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العدد الرابع والخمسون
قبيمة النايمان المغولية

( )Mangholian Naiman Tribe
م.م .ساهرة عواد عبدعمي
قسم التأريخ
كمية التربية لمعموم اإلنسانية
ممخص:

المغول قبائل بدوية تسكن أواسط آسيا  .قبيمة النايمان واحدة من ثالث قبائل

رئيسة تشكل أمة المغول  ،فيي قبيمة مغولية بدوية  ،أصوليا تركية  ،كانت تسيطر
عمى مساحات واسعة من السيوب الرعوية  ،وتتوطن األراضي التي تشكل في الوقت
الحاضر (أقميما منغوليا والحزام الجنوبي من سيبيريا).
كانت قبيمة النايمان أكثر حضارة وتقدما أذا ماقورنت باألقوام المجاورة ليا من
المغول  .وذكر عدة ديانات كانت منتشرة في األقميم المغولي  ،إال أن ديانة النايمان
المرجحة ىي ( النصرانية ) وعمى المذىب ( النسطوري ) .وكان النايمان في أقتصادىم
يعتمدون عمى الرعي والصيد وغنائم الغزو .
البحث تطرق الى أشير مموك قبيمة النايمان والمعارك التي خاضوىا في األقميم
وتأثير نتائجيا عمى بروز الزعيم المغولي ( جنكيزخان )  ،ونجاحو في توحيد القبائل
المغولية ( التتار)  ،وتحقيق األنتصارات الكبيرة .
إن ىزيمة النايمان أمام جنكيزخان أدت الى تفتيت قبيمتيم وأضمحالل دورىا وغياب
تأثيرىا عمى األمبراطورية المغولية ذات النفوذ الواسع في آسيا وأوربا.
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المقدمة

قبيمة النايمان واحدة من ثالث قبائل مغولية رئيسة ىـي ( التتار والكرايت
والنايمان ) .
تمخض عن الصراع الدموي بين ىذه القبائل الثالث بروز القائد المغولي
(جنكيزخان ) ،الذي وحد قومو وقادىم لتحقيق االنتصارات العظيمة ورسم الخارطة
السياسية الجديدة لنفوذ المغول .ففي القرن السابع اليجري  /الثالث عشر الميالدي
تمكن المغول من بسط نفوذىم عمى الجزء األعظم من آسيا وأمتد داخل أوربا فجمعوا
تحت سمطة دولة واحدة حضارتي الشرقين األقصى واألدنى .
واجيت في البحث صعوبتين :
األولى  :قمة المصادر والمراجع التي الغنى عنيا في تعزيز البحث وتدقيق
المعمومات التي تم تدوينيا .
الثانية :إذا ما استثنينا المعمومات المتعمقة بالقائد ( جنكيزخان وأوالده وأحفاده )
فان ما ُذكر حول قبائل المغول التتخطى اإلشارة إلى مناطق وجودىم وأىم خاناتيم

(المموك واألمراء ) والمعارك التي وقعت فيما بينيم .

سيكون البحث مشتمال عمى تعريف قبيمة النايمان ووجودىم واإلشارة إلى أشير
مموكيم والمعارك التي خاضوىا وأثر تحالفاتيم مع القبائل األخرى عمى المستقبل
السياسي واالقتصادي والتطور االجتماعي لشعوب اإلقميم المتمثل بإقميم منغوليا الواقع
إلى الجية الشمالية من األراضي الصينية والى الجية الشرقية من إقميم التركستان .

أصول النايمان و وجودهم
إن اآلراء المتيسرة في المصادر حول أصل قبيمة النايمان وأماكن تواجدىا قد
ذكرت:
 .1النايمان (( من األتراك الذين غمب عمييم الطابع المغولي وىم يقطنون
الحوض األعمى لنير أرخن

المناطق))(.)3

()1

ومنحدرات جبال التاي
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 .2النايمانيون (( أحد األقوام التي كانت تقطن أواسط آسيا وعمى وجو التحديد

عمى السفوح الشرقية من جبال الطائي )) ( .)4تسمى جبال التاي في بعض المصادر
بجبال الطائي.

 (( .3كان القوم النيمانيين أكثر حضارة وتقدماً بين كافة الشعوب المغوليو))(.)5

 .4ذكر المستشرق بارتولد في كتابو تأريخ الترك في آسيا الوسطى (( في كتاب
أرسمو قس نسطوري في آسيا الوسطى إلى الجاثميق في بغداد  ،تحدث في ىذا الكتاب
عن ىجوم قام بو قوم منقسمون الى ثمان قبائل  ،ومن المحتمل أن يكون ىؤالء المغول
المسمون (نايمان) وكانوا في عيد جنكيزخان يسكنون الجزء الغربي من منغوليا،
ومعروف أن كممة (نايمان) بالمغولية بمعنى (ثمانية) وفي الكتاب ان القوم المياجم كان
منقسما الى ثماني قبائل ))(.)6

 .5أذا اتجينا بصورة أعمق الى الجية الغربية من األراضي المنغولية فسنجد
ىذه القبائل الثالث الكبرى  ،أقوام التتار والكرايت و النيمانيين كانت نفسيا منقسمة
داخميا الى أعداد كثيرة من القبائل والعشائر والبطون والفخوذ األخرى ))(.)7

 (( .6وفي غرب الكرايت أي الى الغرب من أعالي بحر أرخون ونير نارون
عاش النايمان  ....والواقع أن أسميم يبدو أنو مغولي  ،إذ ان لفظة نايمان معناىا عند
المغول ثمان  ،وأن القابيم كانت تركية لذا يصح اعتبارىم من الترك المغول ))(.)8

 (( .7والمعروف أيضا أن جنكيزخان في منغوليا قد أضفى الصفة المنغولية

عمى قبائل الشك أنيا قبائل تركية كالنايمان بجبال التاي ))(.)9

 (( .8في سنة 600ىـ 1204 /م أغار جنكيزخان عمى قبيمة النايمان المغولية

وىزميم عند حدود جبال آلتاي ))(.)10

 (( .9وكان ىذا ىوكوجموك بن تارينغ خان أمير قبيمة النايمان التركية ))(.)11

ما يتعمق بأصل قبيمة النايمان فأن المصادر قد ذكرت بأنيا تركية وأخرى مغولية
أو تركية مغولية  ،والمصادر التي ذكرت بأنيا تركية مغولية ( تركية ذات طابع مغولي
) ىي األكثر والمرجح أن يكون أصل قبيمة النايمان من األتراك المغول (( وىناك العديد
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من السمات والشواىد المتعمقة باألعراق البشرية  ،وخاصة مايتعمق منيا بمغتيم  ،تدل
()12

عمى أن المغول ينتسبون  ،إلى حد قريب جدا  ،بالعنصر أو الجنس التركي ))

وعن تواجد قبيمة النايمان فيناك إجماع لممؤرخين كما ذكر في الفقرات السابقة
بأنيا كانت تتواجد في الجية الغربية من األراضي المغولية وعمى سفوحيا الشرقية ،
حيث تتواجد سمسة جبال التاي (الطائي) الشاىقة (( ان أراضي قبائل النيمان كانت تقع
(.)13

في األقميم الواقع بين جبال خنكاي وسمسمة جبال الطائي الشاىقة))

أعمال قبيمة النايمان

ان األعمال التي كانت تمارسيا قبيمة النايمان ألدامة حياتيا وتأمين مستمزمات
عيشيا  ،ىي ما تقوم بو القبائل المغولية األخرى  ،فسمة حياة القبائل ىي حياة البداوة
التي تعتمد عمى الصيد والرعي  ،فالمصادر ترجع العشائر والقبائل المغولية في
مجموعيا الى قسمين كبيرين بارزين  .فقسم من ىذه القبائل أو العشائر ينتمي في حرفتو
الى الرعاة في السيوب والقسم الثاني ىم فئة الصيادين داخل الغابات  ،وان المغول
صيادون لمسمك من األنيار والحيوانات من الغابات ومطاردة الحيوانات ذات الفراء
كالسمور وىذا ما كان عميو المغول سابقا  ،فالمغول األصمييون  ،أجداد جنكيزخان ،
كانوا يمارسون الرعي من جية  ،ويعيشون عمى الصيد من جية أخرى  ،نظ ار ألن
()14

منازليم كانت تقع بين والسيوب والغابات

.

ديانة النايمان
ترد اإلشارات في المصادر التأريخية إلى أن النايمان كانوا يدينون بديانتين ىما (
النصرانية و البوذية ) ..

(( .1وىم يدينون المسيحية مثل قبيمة كرايت ))(.)15

 .2وعن معارك الزعيم المغولي جنكيزخان مع النايمان ذكر المستشرق بروكممان
(( في سنة  608ىـ 1206 /م تم لو إخضاع قبيمة النايمان النصرانية القوية في منغوليا
الغربية ))(.)16

267

مجل دديلل 2012/

العدد الرابع والخمسون

 (( .3كان الكثير من قوم النيمانيين يعتنقون الديانة المسيحية ومن ذوي المعتقد

النسطوري(.)18()) )17

 .4ذكر بارتولد (( أن المصادر األسالمية ال المسيحية وحدىا ترى أن قبائل

(النايمان) في غرب منغوليا كانوا مسيحيين ))(.)19
 .5أما أعتناق قبيمة النايمان لمديانة البوذية

()20

فيبدو أن ىذه الديانة كانت

موجودة الى جانب الديانة النصرانية ويمكن أن نستشف ذلك من أن ممك النايمان
وغيرىا الى الديانة البوذية عندما تزوج من
(كوتشموك خان) كان عمى الديانة النصرانية َ
أمراة تدين بيذا الدين متأث ار بيا .يذكر الغامدي عن كوتشموك خان (( أذ انو كما قمنا ،
قبل ان يأتي الى أراضي (القراخطائيين)

()21

ويغتصب عرش (الكورخانيين)

()22

كان يدين

بالديانة النصرانية وينتيج المذىب النسطوري مثمو في ذلك مثل أي فرد (نيماني) لكنو
بعد أن أعتمى عرش (الكورخانيين) نجده يتزوج بامرأه كان قد خطبيا قبمو أبو زوجتو
(كورخان) قبل األطاحة بو وكانت تدين بالديانة البوذية  ،وبعد أن تزوج بيا (كوتشموك
خان) نراىا تؤثرعميو فيغير معتقداتو الدينية من النصرانية الى البوذية ))(.)23

 .6ذكر فامبري في تأريخ بخارى أن (كوتشموك خان) ويرد أحيانا (كوجموك
خان) بعد أن أعتمى العرش واجو الموقف المعادي من قبل المسممين الذين كانوا
يعيشون في األراضي التي سيطر عمييا والحقيا بحكمو وكذلك واجو عداء العالم
األسالمي كمو بسبب مشاعره المعادية لألسالم (( كانت زوجة كوجموك مسيحية ،
وكانت تجيد في حمل مسممي كاشغر

()24

وختن

()25

عمى الدخول في ممتيا ،في حين

كان زوجيا يحاول أن يحمميم قي ار عمى أعتناق مذىبو البوذي وقاوميما المسممون في
ذلك مقاومة شديدة أستشيد فييا جالل الدين إمام ختن وعصبة من المؤمنين ))(.)26
 (( .7وأعتنق النايمان الشامانية

النسطورية المسيحية نفذت الييم ))(.)28

()27

شأن سائر شعوب األستبس  ،غير أن
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ويبدو ان النايمان كانوا يدينون بالديانة النصرانية وىذا ما جاء في أكثر المصادر
التأريخية  ،أما المعمومة التي تشير الى أن النيمانيين كانوا من الديانة البوذية أو
الشامانية فنصيبيا من الترجيح ضعيف.

