
 

 الغزُو المغوليُّ وواقُع الترّدي اإلسالمّي*
 

                                    أ.د.دالل عباس

   

المتهالكة، العجوز العبّاسّیة اإلمبراطوریة بغداد،عاصمة المدائِن أمِّ على وأسًفا أًسى العیون تدمع              
 تسقط شهیدًة تحت سنابك المغول، ویتبارى الشعراء في رثائها، ویتساءل الغیورون :

  كیف تسقط الخالفة؟ من حرَّض الغزاة على انتهاك قدسیِّتها؟
 ونتساءل معهم :

  أكان المغول بحاجة إلى من یزّین لهم فتح بغداد؟1-
كل2ِّ- من المهّددة بینها، ما في المتناحرة اإلسالمي الشرق دول من الشتات ذلك بإمكان كان                 هل

 ناحیة بهجوم المغیرین األجانب، أن تصمد أمام الزحف المغوليِّ العاتي القادِم من أقصى الشمال؟
أعظم3- من اثنین قیادة تقاوم حكیمٍة،أن واحدٍة قیادٍة إلى تفتقر التي الدول تلك بإمكان كان                 هل

مّدة في استطاع الذي الجّد منكوقاآن، وحفیَده جنكیزخان (1) أعني التنظیم على قدرًة الموهوبین               القّواد
د فوحَّ وتنقالِتها؛ حركاِتها وكثرُة تعدُّدها حیث من النحل، بخلّیة أشبه كانت قبائل یوّحد أْن نسبیا                 قصیرٍة
المهزومة (2) الدول حكماء من أكفاء مستشارین بمساعدة ووضع واحدة، مركزیة دولًة ،وكّون              الشتات
خان جنكیز سیاسة اتّبع الذي منكو والحفید وفاته (3)، بعد المغولّیة الدولة علیه سارت الذي التنظیم                 ُأُسَس

 في تفصیالتها، وذلك عندما أرسل أخاه هوالكو للقضاء على اإلسماعیلیة وإخضاع الخالفة؟
 

شأًوا بلغت قد كانت أقطار غزَو نسبیا قصیرة مّدة في المتبربرین، الغزاة أولئك المغول استطاع                 لقد
الضعف الترف،وتالًیا بعیًدامن مدى بلغت قد كانت أیًضا ولكّنها ، والمدنّیة الحضارة في               بعیًدا
ما "كّل : الشمالّیة الصین إمبراطور مخاطًبا جنكیزخان قاله ما علیها ینطبق . واإلنحالل                والفتور

 تمتلكه من بالد یعدُّ ملًكا لي، فما اصبْحَت فیه من الّضعف یقابله ما توافر لي من القّوة" (4).
 

في الشمالّیة الصین وقوع وبعد بأسره، العالم لتهدَّد االرض عنها انشّقت التي القوة المغول                كان
لتقف الشتات توّحد أْن تستطیع زعامة إلى یفتقر كان الذي اإلسالمّي العالَم التهدیُد طال المغول،                 أیدي
الذي ( 1219م - 617ه=1199 - (596ه الخوارزمّي محمد الدین وعالء . العاتیة الریاح وجه                 في
الخلفاء ألّن اإلسالمّي، العالم َم تزعُّ وتالًیا ببغداد النفس یمّني كان بدولته، المغوليُّ التهدیُد یحِدق                كان
المحافظة عن - استطاعتهم رغم - وتغافلوا اهللا، سبیل في الجهاد وتركوا وتكاسلوا تقاعدوا "                 العباسیین
أن بعد اهللا لدین الناصر الخلیفة على استقوى وقد والضالالت" (5)، البدع أرباب وقمع الثغور،                على
614ه خریف في بغداد یقصد هو وها العراق، في السالجقة سالطین آخر على للقضاء هذا به                  استعان
ألن الدافع هو ذلك وكان ودوابه، وعتاده جنده أهلك الشدید والبرَد الثلجیَة العواصَف ولكنَّ 1217م، /                
الذي السلطان من انتقامًا اهللا من غضبًا إال یكن لم حدث ما إن تقول التي المشهورة الخرافة تلك                    تشیع

 تطاول على خلیفة المسلمین، وحاول إزالة بیِت بني العباس المؤیَِّد من السماء (6).
 

