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Abstract 
Baghdad was the center of the caliphate of the Islamic world for more than 

five centuries. It was conquered by the Mongols in 656 AH, so this is the 

most important event in the political developments of that time. The military 

strategies of the Mongol empire enabled them to conquer almost the entire 

continent of Asia and parts of Eastern Europe. They adopted useful 

technologies for attacking fortifications from other cultures, and employed 

foreign technical experts. Their military structure was very flexible, and 

allowed the Mongol army to attack in large groups to besiege the enemy or 

ambush them in order to destroy a fugitive and defeated army. Thus, the 

present study seeks to find out what effects the Mongol military strategies 

had on the downfall of Baghdad. The article adopts a historical method in 

analyzing and explaining the military strategies of the Mongols in the 

conquest of Baghdad. The findings indicate that the weak structure of the 

caliphate, their military organizations, and the strategies they implemented 

played a very important role in the fall of Baghdad after five centuries of 

centralization of the caliphate. The use of light military equipment and 

catapults, their adoption of irregular warfare, consultation, and the 

evaluation of public opinion were the most important factors in the success 

of the Mongols. 
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 (.ه 656بغداد )راهبردهاي نظامي مغوالن در سقوط 
 

 1احمدي اهللفرج
 دانشگاه تهران خيگروه تار اریدانش

 يگواريابوالفضل سلمان
 اسالم دانشگاه تهران خيتار ايدکتر آموختۀدانش

 سمنان نيالدشهاب
 اسالم دانشگاه تهران خيارشد تار يکارشناس آموختۀدانش

 (24تا ص  1)از ص 

 11/21/1911؛ تاریخ پذیرش: 22/26/1911دریافت: تاریخ 

 پژوهشی-علمی

 

 چکیده
، نمودسقوط  مغوالنبه دست  .ه 616سال  در که بودجهان اسالم مرکز خالفت بیش از پنج قرن بغداد 

 ینظام راهبردهای .رودمی به شمار عصرآن  تحوالت سیاسیدر  رگذاریتأث رخدادِ نیترمهم این حادثه لذا

خود  ۀسلط ریزاز شرق اروپا را  ییهاو بخش ایآس ۀتمام قار باًیرا قادر ساخت تقر هاآن مغوالن یامپراتور

 و اقتباس گرید یهاحمله به استحکامات از فرهنگ یرا برا یدیمف یهایورافن هاآن ؛درآورند

 ریپذانعطاف اریبس نظامیساختار  نیا .کردندوارد  خود نظامی هایساختار را در یخارج یکارشناسان فن

 نمایندتا دشمن را محاصره  ردهگسترده حمله کهای گروه صورتبهتا  دادیبود و به ارتش مغول اجازه م

 نیدر هم. ببرند نیرا از ب خوردهشکستو  یارتش فرار کیتا بتوانند  دهندسوق  نیرا به کم هاآن ای

در  یریمغوالن چه تأث نظامی یهاراهبرداست که  پرسش نیراستا، پژوهش حاضر درصدد پاسخ به ا

نظامی مغوالن در تسخیر  راهبردهای تحلیلی توصیفیتحقیق به روش  این؟ ه استبغداد داشت سقوط

های سازمان که آن استحاکی از پژوهش  نیا هایافتهی. را مورد ارزیابی و تحلیل قرار خواهد داد بغداد

ز پنج قرن بعد ا سقوط بغدادبسیار مهمی در  نقش ،اعمال نمودند هاآنکه  یهایاستراتژینظامی و 

 ،پیکارهای نامنظم ،دیوارکوب() قیمنجن استفاده از ادوات نظامی سبک، دارالخالفه داشته است. یتمرکز

 صورتبهحرکت و  تعقیب و گریز سقوط، مسئلۀ استفاده از نگاه مشورتی و ارزیابی تفکر عوام و خواص با

 مغوالن بوده است. عامل موفقیت نیترمهم چندجانبه
 

 .، سقوطراهبرد نظامی، مغوالن، بغداد، خالفت عباسی: کلیديهاي واژه
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 مقدمه. 1

در  ،گردید منتقل« تولوی» ۀخانواد به «اُگتای» ۀخانواد از حاکمیت مغوالن کههنگامی

را  آن مانند هرگز که رخ داد بزرگی و مهم حوادث ماسال های شرق جهانسرزمین

 ماندن باقی دیگر ،بودند جنگ هنر استادان که مغول فرماندهان زیرا بود؛ تجربه نکرده

 بزرگ حکمرانان و رقیبان داشتند قصد و دانستندنمی مجاز را مستقل و آزاد هایقدرت

 برادر( .ه 616-646: حک) منگوقاآن لذا مطیع خود گردانند؛ را هاآن و بردارند میان از را

 ایجانبهسه اهداف او برای و برگزید غرب در خود ایبن عنوانبه را هالکو کوچکش

 نیز خالفت عباسی بود. هالکو کردن مطیع و بغداد سقوط ،هایکی از آن که نمود یحاطر

جه به کرد و با تو عمل شدهحساب بسیار مغول، مقتدر حاکم اوامر اجرای دنبال به

 ت اسماعیلیان، هموار نمود.حاکمیبه را ابتدا با پایان دادن  اهداف خود مسیر لشکرکشی

 و قدرت، اکنون رقبای خود بودرعب و وحشت  که باعثهای اسماعیلی با سقوط قلعه

 با همکاری فکر به حکّام و امرا از ایعده حتّی. گرفت اینیروی تازه مغوالن رزمی توانایی

 که ار عباسی خالفت سرنگونی و بغداد سقوط امر، این که ایگونهبه افتادند، هالکو

 و بغداد از آن مذهبی و سیاسی نفوذ که خالفتی. نمود تسریع بود، هالکو اصلی مأموریت

 در و دادهاز دست را خود سابق مشروعیت و قدرت رفت،نمی فراتر خوزستان و عراق

ساختار رغم علی . با توجه به این مسائل،بود فروپاشی برای ایجرقه منتظر حقیقت

اعمال نمودند، نقش  مغوالننظامی که  راهبردهایو  کارسازودستگاه خالفت،  فیضع

استفاده از  دارالخالفه داشته است. یتبعد از پنج قرن مرکز شهردر سقوط  حیاتیبسیار 

رزیابی تفکر استفاده از نگاه مشورتی و ا، پیکارهای نامنظم، منجنیقسبک،  ادوات نظامیِ

 چندجانبه صورتبهحرکت  تعقیب و گریز و عوام و خواص با مسئلۀ سقوط، شیوۀ

با توجه به اهمیت خالفت عباسی  است. به بغداد بودهمغوالن  دستیابی عوامل نیترمهم

امل سقوط شهر نگاشته بسیار زیادی در خصوص علت و عو های، پژوهشبغداد و خصوصاً

نن، حائری و خصباک از ه کارهای عزاوی، دوری، رشیدوو پیطور نمونشده است، به

اند و هرکدام سقوط دستگاه خالفت عباسی پرداختهارزشمندی هستند که به تحقیقات 

ن هیچ اثری از زاویۀ راهبرد کنواند، اما تاشاره به توان نظامی مغوالن داشتهبه یک نوعی ا

راستا، پژوهش حاضر درصدد پاسخ به  نیدر همامی مغوالن بدان نپرداخته است؛ لذا نظ

؟ ه استبغداد داشت سقوطدر  یریمغوالن چه تأث امیراهبردهای نظاست که  پرسش نیا
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راهبردهای نظامی مغوالن در تسخیر تبیین  و در تحلیل توصیفیاین تحقیق به روش 

 .خواهد پرداخت بغداد
 

 قدرت نظامي مغوالن ساختار اولیۀ. 2

 ؛ندکردیاستفاده م یسنتنظامی  یهاکیاز تاکت عمدتاً یاستپ هاینیسرزم مغوالن در

 جنگ، ادامۀ در و روعکمان ش ماهرانه با یراندازتی و سبکنظام با سواره آنها رهایپیکا

 و نظم ی،جنگاور نیا ۀ. سرچشمزدندیم دست مناطق چپاول و غارت به ارتش ربازانس

 یدر زندگ یبزرگ و نقش اهمیتی فراوان که بود نهفته کارش سنتیِ نییدر آ یهماهنگ

 و و کمان رتی اختنتنها کار مردان س نهمچنی (Lane, 2018: 87). به عهده داشت آنها

از آموزش  یندفرای شانیندگز دورۀ رسراس درواقعبود؛  وارکاریو س یراندازتی و کارش

ها مغول .(Allsen, 1987: 189-193)بود ی نظام زاتتجهی دارکو ت نیتأم ی،نظام

گرفتند. کار میآهنی بههای اندازی تاسیسات و تولید سالحکارشناسان چینی را برای راه

 ینینو ینظام ریو تداب اماندهیمغوالن را س ینظام یهاتجربه زیچنگ (.61 :1916)هدریک، 

 یو اجرا تیقانون و مقررات و رعا لینظم و تحم یمنظور برقراربه او کرد. جادیرا ا

ی مهندس ی. ارتش مغول همواره از واحدهانمود سیتأسی مغوالن، ارتش نیعدالت ب

ها همراه در جنگ ینیچ انیاز نظام یرکثی مارو ش کردمی تفادهها اسینیچ قیمنجن

بود. تما « تَمّا ایتاما »مهم ساختار ارتش مغول  ازمانیس یهایژگیاز و یکیآنان بودند. 

