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Abstract 

 

The history of Central Asia in the seventh century AH / 

thirteenth century AD was associated with a Mongolian figure 

known as Temujin (Genghis Khan), who was able in a short time 

to unify all the tribes of Mongolia and the stiffs under his 

authority, and then he was able to control the vast lands of 

northern China and Turkestan, then overthrew the Khwarezmid 

state that The rule of vast lands from Transoxania and Khorasan 

to the outskirts of the city of Iraq, thus terrifying the Abbasid 

Caliphate, which was going through a period of weakness, and 
the rulers and kings of Europe, headed by the Pope, rushed to 

send successive embassies to Temujin (Genghis Khan) to form 

an alliance with him in order to strike the Muslims, but without 

Feasibility, the latter did not believe in bipolarity, as he 

considered himself the only ruler of the world, and he asked the 

ambassadors either to subordinate to him or to declare war and 

subjugate Europe by the sword. 

The article tries to study the historical texts that dealt with the 

crystallization of the idea of Genghis Khan's control over the 

world, and he gave this idea a religious sanctity according to 

which destructive wars were waged against anyone who does not 

believe in it, and the article tries to follow the historical accounts 

that touched on the character of Genghis Khan, which sparked 

widespread controversy in the history of Asia. Central. How was 
he able to unify the Mongolian tribes and came to power? Where 

did he come up with the theory of divine mandate and the 

attempt to rule the world? Is it from the Chinese civilization or 

from the Turks and Russians? How did he embody his idea on 

the ground?. 

Keywords: Timogen, Genghis Khan, Mongols, Rule the World, 

Divine Mandate. 
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 فكرة حكم العالم عند جنكيزخان )تيمهجين( ومدى تجديدها عمى أرض الهاقع
 م(5221-5599/هـ945-326)

 

 

 2 أحمد جاليمي
 

 ممخص
 

الثالث عذخ السيالدي بذخرية مغػلية عخفت باسع  /ارتبط تاريخ آسيا الػسصى في القخف الدابع اليجخي 
( الحي استصاع في كقت كجيد تػحيج جسيع قبائل مشغػليا كاإلستبذ تحت سمصتو، تيسػجيغ )جشكيدخاف

كتسكغ بعجىا مغ الديصخة عمى أراضي شاسعة مغ الريغ الذسالية كالتخكدتاف، ثع أشاح بالجكلة 
الخػارزمية التي كانت تحكع أراضي شاسعة مغ بالد ما كراء الشيخ كخخاساف إلى مذارؼ مجيشة العخاؽ، 

لظ الخالفة العباسية التي كانت تسخ بفتخة ضعف، كقج سارع ُحكاـ كممػؾ أكركبا كعمى رأسيع فأرعب بح
البابا إلى إرساؿ سفارات متتالية إلى تيسػجيغ )جشكيدخاف( لعقج تحالف معو قرج ضخب السدمسيغ كلكغ 

ج لمعالع، كشمب مغ دكف ججكى، فيحا األخيخ لع يكغ ُيؤمغ بالثشائية القصبية فقج اعتبخ نفدو الحاكع الػحي
 .الدفخاء إما التبعية لو أك إعالف الحخب كإخزاع أكركبا بحج الديف

كيحاكؿ السقاؿ دراسة الشرػص التاريخية التي تشاكلت تبمػر فكخة سيصخة جشكيدخاف عمى العالع، كقج 
ؿ السقاؿ أعصى ليحه الفكخة قجاسة ديشية تع بسػجبيا شغ حخكب مجمخة ضج كل مغ ال يؤمغ بيا، كسا يحاك 

تتبع الخكايات التاريخية التي تصخقت إلى شخرية جشكيدخاف التي أثارت ججاًل كاسعًا في تاريخ آسيا 
تفػيس اإلليي ؟ كمغ أيغ أتى بشطخية اللقبائل السغػلية ككصمت إلى الحكعكيف أستصاع تػحيج ا سصى.الػ 

؟ ككيف جدج فكختو عمى أرض رة الريشية أـ مغ األتخاؾ كالخكس؟ ىل مغ الحزاكمحاكلة حكع العالع
 ؟الػاقع

 

 .التفػيس اإلليي ،حكع العالع ،السغػؿ ،جشكيدخاف ،تيسػجيغ الكممات المفتاحية:
 

 المقدمة
إف تاريخ الدعيع السغػلي تيسػجيغ السعخكؼ في كتب التاريخ باسع )جشكيدخاف( الحي حكع أراضي كاسعة مغ 

قج ارتبط في السرادر كالسخاجع التاريخية بحخكبو السجمخة التي ششيا ضج  قارة آسيا في الفتخة الػسيصية
أراضي العالع اإلسالمي التي حكستيا كل مغ: الجكلة الخػارزمية في بالد ما كراء الشيخ كالخالفة العباسية 
في العخاؽ، كقج سبق لجشكيدخاف أف شغ عجة حسالت عدكخية ضج اإلمبخاشػرية الريشية كاجتاز صػر 

ـ. كقج قدخ الكثيخ مغ الباحثيغ تمظ الحسالت 1215ق/611ريغ العطيع كاحتل العاصسة بكيغ في سشة ال
العدكخية التي ششيا أنيا كانت بجافع الديصخة عمى الصخؽ التجارية العالسية في ذلظ الػقت كىحا كارد ججًا 
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حت سيصختو كاردة في مخيمة كلكغ كانت فكخة التفػيس اإلليي أك تجديج إرادة الدساء في تػحيج العالع ت
 .جشكيدخاف كعسل عمى تجديجىا عمى أرض الػاقع

فكخة التفػيس اإلليي التي جاء بيا جشكيدخاف مغ أجل تػحيج القبائل السغػؿ كإخزاع  :إشكالية البحث .1
 :اإلشكالية عجة تداؤالت مشيا جسيع البذخ لدمصانو. كتفخعت عغ ىحه

 مغ أيغ أتى جشكيدخاف بالفكخة؟ . أ
 لسغػلية كالقبائل السشطسة األخخى؟أقشع بيا القبائل اكيف  . ب
 لكي يصبق فكختو عمى أرض الػاقع؟ما ىي األليات كالسؤسدات التي ابتكخىا  . ت
مغ ىحا السشصمق جاءت فكختي إلعادة قخاءة الخكايات التاريخية التي يتخمميا الغسػض كدراستيا  . ث

 .يتخمميا الذظدراسة نقجية لمخخكج بشتائج مشصقية كمػضػعية ال 
 

 تهحيد جنكيزخان القبائل المغهلية وتأسيس الدولة :أولا 
سشة فقامت كالجتو "كيمػف"  13عشج كفاة "يدػكاي بيادر" كاف ابشو تيسػجيغ )جشكيدخاف( يبمغ مغ العسخ 

في أبشائيا، كخاصة جشكيدخاف، كضخكرة  - حدبيا –بتخسيخ فكخة أخح الثأر مغ قبائل "التانجػت" الخػنة 
استخجاع أمجاد قبيمة "قيات"، كراحت تحكي ليع قرز أمجاد رجاالت القبيمة القجيسة، كتقز ليع عغ 
جشديع كعغ ججتيع الحكيسة "آالف غػا" كججىع "بػدكتذار"، كعغ مآثخ أسالفيع السجيجة "خابػؿ قاغاف" 

مرالح القبيمة، ككاف  ، الحي تػفي كىػ يجافع عغ3"خػتػؿ قاغاف"، ككالجىع "يدػكاي"ك"أمباغاي قاغاف"، ك
الفتى "تيسػجيغ" )جشكيدخاف( يدداد فخخًا بأمجاد قبيمتو كّل يـػ كيخاكده ُحمع تػحيجىا مغ ججيج بعجما أصابيا 