ثقـــافتهم

كان النايمان أكثر حضارة وتقدما إذا ما قورنوا باألقوام المحيطة بيم من الشعوب
المنغولية وسبب ذلك يعود الى أنيم كانوا قد تأثروا بالحضارة األيغورية

()29

(( من

المحتمل جدا انيم (أي النيمانيون) كانوا أول من تبنى األحرف اليجائية األيغورية
ونقموىا إلى الميجة المغولية ،وكتبوا بيا لغتيم المغولية .والى جانب األيغوريون كان
(النيمانيون) عمى صالت تربطيم بأقاليم التركستان

()30

()31

وجتسيو

(بالد النيمان) يزورىا مسممون يمتينون حرفة التجارة ))(.)32

كما كانت بالدىم

ومما يؤكد سبق قبائل النايمان في معرفة الكتابة لألقوام المغولية األخرى ىو ما
ذكر بأن جنكيز خان وربما كافو قومو لم يكونوا عمى معرفة بكتابة ما يتكممون بو أو
قراءه ما ىـو مكتوب أال بعد انتصارىم عمى النيمانين  .وفي ىذا المجال ذكر مؤلف
كتاب جنكيزخان ((ألنو قد يبدو أن معرفو وجود الكتابة نفسيا لم يماط لو المثام عنيا أال
بعد انتصاره عمـى النيمانين فقط  ،وذلك عنـدما ألقى المغول القبض عمى رجل ايغوري
ىو تاتا تونكا وأسروه فقد كان ىذا الرجل منخرطا في سمك الخدمة (اإلدارية المدنية
)لدى تايان خان (النيماني) كحامل الخاتم  ،أصبح تاتا نوكا معمم المغول األول))
كما ذكر بروكممان ((أخذ جنكيز خان عن النايمان استعمال خط االيغورفي دواويـن
الدولة ))(.)34

مموك النايمان
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ان مناطق توطن قبيمة النايمان الوعرة والحياة اليومية الصعبة والمناخ القاسي
شتاءا ببرده القارص وصيفا بح اررتو العالية  ،تحتاج بالتأكيد إلى رجال أشداء قادرين
عمى الحياة في مثل ىذه الظروف الطبيعية والمعيشية الصعبة جدا ،و بالنتيجة فيم
الرجال المقاتمون األشداء ذوو العادات والتقاليد المتشابية لكونيم من القبائل الرحالة
(الشبيية بقبائل البدو الرحل في الجزيرة العربية ) الباحثة عن الكأل والمراعي  ،ومناطق
الصيد بحاجة إلى قادة أقوياء وأشداء في قيادتيم  ،قادرين عمى ترويض ىوالء الرجال
األشداء بطبيعتيم وضمان والئيم وطاعتيم ((ويمكننا أن نقول أن بيئة األقاليم الشرقية
في أسيا قد فرضت عمى طوائف األتراك والمغول أن يعيشوا عيشة بدوية كميا نزاع

وصراع بسبب تنازع البقاء))(.)35

لم نجد لقبيمة النايمان تسمسل مموك أو أمراء لعائمة ممكية أو رجاال امتدوا نزوال من
الجد القائد الكبير ومن كابر لكابر  ،بحيث تتصف مراحل معينة من حياه القبيمة بالق ــائد
الفالني أو الممك الفالني نزوال .كل المصادر التي تيسرت لنا حول قبيمة النايمان
المغولية التركية وفي المجال المتعمق بمموك أو أمراء ىذه القبيمة تشير الى ذكر أسمين
بصورة متكررة ىما ( تايانك أو تيانغ) ويرد في اغمب المصادر (تيانغ خان) وىو والد
الممك الذي استمم حكم النايمان بعد(كوجمو) ويكتب أيضا (كوشمو أو كشمي) وكذلك في
اغمب المصادر باسم (كشمي خان) كذلك ذكر بصورة محدودة اسم (بويروق خان) وىو
األخ األكبر لممــمك تيانغ خان وكان احد مموك قبيمة النايمان أيضا (.)36

((كان ليوالء النايمان مموك مشيورون وأقوياء وليم جيوش عديدة وكانت تقاليدىم
وعاداتيم تشبو عادات المغول ))

()37

(( .وفي قديم الزمان كان يطمق عمى مموكيم اسم

(كوشموك خان) أو (بويروق خـان) ومعنى كوشموك ممك عظيم وقوي أما بويروق فمعناه

معطي األمر( ، )38ولكن مع ىذا كــان لكل ممك اسم أصمي آخر يختاره لو أبواه )) (.)39

حروب النايمان

إن المطمع عمى المصادر والمراجع سواء كان كتابيا من المعاصرين لتمك المرحمة
التاريخية أو القريبين منيا زمنيا أو المستشرقين وميما كانت خمفياتيم الثقافية وعمى
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اختالف ارائيم تجاه األحداث التاريخية التي اتصف بيا صراع األمم واألديان في منطقة
وسط آسيا  ،يجد أن بداية المعارك الشديدة والقوية بين قبائل وأقوام المنطقة بدأت مع
ظيور القائد المغولي (جنكيزخان) والذي قاد المعارك ومعو أوالده حيث انتيى بتوحيد
قبائل المغول وتسمى (التتار) أيضا وحقق النجاحات في وسط آسيا وانطمق منيا نحو
األقاليم المجاورة وصوال إلى أوربا  .وسيتم توضيح ذلك تباعا.
سنبدأ بتدوين معارك قبيمة النيمان من مرحمة خالفيا مع القائد جنكيز خان حيث
أن ىذا الحدث يعد بداية لمخالفات واالتحادات الوقتية بين القبائل حيث مصالحيا ودفع
خطر القائد المغولي ( جنكيز خان ).
يذكر النسوي (( حدثني غير واحد ممن يعتبر قوليم أن ُممك الصين ُممك متسع
دوره مسيرة ستة أشير  ،وقد قيل انو يحويو سور واحد لم يتقطع أال عند الجبال

المنيعة( ، )40واألنيار الوسيعو  ،وقد انقسم من قديم الزمان إلى ستة أجزاء  ،كل جزء

منيا مسيرة شير يتولى أمره خان  ،أي ممك بمغتيم  ،نيابة عن خانيم أألعظم ( )41وكان
خانيم الكبير الذي عاصر السمطان محمد ( ، )42التون خان ( ، )43توارثيا كابر ع ن كابر

بل كافر عن كافر  ...فيعول إذ ذاك في حراسو ما خمفو الممك عمى الخانات الستة
المقيمــين بأرض الصين وكان في زمرتيم عصر المذكور شخص يسمى دوشي خان قد
تزوج بعمة جنكزخان

()44

المعين وقبيمة المعين ىي المعروفة بالتمرجي  ،سكـان البراري

 ....فاتفق أن دوشي خان المزوج بعمو جنكيز خان السفاك توفى و التون خان غائب ،
وقد حضرىا جنكيز خان زائ ار ومعزيا  ،فبعثت إلى كشموخان و جنكيز خان وىما
المتوليان أمر ما يتاخم إعمال المتوفي من الجيتين تنعي ألييما زوجيا  ،معممة إياىما
أن المتوفي لم يخمف ولدا وان ابن أخييا جنكيز خان إن اقيم مقــامو  ،يحذو حذو
المتوفي في معاضدتيما واتباع إرادتيما  ،فاستصوبا رأييا فيما رأت و أشا ار عمييا بتقميده
األمر  ....فمما عاد التون خـان الى مدينتو المعروفة بطمغاج  ....الى أن قدمت تقاديم

جنكيزخان أستشاط غضباُ وقضى من تقديميما أياه عجبا  .)45()) ....وبعد ىذا الحدث
تحقق لجنكيز خان موقع الخانية عمى ما كان لممـتوفي زوج عمتو من أعمال وفي الوقت
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نفسو لم يحصل عمى موافقة الخان األعظم حيث ُذكر ((فمما انيي األمر إلى الخان

األعظم الطون خان أنكر توليو جنكيز خان واستحضره وأنكر عمـى الخانيين المذين فعال

ذلك))( (( .)46ثم مات كشموخان وقام ابنو مقامو ولقب بكشــموخان أيضا فاستضعف

جنكيز خان جانب ىذه الصغرى وحداثة سنو واخل بالقواع ــد التي كانـت مقررة بينو وبين
أبيو فانفرد كشموخان عن جنكيز خان وفارقو لذلك ووقع الحـرب بينيما ))(.)47

أولى معارك النايمان

بعد ظيور جنكيز خان ودخولو في مواجيو مع قبائل الكيرايت المجاورة لقبـيمة
النايمان وما حققو من االنتصار عمييا  ،أصبح النيمانيون قمقين لألوضاع الجديدة ،
حيث أصبح جنكيز خان أقوى حاكم في أواسط وشرق أراضي منغوليا وىذا الوضع دفع
النايمان الن يعيدوا حساباتيم ويتخذوا االحتياطات واالستعدادات التي تقييم االضرار
الممكن أن تقع عمييم نتيجة الختالل موازين القوى في منطقتيم واقامة األحالف التي
تجعل من قبيمة النايمان قوة قادرة عمى حماية مصالحيا  ،ولتحقيق ذلك ُذكر بأن

الحاكم النايماني بدأ يتحرك باتجاه إقامة التحالفات الجديدة (( فقد حاول تايان خان
الحـاكم النايماني أن يكون حمفا مع قبيمة أنكوت  ،التي كانت تعيش في المناطق القريبة

من سور الصين العظيم  ،وذلك محاولة منو أن يياجموا معا جنكيز خان من كال

الجانبـين )) (.)48

وحين اكتشف جنكيز خان تحركات الحاكم النيماني من خالل معمومات تسربت
اليو من قبيمة (أنكوت) قام بتنظيم جيشو ((بدا جنكيز خان الحممة العسكرية ضد
النيمانين فـ ــي أوائل (فصل الربيع) (من سنو

600ىـ 1204 /م)  ....سار النيمانيون

تحت قيــادة تايان خان وابنو كوتشموك لمقابمة المغول  ،أال أنيم منيوا بيزيمة ساحقة
(عمى أيدي المغول) فبينما ىرب كوتشموك ،وىو رجل صاحب نشاط جبار الى جبال
الطائي ،فأن تايان خان (والد كوتشموك)  ،فقد حياتو في ميدان المعركة )) (.)49

وذكر في احد المصادر حول معارضة قبيمة النايمان وعدم أطاعتيا لجنكيز خـان
((وان أو ل من عارضة (تايانك خان) ] تيانغ [ ففي سنة  600ىـ  1203 /م حاربو
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وكانت من أعظم الحروب التي صادفت جنكيز وكان ىوليا خطي ار .