أّن تاریخیا الثابت من كان وإذا وجههم، في الصمود یستطع لم الخوارزميِّ دولَة المغول هاجم                 ولما
لم جنكیزخان أنَّ أیًضا الثابَت فإنَّ خوارزمشاه، محمد خصمه على بالمغول استنجد اهللا لدین                الناصر
الذي هو وطمَعه االخیر هذا تقدیر سوَء ولكنَّ خوارزمشاه، محاربة على یحّرضه من إلى بحاجة                 یكن
الجیش عناصر بین الفتن وانبعاَث قادِته، وبین بینه یئة السَّ الَعالقَة وإنَّ محاربته، على المغوَل                حمل

  المختلفة  األهواء  من االسباب التي أدَّت إلى هزیمته أمام المغول (7).
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شجرًة أضحت فقد سیاسیا، المسلمین وحدة رمَز المتوّكل زمن إلى كانت التي العباسّیة الخالفة                اّما
تنتظر وكانت بعید، أمٍد منذ جذوُرها واهترأت والغربان، البوم أسراُب فیها ،وعّششت السوس               نخرها
بحیث القّوة من والسالجقة البویهیّین ریاح تكن لم إذ جذورها، من لتقتلَعها الهوجاء المغول                عاصفَة
السالجقة دولُة شاخت ولّما ، السیاسيَّ دوَره عّطلت قد كانت وإن المعنوّي، الخلیفة دور إلغاء                تستطیع
دون من ذلك یستطْع لم ولكنه الخالفة، جذور إلى الحیاَة یعیَد أن باستطاعته أنَّ اهللا لدین الناصُر                   ظنَّ
في اسَمه یذكَر وْأن بغداد، في سلطانًا الناصر به یعترف أن في طمع الذي بخوارزمشاه،                 االستعانة

 الخطبة...
 

بین یحول الذي السدَّ تكِن لم الدولة هذه كأنَّ ، الخلیفُة فرح خوارزمشاه، على المغوُل قضى                  ولّما
 المغول وبین بقیِة  األقطار اإلسالمیة.

 

حوادث وإنَّ والتفّكك، الضعف إلى (589ه/1193م) الدین صالح بوفاة تعّرضت األّیوبیة             والدولة
هذه تاریخ معظم لتمُأل الدین صالح َتِركة تقسیم حول االیوبي البیت أبناء بین الداخلیة                المنازعات
منهم ألمیر سلطان وال بینهْم وفاق وال مستقًال، نفسه یعّد كان األیوبیین األمراء من واحد فكّل                  الدولة.

 على أمیر، ووصل األمر بهم أن یستعین بعضهم بالصلیبیّین على بعضهم اآلخر (8).
 

في المنطقة هذه حّكام یقف أن الطبیعي من كان اإلسالمي العالم على حملتهم المغول شنَّ                 ولما
في المعركة یرقبون وقفوا أّنهم فعلوه ما وكّل الشرق، في إخوانهم إلى العون ید مدِّ عن تام عجز                    حالة

 غیر اهتمام وال بعِد نظر، منتظرین ما سیحّل بهم.
 

الخوارزمّي، دولة سقوط خطورة نظریا أدرك أیوب العادل الملك ابن " موسى األشرف "                وحده
فرصَة استغّل أبیه، هزیمة بعد الهند إلى فّر قد كان الذي خوارزمشاه محمد بَن الدین جالَل أّن                   وذلك
سبیل في علیه كان ولقد أبیه، ملك استرداد سبیل في لیسعى وعاد جنكیزخان، وفاة بعد المغوِل                  انشغاِل
واألشرَف واالسماعیلیَة العباسيَّ والخلیفَة ویزد وفارس كرمان وأتابكَة وأخاه المغوَل یحارَب أْن              ذلك

 موسى صاحَب أخالط.
 

أن فیها إلیه یطلب التي الدین، جالل وزیر الملك شرف إلى موسى األشرف رسالُة النظر                 وُتلِفت
 یحّرض مواله على توحید كلمة المسلمین والكفِّ عن محاربتهم والتصّدي للمغول أعداء الجمیع :

خاف وغیُر وسدُّهم، التتار، ودون دونهم والحجاُب وسنُدهم والمسلمین اإلسالم سلطاُن سلطاَنه              (...إنَّ
، اإلسالم ضعُف ضعَفه أن نعلم ونحن والده، بموت الدین وبیضِة اإلسالم حوزة على تمَّ ما                  علینا

 وضرَره عائٌد إلى كاّفة األنام...فهّال ترّغبه في جمع الكلمة ما هو أهدى سبیًال وأقوم قیًال؟....)
 

