف 
طالبًا منو العوف فانجده بقوة كبيرة انضـ إلييا صديقو الحميـ جاموخا، وعند ذاؾ 
انحدر في ليمة مقمرة عمى خياـ المركيت يصرخ بأعمى صوتو وىو عمى ظير 

جواده باسـ عروسو متنقبًل بيف الخياـ المبعثرة، ما لبثت بورتة أف توجيت نحوه بعد 

                                                 

تركستاف مف الفتح العربي إلى  الغزو المغولي، : بارتولد. 50المغوؿ، ص: العريني (131)
 .545ص

تأريخ كزيدة، : قزويني. 96، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني (132)
، 2تأريخ دوؿ اإلسبلـ، ج: الصدفي. 310، ص4صبح األعشى، ج: القمقشندي. 572ص
.  267ص

Vladimircov: CenGizhan, p. -. 

 .340، ص1تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني (133)

جنكيزخاف : المب. 96ص ((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني (134)
 . 412، ص3تأريخ الحروب الصميبية، ج: رانسيماف. 24-23إمبراطور الناس كميـ، ص
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أنني عثرت عمى ما كنت ))أف سمعت صوتو ليمسؾ بيا وينادي رفاقو قائبًل 
.  (135)وعاد بيا إلى دياره( (انشد

لـ تتوقؼ مساعدة اونؾ خاف لتيموجيف عند ىذا الحد بؿ ساعده في 
التصدي لثبلثيف ألؼ مقاتؿ مف قبيمة التايجوت التترية فأمده بعدد كبير مف 

الفرساف ليصبح عدد مف انضوى تحت قيادتو مف رجاالت الكرايت ورجاالت قبيمتو 
ثبلثة عشر ألؼ مقاتؿ ليظير بيـ براعتو في فنوف القتاؿ في المعركة الحامية 
الوطيس التي وقعت مع التايجوت، فحسف إدارتو لممعركة كانت وراء تجاوزه 

لمشكمة الفرؽ العددي بيف الجيشيف حيث حقؽ انتصارًا باىرًا وقتؿ مف التايجوت 
أكثر مف ستة آالؼ قتيؿ فضبًل عف عدد كبير مف األسرى، منيا سبعوف أميرًا 

عمقت سيوفيـ في رقابيـ وىـ مقيدوف بقصد االىانة ليأمر تيموجيف بعد ذلؾ بقتميـ 
وىذه قسوة ال يمكف تصورىا . (136)بطريقة غريبة بشعة بغمييـ في القدور وىـ أحياء

ومع ذلؾ أصبحت طريقًة غدا زعماء المغوؿ يستخدموىا ضد أعدائيـ مف غير 
. (137)المغوؿ ممف ينحدروف مف اسر ممكية

                                                 

  .112،117-111حياة تيموتشجيف، ص: كيتشانوؼ (135)

جنكيز خاف امبراطور الناس : المب. 267، ص2تأريخ دوؿ اإلسبلـ، ج: الصدفي (136)
 .26-23كميـ، ص

مف الطرؽ القاسية في القتؿ ما استخدمو ىوالكو في قتؿ الخميفة العباسي المستعصـ  (137)
باهلل حيث وضعو في كيس ورماه تحت إقداـ الخيؿ حتى مات والثاني بقتمو أيضًا لمممؾ 

الصالح بف بدر الديف لؤلؤ صاحب الموصؿ عندما أمر بوضعو في جمد شاه مميء بالدىف 
ومربوط بالحباؿ بإحكاـ حتى رأسو ومف ثـ ألقاه تحت أشعة شمس الصيؼ الحارة فتحوؿ 
الدىف بعد أسبوع إلى ديداف أخذت تميـ جسده بشكؿ تدريجي حتى توفي بعد مضي أياـ، 

ابف الفوطي، . 330، 294-293، ص1، ج2جامع التواريخ، ـ: اليمذاني: عف ذلؾ ينظر
الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائة السابعة، : كماؿ الديف أبو الفضؿ عبد الرزاؽ

فوات الوفيات والذيؿ : الكتبي، محمد بف شاكر. 347ـ، ص1932المكتبة العربية، بغداد، 
ابف . 231، ص2ـ، ج1974عمييا، تحقيؽ إحساف عباس، دار الثقافة، بيروت، لبناف، 

  101، ص3، ـ1خواندمير، حبيب السير، ج.201، ص13البداية والنياية، ج: كثير
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ازدادت مكانة تيموجيف بيف القبائؿ بعد ىذا االنتصار كما أخذ الخطأ 
يقفوف إلى جانبو فقد أرسؿ إمبراطور الصيف الشمالية جيشًا إلى منغوليا لمعاقبة 

اقرب القبائؿ الرحؿ إلى سور الصيف والقاطنيف حوؿ بحيرة بويار فانتيز تيموجيف 
الفرصة لمتدخؿ في األمر فمما تقيقرت ىذه القبائؿ أماـ جيش الصينييف الذي كاف 

 انقض تيموجيف –معظمو مف المشاة يصعب عمييـ المحاؽ بفرساف البدو الرحؿ 
والكرايت عمييـ وحطموا قوتيـ فاضطروا إلى االستسبلـ لتيموجيف وقد ادخؿ ىذا 
النصر الرعب في قموب أعدائو األقوياء وكاف الرسؿ ينتقموف مف مكاف إلى آخر 

عمى ظير خيوليـ وىـ يحمموف النبأ الذي فحواه أف تيموجيف يسعى حثيثًا لينصب 
 ولـ يستسغ قواد الكرايت ىذا النبأ وكاف (138)نفسو سيدًا عمى سكاف منغوليا جميعاً 

. (139)مف بينيـ ابف اونؾ خاف الذي كاف يخشى نفوذ تيموجيف عمى والده
وفي المقابؿ لـ تكف نوايا تيموجيف بعيدة عف الرغبة في تحقيؽ ىدؼ 

توحيد القبائؿ المغولية تحت زعامتو فكاف يعقد التحالفات السرية مع بعض زعامات 
، ألنو كاف يعتقد بأف اونؾ (140)القبائؿ ذات النفوذ الكبير بيدؼ اإليقاع بأونؾ خاف

خاف يقؼ في طريؽ تحقيؽ حممو بزعامة القبائؿ، ومع اف اونؾ خاف كثيرًا ما كاف 
يكذب الشائعات التي كاف رجاالت الكرايت يحرضونو لئليقاع بتيموجيف وكاف يقوؿ 

إف يوسكاي وابنو تيموجيف قد صنعا جميبًل معنا فإذا لـ يتجاوز عمينا فبل ))ليـ 
 غير انو في النياية صدؽ خبر ما نقؿ لو ابنو شنكوف (141)((نقدر اف نعتدي عميو

                                                                                                                       
Howorth Henry H.: History of the Mongol from the 

th
 to 

th
 

century, Bart Franklin, New York, vol., p.. Saunders: A history 
of Medieval Islam , London and Boston ,  , p.. 

  .58جنكيز خاف وجحافؿ المغوؿ، ص: المب (138)

جنكيز خاف وجحافؿ المغوؿ، : المب. 76، ص1تأريخ العراؽ بيف احتبلليف، ج: العزاوي (139)
 .58ص

. 311،ص4صبح األعشى، ج: القمقشندي. 118، ص13جالبداية والنياية، : ابف كثير (140)
. 158حياة تيموتشجيف، ص: كيتشانوؼ. 360، ص3تأريخ الحضارات العاـ، ج: بروي
 .32المغوؿ واوربا، ص: عمراف

 .76، ص1تأريخ العراؽ بيف احتبلليف، ج: العزاوي (141)
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اف تيموجيف اتفؽ خفية مع تايانؾ خاف زعيـ قبيمة النايماف وبويوروؽ  ((سانغوف))
 وبتأثير مف قولو ىذا اخذ اونؾ خاف يتوجس خيفة مف (142)زعيـ قبيمة اخريـ

تيموجيف فدبر مكيدة لبليقاع بو، وذلؾ بتقديـ أميرة مف الكرايت لمزواج مف جوتشي 
. (143)شقيؽ تيموجيف

ومع اف تيموجيف لـ يثؽ في صدؽ النوايا ولكنو لـ يستطع اف يرفض 
عرض الزواج، ولذلؾ اضطر التوجو إلى مخيـ اونؾ مصطحبًا تيموجيف أخيو 

جوتشي إلى عروسو وفي نيتو اف يأخذ معو بعض حيوانات الصيد التي يقتمونيا 
في الطريؽ ىدية إلى اونؾ خاف، وبيذا لـ يكف تيموجيف متأىبًا لمحرب عندما اتجو 

، غير أف األقدار وحدىا كانت كفيمة (144)إلى اونؾ وبذلؾ ُخدع ووقع في الفخ
 مف أصحاب اونؾ خاف ليطمعاه عمى (145)بإنقاذه عندما ىيأت لو غبلميف

 فحرؼ طريقو لينجو بأتباعو في الوقت المناسب ولما تعقبو اونؾ خاف (146)المكيدة

                                                 

، 4صبح األعشى، ج: القمقشندي. 123، ص2، ج1جامع التواريخ، ـ: اليمذاني (142)
. 81-80، 76، ص1تأريخ العراؽ بيف احتبلليف، ج: العزاوي. 311 – 310ص

. 58جنكيز خاف وجحافؿ المغوؿ، ص: المب. 178حياة تيموتشجيف، ص: كيتشانوؼ
الحياة : القزاز. 23العالـ اإلسبلمي، ص : شبولر. 46المغوؿ في التأريخ، ص: الصياد

الوجيز في  تأريخ : الجاؼ، حسف. 12السياسية في العراؽ في عيد السيطرة المغولية، ص
 .279، ص2ـ، ج2003إيراف، بيت الحكمة، بغداد 

 .58جنكيز خاف وجحافؿ المغوؿ، ص: المب (143)

جنكيز خاف وجحافؿ المغوؿ، : المب. 77، ص1تأريخ العراؽ بيف احتبلليف، ج: العزاوي (144)
  .59ص

كافأ تيموجيف ىذيف الغبلميف بعد انتصاره واستقرار أمره بأف منحيما لقب الطرخاف  (145)
والطرخاف ىو الرجؿ الحر المعفو مف الضرائب والذي ال يخضع لمعقاب حتى يذنب تسع 

 .19-18تأريخ الدوؿ السرياني، ص: مرات عف ذلؾ، ينظر ابف العبري

، 13البداية والنياية، ج: ابف كثير. 418تأريخ الدوؿ السرياني، ص: ابف العبري (146)
 . 118ص

 .311 – 310، ص4صبح األعشى، ج: القمقشندي
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 الذي ىرب ممتجأ إلى ببلط (147)بقواتو وقعت الحرب بينيما انتيت بيزيمة اونؾ
تايانؾ خاف، لكف ما لبث في الطريؽ أف اغتيؿ عمى يد بعض أصحابو وذلؾ في 

 أما قبيمتو فقد استبيحت وسبيت نساؤىـ بما (148)(ـ1202/ ىػ599)شيور سنة 
 في حيف عرض عمى مف بقي مف فرساف الكرايت (149)فييا نساء وبنات اونؾ خاف
نقاذه وأالف لكـ ))أف ينظموا تحت لوائو قائبًل  لقد حاربتـ كاألبطاؿ لحماية سيدكـ وا 

فوافقوه وقد اىتـ تيموجيف بيذه القوى ( (أف تنظموا إلى جيشي وتعمموا تحت إمرتي
البشرية التي تمكنو اف ينتفع بيا بؿ وقدرىا أكثر مف الغنائـ المادية التي حصؿ 

 وبيذه الواقعة طويت صفحة الصراع مع حميؼ (150)عمييا مف المخيمات الغنية
. األمس لتبدأ صفحة القضاء عمى مف تآخى معو

 جاموخا وانفراط عقد االخوة –تيموجين - 4
ينتسب جاموخا إلى قبيمة جاجيرات المغولية ذات األصوؿ التركية ومنذ 

طفولتو ارتبط بتيموجيف بعقد األخوة حيث االثناف عاشا صباىما معًا في ليو ولعب 
. (151)وكاف دائمًا تيموجيف ينادي جاموخا باالخ

                                                 

. 581تأريخ كزيدة، ص: قزويني. 126،  ص2، ج1جامع التواريخ، ـ: اليمذاني (147)
عبد . 33المغوؿ واوربا، ص: عمراف. 268-267، ص2تأريخ دوؿ اإلسبلـ، ج: الصدفي
.  62، 58جنكيز خاف، ص: الحكيـ

Vladimircov: CenGizhan, p. . 

الفخري في اآلداب السمطانية والدوؿ : ابف الطقطقي، محمد بف عمي بف طباطبا (148)
 348، ص1تمفيؽ األخبار،ج: الرمزي. 22 ـ، ص1966اإلسبلمية، دار صادر، بيروت، 

 .163-162تأريخ بخارى، ص: فامبري. (1)والحاشية رقـ 

، 13البداية والنياية، ج: ابف كثير. 418تأريخ الدوؿ السرياني، ص: ابف العبري (149)
، 2تأريخ دوؿ اإلسبلـ،، ج: الصدفي. 284أخبار الدوؿ، ص: القرماني. 118ص
 .33المغوؿ واوربا، ص: عمراف. 268ص

 .62جنكيز خاف، ص: عبد الحكيـ. 65جنكيز خاف وجحافؿ المغوؿ، ص: المب (150)

تأريخ العراؽ بيف : العزاوي. 117-115-111حياة تيموتشجيف، ص: كيتشانوؼ (151)
  47المغوؿ، ص: العريني. 76، ص1احتبلليف، ج
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وعقد األخوة ارتباط اجتماعي عرفو المغوؿ قديمًا وكاف شائعًا زمف 
تيموجيف يتعيد فييا المتعاقداف بالدفاع احدىما عف اآلخر عند المحف ويتـ ذلؾ 

بصيغ رمزية بإىداء احدىما لآلخر ىدية كرمز لؤلخوة، وتيموجيف عندما كاف ابف 
احد عشر عامًا قاـ أخوه جاموخا بإىدائو عظمة رسغ ايؿ فبادلو تيموجيف بدوره 
بعظمة مماثمة، وىكذا اصبحا اخويف وتجدد عقد األخوة ثانية بعد عاـ بأف وىب 

جاموخا سيمو المميز المصنوع مف قرف االيؿ لتيموجيف والذي بدوره أىدى جاموخا 
. (152)سيمًا مصنوعًا مف كوز العرعر

وىكذا تأصمت العبلقة بينيما زمنًا إلى حيف حادثة غزوة المركيت التي 
سبؽ اإلشارة إلييا والتي اشترؾ فييا جاموخا، اذ فييا انتاب تيموجيف الخوؼ مف 

أطماع جاموخا وكاف لو مبرراتو منيا أف جاموخا بداًل مف البحث عف زوجة 
. (153)تيموجيف انشغؿ ىو وأتباعو في الحصوؿ عمى الغنائـ

وىذا ما أثار حفيظة تيموجيف الذي شعر ألوؿ مرة أف جاموخا غدا منافسًا 
قويًا لو والسيما أف اونؾ خاف جعؿ مف جاموخا بعد غزوة المركيت مف اكثر 

المقربيف لو واخذ يفضمو عمى تيموجيف، وكاف تيموجيف محقًا في تقييمو، اذ كاف 
وكثيرا (154)جاموخا اكثر األمراء تحريضًا ألونؾ خاف ضد تيموجيف طمعًا بالزعامة

ليوغر صدره ضد  (سانغوف)ما كاف يمتقي بابف اونؾ خاف المدعو شنكوف 
 مثمي ألني – تيموجيف –لـ يكف احد واقفًا عمى أسرار ))تيموجيف وكاف يقوؿ لو 

                                                 

شجر يقاؿ لو السامـ ويقاؿ لو : والعرعر.121-120حياة تيموتشجيف، ص: كيتشانوؼ (152)
ىو شجر عظيـ جبمي ال يزاؿ اخضر : ىو شجر يعمؿ بو القطراف، ويقاؿ: الشيزري ويقاؿ

لمعرعر ثمر امثاؿ النبؽ يبدو اخضر ثـ يبيض ثـ : تسميو الفرس السرو وقاؿ أبو حنيفة
ابف منظور، ابو . يسود حتى يكوف كالحمـ ويحمو فيؤكؿ واحدتو عرعرة وبو سمي الرجؿ

، 1لساف العرب، دار صادر، ط: الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر األفريقي المصري
 .560، ص4ـ، ـ1990بيروت، 

 .113-112حياة تيموتشجيف، ص: كيتشانوؼ (153)

: كيتشانوؼ. 51المغوؿ، ص: العريني. 123، ص2، ج1جامع التواريخ، ـ: اليمذاني (154)
 .178حياة تيموتشجيف، ص
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وأنني اعمـ انو يخطط ( (....مف أقاربو والصؽ الناس بو خصوصًا أننا عشنا سوية
وبتأثير مف قولو حدثت المنافرة بينيما والتي انتيت بانتصار (155)لمقضاء عميكـ

. (156)تيموجيف ومقتؿ اونؾ خاف
شعر جاموخا اف انتصار تيموجيف ال يعد خسارة لو، إذ أف مقتؿ اونؾ 

. خاف ازاؿ عقبة عنو لمزعامة ليتفرغ لمخصـ األكبر تيموجيف
 فبدىائو (157)عرؼ جاموخا بالججف، والججف بالمغة المغولية تعني الداىية

تمكف مف تخويؼ الكثير مف القبائؿ المغولية مف أطماع تيموجيف فانضمت إليو 
 كما اخذ العديد مف (158)قبائؿ الجاجيرات والتايجوت والقنقرات وطائفة مف التتار

 واخذ ىؤالء جميعًاُ  يطمقوف (159)أتباع تيموجيف ينسموف خفية إلى معسكر جاموخا
إذ (160)عمى جاموخا لقب كورخاف وىو لقب يطمؽ عمى زعيـ القبائؿ التركية الغربية

. كانت ىذه القبائؿ تقطف إلى الغرب مف مناطؽ نفوذ تيموجيف
ـْ كبل الزعيميف بتحركات عسكرية  وعمى الرغـ مف ىذه المتغيرات لـ َيُق

مباشرة ضد اآلخر فبقي طواؿ السنة والنصؼ يتوجس احدىما اآلخر الخيفة مبقيف 
واالستعداد ليـو الحسـ الذي ال (161)االتصاالت وتبادؿ اليدايا بينيما بيدؼ التحايؿ

محاؿ مف وقوعو والذي حدث فعبًل اثر حادثة مقتؿ تايتشار األخ األصغر لجاموخا 
عمى يد احد اتباع تيموجيف ونيب قطيعو فكاف ذلؾ مسوغًا لجاموخا إلعبلف 

الخصومة والثأر لمقتؿ أخيو فتييأ لممعركة التي اشترؾ فييا مف كؿ طرؼ قرابة 

                                                 

  .76، ص1تأريخ العراؽ بيف احتبلليف، ج: العزاوي (155)

تأريخ العراؽ بيف : العزاوي. 415، ص3تأريخ الحروب الصميبية، ج: رانسيماف (156)
 .76، ص1احتبلليف، ج

. 111حياة تيموتشجيف، ص: كيتشانوؼ. 190، ص1، ج1جامع التواريخ، ـ: اليمذاني (157)
 .76، ص1تأريخ العراؽ بيف احتبلليف، ج: العزاوي

 .164حياة تيموتشجيف، ص: كيتشانوؼ. 51 -50المغوؿ، ص: العريني (158)

. 164-163حياة تيموتشجيف، ص: كيتشانوؼ (159)
 .58جنكيز خاف وجحافؿ المغوؿ، ص: المب. 51المغوؿ، ص: العريني (160)

 .123حياة تيموتشجيف، ص: كيتشانوؼ (161)
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الثبلثيف ألؼ مقاتؿ والتي دارت في منطقة داالف بالتشجوت في أعالي نير اونوف 
وىنا يشير رشيد (162)تكبد فييا كبل الطرفيف خسائر فادحة دوف أف تحسـ ألحدىما

الديف اليمذاني كيؼ أف كبل الطرفيف تفننا في قتؿ أسرى اآلخر والسيما تيموجيف 
الذي أمر بوضع األسرى في القدور التي عمى النار حيث سمؽ فييا أعداؤه وىـ 

. (163)أحياء وبالمثؿ فعؿ جاموخا
وىنا أخذ كبل الطرفيف يعمؿ عمى جمع قواه انتظارًا لمجولة القادمة وفييا 

 (164)أخذ أنصار جدد ينضموف إلى تيموجيف كما انضـ إليو أربعة أمراء مؤثريف
منيـ القائد تشاجي والساحر مونميؾ الذي أعمف بأف تيموجيف ما ىو إال بشير مف 

 ومعموـ أف المغوؿ ىـ أكثر الشعوب تأثرًا بأقواؿ (165)السماء الخالدة لؤلبناء كافة
السحرة بحكـ طبيعة أرضيـ القاسية فكانوا يخافوف الطبيعة ويستسمموف ألقواؿ 
السحرة الذيف يروف فييـ القدوة في السيطرة عمييا لذلؾ كانوا يروف فيما يقولو 

 وليذا انضـ إلى تيموجيف أعداد كثيرة مف األنصار (166)الساحر أمرًا مفروغًا منو
بفعؿ ىذا  الساحر الذي رأى في تيموجيف القدرة عمى توحيد القبائؿ واالنتصار 

. (167)عمى الخصوـ
وفي المقابؿ أخذت جبية جاموخا تتصدع تدريجيًا، وبقيت الحرب بينيما 
قائمة تمثمت بغارات خاطفة كاف غالبًا ما يقوـ بيا تيموجيف بيدؼ إنياؾ عدوه 

وفييا مني جاموخا بيزيمة  (ـ1203/ىػ600)حتى وقعت المعركة الحاسمة سنة 
قاسية اضطر فييا إلى اليرب متنقبًل بيف خصوـ تيموجيف حتى وقع بعد مضي 

 وىنا سألو تيموجيف ما المصير الذي تتوقعو مني (168)سنة عمى ىروبو أسيراً 

                                                 

 .144حياة تيموتشجيف، ص: كيتشانوؼ (162)

 .144حياة تيموتشجيف، ص: كيتشانوؼ. 88، ص1، ج1جامع التواريخ، ـ (163)

  .47المغوؿ، ص: العريني (164)

 .146حياة تيموتشجيف، ص: كيتشانوؼ (165)

 .335المغوؿ في التأريخ، ص: الصياد. 250الدعوة إلى اإلسبلـ، ص: ارنولد (166)

 .146حياة تيموتشجيف، ص: كيتشانوؼ (167)

 .154تأريخ الترؾ في آسيا الوسطى، ص: بارتولد (168)
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 الموت –نفس الكأس التي كنت سأسقيؾ إياىا ))فأجابو جاموخا مف غير تردد 
. (169)((البطيء 

وكاف جاموخا يقصد  بالموت البطيء طريقة التعذيب الصينية وىي تقطيع 
األوصاؿ تدريجيًا جزءًا جزءًا وتبدأ ىذه العممية أوؿ يوـ ببتر مفاصؿ االصابع 

الصغرى ثـ تستمر بقطع االطراؼ شريحة بعد أخرى، ولكف تيموجيف مارس تقاليد 
قومو التي كانت تحـر اراقة دـ زعيـ قبيمة يجري في عروقو الدـ الممكي، فاقتيد 

. (170)جاموخا طبقًا لذلؾ حيث أخمدت أنفاسو تحت ضغط أقمشة ثقيمة
 كاف في –وىناؾ رواية غريبة يوردىا الجويني عف بطؿ اسمو كورخاف 

خدمة تيموجيف ثـ انحاز إلى المسمميف، فمما احتؿ المغوؿ مدينة بخارى 
ذا كاف كذلؾ فيذا يعني –تـ أسره  (ـ1220/ىػ617)  وكورخاف ىو لقب لجاموخا وا 

أف عبلء الديف خوارزمشاه قد ضمو إلى جانبو ليقاتؿ بو بحكـ خبرتو واف مقتمو 
. (171)حدث بعد ثمانية عشر عامًا مف ىزيمتو عمى يد تيموجيف

تيموجين يواصل انتصاراتو ويوحد منغوليا  - 5
بالقضاء عمى اونؾ خاف وجاموخا توقع تايانؾ خاف رئيس قبيمة النايماف 
أف يستيدفو تيموجيف بحكـ أف جاموخا كاف مف المقربيف إليو لذا أخذ حذره وعمؿ 

، (172)عمى تقوية جبيتو بأف ضـ ليا عددًا مف زعماء القبائؿ المحالفيف لتيموجيف
كما طمب مف زعيـ قبيمة اونغوت أف ينضـ إليو غير أف ىذا الزعيـ أرسؿ سرًا 

رسواًل عنو إلى تيموجيف ليطمعو عمى ما عرض عميو تايانؾ خاف، فاستعد تيموجيف 
، وكانت مف أكثر الحروب (ـ1203/ىػ600)لمحاربتو فوقعت الحرب بينيما سنة 

                                                 

  66جنكيزخاف وجحافؿ المغوؿ، ص: المب (169)

 .66جنكيز خاف وجحافؿ المغوؿ، ص: المب (170)

 .116، ص1تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني (171)

ممحؽ خبلصة : البرنباوي، محمد بيؾ النقشبندي. 581تأريخ كزيدة، ص: قزويني (172)
المغوؿ في التأريخ، : الصياد. 35ـ، ص1920تحقيؽ ظيور احمد، الىور، :السير
   .52المغوؿ، ص: العريني. 48ص
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 انتيت بانتصار تيموجيف عمى خصمو الذي وقع (173)التي خاضيا تيموجيف ىوالً 
أسيرًا ليقتؿ بذات الطريقة التي قتؿ أسبلفو مف األمراء، كما أسرت زوجتو التي 

. (174)سيقت إلى تيموجيف حيث تزوجيا
ارتعدت فرائص بعض زعماء القبائؿ ممف كانوا يقطنوف شرؽ بحيرة بيكاؿ 

 أما وقد قبؿ (175)رعبًا مف انتصارات تيموجيف وقرروا أف يكوف تيموجيف قائدًا ليـ
تيموجيف زعامة القبائؿ الشرقية فمـ يضيع شيرًا واحدًا في االنتظار فقد كاف يعرؼ 
جيدًا أف فرصتو الوحيدة في النصر ىي اف يضرب تمؾ الشعوب الغربية قبؿ اف 
. يوحدوا صفوفيـ في جيش واحد ال طاقة لو بيـ وىؤالء التتار أشد أعداء المغوؿ

وكاف التتار مطمع القرف السابع اليجري أكثر القبائؿ المغولية التي 
تعرضت لعمميات القتؿ الجماعي لشبانيا عمى يد الصينييف الذيف استخدموا معيـ 

وتكمف جوىر ىذه السياسة في انو  ((تقميص عدد البالغيف))ما أطمؽ عميو بسياسة 
خبلؿ كؿ ثبلثة أعواـ تتوجو التجريدات العسكرية إلبادة التتار بقتؿ الشباف واخذ 
األطفاؿ أقناف وليذا اندفع التتار بعيدًا عف حدود سور الصيف إلى الغرب مف 

 وتشير الروايات الصينية كما يوردىا المؤرخ الروسي كيتشانوؼ مف (176)منغوليا
أف تيموجيف كاف ينفذ إرادة الحكاـ الصينييف ضد مف يقـو بعمميات التمرد عمييـ 

 تخوري –مف التتار كما كاف ينوب عنيـ بحراسة الحدود وليذا ناؿ منيـ لقب جاو 
أي القائد وىذا المقب يعد مف األلقاب العظيمة لمف ينالو مف غير الصينييف وحاممو 

. (177)مف المقربيف لمببلط الصيني
ويبدو أف ىدؼ تيموجيف مف عممو مع الصيف لـ يكف بقصد التعاوف معيـ 

بقدر ما كاف محاولة منو إلضعاؼ التتار أعداء قبيمتو التقميدييف وفي ذلؾ يقوؿ 
إف التتار ىـ أعداؤنا القديموف، أنيـ قتمة آبائنا وأجدادنا لذلؾ ال نستطيع ))

                                                 

  .82، ص1تأريخ العراؽ بيف احتبلليف، ج: العزاوي (173)
  .581تأريخ كزيدة، ص: قزويني. 97، ص1، ج1جامع التواريخ، ـ: اليمذاني (174)

  .64جنكيز خاف وجحافؿ المغوؿ، ص: المب (175)

. 152- 149حياة تيموتشجيف، ص: كيتشانوؼ (176)
 .151-150حياة تيموتشجيف، ص (177)
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وقد جاءت مشاركتو ( (االمتناع عف المشاركة مع الصيف في الحممة ضدىـ 
أي قبؿ  (ـ1196/ ىػ593)لمصيف في حمبلت عدة كاف أوليا يرجع إلى عاـ 

انييار تحالفو مع اونؾ خاف ذلؾ الف أولى مشاركتو جاءت بعد أف طمب مف اونؾ 
حسب المعمومات التي نمتمكيا فإف القائد الصيني فانغيف تشي لينياف ))خاف قائبًل 

يتعقب بأعالي نير اولتشجا جماعات مف التتار وقائدىـ ميغوتشجيف سيمتو فدعنا 
ننضـ اليو، فإننا نحف ايضًا ضد التتار ىؤالء قتمة آبائنا وأجدادنا يا والدي أييا 

. (178)((الحؽ معؾ يا بني فمنتحد))رد اونؾ ( (الخاف اونؾ
وبعد أف تجمعت القوات حاصروا مع القائد الصيني التتار وأبادوا معظميـ 

. (179)بما فييـ قائدىـ سيمتو ونيبوا ماشيتيـ وممتمكاتيـ
لـ ينَس التتار ىزيمتيـ عمى يد تيموجيف لذلؾ انضموا إلى التحالؼ الذي 

 فتشير المعمومات إلى اف قبيمة دوربيف (180)كاف يقوده جاموخا بعد مقتؿ اونؾ خاف
التتارية بقيادة زعيميـ التشي وتشجاليؾ بوخا مع رجاالتو مف التتر كانوا مف جممة 
مف أدوا قسـ يميف الطاعة لجاموخا وشاركوا في منحو لقب كورخاف وتعاىدوا مع 

جميع المتحالفيف تحت قيادة جاموخا عمى قتاؿ تيموجيف وذلؾ سنة 
. (181)(ـ1201/ىػ598)

وقد أصاب التتار ما أصاب جاموخا مف ىزيمة وقتؿ وتشريد في معركة 
.  التي سبقت اإلشارة إلييا(182)(ـ1203/ىػ600)عاـ 

اف ما حؿ بقبيمة دوربيف التتارية مف عممية إبادة ال يعني أف تيموجيف اطمئف 
مف باقي قبائؿ التتار وىـ ُكُثر فقد استيدفتو مجموعة كبيرة مف التتار مكونة مف 
قبائؿ تشاغات والتشي ودوتاوت والوخاي حيث قاتميـ ببسالة وتمكف مف سحقيـ 

                                                 

 .151-150حياة تيموتشجيف، ص: كيتشانوؼ (178)

جنكيز خاف وجحافؿ المغوؿ، : المب. 93، ص2، ج1جامع التواريخ، ـ: اليمذاني (179)
  .58ص

  .51-50المغوؿ، ص: العريني (180)

  .51-50العريني، المغوؿ، ص. 164-163حياة تيموتشجيف، ص: كيتشانوؼ (181)

  .154تأريخ الترؾ في اسيا الوسطى، ص: بارتولد (182)
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عند غابات الوخاي فبلقى معظميـ مصيرًا مفزعًا ىذا ما يشير إليو رشيد الديف 
أمر بالبطش العاـ بالتتار وبأف ال يترؾ احد حيًا يزيد عمره عمى ))اليمذاني بالقوؿ 

الحد المتفؽ عميو حتى النساء واالطفاؿ والحامؿ مف النساء تعص أرحاميف مف 
ومع ذلؾ ( (أجؿ القضاء التاـ عمييـ ولكي ال يكوف ألي مخموؽ أمكاف مناصرتيـ

نجا عدد ليس بالقميؿ بسبب تياوف شقيقو خاسار فمف اجؿ حبو لزوجتو التتارية 
اعدـ خمسمائة شخص فقط مف األلؼ الذيف أوكموا إليو بإعداميـ ونتيجة لذلؾ 
حصؿ عمى توبيخ تيموجيف بمنعو مف حضور اجتماع األمراء الذي كاف ينعقد 
عندما تقتضي الضرورة لمناقشة أمر ىاـ وشاءت األقدار أف مف نجا ناؿ حريتو 

ونرى مف . باالندماج بقبيمة تيموجيف ويعود الفضؿ في ذلؾ إلى ايسوغاف التترية
المفيد إيراد قصتيا لتضمنيا مشاعر إنسانية فييا تضحية ونبؿ، وممخصيا انو بعد 
المجزرة التي وقعت بالتتار وقعت عيف تيموجيف عمى واحدة مف الناجيات مف بيف 

آالؼ القتمى وشاءت االقدار اف القت في نفسو اليوى لجماليا الفاتف فاتخذىا 
إف بمقدورؾ ))خميمة لو وكاف اسميا ايسوغاف وذات مرة خاطبت تيموجيف بالقوؿ 

سيدي الخاف أف تجعؿ مني خانة حقيقية إذا ما جاد عطفؾ الخاني، ولكف ىناؾ 
مف ىي أحؽ مني لتكوف خانة بمعنى الكممة، ىي شقيقتي الكبرى أيسوي التي 

(. (تمت خطوبتيا توًا وال اعمـ مصيرىا
إذا كانت شقيقتؾ أكثر حسنًا وبياًء منؾ سآمر بالبحث عنيا، ولكف ىؿ  -