 .الزعف كاليػاف، بل راكدتو أحالـ تػحيج جسيع قبائل السغػؿ تحت سمصتو
ه "يدػكاي بيادر" يجرؾ جيجًا كقج أصبح تيسػجيغ )جشكيدخاف( بعج الرعاب التي تعخض ليا بعج كفاة كالج

تشكخي( في الدساء الدرقاء، ككاف عمى -بأف فػؽ ذاتو كإرادتو الذخرية ُتػجج إرادة اإللو الخالج )مػنككي
الجكاـ َيعمع ِعمع اليقيغ أنو ُيػجج إلو أعطع فػؽ جسيع تمظ اآللية التي يعبجىا السغػؿ، ككانت إرادتو في ذلظ 

كىػ شعػر كججاني داخمي كاف تيسػجيغ )جشكيدخاف( . 4يخ مألػفة يحذ بياإليو بقػة غ الػقت كانت تػحي
 .يحذ بو

كفي تمظ الفتخة مغ تكػيغ شخرية الفتى السغػلي َبَخَز في حياتو كحياة السغػؿ شخز )ساحخ( كاف مغ 
د الذجيج تشكخي"، قج قزى أياما عجة عاريا بيغ الرحخاء كالجباؿ في البخ -ثقات القـػ ُيصِمُقػف عميو اسع "بت

ثع عاد كقاؿ ليع: تحجث إلىَّ ربي قائاًل: "لقج َمَشْحُت كجو األرض قاشبة إلى تسخجيغ كأكالده كقج أسسيتو 

                                                           
عمى العالع الذخرية كالعرخ، تخجسة، شمحة الصيب، مخكد جسعة  ي.إ. كيتذانػؼ: حياة تيسػتذيغ )جشكيدخاف( الحي فكخ في الديصخة 3

 .85-84ـ، ص. 2005ىػ/1426الساجج لمثقافة كالتخاث، دبي، 
خاف اإلدارّية كالّدياسّية كالعدكخية، تخجسة مغ الخكسية لإلنجميدية د.س. ميخسكي، تخجسة إلى العخبية -ب.يا. فالديسيخستػؼ: حياة جشكيد 4

 .39ـ، ص. 1983ىػ/1403الدعػدية، -الغامجي، جامعة السمظ سعػد، الخياض سعج بغ دمحم ححيفة
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. كردت نفذ الخكاية عشج السؤرخ ابغ العبخي حيث ذكخ: 5ْخُه بيحا حتى َيبدط بداط العجؿ"جشكيدخاف، َفَأْخبِ 
"كفي أثشاء ىحا األمخ ضيخ بيغ السغػؿ أميخ معتبخ كاف يديح في الرحاري كالجباؿ في كسط الذتاء 
عخيانًا حافيًا كيغيب أيامًا يأتي كيقػؿ: كّمسشي هللا كقاؿ لي َأفَّ األرض بأسخىا قج أعصيتيا لتيسػجيغ ككلجه 

اُه جشكدخاف تبت تشكخي"يد كسسَّيتو جشك تانغخي" كاف يدكر تيسػجيغ -. كفي ركاية أف الداحخ "تاب6خاف فدسَّ
 .7كيقػؿ لو: اإللو قزى بأف ُتربح حاكسًا لمعالع، كأشمق عميظ اسع "جشكيدخاف" بإرادة اإللو

كاف مفزاًل "لشا" ابغ الدعيع السغػلي "مػناليظ كػكػتذػ" الحي  8ف ىحا الذخز )الداحخ( ىػ الذامافككا
تيشغخي" كىػ الحي أكحى إلى تيسػجيغ فكخة "الديادة الكػنية" أك "حكع العالع"، -عشج ساكشي الدساء "شب

كخمع عميو لقب "جشكيدخاف"، ككاف دائسًا يتخدد عميو كيخبخه قائال: "أراد هللا أف تربح حاكسًا لمكػف، كخمع 
. كالغخيب أف مريخ ذلظ الذاماف كاف 9سظ ىكحا"كمذيئة هللا أف يكػف اس عميظ الخسالة الجشكيدخانية،

مأساكي، حيث تذاجخ مع أحج أبشاء جشكيدخاف في إحجى الػالئع كحرمت بيغ الصخفيغ مذادات كالمية ما 
. كىحا شبيعي بسا أنو ىػ 10ذلظ الذاماف أرضًا كأرداه قتيال فتأت أف تحػلت إلى شجار فصخح ابغ جشكيدخاف

ى جشكيدخاف فكاف مغ الزخكري التخمز مشو قبل أف يقـػ بإفذاء سخه صاحب الفكخة التي أكحاىا إل
 .كفزحو بيغ قبائل السغػؿ قاشبة

كىشاؾ ركاية أخخى تخبخنا بأف جشكيدخاف ىػ اسع أحج قجامى األركاح السغػلية التتارية "تانغخي"، كقج ُعثخ 
كُيعتقج أف تيسػجيغ )نفدو  في إحجى السخصػشات السغػلية إشارة إلى كجػد ركح "خاجخ جشكيد تانغخي".

جشكيدخاف( حرل عمى ىحا المقب مغ الخكح الشػرانية، التي عبجىا الَدَحَخة السغػؿ آنحاؾ، كمغ ّثع ىػ ُمختار 

                                                           
الجػيشي عالء الجيغ عصا ممظ: تاريخ فاتح العالع جيغ كذاي، تحقيق كترحيح: دمحم عبج الػىاب القدكيشي، تخجسة: الدباعي دمحم الدباعي،  5

 .77، ص. 1ـ، مج2007مرخ، -السخكد القػمي لمتخجسة، القاىخة
ابغ العبخّي غخيفػريػس أبي الفخج بغ أىخكف الصبيب السمصي: تاريخ مخترخ الُجكؿ، صححو كفيخسو األب أنصػف صالحاني الُيدػعي، دار  6

 .395-394ـ، ص. 1994ىػ/1415الخائج المبشاني، لبشاف، 
 .131كيتذانػؼ، السخجع الدابق، ص.  7
السرصمح الخكسي "شامانكا" أي الذامانة أك العخافة، كىي تدتعسل لمجاللة عمى  ( ىي مرصمح مؤنث، مأخػذة عغ shamanismالذامانية ) 8

خ، كل شخز محتخؼ لتمظ السيشة، ككمسة "شاماف" بسعشاىا السحكخ ال تػجج إال عشج قبائل التػنغػ، أما مغػؿ البخيات كالياكػت كالقخغيد...ال
يدتعسمػف كمسة "كاـ"، كالذامانية ىي معتقج ديشي ضيخ بيغ الذعػب أللتاي كالسغػؿ فيدتخجمػف الكمسة نفديا أي الذامانية، أما أتخاؾ أللتاي ف

ى مشح القجيع، كىي تؤمغ بػجػد إلو كاحج يتحكع في السشاشق العمػية مغ الدساء، كيدسى "باي يػلغيغ"، كحاكع السػتى األسػد الحي يديصخ عم
ت تمظ األركاح متعمقة بأركاح أججادىع القجماء التي يقجسػنيا العتقادىع أنيا تؤذييع، العالع الدفمى كأركاح السػتى، كيدسى"ايخاليظ خاف"، ككان

كحية، كيقجـ كمغ ثع كانػا يدتعيشػف بقجرة الذاماف لالتراؿ بيا كبالعالع العمػي، فكاف الذاماف يقـػ بجكر الػاسصة بيغ رجاؿ القبيمة كالعػالع الخ 
ة عشيع، كسا كاف يقـػ أيزا بإيراؿ أركاح السػتى إلى مقخىا األخيخ في مسمكة "إيمخيظ" الدفمى. )يشطخ، الرمػات كالقخابيغ لألركاح كاآللية نياب

ـ، ص 1995نػراؾ تذادكيظ كفيكتػر جيخمػندكي: مالحع أسيا الػسصى الذفػية، تخجسة: رباب ناصيف، مشذػرات كزارة الثقافة، سػريا، 
 (.34ـ، ص 1984ىػ/1404ع اإلسالمي كالغد كالسغػلي، مكتبة الفالح الكػيت، بيخكت، ؛ إسساعيل عبج العديد الخالجي: العال244-245