للوقوف معه التحالف إلى المسلمین أمراء یدعو أخذ المغولّي بالخطر الدین جالل شعر               وعندما
النمل كأنه التتار، عساكر من ارا جر جیًشا (إّن : لهم یقول كان األعداء، هؤالء وجه في واحدًا                   صفا
القالُع أماَمه تصمد ال فسوف وشأنه، ُترك فإذا نحونا. تحّرك ،قد والقوة الكثرة حیث من                 والثعابین
فلن بینكم، من مكاني وخال ُهِزمُت فإذا المنطقة. هذه في الناس قلوب من الرعُب تمكَّن وقد                  واألمصار،
من بفوج إمدادنا إلى منكم فَلیساِرعْكلٌٌّّ اإلسكندر، سدِّ كَمَثِل لكم فأنا وإًذا العدو، هذا مقاومَة                  تستطیعوا
وتقوى جنوُدنا فیتشّجع َعُضِدهم، في وفُّتَّ تهم قوُّ َفَتَرْت واتحادنا اتفاقنا نبُأ وصَلهم ما إذا حتى                 الجنود،

 قلوُبهم (9)...)
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، خالصة تكن لم النیّات فإنَّ المسلمین، أمراء من وأعدائه الدین جالل بین تمَّ قد الصلح كان                   وإذا
التقدیر تمام الموقف خطورة یقّدرون كانوا األشرف أمثال من الحّكام بعَض أنَّ من الرغم                وعلى
الدین، جالل یِد في أیدَیهم یضعوا ولم فقط، أمنیًة كان ذلك أن إّال والتآزر، التكاتف ضرورة                  ویرون

 وعندما جّد الجدُّ تركوه وحده أمام عدوٍّ جبّار یهّدد كیاَنه وكیاَنهم...
 

الناس به واجه الذي العنَف فإنَّ القلوب، ویجمع الكلمة، یوّحد الذي الحاكَم یكن لم هذا الدین                  وجالل
 والمظالَم التي ارتكبها وأتباَعه فاقت في بشاعتها ما كان یفعله المغول (10).

 

فقال بموته فهّنؤوه موسى األشرف على جماعة دخل المغول، أمام هزیمته بعد الدین جالل ُقتل                 لّما
: 
 

بالد إلى التتار لدخول سبًبا الكسرُة هذه لتكوننَّ واهللا غبَّه... ترون سوف وتفرحون، به                "تهنّئوني
 اإلسالم، ما كان الخوارزميُّ إال مثل السد الذي بیننا وبین یأجوج ومأجوج" (11).

 

المغول، أیدي في األخرى تلو الواحدَة الخوارزمّي سلطة تحت كانت التي المدن سقطت               لقد
 وزعماُء المسلمین بین آسف ضعیف أو شامٍت قاٍل، تجمعهم صفاُت التخاذل والضعف وقصر النظر.

كان حیث األبدان، لها تقشعّر روایات ونیسابور وسمرقند بخارى حصار عن المؤرخون              ویروي
سقوط بعد أنهم وُیروى وجههم، في تقف أن قوٌة تتجّرأ عندما كاسرة، وحوش إلى یتحّولون                 المغیرون
والثالث للنساء واآلخر للرجال أحدها عالیًة أهراماٍت منها وبنوا القتلى رؤوس قطعوا              نیسابور

 لألطفال (12).
والصنّاع (13 الِحرِف وأرباَب والزَّهاد العلماَء العامَِّة المجازر هذه من المغول یستثني مّرة كل               وفي

.( 
 

نیسابور سقوط بعد إربل إلى وصلوا أن بعد بغداد على المغول قادُة یزحف أن المتوّقع من                  كان
جبال عن یعِدلون قد أنهم اّهللا لدین الناصر الخلیفة أدرك فقد ه/1222م، 618 سنة مراغة                 وحصار

 إربل لصعوبتها وعندئٍذ یطرقون العراق..
 

وقتلوا همدان إلى فعادوا الضّیقة، الجبال دروب إجتیاِز صعوبُة إّال المغول هجوم من بغداد ینقذ                 ولم
قالع سوى وبغداد المغول بین حاجز من یبَق لم إیران معظم اجتیاح وبعد أهلها (14).                معظَم

 اإلسماعیلیین.
 

یعّدوا وأن الخوارزمّیة الدولة سقوط بعد المنتَظر، للغزو المسلمین قادُة یستعدَّ أن المتوقع من                كان
على المغول یحّرضون أخذوا ولكّنهم زعامتها، توّلوا التي األوطان لحمایة قّوة من استطاعوا               ما

 القضاء على اإلسماعیلیین العدو المشترك (في زعمهم ) للمسلمین وللمغول.
 