ستتنازليف ليا عف مكانؾ عند قدوميا ؟ 
بعد اذف سموؾ الخاني، سأتنازؿ ليا في الحاؿ عند ظيورىا، أمر تيموجيف  -

بالبحث عف ايسوي وتـ القبض عمييا ونجا خطيبيا باالختباء في األحراش 
وعندما رأت ايسوغاف شقيقتيا الكبرى ىبت مباشرة وأجمستيا في موضعيا، 

 .فأعجب بيا تيموجيف حاؿ رآىا فاتخذىا زوجة لو
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 وبجواره زوجاتو وفجأة ذرفت (183)جمس تيموجيف في احتفاؿ يشرب القميز
يا ترى ))ايسوي دموعًا بحزف وأسى فانتاب تيموجيف الشؾ وصار يردد في داخمو 

ثـ أمر بانصراؼ الجميع، فانصرفوا باستثناء شاب غريب في ( (رأت محبوبيا؟
أنا خطيب ايسوي بنت يكي : ىيئة رجؿ نبيؿ فسألو تيموجيف مف انت ؟ فأجاب

التتري، لقد بطشت بنا فيربت فزعًا واآلف يبدو أف الوضع قد ىدأ فحضرت إلى ىنا 
معتقدًا بأنو ال يمكف التعرؼ عمي وسط ىذا الحشد، فقاؿ تيموجيف لقريبو أف أمثاؿ 

أبعدوه عف نظري مسحوقًا وىكذا قطع رأسو .. ىذا الصعموؾ ال يستحؽ إال الموت
ولـ تتمكف ايسوي مف إنقاذه عدا إنيا كانت خمسة تذرؼ ... فمات ضحية حبو

. (184)الدموع عندما تتذكر وجيو الصبوح الناضر
ذا كانت ايسوي قد فشمت في انقاد خطيبيا فإف شقيقتيا ايسوغاف نجحت  وا 
ثانية ولكف ىذه المرة ليس بإنقاذ قريبة ليا بؿ بإنقاذ آالؼ مف أبناء شعبيا عندما 
نجحت في إقناع تيموجيف بإعفاء ما كاف قد أمر بقتميـ بعد أف اكتشؼ أف شقيقو 

. (185)خاسار لـ ينفذ بجميعيـ حكـ اإلعداـ وبسبب نبميا وذكائيا اتخذىا زوجة لو
وىكذا اندمج بقايا التتار بقبيمة تيموجيف المغولية واخذ الكثير مف رجاالت 
المغوؿ في اإلقباؿ عمى الزواج مف بنات التتار وكاف النسؿ الجديد يضـ كبار قواد 

. (186)المغوؿ وزعمائيـ
واصؿ تيموجيف بعد القضاء عمى التتار مسيرتو مطورًا نجاحاتو ففي 

قاد حممة عمى بقايا مف كاف ال زاؿ متمردًا عميو  (ـ1204/ىػ 602)خريؼ عاـ 
قاد  (ـ1205/ىػ602)مف المركيت وتمكف مف إخضاعيـ لسمطتو، وفي ربيع عاـ 

                                                 

جامع : اليمذاني. القميز شراب يصنع مف حميب الخيؿ مذاقو أشبو بالمبف الحامض (183)
  . 8، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف)التواريخ 

. 27المغوؿ في التأريخ، ص: الصياد. 106، ص1،ج1جامع التواريخ، ـ: اليمذاني (184)
 .172-171حياة تيموتشجيف، ص: كيتشانوؼ

 .173-172حياة تيموتشجيف، ص: كيتشانوؼ (185)

فتضمف العشرات مف األمراء  ((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني (186)
 .المنحدريف مف أميات تترية ال مجاؿ ىنا لذكرىـ



                                   (        59) اؾعدد –آداب اؾراػدين 

 م2011/هـ1432

 225 

جيوشو ليقضي عمى الياربيف مف النايماف فقتؿ زعيميـ توختي بيكف وقسمًا كبيرًا 
مف جيشو كما طارد الياربيف حيث الكثير منيـ القى حتفو غرقًا عند محاولتيـ 

، أما الباقوف مف الناجيف فتركوا بزعامة قائدىـ كوتشموؾ (187)عبور نير ارتيش
. (188)منغوليا إلى أرض الصيف حيث استقروا عند نير تشو

وىكذا انتيت حرب األعراؽ المغولية المركيتية الكراتية النايمانية التتارية 
مف أجؿ الييمنة عمى منغوليا وانقضى المسار السياسي ليا بالييمنة المغولية عمى 
العرؽ التركي بجميع قبائمو، ومف وقتيا لـ يعد لدى تيموجيف منافس قوي في كؿ 
أرض منغوليا فمنيـ مف سحؽ ومنيـ مف تحطـ وآخروف طردوا إلى أرض الصيف 

ومف بقي مف القبائؿ الصغيرة أعمنت أنيا مع القوي وىؿ يوجد قوي غير 
. تيموجيف؟

وأشير مف انضمت إليو  قبائؿ االيغور دوف قتاؿ وقدـ ممكيـ أيدي قوت 
فروض الطاعة والخضوع ناجيًا بذلؾ بنفسو وقبيمتو مف الدمار فأصبح مف اتباع 

. (189)تيموجيف ومناصريو
وبذلؾ أصبحت األراضي الممتدة الواسعة مف جباؿ وسيوؿ وصحارى 

منغوليا تحت سيطرة القبيمة المغولية بزعامة تيموجيف ومنذ ذلؾ الوقت صارت ىذه 
األرض تحمؿ اسـ المنتصريف وسميت منغوليا والشعوب التي سكنتيا كتب عميو 

. أف تنسى تسمياتيا القبمية واف تعرؼ نفسيا بالمغوؿ

  (م1206/ىـ603 )سنة  ((القوريمتاي))المؤتمر العظيم - 6

                                                 

ىو أكبر روافد نير أوب، ينبع مف األراضي الشمالية الغربية الصينية ثـ : نير ارتيش (187)
يتجو شمااًل عبر األراضي الكازاخستانية الشرقية إلى داخؿ األراضي الروسية ضمف منطقة 

النجـو : ابف تغري بردي: ينظر. سيبريا ليصب في خميج اوسكاي في القطب الشمالي
 (.4)، اليامش رقـ 74، ص10الزاىرة، ج

 .200حياة تيموتشجيف، ص: كيتشانوؼ (188)

-203حياة تيموتشجيف، ص: كيتشانوؼ. 399تأريخ مختصر الدوؿ، ص: ابف العبري (189)
 .4، ص1، ـ5تأريخ أدبيات در إيراف، ج: صفا. 204
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اف سمسمة االنتصارات التي حققيا تيموجيف والتي انتيت بالقضاء عمى 
جميع القبائؿ المغولية المعادية والتي اشرنا إلييا في المباحث السابقة رفعت مف 

مقامو ليصبح الحاكـ المطمؽ دوف منازع عمى كؿ منغوليا ومنحتو ىذه االنتصارات 
. سمطة عمى شعبو لـ ينميا أي حاكـ قبمي منذ أجياؿ

وىكذا أصبح تيموجيف يرى نفسو أساسًا ألمتو ومعبرًا عف إرادة شعب 
منغوليا، وكانت أولى رغباتو أف يمنح حؽ الشرعية لمسمطة التي جسدىا نجاحو في 

(( قوريمتاي))استعمؿ نفوذه لعقد مؤتمر عاـ  (ـ1206/ ىػ603)شخصو، ففي سنة 
دعا فيو زعماء القبائؿ المغولية وأبناء أسرتو البالغيف والخواتيف وقواده وفئات مف 

، وعقد المؤتمر عمى ضفاؼ (190)ِعمّية القوـ مع قمة مف الطبقة السفمى مف القبائؿ
. (191)نير اونوف في ربيع تمؾ السنة

كرس االجتماع لمناقشة جممة قضايا بيدؼ تبياف طريقة إدارة الببلد وفؽ 
: النظاـ الذي سيتـ االتفاؽ عميو، وكاف أىـ ما تداولو المجتمعوف وأقروه ىو

 وجنكيز خاف يتكوف مف مقطعيف (192)خمع عمى تيموجيف لقب جنكيز خاف-1
 وبيذا االسـ (194) وخاف صفة لمسمطة العميا(193)جنكيز وتعني ابف السماء

                                                 

الحياة السياسية في العراؽ في عيد السيطرة : القزاز. 24العالـ اإلسبلمي، ص: شبولر (190)
.  15المغولية، ص

Vladimircov: CenGizhan, p..  Spuler: Die Golden Horde , p.. 

. 221تأريخ الصيف، ص: اـخىو. 205حياة تيموتشجيف، ص: كيتشانوؼ (191)
اشار الجويني بأف اعتماد المؤتمريف اسـ جنكيز خاف جاء بناءًا عمى ادعاء تب تنكري  (192)

وىو مف المغوؿ المعتبريف الذي أشار بأنو في أحد األياـ القارصة كاف مرتديًا قميصًا 
واخبرني أف األرض سيرثيا تيموجيف وأبناؤه  ((كممني اهلل))ويتجوؿ في الصحراء ويقوؿ 

ويدعى جنكيز خاف وسيميمو اهلل العدؿ، ولف يعدؿ عنو مطمقًا حتى تبمغ قوتو أقصاىا 
، 1تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: عف ذلؾ ينظر. ويزداد حشمة ويحمو بحبلوة الممؾ

تركستاف قمب آسيا، منشورات الجمعية الخيرية : ويشير عبد العزيز جنكيزخاف. 71ص
 سنة، وىذا 42 بأف عمر تيموجيف عندما منح ىذا المقب كاف 62 ـ، ص1945التركستانية 

يعني أف عبد العزيز يؤيد مف ذىب إلى اف تأريخ والدة تيموجيف ىي سنة 
 .والتي اشرنا إلييا ضمف مبحث تيموجيف والكفاح مف أجؿ الزعامة (ـ1165/ىػ561)
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اكتسب تيموجيف الصفة الشرعية مف السماء بالحكـ عمى شعبو وعمى الشعوب 
بادتيا  ال وجب قتاليا وا  وعندما يرفض ))األخرى التي يجب أف تخضع لو وا 

أي جيش ))العدو أمر الخضوع ويطمؽ ولو سيمًا واحدًا أو حجرًا عمى جيشو 
 وذلؾ وفقًا لمسمطة (195)((يباد العدو دوف رحمة في كؿ األحواؿ( (جنكيزخاف

 (196)التي منحت لتيموجيف إلييًا، بوصفو انو مسخر مف السماء لحكـ البشر
ال وجب قتالو وتدميره  فيناؾ شمس ))لذا ال يجوز أف ينافسو أحٌد عمى الحكـ وا 

 ىذا ما قالو تيموجيف وىذا ما (197)((واحدة في السماء وسيد واحد عمى األرض
. كاف يردده المغوؿ في كؿ مناسبة أو دونيا

                                                                                                                       

مادة جنكيز خاف، دائرة : بارتولد. 10جنكيز خاف سفاح الشعوب، ص: ؼ، ياف (193)
  .130، ص7المعارؼ اإلسبلمية، ـ

السموؾ لمعرفة دوؿ المموؾ، قاـ بنشره محمد مصطفى زيادة، مطبعة لجنة : المقريزي (194)
باشا، . (4)الحاشية رقـ . 307، ص2، ؽ1ـ، ج1957التأليؼ والترجمة والنشر، القاىرة، 

مادة جنكيز خاف، دائرة : بارتولد. 171ىػ، ص1377األلقاب اإلسبلمية، القاىرة : حسف
. 130، ص7المعارؼ اإلسبلمية ـ

K. Sar: Mongol in the  and centuries, A.D. Encyclopaedia 
Britannica. U.S.A.,  , Vol., p. .  

حد األتباع الذي كاف يحظى بمكانة رفيعة أىذا النص مدوف عمى ضريح يموي تشوشا  (195)
 .219-218حياة تيموتشجيف، ص: لدى تيموجيف، كيتشانوؼ

 .71، ص1تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني (196)

رأى ذات ليمة في ))ويروي خواندمير اف تيموجيف . 26العالـ اإلسبلمي، ص: شبولر (197)
منامو اف يديو امتدتا وكاف يمسؾ سيفًا في كمتا يديو بحيث أف طرؼ احدىما كاف متصبًل 
بالمشرؽ والطرؼ اآلخر متصبًل بالمغرب، فمما أصبح الصبح، قص رؤياه عمى أمو فقالت 

أنت سوؼ تستولي عمى العالـ شرقيو وغربيو وسوؼ يصؿ اثر سيفؾ المضرج بالدماء : لو
وعمى ما .17-16، ص3حبيب السير، ج: عف ذلؾ ينظر( (إلى ببلد المشرؽ والمغرب 

يبدو أف ىذه الرؤيا قد ساىمت في تكريس االعتقاد لدى تيموجيف بأنو كاف يحمؿ تفويضًا 
 .إلييًا في حكـ العالـ
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وىذه النظرية في الحكـ اخذ بيا فيما بعد تيمورلنؾ الذي كاف يعدُّ نفَسُو 
الوريث الشرعي لئلمبراطورية المغولية فكاف يؤمف بأنو ال يجوز أف يحكـ العالـ 

. (199) وعمؿ مف اجؿ تحقيؽ ىذا اليدؼ(198)أكثر مف إمبراطور
وقد ُعّد تأريخ منح لقب خاف لتيموجيف بأنو البداية الرسمية لقياـ 

اإلمبراطورية المغولية باعتبار أف ىذا المقب قد حصؿ عميو بشكؿ شرعي وبإقرار 
. (ـ1206/ ىػ603)مف جميع المؤتمريف في مؤتمر سنة 

تعميـ تسمية المغوؿ عمى كؿ القبائؿ المنتشرة في منغوليا دوف استثناء وفي ىذا - 2
القرار أراد تيموجيف أف يرفع مف شأف قبيمتو أماـ القبائؿ األخرى التي كانت 
تنظر إلى ىذه القبيمة نظرة احتقار وبتعميـ ىذه التسمية أزاؿ تيموجيف ىذه 
النظرة الدونية لقبيمتو وساواىا بسائر القبائؿ، ال بؿ أخذت القبائؿ المغولية 

. (200)تتشرؼ بيذه التسمية بحكـ انتماء تيموجيف ليا
وبيذا القرار يكوف تيموجيف قد أسس تسمية موحدة لشعب لـ يكف لو مف 
قبؿ اسـ يعرؼ بو سوى أف كؿ قبيمة منو كاف ليا اسـ دوف أف يجمعيا مع غيرىا 

. اسـ جامع موحد
طمب تيموجيف مف المجتمعيف ضرورة أف يكوف لدولة المغوؿ راية موحدة - 3

يستظموف بيا ويقاتموف تحت لوائيا فاختار ليـ عممًا ابيَض عميو صورة قمر 

                                                 

صبلح : تيمورلنؾ وصؼ موجز لسيرة حياتو، ترجمو عف الروسية: يو. يكوبوفسكي، أ (198)
، العدد السابع، 15الديف عثماف ىاشـ، مجمة دراسات، تصدرىا الجامعة األردنية، ـ

، قداوي، تيمورلنؾ ومحنة دمشؽ، مجمة آداب الرافديف، العدد 114 – 110ـ،، ص1988
 .85ـ، ص2003 لسنة 36

 .421تأريخ الشعوب اإلسبلمية، ص: بروكمماف (199)

تأريخ الحروب الصميبية، : رانسيماف. 382تأريخ الشعوب اإلسبلمية، ص: بروكمماف (200)
ـ، 1976الغزو المغولي، دار التعارؼ لممطبوعات، بيروت : األميف، حسف. 416، ص3ج

. 22الحياة السياسية في العراؽ في عيد السيطرة المغولية، ص: القزاز. 31 -30ص
  .49المغوؿ في الموصؿ والجزيرة، ص: قداوي
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 وىذه الراية سبؽ (201)في المحاؽ ويتدلى مف العمـ أذياؿ تسع أفراس بيضاء
لتيموجيف اف رفعيا في بعض حروبو كما تـ اختيار شمسية ترمز لمسمطة 
اإلمبراطورية وكاف لونيا احمر والموف األحمر يعد الموف الرسمي في ذلؾ 
الوقت ألسرة سونؾ الحاكمة في الصيف وبيذا يكوف ىذا التقميد قد أخذه 

المغوؿ مف الصيف، كما أخذوا منيـ كرسي العرش الذي أجمسوا عميو تيموجيف 
كداللة عمى انو الخاف األعظـ، وكرسي العرش كاف مزينًا برؤوس التنيف 

المطمية بالذىب والتنيف يعد رمزًا صينيًا لمجبروت والسمطة وىذا النموذج مف 
كرسي العرش قد عرفتو إحدى زعامات منغوليا مف قبؿ إذ تشير المعمومات 

بأف موخالي الذي كاف زعيمًا محميًا قد جمس عمى عرش شبيو بو ولكف 
. (202)مصنوع مف الفضة

وبحكـ أف كؿ دولة البد أف تكوف ليا عاصمة فقد وقع االختيار عمى - 4
 وكممة (204) عاصمة لدولة المغوؿ الفتية(203)المؤتمريف اف تكوف قراقوـر

. (205)قراقوـر تعني الرماؿ السوداء

                                                 

، (5)  والحاشية رقـ 549تركستاف مف الفتح العربي إلى الغزو المغولي، ص: بارتولد (201)
سمطاف، طارؽ . 131 – 130، ص7مادة جنكيزخاف، دائرة المعارؼ اإلسبلمية، ـ: بارتولد
، 2ـ، ج2006التأريخ اإلسبلمي في العصر العباسي، مطبعة محمد، الموصؿ، : فتحي
 .203ص

 .207-206حياة تيموتشجيف، ص: كيتشانوؼ (202)

ىي سمسمة جبمية ضخمة بآسيا الوسطى وتتصؿ بيضبة بامير وتعرؼ حاليًا : قراقوـر (203)
باسـ بانوي وتضـ ىذه الجباؿ ثاني أعمى قمة جبمية قي العالـ وتقع في الجزء الشمالي مف 
جبؿ قراقوـر في منغوليا الغربية وعمى ضفاؼ نير اورخوف تقع مدينة قراقوـر التي بناىا 

االيغور لتكوف عاصمة لدولتيـ ثـ ما لبث المغوؿ أف استحوذوا عمييا عمى عيد جنكيزخاف 
أبو الفداء، . 80، ص1تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني. لتكوف عاصمة لدولتيـ
تأريخ المغوؿ، : إقباؿ. 505تقويـ البمداف، مكتبة المثنى، بغداد، ص: عماد الديف إسماعيؿ

 .19ص

: عبد الحكيـ. 17الحياة السياسية في العراؽ في عيد السيطرة المغولية، ص: القزاز (204)
 .203، ص2التأريخ اإلسبلمي في العصر العباسي، ج: سمطاف. 58جنكيز خاف، ص
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وقراقوـر حسب وصؼ ىارولد المب مدينة عجيبة فيي عاصمة البراري 
ومصفح الرياح ومكسح الرماؿ شيدت بيوتيا مف الطيف والقش، أما طرقيا وأزقتيا 
فبل انتظاـ وال نظاـ فييا، وقد ارتفعت مف حوليا قبب خياـ المباد السوداء وانتشرت 

فييا اإلسطببلت الواسعة وىي تحتوي عمى مرابط لقطعاف الخيوؿ األصيمة مف 
جياد الخاف وفييا مذاخر الحبوب والغبلؿ وتنتشر فييا بيوت الضيافة غير أف أىـ 

ما يميز المدينة ىو سرداؽ الخاف الذي فيو تنعقد مجالس الخاف ومنيا المجمس 
العظيـ الذي درج المغوؿ عمى عقده عند اختيار الخاف الجديد الذي يحؿ محؿ 

الخاف المتوفى والسرداؽ ىو عبارة عف خيمة كبيرة جدًا تتسع لممئات مف 
الضيوؼ، مرتفعة ومصنوعة مف لباد ابيض مبطف بالحرير وعند مدخؿ السرداؽ 

منضدة فضية صفت عمييا أطباؽ حميب األفراس والفواكو ليتناوؿ منيا مف يحضر 
فييا، وفي الجانب األبعد مف الصيواف يجمس الخاف عمى كرسي العرش، ويجمس 

ذا قاؿ  الحاضروف عمى مقاعد عمى طوؿ السرداؽ وىـ في سكوت محتشـ، وا 
ـّ أمُرُه، وال نقاش لمحاضريف إال عندما يطمب  الخاف كممتو في الموضوع َت

. (206)منيـ
ويذكر القزاز نقبًل عف المؤرخ الفرنسي دوسوف أنو في ىذا المؤتمر وضعت - 5

البنود والمقررات التي تضمنت الوصايا التسعة في تنظيـ االجتماعات وآداب 
وطريقة مخاطبة جنكيز خاف ووجوب المتقدـ  ((تقديـ التحية))الديواف والجوؾ 

. (207)برؤية جنكيزخاف االنحناء تسع مرات عمى ركبتيو قبؿ الحديث
 (208)في ىذا المؤتمر اقر المؤتمروف اسـ األسرة الذىبية عمى أسرة تيموجيف- 6

تمجيدًا وتعظيمًا وتمييزًا ليا عف سائر األسر الحاكمة ويبدو أف تمجيد ىذه 
األسرة جاء تأثرًا بتسمية األسرة الذىبية التي كانت تطمؽ عمى األسر الحاكمة 

. الصينية
                                                                                                                       

 .478، ص4صبح األعشى، ج: القمقشندي.  505تقويـ البمداف، ص:  أبو الفداء (205)

  .83 -80جنكيز خاف امبراطور الناس كميـ، ص: المب (206)

 .16الحياة السياسية في العراؽ في عيد السيطرة المغولية، ص (207)

 .191عبلقات بيف الشرؽ والغرب، ص: اليوسؼ (208)
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تعيد المجتمعوف لتيموجيف بأنيـ سيتقدموف الصفوؼ في كؿ قتاؿ يقرره ضد - 7
أعدائو، وأنيـ سيقدموف لو ما يغنموف في الحرب وما يصيدونو مف حيوانات 

.  (209)زمف السمـ
وبعد ىذا المؤتمر غدا اسـ تيموجيف مف الماضي وأصبح اسـ جنكيزخاف 
ىو الشائع في االستخداـ عمى األلسف عمى أف تسبؽ المفظة أو االسـ كممة السيد 

. العظيـ وكممة السيد العظيـ تقابؿ في الوقت الحاضر كممة صاحب الجبللة
ىذا ميمة  ((القوريمتاي))وقع عمى عاتؽ جنكيزخاف بعد المؤتمر العظيـ 

استكماؿ إصدار أنظمة وتشريعات أخرى تستمزميا ضرورات بناء دولة وىنا 
استحضر جنكيزخاف كممة الحكيـ والفيمسوؼ الصيني يي ليوتشوتساي مف 

لقد ىزمت ))الشجاعة ما دفعو ليقوؿ لسيده جنكيز خاف محذرًا إياه بالقوؿ 
إمبراطورية وأنت عمى صيوة جوادؾ ولكنؾ ال يمكف أف تحكميا وأنت عمى صيوة 

. (210)((ىذا الجواد
دارية  وىكذا تطمب مف جنكيزخاف أف يبادر إلى استحداث تنظيمات عسكرية وا 

دارة الببلد وقيادة الجيوش فابتدأ أواًل باستحداث عشرة  تسيؿ لو ميمة الحكـ وا 
:  مناصب تيتـ بإدارة الببلط وىي

وىو ما عرؼ فيما بعد  ((حمؿ القسي والسياـ))أربعة رجاؿ وظيفتيـ  -1
. باسـ منصب قورجي أي رامي السياـ

أربعة مشرفيف عمى الطعاـ والشراب وصاحب ىذه الوظيفة عرؼ فيما بعد  -2
 .بآسـ بكاوؿ او باورجي

مشرؼ عمى رعي الماشية وآخر عمى رعي قطعاف خيؿ الببلط ويعرؼ  -3
 .باسـ اختجي

مشرؼ عمى إعداد العربات العسكرية ووسائؿ النقؿ والحمؿ ويسمى  -4
 .تركيف

                                                 

 .128، ص7مادة جنكيزخاف، دائرة المعارؼ اإلسبلمية، ـ: بارتولد (209)

  .88جنكيزخاف وجحافؿ المغوؿ، ص: المب (210)
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شخص واحد لئلشراؼ عمى الموظفيف والخدـ في قصر الخاف ويسمى  -5
 .صاحبو بجربي

 .أربعة رجاؿ وظيفتيـ حمؿ السيوؼ والحراسة بالتناوب في موقع واحد -6

 .مشرفات عمى تدريب الخيوؿ والمحافظة عمييا -7

 .ثبلثة مشرفيف عمى قطعاف الخيؿ في المراعي -8

 .أربعة أشخاص لتبميغ رسائؿ الخاف -9

 .(211)اثناف مف األمراء لممحافظة عمى النظاـ في اجتماعات المغوؿ -10

وكاف لحرس الخاف شأف كبير في دولة المغوؿ فقد أنشأ جنكيزخاف قوات 
وتحددت  (ـ1206/ىػ 603)لمحرس الخاني اتخذت صورتيا النيائية سنة 

بالتفاصيؿ واجبات ىؤالء الحراس الذيف كانوا يبمغوف عشرة آالؼ مقاتؿ اشتيروا 
بالحذر واليقظة وشدة البأس واختصوا بالنظر فيما يتعمؽ بالتزاـ النظاـ في معسكر 
الخاف وىؤالء الحراس كانوا يؤلفوف طبقة ارستقراطية ممتازة، ألف الجندي في ىذا 
الحرس يفوؽ في الرتبة قائد ألؼ رجؿ في الفرؽ األخرى التي سنأتي في الحديث 
عنيا، وليس لقائد الحرس أف يحكـ باإلعداـ عمى احد الذيف يخضعوف لقيادتو إال 

. (212)بعد تصديؽ الخاف عمى الحكـ
ومف ىذا الحرس تألفت كتيبة مف ألؼ رجؿ يطمؽ عمى كؿ منيـ 

أي شجاع، وىؤالء الرجاؿ ىـ الذيف يقوموف فعبًل بخدمة الخاف وال  ((بيادر))
يخرجوف لمحرب إال حينما يخرج الخاف مع الجيش وزاد عددىـ فيما بعد ليصؿ إلى 

. (213)ستة آالؼ رجؿ

                                                 

المغوؿ : عمراف. 547-546تركستاف مف الفتح العربي إلى الغزو المغولي، ص: بارتولد (211)
. 34واوربا، ص

، 7مادة جنكيزخاف، دائرة المعارؼ اإلسبلمية، ـ: بارتولد. 56المغوؿ، ص: العريني (212)
. 131ص

المغوؿ، : العريني. 549تركستاف مف الفتح العربي إلى الغزو المغولي، ص: بارتولد (213)
  .56ص
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ولـ يغفؿ جنكيزخاف عف تنظيـ جيش ىجومي ضارب ليحقؽ بو ما كاف قد 
رسمو لنفسو بأف يكوف سيدًا لمعالـ وأدرؾ مبكرًا أف نجاح أي عمؿ ال يكوف إال 

لذا كاف مف الضروري بناء قوة عسكرية متفوقة عمى . (214)بإتمامو حتى النياية
القوى العسكرية لمدوؿ الكبرى المجاورة كإمبراطورية الصيف والدولة الخوارزمية 

فابتدع صنفًا حديثًا مف الصنوؼ المحاربة وأبقاه بإمرتو وىو جموع الخيالة الثقيمة 
الشديدة الضغط القادرة عمى الحركة السريعة في مختمؼ أنواع األرض، ويشير 

ىارولد المب إلى احتماؿ أف ىذا الصنؼ قد عرفو قديمًا الفرثيوف في ببلد فارس 
لى شجاعتيـ  غير أنيـ كانوا يفتقروف إلى كفاية المغوؿ في االمحاء بالقسي، وا 

. (215)العتيدة المتوفرة
وفي ميداف تنظيـ الجيش فقد قسـ الجيش المغولي بكاممو إلى وحدات 
عمى أساس النظاـ العشري، فأصبح كؿ عشرة يؤلفوف فئة يقودىـ قائد لعشرة، 
والفت كؿ عشرة فئات مف ىذا النوع جماعة تسمى قرنًا وكؿ عشرة مف ىؤالء 

صاروا يؤلفوف كتيبة تسمى شاياد، وقائد الجماعة المؤلفة مف عشرة آالؼ رجؿ 
 والحؽ بكؿ قائد مساعدًا لو، كما الحؽ كؿ جندي بقطعة معينة (216)يسمى التوماف

وبشكؿ دائـ ورتب ىذه الوحدات األخيرة عمى شكؿ جماعات عالية التنظيـ وزعت 
إلى ميمنة وميسرة وقمب وىذا التنظيـ لـ يدع فيو جنكيزخاف إبداعا خاصًا كما انو 
نما ىذا التنظيـ كاف معمواًل بو مف قبؿ  لـ ينشأ التنظيـ عرضيًا في أثناء معركة وا 

جيوش الشعوب المتحضرة كالجيش الصيني الذي كاف جنكيزخاف مطمعًا عمى 
تشكيبلتو بحكـ احتكاكو بيـ مف قبؿ غير أف ما يحسب لجنكيزخاف مف فضؿ عمى 
ىذه التنظيمات ىو حزمو عمى الضبط الصاـر وكاف أي خرؽ لمنظاـ أو تياوف في 

أداء الواجب أو أي عمؿ جباف كاف يعاقب مرتكبو دوف شفقة أو رحمة بعقوبة 

                                                 

 .90جنكيزخاف وجحافؿ المغوؿ، ص: المب (214)

 .57جنكيزخاف امبرطور الناس كميـ، ص (215)

  (.2)، ىامش رقـ 111رحبلت ماركوبولو، ص: ماركوبولو. عشرة آالؼ مقاتؿ: التوماف (216)
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، فمثبًل كاف الجندي الذي تثبت عميو تيمة التحوؿ مف قائد إلى آخر (217)الموت
طواعية ينفذ فيو حكـ اإلعداـ إماـ الوحدة العسكرية كميا، كما اف القائد الذي يقبمو 

. (218)يعاقب عقابًا صارماً 
وفيما يتعمؽ بتنظيـ اإلدارة المدنية، فمعمـو اف المغوؿ كانوا عمى مستوى 
متدني مف الحضارة ولذا فأنو فور الفراغ مف توحيد منغوليا وقبؿ إخضاع الببلد 
المتحضرة المجاورة لمنغوليا شرع جنكيزخاف في االستفادة مف أرباب الخبرة في 
الشؤوف اإلدارية مف أبناء قومو ومف الشعوب األخرى، ويشير ىنا بارتولد بأف 

جنكيزخاف عيد إلى شيكي قوتوقو وىو تتاري األصؿ بالبت في المسائؿ القضائية 
أمرؾ بأف تحكـ وتعاقب في المسائؿ المتصمة بالسرقة والغش، وكؿ مف يستحؽ ))

القتؿ جاِزِه بالقتؿ وكؿ مف يستحؽ العقوبة عاقبو وأنت الذي ستقطع في المسائؿ 
المتصمة بتقسيـ األمبلؾ بيف الناس وعميؾ بتدويف أحكامؾ عمى لوحات سود حتى 

 كما استفاد المغوؿ مف نظاـ (219)((ال يغيرىا أحٌد مف الناس في األزمنة التالية
األختاـ الذي كاف معمواًل بو عند قبيمة النايماف المغولية فقد كاف في خدمة زعيـ 

النايماف تايانؾ خاف احد االيغور واسمو تاشاتوف كاف مسؤواًل عف ختـ تايانؾ خاف 
. (220)فجعمو جنكيزخاف في خدمتو ليكوف مسؤواًل عف الختـ الخاني

                                                 

تأريخ الدوؿ : ابف العبري. 67-66، ص1تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني (217)
 .27العالـ اإلسبلمي، ص: شبولر. 420السرياني، ص

تركستاف مف الفتح العربي إلى : بارتولد. 420تأريخ الدوؿ السرياني، ص: ابف العبري (218)
حمدي، حافظ . 56جنكيزخاف إمبراطور الناس كميـ، ص: المب. 552الغزو المغولي، ص

ـ، 1950الشرؽ اإلسبلمي قبيؿ الغزو المغولي، دار الفكر العربي، مصر، : أحمد
 .143-142ص

  .559تركستاف مف الفتح العربي إلى الغزو المغولي، ص  (219)

المغوؿ، : العريني. 553تركستاف مف الفتح العربي إلى الغزو المغولي، ص: بارتولد (220)
 .58ص
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كما أدخؿ في خدمتو أحد أبناء اقميـ ببلد ما وراء النير مف المسمميف 
المدعو محمود يمواج الذي اتخذه جنكيزخاف وزيرًا ومستشارًا لو ثـ واله بعد استيبلء 

. (221)المغوؿ عمى إقميـ ببلد ما وراء النير حاكمًا عمييا مف قبمو
ويشير رشيد الديف اليمذاني بأف التطورات اإلدارية التي حدثت عمى عيد 
جنكيزخاف وعيد أبنائو شممت تنظيـ مراتب الحكاـ، فقد وضع المغوؿ لكؿ بمد أو 
والية أسمًا ذا معنى خاص وتبيف درجات الحكاـ ومراتبيـ مف أسماء تمؾ المدف 
بحيث ال يحتاج إلى كتابتيا في المراسيـ فيي تبيف قدر كؿ حاكـ وفي أي مرتبة 
يجمس في حضرة الخاف ومف كؿ مرتبة يعرؼ أي الحكاـ ينبغي عميو اف يستقبؿ 

: الحاكـ اآلخر ويركع لو تحية واحترامًا وقد سميت المراتب عمى النحو اآلتي
  ((والية عظيمة بيا مقر الخاف))كينؾ : المرتبة األولى
  ((مممكة بيا عرش الخاف))دو : المرتبة الثانية
  ((عاصمة والية))فو : المرتبة الثالثة
  ((مدينة مف الدرجة الثانية ))جو : المرتبة الرابعة

  ((ناحية حربية))كوف : المرتبة الخامسة
  ((مدينة مف المرتبة الثالثة))ىيف : المرتبة السادسة
  ((قصبة))جيف : المرتبة السابعة
 (222)((قرية))شوف : المرتبة الثامنة

وجعموا لموظائؼ الكبرى ألقابًا منيا جنكسانؾ وىو لقب األمراء العظاـ 
الذيف تكوف ليـ النيابة والوزارة، وفنجاف وىو لقب نواب الديواف، والرسـ عندىـ اف 
يكوف في ديواف الخاف أربعة برتبة جنكسانؾ وأربعة برتبة فنجاف وكاف لمخاف اثنا 

. (223)عشر ديوانًا كبيرًا يسمى شينؾ

                                                 

 .59المغوؿ، ص: العريني (221)

 .10-9ص(( تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ  (222)

  .10، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني (223)
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ذا كاف جنكيزخاف قد أظير موىبتو في الجانب اإلداري والعسكري في  وا 
بناء الدولة فأف موىبتو كمشرع قانوني ومنظـ لمجتمعو ال يقؿ أىمية عف باقي 
منجزاتو فقد جمع ورتب القوانيف واألعراؼ التي كانت سائدة بيف شعبو وأضاؼ 

إلييا لينتج الياسا او القانوف األساسي لمدولة ونظـ ىذا القانوف الحياة العامة 
. المغولية لمدة طويمة بعد موتو، فقد احتوت الياسا عمى مواد تنظـ الحياة المدنية

ىكذا كاف ( 224)((فمكؿ عمؿ قانوف، ولكؿ مصمحة دستور، ولكؿ جـر حدٌ ))
يرى جنكيزخاف ما كاف يجب اف يكوف عميو المغوؿ في حياتيـ وعبلقاتيـ بعضيـ 

. مع بعض
 التي (225)وقد أشارت بعض المصادر والمراجع التاريخية إلى بنود الياسا

عقب اختياره خانُا أعظـ وفييا نظـ  (ـ1206/ىػ603)أصدرىا جنكيزخاف سنة 
عبلقة الحاكـ بالمحكـو وعبلقة المحكوميف بعضيـ مع بعض، كما حدد عبلقة 

الفرد بالمجتمع، وتتمخص أحكاـ الناس في أمور ثبلث ىي الخضوع لجنكيز خاف 
. (226)واالتحاد في قبيمة واحدة والعقاب الصاـر لكؿ مخطئ

                                                 

تأريخ أدبيات در إيراف، : صفا. 62، ص1تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني (224)
 .11، ص1، ـ5ج

ابف . 67-61، ص1الجويني، تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: عف بنود الياسا ينظر (225)
، 13البداية والنياية، ج: ابف كثير. 421-420تأريخ الدوؿ السرياني، ص: العبري
. 221-220، ص2المواعظ واالعتبار ج: المقريزي. 119-118ص

Poliak:  The Influence of Chingiz – Khan Yasa , upon The General 
of the Mamluk state: "Bulletin of the school of oriental and African 
studies"  University of London,   , Vol  Part , P.-, 
-. 