موجود مغول  انیانس یروهاین یاز تمام ییهاهمبا گرفتن س آنی بود که اعضا یارتش

و در صورت امکان گسترش  حفظ نهاد، نای هدف. (41: 1969کارپن، )شد یم نیتأم

 ،یدر خطوط مرز تما بود. معموالً سربازان رشدهیتسخ یهانیمغول در سرزم تیحاکم

در  (.911-262: 1916استروتسکی، )شدند یمستقر م نان،یکجانشیحدفاصل کوچندگان و 

ه توسط ارتشی ک در موفق محاصرۀ یک انجام برای موردنیاز نظامی هایمهارتاین میان 

 و ریزیبرنامه برای هاآنلذا شد، نمی بود، یافت شده آوریجمعها در استپ خانزیچنگ

مهندسین،  به نیاز تخریب هایو ماشین دارشیبسطوح  تخریب ۀمحاسبسدها،  ساخت

 خواستار محاصره شیوۀ(Hsiao, 1978: 12).  نددیده داشتتعلیم سربازان و صنعتگران

 سراسر در .بودندخارج  مغول ارتش از ماهیت عمالً دو بود که هر یدانش و تخصص

 دشمنی موردتوجهباز و  همیشه جنگ ارتش، میدان مختلف توسعۀ مراحل و امپراتوری

 دار است. گام گذاشتن در یک محاصرۀبرخور مستحکم شهرهای و هاقلعه که از ندبود

 توانست، میبود شدهگرفتهپی  سخت از قبلریزی دقیق و که با یک برنامه مدتطوالنی



 5/ 1311 زيی، پا3،  شمارة 12پژوهشهاي علوم تاريخي، سال 

. (Sinor, 1977: 239-246) معین دچار اختالل سازد یزمانمدتاردوی نظامی را برای 

 برای را اردوگاه تا کردمی توقف به مجبور را ارتش های طوالنی،ها و محاصرهجنگ

 :Morgan, 1979) فراهم سازند بودند، ارتش از که بخشی بزرگ هایگله و اسب هزاران

 هاآنهای نیروی نظامی با توجه به چنین شرایطی برخی از استراتژی و تاکتیک (86-87

 خواهد بود: تأملقابل در جهت تسخیر بغداد

 شهرها هاي جنگي محاصرةشیوهالف. 

 تشخیص را ارتش افسران نظامی معایب و دیدندآموزش  سرعتبهنظامی  هاینیروی

نمودند. این  آغاز را خارجی صنعتگران و انسرباز داده و با توجه به آن استخدام

 -Allsen, 2002: 265). در میان جانشینان بعدی نیز برقرار و ماندگار شد هاآن یمشخط

292; Morgan, 1979: 91; Martin, 1950: 30-31) منشأ یا یمذهب ضعیتجایگاه و 

 و دانش)ها آن هارتم با تنها یریکارگبه و نداشت اهمیتی هاآن افراد برای این خانوادگی

های شمالی چین حرکت کرد به سمت استپ خانچنگیز. زمانی که شدیم تعیین تجربه(

 به وجودهای محاصره نیاز به گروهکه برای اولین بار بود و با دیوار بزرگ چین روبرو شد، 

طور منظم در های محاصره بهواحد از آن بعد بنابراین ؛(Allsen, 1987: 265-293)آمد 

در خدمت تا اواخر قرن چهاردهم میالدی یان نیروهای نظامی به کار گرفته شدند و م

 (Chang Ba-tu)م. یک افسر چینی به نام چانگ با تو 1211. در سال درآمدند آنهاارتش 

-Xue Ta)کرد. بعد از او چاو تا ال هائی ارتش مغوالن نظارت می های محاصرۀبر ماشین

la-hai)  داد دریایی مغوالن فرمان می نیروی و محاصره هایدستگاه هب آمد که سرکاربر

(Hsiao, 1978: 133). 

 گفته کرد، شروع مرکزی آسیای عملیات نظامی خود را به خانچنگیز کهیهنگام

 کار محاصره هایبا ماشین توانستندمی که اندسربازانی همراه نفر هزار ده او با که شد

 ن و سازندگان توپ را به خدمتآهنگران، نجارا غالباًالن مغولذا  (Ibid: 133-134). دکنن

در  کهیوقت، نمودنیز همین راه را دنبال هالکو . (Allsen, 1987: 278-279)گرفتند می

های بود، او هزاران نفر از خانواده شده آغازبه سمت غرب  یلشکرکش .(ه 612)سال 

تند، خصص و مهارت داشادوات نظامی ت وسازساخت ۀنیزم درشمال چین را که 

نمودند انداز جهت تخریب استفاده میآتش پیکر وهای غولاستخدام کرد که از منجنیق
 .(11-14: 1966رشیدوو، ؛ 1216-2/1212: 1929اهلل، رشیدالدین فضل)

شهرهای شمالی چین کرد تا زمانی  شروع به محاصرۀ خانچنگیزاز همان سالی که 

درگیر جنگ و محاصره  دائماًنمود، مغوالن  لشکرکشیبه به سمت غرب شروع هالکو که 
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 ساخت خواستار هاآن از برخی شد، انجام ماع فرماندهان عملیاتبا اج بودند. محاصره

دانش الزم  از غیربهبودند.  روی زمین بردن سطح آب باال ها ورودخانه انحراف سد،

 :Fennell, 1983).ن کارگر داردصدها و گاه به هزارا مهندسی، مقیاس این عملیات نیاز به

80; Martin, 1950: 80) محاصره هایشهر اطراف در محلی جمعیت از اسیرشده ندانیانز 

 .Dawson)گرفتند را در این عملیات به کار می هاآنبودند و  انسانی نیروی منبع اغلب

 صرۀمحا مغوالن برای ایهها در مورد روشترین گزارشیکی از دقیق. (37-38 :1955

 است: شدهداده ، توسط پالن کارپنهاشهر

استن قلعه و استحکامات ـروع به کـعد از محاصره شـوی بـبه نحوالن( ـمغ)ها آن»

 حتی موارد برخی در کرده، را احاطه آن دهد اجازه هاقلعه موقعیت کنند. اگرمی

 هاآنشود.  خارج آنجا یا وارد تواندنمی کسهیچ کهطوریبه ،کشندمیحصاری دور آن 

روز ، شبانهدارند خودای که در داخل نیروهای نظامی با مهندسین و کمانداران ویژه

 هاآننظامی با استحکامات نظامی دشمن هستند، تا اینکه خواب را از چشم  روداریرگد

مشغول  یاعدهکنند تا امی خود را به چند دسته تقسیم مینیروهای نظ هاآنبگیرند. 