قالع لمهاجمة المسلمین زعماء تحریض ینتظرون كانوا المغول إن القول القصور من كان               وإذا
إثر الواحد ومحاولَتهم نظِرهم وِقَصَر المسلمین الحّكام غباء بأنَّ نعترَف أْن المفید من فإن                اإلسماعیلیة،
أخبار من المغول القادِة أسماع إلى یصل كان وما البعض، بعضهم على المغول تحریض                اآلخر
جاِم صبَّ في التدّرج أسلوب فاستعملوا المغول عمل سّهل الذي هو المسلمین، زعماء بین                الخالف

 غضبهم على أعدائهم هؤالء.
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زعماُء یتسابَق حتى (644-647ه/1246-1249م) المغول، خانّیة جنكیز حفید كیوك یتولى إن             وما
على تباكوا الذین أغفلها تاریخّیة حقیقة تبرز وهنا الجدید، للخان الطاعة فروض تقدیم على                العالم
(عهد منذ اإلسماعیلیة على القضاء بعد بغداد فتح على المغوِل نیَّة تؤكُّد الحقیقُة وهذه الخالفة،                 سقوط
زعیم أرسل ،وكذلك للتهنئة عنه مندوبًا أرسَل العباسيَّ الخلیفَة أنَّ المصادر وتذكر خان، (                كیوك
ووعید، تهدید كّلها رسالًة الخلیفة رسوَل القاآن سلّم وقد اإلجتماع، لحضور ممثلیه              اإلسماعیلیة
اإلسماعیلیین محاربة على صّمم قد كان أّنه ذلك ومعنى مهانین (15)، أذّالء اإلسماعیلیة ممثّلي               وصرف

 الذین كانوا قد صمدوا أمام هجمات عمِّه تولوي، أّما الخلیفة العباسي فلم یكن دوره قد حان بعد...
 

جلوس بعَد أي 1247م سنة ففي بغداد، فتح على مصمما كان خان كیوك أن إلى المصادر                  وتشیر
تبریز، في بایجو المغوليِّ بالقائد الرابع" "انوست البابا مبعوث التقى سنوات، بخمس باّهللا               المستعصم
بغداد، مهاجمة إلى تهدف خطته كانت إذ األّیوبیین، لمناهضة تحالف لقیام استعداده بایجو أبدى                وقد

 ویناسبه أن تقوَم حملٌة صلیبّیة لتصرَف مسلمي الشام عنه (16).
 

جنكیز حفید 1257م) - 655/1250 آن (648– منكوقا إلى المغول زعامة تنتقل أن المقادیر               وتشاء
یتیّسر لم التي البالد فتح على یصّمم حتى األمور له تستقر إن ما الذي تولوي األصغر ابنه من                    خان
على (هوالكو ) األصغر أخاه نّصب كبیرتین، حملتین تجهیز إلى التصمیم هذا دفعه وقد قبل، من                 فتُحها
األوسط أخاه ونّصب العباسي، الخلیفة وإخضاع اإلسماعیلیة على بالقضاء إلیه وعهد احداهما              رأس

 قوبیالي على رأس الحملة األخرى لفتح  أقالیم الصین  الجنوبّیة (17).

 

بیت الستعادة الخان مساعدة على الحصول بقصد منكو بالط أرمینیة ملك (هیثوم) زار 1253                سنة
بغداد على باالستیالء هوالكو أخیه إلى عهد أنه الخان من أیضًا فعلم المسلمین، أیدي من                 المقدس
وّطد قد أنه منه فعلم منكو بالط التاسع لویس مبعوث روبروق زار ذاتها السنة وفي الخالفة،                  وتدمیر

 الغزم أن یوّجه شقیقه األصغر هوالكو إلى فارس والعراق للقضاء على االسماعیلیة والخالفة (18).
 

القاضي یزور المغول، إلى التوّدد على الصلیبیّین زعماء فیه یتزاحم الذي الوقت في أنه                والمفارقة،
[اإلسماعیلیّین] (19 ا لمالحدة على القضاء إلیه طالبًا منكوقاآن القزویني الكافي أحمد الدین شمس              المسلم

.( 
 

حاكم سلطان العالم في یكون أن یقبل ال أنه بالطه إلى قدموا الذین جمیع أفهم فقد منكوق  اآن (20)،                   أما
من ّبد وال بالتبّعیة، له یدینون الذین هم أصدقاءه أنَّ في بإیجاز تتّلخص الخارجّیة وسیاسُته                 سواه،

 استئصال شأفِة خصوِمه أو إلزامهم بقبول التبعّیة له.
 