الدولة الخوارزمية والمغوؿ، دار الفكر : حمدي. 339المغوؿ في التأريخ، ص: الصياد (226)
مدى تطبيؽ القوانيف : حسف، نزار. 212 ـ، ص1949العربي، مطبعة االعتماد بمصر، 

 لعاـ  93المغولية في السمطة الممموكية، بحث منشور في مجمة دراسات تاريخية، العدد 
.  86 – 85 ـ، ص2006

A.K.S. Lambton: Iran In The Encyclopaedia of Islam, Vol: I , part I , 
London ,  , p.. 
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وبعد ىذه السمسمة مف اإلجراءات شرع جنكيزخاف في توسيع ممكو خارج 
منغوليا واستطاع اف يسيطر عمى معظـ أجزاء إمبراطورية الصيف الشمالية بما فييا 

.  (227) (ـ1215/ ىػ612)العاصمة بكيف وذلؾ سنة 
 وعندما استكمؿ ىدفو األولي في الصيف وجو قوتو نحو الغرب سنة 

ليصطدـ بالدولة الخوارزمية التي لـ يستطع سمطانيا عبلء  (ـ1219/  ىػ616)
مف إيقاؼ زحفيـ  ( ـ1220 – 1199/ ىػ 617 – 596)الديف محمد خوارزمشاه 

فبدأ التقيقر أماميـ حتى انتيى بو المطاؼ إلى إحدى جزر بحر قزويف فتوفي 
. (228)(ـ1220/ىػ617)ىناؾ سنة 

جوجي يتمرد عمى سمطة والده  - 7
اخضع جنكيز خاف إمبراطوريتو التي كونيا بعد توسعاتو في ببلد ما وراء 
النير خوارـز وخراساف والصيف تبعًا لممبدأ السائد عند الشعوب البدوية التي تعد أف 
ما يجري امتبلكو مف ببلد وأقاليـ ليس ممكًا لمحاكـ بؿ ألسرة الخاف الحاكمة واف 

لكؿ فرد مف أفراد األسرة أف يختص بعدد مف القبائؿ واف يكوف لو إقطاع واسع مف 
البراري تمارس فيو ىذه القبائؿ حياة الرعي واف يتوافر لو مف الخراج ما يكفي 
لئلنفاؽ عمى ببلطو وعساكره، وىذا الخراج تؤديو الشعوب التي خضعت لمفرد 

. الحاكـ مف ىذه األسرة

                                                 

.  5، ص1، ـ5أدبيات در إيراف، ج: صفا (227)
Bosworth , Ctifford Edmund: The Islamic Dynasties , Edinburghat , 
 , P. ; Spuler: Die Goldene Horde , P,. 

سيرة السمطاف جبلؿ الديف منكبرتي، دار الفكر العربي، : النسوي، محمد بف احمد (228)
طبقات الشافعية : السبكي، تاج الديف تقي الديف .105-104 ـ، ص1953القاىرة، 

الشافعي، عبد الرحمف بف . 180-179، ص1الكبرى، مجمة دار المعرفة، بيروت، ـ
سييؿ : نزىة المقمتيف في سيرة الدولتيف العبلئية والجبللية، تحقيؽ: إسماعيؿ بف إبراىيـ

التأريخ : سمطاف. 33-30ـ، ص2008زكار، منشورات التكويف لمتأليؼ والترجمة والنشر، 
 .220-217، ص2اإلسبلمي في العصر العباسي، ج
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ذا كانت القواعد تجعؿ الوطف األصمي منغوليا ممكًا لبلبف األصغر  وا 
 فإف باقي أجزاء اإلمبراطورية توزعت عمى أوالده الثبلثة (229)لمخاف وىو تولوي

اآلخريف فاختص جغتاي االبف الثاني لجنكيزخاف بببلد االيغور واقاليـ ببلد ما وراء 
 وتشمؿ منطقة نير ايممي وايسيف كوؿ، وأعالي نير جوو طمس، فضبًل (230)النير

 في (232) وسمرقند واتخذ جغتاي مقر حكمو في جنوب نير ايممي(231)عف بخارى
. (233)((قناس))المدينة التي تسمى 

أما أوكتاي االبف الثالث لجنكيزخاف فانحصر ممكو في المناطؽ التي تقع 
إلى الشماؿ والشماؿ الشرقي مف بحيرة بمكاش مف اقاليـ تارباجاي وارتيش 

. (234)واورنوجو و حوض نير ايميد الواقع شرقي بحيرة بمكاش
أما االبف األكبر جوجي فكاف نصيبو في أوؿ األمر المناطؽ الشمالية 

الغربية مف ببلد الخطاي وىي األراضي الممتدة مف نير ارتيش إلى بحيرة االكوؿ 
إلى نيري ايممي وسيحوف، ثـ أضاؼ إليو والده ما سيتـ فتحو مف ببلد خوارـز 

                                                 

المغوؿ في التأريخ، : الصياد. 74، ص1تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني (229)
تأريخ : الطويؿ، محمد اميف غالب. 157-156المغوؿ، ص: العريني. 165-164ص

 .315ـ، ص1966العموييف، دار األندلس لمطباعة والنشر، بيروت، 

تأريخ مختصر الدوؿ، : ابف العبري. 74، ص1تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني (230)
المغوؿ في التأريخ، : الصياد. 312، ص4صبح األعشى، ج: القمقشندي. 396ص
. 243، ص4تأريخ التمدف اإلسبلمي، دار اليبلؿ، القاىرة، ج: زيداف، جرجي. 165ص

 .42ـ، ص1967المماليؾ، دار النيضة العربية، : العريني

مف أعظـ مدف ببلد ما وراء النير، تقع عمى نير الصغد وكانت المدينة تسمى : بخارى (231)
: ابف حوقؿ، أبو القاسـ النصيبي. قديمًا بومجكث، وتتبع بخارى عدد مف القرى والقصبات
الحموي، . 399-398ـ، ص1979صورة األرض، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، 

معجـ البمداف، دار إحياء التراث اإلسبلمي، بيروت، : ياقوت، شياب الديف ابي عبد اهلل
  .280، ص1ـ

 .158المغوؿ، ص: العريني (232)

 .74، ص1تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني (233)

 .165المغوؿ في التأريخ، ص: الصياد. 158المغوؿ، ص: العريني (234)
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امتدادًا إلى أرض جنوب القوقاز غرب بحر قزويف أي المناطؽ التي يطمؽ عمييا 
. (235)اسـ القفجاؽ

وبما أف العمميات الحربية لجنكيز خاف كانت قد طالت كؿ أقاليـ الدولة 
الخوارزمية باستثناء اقميـ خوارـز لذلؾ وجو جنكيزخاف ثبلثة مف أبنائو وىـ جوجي 

 لتحاصر (236)وجغتاي واوكتاي ليقود ثبلثة جيوش قواميا مائة ألؼ جندي
 المنيعة األسوار وعمى الرغـ مف المقاومة الباسمة لسكاف (237)العاصمة جرجانية

 ىػ 618)المدينة فأف جند المغوؿ تمكنوا مف اقتحاميا لينزلوا بيا الدمار وذلؾ سنة 
، وىكذا بسقوط جرجانية أصبح إقميـ خوارـز ُيدار مف قبؿ جوجي (238)(ـ1221/ 
(239) .

                                                 

تأريخ أبف خمدوف، : ابف خمدوف. 73، ص1تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني (235)
، 1السموؾ ج : المقريزي. 313-312، ص4صبح األعشى، ج: القمقشندي. 506، ص5ج
المنيؿ الصافي والمستوفي بعد الوافي، تحقيؽ : ابف تغري بردي. 395 – 394، ص2ؽ

شاكر، . 78، ص4ـ، ج1956أحمد يوسؼ نجاتي، مطبعة درا الكتب المصرية، القاىرة، 
  .135، ص7، ج5ـ،  ط2000التأريخ اإلسبلمي، المكتبة اإلسبلمية، : محمود

تأريخ نامو ىراة، : اليروي، سيؼ بف محمد بف يعقوب. 40نزىة المقمتيف، ص: الشافعي (236)
 .125المغوؿ في التأريخ، ص: الصياد.  49ىػ، ص1352از انتشارات، كتبخانة خياـ، 

تقع عمى نير جيحوف وىي أعظـ مدف إقميـ خوارـز وأكثرىا مااًل  ((اوركنج))جرجانية  (237)
لسترنج، . 45، ص2معجـ البمداف، ـ: الحموي. وأحسنيا حااًل وبنيانًا طاليا تخريب المغوؿ

بمداف الخبلفة الشرقية، ترجمة بشير فرانسيس وكوركيس عواد، مطبعة الرابطة، بغداد، : كي
 .491 ـ، ص1954

، 1تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني. 171سيرة جبلؿ الديف، ص: النسوي (238)
 .221، ص2سمطاف، التأريخ اإلسبلمي في العصر العباسي، ج. 135-131ص

 .639تركستاف مف الفتح العربي إلى الغزو المغولي، ص: بارتولد (239)
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أما جغتاي واوكتاي فالتحقا بوالدىما الذي كاف يطارد جبلؿ الديف منكبرتي 
.  (241) في إقميـ السند(240)الذي كاف قد خمؼ والده عمى سمطنة الدولة الخوارزمية 

وىناؾ مف يعد سقوط جرجانية بداية لتصدع العبلقة بيف جوجي ووالده 
وأخوتو، فكانت تعميمات جنكيزخاف واضحة لقادة جيوشو وىو إنزاؿ الدمار بأية 

مدينة معادية ترفض االستسبلـ ولـ تكف الجرجانية خارجة عف ىذا السياؽ، ولكف 
جوجي الذي أراد أف تكوف جرجانية عاصمة لمناطؽ نفوذه، التمس مف أخويو بعدـ 

 وىذا ما أثار حقده عمى أخويو لكنو (242)تخريب المدينة ولكف رغبتو لـ يؤخذ بيا
 وبعد أف استكممت القوات (243)آثَر عدـ إظيارىا خوفًا مف ردة فعميما عميو

المغولية احتبلؿ معظـ أراضي الدولة الخوارزمية واطمأف جنكيزخاف بأف أىدافو قد 
تحققت فييا صمـ عمى العودة إلى منغوليا خصوصًا عندما عمـ أف ثورة قاـ بيا 
الخطأ والتنكوت ضده في شماؿ الصيف والتبت واف الظروؼ تستدعي وجوده 

 فمف بيشاور في أفغانستاف توجو جنكيزخاف إلى سمرقند ليمضي فييا (244)ىناؾ
وبالقرب مف نير سيحوف أرسؿ في استدعاء أبنائو  (ـ1223/ ىػ620)شتاء عاـ 

ليتفاوض معيـ في مياـ األمور التي تتعمؽ بتدبير شؤوف الممالؾ التي سخرىا 
المغوؿ فمحؽ بو جغتاي واوكتاي المذاف كانا يقوماف بعمميات عسكرية ضد بقايا 

الجيش الخوارزمي في ببلد ما وراء النير غير أف جوجي تأخر في الوصوؿ حتى 

                                                 

تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، : عف خبلفة جبلؿ الديف والده عمى السمطة ينظر الجويني (240)
 .10، ص5، ج1تأريخ أدبيات در إيراف، ـ: صفا. 41- 35، ص2ـ

 .142-141، ص1تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني (241)

 .639تركستاف مف الفتح العربي إلى الغزو المغولي، ص: بارتولد (242)

(.  3) واليامش رقـ 36الحياة السياسية في العراؽ في عيد السيطرة المغولية، ص: القزاز (243)
 .37ص

  .144-142، ص1تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني (244)
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عندما كاف جنكيزخاف قد خيـ  (ـ1223/ ىػ 620)انضـ إلى والده في ربيع سنة 
. (245)في صحراء قبلف باشي

وىناؾ عقد جنكيزخاف اجتماعًا مع أبنائِو لمتشاور معيـ ورسـ الخطط 
 وبعد انفضاض االجتماع عاد جوجي إلى وادي القفجاؽ ليكوف بيذا (246)لممستقبؿ

االجتماع آخر لقاء لو مع والده لتتوتر العبلقة بينيما بعدما أظير جوجي رغبة في 
إقامة مممكة مستقمة لو عف إمبراطورية والده وىنا يشير بارتولد والصياد معتمداف 
عمى ما جاء في كتاب طبقات ناصري لممؤرخ الفارسي الجوزجاني المتوفى سنة 

بأف جوجي قد بمغ لو االفتتاف بببلد القفجاؽ حدًا جعمو يعقد  (ـ1298/ ىػ698)
العـز عمى إنقاذ تمؾ الببلد مف التخريب لممناطؽ التي لـ يحتميا بعد فقاؿ لحاشيتو 

إف جنكيزخاف قد فقد عقمو كي يقتؿ مثؿ ىذا الخمؽ ويخرب مثؿ ىذا العدد مف ))
 في إشارة منو إلى ما ارتكبو جنكيزخاف مف مجازر بحؽ سكاف ببلد ما –الببلد 

وراء النير وخراساف واف الصواب في أف يقتؿ والده أثناء الصيد ويعقد حمفًا مع 
وقد نمى خبر ىذه الخطة إلى جغتاي الذي أعادىا عمى مسامع والده ( (المسمميف

 (ـ1282/  ىػ681) والجويني المتوفى سنة (247)فأمر األخير بسـ جوجي سراً 
وبوصفو مؤرخًا لممغوؿ لـ ُيِشر في كتابو تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي إلى شيء 

عف التمرد مدفوعًا عمى ما يبدو في رغبتو في الحفاظ عمى سمعة أف المغوؿ كانوا 
موحديف تحت زعامة جنكيزخاف وانو ال يمكف تصور احد يتمرد عميو مف أبناء 

                                                 

تقع في القسـ الشرقي مف منطقة ميموف إلى الشماؿ مف منطقة : صحراء قبلف باشي (245)
تركستاف مف الفتح العربي إلى الغزو : بارتولد. اسكندر في اقميـ ببلد ما وراء النير

 (.429) واليامش 637المغولي، ص

تأريخ أدبيات در إيراف ج : صفا. 144، ص1تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني (246)
 .11، ص1، ـ5

: الصياد. 641 – 640تركستاف مف الفتح العربي إلى الغزو المغولي، ص: بارتولد (247)
. 138المغوؿ في التأريخ، ص

Boyle , John  ِ  ِAnddrew: The Mongol world Empire , London, , 

p.. 
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 (248)قومو فكيؼ القبوؿ بتمرد ابنو عميو ربما لو أشار إلى ذلؾ لناؿ غضب سادتو
ومنيـ الخاف منكو حفيد جنكيزخاف حيث كاف وزيرا لو، أما مؤرخ المغوؿ رشيد 

فيو مف أشار بوضوح إلى ىذه  (ـ1318/ ىػ718)الديف اليمذاني المتوفى سنة 
الحادثة ولكف بطريقة تختمؼ عف ما ذكره الجوزجاني وجرأة رشيد الديف في ذكر 
ىذه الحادثة جاءت عمى ما يبدو إلى تباعد العامؿ الزمني بينو وبيف الحادث 

بحدود قرف مف الزماف وانو عاش في فترة كانت الصراعات السياسية بيف األسرة 
 وغدت اإلشارة إلييا لـ تعد أمرًا مزعجًا لؤلسرة الحاكمة (249)الحاكمة أمرًا مألوفاً 

المغولية ومفاد ما ذكره رشيد الديف أف جنكيزخاف قد استدعى ابنو جوجي لبلشتراؾ 
معو في غزو ببلد التنكوت الصينية وكاف جوجي خبلؿ ذلؾ مشغواًل بعمؿ 

عسكري في ببلد القوقاز فبداًل مف ايقاؼ عممياتو في ىذه الببلد واالمتثاؿ لطمب 
والده اخذ يتيرب مف ىذا األمر مدعيًا بأنو مريض، ولكف احد المغوؿ وصؿ مف 

ببلد جوجي ليشير لجنكزيخاف انو رأى جوجي في الصيد عند ذاؾ أدرؾ جنكيزخاف 
وأعمف بأنو  ((لعؿ جوجي قد فقد عقمو))أف ابنو قد عصى أوامره عف قصد وقاؿ 

 ويعمؿ المؤرخ الروسي كيتشانوؼ سبب (250)((سيعدمو ولف يرى الرحمة أبداً ))
االستجابة لطمب والده بالقوؿ أواًل أف جوجي  ((بتشجو))رفض جوجي والذي يسميو 

. (251)كاف يشعر أف والده لـ يكف لو المحبة

                                                 

معروؼ أف عائمة الجويني ومنيـ الصاحب شمس الديف وأخوه عبلء الديف الجويني كانوا  (248)
اقا وتكودار، بوا يتبوؤف اعمى المناصب اإلدارية في دولة المغوؿ عمى عيود منكو وىوالكو 

الشرؽ اإلسبلمي في عيد االيمخانييف، منشورات مركز الوثائؽ : عف ذلؾ ينظر، الصياد
، 297، ص2الوجيز في تأريخ إيراف، ج: ـ، الجاؼ1989والدراسات اإلنسانية، الدوحة، 

299. 

عف الصراعات السياسية لؤلسرة الحاكمة في الفترات البلحقة ستكوف موضوع الفصوؿ  (249)
 .القادمة

، ((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ . 79، ص2، ج1جامع التواريخ، ـ: اليمذاني (250)
 .120ص

 .322 – 321حياة تيموتشجيف، ص (251)
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ويبدو أف ىذا الشعور جاء بسبب الشكوؾ التي كانت تراود جنكيزخاف 
 ومبعث ىذه الشكوؾ ترجع إلى حادثة (252)حوؿ عائدية انتماء جوجي إلى صمبو

خطؼ والدتو بورتة التي كانت قد حممت بو في اسر المركيت ليا والتي سبؽ 
اإلشارة إلييا وثانيًا انو يأخذ عمى والده المبالغة في تدمير مف غزاىـ فمـ يرؽ لو 

ذلؾ فضبًل عف حالة الخصاـ التي كانت قائمة بيف جوجي وباقي أخوتو واف ىناؾ 
مف اتيمو بأنو كاف يخطط لقتؿ والده كميا أسباب دفعت جوجي إلى رفض طمب 

 عند ذاؾ أرسؿ جنكيزخاف عميو جغتاي واوكتاي وتجيز (253)والده والتعمؿ بالمرض
لمحاؽ بيـ ولكف بمغو نبأ موت جوجي وموتو جاء كما أشرت آنفًا بطريقة دس السـ 

 حفاظًا عمى وحدة إمبراطورية المغوؿ وكاف تأريخ موتو (254)لو بتدبير مف والده
. (255)قبؿ موت جنكيزخاف بستة أشير (ـ1227/ىػ624)سنة 

 
 
 

                                                 

وجوجي قد ال يكوف مف صمب "أشار إلى ىذا التشكيؾ صراحة القمقشندي بالقوؿ  (252)
 .312، ص4ينظر صبح األعشى، ج" جنكيزخاف 

  .322-321حياة تيموتشجيف، ص: كيتشانوؼ (253)

، ((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ . 79، ص2، ج1جامع التواريخ، ـ: اليمذاني (254)
حياة تيموتشجيف، : كيتشانوؼ. 313، ص4صبح األعشى، ج: القمقشندي. 120ص
.  322ص

Boyle: The Mongol World Empire p. .  

. 11، ص5، ج1تأريخ أدبيات در إيراف، ـ: صفا (255)
Golubeva , T and L gellerstin: Early Russia theussr historical 
shetchers. Moscow ,  , p. . 
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صراع األسرة احلثمَت عيى ٍْصب اخلثُ األعظٌ :رابعث
 ت٘يل اٗمتثي ٍْصب اخلثٍّت  -1

غادر جنكيز خاف األقاليـ الغربية ممثمة بأمبلؾ الدولة الخوارزمية قبؿ 
 (ـ1225/ىػ622)إلى العاصمة قراقوـر سنة ( 256)إكماؿ إخضاعيا بصورة كاممة

غير انو لـ يقـ فييا طويبًل إذ كاف قد صمـ عمى الخروج بنفسو لقتاؿ الخطأ 
 لتمردىـ عميو، فقاد جيشو الضخـ لينزؿ الدمار والخراب بيذه (257)والتانجوت

 وكاف التعب ومشاؽ السفر وفعؿ العمميات العسكرية وكبر السف قد (258)الببلد
نالت مف صحة جنكيز خاف خبلؿ تمؾ العمميات ومع ذلؾ لـ تثنو تمؾ المعاناة 
عمى ما كاف قد صمـ عميو وىو استكماؿ احتبلؿ جنوب الصيف والقضاء عمى 
أسرة سونج التي كانت تحكـ فييا فصادؼ في أثناء عبوره نير ساؿ إلى جنوب 
الصيف أف مر بمنطقة عرفت بعفونة الجو ورداءة المناخ فأثر ذلؾ عمى صحتو 

فأصابو الضعؼ واالنييار وشعر بدنو أجمو عند ذلؾ استدعى أوالده وحاشيتو إلى 
. (259)اجتماع ليقرر فيو مستقبؿ الببلد

وخبلؿ االجتماع توجو جنكيز خاف بنصائحو إلى أوالده ومنيـ جغتاي 
وأوكتاي وتولوي وباقي أفراد أسرتو بالقوؿ اف المرض قد استولى عميو فطمب مف 

                                                 

تأريخ الشعوب اإلسبلمية، : بروكمماف. 453تأريخ الدوؿ السرياني، ص: ابف العبري (256)
إيراف ماضييا وحاضرىا، ترجمة عبد النعيـ محمد حسنيف، مكتبة : ولبر دونالد. 386ص

  .66ـ، ص1958مصر، القاىرة، 

تأريخ دوؿ : الصدفي. 28، ص((تأريخ خمفاء جنكيز خاف  ))جامع التواريخ : اليمذاني (257)
 .274، ص2اإلسبلـ، ج

حياة تيموتشجيف، : كيتشانوؼ. 173، ص1تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني (258)
  323- 318ص

تأريخ الدوؿ : ابف العبر ي. 173، ص1تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني (259)
 .41الحياة السياسية في العراؽ في عيد السيطرة المغولية، ص: القزاز. 453السرياني، ص
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إذا أراد جميع ...)) وأضاؼ (260)األبناء واألحفاد أف يحافظوا عمى عرشو وممتمكاتو
األبناء أف يكونوا خانات وحكامًا وآخر ال يكوف فسيكوف مصيركـ كمصير الثعباف 
المتعدد الرؤوس الذي ىاجمو البرد ذات ليمة فأراد أف يزحؼ إلى جحره وكمما أراد 

لذلؾ نصحيـ ( (رأس أف يسد باب الجحر نازعتو الرؤوس األخرى حتى كاف ىبلكو
بأف يكونوا متوحديف كثعباف برأس واحد وميما داىمو البرد يستطيع أف يدخؿ جحره 

. (261)ويأمف بو شر البرد بعد أف يدخؿ ذيمو وسائر أعضائو
أبونا الممؾ ))وبعد أف أنيى نصائحو وأوامره ركع أمامو الجميع وقالوا 

إذا كاف ىذا أممكـ ))قاؿ جنكيز خاف ( (ونحف العبيد قد رضخنا ألمرؾ ورأيؾ
ف رأيتـ رأي بعد أف سمعت منكـ والءكـ،  فستعيشوف في نعيـ ودالؿ كؿ عمركـ وا 
فإني اختار اوكتاي ليجمس عمى سرير الخانية لما يمتاز بو مف رأي متيف وعقؿ 
راجح ولما يتمتع بو مف رعاية لمجيش وحماية لمرعية ومحافظة عمى الثغور بفكر 
ثاقب وتدبير حسف، كؿ ىذا جعمني اختاره وليًا لمعيد وأتوقع أف يمسؾ بدفة الحكـ 

فوافؽ رأيو الجميع فطمب منيـ أف يقرنوا موافقتيـ بالكتابة، فكتب ( (بصرامة وكفاية
. (262)األوالد جميعًا امتثااًل ألمر والدىـ

وبعدىا أشتد المرض بجنكيز خاف فاستحالت عميو الحركة والنيوض وفي 
لفظ أنفاَسُو األخيرة ليحمؿ  (ـ1227/ىػ624)الرابع مف شير رمضاف مف سنة 

                                                 

العبر في خبر مف غبر، تحقيؽ : الذىبي. 453تأريخ الدوؿ السرياني، ص: ابف العبري (260)
المنيؿ الصافي، : ابف تغري بردي. 98، ص5ـ، ج1966صبلح الديف المنجد، الكويت، 

تأريخ جياف آرا كتبخانة دشي، تيراف ايشنكاه : غفاري قزويني، القاضي احمد. 76، ص4ج
 .303سرجشمة، بباياف رسبيد، ص

 .73،174، ص1تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني (261)

: وينظر كذلؾ ابف العبري. 175-174، ص1تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني (262)
 .303تأريخ جياف آرا، ص: غفاري قزويني. 453تأريخ الدوؿ السرياني، ص
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جثمانو إلى منغوليا ليدفف في المنطقة التي يخرج منيا نير اونوف وكيروليف وبقي 
. (263)موضع الدفف سرًا مف األسرار كما ىي عادة المغوؿ

وىنا البد مف القوؿ إف استبعاد تولوي وجغتاي عف ىذا االختيار ال يعني 
أنيما كانا أقؿ كفاءة مف اوكتاي فاألوؿ قد فاؽ كؿ اخوتو في الصفات العسكرية 

 وكاف والُدُه بسبب ىذه الميارات قد خصو –والمقدرة الفائقة في قيادة الجيوش 
عداد الجنود، أما الثاني جغتاي فكاف األقرب إلى طبائع  بميمة ترتيب الجيوش وا 
والده وىو الذي عرؼ بالصرامة والتشدد في تطبيؽ الياسا حيث كاف مسؤواًل عف 

 ويبدو أف (265) فضبًل عف كونيما إدارييف ممتازيف(264)تطبيقاتيا زمف والده
استبعادىما عف خبلفتو جاء بسبب شعور العداء الذي سبؽ أف قاـ بيف جوجي 

.   واخويو ىذيف
وعمى الرغـ مف أف جوجي كاف قد توفى قبؿ ىذا االختيار غير أف جنكيز 

خاف عمى ما يبدو قد تحسب مف اف ينتقؿ ىذا العداء إلى عائمة جوجي التي 
ستسبب المتاعب إذا ما تـ اختيار احدىما ليكوف خميفتو لمخانية لذلؾ جاء اختياره 

. ألوكتاي لما يمتمكو مف صفات تجعمو مقبواًل مف شعبو
في  ((قوريمتاي))لـ يمارس أوكتاي سمطة الخانية إال بعد انعقاد مؤتمر 

وكاف . (266)وفيو تـ تنصيبو خانًا أعظـ لممغوؿ (ـ1228/ىػ626)كوراف سنة 
تولوي يدير شؤوف اإلمبراطورية في الفترة ما بيف موت جنكيز خاف واعتبلء أوكتاي 

                                                 

ابف تغري . 98، ص5العبر، ج: الذىبي. 453تأريخ الدوؿ السرياني، ص: ابف العبري (263)
: غفاري قزويني. 77، ص4المنيؿ الصافي، ج. 268، ص6النجـو الزاىرة، ج: بردي

 . 138المغوؿ في التأريخ، ص: الصياد. 303تأريخ جياف آرا، ص

 .72، ص1تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني (264)

تركستاف نامو، ترجمة كريـ كشاورز، انتشارات بنياد فرينكؾ، إيراف، : و.و. بارتولد (265)
 .940ىػ، ص1352

تأريخ : غفاري قزويني. 30، ص((تأريخ خمفاء جنكيز خاف ))جامع التواريخ : اليمذاني (266)
، 3ش، ج. ىػ1347تأريخ مفصؿ إيراف، طبعة سنة : إقباؿ، عباس. 303جياف آرا، ص

 .146الشرؽ اإلسبلمي قبيؿ الغزو المغولي، ص: حمدي. 306ص
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العرش وىو الذي تقمد منصب الوصي طبقًا لمعرؼ المغولي الذي ينص أف األخ 
، (267)أعظـ لممغوؿ (خاف)األصغر ىو الذي يخمؼ أباه في الحكـ لحيف اختيار 

أما سبب استمرار وصايتو عمى الحكـ لسنتيف فالراجح أف السر في ذلؾ يرجع إلى 
 ويبدو أف (268)ما جرى مف تدبير مؤامرات إلقصاء اوكتاي عف حقو في الحكـ

تولوي نفسو كاف مشاركًا في تمؾ المؤامرات فقد أغراه عمى ما كاف قد حاز عميو 
مف ممتمكات أبيو كالموطف األصمي لؤلسرة الحاكمة عمى نيري اونوف وكيروليف 

 فضبًل عف الجانب األكبر مف الجيش فكاف (269)وأعالي نير توال وفييا مقر الحكـ
ألؼ رجؿ مف مجموع جيش جنكيز خاف البالغ مئة وتسعة وعشريف ألؼ  (101)لو 

أما الثمانية وعشروف ألؼ فقد توزعت عمى جميع أسرة جنكيز خاف مف اخوتو 
 غير أف (270)وأبنائو وزوجاتو، كما كاف لغالبية األمراء ميؿ لو أكثر مف باقي إخوتو

ما أثنى تولوي عف االستمرار في مخططو بإزاحة أخيو وتنصيب نفسو خانًا بالقوة 
ىو مستشار ووزير والده يي ليوتشوتساي الذي تدارؾ حدوث االنقساـ بإسداء 
النصح لتولوي بضرورة االستجابة لرغبة والده إذ ما أراد الحفاظ عمى وحدة 

. (271)الببلد
ويشير رشيد الديف اليمذاني بوضوح إلى القمؽ الذي انتاب األمراء المغوؿ 

قد تشاور جماعة األمراء األنجاؿ ))جراء تأخر انتخاب اوكتاي خانًا أعظـ بالقوؿ 
 وأخيرًا –واألمراء في شأف الممؾ الذي كاف قد ظؿ خاليًا مف ممؾ قرابة سنتيف 

                                                 

: اليمذاني. (1) واليامش رقـ 177، ص1تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني (267)
عمراف، . 137تأريخ المغوؿ، ص: إقباؿ.6،ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف ))جامع  التواريخ 

  . 42المغوؿ وأوربا، ص

 .160- 159العريني، المغوؿ، ص. 453تأريخ الدوؿ السرياني، ص: ابف العبري (268)

