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چکیده
خالفت عباسی پس از پنج قرن فرمانروایی بر قلمروی وسیعی از جهان اسالم در معرض ضعف و زبونی
شدییی قرار ررفت ه سدرانمام در ا ر بی جوجهی و بی ایاق ی دو خلی واپندینی ایا خانیانر مرهال خالفت
اسالم بغیاد ب دست سپاهیان مغول ب فرمانیهی و سرهردری هوالهوخان سقوط هرد و آن دوات یکپارچ
ا سالمی از هم پا شیی و جمین ا سالم ب شیت آ سیب دیی ه شایی ب جرأت ب وان ر ت جا ب امروز جا یر
من ی خود را همچنان ب جا رذا ش ا ست .در ایا مقاا سعی شیه ا ست با ا س ناد ب منابع هها و بع ضا
معا صرر ج صویری هر چنی هوجاه وارذرا از او ضاع جهان ا سالم در آ س ان یورش مغوالن و چگونگی محا صره
بغیاد در سال  656همری و جنلیم شین واپنیا خلی ۀ عباسی ارائ نمایی .
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با برر سی عمیق حوادث تاریخی نیمۀ اول سدۀ هفتم هجری ،می توان گفت م سئولیت عمدۀ
سقوط بغداد به دست مغوالن ،تنها برعهدۀ واپسین خلیفۀ عباسی المستعصم باهلل (حک 656-640
هـــن نبوده ،بل ه سه خلیفۀ پیا اا او یعنی الناارالدین اهلل (حک  622-575هـــن و الهاهر برمراهلل
(حک  623 -622هـن که خالفت کمتر اا ی سال او تاحدودی وی را اا مسئولیت مبرا می سااد ،و
الم ستن صر باهلل (حک  640-623هــــن نیر هر کداه به ن وی در این سقوط هولناق نقا دا شتند

(خصباق ،ص (12
درگیری و اختالف میان خلیفه عبا سی النا ار و عالء الدین م مد بن ت ا سلطان خواراه
(حک  617-596هـــن بر سر تصاحس سرامینهای که ایر سلطۀ سلجوایان بود ،منجر به گنم میان
دو طرف و ش ست سخت سپاه خلیفۀ عبا سی شد (منهاج سراج ،ج  ،1ص 128؛ گوینی ،ج ،2

ص 120؛ ابن کثیر ،ج  ،13ص 76؛ ابن خلدون ،ج  ،3ص  ،659 ،655ج  ،5ص ( 127
در اثر این ش ست ،خلیفۀ عباسی الناار کینۀ م مد بن ت ا خوارامشاهی را در دل گرفت،
و بنا به برخی روایات او بعدها نامه ای خطاب به مغوالن نوشـت و ننان را تشـویق و ت ریک کرد
تا به المروی ســلطان م مد خوارامشــاه یورآ و نن را تصــرف کنند (ابن اثیر ،ج  ،12ص 440؛
سبط ابن گوای ،ج  ،8ق  ،2ص 634 ،599؛ ابوشامه ،ص 144؛ گوینی ،ج  ،2ص 120؛ میرخواند،

ج  ،4ص 78؛ اشپولر ،ج  ،1ص  24؛ اراا ،ص (230 -228
نامۀ ت ریک نمیر خلیفۀ عباســی اا ی ســو و گن های متعدد عالء الدین م مد خوارامشــاه
گهت ســرکوبی مخالفان و فرمانروایان نواحی مختل
باعث ضــعی

«ماوراء النهر» و «خراســان» اا ســویی دی ر

شــدن ادرت عالءالدین خوارامشــاه و ناتوانی وی اا مقابله با حمالت مغوالن به

المرویا شد ،و در نتیجه ش ست خورد و پا به فرار گذاشت (ابن اثیر ،ج  ،12ص ( 361
در چنین شرایطی حملۀ مغوالن به سرامینهای شرق گهان ا ساله به ا صد تو سعه طلبی و
برپایی یک امپراطوری وسیع گهانی در سال  616هـ با یورآ سپاهیان مغولی به رهبری چن یرخان
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به شهرهای بررگ و پر نوااۀ خواراه و ماوراءالنهر و خرا سان بررگ نغاا گردید (نا شناس ،ضمن
تاریخ بخارا ،ص 36؛ ابن اثیر ،ج  ،12ص 369-364؛ منهاج سراج ،ج  ،1ص 312-311؛ شبان اره

ای ،ج  ،2ص 237؛ غفاری کاشانی ،ص 215؛ خواندمیر ،ص (150
مغوالن در فاالۀ سالهای  656 – 616هــــ به مدت چها سال یورشهای ایادی به المروی
گهان اساله انجاه دادند و فجایع بسیاری به بار نوردند ،بی نن ه دست اه خالفت عباسی که مشغول
عیاشی و خوش ذرانی خود بود ،اادامی انجاه دهد ،تا این ه سرانجاه مغوالن توانستند در نغاا 656

هـ بغداد پایتخت خالفت عباسی را تصرف کنند و خالفت پانصد سالۀ عباسیان را اا بین ببرند .
چن یرخان مغول اا او ضاع ن شفته المروی ا ساله و د شمنی حاکمان نواحی مختل

المروی

خالفت عباســی ،و بی توگهی شــ فت ان یر خلفای عباســی نســبت به خطر بررگ مغوالن ،بهره
گ ست و شهرهای بررگ و نباد ا سالمی مانند سمراند ،بخارا ،خجند را ت صرف کرد و به ک شتن
وح شیانۀ مرده و نابود و نتا ادن شهرها پرداخت (نا شناس ،ضمن تاریخ بخارا ،ص 36؛ ابن ابی
ال دید ،ج  ،8ص 225؛ منهاج ســـراج ،ج  ،2ص 107-106؛ گوینی ،ج  ،1ص 197 ،183؛ ابن
عبری ،ص 234 -233؛ ابن کثیر ،ج  ،13ص 83؛ ملک اشــرف غســانی ،ج  ،2ص 373-372؛ ابن

خلدون ،ج  ،5ص 131-130؛ غامدی ،ص (123-122
واتی عالءالدین م مد خوارام شاه اا ش ست سپاها در م صاف با مغوالن مطلع شد ،یا به
فرار گذا شت و راهی خرا سان و سپس مااندران شد در حالی که مغوالن به تعقیس وی بودند ،تا
این ه سرانجاه در ی ی اا گرایر دریای خرر در سال  617ه به اتا رسید (ابن اثیر ،ج  ،12ص ،37
363؛ نسوی ،ص 57-53؛ گوینی ،ج  ،1ص 136-135؛ ایاد ،ص 123-122؛ گمیلی ،ج  ،26آ

 ،3ص (61
مغوالن در تعقیس م مد خوارامشاه اا رود گی ون گذشتند و شهرهای خراسان و سایر نقاط
ایران چون ری ،همدان ،مراغه ،تبریر ی ی پس اا دی ری تصــرف کردند و مانند همیشــه به اتا و
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غارت مرده و سپس نتا ادن شهرها پرداختند (ابن اثیر ،ج  ،12ص 385-372؛ منهاج سراج ،ج