 .40كيتذانػؼ، السخجع الدابق، ص.  9
 .77، ص. 1الجػيشي، السرجر الدابق، مج. 10
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صخ َمَدارهبأف الدساء األزلي ليية، كشغى عمى تيسػجيغ في خاشخهالعشاية اإل . كتخعاه 11ة ىي الػحيجة مغ ُتدَّ
 ى.مغ األعم

رأيت ثػرًا أىميا " خز ُيجعى "خػرتذي" حيث قاؿ لو:ف جشكيدخاف قج َسِسع مشامًا رآه شكفي نفذ الدياؽ كا
ارقط بال قخنيغ َيُجَخ َيػْرَتا )خيسة( رئيدة بعجالت كيتعقبو تيسػتذيغ )جشكيدخاف( الحي يديخ بصخيق الَسْعَبج 

قيرخًا لإلمبخاشػرية، فميأخح كالَثػر َيجأر كَيجأر ُمخددًا: األرض كالدساء اتفقتا عمى تشريب تيسػتذجيغ 
 .12"بدماـ اإلمبخاشػرية

لحلظ إف فكخة حكع العالع كانت ُمبمػرة في ِذىغ تيسػجيغ )جشكيدخاف( مشح ِصغخه، فحات مخة في أياـ شبابو 
إف  الدعيج!نيس ُمشح الرباح الباكخ فػجج ُجدأ مغ شعخه أصابو الذيب، فدألو الُسقخبػف: يا أييا الػالي 

فخد قائال: ِبحكع أفَّ اإللو العمي أراد  نػاصيظ؟مغ َبْعُج ِسغَّ الذيخػخة، فمساذا ضيخ الذيب عمى ُعسخؾ لع يب
أف يجعمشي قائجًا كزعيسًا لعذخات اآلالؼ )تػماف( كاأللفيات، كَنفخ ببػؽ خيخات، ليحا كسسشي بعالمة 

قج ُعيغ حاكسًا عمى السغػؿ بإرادة الدساء  كبحلظ يكػف جشكيدخاف ،13لمدعامةالذيخػخة، التي ُتعّج مطيخًا 
 .كالخحسة اإلليية

َر كَقزى بأف  كإف الكثيخ مغ السغػؿ كانػا يعتقجكف كلع يذكػا مصمقًا في أفَّ اإللو في الدساء كاف قج َقجَّ
غمبية ُيربح ِتيُسػِجيغ )جشكيدخاف( الحاكع السصمق ليذ فقط لقػمو، بل كلسشغػليا جسيعيا، ىحا ِإْف لع تكغ األ

يشتدب إلى عذيخة –قج بجأت تطغ بأنو الحاكع األعمى لجسيع شعػب األرض، فسثال: عشجما انطع "كختذي" 
، إلى جشكيدخاف قاؿ لو: "إف الدساء قج قزت أمخًا كذلظ بأف ِتُسػِجيْغ سيكػف حاكع السسمكة الُعمى... - َبَاِريغ

عمى مدسع مشي، كأماـ عيشي، كىا أنا ذا ُأِميط فإف ذلظ )األمخ( قج أخبخني بو الخكح القجس حيث تع ذلظ 
 .14"المثاـ عغ ىحا الخبخ إليظ يا تسػجيغ

 
 لقب "جنكيزخان" وإطالقالقهريمتاي)الجتماع( وتعيين تيمهجين حاكما مظمقاا عمى المغهل والعالم  :ثانياا

الثالث عذخ السيالدي، حتى أصبح "تيسػجيغ" متخبعًا  /ما أف انَترف العقج األكؿ مغ القخف الدابع اليجخي 
عمى رأس اليـخ بيغ ُمختمف العذائخ السغػلية ككافة قبائميا، تػحجت لتكػف قػة كاحجة بفزل مجيػداتو، 

، عقج االجتساع في بجاية 15كساط التاريخية بػ "القػريمتاي"فجعي إلى اجتساع عاـ بسشغػليا، ُعخؼ في األ

                                                           
 .131كيتذانػؼ، السخجع الدابق، ص.  11
 .124نفدو، ص.  12
 .342-341ي.إ. كيتذانػؼ، السخجع الدابق، ص.  13
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-ـ، اإلسكشجرية1990-1989، 37الغامجي سعج بغ دمحم ححيفة: الياسا دراسة تحميمية كاستشتاجية لبعس نرػصيا، مجمة كمية اآلداب، مج  15

 .89-88مرخ، ص. 
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ـ، عشج مشابع نيخ أكنػف، كرفخفت عمى السؤتسخيغ راية 1206مارس عاـ -فبخايخ /ػى603-602فرل ربيع 
 .16بيزاء مقجسة، ذات تدعة قػائع

حزخ االجساع َجسيع األمخاء ككافة القادة العدكخييغ، كرؤساء العذائخ كالقبائل بػسط آسيا، مغ أجل 
"تيسػجيغ" )جشكيدخاف( َيتسشى بأف يشتيي التذاكر فيسا بيشيع في شؤكنيع الدياسية بسا يخجـ مرمحتيع، ككاف 

االجتساع بقخارات َتْجَعع سمصانو مجى الحياة دكف الحج مشيا، كقج َنجح فيسا كاف يربػ إليو فقج خخج مشو بعج 
بػه حاكسا مصمقا، ليذ عمى السغػؿ كمغ يسثميع فحدب بل أصبح ىػ الذخز الػحيج الحي اعُتخؼ  أف َنرَّ

 .17ْعَصػه لقبًا مشاسبًا لحلظ الشفػذ كىػ "جشكيدخاف" أي خاف العالعلو بحكع العالع بأسخه، كأَ 
كتخبخنا كتب التاريخ أنو بعج أف َعَقَج الَقػـُ َمْجِمدًا كتذاكركا في األمخ مع بقية األعزاء اآلخخيغ)السعشييغ( 

)جشكيدخاف(  خاف" جج جشكيدخاف(، كأبمغػا تيسػجيغ-)ىػ ابغ حفيج "َقُبػؿ قاـ ألتاف، ككػتذار، كساتذاؿ
بقخارىع قائميغ: "لقج قخرنا جسيعًا بأف ُنشربظ خاقانا. كعشجما ُتربح خاقانًا، فإنشا َنُكػف عمى الجكاـ في 
السقجمة في كّل معخكة )نخػضيا( ضج أعجائظ، فإذا ما ّتع لشا أسخ بشات كنداء جسيالت، فإّنشا سػؼ 

ج كسػؼ ُنقجـ إليظ كل ما يسكغ أف َنريجه مغ ُنقجميغ إليظ، كسػؼ ندخح باكخيغ في صبيحة كل يـػ لمري
الحيػانات. )كلدػؼ ُنصيع كل ما تأمخ بو( كإذا ما َعريشا أكامخؾ في كقت الحخب، أك إذا عمسشا أي شيء 
فيو زمغ الدمع )فإنظ في ِحٍل بأف تفعل ما تذاء( كلظ حيشئح أف تأخح ِمشَّا زكجاتشا كمػاشيشا كأف تتخكشا نػاجو 

 .18"في القفخ السججب، كقامػا بإعالف تيسػجيغ خاقاف كأعصػه اسع جشكيد مريخنا السحتـػ
َمْت في كيفية  لقب جشكيدخاف عمى تيسػجيغ، مفادىا: ما أف أجاز تيسػجيغ ذلظ  إشالؽىشاؾ ركاية َفرَّ