 .137تأريخ المغوؿ، ص: إقباؿ (269)

 .160- 159المغوؿ، ص: العريني (270)

 .160المغوؿ، ص: العريني (271)
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فكروا في انو قد يحدث أمٌر ما وليس ىناؾ رئيس وال ممؾ معيف فينصرؼ الفساد 
. (272)((والخمؿ إلى أساس الممؾ، فمف المصمحة التعجيؿ بتنصيب خاف لمخانية

وسواٌء أكاف النصح مف الوزير يي ليوأـ مف باقي األمراء فإّف تولوي ما 
كاف أماَمُو إال االستجابة ليذا النصح بايقاؼ مخططو بالدعوة لكافة أبناء األسرة 

.  بتنصيب اوكتاي خانًا أعظـ لممغوؿ ((القوريمتاي))الحاكمة لعقد 
عقد المؤتمر في منغوليا في منطقة يطمؽ عمييا اسـ كوراف في ربيع سنة 

 بحضور أفراد األسرة الحاكمة مف أبناء وأخوة جنكيز خاف (273)(ـ1228/ىػ626)
 وشرع (274)وباقي األمراء وقواد الجيش وبمشاركة زوجات جنكيز خاف وأبنائوِ 

الجميع في تبادؿ وجيات النظر بخصوص اختيار الخاف الجديد، ويورد رشيد 
شرع األبناء واألمراء في مخاطبة ))الديف اليمذاني جانبًا مف ىذا الحوار بالقوؿ 

اوكتاي قائميف تنفيذًا لحكـ جنكيزخاف ينبغي إجبلسؾ عمى عرش الممؾ حتى يشد 
الرؤساء المتمردوف منطقة حزاـ العبودية عمى وسطيـ وليطيع أوامرؾ البعيد 

ولو أف وصية جنكيز خاف تكوف نافذة بيذا ))فرد عمييـ أوكتاي قائبًل ( (والقريب
اإلجراء غير أف ىناؾ األخ األكبر واألعماـ وخاصة األخ األصغر تولوي خاف، 
 –فأنو أجدر بتقمد ىذا األمر وااللتزاـ بو، ذلؾ ألنو حسب تقاليد المغوؿ ورسوميـ 

يقـو االبف األصغر مف البيت األعظـ مقاـ األب ويتعيد مقامو وداره وتولوي ىو 
 وفي كؿ األحواؿ –االبف األصغر في المعسكر الكبير وكاف يبلـز أباه ليبًل ونيارًا 

فقد رأى وسمع وعرؼ التقاليد والقوانيف، فكيؼ اجمس عمى عرش القاآنية مع 
لقد فوض إليؾ جنكيز خاف ىذا األمر ))فرد عميو األمراء بالقوؿ ( (وجوده وحضوره

                                                 

 .28، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ  (272)

تأريخ ))جامع التواريخ : اليمذاني. 176، ص1تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني (273)
 .306، ص3تأريخ مفصؿ إيراف، ج: اقباؿ. 28، ص((خمفاء جنكيزخاف

، 1تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني: عف أسماء مف حضر المؤتمر ينظر (274)
اليمذاني، جامع التواريخ . 453تأريخ الدوؿ السرياني، ص: ابف العبري. 176-175ص
  .29-28، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))
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العظيـ مف بيف األبناء واألخوة ووكؿ إليؾ الحؿ والعقد فيو، فكيؼ يتسنى لنا أف 
. (275)((نغير أو نبدؿ حكمو المحكـو وأمره المبـر 

وسواء كاف امتناع أوكتاي في بادئ األمر برفض قبوؿ ىذا المنصب 
بالحجة التي أشرنا إلييا آنفًا أو أف ذلؾ جاء بيدؼ اختيار موقؼ باقي أخوتو فإف 

 ألمر يشير إلى ثمة معضمة كانت (276)استغراؽ أمر المشاورات لمدة أربعيف يوماً 
. تقؼ أماـ اختياره

وىنا يذكر رشيد الديف اليمذاني أف الثبلثة أياـ األولى مف المؤتمر انشغؿ 
فييا األمراء بالمتعة واألنس والطرب، ثـ أخذوا يتبادلوف األحاديث بشأف تدبير 

الممالؾ والممؾ إلى أف استقر رأييـ عمى إسناد منصب الخانية إلى أوكتاي عمبًل 
 في حيف – ومدة ىذا االستغراؽ ال يشير إليو اليمذاني (277 )بوصية جنكيزخاف

وىـ يتشاوروف واستمروا عمى ىذه الحاؿ أربعيف ... ))يذكر ذلؾ الجويني بالقوؿ 
يومًا، وكانوا في كؿ يوـ يرتدوف ألبسة قشيبة ويقرعوف الكؤوس ويستعيدوف 

تقدـ أبناء المموؾ نحو اوكتاي ))إلى أف جاَء يوـُ الواحد واألربعيف وفيو ( (الدروس
يضعوف بيف يديو مصمحة اإلخوة واألبناء التي فرضيا جنكيزخاف وفوضوه أمر 

وبذلؾ قبؿ أوكتاي ( (الحؿ والعقد والنقض واإلبراـ ولف نبدؿ مف أوامرؾ شيئاً 
خوتو، وأخذ جغتاي بيد أوكتاي (278)المنصب  عمى اف يعمؿ بإشارة أعمامو وا 

اليمنى وأخذ تولوي بيده اليسرى وأمسؾ عمو اوتجكيف بحزامو وأجمسوه عمى سرير 
الخانية ثـ رفع تولوي خاف كاسًا، فرفع الحاضروف بدورىـ كؤوسيـ داخؿ الببلط 

. (279)وخارجو باركوا لو بالخانية

                                                 

 .30-29، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ  (275)

 .178، ص1تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني (276)

 .29، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف ))جامع التواريخ  (277)

 .178-177، ص1تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ (278)

تأريخ ))اليمذاني،جامع التواريخ . 178، ص1تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني (279)
 .30، ص((خمفاء جنكيزخاف
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مف كؿ ىذه التفاصيؿ نستشؼ أف المؤتمريف لـ يكونوا في األياـ األولى 
مف المؤتمر في إجماع عمى شخص اوكتاي عمى الرغـ مف وجود وصية 

جنكيزخاف في ىذا األمر ولو كانوا متفقيف عميو لكاف أمر المؤتمر قد حسـ منذ 
األياـ األولى، وليذا يمكف القوؿ أف ىناؾ ثمة أمراء عارضوا تنصيبو لمصمحة 
تولوي ولكف جاءت موافقة تولوي برفع يد اوكتاي كداللة عمى إظيار التأييد لو 

. لينتيي امر االعتراض باضطرار المعترضيف عمى إعبلف الموافقة
وعمى أية حاؿ فإف المصادر التي بيف أيدينا والسيما المغولية مثمما 
تحاشت الحديث عف األسباب الحقيقية وراء تأخر انتخاب أوكتاي خانًا أعظـ 
تحاشت أيضًا اإلشارة إلى أي موقؼ سياسي أو حركة تمرد أو صراع مف قبؿ 

أبناء األسرة الحاكمة ضد أوكتاي، فمؤرخ المغوؿ الجويني ورشيد الديف اليمذاني 
المذاف تعتمد عمييما معظـ المصادر التي تناولت تأريخ المغوؿ ال يشيراف سوى 
اإلطراء عمى فترة حكـ اوكتاي وعدالتو وفتوحاتو والذي استغرؽ الحديث عنيا 

عشرات الصفحات، فيؿ يعقؿ اف فترة حكمو التي استغرقت ثبلثة عشر عامًا لمفترة 
 كانت (281)(ـ1241/ىػ639) وتأريخ وفاتو سنة (280)(ـ1229/ىػ626)بيف سنة 

خالية مف الصراع األسري ال نجد لذلؾ سوى تفسيرًا واحدًا ىو أف ذكاء أوكتاي 
السياسي قاده  إلى إشغاؿ األمراء بحركة الفتوحات والتوسعات كي ال يتيح ألحد 

حتى  ((القوريمتاي))الفرصة في التآمر عميو، وىذا ما حدث فعبًل، إذ ما أف انتيى 
اصدر اوكتاي المراسيـ في حركة الجيوش وحدد لكؿ أمير وجيتو في التوسع شرقًا 

                                                 

عما كتبو الجويني واليمذاني عف فترة اوكتاي واطرائيما عميو ينظر تأريخ فاتح العالـ  (280)
-30، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ  . 222-180، ص1جيانكشاي، ـ

64.  

معجـ األنساب واألسرات الحاكمة في التأريخ اإلسبلمي، أخرجو زكي محمد : زامباور (281)
ـ، 1951حسف و حسف محمد، ترجمة سيد إسماعيؿ وآخريف، مطبعة جامعة فؤاد األوؿ، 

 .360ص
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 والقضاء عمى الدوؿ وليذا أخذت جيوشو تضـر نيراف الحروب مف (282)وغرباً 
سواحؿ بحر البمطيؽ في شماؿ غرب اوربا وحتى كوريا ومف موسكو إلى نير 

 ولـ تيدأ حركة ىذه (283)الكنج حتى أعالي نير الفرات في إقميـ الجزيرة الفراتية
الجيوش حتى وفاتو ليضطر بعدىا معظـ قادة الجيوش العودة إلى منغوليا 

. النتخاب خاف جديد

 اىصراع بني  بْثء األسرة ادلينٍت احلثمَت عيى خالفت  ٗمتثي ٗتْصٍب مٍ٘ك -2
خثّثًال  عظٌ  

واجو المغوؿ أزمًة سياسيًة كبيرًة في اختيار مف يخمؼ اوكتاي عمى 
حيث بدأت األطماع عمى  (ـ1241/ىػ639)منصب الخانية بعد وفاتو سنة 

 وكاف اوكتاي خاف في (284)منصب الخانية والخبلؼ بيف أفراد األسرة الحاكمة
حياتو قد جعؿ والية العيد البنو الثالث كوجو، غير اف ىذا توفى في حياة والده 

فاختار اوكتاي لوالية العيد شيراموف بف كوجو عمى الرغـ مف صغر سنو ألنو كاف 
يحبو كثيرًا ويفضمو عمى أبنائو، وكاف شيراموف يعيش في ببلط جده مبلزمًا 

وجريًا عمى عادة المغوؿ أف يكوف ىناؾ وصًي يتولى الحكـ خبلؿ الفترة . (285)لو
االنتقالية بيف وفاة الخاف وتنصيب الخاف الجديد، والفترة االنتقالية ىذه قد تستغرؽ 
عدة سنوات ولما كاف أبناء الخاف المتوفى جميعيـ خارج منغوليا منشغميف بحركة 

                                                 

، 1تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني: عف مراسيـ إعداد الجيوش وقادتيا ينظر (282)
تأريخ : إقباؿ. 32، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني. 180ص

 .306، ص3مفصؿ إيراف، ج

عبلقات بيف : عف حركة الجيوش وحروبيا وفتوحاتيا في ىذه البمداف، ينظر اليوسؼ (283)
 .195-194الشرؽ والغرب،ص

عبلقات بيف الشرؽ والغرب، : اليوسؼ. 388تأريخ الشعوب اإلسبلمية، ص: بروكمماف (284)
  .195ص

تأريخ المغوؿ، : إقباؿ. 180، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني (285)
تأريخ : العزاوي. 675تركستاف مف الفتح العربي إلى الغزو المغولي، ص: بارتولد. 173ص

 .140، ص1العراؽ بيف احتبلليف، ج
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 فإف الخاصة والعامة ممف (286)التوسعات الخارجية التي كاف قد كمفيـ بيا أبوىـ
كاف في مقر حكـ اوكتاي قد اجتمعوا وأقروا بأف تكوف زوجة أوكتاي موكا خاتوف 

وىي التي كاف قد ورثيا اوكتاي عف أبيو جنكيزخاف كزوجو لو عمى حسب عاداتيـ 
، ولما كانت توراكنة خاتوف زوجتو الكبرى (287)ىي مف تتولى تصريؼ شؤوف الحكـ

 أكثر حصافة وحكمة مف موكا خاتوف، فقد تصدت لمحكـ (288)وأـ أوالده الكبار
وأسرعت في إرساؿ الرسؿ إلى أبنائيا وأمراء األسرة الحاكمة تشرح ليـ أحواؿ 

الببلد وتطمب منيـ تعييف مف يتولى شؤوف السياسة والحكـ بداًل مف موكا خاتوف 
الجاىمة بشؤوف السياسة عمى أف يكوف ممف يختاروَنُو تتوفر فيو القدرة عمى حسف 
إدارة الببلد وييتـ بالرعية ويثبت دعائـ الجيش، وجاء الرد سريعا مف األبناء اف 

 ((القوريمتاي))تكوف أميـ توراكنة ىي التي تتسمـ ميمة تصريؼ الحكـ لحيف عقد 
.  (289)لتنصيب خاف

وجاء اختيارىـ ليا بحكـ أنيا كانت الزوجة المفضمة واألثيرة لمخاف وأـ 
 وىكذا (290)أوالده الكبار فضبًل عف كونيا معروفًة بدىائيا وكفاءتيا السياسية

                                                 

تأريخ دوؿ : الصدفي. 176، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني (286)
. 195-194عبلقات بيف الشرؽ والغرب، ص: اليوسؼ. 278 – 275، ص2اإلسبلـ، ج
براوف، ادوارد جرانفيؿ، تأريخ األدب في . 388تأريخ الشعوب اإلسبلمية، ص: بروكمماف

 .574-573ـ، ص1954إيراف، ترجمة إبراىيـ أميف الشواربي، مطبعة السعادة، مصر 

 .222، ص1تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني (287)

 .176، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني (288)

ابف العبري، تأريخ الدوؿ . 222، ص1تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني (289)
. 671تركستاف مف الفتح العربي إلى الغزو المغولي، ص: بارتولد. 749السرياني، ص

 .40العالـ اإلسبلمي، ص: شبولر. 139، ص1تأريخ العراؽ بيف احتبلليف، ج: العزاوي

تأريخ خمفاء ))جامع التواريخ : اليمذاني. 749تأريخ الدوؿ السرياني، ص: ابف العبري (290)
 .574تأريخ األدب في ايراف، ص: براوف. 176، ص((جنكيزخاف
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استطاعت توراكنة خاتوف مف إزاحة موكا خاتوف عف الحكـ ثـ ما لبثت موكا أف 
. (291)توفيت بعد ذلؾ بوقت قصير

سعت توراكنة خاتوف خبلؿ فترة حكميا التي استغرقت قرابة خمس 
 عمى تنصيب ابنيا كيوؾ ليكوف خانًا أعظـ لممغوؿ بداًل مف حفيدىا (292)سنوات

 مستخدمة نفوذىا لتحقيؽ ىذا اليدؼ وفي ذلؾ يقوؿ (293)الصغير السف شيراموف
ومصداقًا لسيطرتيا وتحكميا أنيا لـ تأبو بوصية ))رشيد الديف اليمذاني عنيا 

ثارة الفتف )) (294)((زوجيا في والية العيد ولـ تسمع كبلـ اإلخوة الكبار والصغار وا 
ممف كاف يعارضيا لتوقع بينيـ إلضعافيـ ونجحت ( (بيف أفراد األسرة الجنكيزخانية

في ذلؾ حتى تمكنت ببراعتيا مف ضبط أمور الممؾ بمطؼ وحيمة وجذبت إلييا 
قموب األقرباء بأنواع اليدايا والتحؼ، وماؿ إلييا أكثر األجانب والعشائر واألقارب، 

 وكاف ممف (295)وانقاد الناس إلى أوامرىا طوعًا ورغبًة وانضوى تحت قوانينيا
اصطؼ إلى جانبيا في معارضة تولي شيراموف الخانية األمير باتو حيث كاف 

، إذ (296)شيخًا معظمًا لكافة أمراء المغوؿ فيو األكبر سنًا مف بيف أحفاد جنكيزخاف
 وكاف باتو مسموع (297)كاف جميع أبناء جنكيزخاف قد توفوا وآخرىـ كاف اوكتاي

ويرجعوف إليو في أمر تعييف المموؾ ))الكممة لدى األمراء بحكـ انو سيد الجميع 
                                                 

تركستاف مف : بارتولد. 176، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني (291)
  .671الفتح العربي إلى الغزو المغولي، ص

طبقات سبلطيف اإلسبلـ، ترجمو عف الفارسية، مكي ظاىر الكعبي، : ليف بوؿ ستانمي (292)
 .197ـ، ص1968منشورات البصري، 

 .181، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني (293)

 .181، ص((تأريخ خمفاء جنكيز خاف))جامع التواريخ  (294)

 .222، ص1تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني (295)

 .108،172، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني (296)

توفى جوجي قبؿ وفاة والده جنكيزخاف بستة أشير، أما تولوي فوفاتو كانت سنة  (297)
، وجغتاي توفى قبؿ اوكتاي بسبعة اشير فكانت وفاتو سنة (ـ1232/ىػ630)
، ((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : عف ذلؾ ينظر اليمذاني (ـ1240/ىػ638)

 .149،169، 63ص
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ذا كانت (298)((وتنصيبيـ  وال تفصح المصادر سببًا لمعارضة باتو لشيراموف، وا 
ىذه المعارضة قد جاءت ثأرًا لوالده جوجي الذي كاف اوكتاي مف ضمف مف تآمر 

 فما تفسيرنا لميؿ باتو الف يكوف كيوؾ ىو (299)عمى جوجي وساىـ في قتمو
المرشح لتقمد منصب الخانية وكيوؾ ىو ابف اوكتاي وتفسير ذلؾ ىو أف باتو كاف 
ثاقب الرأي ورأى أف المصمحة في اختيار كيوؾ الذي كاف قد شاىده عف قرب في 

-633)أثناء مصاحبة كيوؾ لو في الحممة المغولية، عمى أوربا في سنوات 
 وما امتمكو مف صفات في القيادة واإلدارة ما جعمو (300)(ـ1239-1235/ىػ637

يفضمو عمى شيراموف الذي كاف صغير السف وال خبرة لو في اإلدارة وقيادة 
. (301)الجيوش

ذا كانت توراكنة خاتوف وباتو قد نجحا في النياية في إيصاؿ كيوؾ  وا 
لمنصب الخانية فإف ذلؾ لـ يحدث إال بعد سمسمة مف المحاكمات المقيتة 

واإلعدامات الوحشية بببلط الخاف المتوفى وقصور األمراء والتي جعمت فيما بعد 
أي إلى مقر الخاف تعني ألي أمير انو ذاىب إلى  ((يذىب إلى األوردو))عبارة 

موت محقؽ وىنا يشير المؤرخ الروسي بارتولد بأنو ليس مف اإلنصاؼ إلقاء 
مسؤولية العدد الكبير والرىيب مف الضحايا مّمف اتيموا بمعارضة تنصيب كيوؾ 

لمخانية عمى المغوؿ أنفسيـ إذ إف الكثير مف الدسائس كاف يحيكيا ممثمو الشعوب 
المتحضرة التي كانت خاضعة ليـ واف حكاـ المغوؿ لـ يكونوا في واقع األمر سوى 

أدوات في أيدي أولئؾ الذيف ميروا في الدس بيف المسمميف وااليغور واألوربييف 
وكاف المغوؿ يقفوف في معظـ األحياف عند حد تسميـ المتيـ منيـ إلى يد أعدائو، 

                                                 

 .172، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني (298)

حياة تيموتشجيف، : عف تآمر اوكتاي ضد جوجي ومساىمتو في قتمو ينظر كيتشانوؼ (299)
 وفيو يسمى جوجي بتشجو واوكتاي بتشاغتاي،ينظر كذلؾ الفصؿ األوؿ، 322- 321ص

 .مبحث جوجي يتمرد عمى سمطة والده

 .109 – 108، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني (300)

  .1002تركستاف نامو، ص: بارتولد (301)
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 وىكذا (302)األمر الذي لـ يكف ليخفؼ بالطبع مف ىوؿ المصير الذي كاف ينتظره
ذىب نتيجة ىذا الصراع خيرة ممف كاف يدير الببلد مف وزراء أو صاحب ديواف أو 

أما . (303)حكاـ أقاليـ ىذا فضبًل عما كاف يعمؿ معيـ في ببلطيـ مف غير ىؤالء
مف كاف قد عارضيا مف أبناء األسرة الحاكمة فبل تشير المصادر أف توراكنة 

خاتوف قد تمكنت منيـ بالقتاؿ بؿ استخدمت حنكتيا السياسية في تحييدىـ بعد أف 
كانوا طامعيف بالسمطة وكاف أوليـ ابنيا الثاني كوتاف الذي ادعى بأحقيتو بالخانية 

مدعيًا بأف جنكيزخاف نفسو قد أوصى بأف يؤوؿ العرش بعد موت والده اوكتاي 
. (304)إليو

وكاف كوتاف قد سعى لحشد التأييد لو لتحقيؽ ىدفو بأف استقطب عددًا مف 
 غير أف مطالبتو بالخانية لـ تصؿ إلى حد رفع (305)المعارضيف لحكـ والدتو

السبلح بوجو والدتو التي تمكنت عمى ما يبدو مف خبلؿ مبعوثييا لو أف تثنيو عف 
 فرضي بمكافأتو بوالية تنكوت (306)أىدافو التي فترت بعد أف داىمو المرض

أما الخطر الثاني فجاء مف العـ اوتجكيف اخي جنكيزخاف الذي كاف . (307)الصينية

                                                 

 .673تركستاف مف الفتح العربي إلى الغزو المغولي، ص (302)

تركستاف مف : بارتولد. 227- 222، ص1تأريخ فاتح العالـ حيانكشاي، ـ: الجويني (303)
 .675الفتح العربي إلى الغزو المغولي، ص

تأريخ المغوؿ، : إقباؿ. 181، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))اليمذاني، جامع التواريخ  (304)
تركستاف نامو، . 675تركستاف مف الفتح العربي إلى الغزو المغولي، ص: بارتولد. 173ص
 .1002ص

كاف ابرز مف استقطبيـ إلى جانبو مف معارضي توراكنة خاتوف الوزير جينقاي وصاحب  (305)
، ((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : الديواف محمود يمواج عف ذلؾ ينظر اليمذاني

 .177-176ص

تأريخ ))جامع التواريخ : اليمذاني. 223، ص1تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني (306)
تركستاف مف الفتح العربي إلى الغزو المغولي، : بارتولد. 181، ص((خمفاء جنكيزخاف

 .675ص

 .19، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني (307)
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 والذي استغؿ فرصة انشغاؿ جيوش المغوؿ (308)حاكمًا عمى والية الخطأ الصينية
في توسعاتيـ الخارجية عند وفاة اوكتاي بأف قاد جيشًا مزودًا بالعدة والعتاد إلى 
معسكر توراكنة خاتوف لمسيطرة عمى مقر الحكـ وتنصيب نفسو خانًا، وما اف 

عممت توراكنة خاتوف باألمر حتى أوكمت ميمة الدفاع والتصدي ألوتجكيف إلى 
 وفي ذات الوقت أرسمت رسواًل عنيا إلى اوتجكيف تقوؿ (309)حفيدىا منكمي اغوؿ

نحف كنائنؾ مستظيروف بؾ فما سبب قدومؾ بالجنود وبالعدة والعتاد إذ إف ))لو 
 ولـ تكتِؼ بذلؾ بؿ أرسمت إليو آبَنُو أوباتي (310)((كافة الرعية والجنود قد اضطربوا

 وقد نجح في ذلؾ بأف (311)الذي كاف مبلزمًا ليا ليقنع والده بالعدوؿ عف ىذا األمر
ندـ اوتجكيف وعدؿ عف فكرتو وأعمف انو جاء لتقديـ العزاء بوفاة أبف أخيو اوكتاي 

. (312)وبذلؾ ميد السبيؿ لبلعتذار ثـ عاد إلى مقر حكمو
لـ تشغؿ ىاتاف الحادثتاف توراكنة خاتوف عف مخططيا بإزاحة أركاف 

الحكـ عف مناصبيـ والذيف يمثموف عصب إدارة الدولة ومّمف كانوا يشكموف مصدر 
تيديد ليا في إيصاؿ ابنيا كيوؾ لمخانية وأخذت تترصد لكبار الخصـو لتعطي 

 ساعدىا في تنفيذ خططيا ىذه حاجبة ليا (313)لكؿ واحد استحقاقو مف العقاب
تسمى فاطمة كاف المغوؿ قد أحضروىا إلى قراقوـر مف مدينة طوس عندما 

 ثـ الحقت بخدمة توراكنة خاتوف (314)استولى عمى ببلد ما وراء النير وخراساف
                                                 

تأريخ ابف خمدوف، : ابف خمدوف. 73، ص1تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني (308)
 .527، ص5ج

   .225-223، ص1تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني (309)

تأريخ ))جامع التواريخ : اليمذاني. 225، ص1تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني (310)
 .178، ص((خمفاء جنكيزخاف

 .178، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني (311)

تأريخ ))جامع التواريخ : اليمذاني. 225، ص1تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني (312)
 .178، ص((خمفاء جنكيزخاف

 .223، ص1تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني (313)

ولمتفاصيؿ عف حياة فاطمة وعمميا بيف دواويف األمراء وانتقاليا لخدمة توراكنة خاتوف  (314)
 .227-224، ص1تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: ينظر الجويني
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وكانت ىذه المرأة غاية في الذكاء والكفاءة وموضعًا لمثقة وكاتمة أسرار الخاتوف 
 فأخذت توراكنة خاتوف (315)وكاف عظماء األقاليـ يتخذوىا وسيمة لتحقيؽ أغراضيـ

وبناًء عمى مشورة فاطمة تعزؿ األمراء وأركاف الدولة الذيف كانوا قد عينوا في 
وكاف أوؿ مف استيدفتيـ . (316)المناصب الكبرى زمف جنكيز خاف واوكتاي

صاحب الديواف محمود يمواج ويمواج كاف اقوى واكبر شخصية غير مغولية في 
دولة المغوؿ وقد حاز عمى ثقة جنكيزخاف وكاف مستشاره المقرب إليو وواّله إقميـ 

 وبقيت ىذه المكانة عمى عيد اوكتاي حيث شغؿ منصب (317)ببلد ما وراء النير
صاحب الديواف وحاكمًا عمى والية الخطأ الصينية كما نصب اوكتاي ابنو مسعود 

. (318)عمى والية ببلد ما وراء النير
وبعد وفاة أوكتاي بقي محمود وابنو في منصبيما دوف اعتراض مف 

 غير أف ىذا القبوؿ بيما كاف مؤقتًا ولـ يدـ طويبًل والسيما مع (319)توراكنة خاتوف
 الذي دبرت لو فاطمة مكيدة عند سيدتيا توراكنة خاتوف وىنا يذكر رشيد –محمود 

 غير انو لـ (320)الديف اليمذاني أف فاطمة كانت تضمر عداءًا قديمًا لمحمود يمواج
ُيشر إلى ماىية ىذا العداء وبتقديري جاء العداء بسبب خيانة محمود يمواج لوطنو 

ببلد ما وراء النير الذي ىو موطنيا أيضًا عندما التجأ إلى جنكيزخاف وشاركو 
 وال شؾ (321)غزو ىذا اإلقميـ، ومكافأة لو عمى خدماتو نصبو جنكيزخاف  وزيرًا لو

اف التيمة التي ساقتيا فاطمة ضد يمواج ال تخرج عف نطاؽ كونو مف المؤيديف 
                                                 

تأريخ الدوؿ : ابف العبري. 224، ص1تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني (315)
 .176، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني. 403السرياني، ص

 .173تأريخ المغوؿ، ص: إقباؿ (316)

عف تأريخ عبلقة محمود يمواج بجنكيزخاف وأوكتاي وتعاونو معيـ ينظر التفاصيؿ،  (317)
و  (18) اليامش رقـ 654تركستاف مف الفتح العربي إلى الغزو المغولي، ص: بارتولد
 .670-668، 666ص

 .177-176، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني (318)

  .176، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني (319)

 .177، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ  (320)

  (.18)، اليامش رقـ 654تركستاف مف الفتح العربي إلى الغزو المغولي، ص: بارتولد (321)
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بالعمؿ بوصية اوكتاي فيمف يخمفو عمى منصب الخانية وليذا أمرت توراكنة 
خاتوف بعزلو وعينت مكانو شخصًا ُيدعى عبد الرحمف وأوفدت جماعة عمى رأسيـ 

حضاره مع أتباعو فمما وصؿ ىؤالء  األمير اوقاؿ قورجي لمقبض عمى يمواج وا 
استقبميـ يمواج بالِبشر والترحاب وقدـ ليـ مراسيـ اإلكراـ واألعذار وظؿ يوميف 

مشغواًل بالتودد ليـ واستعماؿ المطؼ معيـ إلى حيف أف تمكف مف خداعيـ بعد أف 
عرؼ حقيقة أمرىـ فيرب خفية تاركًا أتباعو ليعتقموا، فالتجأ عند كوتاف بف أوكتاي 

 أما الوزير األعظـ جينقاي صاحب األمر والنيي زمف (322)فأمنو وشممو بعطفو
اوكتاي فيو اآلخر استيدفتو توراكنة خاتوف التي رأت انو مف أركاف الحكـ القديـ 

غير المتعاطؼ مع رغباتيا في إيصاؿ ابنيا كيوؾ لمخانية وليذا عزمت عمى إلقاء 
القبض عميو ولكف جينقاي عمـ بما يدبر لو فيرب ىو اآلخر ممتجأ عند 

، فأثار ذلؾ حفيظة توراكنة خاتوف التي أرسمت إلى ابنيا كوتاف تطمب (323)كوتاف
إف بغاث الطيور التي تيرب مف مخالب  ))منو تسميميما إلييا فأجابيا كوتاف 

الصقر وتمجأ إلى شجرة الشوؾ تأمف مف صولة العدو، وحيث أنيما لجأ إلينا تكوف 
إعادُتيما أمرًا بعيدًا عف المروءة وسأحضرىما عندما ينعقد مجمس الشورى 

 لمتأكد إف كانوا مذنبيف أـ بريئيف، ولكف توراكنة (324)((وبحضور األقارب واألمراء
خاتوف كررت طمبيا إلى ابنيا مرات عدة وىي تصر عمى حضورىما فكاف كوتاف 

.  (325)يعتذر عف إرساليما إال بعقد المجمس

                                                 

تأريخ ))جامع التواريخ : اليمذاني. 223، ص1تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني (322)
  .177، ص((خمفاء جنكيزخاف

تأريخ ))جامع التواريخ : اليمذاني. 223، ص1تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني (323)
  .173تأريخ المغوؿ، ص: اقباؿ. 177-176، ص((خمفاء جنكيزخاف

تأريخ ))جامع التواريخ : اليمذاني. 223، ص1تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني (324)
تركستاف مف الفتح العربي إلى الغزو المغولي، : بارتولد. 177، ص((خمفاء جنكيزخاف

   .675ص

تأريخ المغوؿ، : إقباؿ. 177، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني (325)
  .173ص
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وحيف أيقنت أنيا لف تتمكَف مف استعادتيما اتفقت مع األمير عماد الممؾ 
محمد الختني الذي كاف مف جممة أمراء أوكتاي وعمى صمة بيا عمى تمفيؽ التيـ 
ضدىما لكي تضمف تعميؽ األغبلؿ في إقداميما عند محاكمتيما في االجتماع 

 ولكف وفاة كوتاف المفاجئة حالت دوف انعقاد المجمس (326)الرسمي المزمع عقده
، كما تراجع عماد الممؾ عف الوشاية إثر ضغوطات وقعت عميو (327)لمحاكمتيما

، وىكذا بقي يمواج وجينقاي في حماية أبناء كوتاف ثـ ما (328)مف قبؿ أبناء كوتاف
لبثا أف استجارا بعميد أمراء المغوؿ باتو الذي توسط ليما وأعادىما إلى مكانتيما 

 أما (330)(ـ1246/ىػ644) سنة (329)عمى عيد كيوؾ خاف بعد وفاة توراكنة خاتوف
مصير سائر األمراء مّمف كاف يعترض عمى رغبة توراكنة خاتوف في تولي كيوؾ 
العرش فتخمصت مف معظميـ، إما بعزليـ أو بقتميـ أو بيربيـ ومنيـ مستشاري 

اوكتاي جيانكشاي النسطوري ويي ليوتشو الصيني الذيف تـ عزليما دوف 
 أما األمير مسعود بف محمود يمواج الذي كاف حاكمًا عمى والية إقميـ (331)مقاومة

ببلد ما وراء النير فإف المعمومات عنو ال تشير إلى انو كاف متيمًا بمعارضة 
تنصيب كيوؾ لمخانية ولكنو خاؼ أف يذىب بجريرة والده لذلؾ آثر السبلمة بترؾ 

 الذي توسط لو عند توراكنة خاتوف فأعادتو إلى (332)منصبو واحتمى باألمير باتو
                                                 

 .224-223، ص1تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني (326)

  .179، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني (327)

 .224، ص1تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني (328)

تأريخ ))جامع التواريخ : اليمذاني. 236، ص1تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني (329)
 ويحدد زمف وفاتيا بشيريف أو ثبلثة بعد تسمـ  184 – 182، 179، ص((خمفاء جنكيزخاف

كيوؾ منصب الخانية ويذكر العزاوي اف محمود يمواج وجينقاي قد حضرا مراسـ تتويج 
.  141، ص1كيوؾ لمخانية، تأريخ العراؽ بيف احتبلليف ، ج

ليف . 209-188-186-184، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ :اليمذاني (330)
 . 178، ص2تأريخ دوؿ اإلسبلـ، ج: الصدفي. 197طبقات سبلطيف اإلسبلـ، ص: بوؿ

 .188المغوؿ، ص: العريني (331)

تركستاف : بارتولد. 178-177، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني (332)
  674مف الفتح العربي إلى الغزو المغولي، ص
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 وكاف القتؿ مف نصيب األمير كوركوز حاكـ والية (333)منصبو دوف عقاب
خراساف، وكوركوز وىوايغوري بوذي أصمو مف قرية بريمغ التابعة لبيش باليغ عبل 
شأنو بفضؿ ذكائو وتعميمو فانخرط في خدمة الببلط المغولي حتى تولى في أواخر 
عيد اوكتاي إدارة والية خراساف وجميع أمبلؾ المغوؿ الواقعة إلى الغرب مف نير 
اموديا وقد افمح كوركوز في النيوض بخراساف حيث عمت الرفاىية عمى سكانيا 

بفضؿ حسف إدارتو ليا، ولكنو لـ يمبث أف أحاطت بو الدسائس بعد ىروب صديقو 
الوزير جينقاي كما تحدث بحؽ الممكة بألفاظ تنطوي عمى عدـ االحتراـ، وبيذا 

مقر الحكـ فحشو  ((االوردو))وجد أعداؤه مبررًا كافيًا لمياجمتو فسيؽ كوركوز إلى 
فمو بالحجر وقتموه ونصبت توراكنة األمير ارغوف المقرب إلييا عمى حكـ خراساف 

. (334)بداًل عنو
أثارت عمميات االنتقاـ التي قامت بيا توراكنة خاتوف ضد خصوميما 

حفيظة معظـ األمراء الذيف اخذوا يتحاشونيا وفي ىذا يقوؿ رشيد الديف اليمذاني 
وفي تمؾ الفترة المميئة بالفتف واالضطراب إذ أخذ كؿ شخص يمجأ إلى مكاف ))

 (335)((ويتمسؾ بحمايتو، كما كاف كؿ واحد يتذرع بنوع مف الحجج لتبرير موقفو
.  خوفًا مف اف تطاليـ يداىا

                                                                                                                       
Spuler: History of the Mongols Basedon Eastern and Western Aceounts 
of the Therteen and foorten the  centuries, translated by: Helga, London, 
, p. . 