وىذه المحاربة

طالت من وقت السحر إلى الغروب جرح فييا تايانك (تيانغ) وكسر جيشو وقد فر
سمم وذىب إلى عمو األكبر
مجـروحا فمات في الطريق ...وأما ابنو وىو كوجمو فقد َ
بويروق خان))(.)50
كما ذكرت المعركة في مصدر آخر ((وفي سنو

600ى ـ 1204 /م أغار جنكيز

خان عمى قبيمة النايمان المغولية وىزميم عند حدود جبال آلتاي  ،وجرح في المعركة
التي نشبت بين الطرفين خان النايمان (تايانك خان) وما لبث أن توفي بعد قميل  .وبعد
االستيالء عمى ممتمكات النايمان  ،تمكن جنكيز خان من ىزيمة أقوام أخرى من المغول

كانت تسكن عمى حدود التبت والحدود الشرقية لمتركستان )) (.)51

بعد نجاح جنكيز خان وموت تيانغ خان وىروب ابنو كوتشموك خان صمم جنكيز
خان عمى القضاء النيائي عمى خصمو ممك النايمان اليارب وحول ذلك ُذكرالعزاوي عن

حركة جنكيزخان ((ذىب في الصيف المقبل عمى ممك نايمان وىو بويروق خــان وحينما
قارب نايمان في الربيع لم يكن لـ (بويروق خان) عمم وكان قد ذىب لمصيد فصادفو
جنكيز خان فقتمو حاال  ....أما كوشمو فقد نجا ولجأ إلى تركستان إلى كورخان ممك
الخيتاي (الخطأ ىكذا يمفظو مؤرخوا العرب) .
وقد أكرمو كورخان وأعطاه بنتو وجعمو كاتبو ....ومن ثم رجع جنكيز خان إلى

فيمقو))(.)52

وذكر برو كمما ن ((وفي سنو 1206م تم لو إخضاع قبيمة النايمان النصرانية القوية

في منغوليا الغربية))(.)53

كوتشموك خان والكورخان

بعد مقتل (تايانك خان) والد كوتشموك ىرب ولده من ساحة المعركة مع بعض
من جيشو المنكسر نحو الجبال بعيدا عن سيوف جيش جنكيز خان وىناك من ذكر بأنو
ذىب إلى عمـو بويروق خان وىنا تبدأ مرحـمة أخرى من الصراع بين كوتشموك خان قائد
النيمانيون وجنكيز خان القائد المغولي الذي بدأ يفرض أرادتو بقوه السيف عمى القبائل
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المجاورة وطموحو واضحا انو ييدف لتوحيد ىذه الجيوش ولجمع المقاتمين المغول تحت
لوائو لتحقيق أىدافو التوسعية والسيطرة عمى كامل اإلقميم المغولي .وىذا ما ستؤكده
األحداث الالحقة.
فما موقف كوتشموك خان مما حدث ؟

كان قائد النايمان كوتشموك صاحب ىمو وطموح وتصميمو واضح عمى توحيد

أبناء قبيمتو والبحث عن حمفاء آخرين من القبائل األخرى التي تشـاركو القمق والخوف من
الواقع والمستقبل الذي ينتظرىم وتحسسيم بوجود خطرين حقيقيي ن يحيطان بقبائل اإلقميم
وىما خطر الزع ــيم المغولي الطامح جنكيز خان والسمطان محمد عالء الدين ممك
()54

خوارزم

وبعض من إقميم خراسان والمعاصر لجنكيز خان  ،وكان بين سمطان خوارزم

وقبيمة الخطا صراع (( وفي سنو 604ىـ 1208 /م كان مموك ما وراء النير مثل ممك
()55

سـمرقند

وممك بخـارى

()56

خوارزم شا هيشكون ما يمقونو من الخطأ ويبذلون لو الطاعة

والخطـبة والسـكة لبالدىم إن دفع الخطا فعبر عالءالدين محمد خوارزم شا هنحو جيحون

واقتتل مع الخطا )) (.)57

((ظل ىدف السمطان محمد باالستيالء عمى تركستان بعيد المنال برغم كل ىذا
الذي فاز بو ذلك انو لم يكد يبارح شواطئ سيحون حتى كان كورخان برغم تقدمو في
السن  ....قد حظر بشخصو مع جيشو عند اترار فاستردىا ثم سارع من بعد ذلك بتسيير

بعض فرق من جيشو فحاصرت سمرقند من جديد ))(.)58

من المتفق عميو أن قبيمة الخطا كانت قمقة من المتربصين بيا أصحاب المطامع
بأمالك جيرانيم  ،وان كوتشموك خان كان يعيش ظروف ىزيمة جيش النايمان ومقتل
قائدىم (والده) أمام جيش جنكيز خان.
ان وجود مصمحة مشتركو لتجميع قوتي النايمان مع الخطأ ومواجيو العدو األقـوى
المتحرك باستمرار ضدىم وىو جنكيز خان استنادا لقاعدة اسبقيو المخاطر كان دافعا
ميما لكوتشمو ك يحركو لمذىاب إلى ممك الخطأ (الكورخان) لعم ــو يجد المساعدة
والحصول عمى فرصو تامين الجيوش الكافية لمواجيو جنكيز خان واالنتقام منو  ،وكذلك
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في الوقت نفسو سنجد أن كورخان الخطأ استقبل كوتشموك مرحبا واحتمال أن يكون
دافعـو لذلك ىو الحصول عمى قوه اضافيو لقبيمتو من قبيمة النايمان لمواجيو المخـاطر
التي تحيط بو من الجيتين المتين سبق اإلشارة ألييما.
بعد ىزيمة كشموخان ومفارقتو لجنكيز خان ذكر النس ــوي انو ذىب ((إلى حدود

()59

قيالق

والمالق

()60

فمصالحة صاحبيا ممدوخان بن أرسال ن خان  ،عمى أن تكون

األيــدي واحده والقموب عمى وجوه المصالح متساعدة واتفق وصولو الييا إفالت خان
الخانيو كورخان ممك الخطائيو من وقعة جرت بينو وبين السمطان

()61

فأخــذ ممدو

خــان يزين لكشموخان قصد كاشغر واالستيالء عمى كورخان بيا  ،ويقول لو انك أن
ظفرت بو وأجمستو عمى سرير الممك  ،لم يخالفك احد من مموك الترك

))

( .)62

وكان

كوشموك يستبعد ذلك (( لما عنده من عظم محمو ومخافة أمره وبعــد صيتو  ،وجاللة
قدره  ،فمم يزل ينفث في خيمو وغازيو  ،إلى أن أجاب إلى ما دعاه أليو  ،فنيضا من
قيالق وكبساه بحدود كاشخر واقتنصاه وأجمساه عمى سرير الممك  ،وكان كشمــوخان يقف
بين يديو عند األذن العام موقف الحجاب  ،فيشاوره في دقيق األمور وجميميا ولم يعمل

بما يأمره إال في قميمو)) (.)63

وىذه الرواية حول طريقو وصول كوتشموك إلى بالط (القراخطائيين) ليسـت
الوحيدة وانما ىناك عده روايات وكميا تويد أن ذىابو كان سمميا طالبا رضا كورخان
الخطـأ عميو وقبولو إياه عندىم  ،وبغض النظر عما كان يضمره كوشموك خـان في
سـريرتو ،
وفي ىذه الروايات ما ذكره الجويني في روايتين مختمفتين تقول أحداىا (((أن
كوشموخان) ذىب عن قصد إلى (كورخان) في بالطو مباشره ))

( .)64والرواي ــة الثانية

((بان مجموعو من حرس الحدود العسكريين قبضـ ـوا عميو وســاروا بو إلى ممكـيم
(كورخان) )).
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وذكر ((أن األخير رحب بو أجمل ترحيب وأكرمو غاية اإلكرام  ،وقبل أن ينـزل
عنده مكرما معز از وفيما بعد نجد (الخان القراخطائي) يقدم ابنتو إلـى (الخان النيماني)
الالجئ لتكون زوجة لو ))(.)65

وعن وصول (كوتشموك خان) إلى العاصمة (القراخطائية) ((يمكن أن نق ــول بان
كوتشموك خان ربما كان قد وصل إلى العاصمة (القراخطائية) في وقت مـا من احد

شيور سنو  604ىـ 1207 /م ))(.)66

بعد المعارك التي وقعت مابين (الكورخان) والمسممين بقيادة السمط ــان محمد
خوارزم شاه لمسيطرة عمى إقميم وأراضي ما وراء النير  ،لم يقم (ممك النايمان) بتقديم أي
مساعده لمرجل الذي انعم عميو وزوجو من ابنتو بل العكس  ،يذكر الغامدي في
الفتوحات األسالمية (( فيحدثنا كـل من رشيد الدين و الجويني أن (كوتشموك خان) كان
قد رأى بأم عينو ما كان يعـانيو ( كورخان) من ضعف .وما وصمت إليو دولتو من تفكك
وانييار ،فمخطط أن يطوح بولي نعمتو  ،ويستــولي عمى عرشو ويحكم البالد

(القراخطائية) ))(.)67

ولكي يحقق (كوتشموك خان) ىدفو خطط لمذىاب إلى قومو وتجميع مقاتميو
فاحتال عمـى الكورخان طالبا منو السماح لو بالذىاب بحجة تجميع مقاتميو والعودة بيم
لمســاعده (القراخطائيين) ضد الثوار المسممين (( نجح ( كوتشموك خان ) في لعبتو
الخادعة  ،انخدع (كورخان) وسمح لو بالذىاب إلى قومـو المتفرقين في المقاطعـات
الواقعة ح ــول (نير أميل)وما أن سمعت (قبائل النايمان) بخبر عوده سيدىم حتى تجمعوا
حـولو من كل حدب وصوب ...بعدىا نجده يتوجو بيم في ىجوم ضد أراضي (ممـمكة
كورخان) نفسيا  ،إال أن األخير استطاع أن ييزم جموع (النايمان) ويجبرىم عمى التراجع
إلى منطقو (نير أميل ) .لم يقمع (كوتشموك خان) عن مخططو العــدائي لالستيالء عمـى
كرسـي (ممـمكة القراخطائيين) رغم ىزائم قومو  ....نجح في مباغتو (كورخان) وىو في
نفر قميل من أتباعو  ....فيزم مرافقيو واخذ (كورخان) أسي ار ))(.)68
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وحول خيانة كوتشموك لممك القراخطائيين ذكر الجويني (( أال انو سرعان ما تمرد
عميـو وراح يحرض األمراء ىذا وذاك  ،يوم قال (كوجموك) (لكور خا

ن)  ،بأن أتباعو

كثيرون لمغاية وينتشرون في حدود أميل وقياليغ  ،فإذا سمحت لي أقوم بجمعيم في
مكان واحد ليقوموا بخدمتك  ،وىنا سمح لو (كورخان) بجمعيم ألنو كان يظن أن
(كوجموك) صادق فيما يقول  ،بعد ذلك خدع (كوجموك) (كورخان) وجعل نفسو في
مكانو وراح يمقب نفسـو (كوشموك خان) وأصبح كالسيم (سريع االنطالق) وذاع صــيتو
بين األقوام  ،وراح الغنائم تنعم عميو شيئا فشيئا  ،ووصمت حدود األراضي التي سيطر
عمييا إلى أمـيل وقياليغ .كما تحالف معو (توق نغان) وىو أمير قوم مكريت)) (.)69