" و بغداَد قصِد على أحٌد یحّرضهم أْن إلى بحاجٍة كانوا ما المغول أنَّ تقّدم مّما یّتضح                   
المؤرخ ویحّدثنا بمدة، ُینفَّذ أْن قبل را مقر األمر كان وإّنما الباردة" (21)، الغنیمة هذه على                االستیالء
بكثیر أمّده فقد النصَر، لهوالكو یكفل دقیًقا إعداًدا الحملة إعداد على حرص منكوقاآن أّن الدین (22)                 رشید
بل بهذا یكتِف ولم مظّفرة، منها وخرجت القتال، میادیَن واقتحمت الحروب، مارست التي القوات                من
مثل القتال، أدوات استخدام في مهروا الذین أولئك من أسرة ألف الستدعاء الِخطا بالد إلى رسله                  أرسل
كل من اثنین باختیار أوامره منكو أصدر ذلك إلى وباالضافة ، السهام ورمي النفط وقاذفات                 المنجنیق
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بمهمته الجیش قیام وقبل لهوالكو، خاص حرس لتكوین خان جنكیز جنود خیرة من رجال                عشرة
 ارسل الرسل والمرشدین، فاختَبروا الطریق الذي سوف یخترقه جیش هوالكو.

 

ألخیه منكو ورسم األمبراطوریة.. انحاء جمیع من الجیش، هذا بتنمیة ًة خاصَّ عنایة منكو ُعنَي                وقد
 هوالكو  الخّطة التي سوف یتبعها فقال له:

 

إیران، إلى توران من تسیر أن فینبغي لها، حصَر ال وقواٍت كبیر جیش رأس على اآلن                  "إنك
ویجتنْب أمَرك یطْع من كل وخصَّ والجزئیات الكلّیّات في وقوانینه جنكیزخان تقالید على               وحافظ
من أّما وإنعامك، عطفك وأنواع بلطفك مصر بالد أقاصي حتى جیحون من الممتدة الرقعة في                 نواهیك
في قهستان بإقلیم وابدأ به، یتعلق ما وكل وأقاربه وأبنائه نسائه مع والمهانة الذلّة في فاغرقه                  یعصیك
الذین واألكراد اللور طریقك من وأنزل العراق إلى توجه والحصون...ثم القالع فخّرب              خراسان
أّما مطلقّا، له تتعرض فال الطاعة، فروض بتقدیم بغداد خلیفة بادر وإذا سالكیها، على الطریق                 یقطعون
العقَل األمور جمیع في رائَدك تجعل أن ینبغي كذلك الهالكین... من باآلخرین فالحقه وعصى تكّبر                 إذا
في الخربة الوالیات تعمیَر تعیَد وأن عاقًال، یقظًا األحوال جمیع في تكون وأن السدید، والرأَي                 الحكیَم

 الحال".
 

الذین المسلمین األمراء من غیره وأمام أمامه كان وقد المّدة تلك في المسلمین خلیفة یفعل كان                  ماذا
سلطة تحت كانت التي اإلیرانیة المدن سقوط بعد المغول زحف استمرار 1222ه العام ومنذ                توّقعوا
سقط كلما المغول، تهنئة أو الشماتة أو السكوت من أكثر فعلوا ماذا األخرى... تلو الواحدة                 الخوارزمّي
كانت التي اإلسماعیلیین قالع سقطت عندما جذًال یطیرون ویكادون المسلمین! معاقل من              معقل

 الحاجَز الوحید الذي یفصل بین بغداد والمغول...
 

عدَد ُیخفض ولكنَّه مقاتل، ألف 120 یحشد أن الخلیفة وسع ،وفي التحصین بالغَة كانت فقد بغداد                  أّما
إلى سیقدمها والتي قصره، ساحة في المدفونة الثروة ولتتضّخم للنفقات، توفیرًا ألفًا عشرین إلى                جنوده

 هوالكو بعد الهزیمة وهو صاغٌر حقیر.
 

ویسلبونها الضعیفة، الرعیة على فیغیرون أعطیاتهم، من جنوده ویحرم ویخبّئها األموال یكنز              كان
بشؤون الخبرة قلیل كان بل البأس شدید یكن "لم األثیر إبن یصفه كما وهو المبصر، النهار                  في
ینقضي زمانه وكان األمور، حقائق على مّطلع وال النفوس في مهیب غیر فیه، مطموعًا                المملكة،
العوام" ( اراذل من جّهال وكلهم علیه، مستولین أصحاُبه وكان المساخر، على والتفّرج االغاني              بسماع

.(23 
 

الحال تلك وفي الطرب، ذوي من جماعة منه یطلب الموصل صاحب إلى كتب أّنه عنه اشُتِهَر                  ومّما
إلى "انظروا الموصل: صاحب فقال الحصار، وآالت منجنیقات یطلب هوالكو رسول             وصل