، يشير رشيد الديف اليمذاني بأف 236، ص1تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني (333)
 اشترؾ في حفؿ تتويج كيوؾ لمنصب الخانية بصفتو حاكمًا عمى ببلد ما وراء اً مسعود

، وىذا ما يفسر بأف توراكنة 181، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))النير جامع التواريخ 
. خاتوف قد عفت عنو وأعادتو إلى منصبو

تأريخ فاتح العالـ : لمتفاصيؿ عف حياة كوركوز ونشاطو السياسي ونكبتو ينظر الجويني (334)
  .139-122، ص2جيانكشاي، ـ

 .178، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ  (335)
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وبعد أف استمكنت مف الجميع وظؿ عرش الخانية تحت إمرتيا ما يقارب 
 غدت الظروؼ مييأة (336)(ـ1246- 1241/ىػ644-639)مف خمس سنوات 

لتحقيؽ ىدفيا، فأرسمت الرسؿ إلى كبار أمراء أسرة جنكيزخاف وحكاـ األقاليـ وقادة 
لتنصيب كيوؾ رسميًا خانًا أعظـ  ((القوريمتاي))الجيوش لحضور جمسة المؤتمر 

لممغوؿ، وأرسمت دعوات إلى عدد مف المموؾ والسبلطيف، وصموا منغوليا قادميف 
مف والية القفجاؽ إخوة باتو ممثميف عنو بعد أف اعتذر لضعؼ في بنيتو بسبب 

كبر سنو، وحضر كؿ مف وجيت لو الدعوة مف كبار األمراء والشخصيات المغولية 
وعمى رأسيـ أوتجكيف اخو جنكيزخاف واألعماـ وأبناء األعماـ ونساء األسرة 
الحاكمة وحكاـ األقاليـ مف ببلد الخطأ والتركستاف وما وراء النير وخراساف 

والسمطاف ركف الديف سمطاف سبلجقة الرـو بآسيا الصغرى، ومندوبوف عف اتابكة 
داود ناريف  ((جورجيا))كرماف وفارس والموصؿ والمطالباف بعرش مممكة الكرج 

وداود ألخ، وأرسؿ الخميفة العباسي مندوبًا عنو كما أرسؿ عبلء الديف حاكـ 
اإلسماعيمية ممثميو لحضور المؤتمر، فضبًل عف حضور أمراء اذربيجاف وشيرواف 

 وبعض مف ىؤالء ربما حضروا تفاديًا لنقمة المغوؿ (337)ومف حمب أخو أميرىا
وتجنبًا لشرىـ كما حضر ممثموف مسيحيوف منيـ كوني تابؿ سمباد أخو ىيثوـ ممؾ 

ويوحنا دي ببلف كاربيني ممثبًل عف الباب  ((قيميقيا))مممكة ارمينيا الصغرى 

                                                 

 .197طبقات سبلطيف اإلسبلـ، ص: ليف بوؿ (336)

تأريخ الدوؿ : ابف العبري. 231 -230، ص1تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني (337)
. 181 -180ص ((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني. 749السرياني، ص

 . 140، ص1تأريخ العراؽ بيف احتبلليف، ج: العزاوي. 174تأريخ المغوؿ، ص: اقباؿ
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 جميعيـ قدموا إلى قراقوـر محمميف باليدايا التي تميؽ بمثؿ ىذه (338)انيسونت الرابع
. (339)المناسبة

 عمى ضفاؼ بحيرات (340)(ـ1246/ىػ644)انعقد المؤتمر في ربيع سنة 
غرب منغوليا في موضع يسمى كوكاناوور بعد أف اعد ليـ ما يقرب مف الفي 

سرداؽ ولكثرة ما حضر لـ يبؽ موضع لمنزوؿ في المنطقة المحيطة 
 وكعادة المغوؿ يبدأ االجتماع بالتداوؿ بيف أمراء األسرة الحاكمة في (341)بالمعسكر

موضع الخانية وبعد نقاش معروؼ اليدؼ منو اتفؽ الجميع عمى اف صغر سف 
شيراموف ولي العيد ال يؤىمو لتسمـ منصب الخانية وليذا تقتضي المصمحة بأف 

 وأكثر (342)يكوف كيوؾ خانًا أعظـ كونو اكبر سنًا بيف أوالد الخاف المتوفى اوكتاي
قدرة عمى ممارسة الصعاب مف األمور وشاىد السراء والضراء وىكذا غمبت الرغبة 

 وبعد (343)في تعييف كيوؾ عمى دفة الحكـ ولكف العرؼ يتطمب مف كيوؾ أف يتمنع
إني اقبؿ ىذا المنصب بشرط أف تبقى الخانية في ))اإللحاح عميو قاؿ لؤلمراء 

                                                 

، 1تأريخ العراؽ بيف احتبلليف، ج: العزاوي. 574تأريخ األدب في إيراف، ص: براوف (338)
تحالؼ مممكة ارمينيا الصغرى وانطاكيا الصميبية مع المغوؿ الحتبلؿ : قداوي. 141ص

 ـ، 1999ببلد الشاـ و تصدي المماليؾ ليـ، مجمة التأريخ العربي، العدد العاشر، 
 .156ص

 .181، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني (339)

تأريخ الشعوب : بروكمماف. 229، ص1تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني (340)
  .46العالـ اإلسبلمي، ص: شبولر. 388اإلسبلمية، ص

تأريخ : إقباؿ. 181 -180، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني (341)
، وقد وصؼ الجويني مكاف االجتماع وصفًا جميبًل مف حيث التنظيـ 173المغوؿ، ص

والخدمة وجماؿ المكاف إلى حد قولو لـ يسبؽ لمثؿ ىذا االحتفاؿ اف يكوف لو مثيؿ في 
 .233 – 229، ص1تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: التأريخ عف تفاصيؿ ذلؾ ينظر

تأريخ خمفاء ))جامع التواريخ : اليمذاني. 749تأريخ الدوؿ السرياني، ص: ابف العبري (342)
 .181، ص((جنكيزخاف

تأريخ الدوؿ : ابف العبري. 232، ص1تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني (343)
 . 749السرياني، ص
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إذا بقيت مف نسمؾ قطعة ))فكتب كميـ تعيدًا بالموافقة عمى رأيو قائميف ( (ذريتي 
لحـ ممفوفة في الشحـ والعمؼ وتعمقيا الكبلب والبقر، فإننا لف نعطي الخانية 

 وىكذا قبؿ بالمنصب فقاـ األمراء جميعًا ورفعوا قبعاتيـ تحية (344)((شخصًا آخر
جبلؿ وعمقوا أحزمتيـ عمى أكتافيـ وأجمسوه عمى عرش الخانية وركع كؿ مف  وا 
كاف في المجمس ثبلث مرات وىـ ينادوف باسـ كيوؾ خاف عندىا تناوؿ الجميع 

. (345)كؤوس الشراب وانشغموا مدة أسبوع بالمآدب والحفبلت

                                                 

 .182، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني (344)

تأريخ الدوؿ : ابف العبري. 232، ص1تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني (345)
 .182، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني. 749السرياني، ص
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إجراءاث مٍ٘ك اىعقثبٍت جتثٓ ٍِ شل يف ٗوئٔ . 3
 ولذلؾ ما أف تسمـ منصب الخانية (346)عرؼ كيوؾ بالبطش وحب السيطرة

حتى اقمقو احتفاظ معارضيو بالمكانة التي كانوا عمييا زمف أبيو والسيما مف أمراء 
أسرة جنكيزخاف ومنيـ العـ اوتجكيف الذي لـ ينس لو كيوؾ فعمتو في محاولة غزو 
معسكر والدتو توراكنة خاتوف بيدؼ السيطرة عمى مقاليد السمطة ومف أجؿ إضفاء 
طابع مف الشرعية في محاسبة اوتجكيف قرر محاكمتو وبشكؿ عمني بعد أف نصب 

محققيف عرفوا بنزاىتيـ مف اؿ بيتو وىـ أبناء عمو منكوبف تولوي واورده ابف 
جوجي طالبًا منيـ التدقيؽ في كشؼ حقيقة موقفو بالبحث واالستقصاء واعتماد 

الدقة في الوصوؿ لمحقيقة وعدـ الخضوع ألي اعتبار أسري وتوصؿ االثناف بأف 
اوتجكيف كاف مذنبًا بتحريض مف عدد مف أمرائو وبداًل مف قتمو اكتفى كيوؾ بقتؿ 

 وبيذا يكوف الخاف قد اضعؼ مف مكانة اوتجكيف السياسية كونو أخا (347)األمراء 
. جنكيز خاف وعـ والده اوكتاي

أما اإلجراء الثاني الذي اتخذه كيوؾ خاف فكاف التخمص مف الحاجبة 
فاطمة التي أخذت تشكؿ مصدَر تيديد لو مف خبلؿ تحريض أخوتو عميو عف 

. (348)طريؽ تأثيرىا عمى والدتو توراكنة خاتوف التي بقيت تتدخؿ في شؤوف الحكـ
ويبدو أف الصاحب محمود يمواج كاف لو دور كبير في التأثير عمى كيوؾ لمتخمص 
مف فاطمة ذلؾ ألف إعادة االعتبار لمحمود يمواج بتنصيبو ثانية عمى والية الخطأ 

 في ذات الوقت الذي كانت فيو الحاجبة فاطمة تحاكـ بتيمة أنيا (349)الصينية

                                                 

تأريخ ))جامع التواريخ : اليمذاني. 231، ص1تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني (346)
   .182، ص((خمفاء جنكيزخاف

جامع التواريخ : اليمذاني. 235-234، ص1تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني (347)
. 182، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))

 .4تأريخ الدوؿ السرياني، ص: ابف العبري (348)

 .184، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني (349)
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 لـ يكف األمر صدفة فمعروؼ أف فاطمة كانت وراء (350)كانت وراء مرض كوتاف
محنة يمواج وىروبو عمى عيد توراكنة وليذا دبر يمواج مف اتيـ فاطمة بأنيا كانت 
وراء عمة كوتاف الذي كاف عمى عبلقة قيؿ أنيا مشبوىة معيا والقت ىذه التيمة 

 الذي أراد أف يظير أماـ أسرتو انو ال يكف ضغينة لكوتاف (351)َقبواًل لدى كيوؾ
وعائمتو عمى الرغـ مف أف كوتاف في حياتو كاف قد نافسو عمى الخانية كما أف 

االقتصاص مف فاطمة يعني التخمص مف تدخبلت والدتو في شؤوف الحكـ باعتبار 
فأمر . (352)أف فاطمة ىي التي كانت توجييا وىكذا ُأدينت فاطمة بجـر لـ تقترفو

 فكاف موُتيا صدمًة كبيرًة (353)كيوؾ بمفيا داخؿ لباد ورمييا في الماء فماتت غرقاً 
 (354)لوالدتو التي لـ تستطع تحممو لذلؾ ما لبثت أف ماتت كمدًا عمييا بوقت قصير

كما اعدـ كيوؾ كؿ مف كاف لو عبلقة بفاطمة وبذلؾ قضى عمى أمر تدخبلت 
. (355)فاطمة وأتباعيا في شؤوف الحكـ

وكاف الضحية الثالثة في عممية التصفية األمير عبد الرحمف الذي شغؿ 
عمى عيد توراكنة خاتوف منصب حاكـ والية الخطأ بدال عف الصاحب محمود 

، كما اتخذ إجراءًا (356)يمواج وجاء قتمو ُبغيَة تصفية مف كاف محسوبًا عمى والدتو
سياسيا آخر تجاه عائمة عمو جغتاي التي كانت طبقًا لوصية جنكيزخاف قد حازت 

عمى مناطؽ ببلد ما وراء النير التي كانت تحكـ مف قبؿ حفيد جغتاي األمير 
بناءًا عمى توصية جغتاي قبؿ وفاتو حيث كاف قد عيد  ((قراىوالكو))قراأغوؿ 

                                                 

 .226، ص1تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني (350)

 .226، ص1تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني (351)

 .227،ص1تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني (352)

 .4تأريخ الدوؿ السرياني، ص: ابف العبري (353)

تأريخ الدوؿ : ابف العبري. 227-226، ص1تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني (354)
 .4السرياني، ص

 .227، ص1تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني (355)

 .184-183، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جانع التواريخ : اليمذاني (356)
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 ولكف كيوؾ الذي سبؽ أف مرَّ بتجربة (357)بوالية العيد في حكـ ىذه المنطقة لو
والده الذي كاف قد منح والية العيد لحفيده شيراموف بداًل منو حيث كاف األحؽ 

بصفتو االبف األكبر والتي سبؽ اإلشارة إلييا وبيدؼ وضع حٍد لمثؿ ىذا التجاوز 
قرر بأف ال يجوز لمحفيد أف يرث العرش في الوقت الذي ما يزاؿ فيو احد أبناء 

الخاف عمى قيد الحياة وبما اف ييسو اكبر مف بقي عمى قيد الحياة مف أوالد جغتاي 
. (358)لذلؾ عزؿ قراأغوؿ ونصب ييسو عمى مناطؽ نفوذ أسرة والده جغتاي

والجويني يذكر أف سبب عزؿ قراأغوؿ فضبًل  عما ذكرناه ىو أف ييسو 
 وليذا فضؿ كيوؾ ييسو عمى قراأغوؿ في (359)كاف عمى صداقة وصفاء مع كيوؾ

حيف ىناؾ مف يشير إلى أف تعييف ييسو في ىذا المنصب جاء استرضاءًا لعائمة 
جغتاي والسيما لمزوجة بيكي التي كاف كيوؾ قد قتؿ اثنيف مف أوالدىا لسبب لـ 

، وربما لتمردىما عميو ولذلؾ أصدَر أمرًا بأف تكوف طمبات بيكي (360)ُيشر إليو
.   طبعًا باستثناء أمر والية العيد(361)مستجابة واف تكوف قراراتيا نافذة

وىنا يشير اليمذاني أف كيوؾ ضّيَؽ الخناؽ عمى األمير قراأغوؿ ولـ 
 (362)يسمح لو بالتدخؿ في أمور الحكـ في حيف أطمؽ يد ييسو في تصريؼ األمور
وعمى الرغـ مف أف ييسو لـ يكف مؤىبًل لمثؿ ىذا المنصب إذ كاف مشغواًل 

بالممذات وال يفيؽ مف السكر لكثرة ما كاف يحتسي مف الخمر وليذا كانت توقاش 
. (364) حتى مقتؿ زوجيا بعد وفاة كيوؾ(363)زوجتو ىي التي تدير شؤوف الحكـ

                                                 

 .235، ص1تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني (357)

تأريخ ))جامع التواريخ : اليمذاني. 235، ص1تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني (358)
 .586تأريخ كزيدة، ص: قزويني. 182، ص((خمفاء جنكيزخاف

 .250، 235، ص1تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ (359)

 (.102)، اليامش رقـ 677تركستاف مف الفتح العربي إلى الغزو المغولي، ص: بارتولد (360)

 .235، ص1تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني (361)

  .182، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ  (362)

تركستاف نامو، . 678- 677تركستاف مف الفتح العربي إلى الغزو المغولي، ص: بارتولد (363)
 .1005ص
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أما آخر أجراء عدائي اتخذه كيوؾ فكاف ضد مف كاف سببًا في إيصالو 
إلى منصب الخانية وىو األمير باتو عميد األسرة الجنكيزخانية وصاحب إقميـ 

 وكاف (365)القفجاؽ وباتو ىو بف جوجي ابف جنكيزخاف أي انو ابف عـ كيوؾ خاف
باتو حميفًا قويًا لتوراكنة خاتوف عاضدىا في عزؿ شيراموف وايصاؿ ابنيا كيوؾ 
لمخانية، كما أف كيوؾ كاف مف جممة األمراء الذيف عمموا تحت قيادة باتو في 

إلى سنة  (ـ1235/ىػ633) التي امتدت مف سنة (366)الحممة المغولية عمى اوربا
 ويبدو أف العبلقة بيف باتو وكيوؾ (368) تأريخ وفاة اوكتاي(367)(ـ1241/ ىػ639)

خبلؿ تمؾ الحممة سادىا التوتر عندما شؽ كيوؾ عصا الطاعة عمى باتو في أثناء 
 ولذلؾ أخذ باتو يتوجس خيفة مف كيوؾ في حيف (369)الحممة المغولية عمى البمقاف

يشير بارتولد بأف كيوؾ ىو الذي أخذ يتحسب مف باتو ألف األخير كاف يطمح 
بعرش الخانية ودليمو في ذلؾ أف باتو لـ يحضر حفؿ تنصيب كيوؾ لمخانية مدعيًا 

 وىذا ما دفع كيوؾ عمى (370)بأنو مريض ولـ يقسـ يميف الطاعة والوالء لكيوؾ
العمؿ عمى اضعاؼ باتو مف خبلؿ ارساؿ فرقة عسكرية بقيادة األمير ايمجكتاي 
نويف النتزاع إقميـ اذربيجاف مف نفوذ باتو ولكف نائب باتو في ىذا اإلقميـ تصدى 

                                                                                                                       

 .250، واليامش رقـ واحد ص235، ص1تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني (364)

 .255، 108، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني (365)

. 122-121، 108، 55، ص ((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني (366)
. 288تأريخ الشعوب اإلسبلمية، ص: بروكمماف. 385، ص1تمفيؽ األخبار، ج: الرمزي
  .45المغوؿ وأوربا، ص: عمراف. 574تأريخ األدب في إيراف، ص: براوف

 Saunders, History of Medieval. 573تأريخ األدب في إيراف، ص: براوف (367)

Islam , p.         

تأريخ أوربا في العصور الوسطى، ترجمة محمد مصطفى زيادة واخريف، : ؿ. ـ.ىػ. فشر (368)
  .411ـ، ص1966دار المعارؼ بمصر، 

  .388تأريخ الشعوب اإلسبلمية، ص: بروكمماف (369)

  (.111) واليامش رقـ 680تركستاف مف الفتح العربي إلى الغزو المغولي، ص (370)
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 (371)ليـ وقبض عمى أميرىـ وعدد مف قادتو وأرسميـ إلى باتو ليقتميـ ويطحنيـ
.   إمعانًا في االنتقاـ منيـ وكداللة عمى غضبو مف سيدىـ كيوؾ

لـ يثِف ىذا الفشؿ كيوؾ خاف الذي كاف المرض قد أصابو ثانية مف 
استيداؼ باتو بأف تظاىر أف عفونة المناخ في مقر حكمو في منغوليا ىي التي 
كانت سببًا في مرضو لذلؾ آثَر نقؿ مقر حكمو إلى جية الغرب في نواحي ايميؿ 

قوجيف التابعة لباتو مدعيًا أف طقس ايميؿ موافقًا لصحتو وماؤىا مبلئـ 
 وىذا (373) ولكف في حقيقة أمره قاد جيشًا جرارًا بتجييزات حرب كاممة(372)لمرضو

ما أثار شكوؾ زوجة عمو تولوي الخاتوف سيورقتيتي التي كانت عمى وفاؽ تاـ مع 
كف مستعدًا ألف كيوؾ متجو ))باتو، فأرسمت سرًا رسواًل مف قبميا إلى باتو تقوؿ لو 

. (374)فحمد ليا باتو ىذه المنة كثيرًا وصار يستعد لقتالو( (بجيش جرار نحوؾ
ولكف األمر لـ يصؿ إلى حد القتاؿ الف كيوؾ مات في الطريؽ إلى ايميؿ 

. (375)عند موضع يعرؼ بسمرقند التي تبعد عف بيش باليغ مسيرة سبعة أياـ

                                                 

، 4صبح األعشى، ج: القمقشندي. 529، ص5تأريخ ابف خمدوف، ج: ابف خمدوف (371)
مغوؿ القفجاؽ : القصاب، محمد يونس. 390، ص1تمفيؽ األخبار، ج: الرمزي. 313ص

وعبلقتيـ السياسية بالمماليؾ وااليمخانييف، رسالة ماجستير غير منشورة، مقدمة إلى عمادة 
. 69ـ، ص2004كمية اآلداب، جامعة الموصؿ، 

Spular: Die Golden horde, p. .  
  .185، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني (372)

تركستاف مف : بارتولد. 185، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني (373)
، ويشير ابف 174تأريخ المغوؿ، ص: إقباؿ. 680الفتح العربي إلى الغزو المغولي، ص

 ألؼ مقاتؿ وىذا أمر 600.000خمدوف والقمقشندي بأف تعداد جيش كيوؾ بمغ ما يقارب 
 .313، ص4وصبح األعشى، ج. 529، ص5تأريخ ابف خمدوف، ج. مبالغ فيو

 .185، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني (374)

تأريخ الدوؿ : ابف العبري. 235، ص1تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني (375)
: العريني. 185، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني. 4السرياني، ص
 .198المغوؿ في التأريخ، ص: الصياد. 174تأريخ المغوؿ، ص: اقباؿ. 193المغوؿ، ص
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وىكذا تفادت األسرة الحاكمة بموت كيوؾ حربًا ال تحمد عقباىا واف كاف 
.  ذلؾ لـ يمنع مف اف يقع صراع جديد عمى مف يخمؼ كيوؾ عمى الخانية

 سٍ٘رقتٍتً ٗحسٌ اىصراع عيى اخلثٍّت دلصيحت ابْٖث ٍْن٘  -4
سيورقتيتي وتسمى أيضًا بيكي ىي ابنة األمير جاكمبو أخي أونؾ خاف 
زعيـ قبيمة الكرايت، خطبيا جنكيزخاف في حياتو إلى ابنو تولوي الذي تزوجيا في 

 وانجبت لو اربعة اوالد وىـ منكو وقوببلي وىوالكو وأريؽ بوقا وجميعيـ (376)صغره
. (377)غدوا ذا شأف كبير في التأريخ السياسي لدولة المغوؿ

حظيت سيورقتيتي بمكانة كبيرة لدى األسرة الحاكمة المغولية ومكانتيا 
انبثقت مف كونيا سميمة عائمة ممكية متمثمة بعميا اونؾ خاف ونالت حب تولوي 

لتصبح الزوجة االثيرة لو وبعد وفاة تولوي غدا اليواسي الخاف كيوؾ في فراؽ عمو 
سوى العناية الفائقة التي اوالىا لسيورقتيتي وأبنائيا ولذلؾ أمر بأف تفوض مصالح 

 التي تتمثؿ بالموطف االصمي لممغوؿ منغوليا والتي غدت إرثًا –والية تولوي 
لعائمتو طبقًا لوصية جنكيزخاف عندما قسـ الببلد عمى أوالده األربعة والتي سبقت 

 إلى سيورقتيتي كما عيد إلييا شؤوف تدبير الجيش واف يكوف –اإلشارة إلييا 
. (378)األبناء والجند طوعًا ألمرىا

وصؼ رشيد الديف اليمذاني سيورقتيتي بأنيا امرأة عاقمة فاضمة أجادت 
تربية أبنائيا فبذلت بكفاءتيا جيودًا كبيرة في رعايتيـ ولقنتيـ الفضائؿ ولـ تدع أف 

يقع بينيـ نزاع عمى اإلطبلؽ، وألفت بيف قموب زوجاتيـ مع بعضيف البعض 
                                                 

. 186، ص2، ـ(1) وىامش رقـ 120، ص1تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني (376)
تأريخ : العزاوي. 195، 160، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ :اليمذاني

 .206المغوؿ في التأريخ، ص: الصياد. 142، ص1العراؽ بيف احتبلليف، ج

يذكر اليمذاني بأف تولوي كانت لو زوجات ومحظيات كثيرات غير أف أعظميف وأكثرىف ( 377)
مكانًة في قمبو كانت سيورقتيتي أـ أبنائو األربعة المشيوريف الذيف كانوا بمنزلة االركاف 

 .160، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ . األربعة لمببلد

تأريخ ))جامع التواريخ : اليمذاني. 186، ص2تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني (378)
 .197، ص((خمفاء جنكيزخاف
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وقامت برعايتيـ ورعاية األبناء واألحفاد وجميع األمراء العظاـ الذيف كانوا قد آلوا 
إلييا مف جنكيزخاف وتولوي وحافظت عمييـ بحسف تدبيرىا وسداد رأييا وألنيـ كانوا 

يرونيا عاقمة تمامًا وفي غاية الكفاءة لـ يتخمفوا مطمقًا عف طاعة أوامرىا، كما 
أحسنت تنظيـ شؤوف واليتيا إلى قدر لـ يكف في مقدور أي ممؾ أف يأتي بمثميا أو 

 وكاف اوكتاي خاف يستشيرىا في مياـ األمور ومصالح (379)أف يقـو بتنفيذىا
 ولـ يكف يحيد عما تراه صالحًا وال يجوز التغيير والتبديؿ في كبلميا، (380)الببلد

وكاف أتباعيا يتمتعوف أكثر مف غيرىـ بالحماية واالىتماـ واالحتراـ ولـ يصدر 
 وال شؾ أف ىذا (381)عنيـ في أي صراع أو فتنة شيء يخالؼ القوانيف المغولية

يعطي ليا دليبًل عمى بالغ كفاءتيا ورجاحة عقميا وكياستيا وتبصرىا بعواقب 
. األمور

وحرصت دائمًا عمى الحفاظ عمى ىذه المكانة وعززتيا بتقديـ التحؼ 
، ورغـ أنيا كانت (382)واليدايا في المناسبات لؤلقارب والعشائر والرعية والوفود

 إال أنيا كانت تسعى سعيًا جديًا (383)تعتنؽ الديانة المسيحية وتعمؿ عمى نشرىا
إلظيار شعائر الشريعة اإلسبلمية كسبًا لمرعية  فكانت تغدؽ الصدقات والعطايا 
عمى أئمة المسمميف ومشايخيـ ومصداقًا ليذا األمر أنيا منحت ألؼ كيس مف 

الفضة ألقامة مدرسة في بخارى كما أمرت بشراء الضياع ووقفيا عمى ىذه 
المدرسة وقد اختير ليا المدرسوف وطبلب العمـ، وكانت توالي إرساؿ الصدقات 

إلى األطراؼ والنواحي وتنفؽ األمواؿ عمى المساكيف والفقراء مف المسمميف وظمت 

                                                 

 .170، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ  (379)

 .186، ص2تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني (380)

  .197، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني (381)

 .187-186، ص2تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني (382)

تأريخ ))جامع التواريخ : اليمذاني. 188، ص2تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني (383)
 .42العالـ اإلسبلمي، ص: شبولر. 198، ص((خمفاء جنكيزخاف
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 وموقفيا ىذا مف المسمميف خفؼ مف حدة (384)تسمؾ ىذا الطريؽ حتى آِخر عمرىا
اآلالـ التي كاف يعانييا المسمموف عمى عيد خميفة اوكتاي كيوؾ خاف الذي لـ يكف 
عيده خيرًا لئلسبلـ، وكيوؾ الذي تولى تربيتو مسيحي ىو قداؽ ثـ وجد نفسو فيما 

، فكاف أمرًا (385)بعد تحت تأثير أشد المعاديف لئلسبلـ الوزير المسيحي جينقاي
طبيعيًا اف يخرج كيوؾ عف حيادية أبيو اوكتاي وجده جنكيزخاف تجاه الرعايا 

 ويتقرب لممسيحييف الذيف اخذوا يقصدونو مف مختمؼ البقاع (386)بمختمؼ أديانيـ
 وبتأثير مف ىؤالء ازداد ُكرُىُو (387)مف ببلد الشاـ وببلد الرـو وبغداد وروسيا وأوربا

 حتى إنو أصدر قرارًا بإذاء جميع المسمميف وجبيـ بناءًا عمى (388)لممسمميف
نصيحة الراىب تويف ولكف مياجمة كمب لمراىب الذي كاف يحمؿ نص القرار 
لتعميمو عمى أرجاء الدولة وتمزيقو شر ممزؽ جعؿ كيوؾ يتشاءـ ويعدؿ عف 

وعمى أية حاؿ فإف المكانة التي حازتيا سيورقتيتي عمى عيد اوكتاي . (389)قراره
استمرت في عيد كيوؾ خاف عمى الرغـ مف رفضيا الزواج منو عمى عيد ابيو 
اوكتاي خاف الذي كاف قد اقترح عمييا بعد وفاة زوجيا تولوي الزواج مف كيوؾ 

 وليذا أثرت سيورقتيتي (390)ولكنيا اعتذرت بحجة أنيا تريد أف تتفرغ لتربية أبنائيا
                                                 

تأريخ مفصؿ : إقباؿ. 198، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني (384)
، ولممزيد مف األمثمة عمى ما أبدتو مف اىتماـ تجاه رعاياىا مف المسمميف 176إيراف، ص

 .187-186، ص2تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: وغيرىـ ينظر الجويني

تأريخ ))جامع التواريخ : اليمذاني. 237، ص1تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي،ـ: الجويني (385)
تركستاف مف الفتح العربي إلى الغزو المغولي، : بارتولد. 184، ص((خمفاء جنكيزخاف

 . 251الدعوة إلى اإلسبلـ، ص: ارنولد. 678ص

عف الموقؼ الذي اتخذه جنكيزخاف وابنو اوكتاي تجاه الرعية بمختمؼ أديانيـ ينظر  (386)
 .251الدعوة إلى اإلسبلـ، ص: ارنولد

 .237، ص1تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني (387)

 .188-184، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني (388)

تركستاف نامو، . 679تركستاف مف الفتح العربي إلى الغزو المغولي، ص: بارتولد (389)
 .1007ص

 .171، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني (390)
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أف تتعامؿ بعد ىذا الرفض بحذر شديد مع كيوؾ المعروؼ عنو البطش والتيور 
 ، وحضرت مراسيـ تنصيبو لمخانية مع ابنائيا قبؿ (391)تجاه مف يشؾ في والئيـ لو

. (392)الجميع مزدانيف بأنواع الزينات كداللة عمى فرحيا بالمناسبة
وبعد مباشرة كيوؾ مياـ الخانية قرب ابنيا منكو وجعمو يقضي في قضية 

 التي سبقت اإلشارة إلييا، وعندما قاـ كيوؾ بفحص ما (393)تآمر عمو اوتجكيف
لؤلسرة المالكة مف موارد مالية كاف قد الحظ مخالفات خطيرة ارتكبيا أغمب األمراء 
باستثناء سيورقتيتي وابنائيا فقد اتضح أنيـ وحدىـ قد تصرفوا عمى أساس األمانة 

. (394)التامة
وىكذا ال يوجد ىناؾ ما يشير إلى حدوث ما يسيء إلى أبنائيا غير اف 
ىذا لـ يمنع مف امرأة ذكية تفيـ في السياسة مف أف تقتنص الفرصة السانحة مف 
اجؿ إيصاؿ ابنيا لمخانية مف خبلؿ إدراكيا بأف مفاتيح ىذا األمر بيد عميد األسرة 

 فأخذت التقرب منو بعد أف (395)الجنكيزخانية باتو بف جوجي صاحب ببلد القفجاؽ
 (397) واف كيوؾ يضمر الغدر بباتو(396)أدركت أف صحة كيوؾ في تدىور سريع

                                                 

، 1تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني: عف شخصية كيوؾ العدائية ينظر (391)
: بارتولد. 188-182، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني . 231ص

 .676تركستاف مف الفتح العربي إلى الغزو المغولي، ص

 .230، ص1تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني (392)

جامع التواريخ : اليمذاني. 235-234، ص1تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني (393)
. 182، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))

 .183، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني (394)

عف مكانة باتو كعميد لؤلسرة الجنكيزخانية وصاحب القرار في توجيو شؤوف المغوؿ  (395)
، 199 – 198، 121، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : ينظر اليمذاني

 .257 – 256، ص3مادة باتوخاف، دائرة المعارؼ اإلسبلمية، ـ: ، بارتولد202

تأريخ خمفاء ))جامع التواريخ : عف مرض كيوؾ واسباب تدىور صحتو ينظر اليمذاني (396)
 .188، ص((جنكيزخاف

مادة باتو : بارتولد. 680تركستاف مف الفتح العربي إلى الغزو المغولي، ص: بارتولد (397)
. 256، ص3خاف، دائرة المعارؼ اإلسبلمية، ـ
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وليذا ما اف تحرؾ كيوؾ تجاه باتو حتى اعممت األخير باألمر وشاءت األقدار أف 
ليتجنب الطرفاف القتاؿ  (ـ1249/ىػ647) ربيع الثاني سنة 9يتوفى كيوؾ في 

 الذي سيكوف لو (398)بوفاتو ولتحصد سيورقتيتي مف ببلغيا ىذا العرفاف مف باتو
. دور ميـ في إيصاؿ ابنيا لمخانية

بوفاة كيوؾ خبل منصب الخانية مف شاغمو فاتجيت األنظار نحو باتو في 
تقرير مف يتولى تدبير شؤوف الحكـ لحيف اختيار مف يخمؼ كيوؾ عمى منصب 
الخانية، ولـ يحدث في حياة كيوؾ أف اختار وليًا لمعيد ليخمفو وىذا ما زاد مف 

 أف ال تخرج (399)تعقيد أمر االختيار والسيما أف األمراء سبؽ ليـ اف تعيدوا لكيوؾ
الخانية عف نسؿ عائمة اوكتاي خاف وكاف الوحيد الذي لـ يعِط مثؿ ىذا التعيد ىو 

الذي فيو جرى تنصيب كيوؾ لمخانية بعد  ((القوريمتاي))باتو بحكـ انو لـ يحضر 
 ولذلؾ كاف باتو في حؿ مف ىذا األمر ومع ذلؾ كاف باتو (400)قسـ يميف الوالء

أكثر األمراء حرصًا عمى التقيد باألصوؿ المغولية التي تقتضي اف تتولى الزوجة 
 أو االبف األصغر لمخاف المتوفى مقاليد الحكـ لحيف عقد (401)االثيرة

 الذي فيو يتقرر مف يحكـ دولة المغوؿ، وىكذا فوض باتو أرممة (402)((القوريمتاي))

                                                                                                                       
Boyle: The Mongol World Empire , p.  