ويذكر المستشرق بار تول د (( إذ حدث في تمك المحظة بالذات أن تعرضـت
الواليات الشرقية  ،لدولة القراخطاي إلى غزو من جانب الرحل الذين طردىم جنكــيز
خان من منغوليا  .وفي عام 1208م الحق جنكيز خان ىزيمة ساحقة عمى ضفاف نـير
ارتيش بفمول النيمان تحت قيادة كوجموك والمركيت تحت قيادة توق تابيكي)) (.)70

وتشير المصادر إلى اتصاالت قام بيا كل من النايمان والقراخطاي بالسمـطان
محمــد خوارزم شاه يطمب كل منيم مساعدتو في حربو مع الطرف األخر وحول ذلك
يذكـر ابن األثير

(( فمما رأى ممك الخطأ ذلك أرسل إلى خوارزم شاه يقول لو أما ما

كان منــك من أخذ بالدنا وقتل رجالنا فعفو عنو وقد أتى من ىذا العدو من ال قبل لنا بو
وانـيم أن انتصرو ا عمينا وممكونا ال دافع ليم عنك والمصمحة أن تسير إلينا بعساكـرك
وتنصرنا عمى قتاليم ونحن نحمف لك أننا أذا ظفرنا بيم ال نتعرض إلى ما أخذت من
البالد ونقنـع بما في أيدينا وأرسل أليو كوشمي خان ممك التتر يقول أن ىوالء الخطأ
أعداؤك وأعــداء أبائك وأعداؤنا فساعدنا عمييم ونحمف أننا أذا انتصرنا عمييم ال نقـرب
ب ــالدك ونقنع بالمواضع التي ينزلونيا  ،فأجاب كل منيما أنني معك ومعــاضدك عمى
خصمك وسار بعساكره إلى أن نزل قريبا من الموضع الذي تصافوا فيو فمم يخالطيم
مخالطو يعمم بيا انو من احدىما فكانت كل طائفة منيم تظن انو معيا وتواقع الخط ــأ
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والتتر فانــيزم الخطأ ىزيمة عظيمة فمال حينئذ خوارزم شاه وجع ــل يقتـل وياسر ويني ـ ــب
ولم يترك أحدا ينجو منيم)) (.)71

وعن ىذه الواقعة ذكر العزاوي في كتابو العراق بين أحتالليين (( لما خال الجو
لخوارزم شاه في جية خراسان عــبر(نير جيحون ) وسار إلى الخطا وكان وراء الخطا
المغول في حدود الصين وكان ىناك مــمك يقال لو كشمي خان (كوجمو) (وقد مر ذكره
في مقارعتو مع جنكيز خان) وكــان بينو وبين الخطأ عداوة مستحكمة فأرسل كل من
كشمي خان ومن الخطأ يسأل خوارزم شاه أن يكون معو عمى خصمو  ،فأجابيما
بالمغمطة وانتظر ما يكون منيما فتقارعا بينيما فانيزمـت الخطأ فمال عمييم خوارزم شاه
وقتل فييم وكذلك فعل كشمي خان بيم فانقرضت الخطأ ولم يبقى منيم أال من اعتصم
بالجبال آو استسمم وصار في عساكر خوارزم شاه وىذه الواقعة

من الظروف الكبرى

المسيمة لجنكيز خان في فتحو وامتالكو ليذه (المممكة الكبرى) بحيث صار مجاو ار

لخوارزم شاه بعد ماقضى عمييا واكتسحيا))(. )72

وبعد ىذا االنتصار عمى الخطا وقع الخالف مابين مممك النايمان كوتشموك خان
وسمطان خوارزم شاه ،فنجاح النايمان وحصوليم عمى الغنائم واألموال الكثيرة وسيطرتيم
عمى األراضي والممالك الواسعة أقمقت السمطان محمد  ،عندىا بدأ يتصل بكوتشموك
ويطالبو باقتسام غنائمو مذك ار إياه بأنو ما كان لو االنتصار عمى الكورخان لوال مسـاعدتو
ويتوعده في حال عدم أالذعان لمطالبو .
وذكر النسوي (( ولما بمغ السمطان آسره كورخان واستيالءه عمى ما حوتو يده من
نفائس الجواىر واالعالق  ،التي جمعت عمى مر الدىور من األفاق أرسل أليو يقـول :
أن خان الخانيو قد تخمص من حبائمي بعد أن تركتو خطفة لكل ذاىب وغمة لكل ســالب
 ،فيال حدثتك نفسك بقصده  ،واذا كان في عز سمطانو ومناعة شانو و اآلن قد أجميتو
عن دياره وأمصاره  ،وعرضت عمى السيف عامو أعوانو وأنصاره وقد كان يرغب في
الميـادنة عمى أن يزوجني ابنتو طوغاج خاتون

()73

تزف ألي بما تحويو خزائنو من

الجواىر الثمــينة واالعالق النفيسة  ،عمى أن أتركو في أخريات بالده بما لفظتو
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السيوف من حشاشة نفس  ،أحين أصبح كسي ار يؤخذ أسي ار ؟ فان أردت السالمة في
نفسك وذويك  ،فشانك أن تسيره ألي بينتو وخزانتو  ،وأموالو وأشياعو  ،و أال فقد جئتك
بما اليغنيك منو إال حـد الحســام وثبات المقام.
فأجابو كوشموك خان عن ىذه رسالة جواب خاشـع مــتذلل وبعث إليو بألطاف
تعمر ذوائب األوصاف من طرف تمك األطراف  ،واستعفى من تسميم كورخان متشفعا ،
الي
إذ كان كورخان يتضرع إليو مستعفيا ويقول :أن ىذا السمطان وأباه كانا يحمالن ّ
االتاوه ويبذالن لي الطاعة ))(.)74
ويذكر ابن األثير موقفا متصمبا لكوشموك بعد انتصاره عمى الكورخان حيث ذكر
(( وأنفذ خوارزم شاهإلى كشمي خان ممك التتر يمن عميو بأنو حضر لمساعدتو ولواله ما
تمكن من الخطأ فاعترف لو كشمي خان بذلك مدة ثم أرسل إليو يطمب منو المقاسمة
عمى بـالد الخطا وقال كما أننا اتفقنا عمى أبادتيم ينبغي أن نقسم بالدىم  ،فأجابو ليس
لك عندي غـير السيف ولستم بأقوى من الخطأ شوكة وال اعز ممكا فان قنعت بالمساكنو
واال سرت إليــك وفعمت بك ش ار مما فعمت بيم  ،وتجيز وسار حتى نزل قريبا منيم وعــمم
خوارزم شاهانو ال طاقة لو بو  ،فكان يراوغو فإذا سارالى موضع قصد خوارزم شا هأىمو
واثقاً ليـم فينيبيا واذا سمع أن طائفة سارت عن موطنيم سار ألييا فأوقع بيا  ،فأرسل
إليو كشــموك خان يقول لو ليس ىذا فعل المموك ىذا فعل المصوص و أال أن كنت

سمطـانا كما تقول فيجب أن نمتقي فأما تيزمني وتممك البالد التي بيدي وأما أن افعل أنا

بك ذلك  ،فكان يغالطو وال يجيب إلى ما طمب )) (.)75

بعد انتصار كوشموك خان عمى الكورخان تمكن الحقا من دفع خطر خوارزم شا ه
حينما واجيو بموقف قوي ومتحديا لو وطالبا منو المواجية في ساحة القتال وبالتأكيد فان
ممك النايمان كان يدرك خطورة موقف خوارزم شا همع جنكيز خان وان األخير كـان يعــد
العدة ويييء جيوشو لمقاتمة الخوارزميين ولعل ىذه الحالة ىي نفسيا التي دفعت
بالسمطان لتحاشي المواجية مع كوشموك خان .

279

مجل دديلل 2012/

العدد الرابع والخمسون

وبالرغم من كل النجاحات التي حققيا كوشموك خان  ،فانو كان يواج ــو حـاالت
تمرد كثيرة فذكر بارتولد (( غير أن ال م ىمة األولى التي واجيت كوشموك كانت سحق
فمول الثوار المسممين  ،أي القضاء عمى يوزار أو (أوزار) ىو سارق خيل وقاطع طريق
سابق  ،كان قد أقام لنفسو خالل الثورة أمارة مستقمة بإقميم قولجة .
وكان عميو أيضا القضاء عمى زعماء الثورة الذين قتموا الخان بكاشغر .ودون أن
يجـد كوجموك نفسو في حاجو إلى القيام بحممة ألخضاع تركستان الشرقية فقد عمل لمده
ثالثة أو أربعة أعوام متتالية (من عام  1211إلى عام  1213أو  )1214عمى اإلغارة
عمــى المنطقة وتخريبيا وقت الحصاد)) (.)76

بعد كل النجاحات التي حققيا قوم النايمان والتحاق الكثير من القبائل وخضوعيم
لقيادة كوشموك خان المنتصر عمى القراخطائيين والمسيطر عمى تمك األراضي والممـالك
الواسعة وجد كوتشموك خان نفسو مره أخرى أمام خطر الزعيم المغولي المنتصر جنكيز
خ ــان ،الذي كان يعد العدة لمنيل من عدوه المدود اليارب منو كوتشمو

ك خان  ،ومما

الش ــك فيو أن األخير كان يمن نفسو بتحقيق النصر واالنتقام من قاتل أبيو والذي ال
ي ـزال يطارده .
لذا فان المواجية متوقعة مابين القائدين المنتصرين جنكيز خان وكوتشموك خان.

كوتشموك خان في مواجهة جنكيزخان

بعد سيطرة كوتشمو ك خان عمى تمك المناطق الواسعة عامل سكانيا وال سيما
المسممين معاممة قاسية ظالمة بل اجبرىم عمى ترك دينيم ومنعيم من ممــارسو عباداتيم
.
ويذكر الصياد ( بعد ذلك توجو كوجموك إلى منطقو (ختن) وأخضعيا في قسوة
بالغة وارتكب ىناك الموبقات  ،وسام األىالي سوء العذاب  ،ولم تتوقف شروره عند ىذا
الحد بل اجبر المسممين عمى االرتداد عن دينيم  ،واعتناق إحدى الديانتين  :المسيحيـة

أو البوذية  ،واذا لم يقبموا ذلك فعمييم أن يتزيوا بزي الخطائيين)(.)77
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وذكر ستوف ( لم يمض وقت طويل حتى اتضح أن كوتشمو ك نفسو أصبح عــدوا

لممسممين وحتى انو صار اشد عداوة ليم من كورخان)(.)78

في مثل ىذه الظروف وىذا التوقيت بدأ جنكيز خان يعد جيوشو لمواجيو ممك
النايمان ((ما أن عاد من ارض الصين إلى بمده ((في منغوليا)) حتى وجو جنكيز جــل
اىتمامو إلى ناحية الغرب  ،حيث كان ما يزال ىناك عمى قيد الحياة أعداء قديمون (ىم)

كوتشموك النايماني وأبناء تكتا (شيخ عشيرة) المركيت ))(.)79

وذكر الصياد (( ولم يكن جنكيز خان بالشخص الغافل عن عدوه القديم كوشموك ،
()80

فيتركو يقوى ويشتد ساعده ليعود ويياجمو لألخذ بثأر أبيو ))

.