با این شیوه نتوانند شهر و  هاآنبرخی دیگر نیز استراحت نمایند. اگر  امی،درگیری نظ

 هنوز . اگرآورندیمروی  افروزآتش هایگلوله دژها را تسخیر نمایند، به سمت پرتاب

 مسیر یا کنندمی ودسدم را آن داشته باشد، رودخانه یک قلعه شهر یا و باشند ناموفق

قادر به  هاآنکه  ییدرجا. فروپاشیده شود قلعه تتا در این صور دهندمی تغییر را آن

شوند. گاهی های زیرزمینی وارد شهر میاین کار نباشند، نیروهای نظامی از کانال انجام

؛ 12-41: 1969)کارپن،  کنند تا دژها را ساقط نماینددر داخل شهر آتشی برپا می هاآننیز 

Dawson, 1955: 37)». غرب برای محاصره و تسخیر  به سمتهالکو زمان  گذشت با

 هایگروه بهرا  مرکزی آسیای هایارتش از برخیهالکو  که رسدمی به نظر. متمایل شد

بود آخرین نوع اتحاد امپراتوری مغوالن هالکو  یکرده باشد. اردو خود ملحق محاصرۀ

(Allsen, 2001: 24). ه های محاصره استفادما هیچ سند و مدرکی که ایلخانان از ماشین

گاه در دانشم.( 1914-1926)التواریخ جز تصویری که در کتاب جامع ،کرده باشند

 .(Nicolle, 1999: 242) مینداراست،  شده چاپادینبورگ 

 استفاده از منجنیق و ديوارکوبب. 

 زااشتعالهایی که حاوی مواد پرتابی، کشتی خاک رسهای سنگی و بر گلولهعالوه

 :Franke, 1974)بود مغوالن  موردعالقۀحاصره از تجهیزات م هایرویاروییبودند، در 
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که مختص به پرتاب  (Huo Pao)های خاصی به نام هائو پایو ماشیناز  عالوه بر این .(169

جهت اشتعال  یالهیفتدارای  و هایی که با الیاف کتان یا پنبهدیگ های آتشین بود،گلوله

 این به احتماالً محاصره، در احتراقی مواد از مکرر برداریبهره د.شبودند، استفاده می

 حصیرخصوصی از چوب و  و عمومی هایساختمان از زیادی درصد بود که دلیل

 داشته است چوبی وجود مواد آجر، از شدهساخته هایخانه در شده بودند. حتیساخته

(Franke, 1974: 159-161). 

 و سیزدهم قرن اواسط در یچین نیروهای توسط باروت کهند این باور اکثریت بر

تاریخی و  ۀگستردتحقیقات جامع و  ندهام .است شده استفاده آن از قبل حتی

ها از آتش آن انجام داده است. او چینی روی توسعۀ باروت و استفادۀ یشناسباستان

در اواسط قرن سیزدهم میالدی، با توجه به استفاده از  هاینیچکه  کندیماستدالل 

های دیوارها و دروازه یراحتبه اندتوانستهیمت آتشی که داشته است، باروت و قدر

آنجا از باروت  در محاصرۀ هاینیچکه  بردیمشهری را نابود کنند. او از چهار شهر نام 

در طول  احتماالً. 4. سمرقند 9مرو  .2م. 1292 (Kaifeng) فنگیاک. 1: اندکردهاستفاده 

 در مسیرهالکو از میان هزاران تیمی که  .(Needham, 1986: 325) .(ه 616) بغداد ۀمحاصر

ساخت  هایی بودند که طریقۀگروها خود همراه کرده بود، ب بغدادبه سمت  لشکرکشی

از از محققان به مطالعاتی که  یاریبس  (Allsen, 2002: 275-276).دانستندباروت را می

که باروت تنها یک سالح  دهدیماست، متکی هستند. این نشان  منتشرشده ندهام یسو

بر اساس  (Franke, 2003: 213). کندجنگ را مشخص می و قادر است نتیجۀنیست 

د که تعداد تلفات ناشی و منابع تاریخی همگی نشان از آن دار یشناسباستانهای یافته

در که مشکل فهم اصطالحات  اذعان داردالون باروت بسیار کم بوده است. آی از استفادۀ

 از استفاده موردگیری او این بود که شواهد قطعی در بع ممالیک بوده است. نتیجهمنا

وجود ندارد و باروت اول قرن چهاردهم میالدی  سالح آتشین در قرن سیزدهم و نیمۀ

 (Ayalon, 1978: 44-49). است داشتهافزا آتش بیشتر یک جنبۀ

دهد. جوینی گزارش تری به ما ارائه میبررسی دقیق متون فارسی گزارش جامع

حضور ب نفت روهای محاصره، سربازانی متخصص در پرتاـان نیـمی که در دهدیم

( 221-9/226: 1969)جوینی، اندازان استفاده کرده است . او از اصطالح نفطاندداشته

، اندکردهیمهمین اصطالح را در قالب افرادی که نفت پرتاب  ۀرشیدالدین نیز مشاب

دارد انداز اشاره نام چرخه دیگر بین او در گزارش خود به گروهی آورده است. همچن
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ای که به نیروهای محاصره اورسد می به نظر. (1222-2/1221: 1929، اهللفضلرشیدالدین )

بدین ترتیب دشوار . کندیماشاره  ،کردندیمخود حمل گرد را با  اندازِهای سنگماشین

یا بر این  کردندیماز باروت استفاده  خودهای هر محاصرمغوالن د کنیم تصریحاست که 

چگونه باروت  دانستندیمنظامی داشتند که  ر بخش محاصرۀنیروهایی د هاآنفرض که 

همگی  وصاففارسی مانند  نگارانعیوقا. این واقعیت که دیگر معاصران و نمایندتولید 

ورود  ین است که اندیشۀا به خاطر، بیشتر اندنکردهآن  بهای سکوت کرده و هیچ اشاره

منابع همچنین . (91-92: 1996وصاف، )کنند توسط هالکو را رد غرب آسیا باروت به 

به  یااشارههیچ ، اندکردهبغداد را ذکر  و عربی که تهاجم مغوالن و محاصرۀ معاصر

. ذهبی در کتاب اندنداشتهتوسط مغوالن  فردمنحصربههای خاص و استفاده از سالح

در ، کندیمرا توصیف  هاآنهای خود کمانداران مغول، شمشیر و اسب المتاریخ اس

و تخریب بغداد  هدر محاصراز سالحی خاص  استفاده مورددر  یانکتههیچ  اوگزارش 

 .(41-4/46: 1421؛ ذهبی، 41-2/42: 1942تغری، ابن) شودذکر نمی
 

 النهرين و بغدادنخستین حمالت مغوالن به بین .3
 تحت قلمروهای به سرزمین مغوالناز ابتدای هجوم  النهرینبینبه  هالهنخستین حم

 النهرینبین هایی از ایران،در این دوره پس از تصرف بخش هاآن. گردیدآغاز  ناصرخلیفه 
حمله کردند و بارها  آنجا بهگروهی  .ه 612دادند. در سال  تهاجم قرار را نیز بارها مورد

. به بغداد ه 616. در سال (41-44/46: 1421ذهبی، )گرفت قرار  تهاجم موردل یامیر ارب
اند. خلیفه بسیار ترسید و از مردم رسیده هاآنخبر رسید که مغوالن به نزدیکی قلمرو 

استحکامات دفاعی شهر را منظم کرد و به استخدام خود نیز خواست که دعا کنند و 
خبر آمدن گروهی از  مجدداً. ه 621ل در سا .(12-19/66: 1422اثیر، ابن)پرداخت سپاه 
تجهیز باهلل سپاهی مستنصر. پیچیدبغداد  درر زو ن به آذربایجان و نواحی شهرمغوال
 ا فرستاد. مظفرالدینههایی نیز برای گردآمدن سپاه به سایر سرزمینو نامه نمود

زور  شهرل تا یکمک داد. سپاه خلیفه و امیر ارب ۀمستنصر وعدبه  لیارب ریام ،کوکبری
یی با مغوالن بازگشتند و خلیفه به سپاهیان فرمان داد روپیشروی کردند؛ اما بدون رویا

فوطی، ابن)بزنند . در خارج از بغداد اردو ه 692که جهت حفظ احتیاط تا صفر سال 

1911 :69-61). 
سوی ل حمله کردند و از این شهر بهیبه ارب دوبارهای از مغوالن . عدهه 691در  

مستنصر پس از شنیدن خبر . غارت در نواحی اطراف پرداختندوصل رفتند و به قتلمو
بدون  هاآنسپاهی به مقابله با آنان فرستاد؛ اما این سپاه به علت بازگشت  ،حمله
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. حدود سی هزار نفر ه 694. در (64-46/69: 1421ذهبی، )کرد درگیری به بغداد مراجعت 
ماغون سردار سپاه مغول مستقر در تبریز قرار داشتند، از سپاهیان مغول که تحت امر جر