 ،2ص 115-110؛ ملک اشرف غسانی ،ج  ،2ص (378-373
پس اا مرگ م مد خوارامشاه و سقوط نیشابور ،چن یر خان در سال  620هــــ به مغولستان
بااگشت و در رمضان سال  624هـ ـ وفات یافت (گوینی ،ج  ،1ص 245؛ رشیدالدین فضا اهلل ،ج
 ،1ص 385؛ ملک ا شرف غ سانی ،ج  ،2ص 430؛ عراوی ،ج  ،1ص 128؛ ایاد ،ص 138-136؛

گمیلی ،ج  ،26آ  ،3ص ( 61
مغوالن در تماه م سیر فتوحات خونبار و ویران ر خود ،چنان فجایعی و ک شتاری و ویرانی را
به گا گذاشتند که طی هشت سدۀ گذشته همواره اا نن سخن رفته و مؤرخان اا نن به تلخی سخن
گفتند ،که در این راستا گفته های یااوت حموی (متوفای  626ه ـن و ابن اثیر گرری (متوفای 630
هـــــن دو تن اا بررگان معااــر و شــاهد عینی اا واایع غمبار و خونین ،عمق فاگعه را به خوبی
نش ار می کند (یااوت ،ج  ،2ص  ،398ج  ،5ص 396 ،332؛ ابن اثیر ،ج  ،12ص ( 358

پس اا سقوط خالفت عبا سی ب سیاری اا مؤرخان و گغرافی دانان نیر با اندوه و ح سرت اا

اوضاع مصیبت بار گهان اساله سخن گفتند .
مرگ چن یرخان و تعیین ن ردن گان شینی برای وی تا دو سال بعد و اختالفات درون خاندان
حاکم مغولی باعث شــد چند ســالی لش ـ ر کشــیهای مغوالن به المروی خالفت فروکا کند ،که
متا سفانه خلفای عبا سی هرگر اادامی گهت ایجاد ات اد میان م سلمانان و یا تدارق سپاهی برای
مقابله و ســرکوب مغوالن در این شــرایط مناســس ،انجاه ندادند و همرنان در بی خبری اا م یط
اطرافشـان به عیا و نوآ خود ادامه دادند (فاروق عمر فوای ،ج  ،2ص 250؛ اـفا ،ج  ،3بخا
 ،1ص 120؛ خصباق ،ص ( 5

گالل الدین خوارام شاه فراند عالءالدین م مد نیر پس اا بااگ شت اا هند در سال  622هـ
اا این فر ات خوب ا ستفاده ن رد ،و به گای نبرد با مغوالن و بااپس گیری المرویا ،به یورآ
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و غارت شــهرهای اســالمی پرداخت (ابن عبری ،ص 247-245؛ ملک اشــرف غســانی ،ج  ،2ص
407-402ن و سپاهیانا که به گفته ذهبی (متوفای  748ه ـ؛ دول االساله ،ج  ،2ص 101ن برغارت
و چپاول دی ران امرار معاآ می کردند ،در شــبیخون ادن به شــهرهای ایران و عراق چون تبریر،
بعقوبا ،ت ریت و بادرایا و اتا و تخریس و نتا ادن ،د ست کمی اا مغوالن را ندا شتند ( سبط ابن
گوای ،ج  ،8ق  ،2ص 634ن چنانره فجایعی که وی در شــهر خالط به وگود نورد حتی مغوالن

نیر چنان کاری را ن ردند (ابن عبری ،ص 245؛ ابوالفدا ،ج  ،3ص ( 153
در برابر این یور شهای خانمان سوا ،حاکمان شاه ن سیای اغیر بر ضد گالاللدین خوارام شاه
مت د شــدند و به گن ا رفتند و او را شــ ســت دادند (ابن عبری ،ص 246؛ ابوالفدا ،ج  ،3ص
153ن که در نتیجۀ این شـ ســت چنان ضــعی

و بی توان شــد که در نبردآ با مغوالن نتوانســت

کاری انجاه دهد و ش ست خورد و سرانجاه در حال فرار در نیمه شوال  628ه ـ به دست ی ی اا
کردها به اتا رسید (نسوی ،ص 279؛ سبط ابن گوای ،ج  ،8ق  ،2ص 670-668؛ ابن عبری ،ص
247؛ ابن طقطقی ،ص 320؛ ابن کثیر ،ج  ،13ص 87-86؛ ملک اشــرف غســانی ،ج  ،2ص -444
( 448

مرگ گالل الدین مین برنی و سقوط دولت خوارام شاهیان که به منرلۀ سد بررگ و منیعی اا
یورآ مغوالن و پیشروی ننان به سوی بغداد م سوب می شد (سبط ابن گوری ،ج  ، 8ق  ،2ص
671؛ ابن تعری بردی ،ج  ،6ص 277؛ خ صباق ،ص 15؛ سامرائی ،ج  ،26آ  ،3ص 19؛ ایاد،
ص 231ن امینه را برای حمالت مجدد مغوالن فراهم ســاخت ،اا این رو ســپاهیان مغولی پس اا
ت صرف کاما المروی خوارام شاهیان ،حدااا  13حمله برق ن سا تا پیا اا سقوط بغداد به مناطق
مختل

گهان اســاله انجاه دادند (ســبط ابن گوای ،ج  ،8ق  ،2ص 673؛ ابن ابی ال دید ،ج ،8

ص 238ن
مغوالن در سال  629هــــ بر نواحی نذربایجان م ستولی شدند و تا اربیا پی شروی کردند و
فجایعی هولناکی مرت س شدند و در سالهای  632ه ـ 634 ،ه ـ دوبار دی ر به اربیا هجوه نوردند
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و ســاکنان شــهر را مورد تعرت و تجاوا و کشــتن ارار دادند ،و تنها با شــنیدن خبر نمدن ســپاه
خالفت عباسی اربیا را به اصد تبریر ترق کردند (سبط ابن گوای ،ج  ،8ق  ،2ص 699؛ ابن ابی
ال دید ،ج  ،8ص 238؛ ابن عبری ،ص 250-249؛ ابن فوطی ،ص 85-84؛ ذلبی ،دول اال ساله ،ج
 ،2ص 103؛ ملک ا شرف غ شانی ،ج  ،2ص 478 ،470 ،454-453 ،425-424؛ خ صباق ،ص -9
10؛ غامدی ،ص (186-184

در افر  635هــــ مغوالن به اربیا و سامرا یورآ بردند و این نواحی را بی نن ه مانعی فرا
روی ننها باشـــد ،غارت کردند و چهار ماه بعد مجددام حمله ور شـــدند که این بار خلیفه بغداد با
التماس سیاهی هفت هرار نفره گردنوری کرد و به سرکردگی شرابی به م صاف مغوالن فر ستاد که
در نخ ستین نبرد سپاهیان خلیفه ش ست فاح شی خوردند و پا به فرار گذا شتند (ابن عبری ،ص
251؛ ابن فوطی ،ص 113 ،109؛ ملک اشرف غسانی ،ج  ،2ص 481؛ خصباق ،ص 10؛ اراا ،ص
322؛ غامدی ،ص (189 ،188

