
 چنگيز خان

 

1227ــ  1206زمام دار    

 شجره
، کسانيکه کنفدراسيون منگول را  3و قوتوال خان  2، امباغای 1تموچين ازجانب پدربه قابول خان

 پشتی بانی خود را ازمنگول 1161در  4زمانيکه دیناستی جين . بری ميکردند، نسبت داده ميشودره
سرکرده (  5یزوخی ل کرد ند ، قابول خان را خراب کردند، پدرچنگيزخان، تبد یهابه تا تار ها

 به حيث سرکرده قوم منگول قرارگرفت، الکن این) و برادرزاده امباغای وقوتوال خان  6بورجيگين
وقتيکه . ، کسيکه وارث مستقيم امباغای بود، به مناقشه گرفته شد7رتبه توسط رقيبش قوم تایيچيود

.تبدیل کرد )قزاق ها(8قوی شدند ، جين پشتی بانی خود را ازتاتارها به کرایت ها 1161تاتارها در   

 تولد
منبع کمی که به . ردنظربه کمبود شاهدان عينی، معلومات فاکتی کمی درباره زندگی تموچين وجود دا

.این دوره نظراندازی ميکند، اکثرامناقشه آميزاست  

دریک قبيله منگول، نزدیک به کوهای بورخان خالدون و دریای آنون وخرلين ،  1162تموچين حدود 
.منگوالی مدرن امروز، نه چندان دورازپایتخت فعلی اولنباتار، تولد شد  

تموچين با مشت پرازلخته خون تولد شد، اشاره بدان داشت  تاریخ سری منگول، اشاره به این ميکند که
 اوپسربزرگترازسه فرزند پدرش ، یزوخی ، سرکرده قبيله کوچک کياد. که اویک رهبربزرگ ميشود

نظربه تاریخ سری، تموچين را . بود 10وفرزند بزرگ مادرش هولن  ازقبيله کرایت9ومتحد اونگ خان 
این نام .ی توسط پدرش گرفتارشده بود، اسم گزاری کردندگ هبنام یک سرکرده تاتارکه به تا ز

ناميده ميشد، وهولن از ) ؟؟؟؟( فرقه یشوکی بورجيجين. بيانگرآنست که شاید اوازیک فاميل آهنگرباشد
چون پدرش سرکرده بود، ازاینرو . مانند قبائل دیگر، آنها بادیه نشين بودند. بود 11قبيله اولخونت

این موقعيت نسبتا بلند اجتماعی ، جذ ب کمک واتحاد قبایل منگول را . اشتتموچين نسبت اشرافی د
.زنده یک اثرهنری ميباشد قی ازچنگيزوجود ندارد، هرگونه تصویرعکس دقي. آسان ساخت  



 " نورانی"استورًه  خود نوشت، جد )تاریخ دقيق مترجم( یخ نویس فارس، رشيد الدین درکرونيک تار 
رشيد الدین هم چنان اولين مالقات . موی سرخ، وچشم سبزبود ریش دراز،چنگيزخان قد بلند ، با 

 )شدیدا متعجب مترجم( جنگيز خان و کوبالی خان را بيان داشته است، زمانيکه چنگيزخان شوکه
، نزدیکترین تصویرمورد قبول ه است ميشود، وقتيکه می بيند کوبالی ریش سرخش را به ميراث نبرد

.قرار دارد) پایتخت تایوان مترجم ( ست که فعال درموزیم ملی قصرتایپه اکثرمًورخين، تصویری ا  

 

 مجسمه رشيد الدین همدانی درایران

رشيد الدین فضل اهللا همدانی  جامع العلوم، فزیک دان ، طبيب، نویسنده ، مًورخ، نویسنده جامع 
اره کلتورمنگوليا، چين، ازمرکزآسيا اال فارس، ممالک التورایخ،  دانش نامه او، معلومات وسيعی درب

.عربی واروپا ميدهد  

 

)1306ـ  1305( سربازان منگول درجامع التواریخ رشيد الدین   

 

 رسم فوق یکی دیگرازکارهای رشيد الدین است

 زندگی ابتدائی وخوانوادگی



وهم چنان  15و یک خواهرتمولين 14، و تموج13یا قصار،خاجيون 12تموچين سه برادربنام های خضار
مانند دیگر بادیه نشين ها ی منگوليا، تموچين درابتدا . داشت 17وبلگوتی 16دو برادراندربنام های بختر

سالگی، نظربه احکام ازدواج، پدرش اورا به فاميل همسرآینده اش بورته ،  9ی داشت، درزندگی مشکل
، سرشته دارخانه بود  18او درآنجا درخدمت سنسا ر. کسيکه عضو قبيله مادرش بود، تحویل داد 