تأريخ ابف : ابف خمدوف. 185، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني (398)
تمفيؽ : الرمزي. 313، ص4صبح األعشى، ج: القمقشندي. 529، ص5خمدوف، ج
.  306معجـ األنساب، ص: زامباور. 391، ص1األخبار، ج

Saunders: The History of the Mongol  Conquests, London, , p.. 

. 182، ص ((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني. عف ىذا التعيد ينظر (399)
  .257، ص3باتو خاف، دائرة المعارؼ اإلسبلمية، ـمادة : بارتولد

 .680، 676تركستاف مف الفتح العربي إلى الغزو المغولي، ص: بارتولد (400)

عف مكانة المرأة المغولية ودورىا السياسي وتقمد مياـ الحكـ خبلؿ الفترة االنتقالية،  (401)
النساء الحاكمات في إمبراطورية المغوؿ، مجمة المجمع العممي العراقي، : قداوي: ينظر

 .142ـ، ص1999، 46، ـ4ج

 .199، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني (402)
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كيوؾ اوغؿ غايميش بتدبير مصالح الببلد، مع كبار أمراء الدولة والسيما مع 
. (403)الوزير جينقاي

لـ تحسف اوغؿ غايميش حكـ الببلد إذ انشغمت في معظـ أوقاتيا مع 
السحرة وخرافاتيـ تاركة امر شؤوف الحكـ لوزيرىا جينقاي ولولدييا المذيف تضاربت 

فاختمت األمور  ((فصار في المكاف الواحد ثبلثة ببلطات لمحكاـ))مصالحيـ 
 ولتدارؾ الحاؿ طمب باتو مف كافة أمراء البيت الحاكـ يدعوىـ (404)وافمت الزماـ

لبلجتماع في االقماؽ الذي يبعد مسيرة سبعة أياـ عف قيالؽ التي تقع بنواحي جباؿ 
. (405)االطاو في سيؿ القفجاؽ لمتشاور حوؿ وراثة العرش

 (406)وىنا أسرعت اوغؿ غايميش وتبعيا بعَدىا آبناىا إلى مقر االجتماع
 –اوناف وكموراف ))أما أبناء اوكتاي وجغتاي أبوا االستجابة لطمب باتو قائميف إف 

 ىما الموطف االصمي وحاضرة جنكيزخاف ولسنا ممزميف –مقاطعتيف في منغوليا 
 اما سيورقتيتي فإنيا استغمت الموقؼ (407)((بأف نخطوا خطوة إلى دشت القفجاؽ

لتكرر دعميا لمواقؼ باتو ولتظير أنيا ال ترفض لو طمبًا بأف دعت ابنيا منكو 
 قد خالفوا األخ األكبر – وتقصد أبناء اوكتاي وجغتاي –ما داـ األبناء ))بالقوؿ 

                                                 

تأريخ الدوؿ : ابف العبري. 240، ص1تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني (403)
. 186، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني. 285السرياني، ص

. 55المغوؿ وأوربا، ص: عمراف. 242، ص1تأريخ العراؽ بيف احتبلليف، ج: العزاوي
 .42العالـ اإلسبلمي، ص: شبولر

إمبراطورية : واكيـ، سميـ. 186، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني (404)
 .242عمى صيوات الجياد، دار الكتاب العربي، ص

تركستاف مف الفتح العربي إلى الغزو : بارتولد. 8تأريخ الدوؿ السرياني، ص: ابف العبري (405)
 .176تاريخ المغوؿ، ص: إقباؿ. 681المغولي، ص

تأريخ الدوؿ : ابف العبري. 193، ص2تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني (406)
: بارتولد. 198، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني. 8السرياني، ص

تأريخ العراؽ بيف : العزاوي. 682تركستاف مف الفتح العربي إلى الغزو المغولي، ص
  .243إمبراطورية عمى صيوات الجياد، ص: واكيـ .143، ص1احتبلليف، ج

  .198، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني (407)
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فتوجو منكو وفؽ إشارة ( (باتو ولـ يذىبوا إليو، اذىب أنت مع أخوتؾ، وقـ بعيادتو
والدتو قاصدًا باتو الذي أثنى عمييـ باإلجبلؿ والتعظيـ مّما أثار حفيظة باقي 

. (408)األمراء
وبعد مداوالت في أمر اختيار الخاف أظيرت اغوؿ غايميش ميبًل ليكوف 

شيراموف الذي سبؽ أف اختاره اوكتاي وليًا لمعيد ليكوف خانًا مف أجؿ تطبيؽ العيد 
 وجاء تفضيميا لشيراموف (409)الذي قطعو األمراء بأف يبقى الحكـ في أسرة اوكتاي

نكاية بولدييا الصغيريف في السف والمذيف كانا قد خرجا عف طوعيا وعاثا 
 ولكف اعتراض باتو عمى ىذا الترشيح أفسد ىذه الرغبة األمر الذي دفع (410)فساداً 

أغوؿ غايميش ومف قبميا ولدييا عمى االنسحاب مف المؤتمر والعودة إلى 
. (411)قراقوـر

وىكذا، أحدث غياب أوالد اوكتاي وجغتاي وانسحاب اغوؿ وولدييا انقسامًا 
فاضطر باتو إلى تأجيؿ اتخاذ قرار لزمف آخر لغياب اإلجماع الذي كاف المغوؿ 

. يحرصوف عميو كي ال تتصدع دولتيـ
 وأخذ (412)تدىورت أحواؿ الببلد بفوضى سياسية عارمة بعد ىذا المؤتمر

األمراء يحكموف ويتصرفوف عمى ىواىـ مف غير استشارة أحد أما عمّيُة القوـِ فأنيـ 

                                                 

 . 199، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني (408)

  .175تأريخ المغوؿ، ص: اقباؿ (409)

  .186، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني (410)

: ابف العبري. 193، ص2، ـ241، ص1تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني (411)
تركستاف مف الفتح العربي إلى الغزو المغولي، : بارتولد. 8تأريخ الدوؿ السرياني، ص

  .682ص

إمبراطورية عمى : واكيـ. 201، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني (412)
.  242صيوات الجياد، ص

Boyle: The Mongol World Empire , p.. 
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، وقد ازدادت الفرقة بيف (413)يميموف نحو األمراء الذيف يطيب ليـ الميؿ نحوىـ
واستماؿ كؿ واحد ))الحكاـ الثبلثة مع مرور األياـ ويصؼ الحالة الجويني بالقوؿ 

منيـ بعضًا مف األصدقاء واألقرباء حتى فشي أمر الخبلؼ وتجاذبتو األىواء 
 جينقاي – الوزير –وانحازوا عف جادة الصواب، وانعدمت حينئذ الحيمة لدى 

وعجز عف رتؽ األمور، وتاَه عف الطريؽ الذي يساعده عمى تيدئة األزمة لعدـ 
انصياعيـ لنصائحو فقد استبد الولداف بآرائيما الفجة في حيف أف غايميش أبدت 

. (414)((استعدادىا لردع أىؿ الرأي والصواب مسايرة ىواىا 
وأرسمت ىي وابناىا إلى باتو تحذره مف أف يختار أحدًا دوف إرادتيـ 

مدفوعيف في ذلؾ بتحريض مف قداؽ الذي كاف مستشارًا لزوجيا ومف أشد أعداء 
 ولوضع حٍد ليذه الفوضى اختار باتو ابف عمو منكو بف تولوي كأفضؿ (415)باتو

 وأرسؿ مف يعمـ األمراء وزوجاتيـ مف األسرة الحاكمة أف اختياره (416)مرشح لمخانية
منكو ىو مف بيف األمراء األنجاؿ قد رأى بعينو قوانيف ))لمنكو خاف جاء ألف 

وىو مف بيف األمراء األنجاؿ لو ))وأضاؼ ( (جنكيزخاف ومراسيمو وسمعيا بأذنو
االستعداد واألىمية لمخانية ألنو رأى الدىر خَيرُه وشرَّه وذاؽ كؿ عمؿ حموه ومره، 
... وقاد الجيوش عدة مرات إلى أطراؼ، كما أنو يمتاز عمى الجميع بعقمو وكفاءتو

ف مَالُو مف وقار واحتراـ في نظر اوكتاي وبقية األمراء األنجاؿ والجنود كاف وال  وا 
كما أرسؿ شقيقو كولكاف -  يقصد اوكتاي–يزاؿ عمى أتـ وجو، وقد أرسمو القاءاف 

                                                 

تأريخ ))جامع التواريخ : اليمذاني. 242، ص1تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني (413)
 .186، ص((خمفاء جنكيزخاف

إمبراطورية عمى : وينظر كذلؾ واكيـ. 242، ص1تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ (414)
. 242صيوات الجياد، ص

امبراطورية عمى صيوات : واكيـ. 243، ص1تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني (415)
 .242الجياد، ص

تركستاف مف الفتح العربي إلى الغزو : بارتولد. 8تأريخ الدوؿ السرياني، ص: ابف العبري (416)
تأريخ العراؽ : العزاوي. 389تأريخ الشعوب اإلسبلمية، ص: بروكمماف. 682المغولي، ص

 . 143، ص1بيف احتبلليف، ج
Boyle: The Mongol World Empire. p. . 
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وابنو كيوؾ معي، أنا باتو ومع اورده وأسرة جوجي كمنا دفعة واحدة إلى والية 
القفجاؽ والممالؾ الواقعة في تمؾ المناطؽ لكي نستولي عمييا فأخضع منكو قبائؿ 
االوليريؾ والقفجاؽ والزوقيناقيف والجركس، كذلؾ قبض منكو عمى باجماف قائد 

فالمصمحة تقتضي أف .. القفجاؽ وعمى بومفاس قائد قبائؿ الجركس وعمى اجيس
. (417)((نجمسو عمى عرش الخانية

دراكا منو أف اختياره سيمقى معارضة عارمة مف بعض أفراد األسرة  وا 
الحاكمة وعمى رأسيـ اغوؿ غايميش وولداىا وأبناء اوكتاي وجغتاي فأنو دعا إلى 
مؤتمر مصغر حضره أخوة باتو وىـ اورده وشيباف وتركاي وجميع أبنائيـ ونسائيـ 
وقراىوالكو مف أبناء جغتاي ومنكو واخيو وبعض األمراء مف قادة الجيش، واتفؽ 

. (418)ىؤالء عمى إجبلس منكو عمى عرش الخانية
وكالعادة المتبعة كاف عمى منكو أف يأبى ويعارض، وأخيرًا وقؼ أخوه 

لقد تعيدنا كمنا في ىذه الجمعية وقررنا كتابة أال نحيد عف ))موكاي اغوؿ وقاؿ 
فاستحسف باتو ىذا القوؿ والتـز ( (أوامر باتو فكيؼ يعدؿ منكو عف رأيو الصائب

وعندئذ نيض باتو جريًا عمى المعتاد وحؿ جميع األمراء ))منكو بيذا القرار 
أحزمتيـ ورفعوا قبلنسيـ وجثموا عمى ركبيـ داللة عمى الطاعة ثـ بايع جميع 

. (419)((الحاضريف منكو
 وىنا (420)انتشر خبر تنصيب منكو خانًا أعظـ في جميع أرجاء الدولة

أخذت والدة منكو سيورقتيتي في استمالة األمراء والعشائر مّمف لـ يحضر المؤتمر 
وبالسبؿ كافة تدعوىـ المشاركة في القوريمتاي القادـ ألجؿ الحوز عمى تأييد 

                                                 

. 200-199، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني (417)
تأريخ خمفاء ))جامع التواريخ : اليمذاني. 261تأريخ مختصر الدوؿ، ص: ابف العبري (418)

تأريخ : إقباؿ. 389تأريخ الشعوب اإلسبلمية، ص: بروكمماف. 200، ص((جنكيزخاف
بارتولد، مادة باتو، دائرة المعارؼ . 71مغوؿ القفجاؽ، ص: القصاب. 176المغوؿ، ص
  .257، ص3اإلسبلمية، ـ

 .200، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني (419)

 .197، ص2تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني (420)
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الجميع غير انيا جوبيت برد فعؿ عنيؼ مف قبؿ أبناء أسرة اوكتاي وكيوؾ وأبناء 
 بف جغتاي وىكذا انقسمت األسرة الحاكمة قسميف الطرؼ (421)جغتاي وييسومونكا

المعارض تمثؿ بعائمة اوكتاي وجغتاي في مواجية عائمة جوجي وتولوي ومرشحيا 
إننا بعيدوف عف ىذا ))منكو، حيث أرسؿ المعارضوف الرسؿ عدة مرات يقولوف 

االتفاؽ ولسنا راضيف عف ىذا الميثاؽ، واف الممؾ يصؿ إلينا باإلرث، فكيؼ 
لقد فكرنا في ىذا األمر ))فرد عمييـ باتو قائبًل . (422)((نعطيو شخصًا آخر؟

بموافقة أعضاء األسرة الحاكمة أنجزنا بصورة ال يمكف فسخيا ولو لـ يتيسر 
التصرؼ عمى ىذا الوضع، وتقمد شخص آخر ىذا المنصب غير منكوخاف، 

ذا تأمؿ األبناء ىذا  الختمت أمور السمطنة وصارت إلى حالة ال يمكف تداركيا، وا 
األمر ونظروا إليو نظرة المتبصر بعواقب األمور، التضح انو قد روعي فيو جانب 
األبناء واألحفاد ألف تدبير شؤوف مثؿ ىذا الممؾ العريض الفسيح الذي يمتد مف 

.  (423)((الشرؽ إلى الغرب ال ينصمح بقوة سواعد األطفاؿ
لـ يحصؿ بموجب ىذه االتصاالت اتفاؽ، وبقيت سيورقتيتي ترسؿ الرسؿ 

بيدؼ اإلقناع دوف استجابة ومضى عمى ىذا األمر عاماف وأمور الببلد تزداد 
 كما أمر (424)ولوضع حِد لذلؾ أخذ باتو يمجأ إلى صيغة الوعيد والتيديد. تدىوراً 

أخويو بركة وتوقا تيمور وفي صحبتيـ منكوخاف ومعيما جيش جرار بالتوجو إلى 
عامًا وطمب مف جميع  ((قوريمتاي))كوراف موضع قريب مف قراقوـر ليعقدوا ىناؾ 

                                                 

تأريخ الدوؿ : ابف العبري. 197، ص2تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني (421)
: بارتولد. 201، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني. 8السرياني، ص

. 176تأريخ المغوؿ، ص: إقباؿ. 682تركستاف مف الفتح العربي إلى الغزو المغولي، ص
 .389تأريخ الشعوب اإلسبلمية، ص: بروكمماف

تأريخ ))جامع التواريخ : اليمذاني. 197، ص2تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني (422)
 .201، ص((خمفاء جنكيز خاف

 .201، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني (423)

تأريخ ))جامع التواريخ : اليمذاني. 198، ص2تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني (424)
  .201، ص((خمفاء جنكيزخاف
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األمراء الحضور إلعبلف والئيـ لمنكو والـز باتو اخويو بقطع رأس كؿ مف يخالؼ 
زاء ىذا القرار تسارعت المراسبلت بيف الجميع بيدؼ الحضور (425)ىذا األمر  وا 

كي ال تطاح الرؤوس بعدما عرفوا أف ال حيمة ليـ باالمتناع وىكذا غادر مقراتيـ 
جمع مف أمراء كيوؾ وبمعيتيـ ييسو حفيد جغتاي وشيراموف ومنكدو حفيدا اوكتاي 
والتحؽ بيـ جميع أبناء أخوة جنكيزخاف وقراىوالكو بف جغتاي وقداف بف اوكتاي 
وخواجة بف كيوؾ، حضر كؿ ىؤالء ليجتمعوا مع بقية األمراء المؤيديف لمنكو مف 
أبناء عائمة جوجي وتولوي والمدعوييف مف بقية الزعامات ليعمف الجميع موافقتيـ 

 وكداللة عمى ذلؾ رفع الجميع القبلنس والقوا األحزمة عمى (426)عمى خانية منكو
أكتافيـ وركعوا تسع مرات واجمسوا منكو عمى سرير الحكـ في منطقة كوراف وذلؾ 

بعدىا أذف منكو باالحتفاؿ لمدة . (427)(1251/ىػ649)في شير ربيع اآلخر سنة 
 وبذلؾ انتقؿ الحكـ إلى أوالد تولوي الذيف يمثموف الفرع (428)أسبوع ابتياجًا بالمناسبة

.  الثاني مف أسرة جنكيزخاف

                                                 

تأريخ : قزويني. 202 – 201، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني (425)
صبح : القمقشندي. 529، ص5تأريخ ابف خمدوف، ج: ابف خمدوف.587كزيدة، ص
. 143، ص1تأريخ العراؽ بيف احتبلليف، ج: العزاوي. 313، ص4األعشى، ج

.  141، ص7التأريخ اإلسبلمي، ج:شاكر
جامع التواريخ : اليمذاني. 202-201، ص2تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني (426)

، 1تأريخ العراؽ بيف احتبلليف، ج: العزاوي. 200، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))
 . 143ص

تأريخ الدوؿ : ابف العبري. 202، ص2تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني (427)
. 203 – 202، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني. 8السرياني، ص

عبلقات بيف الشرؽ : اليوسؼ. 143، ص1تأريخ العراؽ بيف احتبلليف، ج: العزاوي
 بأف تأريخ 208المغوؿ في التأريخ، ص: ويشير الصياد في كتابو. 196والغرب، ص

دوف ذكر المصدر الذي  (ـ1250/ ىػ648)انتخاب منكو ىو في شير ذي الحجة سنة 
األوؿ الذي حضره  ((القوريمتاي))اعتمده ويبدو لنا أف ىذا التأريخ يعود إلى انتخابو في 
 .عدد قميؿ مف األمراء والذي اشرنا اليو في متف البحث

 .203، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني (428)
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 (429)لـ تكف نية األمراء المعارضيف صادقة عندما منحو يميف الوالء لمنكو
إذ قبؿ أف تنقضي أياـ االحتفاالت السبع دبر البعض مف ىؤالء مؤامرة لقمب نظاـ 

الحكـ عف طريؽ اغتياؿ منكو اشترؾ فييا شيراموف وناقو وتوتوؽ والثبلثة مف 
 احضروا عدة عربات محممة بأكداس السبلح والعتاد ومغطات –احفاد اوكتاي 

بالمأكوالت والمشروبات ليدخموىا إلى مقر منكو بدعوة المشاركة لتقديـ التينئة في 
المأدبة  ولكف تعطمت إحدى العربات ليطمب صاحبيا مف احد الماريف مساعدتو 
في إصبلحيا فوقع نظر ىذا الشخص عمى األسمحة، وتظاىر وكأنو لـ يرى شيئًا 
وعندما فرغ مف اإلصبلح ودع صاحب العربة دوف أف يثير الشكوؾ، وكانت خطة 
المتآمريف أنيـ في أثناء الحفؿ وعندما يصؿ منكو وأتباعو درجة الثمالة مف السكر 

ينقضوف عميو ثـ يستدعوف الفرقة العسكرية المكونة مف خمسمائة فارس والتي 
كانوا قد تركوىا خارج الببلط لمسيطرة عمى مقر الحكـ،ولكف فجأة اقتحـ الببلط 

لقد شغمتـ بالميو ))الرجؿ العارؼ باألمر ليعمف بثبات ودوف خوؼ أماـ منكو قائبًل 
والطرب عمى حيف أف األعداء قد نيضوا لمياجمتكـ وىـ يترقبوف الفرصة وقد 

 وىكذا اتخذ منكو (430)ثـ سرد عمى منكو كؿ ما شاىده( (أعدوا أسباب القتاؿ
التدابير العاجمة بأف منع الدخوؿ والخروج مف مقر االحتفاؿ بالقبض عمى األمراء 
الثبلثة دوف مقاومة كما أرسمت فرقة عسكرية كبيرة تمكنت مف احتواء الجند دوف 

لقاء القبض عمى كافة األمراء المتعاونيف معيـ  مّمف كانوا في الفرقة (431)مقاومة وا 
، في حيف أصدر منكو العفو عف جميع الخدـ (432)المعدة لبلنقضاض عمى منكو

                                                 

 .389تأريخ الشعوب اإلسبلمية، ص: بروكمماف (429)

جامع التواريخ : اليمذاني. 210-209، ص 2تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني (430)
: ، وأشار إلى ىذه الرواية باقتضاب ابف العبري207-205، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))

، 1تأريخ العراؽ بيف احتبلليبف، ج: وينظر كذلؾ العزاوي. 8تأريخ الدوؿ السرياني، ص
  .145- 144ص

 .214، ص2تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني (431)

تأريخ خمفاء ))جامع التواريخ : اليمذاني.9تأريخ الدوؿ السرياني، ص: ابف العبري (432)
 وقد ذكر الجويني أسماء عدد 42العالـ اإلسبلمي، ص: شبولر. 207، ص((جنكيزخاف
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إف يذىبوا إلى أماكنيـ باآلالؼ والمائة ))والجنود الذيف كانوا مع ىؤالء وطمب منيـ 
. (433)((والعشرة ألنيـ إذا مكثوا ىنا فسوؼ يقتموف 

 وىنا (434)أخضع منكو جميع المتآمريف لممحاكمة فأقروا جميعًا بذنبيـ
استشار منكو كبار األمراء مف العائمة المالكة بخصوص اإلجراء الواجب تنفيذه 

بحقيـ فكاف رأييـ إنزاؿ القصاص بالقتؿ بحقيـ، ومع ذلؾ تردد وأخذ يفكر زمنًا في 
أمرىـ بعد أف أودعيـ في السجف، وبعد مدة دعا كافة األمراء وأركاف الدولة في 
ببلطو بإسداء نصيحة بما يرونو مناسبًا في حؽ المتيميف، فأخذ كؿ منيـ يتفوه 
بكبلـ لـ يكف لو اثر في نفس منكو، وكاف مف جممة الحضور الصاحب محمود 

فرد يمواج قائبًل  ((لما ال يقوؿ الجد شيئًاً ؟ ))يمواج الذي تنبو لو منكو وقاؿ لو 
الناس في حضرة الممؾ أف يكونوا أذنًا تسمع فذلؾ خير مف أي يكونوا لسانًا ))

 – فسوؼ أقوليا فقاؿ لو منكو ُقْؿ – الخاف –يتكمـ لكني أتذكر حكاية إذا أذف لي 
 عمى أكثر الممالؾ أراد أف يسير – المقدوني –فقاؿ يمواج لما استولى االسكندر 

إلى اليند غير أف أمراء الدولة وأعيانيا خرجوا عمى طاعتو ورفضوا متابعتو فأخذ 
كؿ منيـ يعمف االستقبلؿ واالستبداد فمما عجز اسكندر عف إقناعيـ أرسؿ رسواًل 

إلى ببلد الرـو لدى وزيره المنقطع النظير أرسطو طاليس وأطمعو عمى تمرد أمرائو 
فدخؿ أرسطو ومعو الرسوؿ إحدى .. وعصيانيـ وسألو ما التدبير في ىذا األمر ؟

الحدائؽ وأمر بأف تجتث األشجار الكبيرة مف جذورىا وتغرس في موضعيا 
الشجيرات الصغيرة الضعيفة، ولـ يكف يجيب عمى ما طمبو الرسوؿ وعندما مؿ 

الرسوؿ االنتظار عاد إلى االسكندر وقاؿ لو انو لـ يعط أي جواب، فسألو 
االسكندر ماذا شاىدت منو ؟ فأجاب دخؿ إحدى الحدائؽ وأخذ يقتمع األشجار 

الضخمة ويغرس مكانيا شجيرات صغيرة فقاؿ االسكندر لقد أجاب وأنت لـ تفيـ 
                                                                                                                       

كبير مف ىؤالء األمراء وال مجاؿ ىنا لذكرىـ، عف ذلؾ ينظر تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، 
 .214، ص2ـ

 .207، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني (433)

مادة باتو، دائرة : بارتولد. 214، ص2تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني (434)
 .257، ص3المعارؼ اإلسبلمية، ـ
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مقصوده، ثـ أىمؾ األمراء المتسمطيف الذيف كانوا ثائريف ونصب أبناءىـ 
. (435)((مكانيـ

أعجب منكو خاف بذلؾ القوؿ، وعرؼ انو ينبغي البطش باألمراء المعتقميف 
حبلؿ فئة أخرى مكانيـ وكانوا سبعة وسبعيف أميرًا قتموا جميعاً  . (436)وا 

أما أغوؿ غايميش التي امتنعت منح الوالء لمنكو ولـ تحضر القوريمتاي 
إنكـ )) فرفضت المثوؿ أمامو وأجابتو قائمة (437)فأرسؿ منكو رسواًل يستدعييا

معشر األمراء األنجاؿ قد تعيدتـ وقدمتـ وثيقة خطية بأف يظؿ الحكـ دائما في 
ال تخالفوا أوالده   ولكنكـ اآلف قد نقضتـ العيد ولـ تنفذوا ىذا –أسرة اوكتاي خاف وا 

 فاستشاط منكو مف جوابيا ىذا وعمى الفور أرسؿ مف قبض عمييا (438)((الكبلـ
 حيث اتيميـ (440) وعمى والدة شيراموف الخاتوف قداقاج(439)وعمى بعض إتباعيا

باألعداد لتنصيب خاف آخر بداًل عنو وما أف وصمت اغوؿ غايميش حتى أمر 
. (441)(ـ1252/ىػ650)بقتميا خنقًا وبقية مف كاف معيا وذلؾ في رمضاف سنة 

                                                 

  .210-209، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني (435)

تركستاف مف : بارتولد. 210، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني (436)
 .683الفتح العربي إلى الغزو المغولي، ص

 .217، ص2تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني (437)

 .212، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ :اليمذاني (438)

تركستاف مف الفتح : بارتولد. 219، ص2تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني (439)
 .683العربي إلى الغزو المغولي، ص

تأريخ ))جامع التواريخ : اليمذاني. 219، ص2تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني (440)
تركستاف مف الفتح العربي إلى الغزو المغولي، : بارتولد. 212، ((خمفاء جنكيزخاف

  .683ص

تأريخ خمفاء ))جامع التواريخ : اليمذاني. 9تأريخ الدوؿ السرياني، ص: ابف العبري (441)
: اليوسؼ. 144، ص1تأريخ العراؽ بيف احتبلليف، ج: العزاوي. 212، ص((جنكيزخاف

الدولة البيزنطية في عصر : عبيد، اسحؽ. 196عبلقات بيف الشرؽ والغرب، ص
 .177تأريخ المغوؿ، ص: اقباؿ. 54باليولوغوس، مطبعة دارالكتب، بيروت، ص
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 ٍْن٘خثُ ٌ٘اصو تصفٍت ٍِ اتٌٖ بثىتآٍر عئٍ  -5
، أراد منكوخاف اف (442) أميرًا بقتميـ مع أوغؿ غايميش77بعد تصفية الػ 

 والسيما عف أبناء عمومتو ممف كانوا عمى صمة بالمتآمريف (443)يعفو عف الباقيف
عميو سواٌء بفعؿ مباشر أو بالتحريض أو مّمف عارض انتخابو خانًا وجميعيـ 

ألصقت بيـ تيمة التآمر غير أف مستشاريو والمواليف لو مف أبناء أسرتو واألمراء 
ويبقى جذر الشجرة مرًا، واف ... ينبغي أف ال تتياوف في الخصـ ))والقادة قالوا لو 

 حينيا أدرؾ منكو أف مثؿ ىذا الرأي نابع مف اإلخبلص (444)((سقيتيا بماء الخمد
 مّمف كانوا عمى صمة (445)وليس مف منابع النفاؽ فأمر بقتؿ كؿ أمراء السوء

بالمتآمريف، وبما أف معظـ ىؤالء كانوا طميقي األيدي فاستوجب األمر إرساؿ قوات 
. لمقبض عمييـ وتنفيذ أمر الخاف بحقيـ

وطبيعي أف المتآمريف ومؤيدييـ كانوا في معظميـ مف أسرتي جغتاي 
واوكتاي أبناء جنكيزخاف وىذا يعني أف منكو اصدر أمرًا باستيداؼ ىاتيف 

األسرتيف ومناطؽ نفوذىما كي ال تقـ ليا قائمة ثانية وتيدد نفوذ عائمة منكوخاف 
مستقببًل وىذا ما حدث إذ أرسؿ منكوخاف بجيشيف عظيميف إلى الغرب قاصدًا 

اولوس جغتاي واوكتاي أحدىما مؤلؼ مف عشر تومانات مف الجند بقيادة 
، وبيش باليغ امتدادًا  برنكوتاي لينيط بو ميمة احتبلؿ المناطؽ الواقعة بيف قراقوـر

 فقد أرسؿ (446)أما الجيش الثاني الذي كاف يتألؼ مف تومانيف. إلى حدود قياليغ
 وىاتاف المنطقتاف كانت تتحكـ بيما اوغؿ (447)إلى ببلد القرغيز وكـ جيود

غايميش زوجة كيوؾ ابف اوكتاي التي سبؽ أف أعدمت غير أف أتباعيا بقوا 

                                                 

  .212-210، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني (442)

  .214، ص2تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني (443)

 .215 – 214، ص2تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني (444)

 .215، ص 2تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني (445)

 .217، ص 2تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني (446)

. نير في ببلد منغوليا حيث تنتشر حولو قبيمة النايماف وقبائؿ مغولية أخرى: كـ جيود (447)
 (.3)، واليامش رقـ 217، ص2تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني
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مواليف ليا ومعارضيف تنصيب منكو لمخانية وكاف عمى رأس ىؤالء القائد العسكري 
 بف اوكتاي  أشير قادة المغوؿ الذي اشترؾ في العديد مف الحمبلت (448)ايمجكتاي

العسكرية غربًاٍ  وشرقًا ولكف في النياية سقط فريسة تآمره عمى منكو عندما وقع 
 (450)، وتبعو آبُنوُ (449)اسيرًا بيد برنكوتاي الذي أرسمو إلى منكو ليقطع رأسو وقدميو

. (451)وأمراء آخروف حوكموا ثـ قتموا
أما اولوس جغتاي الذي كاف يمتد عمى ببلد ما وراء النير فكاف زعيمو 
ييسو الذي سبؽ واف نصبو كيوؾ حاكمًا عميو بداًل مف قراىوالكو بحكـ الصداقة 
التي كانت بينيما حيث كنا قد اشرنا إلى ذلؾ مف قبؿ وقد بقي ييسو وفيًا لعائمة 

كيوؾ عندما عاضد اوغؿ غايميش في سعييا لحصر الخانية بعائمة زوجيا ولذلؾ 
شارؾ اآلخريف العداء لمنكو وعندما تمكف منكو مف اوغؿ غايميش وأتباعيا في 
منغوليا توجو لتصفية الحساب مع ييسو الذي أرسؿ عميو منكو جيشًا وضع عمى 

 كما القي القبض عمى (452)رأسو قراىوالكو فتمكف ىذا مف اإليقاع بييسو ليأسره
زوجتو توقاش خاتوف ويبدو إنيا كانت مف اشد المحرضيف لزوجيا ضد منكو وليذا 
أصدرت األوامر بقتميا أماـ زوجيا بأف تركؿ وتسحؽ عظاميا تحت سنابؾ الخيؿ 

                                                 

تأريخ خمفاء ))جامع التواريخ : اليمذاني: عف شيرة ايمجكتاي كمحارب ينظر (448)
 .63 ،31، ص((جنكيزخاف

جامع التواريخ : اليمذاني. 215، ص 2تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني (449)
 .210، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))

 أميرًا الذيف قتميـ منكو اثناف مف أبناء ايمجكتاي ابف اوكتاي خاف 77ضمت قائمة الػ  (450)
 أفراد األب وثبلثة أبناء الشتراكيـ في ىذه 4وبذلؾ تكوف أسرة ايمجكتاي قد قتؿ منيا 

-210، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : المؤامرة عف ذلؾ ينظر اليمذاني
212.  