در سال  639هـ مغوالن بر ارضروه چیره شدند و سپاه غیاث الدین کیخسرو سلطان سلجوای
را ش ت دادند و در سال  641هـ بخشهای اا شاه را تصرف کردند و شهرهای ملطیه و شهراور را
گرفتنه و غنایم بسیاری به دست نوردند (ابن عبری ،ص 255 ،251؛ ملک اشرف غسانی ،ج  ،2ص
533؛ خصباق ،ص 11-10؛ غامدی ،ص (192

در سال  642هــــ مغوالن برای نخ ستین بار به االیم الجریره حمله ور شدند که حاکم م سیا
فاراین بالفااله و نجن یده یا به فرار گذاشت و مغوالن به نسانی شهرهای دیارب ر ،حران ،ماردین
رها را به گنم نوردند (منهاج سراج ،ج  ،2ص (193

در م ره  643سپاهی  16هرار نفره مغوالن اا همدان به ا صد بغداد حرکت کرد و بی نن ه با
ســپاه ارســالی خلیفه مصــاف گدی دهد ،مناطقی را در اطراف رود دگیا نردیک بغداد را غارت
کردند و به نذربایجان بااگ شتند (ابن ابی ال دید ،ج  ،8ص 140-239؛ ابن فوطی ،ص 200-199؛
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ابن عبری ،ص 255؛ رشید الدین فضا اهلل ،ج  ،1ص 607-606؛ ابوالفدا ،ج  ،3ص 174؛ ابن کثیر،
ج  ،13ص 168؛ ملک اشرف غسانی ،ج  ،2ص 535؛ سامرائی ،ج  ،26آ  ،3ص (20

پس اا چند سال مغوالن بار دی ر در سال  647هــــ به خانقین نمدند و مرده حومه بغداد را
اتا عاه کردند (ابن فوطی ،ص 242-241؛ ملک اشرف غسانی ،ج  ،2ص  ،571غامدی ،ص (197

در سال  650هــــ مغوالن مجددام به شهرهای االیم الجریره یورآ بردند و تصادفا با کاروانی
بررگی برخورد کردند و اموال نن تماما غارت کردند و به نذربایجان بااگشــتند (ســبط ابن گوای،
ج  ،8ق  ،2ص 772؛ ابن فوطی ،ص ( 267
وضعیت بغداد در دوران واپسین خلیفه عباسی

در برابر این حمالت متوالی و خونبار مغوالن ،خلیفه عبا سی الم ستع صم باهلل که به س ست
ارادگی و رفاه طلبی وخســت معروف بود ،کوچ ترین توگهی به وضــعیت خطرناق المرویا را
نداشت ،و به تش یا سپاهی منهم و منسجم گهت مقابله و نبرد با مغوالن متجاوا هرگر در ذهنا
خطور نمی کرد به ویژه که گمعی اا یاران و در بار یانا همواره ادرت مغوالن را ناچیر می
شــمردند و ننان را در نردآ کوچک می کردند و این ه ننان گر ت و گســارت حمله و تجاوا به
بغداد پایتخت خالفتا را ندارند .این ت صورات واهی و اختالفات شدید میان درباریان و وایرآ
ابن علقمی و درگیریهای داخلی و باورهای غلط خلیفه بر این ه حاکمان گهان اســـاله هم ی به
کم ا خواهند نمد و مســایا دی ر تمامام اا عواما ااــلی ســقوط بغداد و اا بین رفتن خالفت
عباسی به شمار می روند (ابن فوطی ،ص 261 ،220 ،168؛ ابن تعری بردی ،ج  ،7ص (48

در سال  640هــــ و در نغاا خالفت م ستع صم باهلل فتنه بررگی در رابطه با ش ار شیر در دو
م له بغداد رخ داد که منجر به ک شتار گمعی و غارت برخی اا اماکنی شد (ابن فوطی ،ص -175
177ن و در فاالۀ سالهای  648-644هــــ دادان در بغداد به شدت فرونی یافتند که به اور اموال
مرده را می دادیدند (همو ،ص (254 ،223 ،113
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در سال  653هــــ کشم ا و درگیری بررگی میان م له های بغداد رخ داد که در نن حدود
سی نفر ک شته شدند .این درگیریهای م لی میان سنیان و شیعیان همرنان ادامه یافت و خلیفه اا
خاموآ کردن این فتنه های مذهبی عاگر بود ،و به همین دلیا در سال  654هــــ بررگترین فتنه و
نشـــوبی میان معتقدان دو فراه در م لۀ معروف «کرخ» رخ داد و منجر به کشـــتن گمع ایادی اا
مرده شـــهر و غارت مناال ایادی شـــد (ابن فوطی ،ص 325-324 ،299-298 ،277-267؛ ابن
طقطقی ،ص 319؛ ملک اشرف غسانی ،ج  ،2ص (625 ،621

در کنار این ک شم شهای مذهبی ،راابت شدید میان فرماندۀ سپاه خلیفه مجاهدالدین دوادار
کوچک و مؤیدالدین م مدبن احمد علقمی وایر مقتدر خلیفه در سال  653هــــ مرید برعلت شد
که هر کداه اا ننان دی ری را به خیانت و توطئه متهم می کرد (ابن فوطی ،ص -304 ،298-294
305؛ رشیدالدین فضا اهلل ،ج  ،2ص (699-698

بعالوه طغیان رود دگله و گاری شــدن ســیا در نواحی بغداد در ســالهای ،653 ،646 ،641
 654که ویرانیهای فراوانی به بار نورد و باعث خشــم و نارضــایتی مرده و ســســت شــدن برج و
باورهای شهر اا دی ر عواما سقوط می توان شمرد (ابن فوطی ،ص 317 ،267 ،233-229؛ ملک
اشرف غسانی ،ج  ،2ص (614 ،608
لشکر کشی هوالکو به بغداد

اندکی پس اا این ه «من واانن» (حک  655-648هــــن به امپراطوری مغوالن ر سید ،برادرآ
هوالکوخان را در راس سپاهی بررگ رواانۀ المروی خالفت عباسی کرد و اا او خواست در مسیر
حمله همۀ مخالفان و راهرنان را اابین ببرد و چنانره خلیفه بغداد ســرکشــی کرد او را نیر ب شــد
(رشیدالدین فضا اهلل ،ج  ،2ص (687-685
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هوالکوخان در  650یا  651هــــ اا مغولستان حرکت کرد که در مسیر خود حاکمان مناطق و
نواحی مختل