فاغاف جسيع القخار فأقدسػا كنحخكا قخبانًا لمدساء العميا الخالجة، ثع رفعػا راية بيزاء ذات تدعة ألدغ، كقاـ 
األلػس كنقر خاتع مغ الحجخ ُيدسى "خاسبػ"، ككاف شائخ أسػد جالدًا عمى مخخج الجخاف يغخد برػت: 
"جشكيد، جشكيد"، غشاء ىحا الصائخ ىػ الدبب في أف تيسػجيغ ُمشح اسع جشكيد عشجما نربػه قاغانًا، ثع رفع 

. كفي ركاية 19ع عمى العخش "فاغاف األعطع"كتخب رايتو البيزاء ذات األلدغ التدعة عشج مشابع نيخ أكنػف،
أخخى أنو عشجما تع انتخاب تيسػجيغ أماـ الخيسة جمذ شائخ ذك خسدة ألػاف يذبو شائخ الُقْبَخة عمى حجخ 

 .20"ُمخبع، ككاف ُيغخد "جشكيد، جشكيد
القاتيع التي ىكحا كانت كمسات القـػ حيث حجد السجتسعػف الحيغ يشتسػف إلى شبقة األرستقخاشية السغػلية، ع

تخبصيع بحاكسيع الججيج )جشكيدخاف(، كأخحكا عمى أنفديع َقدع الػالء لو، كحجدكا مصالبيع التي تسثمت في 

                                                           
 .205كيتذانػؼ، السخجع الدابق، ص.  16
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الشرخ عمى أعجائيع لغخض الحرػؿ عمى كل شيء مغ: أراضي الفديحة ذات الريج الػافخ، كنداء 
 .21جسيالت، كالجياد، في السقابل تعيجكا بإعصاء حاكسيع أنفذ األشياء

كمغ الرعب شخح معشى الكمسة "جشكيد" كإف كمسة جشكيد السغػلية ىي مخادؼ لمكمسة التخكيبة "تانغيذ" 
كتعشي "بحخ" أك "محيط"، كبيحا فإف لقب جشكيدخاف يعشي "خاف السحيط"، "الخاف العخيس كالقػي بال حجكد 

شكيد" مغػلية كصيشية، األخيخة كالسحيط، كالحي يعشي مجازًا "حاكع الكػف"، كىشاؾ رأييغ في تفديخ لقب "ج
ُخه بسداعجة العبارة الريشية "تياف تدي"، أي  َتتبع مرجر المقب مغ الريغ عبخ "التذجػر تذجيشييغ" كُتَفدِّ
"السرصفى مغ قبل الدساء"، أي الحاصل عمى الدمصة بإرادة الدساء )اإللو األعمى(، أما الخكاية السغػلية 

ة، حيث إف الدساء أيزًا إلو أعمى كأبخزت إرادتيا عبخ الصائخ الحي غخد فتخبط المقب بالسعتقجات الِدحخي
ا بمقب الخاقاف الججيج "جشكيد" كىي كمسة مغػلية، كغيخ مفيـػ أىي اسع ركح مغ األركاح السغػلية أك أني

كنو ف السغػؿ يعبج. ككمسة "جشكيد" كاف اسسًا لدبح نػر، حيث كاف الذاما22تخكية األصل "تيشغيد" أي البحخ
 .كفي جسيع األحػاؿ فإف تيسػجيغ نُّّرب خانًا بإرادة الدساء. 23في ذلظ الػقت

تشكخي"، ككمسة تشكخي تعشي بالمغة السغػلية -كاف الداحخ كالذاماف "كػكػتذػ" ابغ مػنميظ معخكفًا بمقب "تب
عتقادًا عسيقًا بأف الدساء أك هللا، كقج اكتدب "كػكػتذػ" ثقة تيسػجيغ )جشكيدخاف(، الحي يطيخ أنو اعتقج ا 

ظ حساة كػكػتذػ كاف يدتصيع التحجث مع األركاح، كأف باستصاعتو أف يرعج إلى الدساء، كأنو كاف يستم
، كقج لعب ساحخ جشكيدخاف كالذاماف "كػكػتذػ تاب"، الػسيط بيشو كبيغ 24أقػياء مغ العفاريت كالجغ

-602"كػريمتاي" العطيع الحي ُعقج في عاـ  الدساء الدخمجية العطيسة، دكرًا بارزًا في االجتساع العاـ

ـ، بتخسيخ ُقُجِسية ُحكع جشكيدخاف عمى السغػؿ، حيث أعمغ بأف الدساء الدرقاء الدخمجية 1206ىػ/603
الػجػد قج أيجت جشكيدخاف، ككاف يستصي حرانو األبيس كيدرع بيغ السغػؿ الخػؼ الخخافي، فُيرجؽ 

 .25بدصاء القـػ أنو يؤدي رسالة الدساء
كمغ السؤكج أف العجيج مغ السغػؿ كأتباع جشكيدخاف كانػا يعتبخكنو رجاًل ُمَقّجر لو أف َيحكع السغػؿ كأنو عُّيغ 
مغ شخؼ الدساء، كسا أف جشكيدخاف نفدو استدمع إلى أف اإللو الخالج في الدساء ىػ الحي َعّيشو حاكسًا 

بيغ الشاس، كسا أّنو لع ُيَزيع أية فخصة لمتخكيج  مصمقًا عمى السغػؿ كعمى العالع كلع َيَتػانى عغ إشاعة ذلظ
 .26لتمظ الفكخة كاالستفادة مشيا لتحقيق مرالحو الذخرية

كىكحا تع اختيار تيسػجيغ بسشغػليا في مشصقة "خار تذجػر كيغ" عمى نيخ سانغػر بالقخب مغ بحيخة 
كاف بفزل أصػلو السخمػقة كصفاتو الذخرية الخاصة، كدىائو  "كػكػنػر"، كالحقيقة أف اختيار جشكيدخاف
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كذكائو الكبيخ، التي قجرىا فيو معاصخكه مغ الُشػُيػف )القادة أك الحخس الخاص( كعامة القـػ )أرات( بكل 
 الدساكاتججارة، كقج تسشػا رؤية مشغػليا ُمػحجة تحت سمصة قػية، كلكغ في نطخ جشكيدخاف ىػ يخى أف 

 .27ة ىي التي اختارتو بشفديادائسة الدرق
كبعج االجتساع خصب جشكيدخاف في السجتسعيغ قائال: "ال يدعشي إاّل أف أَُعبخ بكمسات الذكخ كاالمتشاف لتمظ 
الشعسة اإلليية، كلدػؼ أمشح )قيادة الكتائب العدكخية ذات( اآلالؼ إلى أكلئظ الحيغ عسمػا معي )مشح 

، كإنشي لسعيشيع قادة حّتى يتخأسػا إدارة قيادة )تمظ الكتائب العدكخية البجاية( في تكػيغ )السسمكة( الخانية
 .28("ذات األلػؼ

كالحقيقة أف جشكيدخاف كاف داىية كىػ يافع، مجركًا لقيسة األلقاب، فعج كالجه يدكاي "خانا"، حيث ّقجـ ىجية 
اء، مدػغًا ذلظ بػ: "بالتآخي الحي ثسيشة "لفاف قاغاف" حاكع قبائل الكخايت، َتَسّثمت في جمج فخكة الدسػر الدػد

تع بيغ )فاف خاف( ككالجه )يدػكاي خاف( في كقت ما، كبيحا أصبح )فاف خاف( مثمو مثل كالجه )يدػكاي 
 .29خاف(، كإذا كاف جشكيدخاف عّج كالجه خانًا، فاألكيج أنو سيربح ىػ كحلظ خانًا أك أكثخ مغ الخاف

ـ(، ككاف ذلظ في سشة 1206االجتساع العاـ أك القػريالي ) كيبجك أف جشكيدخاف كاف قج ُعيغ خانًا قبل
ـ، كندتخمز ذلظ مغ الحػار الحي دار بيغ جشكيدخاف كأتباعو كل مغ "ألتاف" 1190ـ أك 1189