 .219، ص2تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني (451)

 .683تركستاف مف الفتح العربي إلى الغزو المغولي، ص: بارتولد (452)
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 ثـ الحؽ بيا (453)تشفيًا لما كانت تحممو مف حقد دفيف عمى عائمة باتو ومنكوخاف
.  (454)زوجيا وعدد مف أتباعو

وىنا يشير بارتولد بأنو بعد مقتؿ ىؤالء صدرت األوامر بقتؿ جميع رجاؿ 
َبيتْي اوكتاي وجغتاي حيث قضي عمى معظميـ، أما أطفاليـ فقد تـ جمعيـ في 

ببلط الخاف حيث وجو منكو بتربيتيـ بما يتوافؽ مع رغباتو ال كما يريد ليـ 
ذا كاف العقاب قد شمؿ بالقتؿ مف تآمر عمى منكو مف األسرة الممكية . (455)أىميـ وا 

الحاكمة فإف عددًا آخر مف األمراء مف خارج بيت األسرة ىـ اآلخروف وقعوا 
ضحية ىذا التآمر بحكـ عمميـ تحت سمطة ىؤالء أو أنيـ كانوا مف المحرضيف 
ليـ ومنيـ الوزير جينقاي الذي اضطر تأييد اوغؿ غايميش بحكـ انو كاف وزيرًا 

 فميس مف الوفاء العمؿ ضدىا ولذلؾ لـ (456)لزوجيا كيوؾ ومف قبؿ لوالده اوكتاي
يؤيد وصوؿ منكو لمخانية فدفع بذلؾ رأسو ثمنًا لموقفو ىذا، أما قداؽ الذي شغؿ 
منصب الحاجب عند اوغؿ غايميش فكاف مف اشد مناصرييا وأكثر األمراء مف 

 وقد وصفو اليمذاني (457)غير أبناء العائمة الممكية معارضة لتنصيب منكو لمخانية
 لذلؾ كاف قتمو أمرًا (458)((بأنو المييج لتمؾ الفتنة والمثير لغبار تمؾ الوحشة))

مفروغًا منو إذ سمما االثنيف بعد القبض عمييما إلى أحد األمراء الذي سبؽ اف 

                                                 

تأريخ ))جامع التواريخ : اليمذاني. 219، ص2تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني (453)
 .210، ص((خمفاء جنكيزخاف

تركستاف مف : بارتولد. 210، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني (454)
 .683الفتح العربي إلى الغزو المغولي، ص

 .689تركستاف مف الفتح العربي إلى الغزو المغولي، ص (455)

تركستاف مف الفتح العربي : عف عمؿ جينقاي كوزير عند اوكتاي وكيوؾ ينظر بارتولد (456)
 .678 ، 662إلى الغزو المغولي، ص

 .212، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني (457)

  .110، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ  (458)
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/ ىػ650) وذلؾ في رمضاف سنة (459)الحؽ الضرر بو فقتميما شر قتمة
. (460)(ـ1252

وتبع االثنيف أيضًا ايديقوت رئيس االيغور الذي كاف مف أشد المناصريف 
ألوغؿ غايميش وفي عيده أصاب المسمميف في ببلد االيغور الكثير مف الضرر 

والسيما في عاصمة االيغوربيش باليغ وقيؿ ايديقوت دبر باالتفاؽ مع اغوؿ 
غايميش التي ىي األخرى كانت تناصب اإلسبلـ العداء بقتؿ جميع المسمميف 

بببلده في أثناء صبلة الجمعة، وشاءت إرادة اهلل أف تقتؿ اوغؿ غايميش قبؿ تنفيذ 
.  رغبتيا ليمقى القبض عمى ايديقوت وقد قاـ منكو خاف بنفسو بمحاكمتو

وكانت إحدى التيـ الموجية إليو التآمر عميو ومحاولة قتؿ المسمميف مف 
رعايا الخاف وباعترافو عند مواجيتو بالشيود أقر ايديقوت بجرمو فحكـ عميو 

ـَ معو اثناف مف كبار أمراِئوِ  باإلعداـ وتـ تنفيذه عمى يد أخيو اوكنج وُأعِد
(461) .

وبتصفية ىؤالء يكوف قد أسدؿ الستار عمى جميع المتآمريف لينصرؼ 
 والقياـ بأضخـ حممتيف عسكريتيف (462)منكوخاف بعد ذلؾ في ترتيب شؤوف دولتو

بيدؼ التوسع شرقًا وغربًا األولى استيدفت استكماؿ فتح ما تبقى مف ببلد الصيف 
 وقبؿ أف يحقؽ أحبلمو في كبل (463)والثانية إلسقاط الخبلفة العباسية في بغداد

الجبيتيف كانت االقدار بالمرصاد لو ليتوفى وىو في طريقو إلى فتح أقاليـ الصيف 
 الجنوبية في والية تنكياس وذلؾ في محـر سنة 

                                                 

تركستاف مف : بارتولد. 210، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني (459)
 .683الفتح العربي  إلى الغزو المغولي، ص

 .212، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني (460)

تأريخ ))جامع التواريخ : اليمذاني. 220،ص2تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني (461)
تركستاف مف الفتح العربي إلى الغزو المغولي، : بارتولد. 213، ص((خمفاء جنكيزخاف

 .686-685ص

 .214، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني (462)

بغداد مدينة السبلـ، نقمو إلى العربية فؤاد جميؿ ومصطفى جواد، مطبعة : كوؾ، ريجا (463)
 .201-200، ص1 ـ، ج1962، بغداد 1شفيؽ، ط
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 لتنشغؿ بعد ذلؾ األسرة الحاكمة في صراع أسري حوؿ (464)(ـ1257/ ىػ655)
. مف يشغؿ خبلفة منكوخاف

:  ق٘بالي ٗاحلرب األٕيٍت عيى خالفت ٍْن٘خثُ–  رٌق ب٘قث -6
أحدثت وفاة منكو خاف المفاجئة صدمة لمعائمة الحاكمة ويبدو أف أسرة 
منكو لـ تكف مييأة لمواجية موقؼ مف يخمفو ألنيا كانت منشغمة بأمور تتعمؽ 

 ليستغؿ ذلؾ أريؽ بوقا شقيؽ منكو الذي كاف منكو قد عينو (465)بدفنو والتعزية
 بأف اعتبر نفسو (466)نائبًا عنو وأبقاه في قراقوـر أثناء حممتو عمى الصيف الجنوبية

كما  ((قوريمتاي)) دوف أف يحصؿ عمى تفويض بمؤتمر (467)بمثابة خانًا لممغوؿ
جرت العادة عند المغوؿ، وفي المقابؿ أعمف قوببلي الذي كاف يقود حممة عسكرية 

 أيضًا وىذا يعني أف األسرة (468)مع أخيو منكوخاف في الصيف الجنوبية نفسو خانًا 
الحاكمة انقسمت بيف االبف االكبر قوببلي واالبف األصغر أريؽ بوقا، وأصبح 

. ألوؿ مرة لممغوؿ خاناف األوؿ في منغوليا والثاني في الصيف
وفي حقيقة األمر فإف كبل الخانيف ال يمتمكاف الشرعية في زعامتيما 
لممغوؿ ذلؾ الف العرؼ المغولي يقتضي أف تكوف ىناؾ فترة انتقالية بيف وفاة 
 (469)الخاف وانتخاب خاف جديد خبلليا يحكـ ابف الخاف المتوفى أو زوجتو األثيرة

وىذا ما لـ يحدث عمى الرغـ مف أف زوجة منكو الخاتوف قوتوقتاي وابنييا األكبر 
اسوتاي واألخر اورونكتاش كانا موجوديف في قراقوـر حيث أقاما مراسيـ العزاء 

                                                 

. 225-223، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني (464)
Boyle: The  Mongol World Empire , p. . 

  .225، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني (465)

 .139تأريخ الدوؿ السرياني، ص: ابف العبري (466)

  154، ص46، ـ4النساء الحاكمات في إمبراطورية المغوؿ، ج: قداوي (467)
Boyle: The Mongol World Empire , p. . 

 139تأريخ الدوؿ السر ياني، ص: ابف العبري (468)
  Boyle: The Mongol World Empire , p.  . Favre: Larussla Etla 

Turaaie ((Pariss)) p. .                                                           

(. 4)اليامش رقـ . 132رحبلت ماركوبولو، ص: ماركوبولو (469)
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 غير انو ال يوجد ما يشير إلى مطالبتيا بالخانية البؿ المعمومات تؤكد (470)لمنكو
 وىذا ما (471)أنيما وقفًا مع باقي أمراء قراقوـر إلى جانب أريؽ بوقا ضد قوببلي

سنبلحظو مف تطور األحداث وما يستغرب لو كذلؾ أف الصراع الذي تفاقـ بيف 
 لـ يشترؾ فيو مغوؿ (472)األخويف قوببلي وأريؽ بوقا الذي استغرؽ سنوات عديدة

القفجاؽ مف عائمة باتو وال مغوؿ إيراف مف عائمة ىوالكو شقيؽ األخويف قوببلي 
 وربما حدث ذلؾ لبعد المسافة بينيما إذ كاف ىوالكو عندما عمـ (473)وأريؽ بوقا

، وكاف قد (ـ1260/ىػ 658)بوفاة أخيو منكو كاف يحارب في ببلد الشاـ سنة 
 أما مغوؿ القفجاؽ فكاف يتزعميـ (474)مضى أكثر مف سنتيف عمى الوفاة والصراع

 (475)خبلؿ ىذه الفترة بركة خاف بف جوجي ومعمـو أف بركة كاف قد أعمف إسبلمو
وبإسبلمو لـ يعد يخضع شرعًا لحكـ قراقوـر الوثني فضبًل عف بعد المسافة 

وانشغاؿ كبل الجانبيف أي بركة وىوالكو في صراع انبثؽ بعد أف حمؿ بركة ىوالكو 
وقتؿ آالؼ  (ـ1258/ ىػ656)مسؤولية قتؿ الخميفة العباسي المستعصـ باهلل سنة 

                                                 

 .225، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))ع التواريخ ـجا: اليمذاني (470)

يشير رانسيماف اف أمراء العائمة الممكية الحاكمة في قراقوـر كانت تساند أريؽ بوقا وتؤيد  (471)
 .531، ص3اعتبلَءُه عرش الخانية ينظر تأريخ الحروب الصميبية، ج

 .139تأريخ الدوؿ السرياني، ص: ابف العبري (472)
 Favre, LaRussia, p . 

. 699تركستاف مف الفتح العربي إلى الغزو المغولي، ص: بارتولد (473)
  .160تحالؼ مموؾ ارمينيا الصغرى وأنطاكية الصميبية مع المغوؿ، ص: قداوي (474)

، 2الوافي بالوفيات، منشورات تشايزبفسبادف، ط: الصفدي، صبلح الديف خميؿ بف ايبؾ (475)
تأريخ ابف الوردي، : ابف الوردي، زيف الديف عمر بف مظفر. 118، ص10 ـ، ج1981

ابف عربشاه، شياب . 312، ص2ـ، ج1969، النجؼ، 2منشورات المطبعة الحيدرية، ط
. 53ىػ، ص1285، القاىرة، 1عجائب المقدور في أخبار تيمور، ط: الديف احمد بف محمد

عقد الجماف في تأريخ أىؿ الزماف، تحقيؽ محمد محمد أميف، الييئة المصرية : العيني
  362، ص1ـ، ج1987العامة، 

.  Favre: La russia , p. .                       
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 وليذه األسباب تعطؿ اشتراكيما في الحرب التي (476)المسمميف فأراد أف يثأر ليـ
. دارت بيف قوببلي وأريؽ بوقا

وكانت بداية الصراع أف أرسؿ أريؽ بوقا إلى أخيو قوببلي رسواًل يطمب 
منو إيقاؼ عممياتو العسكرية في والية تنكياس والعودة إلى قراقوـر ألداء مراسيـ 

العزاء غير أف قوببلي بدال مف االستجابة لما طمب منو أخفى أمره وواصؿ القتاؿ 
في تنكياس حتى بمغ مدينة اوجو الصينية ليحتميا وفييا أقاـ مراسيـ العزاء بوفاة 

 وعمى ما يبدو آف عدـ حضور قوببلي إلى قراقوـر وقبؿ ذلؾ عدـ (477)أخيو منكو
مصاحبتو لجثماف أخيو إلى منغوليا وترؾ األمر لزوجتو قوتوقتاي وابنيا 

، كؿ ذلؾ ترؾ أثرًا سيئًا في نفس الزوجة واالبف ليتخذا بعد ذلؾ موقفًا (478)اسوتاي
. سمبيًا مف قوببلي بعدـ اعتراضيما عمى تنصيب أريؽ بوقا نفسو خانًا لممغوؿ
كرر أريؽ بوقا طمب حضور قوببلي إلى قراقوـر لمتعزية، وىذه المرة عرض 

اف ىذا عيف المصمحة واف ))قوببلي األمر عمى األمراء مف أسرتو فقالوا جميعًا 
ولكف الظرؼ يقتضي اف ننصرؼ لمراحة أوال كؿ إلى دياره ثـ ( (الذىاب لواجب 

 ويشير رشيد الديف اليمذاني أف طمب أريؽ (479)نجتمع ثانية ونحضر معًا التعزية
بوقا كاف القصد منو أف يعتقؿ قوببلي وجميع األمراء بمعيتو حاؿ وصوليـ تمييدًا 

 ولكف افتقار أريؽ بوقا لمخبرة السياسية لكونو ال زاؿ شابًا (480)لتنصيب نفسو خاناً 
يافعًا وتسرعو كاف سببًا في إفبلت قوببلي لما أعد لو مف مصيدة، إذ ما أف وصؿ 
رسوؿ قوببلي إلى قراقوـر وبمغ أريؽ بوقا بما اتفؽ عميو حتى قاؿ جميع األمراء 

إلى متى نستطيع أف ننتظرىـ؟ وعمى اثر ذلؾ اتفؽ الجميع ))الذيف كانوا حاضريف 

                                                 

خبلصة الذىب المسبوؾ مختصر في سير المموؾ، : االربمي، عبد الرحمف سنبط قنيتو (476)
الحياة السياسية في العراؽ في عيد السيطرة : القزاز. 291مكتبة المثنى، بغداد، ص

 .450- 449المغولية، ص

 .246، 226، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني (477)

 .226، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني (478)

 .247، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني (479)

 .247، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ  (480)
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 وتمؾ الجماعة (481)((وأقروا قرارىـ عمى اجبلس أريؽ بوقا عمى عرش الخانية
كانت تتكوف مف أسوتاي واورنكتاش ابني منكوخاف والغو حفيد جغتاي ونايمتاي 
بف طغاجار وسبعة أمراء آخريف مف أحفاد أبناء تولوي وأوكتاي بف جنكيزخاف 

ذكرىـ باالسماء رشيد الديف اليمذاني مدعميف بعدد مف الخواتيف واألمراء مف غير 
. (482)أبناء العائمة الممكية

وبعد ىذا التتويج أوفد المجتمعوف الرسؿ إلى واليات المغوؿ الشرقية 
إف ىوالكو وبركة خاف واألمراء مف ))وأقواميـ وأشاعوا قائميف عمى لساف أريؽ بوقا 

 عدَّ (483)((أسرة جنكيزخاف مف األحفاد قد اتفقوا عمى اعتبلئي عرش الخانية
بوصفو ( 484)قوببلي اف أريؽ بوقا بعممو ىذا قد شؽ عصا الطاعة وتمرد عميو

كبير أسرة تولوي، وأبمغ األمراء مف أسرتو ومف قادة الجيوش ما قاـ بو أريؽ بوقا 
 ولكف أريؽ (485)فجميعيـ عدوا عممو غير شرعي وأرسموا مف ابمغ أريؽ بوقا برأييـ

لـ يقبؿ بالتراجع، األمر الذي دفع أمراء قوببلي عمى تنصيب قوببلي خانًا أعظـ 
/ ىػ658) في مدينة منؾ فو الصينية وذلؾ سنة (486)وأجمسوه عمى كرسي العرش

وكاف قد بمغ السادسة واألربعيف مف العمر وجريًا عمى رسوميـ وعاداتيـ  (ـ1260
 ثـ أوفدوا عنيـ مائة (487)أدوا مناسؾ االحتفاؿ وكتبوا وثائؽ خطية بتأييدىـ  لو

                                                 

تأريخ خمفاء ))جامع التواريخ : اليمذاني. 139تأريخ الدوؿ السرياني، ص: ابف العبري (481)
.  248- 247، ص((جنكيزخاف

Favre: Larussia , P. .  
. 248-247، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ  (482)
تركستاف مف : بارتولد. 348، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني (483)

 .699الفتح العربي إلى الغزو المغولي، ص

 .139تأريخ الدوؿ السرياني، ص: ابف العبري (484)

 .249-248، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني (485)

تأريخ خمفاء ))جامع التواريخ : اليمذاني. 139تأريخ الدوؿ السرياني، ص: ابف العبري (486)
 .249، ص((جنكيزخاف

المغوؿ في :الصياد. 249، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني (487)
 .217التأريخ، ص
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لقد تشاورنا نحف األمراء االنجاؿ واألمر اء معًا وأجمسنا ))رسوؿ ليقولوا ألريؽ بوقا 
 واألمراء األنجاؿ ىـ مف العائمة (488)((قوببلي قاآف عمى عرش القاآنية

الجنكيزخانية والتي يبدو أف كؿ واحد منيـ ارسؿ مف يتكمـ بمسانو ليعمف ألريؽ بوقا 
. (489)التأييد لقوببلي ولذلؾ كاف ىذا العدد الكبير مف الرسؿ 

عبلف (490)قتؿ أريؽ بوقا الرسؿ المائة  كناية عف رفضو ليذا التتويج وا 
الحرب، فأمر بتجييز جيش وضع قيادتو لقراجا بف أودور وعدة مف أمراء بيتو 

وأرسميـ لمحاربة قوببلي، فمما التقى الجمعاف تحاربا فيـز جيش أريؽ بوقا فكاف 
. (491)ذلؾ صدمة ألريؽ بوقا

كانت العاصمة قراقوـر تعتمد في مأكوالتيا ومشروباتيا عمى ببلد الصيف 
 فمنع قوببلي ذلؾ فحدثت مف جراء ذلؾ (492)حيث تجمب إلييا الميرة بالعربات

 ليذا كاف ضروريًا أف يستعيف أريؽ بوقا بتركستاف ليعوض (493)مجاعة فييا
النقص، وكانت التركستاف تابعة الولوس جغتاي وكاف يحكميا في ىذا الوقت 

 وكانت اورقنة تقؼ إلى جانب (494)اورقنة خاتوف زوجة قراىوالكو حفيد جغتاي
أريؽ بوقا،وقد قاـ قوببلي بمحاولة االستيبلء عمى اولوس جغتاي في التركستاف 
وارسؿ ليذا الغرض أميرًا مف أمراء بيتو ىو أبيشقة بف بوري، ولكف أنصار أريؽ 
بوقا قطعوا عميو الطريؽ بببلد التنكوت الصينية ثـ لـ يمبث أف قتؿ بأمر أريؽ 

 وعمى غرار أخيو فإف أريؽ بوقا بدوره لـ يعتمد عمى اورقنة وبداًل مف (495)بوقا

                                                 

تأريخ خمفاء ))جامع التواريخ : اليمذاني. 139تأريخ الدوؿ السرياني، ص: ابف العبري (488)
 .249، ص((جنكيزخاف

 .250، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني (489)

 .250، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني (490)

 .250، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني (491)

 .699تركستاف مف الفتح العربي إلى الغزو المغولي، ص: بارتولد (492)

 .250، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني (493)

  .250، ص1تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني (494)

 .699تركستاف مف الفتح العربي إلى الغزو المغولي، ص: بارتولد (495)
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تعزيز عبلقتو بيا أرسؿ أميرًا عنو عمى رأس جيش ليضمف لنفسو احتبلؿ تمؾ 
الببلد وانسيابية المؤف منيا وليقطع ثغور جيحوف عمى بركة وىوالكو اذا ما فكر 

. (496)في تأييد المطالب لؤلخ األكبر قوببلي
 (497)وكاف الذي كمؼ بانتزاع تركستاف األمير الغو بف بايدار بف جغتاي

الذي استطاع أف يجمع حولو أفراد أسرة جغتاي وانصارىـ الذيف انقمبوا عمى اورقنة 
 وىذا ما سيؿ (498)خاتوف لقتميا لزوجيا قراىوالكو طمعًا بزعامة اولوس جغتاي 

أللغو ميمة السيطرة عمى ببلد ما وراء النير بما فيو مدينة كاشغر وبخارى دوف 
. (499)مقاومة النضماـ عسكر اورقنة إلى الغو

ولـ يكتِؼ ألغو بما أحرز مف مكاسب بؿ أرسؿ اوججر إلى خوارـز 
وسداي ايمجي إلى افغانستاف وكانت القوة المغولية التي ارسمت لمعمؿ باليند في 

عيد منكوخاف تحت قيادة سالي بيادر فأفمح سداي ايمجي في استمالة كبار عسكره 
 غير اف الغو كاف (500)حتى سمموه قائدىـ وبيذا تأكد سمطاف الغو عمى تمؾ الببلد

يعمؿ بكؿ طاقتو مف أجؿ مصمحتو الشخصية ولـ يكف في نيتو البتة تنفيذ رغبات 
انكشؼ ذلؾ عندما ارسؿ أريؽ بوقا مبعوثيف عنو إلى التركستاف . سيده أريؽ بوقا

حيث جمعوا األمواؿ والمؤف والخيؿ واألسمحة وعندما ىموا بالرحيؿ إلى أريؽ بوقا 
منعيـ الغو ثـ قتميـ وصادر ما جمعوه ووزعيا عمى جنده ليعمف بعد ذلؾ الحرب 

. (501)عمى أريؽ بوقا

                                                 

 .250، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني (496)

تأريخ بخارى،  : فامبري. 254، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني (497)
 .191 – 190ص

 .144، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني (498)

 .254، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني (499)

 .700تركستاف مف الفتح العربي إلى الغزو المغولي، ص: بارتولد (500)

تأريخ : فامبري. 255-254، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني (501)
  .190بخارى، ص
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وكاف أريؽ بوقا خبلؿ ذلؾ بأمس الحاجة لممؤف والسبلح فالعاصمة 
قراقوـر اجتاحتيا المجاعة، كما اف قوببلي خاف كاف قد قاد جيشًا ضخمًا بمغ بو 

حدود قراقوـر وىذا ما أربؾ أريؽ بوقا الذي غدا حائرًا مع جيش لو ىزيؿ 
. (502)وجائع

ولمواجية الموقؼ أرسؿ أريؽ بوقا مبعوثًا عنو إلى قوببلي يعتذر ألخيو 
إننا نحف االخوة الصغار قد ارتكبنا ذنبًا مدفوعيف بدافع الجيؿ ))عما فعؿ ويقوؿ 

وأخطأنا وانت أخي االكبر تعرؼ الجزاء الذي تستحقو، وحيثما تأمر سوؼ اجيء، 
ولف اتجاوز فرماف أخي االكبر وسوؼ أشبع الدواب وأسمنيا ثـ اتوجو إلى 

إف الصبية كانوا قد )) إنطمت ىذه الخدعة عمى قوببلي الذي قاؿ (503)((الحضرة
( (ضموا الطريؽ لكنيـ استيقظوا االف وتنبيوا وبمغوا درجة العقؿ والفيـ وأقروا بذنبيـ
وأمر قوببلي قسمًا كبيرًا مف عسكره بالعودة إلى الصيف، كما سرح عددًا اخر مف 
القطعات وأمر جندىا بالعودة إلى اوطانيا، وأبقى ابف عمو ييسونككة معو عمى 

. (504)راس مائة الؼ جندي منتظريف أريؽ بوقا
ولكف أريؽ بوقا بعد اف سمف خيولو وأراحيا لـ ينفذ كممتو ولـ يِؼ بوعده 

فسار مرة أخرى لمحاربة قوببلي وعندما اقترب مف عسكره أرسؿ لقائد عسكر 
ولكنو غافمو وحمؿ عميو  ((انني اجيء اليكـ طائعاً  ))قوببلي األمير ييسو يقوؿ لو 

فجأة وىزمو ىو وجنده وشتتيـ وبالكاد استطاع ييسو الوصوؿ إلى قوببلي ليبمغو 
فما كاف مف قوببلي اال اف انسحب بما تبقى لو مف جيش  ((العدو قد وصؿ))بأف 

إلى منطقة القرغيز في أعالي نير الينسي في الصيف وليفاجأ ىناؾ باندالع 
اضطرابات ضده، وبذلؾ تخمى قوببلي، مؤقتًا عف منغوليا لغريمو لحيف القضاء 

. (505)عمى االضطرابات ىناؾ
                                                 

تأريخ : فامبري. 255- 251، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني (502)
 .191 -190بخارى، ص

 .251، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني (503)

 .252- 251، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني (504)

 .253-252، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني (505)
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اغتنـ أريؽ بوقا ىذه الفرصة ليمتفت إلى عدوه في الغرب الغو الذي كاف 
 ليمتقي (506)قد تحسب ألريؽ بوقا وأعد لو جيشًا قوامو مائة وخمسوف ألؼ فارس

غير بعيدة عف مدينة يميكيف وفييا الحؽ  ((سيراـ))الجيشاف عند بحيرة سـو كوؿ 
أريؽ بوقا ىزيمة نكراء بجيش الغو، ويعود الفضؿ في ذلؾ إلى أسوتاي بف 
منكوخاف الذي استدرج الغو إلى وادي ضيؽ يعرؼ بممر تمكي لينقض عميو 

 فاضطر الغو لميرب إلى التركستاف الشرقية وذلؾ سنة 
. (507)(ـ1264/ ىػ662)

لقضاء الشتاء  ((وادي ايممي))خيـ أريؽ بوقا في منطقة الماليؽ 
فييا،وىناؾ ارتكب أريؽ بوقا مجزرة كبرى بحؽ جند الغو ورعاياىـ ممف وقع في 

إف أريؽ ))األسر وكانوا بأعداد كبيرة جدًا،وىذا ما أثار حفيظة أمرائو الذيف قالوا 
وليذا تخموا عنو ( (بوقا يقتؿ ببل حياء جنود المغوؿ الذيف إدخرىـ جنكيزخاف

 وفي ذات الوقت كاف أريؽ بوقا قد ضّيَؽ عمى أىالي الماليؽ (508)والتحقوا بقوببلي
طعامو لخيمو  التي كانت قد انتشرت فييا المجاعة لمصادرة أريؽ بوقا قمحيـ وا 
غير أف ىذا عاَد بالوباؿ عمى أريؽ بوقا ألف خيمو التي تعودت عمى الحنطة 

 كما اف (509)مرضت في الربيع عندما أخذت إلى المراعي ونفقت كميا اال القميؿ
اورونكتاش بف منكو خاف الذي كاف عمى رأس فرقة عسكرية مرابطة في منطقة 
التاي في وادي يقاؿ لو جابقاف موراف في منغوليا ميمتيا التصدي ألي تسمؿ قد 
تقـو بو قوات مف قوببلي إلى منغوليا، حدث لو تمرد قاده كبار أمراء جيشو الذيف 

                                                 

تأريخ بخارى، : فامبري. 254، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني (506)
  .191ص

تركستاف مف : بارتولد. 255، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني (507)
 .701الفتح العربي إلى الغزو المغولي، ص

تأريخ بخارى، : فامبري. 256، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني (508)
 .191ص

تركستاف مف : بارتولد. 256، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : ىمذاني (509)
 .701الفتح العربي إلى الغزو المغولي، ص
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اشاروا عميو بالحفاظ عمى حياتو اذا ما تبعيـ مع بقية الجيش واالنضماـ إلى 
 كما اف ابف أريؽ بوقا استجاب لطمب عمو قوببلي بأف ترؾ (510)قوببلي فوافقيـ

. (511)ليسممو لعمو قوببلي ((التمغا الكبير))معسكر والده حامبًل معو ختـ والده 
وبذلؾ يكوف أريؽ بوقا قد بمغ حالة مف الضعؼ مّما جعؿ ألغو الذي 
استجمع ما كاف قد تشتت مف جيشو باف انتزع مف أريؽ بوقا سمرقند وبخارى 

وأترار واستعاف بمسعود بف محمود يمواج ليكوف صاحبًا لديوانو وأعاد اورقنة خاتوف 
وأكرميا ثـ تزوجيا وأخذ يستعد لبلنقضاض عمى أريؽ بوقا ولكف االقدار حالت 

 دوف ذلؾ ليتوفى في العاـ نفسو أي سنة 
. (512) (ـ1264/  ىػ662)

أما أريؽ بوقا الذي تخمى عنو الجميع باستثناء ابف اخيو أسوتاي بف 
 وكانت (513)منكوخاف فمـ يعد ليما مسمؾ اال التوجو إلى قوببلي فأعمنا خضوعيما

االجراءات المتبعة في مثؿ ىذه الحاالت اف تجري محاكمتيما وىنا استسمـ قوببلي 
يا أخي العزيز أكنا نحف  ))لعواطفو ولصمة االخوة وحميميتيا فقاؿ مخاطبًا أخاه 

 وانتـ –نحف في ذلؾ اليـو ))فأجاب أريؽ بوقا ( (عمى حؽ في ىذا العناد اـ أنتـ ؟
. (514)( (ىذا اليوـ

 وبعد سنتيف (516)عفا قوببلي عنيما(515)وبعد اجراءات شكمية لممحاكمة
اما قوببلي الذي كاف قد  (ـ1266/ىػ664)مف ذلؾ توفى أريؽ بوقا وذلؾ سنة 

                                                 

 .257، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني (510)

 .701تركستاف مف الفتح العربي إلى الغزو المغولي، ص: بارتولد (511)

تأريخ : فامبري. 257، 144، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني (512)
 .191بخارى، ص

 .258، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني (513)

. 258، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني (514)
فصؿ رشيد الديف اليمذاني كثيرًا في الحديث عما جرى في ىذه المحاكمة مف أقواؿ  (515)

 – 258، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))المتيميف والشيود ولبلطبلع ينظر، جامع التواريخ 
263. 