به استقبال او می نمدند و ابراا اطاعت و فرمانبرداری می کردند (گوینی ،ج  ،3ص

72؛ ابن عبری ،ص 263؛ رشیدالدین فضا اهلل ،ج  ،2ص ( 689
در بهار سال  651ه ـ هوالکو اا رودخانه گی ون گذشت و پس اا مدتی استراحت در نواحی
مختل

ترکســتان (گوینی ،ج 97-96 ،3؛ رشــیدالدین فضــا اهلل ،ج  ،2ص 688ن در مرا شــرای

ســرامین ماوراء النهر اردواد و مســعود بن م مود یلوا اا او و ســپاهیانا پذیرایی گرمی کرد و
نن اه به مدت چها روا در حومۀ سمراند به سربرد و سپس راهی کا شد که در ننجا نیر یک ماه

سپری کرد (گوینی ،ج  ،3ص ( 99-98
در ماوراءالنهر هوالکو نامه های برای حاکمان والیات ایران امین فرســتاد و اا ننان خواســت
هر کداه با گروهی اا سپاهیان شان در گنم علیه مل دان ا سماعیلی و گ شودن اه ستان و الموت
شرکت کنند ،و در اورت سرپیری اا این د ستور ننان نیر مانند ا سماعیلیان به هالکت خواهند

رسید (رشیدالدین فضا اهلل ،ج  ،2ص 688؛ ایاد ،ص 237؛ غامدی ،ص ( 260
هوالکو همرنین نامۀ مشــابهی نیر برای خلیفه عباســی مســتعصــم باهلل فرســتاد و اا او نیروی
کم ی خواست که خلیفه به توایۀ برخی مشاورانا ،اا فرستادن کمک برای فتح االع اسماعیلیه
خودداری کرد (طوســـی ،ضـــمیمه گهان شـــای گوینی ،ج  ،3ص 280؛ ابن عبری ،ص 269؛

رشیدالدین فضا اهلل ،ج  ،2ص 689-688؛ رشاد ،آ  ،1ص 9؛ خصباق ،ص (49-48
سپاه مجهر و سن ین مغوالن ناگریر امستان سال  653هـــ در نواحی میان شبرخان و بادغیس
بسر برد و نن اه در بهار سال  654هـــ هوالکو که دچار بیماری شده بود راهی طوس شد و پس اا
شفا یافتن در شعبان  654هــــ به بسطاه و خراان رسید و اا ننجا به ا صران و عباس نباد رفت و
نن اه سپاهیان مغول اا سه طرف االع اسماعیلیه را م ااره کردند (گوینی ،ج  ،3ص ،108-106

266؛ ابن عبری ،ص 265؛ رشیدالدین فضا اهلل ،ج  ،2ص (694-692
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پس اا تصـــرف و تخریس برخی اا دژها و االع اســـماعیلیه و درپی نامه های تهدید نمیر
هوالکو به سران اسماعیلیه و فشار ایاد بر ننان ،سرانجاه خورشاه بن عالءالدین و نخر شوال یا اول
ذی جه سال  654هـ تسلیم شد و دژهای اسماعیلیه به دست مغوالن فتح گردیدند (طوسی ،ضمیمه
گهان شای گوینی ،ج  ،3ص 280؛ گوینی ،ج  ،3ص 277-276 ،268-267؛ ابن عبری ،ص 266؛
ر شیدالدین ف ضا اهلل ،ج  ،2ص 695؛ بناکتی ،ص 415؛ میرخواند ،ج  ،5ص 232؛ خواندمیر ،ج ،3

ص 95؛ فاروق عمر فوای ،ج  ،2ص (256
مقدمات یورش مغوالن به بغداد و سقوط خالفت عباسی

در ربیع االول  655هوالکو اا اطراف اروین راهی همدان شد و در ننجا بخشی اا سپاها به

فرماندهی بای ونویان به نسیای اغیر فرستاد و ننجا را به تصرف خود درنورد (خصباق ،ص ( 48
هوالکو پس اا گذری به نذربایجان در رمضــان  655راهی بغداد شــد و نامه ای تهدید نمیری
برای خلیفه عبا سی فر ستاد که در نن او را اا نفر ستادن نیروی کم ی برای فتح االع ا سماعیلیه به
شدت سرانا کرد ،و نن اه اا او خوا ست فرمانبردار با شد و برج و باروی بغداد را کامالم تخریس
کند و ح ومتا را به پ سرآ ب سپارد و خود را به نردآ بیاید و اگر نیاید وایرآ ابن علقمی و یا
سلیمان شاه سپهساالر و یا دوادار متصدی دربار خلیفه بیایند و دستورات الاه را بشنوند؛ و چنانره
خلیفه اگابت ن ند باید منتهر گنم باشد (طوسی ،ضمیمه گهان شای گوینی ،ج  ،3ص 280؛ ابن
عبری ،ص 271-270؛ ر شیدالدین ف ضا اهلل ،ج 2؛ ص 701-699؛ بناکتی ،ص 416؛ میرخواند ،ج
 ،5ص 234؛ خواندمیر ،ج  ،2ص 335؛ اس :واــاف ال ضــره ،ص 17؛ فاروق عمر فوای ،ج ،2

ص 256؛ سامرائی ،ج  ،26آ  ،3ص ( 23
خلیفه عباســـی پس اا مشـــورت با درباریان و برخالف نهر ح یمانۀ وایرآ ابن علقمی که
معتقد بود باید شیوۀ م سالمت نمیر با مغوالن در پیا گرفت ،نامۀ تندی و تهدید نمیری در پا سخ
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برای خان مغول با شـــرف الدین ابن گوای و بدر الدین نخجوانی بجای نن ســـه تن که هوالکو
خواسته بود ،فرستاد که باعث خشم فرمانروای مغوالن شد و منجر به ارسال نامۀ دی ری اا سوی
هوالکو گردید که خلیفه را به شـــدت تماه ن وها و ت قیر کرد و اعاله حرکت به ســـوی بغداد
برای ریشه کن کردن خالفت عباسیان نمود (طوسی ،ضمیمه گهان شای گوینی ،ج  ،3ص -280
282؛ ابن عبری ،ص 270-269؛ ابن طقطقی ،ص 319؛ رشیدالدین فضا اهلل ،ج  ،2ص 702-700؛
میرخواند ،ج  ،5ص  ،234رشاد ،آ  ،1ص 11؛ گمیلی ،ج  ،26آ  ،3ص ( 62

پس اا رد و بدل شـــدن این نامه های توهین و تهدیدنمیر و راهر ما چند نامۀ دی ر بی نتیجه
(طو سی ،ضمیمه گهان شای گوینی ،ج  ،3ص 282-281؛ ابن عبری ،ص 270-269؛ ر شیدالدین
ف ضا اهلل ،ج  ،2ص 707-702؛ ابن فوطی ،ص 320؛ ر شاد ،آ  ،1ص 14-13؛ سامرائی ،ج ،26
آ  ،3ص  24ن هوالکو به دو سردارآ در ن سیای اغیر فرمان داد هر کداه سپاهیان شان را حرکت
دهند و اا راه اربیا و مو اا به غرب بغداد روند و در ننجا اردو انند ،و خود وی نیر اا همدان به
همراه خواگه نصیرالدین طوسی و عطا ملک گوینی راهی بغداد شد (طوسی ،ضمیمه گهان شای
گوینی ،ج  ،3ص 281؛ ابن عبری ،ص 269؛ رشیدالدین فضا اهلل ،ج  ،2ص ( 705