رسيد، زمان برگشت به خانه، پدرش هنگام غذا با همسایه تاتار، کسيکه 12تازمانيکه به سن ازدواج 
قبيله پدرش قبول . تموچين به خانه برگشت تا ادعای خانی کند. وقت دشمن منگول بود، مسموم شددیر

. آنها هولن وطفالیش را رها وبدون محافظت گذاشتند. نکرد که توسط جوان بچه رهبری شود  

، )گرگها(  19، اودریک حمله گرفتاروتوسط  متحد سابق پدرش، بجارتزکلر1182درواقعه دیگر، در
دستگاه چوبی که به گردن ودست  20ظاهرا با کانجو( بجارزکلرتموچين را برده ساخت . نی شدزندا

دریک ) بعدا جنرال چنگيز شد(  21، الکن به کمک یک دلسوزتماشاگر، پدرچایلون)بسته ميشد، مترجم
. شدند، دو جنرال آینده چنگيز با او ملحق  23وارسالن 22دراین زمان یلمه. رود خانه مخفی وفرارکرد

شهرت تمو چين بعد . همرا با برادرها توانستند، نيروی کاری برای توسعه ابتدائی بيابند
ازفرارازبجارزکلرنسبتا زیاد شد، دراین زمان هيچ یک از کانفدراسيون منگوليا اتحاد سياسی نداشتند، 

ای جومشکل تموچين با تماش. اکثرازازدواج مصلحتی برای استحکام اتحاد موقتی استفاده ميکردند
سياسی منگوليا، درمحاصره جنگ جویان قبيله، دزدی، تجاوز،اختالس و ادامه انتقام گيری بين قبائل 
کافدراسيون های مختلف بزرگ ميشد، تمام این ها توسط مداخالت قوت های خارجی مانند دیناستی 

ا آرام مادرتموچين هولن درسهای زیادی درباره فضای ن. های چينی درجنوب صورت ميگرفت
.سياسی منگوليا، مخصوصا ضرورت اتحاد به تموچين داد  

ازدواج کرد، تا  16درسن   25ازقبيله اولکوت هون 24طبق معامله قبلی توسط پدرش،  تموچين با بورته
.اتحاد خود را با قبيله مورد نظراستکام بخشد  

ــ  1189( 28اوگدای، )1241ــ  1187( 27، چگتای)1226ــ  1185(  26بورته چهارپسرداشت جوچی
چنگيز خان همچنان فرزندان دیگراززن های دیگرداشت ، الکن ). 1232ــ  1190( 29، تولوی)1241

بزودی بورته بعد ازدواج با تموچين توسط . آنها ازقطارخارج بودند، ازدخترهای اوسندی نيست
ورقيب آینده اش، تموچين اورا به کمک رفيق . تاتارهااختتاف شد، قرارمعلوم به زنی گرفته شد

ماه بعد پسرش جوچی، درفضای ابری از  9. ازقبيله کرایت آزاد کرد ومدافعش اونگ خان 30جموکا
با تمام شایعه باالی یوچی، بورته یگانه ملکه اش باقی ماند ، تموچين نظربه . نسبيت تولد شد

.ترادیسيون زنهای زیاد گرفت  

 دین
بوده باشد، چيزیکه دربين بادیه نشين  32یا تينگریزم 31مدین چنگيزخان وسيعاتصورميشود که شامانيز

الکن اوتعصب دینی نداشت، وعالقه به . های قبائل منگول ــ تورک آسيای مرکزی احتمال زیاد داشت
با مجمع مناجيان مسيحی، تاجران مسلمان، راهبه . آموزش درس های فلسفی وروحی ادیان دیگرداشت

.مشوره ميکرد 33های تااوایست  

1‐Qabul Khan 2‐Ambaghai 3‐ Qutula Khan 4‐Jin 5‐Yesükhei 6‐Borjigin 7‐
Tayichi,ud 8‐ Kraids 9‐ Ong Khan 10‐Hoelun 11‐Olkhunut 12‐Khasar( orQasar) 



13‐Khajiun 14‐Tamüge 15‐Temülen(or Temülin) 16‐Bekhter 17‐Belgutei 18‐
Sansar 19‐Bhartskular 20‐cangue 21‐Chilaun 22‐Jelme 23‐Arslan 24‐Börte 25‐
Olkut hun 26‐Jochi 27‐Chagatai 28‐Ögedei 29‐Tolui 30‐Jamuka 31‐Shamanism 
32‐Tengriism 33‐Taoist 

 تر جمه وترتيب انجنيربرات فرهيد

 منبع ویکی پدیا

 ادامه دارد

 