 .262 – 261، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني (516)
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في الصيف والذي لـ يعد ىناؾ مف ينافسو  (ـ1260/ىػ658)أقرت خانيتو سنة 
 (517)عمييا بعد اف استسمـ لو أريؽ بوقا فغدا االمبراطور او الخاف األعظـ لممغوؿ
حيث اعترؼ بو الجميع دوف تردد وأخذت الوفود تصؿ مف كؿ الواليات تعمف 

 اوكتاي – مف البيوتات االربعة (518)الوالء وفي مقدمتيـ أمراء آؿ جنكيزخاف
 وبذلؾ يكوف الصراع قد انتيى بعد أف ذىَب ضحيُتُو –وتولوي وجغتاي وجوجي 

.  عشرات االالؼ مف أمراء وجند ورعايا المغوؿ

ق٘بالي خثُ ّٗثٌثُ ٍٗعرمت اىدً . 7
انشغؿ قوببلي خاف بعد اف استقر حكـ االمبراطورية المغولية لو باعتراؼ 
الجميع بو خانًا أعظـ لممغوؿ بما فييـ أريؽ بوقا بمواصمة ما كاف قد بدأه شقيقو 

وتطمب . (519)مف قبؿ منكو خاف لمسيطرة عمى كامؿ واليات الجنوب الصيني
تحقيؽ ىذا األمر حمبلت عسكرية متتالية امتدت بحوالي ستة عشر عامًا حتى 

مف االستيبلءعمى تمؾ الواليات وانياء حكـ أسرة  (ـ1288/ىػ688)تمكف سنة 
سونج عمى أقاليـ الصيف الجنوبية، وبذلؾ يكوف قوببلي خاف اوؿ امبراطور 

 وفي عيده شممت (520) سنة عمى التجزئة380يستطيع اف يوحد الصيف بعد مرور 
امبراطورية المغوؿ اقصى اتساع ليا فضمت اضافة إلى الصيف شبو الجزيرة 

الكورية واليند الصينية والتبت واليند إلى حدود نير الكنج وايراف وآسيا الصغرى 
وشبو جزيرة القـر وجزء كبير مف روسيا إلى حدود نير  ((ببلد االناضوؿ))

 وبيذا تكوف عمى عيده قد ضمت اجزاًء واسعة مف شرؽ آسيا وجنوبيا (521)الدنيبر
                                                 

تأريخ خمفاء ))جامع التواريخ : اليمذاني. 139تأريخ الدوؿ السرياني، ص: ابف العبري (517)
 . 175امبراطورية عمى صيوات الجياد، ص: واكيـ.  262، ص((جنكيز خاف

 .262، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني (518)

 .269-267، ص((جنكيزخاف تأريخ خمفاء))جامع التواريخ : اليمذاني (519)

المغوؿ : الصياد. 269-267، ص((جنكيزخاف تأريخ خمفاء))جامع التواريخ : اليمذاني (520)
 .218في التأريخ، ص

تأريخ الصيف، ترجمة يوسؼ : اليسيؼ، دانييؿ. 563تأريخ األدب في ايراف، ص: براوف (521)
 .111ـ، ص2007شمب الشاـ، منشورات وزارة الثقافة، دمشؽ، 
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حافظ . (522)لـ تكف مف قبؿ ضمف امبلؾ امبراطورية المغوؿ ككوريا واليند الصينية
قوببلي خبلؿ حكمو ليا عمى وحدتيا ولـ يشيد عيده حركة استيداؼ لمركز 

وناياف ىو ابف طغاجار . (523)الخانية باستثناء محاولة ناياف انتزاع الخانية لنفسو
 وىذا يعني اف ناياف كاف ابف (525)( أخو جنكيزخاف(524)أي انو ابف حفيد اوتجكيف)

 في جيش قوببلي اشترؾ (526)عـ لقوببلي وكاف والده طغاجار يحمؿ رتبة نوياف
في معظـ الحمبلت العسكرية لقوببلي خاف وكاف أكثر القادة العسكرييف تقربًا 

، وكانت عائمة اوتجكيف منذ عيد جنكيزخاف قد حازت عمى حكـ (527)لمخاف
، وقد توارثيا أبناء اوتجكيف وأحفاده فيما (528)مقاطعات في إقميـ الصيف الشمالية

بعد وعمى ما يبدو اف طغاجار كاف لو في ىذا اإلقميـ نصيب ولكف المصادر التي 
بيف أيدينا ال تعطينا معمومات عف ذلؾ، وماركوبولو يشير بكؿ وضوح إلى اف 

قوببلي خاف كاف قد منح ابف طغاجار األمير ناياف حكـ افضؿ أربعة واليات في 
الصيف  الشمالية ىي تشورزا وكارلي وبارسكوؿ وستينجوي عمى الرغـ مف اف عمره 

، وقد حاز ناياف عمى محبة شعب ىذه الواليات (529)لـ يكف قد تجاوز الثبلثيف عاماً 

                                                 

المغوؿ في : الصياد. 269، ص((جنكيزخاف تأريخ خمفاء))جامع التواريخ : اليمذاني (522)
 .218التأريخ، ص 

 .129رحبلت ماركوبولو، ص: ماركو بولو (523)

 .294، ص((جنكيزخاف تأريخ خمفاء))جامع التواريخ : اليمذاني (524)

، ويمفظ اوتجيف عند اليمذاني 73، ص1تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني (525)
بارتجي اوتكيف واحيانًا اوتجكيف او اوتجيف والتسميات الثبلثة ىي لشقيؽ جنكيزخاف، ينظر 

، 253، 203، 178، 29 ،6، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني
282 ،294. 

اعمى رتبة عسكرية في جيش المغوؿ وفي العادة كاف يحمميا أمراء األسرة : نوياف (256)
 .551تركستاف مف الفتح العربي إلى الغزو المغولي ، ص: بارتولد. الحاكمة

جامع : عف مكانة طغاجار، ويمفظ احيانًا تبغاجار او تقاجار او تفجار، ينظر اليمذاني (527)
 .279،  275، 259، 243، ص((جنكيزخاف تأريخ خمفاء))التواريخ 

 .73، ص1تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني (528)

 .131رحبلت ماركوبولو، ص (529)
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لكرمو المفرط وتسامحو معيـ واستطاع أف يكّوَف منيـ جيشًا بمغ تعداده اربعمائة الؼ 
فارس، دفعو غرور الشباب كونو عمى رأس ىذه القوة الجبارة ليس فقط إلى نبذ والئو 

وفكرة االنقبلب عمى الخاف ليست بالغريبة . (530)لقوببلي خاف بؿ المطالبة بالخانية
عمى ىذه العائمة، فقد سبؽ لجده الكبير اوتجكيف شقيؽ جنكيزخاف اف طالب بالخانية 

. (531)بعد وفاة اوكتاي ودفع عدد مف أمرائو رؤوسيـ ثمنًا لذلؾ
 (532)وبيدؼ انجاح خطتو لموصوؿ لمخانية أراد ناياف التحالؼ مع قايدو

بف قايشيف بف اوكتاي حاكـ تركستاف ولكف قايدو الذي عرؼ بدىائو السياسي واف 
طموحو ال يتعدى حكمو لواليتو لذلؾ فّضَؿ المماطمة عمى ما كاف قد وعد بإرساؿ 

كما اف عبلقة . (533)مائة الؼ جندي يشترؾ بيا مع جيش ناياف لغزو إقميـ الصيف
                                                 

 .131 – 129رحبلت ماركوبولو، ص: ماركوبولو (530)

تأريخ ))جامع التواريخ : اليمذاني. 225، ص1تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني (531)
 . 182 – 178، ص((خمفاء جنكيزخاف

وىو ابف قايشيف بف اوكتاي بف جنكيزخاف، كاف أحد أمراء منكوخاف انحاز إلى : قايدو (532)
جانب أريؽ بوقا ضد قوببلي وعندما استسمـ أريؽ بوقا التجأ قايدو عند ابف عمو بركة بف 
جوجي خاف مغوؿ القفجاؽ وبمساعدة بركة حاز قايدو عمى بعض االمبلؾ في ببلد ما 

وراء النير ضمف إقميـ التركستاف وانتيز قايدو الذي عرؼ بدىائو السياسي الفوضى التي 
بأف وسع مف مناطؽ نفوذه  (ـ1265/ىػ664)حمت بتركستاف في أعقاب وفاة الغو سنة 

لتشمؿ اجزاء واسعة مف تركستاف وخبلؿ ذلؾ استدعاه قوببلي خاف لغرض استمالتو إلى 
إف أمنيتي ىي اف ننير عيوننا برؤية بعضنا البعض ونتشاور في مختمؼ ))جانبو بالقوؿ 

لكف قايدو لـ يقبؿ الدخوؿ في طاعة ( (الموضوعات ثـ تعودوا مشموليف بالعناية والرعاية
، وىكذا ظؿ يتحجج بيذه ((الخاف، فاعتذر قائبًل اف دوابنا ىزيمة وعندما تسمف نمتثؿ لبلمر

الذرائع وليذا ّعَد خارجًا عف الطاعة ويبدو اف قوببلي لـ يرغب بمواجية كبيرة مع قايدو 
كي ال يفتح جبية جديدة عميو والسيما أف تيديدات ناياف كانت خطيرة وتحالفو معو قد 

تأريخ ))جامع التواريخ : يقمب الموازيف لغير صالح قوببلي ولمتفاصيؿ ينظر، اليمذاني
 -129رحبلت ماركوبولو، ص: ماركوبولو. 263، 22 – 21، ص((خمفاء جنكيزخاف

: فامبري. 711 – 704تركستاف مف الفتح العربي إلى الغزو المغولي، ص: بارتولد. 130
 . 192تأريخ بخارى، ص

 .130-129رحبلت ماركوبولو، ص: ماركوبولو (533)
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قايدو بقوببلي لـ تكف بدرجة مف السوء تجعؿ قايدو يعمف الحرب عمى قوببلي ال 
بؿ اف رشيد الديف اليمذاني يذكر اف قوببلي خاف عندما أراد عقد قوريمتاي لجيمع 

 بحكـ انو مف سميؿ (534)عائمة آؿ جنكيزخاف كاف قايدو مف جممة المدعويف ليا
األسرة الحاكمة فيو حفيد اوكتاي خاف، وىكذا تخمى قايدو عف المشاركة مع ناياف 

. في الحرب ضد قوببلي
أدرؾ قوببلي بأف ناياف لـ يكف بذلؾ المتمرد السيؿ فيو حاكـ لواليات 
فاخرة عمى حد قوؿ ماركوبولو يعمؿ تحت معيتو اربعمائة الؼ فارس في أرض 

 ولذلؾ أخذ يستعد ليذه الحرب وكاف (535)شعبيا محب لو ومستعد لمموت مف أجمو
أوؿ اجراء اتخذه ىو سد جميع المنافذ المؤدية إلى ببلده مف جية ببلد ناياف تحسبًا 

 ثـ أصدر (536)ألية ىجمات مفاجئة كي يعطي الستعداداتو العسكرية طابع السرية
أوامره بأف تحشد بأقصى سرعة جميع القوات عمى مسيرة عشرة أياـ مف مدينة 

كامبالو وخبلؿ عشريف يومًا كاف قد تجمع لديو ثبلثمائة وستوف الؼ فارس وجيش 
مف المشاة عدده مائة الؼ جندي راجؿ وكاف ىدفو اف يتمكف بسرعة المبادرة التي 
ىي مفتاح النصر مف اف يحبط مقدمًا استعدادات ناياف ويدمر تجييزاتو قبؿ اف 

. (537)تكتمؿ لممعركة
ويشير ماركوبولو أف قوببلي كاف بإمكانو اف يحشد أعدادًا أكثَر بكثير مف 

في كؿ والية مف واليات  ))ىذه القوات، ولكف ادراكًا منو لوجود متربصيف لو 
فضبًل عف أجزاء أخرى مف مممكتو فييا أشخاص كثيروف عرفوا  (الصيف ))كاثاي 

بالخيانة والتحريض عمى الفتنة مّمف كانوا عمى استعداد في جميع األحواؿ 
لذا اقتضت الضرورة اف يحتفظ بكؿ والية . (538)((االنشقاؽ عمى موالىـ الممؾ

تحتوي عمى مدٍف كبيرة وعدد ضخـ مف السكاف بجيش قادر عمى إخماد أية حركة 
                                                 

 .263، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ  (534)

 .131- 129رحبلت ماركوبولو، ص (535)

 .130رحبلت ماركوبولو، ص: ماركوبولو (536)

 .130رحبلت ماركوبولو، ص: ماركوبولو (537)

 .130رحبلت ماركوبولو، ص (538)
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، وكاف قوببلي محقًا في ىذا التحسب ألنو عمى حد قوؿ رشيد الديف (539)تمرد
قد ))اليمذاني كاف عدد مف األمراء مف أبناء العائمة الحاكمة في ببلط الخاف 

 ولذلؾ ما (540)وكانوا متواطئيف مع ناياف سرًا ضده( (تغيرت قموبيـ مف جية الخاف
. (541)اف كشؼ أمرىـ حتى تولى ىؤالء الجند ميمة التصدي ليـ وافشاؿ خططيـ

تقدـ قوببلي بجيشو الضخـ باتجاه ببلد ناياف وتمكف بالزحؼ الشاؽ 
المتواصؿ ليبًل ونيارًا مف بموغ أرض المعركة بعد انقضاء خمسة وعشريف يومًا 
عمى بداية تحركو مف مدينة كامبالو، واتخذ مف سمسمة تبلؿ لـ يحدد آسميا 
وموقعيا ليعسكر فييا، يقابمو سيؿ عسكر فيو جيش ناياف، وبعد يوميف مف 

 حدثت المواجية الكبرى، وكاف قوببلي خاف (542)االستعدادات عمى أرض المعركة
 تحمي اجسادىا (543)يدير المعركة مف عمى قمعة خشبية محمولة عمى أربعة أفياؿ

أغطية مف الجمد الثخيف التي أكسبتيا النار الصبلبة وأسبمت عمييا استار مف 
قماش الذىب، وكانت القمعة محمية بالكثير مف الفرساف وحممة السياـ وقد رفع 

، ويبدو انو نفس (544)عمى قمة القمعة العمـ االمبراطوري المحمى بصورة القمر
صورة العمـ الذي كاف يرفع في عيد جنكيزخاف حيث كاف عميو صورة قمر وىو 

. (ـ1206/  ىػ603)في المحاؽ والذي كاف قد أقره جنكيزخاف في قوريمتاي سنة 
. والتي سبقت االشارة إليو في الفصؿ األوؿ

وبخصوص المعركة يشير رشيد الديف اليمذاني اف سبب اتخاذ قوببلي 
خاف إدارة قيادة المعركة عمى قمعة محمولة عمى ظير أفياؿ ترجع إلى كونو 

                                                 

 .130رحبلت ماركوبولو، ص: ماركوبولو (539)

 .294، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ  (540)

 .130رحبلت ماركوبولو، ص: ماركوبولو (541)

رحبلت : ماركوبولو. 294، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني (542)
   .130ماركوبولو، ص

رحبلت : ماركوبولو. 294، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني (543)
 .131ماركوبولو، ص

  .131رحبلت ماركوبولو، ص: ماركوبولو (544)
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مريضًا بداء المفاصؿ فضبًل عف كونو كاف قد شاخ وضعؼ وحدد تأريخ المعركة 
وفي ىذا التأريخ يشير ماركوبولو الذي كاف يعيش . (545)(ـ1288/ىػ688)بسنة 

معو في ببلطو اف قوببلي خاف بمغ سُنُو خمسًا وثمانيف سنة في ىذا العاـ أي سنة 
ويضيؼ تفاصيؿ دقيقة عف جيش قوببلي المشارؾ في . (546)(ـ1288/ ىػ688)

المعركة مف حيث عدد الفرؽ والكتائب وعدد مقاتمييا وما تضمنو مف أصناؼ 
المقاتمة ونوع السبلح وخطة القتاؿ وكيفية التحرؾ ودالالت االت النفخ مف الصنوج 

والطبوؿ واألناشيد لرفع الروح القتالية وبمغ مف شدة ارتفاع صيحات الجند 
وصرخاتيـ ومعيـ أصوات الطبوؿ وجمبة الخيوؿ واصطكاؾ االسمحة اف ثبت 
الرعب في قموب مف سمعيا، وعندئذ بدأ قتاؿ عنيؼ ودموي فامتؤل الجو عمى 

الفور بغمامة مف السياـ تساقطت مف كبل الطرفيف منيمرة في كؿ ناحية وشوىد 
اعداد ىائمة مف الرجاؿ والخيوؿ تسقط صرعى عمى األرض بفعؿ السياـ واشتبؾ 

 وبمغ مف ىوؿ (547)الجمعاف المتحارباف في قتاؿ متبلحـ بسيوفيـ ودبابيسيـ
المذبحة ومف ضخامة أكواـ جثث الرجاؿ وجثث الخيوؿ بوجو خاص في الميداف 

. (548)اف صار مف المحاؿ اف تزحؼ أية وحدة مف الطائفتيف عمى األخرى
 ويشير رشيد الديف اليمذاني اف جيش قوببلي كاد اف ينيـز في المعركة 

 وفي المقابؿ قاتؿ جند ناياف بكؿ حمية (549)لوال ثبات قوببلي واصراره عمى النصر
وبسالة واخبلص، وكانوا يفضموف الموت  عمى اف يديروا ظيورىـ لجند قوببلي 
ولكف الغمبة في النياية كانت لقوببلي الذي استطاعت كتيبة مف خيالتو االيقاع 
بناياف في فخ األسر وفورًا أمر قوببلي بإعدامو كي ال يواصؿ أتباعو القتاؿ لفؾ 

                                                 

 .294، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف)) جامع التواريخ  (545)

   .129رحبلت ماركوبولو، ص (546)

عمود مف الخشب قصير ذات رأس مف الحديد، العبيدي، صبلح حسيف، : الدبابيس (547)
أنواع األسمحة العربية اإلسبلمية واوصافيا بحث منشور ضمف موسوعة الجيش والسبلح، 

  . 142، ص4ـ، ج1988بغداد، 

 .131رحبلت ماركوبولو، ص: ماركوبولو (548)

  .294، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ   (549)
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 وىكذا بعد مقتؿ قائدىـ استجاب جند ناياف لطمب قوببلي باالستسبلـ (550)أسره
 فأمر بتوزيعيـ عمى الواليات بيدؼ (551)لقاء العفو عنيـ وحمؼ يميف الوالء لمخاف

. (552)تشتيتيـ
وبعد ىذا النصر المبيف عاد قوببلي إلى مدينة كامبالو بموكب فخـ حيث 

. (553)اعد لو احتفاؿ عظيـ فرحًا بالنصر

تٍَ٘ر ٗ خ٘ٓ مَال ٗاىْزاع عيى ٍْصب اخلثٍّت  . 8
كاف قوببلي خاف في حياتو قد عيد بوالية العيد آلبنو جيـ كيـ الذي كاف 

، وىذا االختيار أثار حفيظة (554)قد فضمو عمى باقي اخوتو لرجاحة عقمو وكفاءتو
ابنو االخر نوموغاف الذي تحدث بقسوة وعدـ رضا عف عدـ ترشيحو بداًل عف كيـ 

. (555)مّما أغضب والده وأمر بطرده مف مجمسو وحـر عميو حضوره
 وبذلؾ (556)وشاءت االقدار اف نوموغاف وجيـ كيـ توفيا في حياة والدىـ

شغر منصب ولي العيد حتى أواخر عيد قوببلي وبناءًا عمى نصيحة السيد االجؿ 
 والذي أشار عمى الخاف بضرورة (557)الذي كاف وزيرًا وصاحب ديواف لقوببلي خاف

تسمية أحد أبنائو لوالية العيد كي ال يحدث خبلؼ مف بعده عمى منصب الخانية 

                                                 

رحبلت : ماركوبولو. 294، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني (550)
 .131ماركوبولو، ص

    .131رحبلت ماركوبولو، ص: ماركوبولو (551)

   .294، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني (552)

  .133رحبلت ماركوبولو، ص: ماركوبولو (553)

النساء : قداوي. 294، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني (554)
  . 155الحاكمات في امبراطورية المغوؿ، ص

 .294، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني (555)

 .294، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني (556)

عف مكانة السيد االجؿ وأبنائو وما حازوه مف مناصب لدى قوببلي وأبنائو وما قاموا بو  (557)
 .223-222المغوؿ في التأريخ، ص: مف اصبلحات ينظر الصياد
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سمى حفيده تيمور بف جيـ كيـ لوالية العيد الذي كاف قد بمغ عمره انذاؾ الخامسة 
. (558)والعشريف

 وحسب العرؼ المغولي (559)(ـ1294/ىػ693)توفى قوببلي خاف سنة 
تتولى الزوجة االثيرة او أحد أبنائيا ادارة االمبراطورية لحيف عقد قوريمتاي القرار 

ولي العيد لمنصب الخانية او اختيار أمير آخر مف بيف العائمة الممكية ليكوف خانًا 
وبما اف الزوجة المحببة لقوببلي خاف كانت جابوف خاتوف قد توفت في حياة 

 واف اوالدىما االربعة جيـ كيـ وتورجي ونوموغاف ومينكقبلف ىـ (560)زوجيا
واف زوجة جيـ كيـ الخاتوف كوكوجيف التي . (561)االخروف توفوا في حياة والدىـ

كانت تحظى بمحبة الخاف ليا ووصفت بأنيا آمرأة عاقمة، وكاف قوببلي يستشيرىا 
في شؤوف الحكـ، ونظرا ليذه المكانة فقد اتفؽ األمراء عمى توليتيا امر تصريؼ 

. (562)شؤوف الحكـ لحيف انتخاب خاف جديد لمببلد
 بعد عاـ مف وفاة قوببلي خاف أي (563)انعقد القوريمتاي في مدينة كميف فو

 وبحضور أعداد كثيرة مف أمراء وخواتيف العائمة الممكية (564)(ـ1295/ىػ694)سنة 
 وخبلؿ المؤتمر ظير نزاع بيف تيمور وأخيو كمبل عمى (565)مف آؿ جنكيزخاف

منصب الخانية وكؿ منيما لو أسبابو، فشرعية تيمور تستند عمى انو اختير مف 
                                                 

 .297-296، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني (558)

تأريخ الصيف، : ىوخاـ. 298، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني (559)
 .232ص

 .237، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني (560)

 .294، 238، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني (561)

 .313 ، 294، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني (562)

مدينة كانت تعد المصيؼ الصيني لقوببلي خاف واوالده وموقعيا  في إقميـ : كميف فو (563)
، 271، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني. ببلد الخطا الصينية

274.  

 .313، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني (564)

عدد اليمذاني اسماء معظـ مف حضر مف األمراء الكبار مف العائمة الممكية القوريمتاي  (565)
 .313، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))ولبلطبلع عمى اسمائيـ ينظر جامع التواريخ 
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قبؿ جده قوببلي كمرشح ليذا المنصب بتوليو والية العيد اما كمبل فعد نفَسُو 
 مف بيف أبناء جيـ (566)صاحَب األفضمية لتولي ىذا المنصب بحكـ انو األكبر سناً 

كيـ، واف كاف العرؼ المغولي ال يشترط اف تكوف االحقية لبلكبر سنًاُ  مف األبناء 
ليكوف ىو الخاف، فأوكتاي اوؿ خاف بعد جنكيزخاف وكاف الثالث مف حيث الترتيب 

وىكذا احتدـ النزاع بيف األخويف وكاد أف يؤدي . (567)العمري بيف أبناء جنكيزخاف
إلى قتاؿ لوال تدخؿ والدتيـ كوكوجيف خاتوف التي اقترحت عمييما حبًل لممشكمة 

وأماـ جميع مف حضر القوريمتاي مف األمراء والخواتيف طمبت مف كؿ منيما بأف 
يوضحا قوانيف جنكيزخاف واألفضؿ ىو الذي يجمس عمى عرش الخانية، وىنا 

تغمب تيمور لمعرفتو وفصاحة لسانو عمى أخيو كمبل الذي كاف شحيح المعرفة وال 
اف تيمور أكثر معرفة وأحسف بيانًا، فيو الجدير ))يجيد الكبلـ فصاح الجميع 

. (568)((بالتاج والعرش
وىكذا أجريت مراسيـ تتويج تيمور لمنصب الخانية وحسب الرسـو 

واالعراؼ التي سبؽ اف توج بيا مف قبؿ باقي خانات المغوؿ، وبعد االنتياء مف 
االحتفاالت أخذ في اصدار االوامر والتعميمات التي تخص إدارة االمبراطورية 
ومجاراًة ألخيو كمبل كي ال يحمؿ ضغينة عميو نسب لو اف يكوف حاكمًا عمى 

منغوليا متخذًا مف قراقوـر مقرًا لو، ويعد منح حكـ منغوليا لو تكريمًا بحد ذاتو ذلؾ 
وىكذا استجاب كمبل ليذا التعييف . (569)باعتبار انيا ديار جنكيزخاف الكبرى
. وسارت العبلقة بينيما دوف خصاـ

 اٍّٖثر حنٌ  سرة ق٘بالي خثُ يف بالد اىصني  -9
لـ يواجو تيمور خبلؿ فترة حكمو بعد انتياء أزمة كمبل تمردًا عمى منصب 
الخانية مف أبناء األسرة الحاكمة، ولكف كبير أمرائو سرتاؽ صور لمخاف تيمور اف 

                                                 

 .313، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني (566)

 .173- 172، 72، ص1تأريخ فاتح العالـ جيانكشاي، ـ: الجويني (567)

 .314 – 313، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني (568)

 .314، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني (569)
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ابف عمو األمير اننده آبف منيكقبلف بف قوببلي خاف حاكـ والية تنكقوت الصينية 
 ذلؾ ألف (570)قد دخؿ اإلسبلـ واف إسبلمو أخذ يشكؿ مصدر خطر عمى الدولة

اننده تمكف مف أف يدخؿ غالبية جنده وسكاف والية تنكوت اإلسبلـ وقدر عدد مف 
دخؿ مف جنده اإلسبلـ بمائة وخمسيف الؼ، فأثار ذلؾ حفيظة تيمور الذي أمر 

باعتقاؿ اننده وأمر بمحاكمتو وتولى ىو شخصيًا مسائمتو فدار بينيما حوار وفييا 
ىؿ رأيت رؤية او سمعت إليامًا، او حدث لؾ شيء او ارشدؾ ))سأؿ الخاف اننده 

لقد ىداني اهلل ))فأجابو أننده ( (شخص في طريؽ اإلسبلـ كي ييدني انا كذلؾ
فأجاب اننده (( إنما ىداؾ الشيطاف ذلؾ السبيؿ))فقاؿ الخاف ( (األعظـ إلى معرفتو

 (571)((إذا كاف الشيطاف قد ىداني فمف الذي ىدى غازاف الذي ىو أخي االكبر))
والمتصاص غضب الخاف ولتفادي تطور األمر إلى حالة تمرد تدخمت والدة الخاف 

لقد جمست عمى ))كوكوجيف خاتوف التي احتوت الموقؼ بقوليا آلبنيا الخاف 
 وألننده جنود كثيروف وجميع ىؤالء –العرش منذ عاميف، ولـ يستقر لؾ الممؾ بعد 

الجنود واىؿ والية تنكوت مسمموف ويستنكروف منؾ ىذا الموقؼ، وربما يغيروف 
قموبيـ فيكونوف قريبيف مف ببلد االعداء واذف فميس مف المصمحة اجباره عمى ترؾ 

 فأخذ الخاف بنصيحة أمو الحكيمة (572)((اإلسبلـ فمندعو وشأنو لمذىبو ونحمتو
كما . (573)فخمى سبيمو وطيب خاطره وخمع عميو وأعاده حاكمًا معززًا عمى واليتو

استجاب لنصيحتيا عندما أشارت عميو بتأجيؿ محاربة ابف عمو قايدو بف قايشيف 
بف اوكتاي حاكـ إقميـ ببلد التركستاف الغربية الذي كاف قد أعمف انفصالو عنو 

لحيف استكماؿ قواتو، وقد كانت مشورتيا صائبة فبعد عاميف مف االستعداد أنزؿ 

                                                 

  .316 – 315، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني (570)

 .317 – 316، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني (571)

 .317، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني (572)

النساء : قداوي. 317، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني (573)
 .157الحاكمات في امبراطورية المغوؿ، ص
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تيمور خاف اليزيمة بقايدو الذي أصيب بجرح بميغ في المعركة توفى عمى أثرىا 
. (574)(ـ1301/  ىػ701)وذلؾ سنة 

وكانت ىزيمة قايدو آخر حركة تمرد شيدتيا االمبراطورية المغولية مف 
قبؿ أبناء األسرة المغولية الحاكمة في الصيف حيث تحسنت أحواؿ الببلد وانصرؼ 

الخاف إلى الشؤوف االصبلحية في الببلد ونشطت حركة التجارة في عيده وفي 
وتشير المعمومات إلى  (ـ1311- 1308/  ىػ711 – 708)عيد خمفو ىوي زونغ 

اف الخاف ىوي كاف شديد اليوى بالثقافة وفي عيده تمت طباعة كتاب في الصيدلة 
، كما نشطت حركة (575) مادة طبية وفييا وصؼ لممادة وخصائصيا893فيو 

الصناعة والسيما صناعة المنسوجات وصناعة الخشب والسيوؼ ورؤوس السياـ 
والدروع وكاف قسـ كبير منيا يصدر إلى العالـ اإلسبلمي، وصاحب ذلؾ انتعاش 
في التجارة الخارجية واقيمت خانات ومحطات تجارية جديدة وازدادت عدد عربات 
النقؿ وأعداد الجاليات األجنبية في الببلد والسيما مف التجار المسمميف واالوربييف 

 غير اف ىذا التطور لـ يستمر طويبًل بسبب السياسة (576)والبعثات التبشيرية
الخرقاء التي اتبعيا الخانات الذيف اعقبوا ىوي زونغ تجاه رعاياىـ مف الشعب 

 كاف آخرىـ غوزكسينغ (577)الصيني، فقد تعاقب بعد ىوي ستة مف الخانات
وجميعيـ مارسوا اساليب االضطياد والعبودية ( (ـ1365- 1328/ىػ766- 729)

تجاه معظـ رعاياىـ مف الشعب الصيني بحيث غدت اساليب اجبارىـ عمى العمؿ 
دوف أجر مف األمور التي اعتاد الفبلحوف الذيف كانوا يشكموف غالبية الشعب 

 كما حدث عمى عيد ىؤالء اف افتقدت القبائؿ المغولية في (578)الصيني القياـ بيا 
                                                 

طبقات : ليف بوؿ. 322، ص((تأريخ خمفاء جنكيزخاف))جامع التواريخ : اليمذاني (574)
  .197تأريخ بخارى، ص: فامبري. 193سبلطيف اإلسبلـ، ص 

حضارات طريؽ الحرير، منشورات الييأة العامة السورية : الحمد، محمد عبد الحميد (575)
 .80 ـ، ص2007لمكتاب، دمشؽ، 

 .81-80حضارات طريؽ الحرير، ص: الحمد (576)

  .198 – 197طبقات سبلطيف اإلسبلـ، ص: عف اسماء الخانات ينظر ليف بوؿ (577)

 .81حضارات طريؽ الحرير، ص: الحمد (578)



                                   (        59) اؾعدد –آداب اؾراػدين 

 م2011/هـ1432

 307 

الصيف اىتماماتيا ومياراتيا القتالية والسيما مباراة الرماية مف فوؽ الخيؿ التي 
 ونتيجة ليذا التدىور تزايدت المعارضة الصينية ضدىـ (579)كانت تميز أجدادىـ

كاف ىناؾ ىجـو في الشرؽ ))أكثر فأكثر حتى إف الحوليات الصينية تذكر انو 
واضطياد في الغرب واعماؿ انتقامية في الجنوب وحرب في الشماؿ حيث كاف 

. (580)((الجميع يأمموف في ظيور محرر
 فظيرت انتفاضة في الشماؿ قادىا الثائر الصيني تشي ليوليانغ سنة 

ومع اف حركتو استمرت سنيف طويمة غير انيا لـ تسقط  (ـ1320/ ىػ720)
 إلى اف ظيرت حركة جديدة أخرى في شماؿ الصيف مطمع الخمسينات (581)الدولة

الرابع عشر الميبلدي، عرفت بحركة العمائـ الحمراء / مف القرف الثامف اليجري
وكاف قادتيا مف الفبلحيف والحرفييف ومف صغار التجار إذ تمكنوا مف االستيبلء 

ثـ أصبح  (ـ1354/ ىػ755)عمى مدينة نانكنج القريبة مف ىانجتشو وذلؾ سنة 
الثوار تحت قيادة  تشويواف شانج وكاف ىذا في شبابو يعيش عمى التسوؿ والشحاذة 

ثـ أصبح بوذيًا وبعَدىا انضـ إلى الثوار وسرعاف ما وصؿ إلى السمطة اذ في 
غضوف عشرة سنوات كاف قد أحكـ سيطرتو عمى معظـ أراضي الصيف وفي عاـ 

(( ىونج وو))أعمف تشويواف شانج نفسو امبراطور واصبح اسمو  (ـ1365/ىػ766)
كأوؿ امبراطور ألسرة منج الحاكمة واقاـ عاصمتو بالمنطقة المنخفضة بوادي نير 
اليانكتسي في نانكنج وفي العاـ نفسو قاد ىونج ىجومًا شامبًل احتؿ فيو العاصمة 

بكيف حيث منيا ىرب خاف المغوؿ وأسرتو وأمرائو إلى منغوليا وفييا اختفى 
 . ويعد ذلؾ نياية لبلمبراطورية المغولية(582)اثرىـ

 
 
 
 

                                                 

 .247 – 246تأريخ الصيف، ص: ىوخاـ (579)

 .247تأريخ الصيف، ص: ىوخاـ (580)

 .81حضارات طريؽ الحرير، ص: الحمد (581)

 .248 – 247تأريخ الصيف، ص: ىوخاـ (582)
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The Mongolian Empire 
(A study in the rise and the conflict of 

dynasty for the great Kahn) 
(603-766A.H / 1206-1365A.D) 

 


 Ragd Abd-Alkreem Ahmad& 
Alai Mahmood Khalil Kadawy  

Abstract 
Historically the Mongolian period is considered as one 

of the most horrible one, and the most painful. It has destroyed 
regions such as China, Middle Asia Iran, Iraq and Eastern 
Europe. All of these regions, in turn, constituted the 
Mongolian Empire. 
 The subject of this Empire is an important one in the 
Arabian and Islamic history. It is not less than the study of the 
Crusades. In that part of Arabian and Islamic history related to 
this Empire beginning from the fall of the Khawarizm State 
and Abbaside Caliphate and the effectiveness of the this 
conversion on their relations with Islamic powers, especially 
the Mamluk state in Egypt and Syria.   
 This conreetion made the ultimate understanding of the 
different aspects of this Empire which in turn urged the 
researcher to study one of these aspects, i.e to study subject 
entitled (The Ruling Dynasty Conflict on the Succession of 
Power in Mongolian Empire) . 
 This study consist of introduction and four chapters. 
The introduction tackles the Mongol's early history where the 
researcher explained who are the Mongol, their migration and 
struggle to servive, as well as the roughly time for the 
appearance of Mongol term, and the historical narratives 
which studied their origins and political conflicts. 
 The first chapter entitled "Temojen and the 
establishment of his Empire". It also includes the studying of 
the significant tribes in Mongolia, Temojen's growth, his 
political conflicts, how it comes to him to unify Mongolia and 
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establish his Empire and then, divided the Empire amongst his 
four sons.  
 The second chapter entitled "The Ruling Royal Dynasty 
Conflict on the Post of Al-khan Adham", deals with the 
political conflicts happened amongst Chingiz Khan's sons and 
grandsons about the post of al-khan al-A'dham, and what has 
witnessed of associated wars in addition to insurrection 
movements beginning from the conflict about succession of 
Ogadai Khan, and ending with the collapse of Qublai Khan in 
China. 
 