هوالکو پس اا ت صرف کرمانشاه واسیر کردن ی ی اا امیران عباسی موسوه به یبک حلبی که
در مقابا انده ماندن ،راهنمای سپاه مغولی در ادامه ل ش رک شی به سوی بغداد شد ،نامۀ مجددی
برای خلیفه عبا سی فر ستاد که همان خوا ستۀ ابلی بااگو کرد (طو سی ضمیمه گهان شای گوینی،

ج  ،3ص 284-282؛ ابن عبری ،ص ( 270
در  9ذی جه  655هوالکو به حلوان رسید و در  22ذی جه حرکت کرد و در خانقین حرمسرا
و باروبنه سپاها گاگذاشت و راهی بغداد شد که در  11تا  15م ره  656هـ ـ به اختالف روایات
به شرق بغداد ر سید و این شهر را م ا اره کرد (طو سی ،ضمیمه گهان شای گوینی ،ج  ،3ص
286 ،284؛ گوینی ،ج  ،3ص 282؛ ابن عبری ،ص 270؛ ابن طقطقی ،ص 336؛ ر شیدالدین ف ضا
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اهلل ،ج  ،2ص 710 ،707؛ ابن فوطی ،ص  ،325 ،285-284بناکتی ،ص  ،417ابن کثیر ،ج  ،13ص

200؛ ملک اشرف غسانی ،ج  ،2ص 630؛ رشاد ،آ  ،1ص ( 16
در  9م ره  656هــــ دو سپاه مغول اا ن سیای اغیر اا رود دگله گذ شتند و راهی م ا اره
غرب بغداد شــدند ،که در نردی ی شــهر انبار با ســپاه خلیفه عباســی به فرماندهی دوادار ،کوچک
مصــاف دادند و با عقس نشــینی فریبندۀ خود و باا کردن ســدهای رود دگیا ســپاه خالفت را در
باطالای ارار دادند و اکثر ننان را کشــتند و تنها دوادار کوچک و تنی چند اا افرادآ توانســتند اا
مهل ه فرار کنند و به بغداد بااگ شتند ،در حالی که سپاه مغول در تعقیس ننان به غرب بغداد ر سید
و طبق دســـتور هوالکو اردو اد و نن اه به م ااـــره غرب بغداد پرداخت (طوســـی ،ضـــمیمه،
گهان شای گوینی ،ص 289 ،285؛ رشیدالدین فضا اهلل ،ج  ،2ص 709؛ ابن عبری ،ص 270؛ ابن
طقطقی ،ص  ،320ب ناکتی ،ص  ،417ابن فوطی ،ص 324-323؛ ابن کثیر ،ج  ،13ص 201؛ م لک
اشـــرف غســـانی ،ج  ،2ص 627-626؛ میرخوا ند ،ج  ،5ص 243؛ د یارب ری ،ج  ،2ص 421؛

سامرائی ،ج  ،26آ  ،3ص 63؛ رشاد ،آ  ،1ص ( 16-15
مغوالن با حفر خندای در اطراف بغداد و ایجاد سدخاکی ،شروع به ن صس منجنیقها روی نن
سد کردند و به سنم پراکنی به درون شهر بغداد پرداختند .همرنین دو گروه اا سپاهیان مغولی در
باال و پائین رودخانه دگله پلهای ساختند و ننجا م ستقر شدند تا مانع اا فرار مرده اا راه رودخانه
شوند (طو سی ،ضمیمه گهان شای گوینی ،ج  ،3ص 289 ،286؛ ابن عبری ،ص 271-270؛ ابن

فوطی ،ص 325؛ ابن تعری بردی ،ج  ،6ص ( 50-49
بنابر روایات متعدد مؤرخان ،پس اا م ا اره کاما بغداد ،حملۀ ا الی برای گ شودن شهر در
روا  22م ره  656هـــــ شــروع شــد و شــا روا به درااا کشــید و هوالکوخان در برابر ی ی اا
برگهای ن سبتام کوتاه بغداد مو سوه به «برج عجمی» مرکر فرماندهی خود را ارار داد .او برای ایجاد
تفراه و تشــتت میان مرده بغداد اعالمیه های با تیرانداای بر درون شــهر انداخت و خاطرنشــان
ساخت تمامی علما ،سادات ،مشایخ و هرکسی که در گنم شرکت ن ند ،در امان هستند (طوسی،
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ضــمیمه گهان شــای گوینی ،ج  ،3ص 288-286؛ رشــید الدین فضــا اهلل  ،ج  ،2ص 710؛ ابن

عبری ،ص 271؛ ابن فوطی ،ص 326؛ رشاد ،آ  ،1ص 20-18؛ ایاد ،ص ( 261
در روا گمعه  25م ره  656مغوالن موفق شـــدند برج عجمی را تصـــاحس کنند و اا ننجا
شروع به پاک ساای دی ر برگها کردند (طو سی ،ضمیمه گهان شای گوینی ،ج  ،3ص 289؛ ابن

طقطقی ،ص 320؛ رشاد ،آ  ،1ص ( 21
هن امی که برتری کاما مغوالن نشـــ ار گردید و یرس مطلق در دل مرده بغداد بروا کرد و
دی ر امیدی به مقاومت نبود ،خلیفه عباسی مستعصم چند هیات برای مذاکره به نرد هوالکو فرستاد
که ابتدا ابن علقمی با پاتریارق ن سطوریان و بعد ابن علقمی و ااحس دیوان و تعدادی اا بررگان
و اعیان بغداد ،و ســپس فراندآ با اــاحس دیوان و گمعی اا بررگان و اموال و هدایای بســیار و
سرانجاه در نخرین روا م ره  656هــــ پسر بررگا با گمعی اا درباریان و نردی ان خود گسیا
داشـــت ،ولی هوالکو که عمالم پیروامند شـــده بود ،هی ســـخنی را نپذیرفت و هیاتهای خلیفه را
هم ی بااگرداند (طوسی ،ضمیمه گهان شای گوینی ،ج  ،3ص 289-287؛ ابن ساعی ،ص 426؛
ابن عبری ،ص 271؛ رشــیدالدین فضــا اهلل ،ج  ،2ص 712-710؛ ابن فوطی ،ص 326؛ خصــباق،