زیادی  ۀعد ،گرفتدرل حمله کردند و در جنگی که میان مغوالن و سپاه بغداد یبه ارب
ل به تصرف مغوالن درآمد و مردم شهر از ترس به قلعه پناه بردند. یکشته شدند و ارب

رسنگی و تشنگی جان بسیاری از مردم از گ ۀغوالن قلعه را محاصره کردند و عدم
. مغوالن تقاضای صلح را پذیرفتند؛ اما نمودندسپردند و سرانجام تقاضای صلح 

-6/296: 1422الحدید، ابی)دادند  قرارعهدشکنی کردند و قلعه را با منجنیق موردحمله 

291). 
 مشایخ و صوفیان ،فقها ،النهرین به حج نرفت و به مدرسیندر این سال کسی از بین

مستنصر سپاهی را به جهاد شوند.  ۀدا بیاموزند و آمااده شد که فنون نبرد ردستور د
مغوالن پس از  ،ل فرستاد. با رسیدن سپاه خلیفهیالدین اقبال شرامی به اربسرداری شرف

دستور داد که  ،مردم تجهیزغارت بسیار به تبریز بازگشتند. المستنصر عالوه بر وقتل
داد نصب کنند و خندق شهر را نیز مرمت نمایند. در سال های بغهایی بر دروازهمنجنیق

نبرد با  ۀآماد آنجال رسید که امیر یسوی اربای از مغوالن به. نیز خبر حرکت عدهه 691
والن به ـمغ ۀدن خبر حملـد. با رسیـقا حمله کردنوـوالن به دقـاما مغ د،ـگردیآنان 
و به خطیب مسجد  ه خارج از بغداد رفتی با سپاه بالدین اقبال شرامشرف ،النهرینبین

جهاد شدند. در  ۀآماد همگان جامع قصر فرمان داده شد که مردم را به جهاد فراخواند و
ت مغول به بغداد سواد از ترس حمال همین زمان ساکنان نواحی دقوقا و سایر نواحیِ

 هاآن ۀت به مقابله خلیفه برای دفع حمالها در بغداد باال رفت. سپاخانهگریختند و اجاره
رفت، مغوالن از برابر سپاه گریختند و گروهی کشته و اسیر شدند و تعدادی از 

اری به الدین با سرهای بسیو شرفدرآمد  هچهارپایان و اموالشان به تصرف سپاه خلیف
ل و بازسازی باروی شهر و یصالیای علوی را مأمور رفتن به ارببغداد بازگشت. خلیفه، ابن

باهلل که سپاه فراوانی در اختیار نداشت اموالی برای گردآوردن مستنصر ا نمود.هویرانی
با ششصد سوار  الدینصالح سلطان بن خضر بن ابراهیمه فرستاد که در همین سال سپا

سوی همان سال که حرکت سپاه مغول به در. (241-244: 1922ابن عبری، )شد وارد بغداد 
دهزارنفری خلیفه به نزدیکی خانقین رفتند و با سپاه ، سپاه هفتاگشتبغداد شایع 

اما بعد  ،ن نبرد ابتدا مغوالن شکست خوردندهزارنفری مغوالن درگیر شدند. در ایپانزده
بقیه به بغداد بازگشتند،  ،به پیروزی رسیدند و گروه بسیاری از سپاهیان خلیفه کشته

همین سال سفیری از سوی  مغوالن نیز با غنائم فراوان به خانقین برگشتند. در
 افتی. ادامه ه 696سفرا تا سال  وآمدرفتو این  جرماغون سردار مغول به بغداد آمد
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مستنصر نیز گرچه برای نبرد با مغوالن و عقب راندن در دوران  .(212-46/246همان، )
صورت گرفت، اما بازهم تمام  یهایآنان و تجهیز سپاه و استحکامات دفاعی شهر تالش

شد. در این طور مشخص بغداد میو به النهرینبینش خلیفه صرفاً مصروف حفظ تال
 دیرسهزار نفر و تعداد سپاهیان نیز به حدود صد دوران استحکامات دفاعی بغداد تقویت

شد که این امکانات تنها زمانی به کار گرفته می ۀ؛ اما هم(241-244: 1922عبری، ابن)
مستعصم اوضاع تغییر یافت. از سویی در اواخر ر دوران گرفت. دبغداد درخطر قرار می

 کر تصرف بغداد افتادند و از سویمشخص به ف ۀران خالفت وی مغوالن طی یک برنامدو
تدبیر به قدرت رسید که امرای دولتش ای ضعیف و بیبا درگیری درباریان، خلیفهدیگر 

وسوی مالت مغوالن به سمتمستنصر ح ۀتا پایان دورسال همین از  .بر او سلطه داشتند
بردند و حج نیز به دلیل اما سپاهیان همچنان در آمادگی به سر می ،بغداد متوقف شد

عبری، ابن)شد مستعصم حمالت مجدداً آغاز  ۀگرفت. در دورها انجام نمیراه نبودنِامن

. سپاهیان مغول به بغداد حمله کردند اما جنگی ه 642. در سال (214-212: 1922
سوی . نیز خبر رسید که مغوالن با شانزده هزار سپاه از همدان بهه 649رنگرفت. در د

-111: 1911فوطی، ابن)داد  باشآمادهمستعصم به سپاه فرمان اند و جبال حرکت کرده

222). 

ای از مغوالن به سپاهیان خلیفه در خارج از شهر اردو زدند. در همین زمان عده

برجم وارد نبرد شدند و گروهی نیز از طریق  شاههیان سلیمانخانقین رسیدند و با سپا

نشین و سربازان مستعصم سپاهی از اعراب بادیهسوی بغداد حرکت کردند. خراسان به

 هاآنسوی مغوالن فرستاد، اما را مسلح نمود و به هاآن وپیاده از نواحی اطراف را جمع 

؛ 242-6/291: 1422الحدید، ابی) ختندیگرطی یک درگیری کوتاه با سپاه خلیفه شبانه 

ن از نهر دجیل گذشتند و به در همین سال گروهی از مغوال .(214-219: 1926بناکتی، 

هزار سوار از سپاهیان مستعصم حدود سیه با این حمله، غارت پرداختند. در مقابل و قتل

پاه خلیفه س ۀفرستاد. مغوالن با شنیدن خبر حمل هاآن مصافخویش و اعراب را به 

از طریق جاسوسان خود اخباری کسب کرده بودند که  هاآنگریختند. در این حمله 

-291: 1911ابن فوطی، ) دیگردصحت نداشت و همین امر سبب غافلگیری و فرار آنان 

او مردی نشخوار »منابع  ۀمرو و سپاه توجهی نداشت و به گفتمستعصم به امور قل .(241

 ییرأاو چیره بودند. وی  ۀپرندگان بود که زنان بر ارادبا بازی  ۀجوی و شیفتو لذت

: 1922)ابن عبری،  «ورزیدناتوان و عزمی سست داشت و از واجبات امور قلمرو غفلت می

به او  که وقتی توجهی این خلیفه نسبت به امور قلمرو تا بدان حد بودبی .(211-216
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ای بیندیش و به برابر هجوم آنان چاره در ،گفتند پیش از آنکه تاتار بر بغداد چیره شوند

مرا بغداد »در جواب گفت:  ؛بازدار آنجاسپاه و یا به صلح آنان را از حمله به  ۀا تهییمدارا 

ام و به بغداد قناعت نیز وقتی ببینند که همه بالد را به ایشان واگذاشته هاآنبس است و 

هند شمرد. از دیگر سو محال است ام چیزی نخواهد گفت و این اندک را بسیار نخواکرده

که خانه و اقامتگاه من در اینجاست مغوالن به آن حمله تا من در بغداد هستم و درحالی

 .(212-216: 1926)بناکتی،  «کنند

د به بغداد محدو ،بدان توجه داشت که خلیفهم قلمرو جغرافیایی مستعصدر دوران 

 طبیعی اوضاع بسیار نابسامان بالیایو از سویی نیز در این شهر به جهت برخی  شدمی

بسیاری از  ،و به سبب عدم توجه خلیفه به اقدامات عمرانی و بهبود وضعیت شهر بود

های بزرگ از جمعیت دارالخالفه و محله ۀچنانکه محل ؛دندچ نموکو ازآنجامردم 

ابسامان نسپاه  شرایطِ و اوضاع سپاهیان آشفته .(261-262: 1911فوطی، ابن)بود شده خالی