مما ذكر يتضح أن قرار جنكيزخان بمواجيو كوتشموك أصبح محسوما ولتحقــيق
ىــذا اليدف قام جنكيز خان بتجييز جيشو ليذه الميمة (( فأرسل جيشا كبي ار بقيادة احد
قواده المشيورين  ،وكان يدعى ( َجَبو نويان) الذي سار الى كاشغر وأستولى عمييا
بسيولة ،وفر كوجمك ىائما عمى وجيو  ....وكان أول ما فعمو (جبو) أن أطمق الحرية
الدينية لمجميع  ،فتنفس المسممون الصعداء  ....راحوا يستقبمون المغول كمحررين ليذه
البالد  ....فر كوجمك قاصدا (بذخشان) حيث اعتقمو بعض الصيادين وسمموه لممغول
الذين كانوا يجدون في أثره  .فقتموه عمى الفور وأرسموا رأسو إلى جنكيزخان في منغوليا ،
ثم اعممو ا سيوفيم في كل من وجدوه من طائفة النايمان حتى قضوا عمييم جميعا في
سنو  615ىـ1218 /م))(.)81

تحدث النسوي حول ىالك كوتشموك خان عمى يد دوشي خان أبن جنكيزخان في
سنو ( 612ىـ) ونيضة السمطان الخوارزمي في الوقت نفسو بجيش كبير متعقبا لكشمو
خان بيدف القضاء عميو  (( :ولما بمغ جنكيز خان استيالء كوشموخان عمى ممك
كاشغر وبالساغون وحصـول كورخان بيده  ،جرد أليو ابنو دوشي خان في زىاء عشرين
ألف أو أكثر لتدارك أمره  ،وحصد ما نجم من شره  .وكان السمطان إذ ذاك قصده من
جيتو في ستين ألف  ،فمما أتى السمطان ماء أرغن وجد النير جامدا فمم يمكنو العبور
 .....إلى أن أمكنو ذلك فعبر واخذ في السير حاثا وعن أثار كوشموخان باحثا  .فبينما
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ىو يسير في بعض األيام  ،إذ أت ــتو طميعة من طالئعو مخبرة بخيل قد أقبمت  ،فإذا
بدوشي خان وقد ظفر بكشموخان وقمعو عن أساسو  ،وعاد برأسو وقد أوقع بو وبمن معو

من الخطائيين))(.)82

وذكر حسين مؤنس وبصورة مختصره عن ىذه الواقعة ((بدأ جنكيز خان بتصفية
أمالك كجمك ممك النايمان  ،فأرسل جيشا كبي ار بقياده(جيبنيون) فاستولى عمى بالد
النايمــان وقضى عمى ممكيم كجمك دون مقاومة  ،واستولى عمى بال ساغون وماليك

وكاشــغر وأطمق الحرية الدينية لممسممين الساكنين في تركستان الشرقية))(.)83
وىناك من يشير إلى دور فاعل قام بو المسممون ألضعاف كوتشمو

ك وسيولو

القضــاء عميـو ((استغل (جبو  -نويان) الذي أرسل في سنو ( 1218م614/ىـ) عمى رأس
قوه عسكريو قواميا كتيبتين من كتائب الجيش المغولي (أي عشرين ألف رجل) ضد
كوتشمـوك ،مآسي وثارات المسممين ضد ذلك الحاكم (كوتشمو ك)  ،استغالال بارعا ....
إذ أن أول شي أعمنو عندما جاء إلى أراضي األخير (الحاكم النيماني) عمى رؤوس
األشياد بان كل إنسان لو الحرية المطمقة في أتباع أي دين يحب (ويتعبد اإللو الذي
يــعتقد فيو)  ،كما أن المواطنين المدنيين سوف لن يتعرضوا أليي أذية  ....إذ أن كل
شيء ج ــرى في مجراه الطبيعي  ،الذي كان قد خططو جبو  ،ووعد أن ينفذه  ،نظ ار
لذلك النظام الرائع الذي كان يسود جميع الكتائب العسكرية المغولية ويحكم جيشو .فقد
قامت ثوره عارمة (مرة أخرى) ضد كوت شموك في كافو االتجاىات (قام بيا المسممون)
واستقبموا المغول استقبال األبطال المنقذين والمحررين ليم ( من اضطياد ذلك الحاكم
النايماني الطاغية )  .عمل كوتشموك محاولة إليقاف تقدم (القوات) المغولية في جتيسو
 ،ولكنو غمب عمى أمره فيرب ميزوما والذ بعدىا بالفرار الى داخل منطقو كاشغر ،

حيث الحقو جنود جبو – نويان وقبضوا عميو وقتموه ))(.)84

أن من قتل كوتشموك ىم الصيادون المسممون مع اختالف بعض الروايات حول
الجيش الذي كان بصحبو (جبو – نويان) منيم من ذكر عشرة اآلف وآخر عشرين ألف
(( فأننا نجد أألخير يذكر أن (جبو

– نويان) كان عمى رأس جيش ضخم جدا يقدر
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بحـوالي عشرين ألف رجل وىذا ما نميل إلى ترجيحو  .يمكننا أن نستنتج من روايتي
الجوينـي ورشيدالدين انو لم تجر في حقيقة األمر أي معركة بين القوات المغولية وعدوىم
القديم اليارب (كوتشمو ك) آذ انو ما أن اخذ الفريقان يستعدان لخوض معركة حتـى الذ
(الخان النيماني) باليرب  ،قام (جبو – نويان) في الحال بإرسال كتيبو عسكريو لتتعقبو
 ،ومع ىذا فمم تكن ىذه القوة المغولية ىي التي ألقت القبض عميو  ،بل قام بيذه الم ــيمة
 ،نيابة عنيم  ،مجموعو من المسممين الذين كانوا يجوبون المنطقة بحثا عن الصــيد ،
قبضوا عمى حاكميم الظالم في احد جبال (منطقة بذخشان) حسب رواية الجو ين ي قتموه
وحزوا رأسو وسمموه إلى المغول الذين كانوا قد ارسمو لتعقبو  .بعد أن قبض عمــى

(كوتشموك) وتم إعدامو انتيت ساللو النايمان الحاكمة ))(.)85

ويختمف المورخ عباس العزاوي مع ماذكر أعاله حول ظروف المعركة من حيث
تنظـيم الق ـوات المتحاربة وشدة القتال وان جيش المغول كان يقوده جنكيز خان ((وفي
ســنو 616ىـ (وفي أبن العبري في أوائل المحرم سنو 617ىـ 1220 /م) جاء إلى بخارى
فأحاط بيا  ،وفي منتصف الميل ىاجم كوك خان و سوينج خان وكوشموخان بعشرين
ألف من العساكر  ،فعمم بذلك جنكيزخان فاتخذ لذلك الترتيبات الالزمة فتقابل الفريقان
بشده وكانــت الحرب الطاحنة  .وفي النتيجة تمت الغمبة لجنكيزخان فنكل بالعشـرين ألف
(.وفي أبن العبري أن ىوالء تحققوا عجزىم عن مقاومة المغول فخرجوا من الحصار بعد
غروب الشمس فأدركيم المحافظون من عسكر المغول عمى نير جيحون

()86

فأوقعوا

فييم وقتموىم كافو ولم يبق منيم أث ار ( ....))87وذكر ابن األثير أن دخول جنكيز المدينة

كان يوم الثالثاء رابع ذي الحجة سنو 616ىـ 1220 /م))( .)88

وذكر حافظ أحمد حمدي إن جنكيزخان أرسل احد قادتو لمواجيو كوتشمو ك ((كمـا
أرسل قائده شي لمبحث عنو واحضاره حيا أو ميتا  .سار ( شي ) في س ــنة

615ىـ

(1218م) عمى رأس جيش مؤلف من عشرين ألف مقاتل  ،واستطاع ىذا القائد أن يثير
شعور السكان الديني ضد كشموخان بان أعمن الحرية الدينية في كل مكان  ،فثار
األىالي في وجو حكاميم  ،واستقبمو ا المغول كمحررين ليذه البالد  ،وقد نعم المسممون
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بيذه الحرية الدينية كما نعم بيا البوذيون  ،بعد أن فتحت معابدىم التي كانت قد أغمقت
()89

بسبب الحروب الطاحنة التي نشبت في ىذه األقاليم))

.

وتحدث فامبري بأن جنكيزخان لم يكن يج أر عمى تحريك جيوشو إلى بالد ما وراء
النير وم ـ ن ضمنيا منطقتي كاشغر وختن حيث سكانيا من المسممين الترك الن
أئتالفيم تحت تاج الكورخان القوي كان يشكل قوه يحسب ليا جنكيز خان كثي ار قبل
األقدام عمى مياجمتيا  ،ولكن ما أن سيطر كوتشمو ك عمى جميع البالد وسيطرتو عمى
دولة القراخطـاي واضطياده لممسممين خاصة ولسكان تمك المناطق عامو وما حدث من
استيــاء الناس ألعمالو الوحشية  ،حتى تشجع جنكيز خان عمى تنفيذ مخططو (( بدا
لجنكيز خان أن الفرصة قد أصبحت مواتية لو ليضرب ضربتو في الغرب  ،وكان قد
عاد لتوه مظف ار من حرب لو في الصين  ،فسير لذلك جيشا مغوليا عميو قائد لو يدعى
(جبو) ىاجم كوجموك.
وحين رأى ىذا أن أحالفو قد تخمو عنو في ساعة العسرة ارتد أمام خصمو والذ

بجبال بذخشان حيث وقع في األسر ىناك وسمم إلى المغول))(.)90

بعد االطالع عمى مختمف الروايات التي ذكرت لمواجـيو بين جيوش جنكيز خان
وكوتشموك يتضح لمباحث سمات عديدة ليذه المواجية متشابيو في أكثرىا وىـناك بعض
الخالف حول القائد وتاريخ ىزيمة كوتشموك .

فما يتفق عميه المؤرخون في مصادرهم

 -1كانت المواجية فاصمة انتيت بيزيمة النايمان ولم تقم ليم بعــد ذلك قائمة في اإلقميم
المغولي .
 -2ىروب كوتشموك من المواجيو أو انو أبدى مقاومة ضعيفة لم تغير شيئا من وصف
ىزيمة جيشو السريعة أمام جيش جنكيز خان ولم نجد من يذكر بوجود مـواجيو قويو
وشديدة بين الجيشين أال المورخ عباس العزاوي .
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 -3أجمعت المصادر عمى أن قائد جيش جنكيز خان كان (جبو نويان) ولم يفارق عن
ذلك أال المورخ عباس العزاوي حيث ذكر بان قائد الحممة ىو جنكيز خان والنسوي أن
القائد دوشي خان وحافظ حمدي القائد (شي) ولعمو يقصد (دوشي).
612ىـ 616 /ىـ

 -4تاريخ المواجية وىروب كوتشموك حصرىا المؤرخون مابيــن
وأكثرىم ذكرىا في (615ىـ 1218 /م) .