ص 53؛ رشاد ،آ  ،1ص ( 21-19
در اثر ااــرار هوالکوخان ،ناگریر در اول اــفر  656هـــــ ســلیمان شــاه و دوادار کوچک با
پیروانشــان که بالب بر  700نفر بودند به نرد خان مغول نمدند و در روا دوه اــفر هم ی به فرمان
هوالکو کشته شدند و سرهای بررگان را به مواا فرستاده شدند تا روی برگها و باروهای نن شهر
نویران گردند (رشــیدالدین فضــا اهلل ،ج  ،2ص 712-711؛ ابن عبری ،ص 271؛ ابن فوطی ،ص

329-327؛ اراا ،ص 337؛ ایاد ،ص ) 262
پس اا کشته شدن بررگان دربار و گمعی ایادی اا مرده ،سرانجاه مستعصم باهلل عباسی در 4
افر  656هــــ تسلیم شد و همراه خانواده اآ و سه هرار تن اا اعیان ،سادات ،اضات و بررگان
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شــهر به نرد هوالکو نمد و پس اا مالاات در چادرهای که در کنار دروااۀ کلواذی بغداد برپا شــده
بودند اس ان گردید و نن اه گروهی برای حفارت اا او و همراهانا مامور شدند (طوسی ،ضمیمه
گهان شــای گوینی ،ج  ،3ص 290؛ ابن عبری ،ص 271؛ ابن داماق ،ص 193؛ اــیاد ،ص 264؛

رشاد ،آ  ،1ص 23-22؛ غامدی ،ص 311؛ سامرائی ،ج  ،26آ  ،3ص ( 27
پس اا ت سلیم م ستع صم باهلل و سقوط خالفت عبا سی و بغداد در  4افر  656هــــ ،هوالکو
دســتور غارت و چپاول و کشــتن مرده بغداد اــادر کرد که این کشــتار هولناق هفت و به روایتی
چها روا به درااا ک شید که نتایج نن فاگعه نمیر بود (طو سی ،ضمیمه گهان شای گوینی ،ج ،3
ص 290؛ ابن عبری ،ص 272؛ ابن فوطی ،ص 329؛ ابن کثیر ،ج  ،13ص 202؛ ســب ی ،ج  ،5ص

115؛ ملک اشرف غسانی ،ج  ،2ص ( 631
مغوالن عالوه بر غارت ،بخشـــهای اا بغداد را ســـوااندند که در این میان می توان اا گامع
الخلیفه ،مرااد خلفای عباسی ،بارگاه حضرت اماه موسی کارم(عن را نامبرد و نیر تماه مهاهر عینی
تمدن بررگ اســـالمی چون مدارس ،کتابخانه ها ،دارالعلم ها را نابود کردند (طوســـی ،ضـــمیمه
گهان شای گوینی ،ج  ،3ص 290؛ ابن عبری ،ص 272؛ رشیدالدین فضا اهلل ،ج  ،2ص 713؛ ابن
فوطی ،ص 329 ،326؛ ابن کثیر ،ج  ،13ص 202؛ سب ی ،ج  ،5ص 115؛ مقریری ،ج  ،1ص 499؛

لسترنج ،ص 293-292؛ رشاد ،آ  ،1ص ( 23
هوالکو در  9افر  656هــ ـ به هن اه دیدار اا کاخ خلیفه عباسی او را احضار کرد و با ل نی
بســیار تندی وی را توبیخ و ســرانا کرد که چرا این اموال و خرائن پر اا گواهرات و طال را در
راه بســیج ســپاهی توانمند که می توانســت اا المرویا دفاع کند ،خرج ن رده اســت ،که خلیفۀ
خ سیس و بی توگه ن سبت به ملتا پا سخی ندا شت ارائه دهد و اا این رو گفت نن را تقدیر الهی
بوده ا ست .هوالکو پس اا ت صرف تماه اموال خلیفه و پخا کردن مقداری اا نن میان سردارانا،
اا خلیفه خوا ست اموال و ذخایر ایرامینی را نیر فاآ سااد که او هم که دچار وح شت شده بود
حوضهای پر اا گواهرات و طال را در م وطه کاخا را نشان داد و همه ننها نصیس مغوالن گردید
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(طوســـی ،ضـــمیمه گهان شـــای گوینی ،ص 290؛ ابن عبری ،ص 271؛ ابن طقطقی ،ص 321؛

رشیدالدین فضا اهلل ،ج  ،2ص 713؛ ایاد ،ص 265؛ خصباق ،ص ( 53
هوالکو همرنین حرمســـرای خلیفه که متشــ ا اا  700ان و  300یا  1300نوکر و کنیر بود
میان خود و دی ر سردارانا ،درمیان ح سرت و اندوه این خلیفۀ عیاآ و بی اراده عبا سی ،تق سیم

کرد (طوسی ،ضمیمه گهان شای گوینی ،ج  ،3ص 290؛ ابن عبری ،ص 271؛ ایاد ،ص ( 266
مؤرخان در مورد چ ون ی اتا م ستع صم باهلل روایات مختلفی را ارائه دادند .برا ساس روایتی
هوالکو خان در روا چهار شنبه  14افر  656به هن اه ترق بغداد د ستور داد خلیفه را درگونی یا
گوالی گذاشتند و ننقدر ل ه ادند تا گان داد بی نن ه خونا ریخته شود (منهاج سراج ،ج  ،2ص
198؛ ابن فوطی ،ص 327؛ ابن عبری ،ص 272؛ و ااف ال ضره ،ص 30؛ ابن طقطقی ،ص 321؛
نویری ،ج  ،23ص  ،324ج  ،27ص382؛ ابن کثیر ،ج  ،13ص 202-201؛ ملک ا شرف غ سانی ،ج
 ،2ص 631؛ ابن خلدون ،ج  ،3ص 663؛ ابن عماد حنبلی ،ج  ،7ص 469؛ سامرائی ،ج  ،26آ ،3
ص 29ن و به روایتی خلیفه را اا خوراق منع کردند و واتی درخواســت غذا کرد ،هوالکو دســتور
داد ررفی پر اا گواهرات و طال برایا بیاورند که خلیفه گفت که این خوردنی نیســـت و هوالکو
پاسخ داد اگر چنین است چرا نن را میان مرده و سپاهیان پخا ن رده تا اا او دفاع کنند که خلیفه
پا سخی ندا شت (طو سی ،ضمیمه گهان شای گوینی ،ج  ،3ص 290؛ و ااف ال ضره ،ص -29

( 30
برخی اا مؤرخان بدون تو ضیح چ ون ی ک شته شدن خلیفه ارفا به ک شتن وی در  656هـ
اشــاره کردند (رشــیدالدین فضــا اهلل ،ج  ،2ص 714؛ ابن طقطقی ،ص 321؛ ابن کثیر ،ج  ،13ص
202ن و بعضی در چ ون ی اتلا چند روایت مثا غرق کردن ،خفه کردن ،با ل د در گوالی هالق
کردن نقا کردند (ابوالفدا ،ج  ،3ص 194؛ ذهبی ،حوادث و وفیات  ،660-651ص 37؛ ابن شــاکر