لذا ؛ ندبود کردهرا قطع و نام اکثر آنان را از دفاتر دیوان عرض حذف  هاآن، ارزاق بود

قطع ارزاق و مستمری خویش از  به خاطر. ه 612دی از سپاهیان در سال تعداد زیا

 .(1/416: 2222کتبی، )رفتند بغداد گریخته و به شام 

 ۀبار بود که عدچنان رقتآن مستعصمهای پایانی خالفت وضعیت سپاهیان در سال

کردند و در بازارها و اماکن دیگر از مردم بسیاری از سپاهیان در شهر بغداد گدایی می

 تعداد سپاهیان بغداد در دوران ،توجهی به سپاهنمودند. به دلیل بیدرخواست کمک می

ار نفر بود. هزنفر و به روایتی دیگر کمتر از دههزار این خلیفه به قولی کمتر از بیست

؛ (214-219: 1926بناکتی، )بودند امرای سپاه در این دوران از داشتن اقطاع محروم شده 

 ،شدبویه سپاه از طریق آن تأمین میآل ۀدوربنابراین تنها منبع درآمد سپاهیان که از 

وی،  ۀاران سنی و ترک خلیفه و وزیر شیعرفته بود. از سویی درگیری میان سردازمیان

داشت یا اگر بهبود اوضاع بازمیمشکالت و اقدام برای را نیز از توجه به  دان دیگردولتمر

گرفت به جهت مناقشاتی که میان درباریان شیعه و سنی وجود اقدامی صورت می

. این (266-9/269: 1969جوینی، )بود شکست  به محکوماز جانب گروه مقابل  ،داشت

شد از توجهی او به امور بود که سبب میبیدرگیری نیز ناشی از ضعف قدرت خلیفه و 

منازعات آنان، بغداد  به خاطرو از سوی دیگر  نمایندسویی درباریان قدرت فراوانی کسب 

در عمل به  هاآن ۀکه هم شودخلیفه به آشوب کشیده  ۀحت سلطو سایر شهرهای ت

با نیروی که سپاهیان مغول  گردیدو این اوضاع آشفته سرانجام سبب  ضرر خلیفه بود
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: 1911)ابن فوطی،  احتی بتوانند شهر را تصرف نمایندربه و آورندیروفراوان به فتح بغداد 

نظامی  ۀ. مقرر داشت که دو حمله 641سال گذاری خود در منگوقاآن پس از تاج .(11

خان بود و اول به سمت فتح چین و به فرماندهی برادرش قوبیالی ۀانجام دهد. حمل

آمودریا و حدود میان  اطقمن تسخیرو برای کمت غرب با فرماندهی هالرا به سدومی 

 .(222-9/266: 1969جوینی، )کرد مصر، رهسپار 

 جوارهم. بارها بغداد و نواحی ه 616ـ 612های چنانکه ذکر شد مغوالن در طی سال

ه های مهاجم کوچکی بودند کهای مغول بیشتر گروهقراردادند. این دسته موردتهاجمرا 

 دستبهچپاول و  و منظور غارتبه ،از سوی فرماندهان که در غرب ایران مستقر بودند

کردند و پس از غارت این نواحی، حمله می النهرینبینآوردن مایحتاج خود به 

رغم آنکه خود را رهبران جهان ها خلفای عباسی علیدر طی این سال .گشتندیبازم

شد، اما در خطبه از شرق تا غرب بالد اسالم ذکر میو نام آنان در  دانستندیماسالم 

اعتنا بودند و تنها به حراست ها بیهای مسلمانان در این سرزمینبرابر مصائب و گرفتاری

پس از آغاز حمالت مغول نیز خلفای عباسی برای کمک به . کردندمیاز بغداد اکتفا 

اهلل خود در ع خلیفه الناصرلدینمردم مسلمان هیچ اقدامی نکردند و حتی به نقل از مناب

 .(66-66: 1166خصباک، )داشت فراخواندن مغوالن به بالد اسالم نقش 

در  .1بغداد را به دنبال نداشت:  سقوط ،به دو علتدوره این های مغوالن در حمله

های غربی نداشتند؛ بنابراین در این زمان مغوالن تصمیم قاطعی برای تصرف سرزمین

چپاول برای تأمین مایحتاج سربازان خویش  منظورطی این دوران به نبردهای محدود به

به  .2مستعصم نیز ادامه یافت. این روند تا اواخر دوران خالفت نمودند که بسنده می

، ونپیرامهای های امیران نواحی اطراف بغداد در حفظ سرزمیناقدامات و تالش جهت

سیاسی عباسیان نیز از تصرف مغوالن در امان ماند. خلفای عباسی  ۀتحت سلط مناطق

رغم حمالت مکرر مغوالن به بغداد اهتمام چندانی به دفع این در طی این دوران علی

تکاپویی مقطعی  ،گرفتحمالت نداشتند و تنها زمانی که بغداد در معرض خطر قرار می

باره به فراموشی یکنشینی موقت مغوالن بههم با عقب کردند و این کارو کوتاه می

 شد.سپرده می
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فتح بغداد کشاند. شهری  به سمترا هالکو داشت که  وجود های خاصیدالیل و انگیزه 

شده بود و  جا منتشرکه به علوم و فنون، صنعت و میراثش شهرت داشت و اخبارش همه
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یک فرمانده  ۀمثابنیز به او. دیرسیمهمچنین خبر ضعف شهر از هر طرف به گوش 

 اهداف خودالزم برای فتح بغداد را در نظر گرفت و برای رسیدن به  شرایطنظامی تمام 

 .(214-219: 1962الفیل، )نمود طراحی الزم را  استراتژی

 نیروي نظامي يدهسازمانالف. 

نیروهای مغوالن در  ازآنجاکهبخش کار در تسخیر بغداد بود،  نیترممه ساماندهی نیرو

وارد عمل شده و یکدست حمله را  پراکنده یهاگروه صورتبهخود همواره  یهامحاصره

سپاه مغول  جناح سمت راستِکارساز واقع شد.  بغداددر تسخیر  کردند،آغاز نمی

خود را آغاز  ها از بالد روم حرکتِکه این نیرو (Baiju)متشکل بود از نیروهای بایجو 

موصل عبور کرده تا به غرب بغداد رسیدند و با  در راستایدجله  کردند و از کنارِ

زور به داقوق رسیده بودند، مالقات کرده ای، سوجاق و بوقاتیمور که از شهرنیروهای بلغ

تحت دجله عبور کردند؛ اما جناح چپ سپاه مغول، غرب و از نزدیک تکریت به سمت 

آباد به بغداد فرماندهی کیت بوقا و دیگر فرماندهان مغولی بودند که از طریق خرم

  .(41-2/42: 1942تغری، ؛ ابن144-149: 1964مستوفی، ) دندیرس

سپاه را بر عهده داشت و همراه با سپاهیانش از  )مرکز(فرماندهی قلب  خود هالکو

: 1969جوینی، )نمود حرکت  اسان مشهور()راه خر، بغداد کرمانشاه() نیخانقطریق همدان، 

بسیار سخت بود  هاآنکرد که نفوذ به . این مسیر از مناطق جبلیه و عره عبور می(9/269

ابن فوطی، )بود به این مسیر مشرف  ،شدکه کلید بغداد به آن اطالق می ،و دژ درتنک

را طلب و تالش الدین عطا بود که هالکو آن حسام ۀ. دژ درتنک تحت سیطر(922: 1911

این دژ را به او بدهد و در مقابل برخی دژها را  ،عطا نیالدحسامبا  متحدشدنبرای  نمود

 ۀرد کرد و به خلیف اوالدین مشارکت را با بگیرد تا کنارش در امان بماند؛ اما حسام

وی را باخبر کرد و از خلیفه درخواست سپاهی عالوه  ،هالکو ۀاز نقش و عباسی اطالع داد

ر نیروهایش کرد تا پشت سر هالکو برود؛ اما خلیفه این پیشنهاد را نپذیرفت و حتی ب

 .(921-922همان، )زد ای نیز به او ضربه

انجام داده بود مطلع شد، بر او لشکر کشید،  عطا نیالدحسام آنچه اززمانی که هالکو 

دست ا برای بهود را امن و سپاهیانش رچنین هالکو راه خدژ او را ویران کرد و این

سپاهیان مغول  ،. زمانی که به انباء رسید(91-92: 1996وصاف، )داد  سوقگرفتن بغداد 

دجیل و اسحاقی و نهر عیسی  ۀبغداد پیش افتادند و ساکنان منطقبرای استیال یافتن بر 

فراریان  است که شده ملک پا به فرار گذاشتند و به بغداد پناه بردند و روایت و نهر
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 و ر از رود دجله تا به بغداد برسنددادند برای عبوهای طال یا مقداری دینار میدستبند