 المطلوَبْین وابكوا على اإلسالم وأهِله "
 

بغداد في السنیین بین اندلعت التي الفتنُة الكارثة قوع اقتراب عند األحوال سوء على                وساعد
على واعتدوا الحرمات وهتكوا الكرخ فنهبوا الجنَد الخلیفة ابن فامر الكرخ، ضاحیة في               والشیعة

  النساء...
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جیوش باقتراب تباًعا الخلیفة إلى تصل واألخبار العراق في األمور تجري المنوال هذا               على
یفعله أْن یجب ما إلى نظره ُلِفَت إذا العكس على كان بل لمواجهِتِهم، اُألْهَبَة یتخِذ لم ذلك ومع                    المغول،
بتخوم ولقاؤهم العساكر تجییش وإّما مرضاتهم، وتوّخي طاعتهم في والدخول المداراة إّما المغول               مع
لهم نزلت إذا لي یستكثرونها وال تكفیني بغداد أنا " یقول: العراق على وإستیالئهم تمّكنهم قبل                  خرسان

 عن باقي البالد، وال أیضًا یهجمون علّي وأنا بها وهي بیتي ودار مقامي" (24).
 

السلطات من له یجعَل أن المستعصم الخلیفة إلى هوالكو طلب اإلسماعیلیة قالُع سقطْت               ولّما
 الزمنّیة في  بغداد  ما  سبق  أْن حازه أمراُء بني بویه  وسالطین السالجقة وقال له :

 

تنتصح لم إذا وأّما ورعیُّتك، وجیُشك والیُتك لك وتبقى ضغینَة وال حقَد فال أمَرنا أطْعَت "إذا                  
واعلْم لمحاربتك. مستعّدون فإنّنا للقتال جبهًة وعیِّْن جیَشك، فأعّد والجدال، الخالف طریَق              وسلكَت
السماء إلى صعدَت ،ولو مّني تنجو ال فسوف بغداَد، إلى الجیَش وقدُت ، علیك غضبت إذا                  أنّني

 ،واختفیَت  في باطن األرض".
 

ُیرعب قد بذلك أّنه یظّن كان ورّبما والوعید، التهدید على فیها حرَص برسالة بالرفِض الخلیفة                 فرّد
الموقَف هذا یقَف أن یمكُنه حتى قوٍّة من حقیقيٌّ سنٌد له یكن لم ،ألّنه ظّنه في واهًما كان ولكّنه                     هوالكو،
المغول قّوة یدركون وكانوا منه، نظًرا أبعَد كانوا ،الذین العقالء نصح إلى ُیصِغ ولم                المتشدد،
بغداد حمایة یستطیع لن أرزاَقهم لهم یؤّد لم الذین المرتزقة من الخلیفة كّونه الذي الجیش أن                  ،ویدركون
إلى وأرسل بالقّوة بغداد فتح على فصّمم هوالكو، نفس في االثر أسوأ الغبّیة للتهدیدات وكان أهَلها،                  وال
كالنمل بجیش بغداد إلى متوجه فإّني والقتال للحرب مستعدا تكون أن علیك ..." نهائیًا إنذارًا                 الخلیفة

  والجراد" (25).
 

نفسه وسلّم بغداد من الخلیفة خرج 1258م 656ه/ سنة صفر من األحد وفي بالفعل حدث ما                  وهذا
 وعاصمته للمغول، من دون قید أو شرط بعد أن وعده هوالكو باألمان.

 

وحاشیته، الخلیفة حرم یحصوا أن وأمر الخالفة قصر قصد بغداد مدینة هوالكو دخل               وعندما
بالذهب مملوء حوض بوجود الخلیفة واعترف الخدم، من وألفا والسرایا النساء من سبعمائة               فوجدوا
الصین ملوك اخر فعله ما یفعَل أْن كرامة من ة ذر فیه أنَّ لو المسلمین خلیفة یناسب كان القصر.                    وسط
المحافظة الحّكام یستطع لم الذي الصین تراَث ولكّن المغوْل، أمام هزیمته بعد انتحر الذي                الجنوبیة
الحكماء یسع لم لو اإلسالمي، الشرق وفي "لبوتشوتاي". أمثال من والحّكام العلماء علیه حافظ                علیه
أوًال والمسؤول بأكمله، االمة تراث لضاع المغول حّكام لدى مكانتهم الستغالل الطوسي، امثال               من

 وآخرًا عن ضیاعه سیاسُة الملوكــ ـ الخلفاء وانحراُفهم عن الطریق القویم.