کتبی ،ج  ،2ص 231؛ ابن کثیر ،ج  ،13ص (201
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براســاس روایت یک مؤرخ ارمنی معااــر حادثه ،اتا خلیفه شــخصــا به دســت خود هوالکو
انجاه شده و بنا به نو شتۀ یک مؤرخ گرگی ،خلیفه به د ست ی ی اا سرداران هوالکو مو سوه به
ایل انویان با ضربۀ شمشیر گردن اده شد ،و به نقا اا گهان رد مشهور ونیری مارکوپولو که حدود
یک سده پس اا کشته شدن خلیفه عباسی اا بغداد گذر کرده بود ،داستانی شایع بود مبنی بر این ه
مستع صم باهلل برگی اا گواهرات و طال داشت که هوال کو پس اا توبیخ وی در همان برج اندانی

تا اا گرسن ی هالق شد (خصباق ،ص ( 55
گویند ابن علقمی وایر خلیفه عباسی و نصیرالدین طوسی مشاور هوالکو بودند که خان مغول
را ت ریک و تشویق به کشتن خلیفه کردند (ابن کثیر ،ج  ،13ص 201ن که هوالکو سرانجاه دستور
اتا خلیفه و تماه خانواده اآ و گمعی اا اعیان عبا سی را اادر کرد (ابن فوطی ،ص 328-327؛

ابن کثیر ،ج  ،13ص 202؛ گمیلی ،ج  ،26آ  ،3ص 64؛ اراا ،ص 339؛ خصباق ،ص ( 143
در مورد تعداد کشــته های مرده بغداد به دســت مغوالن ،میان مؤرخان اختالف نهر دیده می
شود (خصباق ،ص  (56بنابه نهری بسیار اغراق نمیر تعداد کشته ها را  800هرار ،یک ملیون1/8 ،
ملیون 2 ،ملیون 2/3 ،ملیون نفر ذکر کردند (ابن فوطی ،ص 331؛ حمداهلل مســـتوفی ،تاریخ گریده،
ص 369؛ ذهبی ،دول االســـاله ،ج  ،2ص 123 ،121؛ ابن کثیر ،ج  ،13ص 202؛ ملک اشـــرف
غ سانی ،ج  ،2ص 631؛ ابن داماق ،ص 194؛ مقریری ،ج  ،1ص 499؛ ابن تعری بردی ،ج  ،7ص
50؛ دیارب ری ،ج  ،2ص 377ن ولی به نهر می رســد تعداد معقول کشــته ها  90-80هرار نفر بود

(رشاد ،آ  ،1ص ( 25
هوالکو پس اا پایان کشـــتار و غارت و امان دادن به ننان که انده مانده بودند ،دســـتور داد
اگ ساد مردگان که ب سیار متال شی و متعفن شده بودند ،و ف ضا را به شدت نلوده کرده بود ،دفن و
شهر را مجددام بااساای شود (طوسی ،ضمیمه گهان شای گوینی ،ج  ،3ص 292-291؛ رشیدالدین
فضـا اهلل ،ج  ،2ص 713؛ ابن فوطی ،ص 333؛ اـیاد ،ص 266؛ خصـباق ،ص 64ن و گروهی را
برای ادارۀ نن شــهر همراه با ســه هرار ســپاهی تعیین کرد ،و خود وی با دی ر ســپاهیانا در اثر
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نلودگی و عفونت شدید هوا در  14افر بغداد را به سوی همدان ترق کرد و در روستای (وا ن
دستور اتا مستعصم و پسرآ و تنی چند اا نوکرانا را اادر کرد و نن اه فرمان داد غنایم عهیم
به دست نمده را در بنای م

می در ساحا دریاچه ارومیه حفظ و ن هداری شود (طوسی ،ضمیمه

گهان شای گوینی ،ج  ،3ص 292-291؛ ر شیدالدین ف ضا اهلل ،ج  ،2ص 717-716؛ ابن عبری،
ص 272؛ سامرائی ،ج  ،26آ  ،3ص ( 28

بسیاری اا شعرا و معااران نن وااعۀ عهیم سوگنامه های و نسفاری گان اهی و سواان چون
تقی الدین شاحی تنوخی ،سعدی شیراای ،عبدالقادر نواگی و شمس الدین م مد واعظ و دی ران
ســـرودند (ابن فوطی ،ص 335-334؛ ابن شـــاکر کتبی ،ج  ،1ص  ،107ج  ،2ص 235-231؛ ابن
کثیر ،ج  ،13ص ( 193
نتیجه گیری

تماه مؤرخان بر این باورند که سقوط بغداد و انقرات خالفت عباسی بررگترین ضربه ای بود
که گهان ا ساله به خودآ دید ،چرا که منجر به اا هم پا شیدگی وحدت راهری دولت ا سالمی و
اا بین رفتن حجم عهیمی اا مهاهر تمدن ا سالمی شد .بدون شک بی لیااتی چند خلیفۀ واپ سین
عباســی و به ویژه نخرین ننان که کمترین توگهی به خطر مغوالن را ن ردند و ســرگره عیاشــی و
اراندوای خود بودند ،باعث شـــد پایتخت پانصـــد ســـالۀ اســـاله ویران گردد و گمع عهیمی اا
م سلمانان اربانی غفلت و غرور ننان شوند .ف ساد و درگیری و راابتهای سیا سی در درون دربار
عباسی و اتهامهای متقابا به خیانت و دشمنی وایر با سپهساالر و با دی ر بررگان درباری و خست
و بی ارادگی مستعصم تماما گرو عواما این سقوط هولناق بودند .در وااع سقوط خالفت عباسی
اابا پیشبینی بود چرا که مغوالن اا سال  616هــــ یعنی چها سال پیشتر اصد یورآ و گشودن
دی ر ممالک اســـالمی را داشـــتند که بی توگهی دســـت اه خالفت بغداد به این امر کمک کرد و
ســرانجاه مغوالن توانســتند بغداد را تصــرف کنند و خالفت عباســی را پس اا  524ســال منقرت