. (922-926: تابیطقطقی، ابن)شوند ها ساکن ابانـها، مساجد و خیآنجا در مدارس، رباط

حتی تردید این ازدحام ناگهانی تأثیر بسیاری در وضعیت اقتصادی بغداد داشت؛ بی

. سیل عظیمی اتفاق افتاد که ه 614بود و در سال  شده ترشدت وخیمبه از قبل وضعیت

عیسی را سیل فراگرفت و قُبین، دجیل، نهرملک و نهر ؛های بسیاری را ویران کردخانه

. ه 611در سال  .(911-916: 1911فوطی، ابن)رفت آب  های کشاورزی بسیاری زیرزمین

 ه بغداد را دچار چالش جدیکاد ـعه در بغداد اتفاق افتـان سنی و شیـدرگیری می

دارای شخصیت  نیزمستعصم در این میان  .(926: تابیطقطقی، ابن)کرد  افکنیتفرقه

 علقمیگذراند. ابنمی نوازانخود را به تماشای رقاصان و طبلضعیفی بود و بیشتر اوقات 

برای  هاآنتعداد نفرات سپاه و خرید هدایا و ارسال  ۀوزیر موفق به اقناع خلیفه دربار

: 1942؛ پطروشفسکی، 921-922: 1911فوطی، ابن)شد ه همراه مقدار زیادی از اموال هالکو ب

نش اهمال کرد و کند که خلیفه در پرداخت عطایای سربازافوطی اضافه میابن. (1/66-22

ید ترد. بی(921-924: 1911فوطی، ابن) نمودعطایا از بازارها و جوامع  به گرفتنآنان را وادار 

 .نمودتمام این اقدامات، کار هالکو را برای استیال یافتن بر بغداد آسان 

 
 )ترسیم نگارنده(جهت تسخیر بغداد  مغوالن: مسیرهای لشکرکشی 1شکل 
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 های خلیفه در بغداددرگیری مغوالن با نیروی یسازهیشب: 2شکل 

 

 نیروهاي ناراضيبکار گیري ب. 

اساسی بر عهده داشتند. در طول حکومت  نقشینیز مسیحیان در سقوط بغداد 

عباسیان، اقلیت عیسوی همواره در بغداد صاحب قدرت و در کارهای فرهنگی، علمی و 

 :Lane 2018) دادندیمسیاسی وارد بوده و از جهت تعداد نیز جمعیت فراوانی را تشکیل 

های تخصوص از زمان اگتای قاآن، حکومبهاز ابتدای تشکیل حکومت مغولی، . (118

را از طرفی به مسیحی  هاآنقرار داشت،  هاآنمسیحی شرق که ارمنستان در رأس 

کردند یـل آنان دعوت مـودی کامـگر به جنگ با مسلمانان و نابـشدن و از طرف دی

 .(962-2/962: 1921بیانی، ؛ 12-2/41: 1942تغری، ابن)

ر رسیده بود که ان خبگردید، چون به مسیحی غربزمانی که هالکو مأمور فتح 

، از سراسر نقاط ممالک هستندوی  ۀاحترام و عالق مسیحیان مورد ۀکشیشان و هم

 علقمیند. زمانی که ابنجانب اردوی وی رهسپار شداسالمی ازجمله بغداد، کشیشان به

 ۀگ عازم اردوی هالکو شد، رئیس فرقبرای گفتگوهای نهائی بر سر جن خلیفهاز جانب 

نام داشت که همراه وزیر نزد هالکو )مار میخا( ساکن بود، ماکیخا  نسطوری که در بغداد

 .(922: 1911فوطی، ابن)شد گسیل 

دانیم قدر می، اطالع صحیحی در دست نیست؛ ولی همینبین آنان گذشتآنچه  از

یک در کلیسای بزرگ آن جمع شدند و به هیچ بغدادمسیحیان  ۀ، همکه هنگام تهاجم

در »باره عبارتی گویا دارد: عیسویان بغداد یامد. جوزجانی درایناز آنان آسیبی وارد ن
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شده بودند و مکتوباتی حاکی از دعوت وی به فتح بغداد بین همدست با هالکو « سر

. هالکو پس از پیروزی دستور داد (114-2/112: 1942جوزجانی، )بود بدل شده  و آنان رد

بغداد را به سرای دواتدار کبیر منتقل های کلیساها به صدا درآید و جاثلیق تا ناقوس

و در  دادندترین گروه سپاهیان هالکو را مسیحیان تشکیل میساخت؛ طی نبردها، مهم

 .گرجی ارمنی تبار قرار داشت ۀگرجی تحت فرماندهی خانچن، شاهزادمیان آنان سپاهی 

روسه، گ)گرفت بیشترین قتل و غارت در شهر به دست گرجیان و سایر مسیحیان انجام 

 قول جوینی:هب. تاریخی داشت ۀت به مسلمانان سابقگرجیان نسب ۀ. کین(161-169: 1919

را جای خلیفه بنشانند، مساجد را تبدیل به کلیسا کنند و دین اسالم هجاثلیق را ب»

جوینی، )بودند ه هزار سپاه آماده کردور قریب سیمنظتبدیل به عیسویت نمایند. بدین

اینک وقت مناسب برای گرجیان فرارسیده بود. زمانی که هالکو  .«(2/116-111: 1969

افراد خود  ترینزبدهعازم بغداد بود، در تبریز سرداران گرجی را به حضور پذیرفت و آنان 

فکر »نویسد: . مارکوپولو در این زمینه می(111: 1922ساندرز، )گذاشتند  اورا در اختیار 

 ۀوسیلکه به یهایسی، بدین طریق انتقام ظلمکنم که پیامبر رئوف ما حضرت عیمی

مسیحیان »افزاید: و می «بود، گرفته باشدمستعصم به مسیحیان باوفا و مؤمن روا شده 

)مارکوپولو،  ای رهایی یافتندکه مورد آزار فراوان او قرارگرفته بودند، سرانجام با معجزه

1919 :92)». 

 سقوط خالفت ابي مسئلۀو ارزيخردمندان ج. مشورت با 

 به ایران سویبه حرکت روز از که هالکو بغداد، خلیفۀ نابخردانۀ گیریموضع دنبال به

 هایجوییبهانه و نظامی ،سیاسی تمهیدات و ای مبذول داشتویژه توجّه بغداد مسئلۀ

لذا  بود، مورد این در وی تصمیم از حاکی بغداد تسخیر مقدمات آوردن فراهم برای وی

 از بیمناکی به تظاهر حتّی گاه و زد مختلف هایاستصواب و مکرّر هایمشورت به تدس

 و عوام افکار سازیآماده برای سیاسی بازی نوعی عمدتاً که داشت عباسی حاکمیت

 باالخره ،بود تاریخی و اجتماعی سیاسی، وقایع ترینبزرگ از یکی وقوع آستانۀ در خواص

 باز مغول روی به بغداد هایدروازه 616 سال در و گرفت بغداد فتح بر قطعی تصمیم نیز

در جهت شروع  هالکو پیوسته با اطرافیان .(1224-2/1229: 1929، اهللفضل)رشیدالدین  شد

این کار شوم است و »الدین منجم گفت: در این هنگام حسام ،نمودمیمشورت محاصره 

اتفاق و ولی امرا به ،نیز ارائه داد ؛ چند دلیل«هرکس با خلیفه درافتاده از بین رفته است

 نظر خواجه او. (262: 1911جعفریان، ) یدجنگگفتند که باید  )رهبانان بودائی(بخشیان 
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پنداشت که بر سبیل امتحان است؛  ،وسی را جویا شد. خواجه متوهم گشتنصیرالدین ط

ده است و چند ای رخ ندااند و اتفاقی نیفتاده و واقعهشدههایی کشتهپس گفت: خلیفه

جواب داد: بجای خلیفه،  ازآن چه شود؟ خواجهمثال نیز آورد. هالکو گفت: پس

نصیرالدین طوسی به امر هالکو با  الدین منجم و خواجههالکوخان بود. آنگاه حسام

-9/262: 1969جوینی، )شد باره بحث کردند و سرانجام قرار جنگ گذاشته یکدیگر دراین

نیروهای مغوالن  چراکهنداشت،  تهاجمدر شروع  یریتأثاین نظر  رسدیمبه نظر  .(269

 دوره نیز به سمت بغداد یورش آورده بودند.این قبل از 

 تعقیب و گريز راهبردد. 