 -5اتفقت المصادر عمى دور السكان المسممين في تييئة ظروف اليزيمة لكوتشمو
وأثر ثورة السكان المسممين في عدد من المدن ضد حكم كوتشمو

ك

ك  ،لظممو إياىم

بعده محر ار
واستغالل القائد المغولي جنكيز خان ليذا التمرد وبالتالي تعامل مع السكان ّ
ليم من ظمم كوتشموك مما أدى إلى ذلك االنتصار السريع .
مما تم ذكره يتضح جمياً دور السكا

ن المسممين في اإلسراع بانييار جيوش

كوتشموك وترجيح المعمومة التي تشير إلى أن السكان المسممين اسروه وسمموه إلى قوات
المغول أو قطعوا رأسو وسمموه ألييم والمؤرخون الذين لم يذكروا ذلك لم يشيروا إلى
العـكس مما يرجح صحة ىذه الرواية .
أن اسم القائد الذي انتصر عمى كوتشمو ك يرجح أن يكون (جبو  -نويان) التفـاق
أكثر المراجع حول اسمو  ،واحتمال أن يكون جنكيز خان ىو القائد المباشر لممعركة
كما ذكر المورخ عباس العزاوي ضعيف ذلك الن جنكيز خان قائد عظيم في وقتو وىو
القـائد األعمى لجيوش المغول ،لو كان ىو قائد الحممة لما أخطأ في تسميتو المؤرخون
والباحثون في ىذا المجال  ،وتشير المصادر بان ىذه المعركة أتت عقب انتصارات
جنكـ ــيز خان وعودتو من أراضي الصين  ،وقد يكون ىذا القائد بحاجة إلى استراحة
المحــارب  ،كما يفترض بو كقائد لمجيوش أن يفكر في معاركو المقبمة وحاجتو إلى قادة
ذوي الخبرة  ،والمعارك ىي التي تصقل عقمية وموىبة القائد وتؤىمو ميدانيا .
وتاريخ ىزيمة كوتشمو ك عمى أكثر ما ذكر ىو عام

615ىـ و 616ىـ ويرجح

تأريخ ( 616ىـ 1220 /م) وىو ما ذكره ابن األثير وذكر يوم دخول جيش جنكيز خان
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إلى المدينة (مدينو بخارى) كان يوم الثالثاء رابع ذي الحجة سنو 616ىـ 1220 /م وألن
المورخ ابن األثير كان األقرب زمنيا إلى تمك اإلحداث الجسام .

تداعيات هزيمة كوتشموك النيماني

بيزيمة جيوش النايمان ومن تحالف معيم من القبائل وبقايا مقاتمي (الق ارخـطاي)
الذين انظموا إلى كوتشمو ك  ،تعززت جيوش جنكيز خان وخضعت لو القبائل وأصبـحت
ساحة الفتوحات امامو مشرعة النجاز ما تبقى من أىدافو والتي محورىا توحيد قبـائل
المغول (التتار) وتجميع قواىا وقدراتيا المختمفة تحت قيادتو سعيا لبسط نفوذه وكان
بممِك خوارزم  ،محمد خوارزم شاه (( ،وبيذا االنتصار
عدوه الوحيد الذي يجاوره يتمثل َ
تمت سيطرة المغول عمى جميع القبائل التركية التي كانت تخضع لمقراخطائيين  ،كما
احتموا المناطق األخرى التي كان كوجمك خان قد ضميا إلى دولتو  .وبوقوع ىذه
المناطق في أيدي المغول ،صاروا يجاورون أمالك الخوارزميين )) (.)91

ويتضح أن سموك القائد العسكري (جبو – نويان) الممثل لجنكيز خان في الحرب
لعب دو ار بار از في كسب تعاطف السكان و خاصة المسممين الذين كانوا يعانون الظمم
الشديد والقسوة من قبل (كوتشموك خان) القائد النيماني ومن سابقو (الكورخان) وذلك
حينمـا شاىدوا عمى ارض الواقع السياسة المتسامحة دينيا معيم والحرية التي منحت لـيم
في ممارسو حياتيم وأعماليم  ،وىذا ميد األرضية القوية التي يمكن لجنكيز خان أن
يق ــف عمييا لينطمق باتجاه ميامو القتالية المقبمة.
فإضافة إلى اتساع عدد المقاتمين والثروة اليائمة من األموال واألراضي الواسعة
والمدن الغنية التي وقعت تحت يد جنكيز خان  ،أصبح يتمتع بشعبية كبيرة وسمعو جيدة
ايجابية تعينو في تحقيق االنتصارات مع من سيواجيو مستقبال و خاصة خصمو المدود
(السمطان محمد خوارزم شاه)  ((.بناء عمى ذلك نجد أن ىذه الشعبية التي أصبح
المغول يتمتعون بيا بين المسممين قد لعبت دو ار بار از في صراع جنكيز خان القادم مع

خوارزم شاه))(.)92

الـخـالصـة
286

مجل دديلل 2012/

العدد الرابع والخمسون

قبيمة النايمان واحدة من تمك األقوام التي أتفق عمى أن أصوليا مغولية تركية
وديانتيا مسيحية وعمى المذىب النسطوري .
بعد مقتل قائدىا ( تيانغ خان ) والذي عرف برجحان العقل وتسمم أبنو (كوتشموك
خان) قيادة القبيمة  ،قاد قومو الى معارك شرسة لم تحسب نتائجيا بدقة وماسوف تفرزه
من تأثيرات خطيرة مستقبال.
كانت النجاحات المحمية تغري ( كوتشموك ) بالمزيد من المعارك غير مبالي
لظيور القائد العسكري المغولي ( جنكيزخان ) الذي بدأ يحقق األنتصارات الكبيرة في
األقميم .
وكانت سياسة ( كوتشموك ) الظالمة وأضطياده لمسكان المدنين وخاصة المسممين
في المدن التي سيطر عمييا بعد أن أخضع ( الكورخان ) ممك القرخطايين لحكمو
ونفوذه .
سياسة ( كوتشموك ) أثارت مخاوف السكان عمى دينيم وحياتيم ودفعيم لمقيام
بالتمرد عميو والثورة بوجو جيوشو مما أدى الى إضعاف سيطرتو وىزيمتو أمام جيوش
جنكيزخان .
وبالتالي مقتمو وأنتياء مايسمى بحكم قوم النايمان في األقميم المغولي.
Abstract
Naaman tribe and one of those tribes that agree that
the Turkish and Mongol origins Christian religion and the
Nestorian doctrine
After the death of its leader (Tiang Khan), who identified
)a preponderance of the mind and of his son (Khan Kochlok
lead the tribe, he led his people to the fierce battles have not
been calculated accurately and the results come out of what
he will have serious impacts in the future.
The successes of local change (Kochlok) more battles
indifferent to the emergence of the Mongol military leader
(Genghis Khan), who begin to achieve great victories in the
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province.
The policy (Kochlok) and the unjust persecution of the
civilian population, particularly Muslims in the cities that took
)control after having been subjected (Alchorkhan
Alqrkhtaúaan
king
to
his
rule
and
influence.
Policy (Kochlok) raised fears of the population to their
religion and their lives and push them to do it with rebellion
and revolution which led his armies generally to fold his
control and defeat the armies of Genghis Khan.
And therefore his death and the end of the so-called rule of
the people of Naaman in the territory of Mongolia.

الهوامش
( )1أرخن  -:يكتب (أورخن و أورخون) يقع بين جبال جنكاي وجبال كنتي وأوديتو
تمثل أراضي خصبة ورعوية وكانت تسكنيا قبيمة (الكيرايت) وىو أحد روافد النير الكبير
(سمنكا) ومنو يتفرع نير توال.أنظر -:ستوف ،فالديمير ،حياة جنكيز خان ،ط  ،1تعريب
سعد بن محمد الغامدي( ،الرياض1983:م) ص.ص .201 – 20
( )2ألتاي  :سمسمة جبال شاىقة تقع في الجية الغربية من األراضي المنغولية وعمى
سفوحيا الشرقية كانت تسكن قبائل النايمان أنظر -:ستوف  ،حياة ،ىامش( ،)1ص.77
وذكر أن جبال التاي كانت موئال لقبائل (النايمان).
أنظر -:اليمذاني  ،رشيد الدين فضل اهلل  ،تأريخ خمفاء جنكيز خان  ،نقمو الى العربية
 :فؤاد عبدالمعطي الصياد ،راجعو وقدم لو :يحيى الخشاب ،ط  1دار النيضة العربية
لمطباعة و النشر( ،بيروت 1983م) ،ص.146
( )3الصياد  ،فؤاد عبد المعطي  ،المغول في التاريخ  ،دار النيضة العربية ( ،بيروت :
1970م)  ،ص.29
( )4ستوف  ،حياة  ،ص .77
( )5المصدر نفسو  ،ص.91

288

مجل دديلل 2012/

العدد الرابع والخمسون

( )6بارتولد  ،فاسيمي فالديمير وفتش  ،تاريخ الترك في آسيا الوسطى  ،تعريب  :أحمد
السعيد سممان  ،راجعو  :إبراىيم صبري  ،مكتبة االنجمو المصرية ( ،القاىرة  :د  -ت )
ص.121
( )7ستوف  ،حياة  ،ص.ص .20-21 ،
( )8ألعريني  ،السيد الباز  ،المغول  ،دار النيضة العربية ( ،بيروت :

1967م)،

ص .11
( )9العريني  ،المغول  ،ص .11
( )10فيمي  ،عبد السالم عبد العزيز  ،تاريخ الدولة المغولية في إيران  ،دار المعارف
( ،القاىرة 1981:م)  ،ص.32
(  )11فامبري  ،أرمينوس  ،تاريخ بخارى منذ أقدم العصور حتى العصر الحـاضر ،
عربو وعمق عميو  :احمد محمود الساداتي  ،راجعو وقدم لو  :يحيى الخشاب  ،مكتبـة
نيضة الشرق ( ،جامعو القاىرة  ،د ت)  ،ص .152
( )12ستوف  ،حياه  ،ص.15
( )13نفس المصدر  ،ص.20
( )14نفس المصدر  ،ص  17؛ الصياد  ،المغول  ،ص  32؛ العريني  ،المغول ،
ص.36
( )15الصياد  ،المغول  ،ص.29
( )16بروكممان  ،كارل،تاريخ الشعوب اإلسالمية واإلمبراطورية العربية وانحالليا  ،نقمو
إلى العربية  :نبيو أمين فارس ومنير البعمبكي  ،دار العمم لمماليين  ،ط
(بيروت1968:م)  ،ص.383
( )17النسطوري  -:المعتقد النسطوري ىو أحد مذاىب الديانة المسيحية  ،حيث انقسم
المسيحيون الى فريقين  ،فريق يناصر الكنيسة النسطورية  ،وفريقا يناصر الكاثوليكية .
وقد كثر المسيحيون النسطوريون في بالط خانات المغول في الشرق  ،فن ار منيم عدداً