التسخد كالخخكج عغ سمصتو كاالنزساـ لػ"جامػخا"  - كانا مغ ضسغ الحيغ نربػا تيسػجيغ خاناً -ك"خػتذار" 
غ بعس القخائغ السراحبة الختياره خانًا، قائال: "ىل قخرتسا أف تيجخاني بػضػح مغ ججيج، فحكخ ليع تيسػجي

أـ أنكسا رسستسا ىحا بغجر كرياء ؟ لقج عخضشا عميظ ياخػتذار كابغ نيكػف تايتذجي أف تكػف خانًا، كلكشظ 
ىع مغ رفزت بشفدظ، كلظ يا ألتاف قج عخضشا ...كلكشظ رفزت أيزًا، ال أستصيع أف ُأأمخ اآلخخيغ مغ 

ذكي أصػؿ رفيعة قائاًل: كػنا خانات يا ساتذا كتايتذػ كأبشاء بارتاف باتػر، كىكحا لع يكغ لجي حق أف 
 ."30أنربكسا خانات، فأنا السشرب كالسعمغ مغ قبمكسا

كيبجك أف تيسػجيغ ُأختيخ خانًا ُدكف أف ُيعصى لقب "جشكيدخاف" كمعشاىا حاكع العالع، كىكحا يتزح أف 
غ مغ أفزل الشبالء مغ قػمو، حدب ندبو كتع اختياره لسشرب الخاف بػساشة الشػيػف تيسػجيغ لع يك

 .31السغػؿ كأقخبائو، كبرػرة أدؽ مغ قبل جدء مشيع كسا يبجك، كقبل كل شيء بفزل ججارتو الذخرية
حـخ كمغ أجل َحْرخ لقب "جشكيدخاف" بسا يحسمو مغ ُنفػذ فيو فقط َعسج إلى كضع مادة في قانػف "الياسا" يُ 

فييا عمى الشاس التََّمُقب بأي لقب ميسا كاف. كأف ال يحسل السخء مع اسسو أي لقب أخخ، بل يكػف اسسو 
مجخدًا، كأف يقترخ في حسل المقب عمى الخجل الحي يعتمى عخش اإلمبخاشػرية السغػلية، كأف ال يحسل ىػ 

ي كتابو جيشكذاي قائال: "كمغ أيزًا سػى لقب كاحج فقط ىػ "جشكيدخاف"، مثمسا أكرد ذلظ الجػيشي ف
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العادات الحسيجة التي سشيا الياسا القزاء عمى األلقاب الكثيخة كمطاىخ التكمف التي كانت سائجة بيغ 
السغػؿ كالعطساء، فيع يخرػف كل مغ يجمذ مشيع عمى العخش بمقب كاحج فقط، يزاؼ إلى اسسو األكؿ، 

ىحا يزاؼ إلى اسسو في أية كتابة رسسية كغيخ رسسية،  كىحا المقب ىػ "الخاف" أك"القاآف"، فال شيء غيخ
 .32"أك عشج التخاشب معو، كأما األبشاء كاإلخػة فيجعػف بأسسائيع كيكتبػف أسساءىع في السشذػرات مجخدة

كلمتشػيو ىشا أف لقب "قاآف" يعشى "خاف الخانات" كلع يكغ معخكفًا في عيج جشكيدخاف، كقج بجأ في الطيػر 
العخش، لكي يفخؽ بيشو كبيغ األمخاء  33ـ(1241-1229 /ق639-627) خميفتو "أكتاي" خافمع تقمج ابشو ك 

اآلخخيغ مغ أسختو الحيغ تمقب كل كاحج مشيع بمقب "خاف" بحكع مخكده كحاكع عمى الػاليات كشائب لمخاف 
 .34"الكبيخ في مشغػليا أك "القاآف
ـ بسشغػليا تجعيسًا لدمصة جشكيدخاف التي اكتدبيا بحج 1206)االجتساع العاـ(  مغ ثع كاف ذلظ القػريمتاي

ج قخاراتو مغ ُنفػذ جشكيدخاف عمى َمخ الّدمغ كتعاقب الدشيغ. كبحلظ نجح  الديف في تػحيج القبائل، كلع َتحُّ
ي )االجتساع في تحقيق ما كاف َييجؼ إليو مغ ذلظ االجتساع كىػ حكع السغػؿ كالعالع. كأصبح القػريمتا

مصة الُعميا في اإلمبخاشػرية السغػلية، كىحا في َحّج ذاتو دَّعع ِلدمصة  العاـ( ُسمصة َتْذِخيع َلجى السغػؿ كىػ الدُّ
الخاف السغػلي جشكيد كمغ َيحكع بعجه، كتأكيجًا لشفػذه بذكل قانػني بحيث ُيربح َمفخكضًا عمى حكع 

ذه الُسصمق كُسمصتو الػاسعة عمى السغػؿ كالذعػب األخخى السغػؿ بجكف نداع. كأصبح الخاف َيدتسج نفػ 
بتفػيس مغ اإللو كمغ اجتساع القػريمتاي. ككاف جشكيدخاف َيعتقج اعتقادًا راسخًا بأنو ُعّيَغ سمصانًا عمى 
السغػؿ كُأَمع العالع بتفػيٍس مغ "القػريمتاي"، كمغ ثع أصبح مغ السدمسات أف ال يتع اختيار أي شخز 

مى عخش السغػؿ إاّل مغ خالؿ ذلظ االجتساع العاـ، كأصبح عقج ِمثل ذلظ االجتساع كفي مشغػليا كتشريبو ع
 .35أمخًا قانػنيًا، لحلظ ّخّرز لو بشجًا في دستػر الياسا

ـ( الُحكع لو كألبشائو كالتَّْسكيغ لو كألسختو 1206كحلظ َضِسغ جشكيدخاف في ذلظ االجتساع )القػريمتاي 
ى السغػؿ مجى الحياة، كدكف مشازع مغ أحج )حرخ الدمصة في أسختو(، كَسُيربح بالدمصة السصمقة عم

اجتساع القػريمتاي مخة ُأخخى في عيج جشكيدخاف أمخًا شكميًا ألف قػة الخاف السغػلي ِكْفق نتائج االجتساع 
)مجمذ  . كقج ّضل القػريمتاي36ـ كانت ُمصمقة كأكامخه نافحة1206ىػ/603-602األكؿ الحي عقج في عاـ 

عامة الذعب( عمى الجكاـ كسا ىػ في نطامو األكؿ الحي أكججه جشكيدخاف، اجتساعًا لخجاؿ عذيختو كألفخاد 
السغػؿ مغ الصبقة األرستقخاشية، التي كانت َتجيغ بالػالء كالصاعة العسياء لمخاف كأسختو، كخئيذ 
                                                           

 .67-66، ص. 1الجػيشي، السرجر الدابق، مج. 32
  ىػ االبغ الثالث لجشكيدخاف، كمعشى اسسو بالعخبية ىػ العخكج إلى الجبل، اشتيخ بالعقل كسجاد الخأي كالعجؿ كلكغ كاف 33

ـ( )يشطخ، اليسحاني رشيج الجيغ فزل هللا: جامع 1229-1228ىػ/626ميااًل إلى الميػ كالذخاب. اعتمى عخش اإلمبخاشػرية السغػلية سشة 
فاء جشكيدخاف مغ أككتاي قاآف إلى تيسػر قاآف، تعخيب: الرياد فؤاد عبج السعصي، مخاجعة، يحي الخذاب، دار الشيزة التػاريخ، تاريخ خم

 (.30-16ـ، ص. 1983لبشاف، -العخبية لمشذخ كالصباعة، بيخكت
 .91الغامجي، السخجع الدابق، ص.  34
 .94-92الغامجي، السخجع الدابق، ص.  35
 .170السخجع الدابق، ص. ب.يا. فالديسيخستػؼ،  36
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ُقػة الدساء الدرقاء الدخمجية الػجػد  لالمبخاشػرية السغػلية إذ أنو في نطخىع ىػ الحاكع الُسعيغ مغ ِقبل
ييغ كػتذػنجكر(، لحلظ قاـ جشكيدخاف نفدو بتعييغ خميفتو، تسثل في ابشو الثالث أككتاي  - )مػنكظ تشكخي 