میان بعقوبه و باجسرا در مسیر خراسان  ،عباسی ۀان خلیفسپاهی ۀفرماندکبیر  دواتدار

 همراه رسیدند،ول به شمال بغداد خیمه زد؛ اما زمانی که به وی خبر رسید نیروهای مغ

. بر این اساس، خلیفه دستوری صادر قابله با دشمن از دجله عبور کردسپاهیانش برای م

سپاه را برای مقابله با هالکو نزدیک خانقین به سمت جاده خراسان برد.  ۀبقی اوکه  کرد

شده و خارج واابن فوطی ذکر کرده است که امرا نپذیرفتند که برای جنگ به فرماندهی 

پاهیان مغول در چند فرسخی با دستور خلیفه مخالفت کردند. دواتدار و سپاهیانش با س

 .(921-911: 1911فوطی، ابن)شدند . روبرو ه 616محرم سال  1البصره در باب شمالِ

 .سپاهی بود 222/92طقطقی ذکر کرده که عدد نیروهای دواتدار نزدیک به همچنین ابن

-922: تابیطقطقی، ابن)کردند دای امر شکست خوردند یا تظاهر به شکست مغوالن در ابت

 ،و به تاریکی شب خوردند ؛ بنابراین نیروهای خلیفه از تعقیب آنان منصرف شدند(926

درواقع  عبور کرده و تا صبحگاه آنجا ماندند. )یکی از نهرهای فرعی دجیل(پس از رود بشیر 

لیفه دچار سردرگمی استفاده نمودند تا نیروهای خ از استراتژی تعقیب و گریز هاآن

مغوالن را به هایی که یکی از مهمترین شیوه. ساماندهی نمایند ند دوبارهشوند و نتوان

شدت در تسخیر بغداد یاری نمود، استفاده راهبرد تعقیب و گریز در برابر نیروهای 

نمودند، بعد از را آغاز می ایکه ابتدا گروهی از پیاده نظام حملهطوریهخلیفه بود، ب

مسافتی طی  با سپسگریختند، پیکاری کوتاه، تظاهر به شکست کرده و از معرکه می

نظام مغول از چند جانب، نیروهای خلیفه را در بر گرفتند و موجب نیروهای سواره

 است: شده میترس هاآندر شکل زیر نوع پیکار میان شکست آنها شدند. 
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 وممرحله د مرحله اول

  
 ترسیم نگارنده()مغوالن وگریز سازی استراتژی تعقیب: شبیه9شکل
 

 دجله تغییر در مسیر رودخانۀه. 

ای تحت فرماندهی افسران مغولی، های محاصرهدر جنگ توجهقابلهای یکی از ویژگی

توپوگرافی و محیط طبیعی مناطق اطراف، جهت محاصره  ۀهای محاصراستفاده از جاده

ها مسیر کردن شهر، آن مهرومومرامون و ـمنظور قطع ارتباط با محیط پیبود. به

. همچنین با استفاده از دیوارهای ساختندیمها را تغییر داده، سدهایی مقابل آن رودخانه

کردند. این راهبرد نشان از آن دارد ها مسیرهای ارتباطی را مسدود میآجری و گلدان

و  دهید آموزشی خوببهی مهندسی هاگروهر در که بخش مهمی از اندیشه و ابتکا

 . بدون یکدارند راهای بزرگ ریزی و اجرای چنین پروژهصنعتگرانِ ماهرِ قادر به برنامه

قدرت واحدهای محاصره  ظاهراً .داد انجام تواننمی را هاییایده چنین بزرگ، کار نیروی

یا تغییر در توپوگرافی در اطراف ی محاصرۀ برتر هایفنّاورتوسط ایلخانان خیلی بر روی 

 قرار دادنها به توانایی استخدام نیرو نظامی، ها متمرکز بودند؛ آنشهر محاصره و یا قلعه

روز بدون وقفه در پیکار جنگ یی که شبانههاگروههای محاصره و تعداد زیادی از ماشین
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 شهر حاکم به شنرو پیامی با فرستاده یک محاصره شروع از بودند، متکی هستند. قبل

و  تسلیم)داد می ارائه مستقیم و ساده پیشنهاد فرستاده یک شد؛می قلعه فرستاده یا

. مرحلۀ بعدی بر اساس (116: 1922ساندرز، ؛ 192: 1966)رشیدوو،  نظامی( رویارویی از جلوگیری

 شد، تسلیم کامل وتنها پاسخی که مانع از محاصره می درواقعشد، اما پاسخ تعیین می

پرداختند زمانی بود که ی اردوگاه میدهسازمانحکومت مغوالن بود. وقتی به  دیأیت

. قبل از اینکه شروع به محاصرۀ بغداد انددادهتصمیم به محاصرۀ مکان و ادامۀ آن 

های شهر را واکاوی ی قرار داده و دروازهموردبررسنمایند، نیروهای هالکو منطقه را 

های . بعد از چند هفته مغوالن تصمیم گرفتند تاکتیک(912: 1911ابن فوطی، )نمودند 

گذاری برای نیروی کار و زمان بود؛ ترین سرمایهخود را تغییر دهند. این بزرگ

که های شهر باالتر بودند، هنگامیها از دیوارههای شهر و برجساختمان کهییازآنجا

 به دستمزیت ارتفاع را  هجیدرنتها نصب شدند؛ های محاصره کامل بر روی آندستگاه

. عالوه بر این تونل آب منجر به مسدود شدن ارتباط (41-91: 1196وصاف، )آوردند 

در یک . (921-922: 1911ابن فوطی، )کند توانست فرار نمی کسچیهاین  وجود باگردید، 

معرکه طغیان کرد و صبح زود مغوالن بر  ۀبشیر بر منطق رودِ آبِ ،شب ۀانیممورد 

نشینی شد. در ور شدند و خلیفه مجبور به عقبای خلیفه به شکلی وحشیانه حملهنیروه

نظام را از حرکت ها برخورد کرد و سوارهرود بشیر به آن سیالبنشینی حین عقب

واداشت؛ بنابراین برخی از سپاهیان خودشان را در آب رود انداختند اما نیروهای مغول 

جنگی که  ۀاز آنان زنده ماندند تا از میان ها را تعقیب کردند و تعداد کمیآن

پس از شکست سپاهیان خلیفه  .(41-96: 1996وصاف، ) ابندیرهایی  ،خورده بودندشکست

 ا کردند.یبغداد مه ۀها، نیروهای هالکو اسباب کار را برای محاصرنشینی آنو عقب

ی و امیران ایرانی ی بود که به فرماندهان نظاماگونهساختار نیروهای نظامی مغوالن به 

عرض گه و شمار لشکر را جوینی آورده است:  کهچنان؛ اندنداشتهاتکا و اعتمادی  اصالً

اصحاب و نواب آن را معزول  و انداند که دفتر عرض را بدان منسوخ کردهساخته یوضع

تنها در یک مورد هالکو از کارشناسان و نیروهای نظامی محلی  .(24-1/29: 1969جوینی، )

 .(42: 1996؛ وصاف، 262-9/261: 1969جوینی، )گرفت هت محاصرۀ بغداد به کار ج

 در فتح بغدادمنجنیق( ـديوارکوب)ادوات نظامي . و

 بخشاز سپاه در نزدیکی بیمارستان عضدی، کنار پل چوبی مستقر شدند و  گروهی

هر آنچه را که دیگر در جنوب کنار پل پائینی مقابل قصر تاج استقرار یافتند؛ اما هالکو 
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. به سمت بغداد، از راه خراسان با ه 616محرم سال  12رها کرد و در  ،در خانقین داشت