كبي ار يشغمون المناصب الكبرى في الدولة المغولية .لمزيد من التفاصيل أنظر -:حمدي
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 ،حافظ أحمد  ،الدولة الخوارزمية وزالمغول  ،دار الفكر العربي  ،مطبعة األعتماد ( ،
مصر1949 :م)  ،ص.ص.249-245
( )18ستوف  ،حياه  ،ص.92
( )19بار تولد  ،تاريخ  ،ص.146
( )20البوذية  -:نسبة إلى مؤسسيا بوذا المولود سنو  560ق.م وذكر سنو  563ق.م
في والية بيار في اليند وتوفي سنو  480ق.م واسم بوذا يعني الحكيم – المستنير أو
المبارك  .أن بوذا كان يعتقد بان عقيدة الناسخ ىي أم الخبائث وحاربيا بشده وركز بوذا
في دع ــوتو األصالحيو عمى مبادئ األخالق والتسامح والتعاون بين الناس  ،واعتزل
وسطو الثـري وىو وسط األمراء وابتعد عن الناس وعاش في إحدى غابات اليماليا .
انتشرت دعوتو في بورما وسيالن والصين واليابان وفارس  ،ولمزيد من التفاصيل
ينظر -:لوبون  ،غوستاف  ،حضارات اليند  ،نقمو إلى العربية  :عادل زعيتر  ،مطبعو
دار أحياء الكتب العربية ( ،د.م1984 .م)  ،ص.ص 395 - 340؛ العطار  ،احمد
عبد الغفور  ،الديانات والعقائد في مختمف العصور ،ط ( ، 1مكة المكرمة 1981 :م) ،
ج ،1ص.ص 170-172؛ الندوي  ،محمد إسماعيل  ،اليند القديمة ودياناتيا  ،دار
الشعب (،القاىرة1970 :م) ص.ص.)154-142
( )21القراخطائيون  -:ىم من األقوام المنشورية  ،وىم من البدو الذين حكموا أراضي
الصين  ....خيطاي ىي الصيغة التركية لألسم كئيتان  ....واليزال ىو األسم الروسي
الذي يطمقونو عمى الصياد  .لمزيد من التفاصيل أنظر  -:ستوف  ،حياة  ،ص .141
( )22الكورخانيون  -:ىم القراخطائيون  ،ويطمق عمييم ىذا األسم نسبة الى الكورخان
وىو أمبراطورىم  .لمزيد من التفاصيل أنظر  -:نفس المصدر  ،ص .161
( )23ألغامدي  ،سعد بن محمد  ،الفتوحات اإلسالمية لبالد السند واليند وتاريخ الدول
اإلسالمية في المشرق حتى الغزو المغولي من  629-92ىـ  1231-711 /م  ،ط ، 2
(الرياض 2000-1999 :م)  ،ص.470
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( )24كاشغر -:مدينة وقرى ورساتيق في وسط بالد الترك  .الحموي  ،شياب الدين أبو
عبداهلل ياقوت  ،معجم البمدان  ،دار صادر ( ،بيروت  ،) 1979 :ج ،4ص.430
( )25ختن  -:وتكتب ( خوتان )  ،تقع جنوب تركستان ويمر منيا الطريق التجاري.
أنظر  -:حمدي  ،الدولة  ،ص .258
( )26فامبري  ،تاريخ  ،ص،164ىامش.1
( )27الشامانيو  -:ديانة تقول بان العالم تسكنو أرواح خيره وأخرى شريرة توجو حياه
البشر  ،أنظر مؤنس  ،حسين  ،أطمس تاريخ اإلسالم  ،ط  ،1تصميم ورسم الخـرائط :
جيوفاني دي اجو ستين  ،مطابع بوتين واه سنغافورة  ،الناشر الزىراء لألعالم العربي ،
(القاىرة 1987 :م)ص.239
( )28ألعريني  ،المغول  ،ص.35
( )29االيغورية  -:ىم من األقوام التي ترجع في أصوليا إلى الجنس التركي وكـانوا
يسكنون المناطق الواقعة بين مدينتي (قراقروم ونو) وكذلك ذكر بأنيم يقـطنون الجزء
الشمالي الشرقي من إقميم التركستان الصيني ( وىي المقاطعات  ،ىي وأرو منســي
وتوريان وكوتشك ) وىم من أكثر األقوام التركية تمدنا  ،واعتنقوا ديانات متعددة منيا
البوذية والمانوية والزرادشتية كذلك ذكر بان قوم االيغور ينتسبون الى تسعة قبائل أسسوا
ليم دولة في آسيا الوسطى حتى القرن 8ىـ 13/م وقامت حرب بين قوم القرغيز وااليغور
سنو  226ىـ 84 /م أدت إلى القضاء عمى دولو االيغور وارتحال قبائل االيغور إلى
مناطق أخرى حيث قاموا بتكوين مممكتين األولى في ( كن جو ) والثانية في (بيش
باليق) وقراخوجو وكان لاليغوريين تأثير كبير في أعطاء الصبغة التركية لسكان
تركستان الصينية وااليغورىم أول امة استعممت لغة مكتــوبة واعتنقوا اإلسالم في القرن
4ىـ 9 /م ولمزيد من التفاصيل ينظر -:بارتولد  ،تركستان من الفتح العربي إلى الغزو
المغولي  ،ط  ،1تعريب  :صالح الدين عثمان  ،قسم التراث العربي بالمجمس األعمى
لمثقافة والفنون واآلداب ( ،الكويت 1981 :م)  ،ص.ص  ، 193،145بار تولد  ،تاريخ
 ،ص.ص  577،553؛ كرستين  ،أرثر  ،أيران في عيد الساسانيين تعريب  :يحي
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الخشاب  ،راجعو  :عبد الوىاب عزام  ،مطبعو لجنو التأليف والترجمة والنشر ( ،د.م
1957م) ص.ص ،192 ، 190صفا ؛ ذبيح اهلل  ،تاريخ أدبيات در ايران  ،ابن سينا ،
(طيران 1339 :ىـ) ،ص.ص 21،20؛ كتابجي  ،زكريا  ،الترك في مؤلفات الجاحظ
ومكانتيم في التاريخ اإلسالمي حتى أواسط القرن الثالث اليجري  ،دار ثقافة (بيروت :
د.ت)  ،ص  ، 37الصيني بدر الدين حي  ،العالقات بين العرب والصين  ،ط  ،1مكتبو
النيضة العربية ( ،القاىرة 1950:م)  ،ص.ص 44 ، 41؛ السامر  ،فيصـ ــل  ،األصول
التاريخية لمحضارة العربية اإلسالمية في الشرق األقصى  ،ط  ،1و ازرة األعـالم ( ،بغداد
1977:م)  ،ص 122؛ حسن  ،زكي محمد  ،الصين وفنون اإلســالم  ،دار الرائد
العربي ( ،بيروت 1941 ،م)  ،ص.ص .25،14
( )30التركستان  -:تركستان أسم جامع لجميع بالد الترك  .أنظر  -:طقوش  ،محمد
سييل  ،تأريخ سالجقة الروم في آسيا الوسطى  ،دار النفائس  ،ط

 ( ،1بيروت :

2002م)  ،ىامش رقم ، 3ص.18
( )31جيتسيو  -:كانت أراضي ىذه القطر تسمى األراضي ذات األنيار ألســبعة

–

سحرتيشي – يحكميا آنذاك القراخطائيون وعاصمتيم بال ساغون  ،ستوف  ،حياه  ،ص
 ،92ىامش .1
( )32ستوف  ،حياه  ،ص.ص .92-91
( )33نفس المصدر  ،ص .112
( )34تاريخ  ،ج،2ص.263
( )35مستوفي قزويني  ،حمد اهلل بن أبي بكر بن احمد بن نصر (ت 730ىـ 1329 /م)
 ،تاريخ كزيده  ،باىتمام وتصميم الحواشي والفيارس ؛ حسين نوائي  ،مؤسسة ومطبعة
ومنشورات أميركبير( ،طيران 1339ىـ)  ،ص.564
( )36العزاوي  ،عباس  ،العراق بين أحتاللين  ( ،بغداد 1932 :م ) ،ص.ص - 82
.83
( )37الصياد ،المغول  ،ص.29
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( )38اليمذاني  ،رشيد فضل اهلل (ت 718ىـ 1318 /م)  ،جامع التواريخ  ،تعريب:
محمد صادق نشأت وأخرون  ،راجعو وقدم لو  :يحيى الخشاب  ،دار إحياء الكتب
العربية ( ،القاىرة  :د ت)  ،ج ،1ص.96
( )39الصياد  ،المغول  ،ص.30
( )40يرجع السبب في بناء سور الصين العظيم في العصور األولى من التاريخ إلـى
رغبة الصينيين في دفع غارات القبائل المتبربرة القاطنة في األقاليم الشمالية الشرقية من
القارة األسيوية والتي كانت تغير بكثرة عمى ىذه البالد طمعا في كسب مادي يفتقرون
إليو في بالدىم األصمية  :السنوي  ،محمد بن احمد (ت

639ىـ 1241 /م)  ،سيرة

السمطان جالل الدين منكبرتي  ،نشر وتحقيق  :حافظ احمد حمدي  ،دار الفكر العربي
 ،مطبعو االعتماد ( ،مصر 1953 :م)  ،ص  39؛ زغمول  ،سعد  ،اإلسالم والترك في
العصر اإلسالمي الوسيط  ،بحث منشور في مجمة عالم الفكر  ،و ازره األعالم ،
(الكويت  :د.ت ) ،م ، 10ع ، 2ص.125
( )41لقب (خان) لقب أطمقو المغول عمى روسائيم الذين يتولون جزء من اإلمبراطورية
المغولية وىو يختمف عن لقب (خاقان) الذي أطمقوه عمى الرئيس األعمى لدولتـيم ومعناه
(الخان األعظم)  :النسوي  ،سيرة  ،ص  ، 38ىامش .4
( )42السمطان محمد  :حكم السمطان محمد خوارزم شاه من ( 617-596ىـ) ( -1199
1219م)  :النسوي  ،سيرة  ،ص ، 38ىامش . 5
( )43التون  :كممو تركية معناىا ذىب ،والتون خان لقب كان يطمقو المغول عمى حكام
إمبراطوريو كين الصينية ؛ النسوي  ،سيرة  ،ص  ،38ىامش . 6
( )44النطق الصحيح ليذا االسم ىو ما يتفق مع الكتابة الفارسية والتركية (جنكيز خان)
 :النسوي  ،سيرة  ،ص ، 39ىامش .4
( )45النسوي  ،سيرة  ،ص.ص  ، 39 - 38العزاوي  ،العراق  ،ص.42
( )46العزاوي  ،العراق  ،ص.42
( )47نفس المصدر  ،ص.ص .44 - 42
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( )48ستوف  ،حياة  ،ص .92
( )49نفس المصدر  ،ص .95
( )50العزاوي  ،العراق  ،ص.ص .83 - 82
( )51فيمي  ،تاريخ  ،ص.ص .33-32
( )52العزاوي  ،العراق  ،ص.ص .84 - 83
( )53تاريخ  ،ص .263