 .، كبحلظ كرث الحكع في أسختو كحرخه بيغ أبشائو37ـ(1241-1229 /ق639-627خانًا عمى السغػؿ )
 

 وتجديد سمظة الخان المظمقة وتهريث الحكم ألبنائه ن الياساقانه :ثالثاا
 قانهن الياسا: .1

مغ السفارقات التي جعميا جشكيدخاف في عقج اجتساع القػريمتاي ىػ أف االجتساع ال يتع إال بإخخاج دستػر 
)كتاب كبيخ( كيتمى عمى الجسيع كتصبق أكامخه )أي أف تذخيع جشكيدخاف أصبح  الياسا السجكف في شػمار

 (.ال يجػز تجاكزه مقجسا
أكلى جشكيدخاف أىسية كبيخة في ترشيف قانػف الياسا كتصبيقو، حيث قاؿ: "إذا لع يقع الُحكَّاـ، الحيغ يأتػف 
بعج الحاكع الحالي )يعشي نفدو(، كِعِمَية القـػ كاألبصاؿ، كالقادة العدكخيػف، الحيغ يحيصػف بيع )بالحكاـ( 

الياسق، فإف َعسل الحكػمة سيعخض لألخصار السحجقة بو مغ حػلو، بتشفيح جسيع األشياء التي جاءت في 
كمغ ثع فإنو سيشتيي. كحيشئح فإنيع سيكػنػف في غاية الدعادة ألنيع كججكا جشكيدخاف ثانيًا، كلكشيع سػؼ ال 

ائة َيِججكف أحجًا قط. كمخة أخخى: إذا قاـ األبشاء كاألحفاد، كالحيغ سيػلجكف كيحتمػف مكانتي، )لسجة( خسدس
أك ألف سشة، أك عذخة آالؼ سشة مشح اآلف، بالحفاظ عمى ىحه القػانيغ كال يغيخكف ياساؽ جشكيدخاف...فإف 

 .38"الدساء سػؼ تسشحيع نجاحًا محىاًل كثخاء اقتراديًا عطيسا
حي ال كبحلظ نجج أّف الياسا َقّج أصبح إلداميًا عمى الجسيع بسا في ذلظ جشكيدخاف نفدو، كّتع ابتكار القانػف ال

يسكغ تغييخه مجى العرػر، كأنو سيخزع إليو الجسيع، األبشاء كاألحفاد كاألجياؿ القادمة مغ السغػؿ، كيتع 
تشفيح ما جاء فيو، كالَديخ عمى خصاه بشفذ السدتػى الحي كاف عميو في كقت جشكيدخاف، ألنو ببداشة 

 .مثمو مثل الكتب الدساكية األخخى  . كمغ ثع أصبح كثيقة ُمقجسة39قت عميو الدساء الدرقاء الدخمجيةصاد
 نظرية الحكم اإللهي أو التفهيض اإللهي: .2

: الدساء كاألرض قج اتفقتا فيسا بيشيسا، كقخرتا أف تيسػجيغ قج اختيخ ليكػف الحاكع  كرد في ُكتاب التاريخ: أفَّ
ع قانػف الياسا عمى األرض. كأيزًا أْف: ُيخزع جسيع أمع األرض لدمصانو". كفي ركاية أف جشكيدخاف اختخ 

اختخاعًا، حيث كاف يديح في الرحخاء كيرعج في الجباؿ في الذتاء عاريًا كحافيًا كيغيب أيامًا ثع يأتي 
كقاؿ لي أف األرض بأسخىا قج أعصيتيا  –يقرج تشكخي إلو الدساء  –كيقػؿ ليع: "كمسشي هللا )تعالى( 
 .40"لتيسػجيغ ككلجه كسسيتو جشكيدخاف

                                                           
 .212ي.إ. كيتذانػؼ، السخجع الدابق، ص.  37
 .114ب.يا. فالديسيخستػؼ، السخجع الدابق، ص.  38
 .115-114نفدو، ص.  39
 .395-394ابغ العبخي، السرجر الدابق، ص.  40
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اف كالذاماف "كػكػتذػ تاب" ابغ مػنميظ السشدؿ مغ الدساء "الػسيط" بيشو كبيغ لقج لعب ساحخ جشكيدخ
-602الدساء الدخمجية العطيسة، دكرًا بارزًا في االجتساع العاـ "كػريمتاي" العطيع الحي عقج في عاـ 

عمى السغػؿ حيث أعمغ بأفَّ الدساء الدرقاء الدخمجية  ـ، بتخسيخ ُقجسية ُحكع جشكيدخاف1206/ىػ603
إلى (  Jaygatu/جاي كتاكالػجػد قج أيجت جشكيدخاف، الحي كاف قج قَّجرت لو بأفّْ يكػف مشجكبيا الخاص )

األرض، كإلى كافة عذيختو، كبدخعة تمقف جشكيدخاف ذلظ الكالـ كقاؿ: "إف الدساء قج أمختشي بأف أحكع 
استصعت أف أىـد قبائل الكيخايت بسداعجة كبحساية الدساء الخالجة كأف أصل إلى عامة الذعب، حيث 

 .41"السشدلة األسسى
ّدكغ في تمظ الخاية البيزاء السشرػبة تَ  (Sulae /)سػلجهكبحلظ أصبحت ركح عذيخة جشكيدخاف الحارسة 

عاليًا عمى تدع قػائع، فاإللو الحارس سػؼ يحسي كتائبو العدكخية، كسيقػد رجاليا إلى الشرخ، كلدػؼ 
ُيخزع كافة شعػب العالع إلى ُحكسو، ألّف الّدساء الّدرقاء الّدخمجية الػجػد قج قزت كقّجرت بحلظ األمخ، 

دكر(، كمشح ذلظ الػقت أصبح  -يشكػتذػف  - قجرة الدساء األبجية )مػنكظ تشكخي فجشكيدخاف أصبح خانًا بقػة ك 
البيزاء، ككانػا يعتقجكف بأنيا ىي التي َمَشحت  (Sulae /)سػلجهالسغػؿ ُيقجسػف راية الخكح الحارسة 

خكح الحارسة الَشرخ لجير السغػؿ، َكسا اعتقجكا بأّف ركح جشكيدخاف الَعِطيع َنفديا َدخمت كاستقخت في راية ال
 .42، كبحلظ أصبح جشكيدخاف نفدو ركحًا حارسة لعذيختو السجيجة(Sulae /سػلجه)

كفق ىحا األمخ فإّف الدمصة العميا تخكدت في شخز الخاف، كالمقب الخاني ُيعّج صفة لمدمصة العميا، كلػ أّف 
(، كمغ ّثع سمصة الخاف كانت الخاف ال ُيربح خانًا ُدكف مػافقة الُسؤتسخيغ في االجتساع العاـ )القػريمتاي

ُشسػلية، كفي ركاية أّف شخعيتو اّستسجىا مغ الّدساء كُبشيت عمى خزػع الذعػب األخخى، فاستكاف الَتابعػف 
كَصار ُحكسيع ُمتعة، كأصبح العخش الخاني يدسى "ِسْخج الِغبصة"، أما الجكؿ التي لع َتخزع فبعث ليا 

ء ألمخ الّدساء، كذلظ بالخزػع لسسثميا عمى األرض الستسثل في الخاف السغػلي األكامخ بالُخزػع كالػال
جشكيدخاف، كمغ ىحا السشصمق عجـ االعتخاؼ بالدمصة الخانية ُيعّج تسخدًا كعريانًا، كىحا ُيذبو كثيخًا ما ُعخؼ 