                       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                     الحواشي

 
                                          * نشرت المقالة في مجلة  المنطلق ، العدد 86- 87 ك2، شباط 1992

 

 
(1).Barthoold, turtistan, doun to the mongol invasion p. 380  
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إلى(2) اإلصغاء إلى یمیل كان ،كما الضرائب من ویعفیهم طائفة كل من والّزهاد العلماء یكرم جنكیزخان                  كان
 أقوال الحكماء، واالستفادة من تجاربهم، وقد كان أشهر مستشاریه  ثالثة:

الخوارزمیة الدولة على هجومه قبل جنكیزخان بخدمة –التحق الخوارزمي" محمود أو یلواج ـ "محمود أ                
مجهودًا بذل وقد النهر، وراء ما منطقة على حاكمًا خان جنكیز نّصبه وقد خوارزمشاه... محمد إلى جنكیز سفیر                    ،وكان
أوقعها التي القاسیة الضربة آالم وتخفیف الممالك هذه وإدارة الناس، حال وإصالح المغول خّربه ما تعمیر في                   كبیرًا

 المغول بالرعایا في تلك المنطقة.
ومعلما له مستشارًا جنكیز اتخذه ثم نایماني، ملك آلخر مستشارًا كان األویغورّیین، من اونجا تاتا ـ                  ب

 ألطفاله، یعّلمهم الخّط  األویغوري.
أبوه شغل وقد الشمالّیة، الصین أهالي من وهو جنكیزخان، حیاة أّثرفي شخص أهّم كان لیوجوتساي لي ـ ج                    
ودرس والحكمة العلم فحّصل عالیة ثقافة لیوجوتساي" "لي تثّقف . الصین لسالطین الوزارة               منصب
آل عّینه ه/1215م) 612 سنة وفي عدیدة. كتبًا الفنون هذه في وصّنف واألدب، والجغرافیا الفلك                 علوم
أسرهم، في فوقع المغول أیدي في المدینة تلك سقطت ما سرعان ولكْن ، بكین مدینة على حاكمًا                   كین
في المناصب أعلى ووّاله أسره ،َفكَّ ومقدرته لیوجوتساي لي كفایة جنكیزخان لمس              وعندما
والغرق، الحرق من الثمینة الكتب إنقاذ هو یشغله كان ما أنَّ الصینّي العاِلم هذا تاریخ                 دولته...ویحّدثنا
علیها سّلطوا التي تلك أو النیران، فیها اشعلوا التي تلك أو المغول، لنهب ضَت تعرَّ التي المدن في                   وذلك
قام ،الذي نفسه الخالد العمل وهو والثقافة، العلم سبیل في جلیلة خدمة یؤّدي بذلك فكان إلغراقها،                  الماء
سفاك خدمة في الرجل هذا یكون أن القدر شاء فقد الطوسي، الدین نصیر الخواجة قرن نصف بعد                   به

 آخر هو هوالكو حفید جنكیز خان.
آ داب ، إیران أدبیّات تاریخ صفا، اهللا ذبیح و ص77؛ ج1، ، إیران مفصل تاریخ إقبال، عباس                   أنظر

 ورسوم مغول وتاتار ، ص٣٤ـ ٣٥؛ والصیاد،  المغول في التاریخ  ، ص153.
 الصیاد، ص165، نقًال عن الجویني، ج1، ص30.(3)
  الباز العریني:  المغول ، ص66، والصیاد،  المغول في التاریخ ،ص 52.(4)

أما زائد، ترف من الصین ساد بما السماء برمت "لقد المشهورة: – خان جنكیز – قولة المؤرخون أورد                    وقد
االعتدال حیاة إلى وأرجع والسذاجة، البساطة إلى سأعود القاسي، الشمال إقلیم في أعیش فإني                أنا
من الخیل وسیُّاس البقر رعاُة به یتدّثر ما یتعدى ال طعام من أتناوله وما مالبس، من أرتدیه                   والقناعة...فما
كنت المعارك مئات من شهدته وما إخوتي، أّنهم على العساكر عاملُت طعام...لقد من یّتخذونه وما                 الخرق،
لقاعدة الجمیع خضع الفضاء جهات جمیع وفي مجیًدا، عمًال حّققت أعوام غضون وفي المقّدمة، في                 دائًما

 واحدة".
.Grousset; l`empire des steppes. P.310. الصّیاد،  المغول في التاریخ ، ص149 نقال عن 

 الصیاد، ص70 نقًال عن الجویني  ،تاریخ جهانكشاه  ، ج2 ص 96 – 97.(5)
 الصیاد، ص 73 نقًال عن، السیوطي في  تاریخ الخلفاء  ص 449.(6)
 الباز العریني،  المغول ، ص 115 و ص 122(7)
 الصیاد، ص 287.(8)
 الصیاد، ص 172، نقًال عن  تاریخ جهانكشاه ، ج2، ص183.(9)