( )54خوارزم  -:ناحية واسعة في الشرق  ،عاصمتيا الجرجانية  ،ويسمييا أىميا
كركانج  .سكانيا من أصل تركي  ،وىي ذات خيرات  ،ونيرىا جيحون وىو يصب في
بحيرة تحمل أسميا  .مناخيا قاس شديد البرودة في الشتاء  .لتفاصيل أكثر أنظر-:
الحموي  ،معجم  ،ج ،2ص.ص .398-395
( )55سمرقند  -:من أىم مدن ما وراء النير  ،أشتيرت بأسوارىا وحدائقيا  ،وسميت
بعاصمة ما وراء النير  ،وأطمق عمييا حاضرة أقميم ما وراء النير  ،مناخيا شديد البرودة
شتاءا  ،ويقع نير سيحون جنوبيا  .أنظر  -:نفس المصدر  ،ج  ، 4ص.286
( )56بخارى  -:من أعظم مدن ما وراء النير وأَجمّيا  ،يعبر إلييا من آمل الشط ،
بينيا وبين جيحون يومان  ،وكانت قاعدة ممك السامانية  .ونور بخارى إحدى قرى

بخارى عند جبل  .نفس المصدر والجزء  ،ص .201
( )57العزاوي  ،تاريخ  ،ص .103
( )58فامبري  ،تاريخ  ،ص.154
( )59قيالق  :أحدى مدن إقميم التركستان وكانت من المدن التي تضميا دولة الخطـا،
سيرة  ،ص ، 43ىامش.2
( )60المالق  :أحدى مدن تركستان وكانت في وقت من األوقات من أميات مدن دولة
الخطأ وتقع عمى الطريق بين منغوليا وفارس  :النسوي  ،سيرة  ،ص  ، 43ىامش.2
( )61ىو السمطان عالء الدين محمد خوارزم شا
ىامش.6
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( )62النسوي  ،سيرة  ،ص.43
( )63النسوي  ،سيرة  ،ص.44
( )64عالء الدين عطا ممك بن بياء الدين محمد (ت

658ىـ 1258 /م)  ،تاريخ

جيانكشاي  ،بسعي واىتمام وتصحيح  :محمد بن عبد الوىاب القزويني  ،مطبعو بريل ،
(لندن 1916 :م)  ،ج ، 1ص.46
( )65الجو يني  ،تاريخ  ،ص.46
( )66ألغامدي  ،الفتوحات  ،ص .467
( )67ألغامدي  ،الفتوحات  ،ص . 468
( )68ألغامدي  ،الفتوحات  ،ص .469
( )69الجو يني  ،تاريخ  ،ج ،1ص.47
( )70بار تولد  ،تاريخ  ،ص.519
( )71ابن األثير  ،الكامل  ،ج  ، 9ص.295
( )72العزاوي  ،تاريخ  ،ص. 104
( )73خاتون  :لفظ تركي معناه سيده ويستعمل في الغالب في معان التبجيل واالحترام:
النسوي  ،سيرة  ،ص ، 44ىامش . 1
( )74النسوي  ،سيرة  ،ص.44
( )75الكامل  ،ج ، 9ص.ص. 296 -295
( )76ابن األثير  ،الكامل  ،ج  ، 10ص.ص  261-260؛ بارتولد  ،تأريخ  ،ص.527
( )77الفتوحات  ،ص ، 528الصياد  ،المغول  ،ص ص .56-55،
( )78ستوف  ،حياة  ،ص . 160
( )79نفس المصدر  ،ص .159
( )80الصياد  ،المغول  ،ص.56
( )81نفس المصدر  ،ص.ص  57 -56؛ بارتولد  ،تاريخ  ،ص.ص .574 -572
( )82سيرة  ،ص.46
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( )83أطمس  ،ص.240
( )84ستوف  ،حياة  ،ص.ص .162 -161
( )85ألغامدي  ،الفتوحات  ،ص.ص .474-473

( )86جيحون  -:أسم وادي خراسان عمى وسط مدينة جييان  ،يمر بو ىذا النير الذي
يتجمد في فصل الشتاء
سمي بأسمو  .يجري في بالد عديدة ويصب في بحيرة خوارزم َّ ،

 .أنظر  -:الحموي  ،معجم  ،ج  ، 2ص.ص .197-196
( )87العراق  ،ص .114
( )88الكامل  ،ج ، 10ص.263

( )89حمدي  ،حافظ احمد  ،الدولة الخوارزمية والمغول  ،دار الفكر العربي  ،مطبعة
االعتماد ( ،مصر 1949 :م)  ،ص.ص .66 -65
( )90فأمبري  ،تاريخ  ،ص ص .164 -163
( )91الصياد  ،المغول  ،ص .57
( )92ستوف  ،حياة  ،ص .163
قائمة المصادر والمراجع

أبن األثير ،أبو الحسن عمي بن أبي الكرم محمد بن عبدالكريم أبن عبدالواحد الشيباني( ت  630ىـ ) .
 .1الكامل في التأريخ  ،دار الفكر  ( ،بيروت 1978 ،م).
 ألجويني  ،عالء الدين عطا ممك بن بياء الدين محمد (  658ىـ ). .2تأريخ جيانكشاي  ،مطبعة بريل  ( ،ليدن  196 ،م ).
 -الحموي  ،شياب الدين أبو عبداهلل ياقوت

.

 .3معجم البمدان  ،دار صادر( بيروت ) 1979 :
 مستوفي قزويني  ،حمداهلل بن ابي بكر بن أحمد بن نصر ( ت  730ىـ ). .4تأريخ كوزيده  ،مؤسسة ومطبعة ومنشورات أمير كبير ( طيران1339 ،ىـ).
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 -النسوي  ،محمد بن أحمد ( ت  639ىـ ).

 .5سيرة السمطان جالل الدين منكبرتي  ،نشر وتحقيق  ،حافظ أحمد حمدي  ،دار
الفكر العربي  ،مطبعة األعتماد ( مصر  1953 ،م ).
 اليمذاني  ،رشيد فضل اهلل ( ت  718ىـ ). .6جامع التواريخ  ،تعريب  ،محمد صادق نشأت ومحمد موسى ىنداوي وفؤاد
عبدالمعطي الصياد ،راجعو وقدم لو  :يحيى الخشاب  ،دار أحياء الكتب العربية ( ،
القاىرة د.ت).
 السامر  ،فيصل . .7األصول التأريخية لمحضارة العربية األسالمية في الشرق األقصى  ،ط

 ، 1و ازرة

األعالم  ( ،العراق .) 1977 ،
 الصياد  ،فؤاد عبدالمعطي . .8المغول في التأريخ  ،دار النيضة العربية  ( ،بيروت  1970 ،م ).
 الصيني  ،بدرالدين حي. .9العالقات بين العرب والصين  ،ط  ، 1مكتبة النيضة العربية  ( ،القاىرة 1950 ،
م ).
 صفا  ،ذبيح اهلل . .10تأريخ أدبيات در أيران  ،أبن سينا  ( ،طيران  1339 ،ىـ ).
العريني  ،السيد الباز ..11المغول  ،دار النيضة العربية  ( ،بيروت  1967 ،م ).
 العزاوي  ،عباس..12العراق بين أحتاللين  ( ،بغداد 1935 ،م ).
 العطار  ،أحمد عبدالغفور ..13الديانات والعقائد في مختمف العصور  ،ط ( ، 1مكة المكرمة 1981 ،م ).
 الغامدي  ،سعد بن محمد .297
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.14الفتوحات األسالمية لبالد السند واليند وتأريخ الدول األسالمية في المشرق حتى
الغزو المغولي من  629 – 92ىـ 1231 – 711 /م  ،ط ( ، 2الرياض – 1999 ،
 2000م ).
 الندوي  ،محمد أسماعيل ..15اليند القديمة ودياناتيا  ،دار الشعب  ( ،القاىرة 1970 ،م ).
 بارتولد  ،فاسيل فالديمير وفتش..16تأريخ الترك في أسيا الوسطى  ،تعريب أحمد السعيد سممان  ،راجعو  :أبراىيم
صبري  ،مكتب األنجمو المصرية  ( ،مصر  ،د ت ).
.17تركستان من الفتح العربي الى الغزو المغولي  ،ط  ، 1تعريب  :صالح الدين عثمان
 ،قسم التراث العربي بالمجمس األعمى لمثقافة والفنون واألداب  ( ،الكويت 1981 ،م ).
 بروكممان  ،كارل..18تأريخ الشعوب األسالمية واألمبراطورية العربية وأنحالليا  ،ط  ، 5نقمو الى العربية :
نبيو أمين فارس ومنير البعمبكي  ،دار العمم لمماليين  ( ،بيروت 1968 ،م).
 حسن  ،زكي محمد..19الصين وفنون األسالم  ،دار الرائد العربي  ( ،بيروت  1941 ،م ).
 حمدي  ،حافظ أحمد..20الدولة الخوارزمية والمغول وغزو جنكيزخان لمعالم األسالمي وأثاره السياسية والدينية
واألقتصادية والثقافية  ،دار الفكر العربي  ،مطبعة األعتماد  ( ،مصر  1949 ،م ).
 ستوف  ،فالديمير ..21حياة جنكيزخان  ،ط ، 1تعريب  :سعد بن محمد الغامدي  ( ،الرياض 1983 ،م).
 فامبري  ،أرمينوس ..22تأريخ بخارى منذ أقدم العصور حتى العصر الحاضر  ،عربو وعمق عميو  :أحمد
محمود الساداتي  ،راجعو وقدم لو  :يحي الخشاب  ،مكتبة نيضة الشرق  ( ،جامعة
القاىرة  ،د ت).
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 -فيمي  ،عبدالسالم عبدالعزيز .

.23تأريخ الدولة المغولية في أيران  ،دار المعارف  ( ،د م 1981 ،م ).
 كتابجي  ،زكريا ..24الترك في مؤلفات الجاحظ ومكانتيم في التأريخ األسالمي حتى أواسط القرن الثالث
اليجري  ،دار الثقافة  ( ،بيروت  ،د ت ).
 كرستين  ،أرثر..25أيران في عيد الساسانيين  ،تعريب  ،يحي الخشاب  ،راجعو  ،عبدالوىاب عزام ،
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ( ،د م  1957 ،م ).
 لوبون  ،غوستاف..26حضارات اليند  ،نقمو الى العربية  ،عادل زعيتر  ،مطبعة دار احياء الكتب العربية
 ( ،د م  1948 ،م ).
 مؤنس  ،حسين ..27أطمس تاريخ األسالم  ،ط  ، 1تصميم ورسم الخرائط  ،جيوفاني دي أجوستين ،
مطابع بوتين واه سنغافوره  ،الناشر  ،الزىراء لألعالم العربي  ( ،القاىرة 1987 ،م).
الــدوريات :
 زغمول  ،سعد ..28األسالم والترك في العصر األسالمي الوسيط  ،بحث منشور في مجمة عالم الفكر،
و ازرة األعالم  ( ،الكويت  ،د ت )  ،م ، 10ع. 2
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