اف عشج األباشخة الريشييغ حيث كاف اإلمبخاشػر ُيعّج "حاكسًا لكل ما ىػ تحت الذسذ"، كمغ ىحا دكلة الخ
السغػلي ال َتعتخؼ بالحجكد، كدكلتو مستجة عمى جسيع سصح السعسػرة، أي فكخة شسػلية سمصة الخاف السغػلي 

 .43كعجـ الدساح بػجػد حاكسًا أخخ يزاىيو ىي الدائجة
كبيحا األمخ أصبح جشكيدخاف "شامانًا" بحكع اإللو "تشكخي" الحي كمسو مغ الدساء، كأصبح ىػ ككالمو 

أمخًا مقجسًا كمفخكضًا مغ الدساء، كأفَّ أي إنداف فػؽ السعسػرة ال يخضخ لشفػذه ُيعتبخ  مقجسيغ، كإتباعو
اـر عميو. كأصبح التذخيع )الياسا( الحي أتى بو جشكيدخاف  عاصيًا إلرادة هللا لحا كجب إنداؿ العقاب الرَّ

الدساء كاألرض  إلييخبخ بأفَّ مقجسا مثمو مثل الُكتب الدساكية األخخى كال يجػز تجاكزه. بسا أّف جشكيد قج أَ 

                                                           
 .102ب.يا. فالديسيخستػؼ، السخجع الدابق، ص.  41
 .103-102نفدو، ص.  42
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قج اتفقا فيسا بيشيسا عمى أف يكػف ىػ حاكع السغػؿ كالحاكع األكحج عمى األرض، فالبج أف يخزع لو كل 
إنداف عمى كجو السعسػرة، كأف يصيعو كَتدتدمع لو كل الذعػب شػاعية أك يتع القزاء عمييا بحج الديف. 

يؤمشػف بذيء اسسو الجكلة أك الحجكد، فال دكلة عشجىع عمى كجو كمغ ثع إّف جشكيدخاف كالسغػؿ لع يكػنػا 
 .44األرض إال دكلة السغػؿ الُسجعسة مغ اآللية، كيحكسيا جشكيدخاف كمغ يخثو مغ أبشائو

كقج تسمكت جشكيدخاف فكخة فخض سمصتو عمى كل العالع كأّف َجِسيع أراضي السعسػرة ميجاة إليو مغ قبل 
يذاء، ككل مغ ال ُيؤمغ بيحه الفخضية التي أتى بيا جشكيدخاف أعتبخ مغ  الدساء األزلية، يحكيا كيف

الستسخديغ عمى إرادة الدساء، كأّف ىؤالء شقػا عرا الصاعة عمى الشطاـ االجتساعي الحي أرسمتو القػى 
العميا، كالحخب ضج الخارجيغ عغ ىحا الشطاـ الججيج لع تكغ مدػغة أخالقية فقط بل مقجسة كضخكرية، فقج 

 .45مشح الخاف القػة الخالجة مغ الدساء، كمشحتو الحساية كالشعسة
كالشظ أّف ىحه الفكخة كليجة تأثخ جشكيدخاف بالفكخ الريشي أي ابغ الدساء، فقج عخؼ شخيقة كخرػصيات 
الحكع الريشي عغ شخيق الخاىب الريشي "تذاف تذػف" الحي أخبخه أف الُحكاـ ُىع مخمػقات سساكية مبعػثة 

ـ مشح السفكخ 1222ء لكي يعيذػا بيغ البذخ، كُمدصخ ليع الرعػد إلى الدساء، كفي عاـ مغ الدسا
الريشي "يمػي تذػتداي" التقػيع الدمشي لجكلة السغػؿ الحي أعجه بشفدو لجشكيدخاف كشػر فكخة تشز عمى: 

ي ال يسكغ إنجازه "أّنو بإرادة الدساء فقط تسكغ جشكيدخاف مغ الفػز باإلمبخاشػرية، ذلظ العسل العطيع الح
بقػة اإلنداف العادي، كإّف السحىب السغػلي يختمف عغ نزيخه الريشي فيػ محىب ممكي شسػلي أما 

 .46"الريشي فكاف يدعى إلخزاع السػاليغ إلى الثقافة الريشية، أما السغػلي فكاف ىجفو االستيالء
(، كمشيا َيجب عمى السغػؿ إخزاع كل كقج أصجر جشكيدخاف عجدًا مغ القػانيغ كاألسذ الُسّذخعة )الياسا

. كقج 47ليع شعبيا أكاًل بالػالء كالصاعةالعالع لدمصانيع، كأاّل يقبمػا التعاير في سالـ مع أية أمة ما لع َتِجف 
ذكخ مؤرخ السغػؿ الجػيشي أّف: أسمػب جشكيدخاف كاف مختمفًا في التعامل مع الدالشيغ كالذعػب األخخى 

يغ بقػتيع كجيػشيع فييجدكف كيتػعجكف، بل كاف التي يجعػىا إلى شاعتو ، حيث لع يكغ مثل الجبابخة السعتجِّ
 .48"يكتب ليع في اإلنحار أنيع إذا لع يشقادكا لحكسو كيدتدمسػا "فإنو ما نعسمو ىػ ما يعسمو هللا األزلي

جيو بيحه كقج أككل جشكيدخاف إلى السرمح اإلداري "شيغي خػتػ ختػ" أمخ تشطيع الجكلة الججيجة، كك 
 لمدسع!الكمسات: "عشجما نبجأ بسداعجة الدساء الخالجة في إعادة بشاء دكلتشا الذعبية كغ مقمة لمشطخ كأذنًا 

كأجخ لي تػزيعًا سكانيًا متبايشًا لمقبائل في الجكلة، كامشح أىمشا كأشقاءنا كأبشاءنا نريبيع مغ القـػ الحيغ 
، ثع كزعيع عمى الشػاحي، كعمى القـػ الحيغ يدتعسمػف يعيذػف خمف ججراف المباد، السدسػف بالصائعيغ
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كاألمخ األخيخ يعّج تحخيسًا مباشخًا لمخخكج مغ ربقة  49"تقديسظ!األبػاب الخذبية كال يحق ألي مشيع تغييخ 
 .السمظ

 
 جنكيز وتجديد نظرية تهحيد العالم عمى أرض الهاقع :رابعاا

بتأسيذ مقخًا لو بالقخب مغ بحيخة "بالتذجػف" في شساؿ شخؽ مشغػليا، كتعاضست قػتو كتشامت  قاـ جشكيدخاف
عالقتو بالعالع الخارجي، كفي ىحا السقخ بالتحجيج زاره التجار السدمسػف أمثاؿ: حدغ كجعفخ خػجا كدانذسشج 

ات إضافية ججيجة حاجب، كعخؼ مشيع األكضاع في شخؽ تخكدتاف كما كراء الشيخ، كأيزا اكتذف معمػم
ستخاتيجية لمديصخة إعمػمات قيسة عغ دكليع، فبجأ يزع عغ الريغ، كقج أمج ىؤالء الثالثة جشكيدخاف بس

 .50سياسيا عمى آسيا
، كعاصستو بكيغ، بعث بدفارة 1209عشجما اعتمى "فاي شاك فاف" عخش التذجػرتذجيشي الريشية في عاـ 

دمصة، كشمب الدفيخ أف يدتمع جشكيدخاف بشفدو الخسالة كىػ راكعًا إلى مقخ جشكيدخاف مخبخًا إياه استالمو ال
كُيعمغ خزػعو لإلمبخاشػر الريشي، كلكغ الدمغ تغيخ، فقج أصبح جشكيدخاف أقػى مغ ذي قبل كأحالمو 
كبيخة، كلع يخكع لمدفخاء فحدب بل قاـ بالبرق عمى ناحية الجشػب حيث مسمكة "تدديغ" عمى مخأى 