 
 الصیاد، ص144، وحسن األمین  الغزو المغولي للبالد اإلسالمیة ، ص71.(10)
النجوم(11) بردى، تغري وابن ص109 تنكبرتي ، الدین جالل سیرة النسوي، عن نقًال ص178،               الصیاد،

 الزاهرة  ج6، ص277.
 براون،  تاریخ األدب في إیران من الفردوسي إلى سعدي ، ص 56، والصیاد، ص131.(12)
 كان من بین الناجین األربعمائة من مجزرة نیسابور التي سقطت سنة 618 ه/1220م. نصیر الدین(13)

 الطوسي الذي هام على وجهه یطلب الملجأ األمین، وهو في الثانیة والعشرین من عمره.
 ذبیح اهللا صفا،  یادنامه خواجة نصیر الدین طوسى  [سیرة نصیر الدین الطوسي]، طهران 1957، ص90.

 الباز العریني، ص134.(14)
 الصیاد، ص182.(15)
 الصیاد، ص200 نقًال عن ستیفن نسیمان،  تاریخ الحروب الصلیبیة ، ج3، ص447.(16)
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 الصیاد، ص197، نقًال عن  جامع التواریخ،  ج2، ص248 وتاریخ مختصر الدول ، ص257.(17)
 الباز العریني، ص197.(18)
سوى(19) هوایة له ولیس المباذل، وینكر الترف یكره بأنه اشتهر خان. جنكیز بعد المغول خانات أشهر                  منكوقاآن

كان ولكّنه بوذیًا كان ماهرًا، وسیاسیا باسًال جندیا الذكاء، متوّقد اإلدارة، تسییر في بارعًا النشاط، بالغ                  الصید...كان
من به اشتهرت ما ،فإّن بالنسطورّیة أّمه تعّلق من الرغم واحدة ...وعلى لید الخمسة كألصابع إّال الدیانات                  یقول: لیست

 رجاحة العقل ،حملها على أن تبذل أوقافًا لمدرسة إسالمیة في بخارى، أنظر الباز العریني، ص194 وما بعدها.
 بروكلمان،  تاریخ الشعوب اإلسالمیة ، ص 272.(20)
 الصّیاد، ص232 نقًال عن  جامع التواریخ  ص234 وما بعدها.(21)
 الباز العریني، ص214، والصیاد ص256.(22) 
 الصّیاد، ص252 نقًال عن  تاریخ مختصر الدول ، ص255.(23)
 الصّیاد، ص252.(24)
 الّصیاد، ص254 نقًال عن  جامع التواریخ  ص228.(25)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           المصادر والمراجع
 

 ١ـ  إقبال ، عباس
 

 ٢ـ  األمین ، السید حسن :
                                   ـ  الغزو المغولي،  دار التعارف، بیروت ١٩٧٦ .

                                   ـ  دائرة المعارف اإلسالمیّة ، م٤ ، دار التعارف ،ط١ ،بیروت، ١٩٩٠ .
 

 ٣ـبراون، إدوارد،  تاریخ األدب الفارسي من الفردوسي إلى سعدي ،  ترجمة الشورابي، مطبعة السعادة، القاهرة ١٩٥٤
 

 ٤ـ بروكلمان، كارل،  تاریخ الشعوب اإلسالمیّة،  دار العلم للمالیین، ترجمة بعلبكي ، بیروت ١٩٦٥.
 

دار الصیّاد ، المعطي عبد فؤاد د. العربّیة إلى نقله التواریخ، جامع الهمداني(ت.٧١٨ه)، اهللا فضل الدین، رشید                  ٥ـ
 النهضة العربّیة، ط١ ، بیروت ١٩٨٣.
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 ٦ـ السیوطي،  تاریخ الخلفاء ،  دار الكتب العلمّیة ، بیروت ، ال تا.

 
 ٧ـ صفا، ذبیح اهللا:

                           ـ  تاریخ أدبیات  إیران،  مج ٢ ،منشورات فردوس ، ط٦، ١٣٧١ش[١٩٩٢م]
                          ـ  یادنامه خواجه نصیر الدین طوسى،  طهران ١٩٥٧.

  
 ٨ـ الصّیاد،   المغول في التاریخ ،  دار النهضة العربّیة ، بیروت ١٩٨٠.

 
  ٨ـ العریني، السّید باز ،  المغول ،  دار النهضة العربّیة ، بیروت ١٩٨٦.
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