نمایند .
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 -1ابن ابی ال دید ،عبدال مید بن هیه اهلل ،شرح نهج البالغه ،چاپ م مد ابوالف ضا ابراهیم ،ام،
 1385هـ
 -2ابن اثیر،عرالدین ابوال سن علی ،ال اما فی التاریخ ،بیروت1965/1385 ،
 -3ابن تعری بردی ،ابوالم ا سن یو س  ،النجوه الرهره فی ملوق م صر و القاهره ،ااهره1392 ،
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 -4ابن خ لدون ،ع بدالرحمن بن م مد ،تاریخ ابن خ لدون ،چاپ خل یا شـــ اده ،بیروت،
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 -5ابن داماق ،ابراهیم بن م مد بن ایدمر ،الجوهرالثمین فی ســـیر الملوق و الســـالطین ،چاپ
م مد کمال الدین عرالدین علی ،بیروت2007 ،
 -6ابن ساعی ،علی بن نجس ،الجامع المخت صر فی عنوان التواریخ و عیون ال سیر ،چاپ م صطفی
گواد ،بغداد1934/1353 ،
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 -11ابن فوطی ،کمال الدین عبدالرااق ،ال وادث الجامعه و التجارب النافعه فی المائه الســـابعه،
چاپ مصطفی گواد ،بغداد1932/1351 ،
 -12ابن کثیر ،اسماعیا بن عمر ،البدایه و النهایه ،بیروت1986/1407 ،
 -13ابوالفدا ،عمادالدین ا سماعیا بن علی ،المخت صر فی خبار الب شر ،المطبعه ال سینیه الم صریه،
ااهره ،بی تا
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 -14ابوشــامه ،شــهاب الدین عبدالرحمن بن اســماعیا المقدســی الدمشــقی ،تراگم رگال القرنین
السادس و السابع المعروف بالذیا علی الروضیتن االده1947 ،
 -15اشپولر ،برتولد ،تاریخ مغول در ایران ،ترگمه میرنفتاب ،تهران 1351 ،آ 1972/ه
 -16بناکتی ،فخرالدین ابو سلیمان ،تاریخ بناکتی معروف به رو ضه ولی االلباب فی معرفه التداریخ
و االنساب ،چاپ گعفر شعار ،تهران 1348 ،آ
 -17گمیلی ،رشـــید عبداهلل ،مقالۀ «حمله هوالکو علی بغداد 656-هــــــ»  ،مجله المورد ،بغداد،
1998/1419
 -18گوینی ،عالءالدین عطا ملک ،تاریخ گهان شای ،چاپ میراا
 -19م مد بن عبدالوهاب اروینی ،لیدن (هلندن1911-1937/1329-1355 ،
 -20حمداهلل مستوفی ،بن ابی ب ر بن احمد اروینی ،تاریخ گریده ،چاپ عبدال سین نوایی ،تهران،
 1364آ
 -21خ صباق ،گعفرح سین ،العراق فی عهد المغول االیلخانین ( 656-736هــــ 1335-1258/هن،
بغداد1968 ،
 -22خواندمیر ،غیاث الدین بن هماه الدین ،تاریخ حبیس الســـیر فی خبار فراد البشـــر ،چاپ
دبیرسیاای ،تهران 1333 ،آ
 -23دیارب ری ،حســـین بن م مدبن حســـن ،تاریخ الخمیس فی حوال نفس نفیس ،داراـــادر،
بیروت ،بی تا
 -24ذهبی ،شمس الدین م مد بن احمد ،دول االساله ،حیدرنباددکن 1364 ،هـ
 -25همو ،تاریخ االســـاله و وفیات المشـــاهیر و االعاله ،چاپ عمر عبدالســـاله تدمری ،بیروت،
1993/1413
 -26رشاد ،عبدالمنعم ،مقالۀ «احتالل المغول لبغداد» ،مجله نداب الرافدین ،بغداد1971 ،
 -27رشیدالدین فضا اهلل همدانی ،گامع التواریخ ،چاپ بهمنی کریمی ،تهران 1338 ،آ
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فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ.سال چهاردهم .شماره پنجاه و دو /بهار1398
 -28سامرائی ،عبدالجبار م مود ،مقالۀ «ح صارالمغول للعا امه بغداد -سنه  656هــــ 1258/ه» ،
مجله المورد ،بغداد1998/1419 ،
 -29سبط ابن گوای ،یوس

بن اراوغلو ،مرنه الرمان ،حیدر نباد دکنی  1370هـ1951/

 -30سب ی ،ابون صرعبدالوهاب بن تقی الدین ،طبقات ال شافعیه ال بری ،المطبعه ال سینیه ،ااهره،
 1324هـ
 -31شبان اره ای ،م مد بن علی بن م مد ،مجمع االنساب ،چاپ میرهاشم م دث ،تهران1381 ،
آ
 -32افا ،ذبیح اهلل ،تاریخ ادبیات در ایران ،تهران 1378 ،آ
 -33ایاد ،فؤاد عبدالمعطی ،المغول فی التاریخ ،بیروت1970 ،
 -34طوسی ،خواگه نصیرالدین ،ضمیمه در گلد گهان شای گوینی
 -35عراوی ،عباس ،تاریخ العراق بین احتاللین ،بغداد 1353 ،هـ 1935/ه
 -36غامدی ،سعد بن حذیفه ،سقوط الدوله العبا سیه و دورال شیعه بین ال قیقه و االتهاه ،ریا ضی،
 1425هـ 2004/ه
 -37غفاری کاشانی ،ااضی احمد بن م مد ،تاریخ ن ارستان ،چاپ مرتضی مدرس گیالنی ،تهران،
 1414هـ
 -38فاروق عمر فوای ،الخالفه العباسیه -السقوط و االنهیار ،بیروت1998 ،
 -39اراا ،م مداالح داود ،ال یاه السیاسیه فی العراق فی العصر العباسی االخیر ( 512-656هـــن،
نج

(عراقن 1391 ،هـ 1971/ه

 -40ل سترنج ،ن ی ،بغداد فی عهد الخالفه العبا سیه ،ترگمه به عربی ب شیر یو س

فرن سیس ،بغداد،

1936
 -41مقریری ،احمد بن علی بن عبدالقادر ،الســـلوق المعرفه دول الملوق ،چاپ م مد عبدالقادر
عطا ،بیروت 1418 ،هـ 1997/ه
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بغداد در آستانه یورش مغوالن و سقوط خالفت عباسی
 -42ملک اشـرف غسـانی ،العسـجد المسـبوق و الجوهر الم

وق فی طبقات الخلفاء و الملوق،

چاپ م مود عبدالمنعم ،علی خااانی ،بیروت -بغداد 1395 ،هـ 1975/ه
 -43منهاج سراج ،ابوعمر عثمان گواگانی ،طبقات نا اری ،چاپ عبدال یی حبیبی ،تهران1363 ،
آ
 -44میرخواند ،م مد بن خواند شــاه ،تاریخ روضــه الصــفا فی ســیره االنبیاء و االنبیاء و الملوق و
الخلفاء  ،تهران 1338 ،آ
 -45ناشناس ،ضمن کتاب نرشخی ،تاریخ بخارا
 -46نرشخی ،ابوب ر م مد بن گعفر ،تاریخ بخارا ،چاپ مدرس رضوی ،تهران 1363 ،آ
 -47ن سوی ،شهاب الدین م مد ،سیرت گالل الدین من برنی ،چاپ مجتبی مینوی ،تهران1384 ،
آ
 -48نویری ،شهاب الدین احمد بن عبد الوهاب ،نهایه األرب فی فنون األدب ،ااهره 1423 ،هـ
 -49واــاف ال ضــره ،عبداهلل بن فضــا اهلل شــیراای ،واــاف ال ضــره المعروف به کتاب تجریه
المصار و ترگیه االعصار ،چاپ عبدالم مد نیتی ،تهران 1346 ،آ

99