بخاشػر "التذجػر تذجيشي" بالغباء، ثع امتصى صيػة جػاده مشصمقًا كمطيخًا احتقاره الكامل الجسيع، كاتيع اإلم
 .51لمستخيل نفدو سيجًا، كىحا يعشي القصع التاـ لمعالقة

كفي ركاية أخخى أف جشكيدخاف قج َعَسج قبل الذخكع في الديخ عمى رأس الحسمة العدكخية ضج الريغ إلى 
ّضل قابعًا بجاخميا كحجه مجة ثالثة أياـ، كجشػده كقبيمتو محيصػف بالخيسة إغالؽ باب خيستو عمى نفدو، ك 

كييتفػف "تشكخي!  تشكخي! )أيتيا الدساء أيتيا الدساء( كفي اليـػ الخابع خخج عمييع مغ خيستو، كأعمغ عمى 
قبة حكاـ رؤكس األشياد أّف الدساء الدخمجية الػجػد قج مشحتو الَشرخ، كاآلف ما عميو إاّل الحىاب كمعا

الكغ، كقبل البجء في حسمتو العدكخية عمى األراضي الريشية صعج إلى قسة التل كعادتو، كفظ حدامو كأزرار 
إنظ الدسيع العميع بأف ألتاف خاف كاف  األزلي!عباءتو، ثع ركع كأدى دعاءه بخذػع قائال: "يا أييا اإللو 

خع أككيغ باركاؾ كخامباكاي كآف، المحيغ ال ييػف البادي بدرع بحرة الذقاؽ كداعية لالنتقاـ، كبغيخ ذنب ص
 .52”القػة!فابعث إلي مغ أعمى بسديج مغ  قراص فقط، فأرجػ إف كشت عمى عجؿ،عميا دميسا باالنتقاـ كبال

 .ثع امتصى صيػة جػاده كتقجـ لمسعخكة
مغ احتال مسمكة اإلمبخاشػر الريشي كاستػلى عمى  كقج جخت عجة حخكب بيغ الصخفيغ كتسكغ جشكيدخاف

عاصستو بكيغ، مسا اضصخ اإلمبخاشػر إلى إرساؿ ُرسمو إلى السغػؿ لصمب الدالـ كبعث لجشكيدخاف أميخة 

                                                           
 .221كيتذانػؼ، السخجع الدابق، ص.  49
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صيشية "تذجيا غػنتذجا" لتكػف عخكسا لو، كسا بعث معيع كسية مغ الحىب كالسشدػجات الحخيخية 
 .53خسكخسدسائة شاب كشابة كثالثة آالؼ ف

ـ بعث سمصاف الجكلة الخػارزمية رسػال تسثل في 1215بعج احتالؿ جشكيدخاف بكيغ عاصسة الريغ سشة 
"الديج األجل بياء الجيغ الخازي" لمتأكج لو مغ صحة الخبخ، كىل حقيقة احتل السغػؿ بالد الريغ، كيعخؼ 

تخحاب، كغسخىع باليجايا كفي  لو أحػاؿ جير السغػؿ كمجى تصػره. استقبل جشكيدخاف ُرسل خػارزمذاه بكل
أثشاء عػدتيع أرسل معيع ىجايا كثيخة إلى الدمصاف الخػارزمي كرسالة جاء فييا:"قػلػا لسحسج خػارـز شاه 
إنشي ممظ السذخؽ كأنت ممظ السغخب، فيجب أف يتػشج بيششا العيج كالسػدة كالسحبة كالدالـ، كأف تخكح كتجئ 

يحزخكا إليظ الصخؼ كالبزائع التي تػجج في كاليتي، ككحلظ تفعل  التجارة كالقػافل بيغ الصخفيغ، كأف
 .54"بالدؾ

كبغس الشزخ إف كاف جشكيدخاف في ىحا الػقت كاف يحمكع بالديادة عمى العالع لكغ ىحا االتفاؽ يذبو إلى 
يا، إنسا حج ما اقتداـ العالع بيغ الصخفيغ، فبعج استيالئو عمى الريغ لع يفكخ بتحجيع دكلتو عشج حجكد مشغػل

كاف يعج نفدو ممظ الذخؽ بأسخه، كفي نفذ الػقت جعل مغ خػارزمذاه دكنو في السختبة عشجما قاؿ لو "أنت 
 .55كأحج أبشائي" كمعخكؼ أف االبغ دائسًا يجخل تحت شاعة كالجه

 كفي رسالة أخخى بعج عقج الدالـ التجاري بيغ الصخفيغ جاء فييا: "التجار ىع عساد الجكلة، إنيع الحيغ
يجمبػف لمقادة األشياء الثسيشة كالشادرة، كال يػجج ما يدػغ معاكدتيع في ىحا الذأف، كمغ جانبي ال تػجج 
عشجي أّي نػايا لسعارضتيع في االتجار معكع، يتختب عميشا العسل معًا كبذكل جساعي مغ أجل نيزة 

يغ جسيع الجكؿ، حتى يتسكغ التجار أقاليسشا كعسخانيا، ليحا فقج أصجرنا أمخًا بأف يدػد الدالـ عمى األرض ب
، الخسالة تحل فكخة 56سيعيذػف في سالـ كسيحسجكف هللا" دكف خػؼ مغ الدفخ في البمجاف، األغشياء كالفقخاء

 .كاضحة لسحاكلة جشكيدخاف بدط سيادتو عمى العالع، فقج أعمغ نفدو حاكسًا عمى العالع
 

 الـخــاتــمـة:
 :يسكغ إجساليا في الشقاط اآلتيةخمرت ىحه الجراسة إلى عجة نتائج، 

َعِسل جشكيدخاف في بجاية حياتو عمى تػحيج قبائل الغػؿ الستشاحخة تحت سمصتو بحج الديف كقج شغ  .1
 .عجة حخكب لتحقيق ذلظ

استغل جشكيدخاف سمصة رجاؿ الذاماف السغػؿ )الدحخة أك الػسصاء بيغ البذخ كاأللية( لكي ُيسخر  .2
الدساء السقجسة ىي التي عيشتو حاكسا عمى السغػؿ كشمبت مشو إخزاع جسيع فكختو الجاعية إلى أّف 
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ُشُعب السعسػرة لدمصانو، كقج عسل الذاماف دكرًا بارزًا لشذخ الفكخة بيغ الغػؿ حتى أصبحت ُمقجسة كال 
 .ُيسكغ الُخُخكج عشيا

فكختو في االجتساع  بعج ذلظ قاـ جشكيدخاف بالتخمز مغ كبيخ الذاماف الحي ركج لفكختو كقاـ بتخسيخ .3
ـ كخخج مشو بقخارات حاسسة كأىسيا تخسيخ الُحكع في 1206العاـ )القػريمتاي( الحي عقجه في سشة 

 .شخز جشكيدخاف مجى الحياة كتػريثو في أسختو، فزسغ عجـ مشافدتو مغ أي أشخاؼ أخخى بسشغػليا
كج إلى فكخة مفادىا أفّ  .4 الدساء الدخمجية أمختو بإخزاع  خصى جشكيدخاف بعج ذلظ ُخصػة كبيخة بحيث رَّ

جسيع ُشعػب األرض لدمصانو، كبحلظ بجأ بذغ ُحخكبو لتحقيق إرادة اآللية ككّل مغ ُيعارض يتع تدميط 
 .أشج العحاب عميو

اْسَتغل الػضع الدائج في مشغػليا كشخح فكخة التفػيس اإلليي كتسكغ مغ  إف جشكيدخافيسكغ القػؿ  .5
تارة بدمصة الذاماف )الدحخة( الُسقجسة كتارة بحج الديف، بعج ذلظ  تجديج فكختو بيغ قبائل السغػؿ

شعػب العالع إلى سمصتو ككل ذلظ تجديجًا إلرادة  جسيعاستصاع تجديج فكختو الخامية إلى إخزاع 
 .الدساء العميا، كقج تسكغ في تجديج فكختو عمى أرض الػاقع
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