رسید، سرباز می 222/222نیروهایی که تعداد آنان به همراه نیروهای کرخ و موصل به 

ش در شرق بغداد مقابل ـنیروهایاو همراه با  .(261-9/266: 1969جوینی، )کرد حرکت 

؛ 921-929: 1911ی، ـفوطنـاب) افتیرار ـلبه استقـالحابـو بواذی( ـکل ۀ)دروازی العجمبرج

؛ اما جناح راست سپاه به فرماندهی کیتو بوقای، خارج از سور در (922: تابیطقطقی، ناب

چپ تحت شمال شهر مقابل بازار سلطان مستقر شدند. این در حالی بود که جناح 

صریه در انتهای جنوب شرقی بغداد استقرار یافت. مغوالن البفرماندهی بایجو نزدیک باب

دو دیوار یکی در  هاآننیز آجرهای موجود در خارج از حصار را جمع کردند و به کمک 

 .(Lane, 2018: 118-119) کردند بنابغداد ی ـگری در قسمت غربـبخش شرقی و دی

بنا  ،کردای آتش پرتاب میهکه سنگ یا گلوله را هاییدیوارکوبهای گونه که پایههمان

در  هاآنو با توجه به آنکه نزدیک شهر بغداد صخره وجود نداشت که از  کردند

های نخل رو مغوالن آجر و ریشهازاین، (Sinor, 1977: 239-242) دها استفاده کننمنجنیق

ی، عزاو)فرستادند را جمع کرده و نیروهایی را برای آوردن صخره از کوه حمرین و جلوالء 

گونه بود که مستعصم دستور به اصالح حصار بغداد داد؛ بنابراین این .(1/124-121: 1412

العجمی ها از مرکز، حصارهای برجمنجنیق . آغاز گردید وه 616محرم سال  22نبرد در 

به  نیز هاییبغداد هالکو نامه ۀرد هدف قراردادند. در خالل محاصرروز مو 6را به مدت 

 .(124-1/129همان، )فرستاد  ،و علمایی که در جنگ نبودند قضات و تاجران

 
 بغداد توسط نیروهای مغوالن یهاوارهیدتخریب  یسازهیشب: 4شکل      
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العجمی ویران شد و نیروهای مغول وارد آن شدند. اهالی . برجه 616محرم  26در 
فوطی ده شدند. ابنت پیدا کردند، پراکنکه دیدند مغوالن بر این برج دسبغداد هنگامی

تعداد بسیاری از ساکنان بغداد را گرفتند و کسانی را که در حال  است که روایت کرده
که امرایی از . مستعصم نیز درحالی(911: 1911فوطی، ابن)کردند اعدام ، یز بودندگر

 هاآنسای دربار خالفت گرد او جمع شده بودند، خارج شد و همگی ؤعباسی و ر ۀخانواد
خان وضع کرده زیرا وی مطابق با قوانین یاسا که چنگیز ؛تعصم سرشان قطع شدجز مس

به قتل رسید. سپس مغوالن به شهر حمله کرده و و ای وارد شد اش ضربهبه سینه ،بود
برخی، تعداد  با شمشیر به تمام اهالی شهر در چندین روز حمله کردند. تا آنجا که

؛ پطروشفسکی، 224-19/229: 1422کثیر، ابن)اند ستهنفر دان 222/622 دودشدگان را حکشته

1942 :1/112-119). 
های کثیف و آلوده ها و یا آبراهمگر کسانی که در چاه نبرد درکس جان سالم بههیچ

 صکاما تاجرانی که روابط تجاری با مغوالن داشتند، با پرداخت  ،شده بودند پنهان
نگهبانان  یارلیغاتِیا امان  سفته و اوراق بهادار است(ها به معنی چک و )صکوک در اصطالح عرب

؛ 4/466: تابیشندی، ـقلق؛ 922: 1911ی، ـفوطنـاب)گرفتند ود ـت از خـرای حمایـب را مغول

 کمترینرسد هالکو برای محافظت بغداد تالش کرد نظر میبه. (4/221: 1112خلدون، ابن
اتش را مبنی بر تعمیر و مرمت بازارها و تخریبی بر آن وارد شود و به همین علت دستور

باره چنین طقطقی دراینابن .(926: 1911فوطی، ابن)کرد شده در آن صادر های ویرانمکان
آورد تا از آنان برای  مستنصریه گرد ۀمدرس هالکو پس از پیروزی، علما را در»نویسد: می

تر است یا سلطان مسلمان حکومت خود فتوا بگیرد. او سؤال کرد: سلطان کافر عادل به
رغم میل خویش فتوا دادند که سلطان کافر ستمکار؟ علما پس از کنکاش عاقبت علی

پس منابع بر این باور شدند که هالکو، اگرچه کافر بود، عدالتی تمام ارجح است و ازآن
 .(926: تابیطقطقی، ابن) «داشت

عالم فت مستولی شده و اهالکو بر تخت خال»نویسد: باره چنین مینطنزی دراین
ی روز رستاخیز آمده است و پس از قتل خلیفه ئکه گو چنان شددین را زیر پی سپردند. 

هالکو و فرزندانش بغداد را  .(142: 1996نطنزی، ) «ماندرسم خالفت در اقطار زمین عاطل 
پس بغداد پایتخت زمستانی . ازآن(1/14: 1922حافظ ابرو، )ساختند مرکز حکومت خود 

حکومت جدیدالتأسیس ایلخانی قرار گرفت. هالکو برای آرام ساختن مردم چنین اظهار 
 «داربا یاغی جهانگیریم و با ایل جهاندار. بحمداهلل هم جهانگیریم و هم جهانما »داشت: 

بدین ترتیب حکمرانی خلفای عباسی در بغداد  .(1224-2/1229: 1929، اهللفضل)رشیدالدین 
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مغوالن و دستگاه  سنجیدۀ بود، با راهبردهای نظامیِ افتهیتداومکه بیش از پنج قرن 
 فروپاشی و اضمحالل آن ختم گردید.فاسد خالفت به 

 
 (ترسیم نگارنده)مغوالن هنگام تهاجم  بغداد شهر نقشه عمومی محالت: 1شکل 

 

 نتیجه. 5
ری سپاه های تاریخی مربوط به سقوط بغداد، معموالً به کارآزمودگی و فناودر بررسی
شود و عمدۀ مورخان، همۀ اسباب برافتادن خالفت اسالمی را در توجهی میمغوالن بی

با  مغولاین در حالی است که دستگاه جنگی عظیم  جویند.ضعف درونی این ساختار می
ای بزرگ گیری از دانش فنی مردم مغلوب خود و استفاده از تجربیات آنان، سرمایهبهره

ها زمانی پا به آن رقابل انکار بود.ـی با مسلمانان غیـویارویداشت که به هنگام ر
های محاصره و رخنه در دژها از طریق نقب های اسالمی گذاشتند که تکنیکسرزمین

های آتشین را دارا بودند. استفاده از قدرت زدن و یا ویران کردن استحکامات با گلوله
طور که در بخش نیروی موختند؛ همانآتش در نبردها، فنی بود که مغوالن از چینیان آ

انسانی سپاه، متکی به مردم شمال چین بودند. دستگاه جاسوسی منظم و ایجاد رعب و 
النهرین، سازماندهی ها بود. در فتح بینوحشت نیز بخش مهمی از سیاست نظامی آن

صحیح سپاه مغول و استفادۀ هوشمندانه از شرایط جغرافیایی و عوارض طبیعی 
رودها، عامل مهم غلبه بر دستگاه نظامی خالفت بود. به هنگام رویارویی نیز،  مخصوصاً

رو است، برگ ای از خصلت چابکیِ مردم شبان و کوچراهبرد تعقیب و گریز که نشانه
آورد. مغوالن همچنین از قدرت برندۀ مغوالن بود و سپاهِ رقیب را حسابی به ستوه می
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ه کردند و با همراه کردن اندیشمندان و نظرخواهی از نیروهای ناراضی در بغداد استفاد
آنان، زمینۀ ذهنی را برای حذف خالفت فراهم نمودند. در نهایت، مجهز بودن به فناوری 
برترِ منجنیق یا دژکوب، سبب گشت تا هیچ حصار و دیواری نتواند سدّ راه مغوالن باشد 

 و بغداد پذیرای هالکو گشت.
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