
 سقوط الدولة العباسیة و دور الشیعة بین الحقیقة و االتھام

 سعد بن حذيفة الغامدي

 الرياض :مکان چاپ

 . نويسنده اين کتاب استاد سعد بن حذيفه الغامدي استاد تاريخ دانشگاه ملک سعود در شھر رياض است
ايـن کتـاب : گفتنـد. به رياض داشتم از دانشگاه ملک سعود ديداري کردم و در کتابخانه بزرگ اين دانشگاه از اين کتاب سراغ گـرفتم 1383در سفري که در دي ماه سال 

جه شــدم کـه . ممنوع است و از دايره استفاده عمومي خارج شده است در آنجا دريافتم که اساسا استاد خودش در ھمان دانشگاه شاغل است و با تامـل بیشـتر متو
غداد بــه مغوالمحتواي اين کتاب سبب شده است تا سنیان متعصب آن ديار آن را برنتابند و کتاب را جمع آوري کنند، چرا که مولف از نقش شیعه در جريان حمله  به ب ن 

 .تفصیل صحبت کرده و آنچه را که برخي از منابع در اين باره نوشته اند اتھاماتي بي پايه خوانده است
مه عربـي آن در مجلـه الثقافــه االسـالمیه از رايزنـي  اين بحثي بود که سابقا دکتر عبدالھادي حائري به عنوان پايان نامه ارشد خود نوشته و تـا آنجـا کـه مـي دانـم ترج

نه . بعدھا بنده ھم مطالب فراواني بر آن تحقیق افزودم که در تاريخ تشیع در ايران چاپ شد. جمھوري اسالمي ايران در سوريه چاپ شد گري در ايـن زمی باز ھم آثـار دي
 .در فارسي نوشته شده يا ترجمه شده است

 .اين سابقه مرا بر آن داشت تا کتاب را به ھر قیمت به دست آورم
وقتي کتاب را به دست آوردم ديدم که اساسا عنوان کتاب اشاره به ھمین بحث دارد و موضع مولف به رغم سني بودن و اين که استادي در دانشگاه ملک سعود است 

 .موضعي است جالب و قابل توجه و محققانه و بي طرف
 .باشد تا بزرگواري آن را به فارسي ترجمه کند. در اينجا گزارش کوتاھي از آن ارائه مي کنم

در اين حمله لشکري . ھجري نوشته شده است 656ن در سال مغوالمقدمتا بايد گفت اين کتاب از جمله آثار فراواني است که در باره واقعه عظیم سقوط بغداد توسط 
در جريان ايـن حملـه، . اين لشکر مسوول فتح ايران و ادامه آن تا ھر آنجايي بود که برايش مقدور بود. ستان به راه افتادمغولن به فرماندھي ھوالگوخان از مغوالعظیم از 

 .دولت خوارزمشاھیان، اسماعیلیان الموت و مھم تر از ھمه عباسیان نابود شدند و براي ھمیشه صحنه تاريخ را ترک کردند
 .مولف متتبع در اين اثر خود ضمن چندين فصل به بررسي اين ماجرا پرداخته است

 .ن و کیفیت شکل گیري قدرت آنان استمغوالفصل نخست کتاب در باره مشکل و مساله اصلي يعني اصل ظھور چنگیز و 
 .ن و فتوحات آنان در سرزمین ھاي اسالمي است که چندين دھه به طول انجامیدمغوالفصل دوم بحث ھجوم 

جود داشـته از نگـاه منابـع . ن به دنیاي اسالم استمغوالفصل سوم اوضاع خالفت عباسي در آستانه حمله  ين ديـار و شرايط دشوار و پیچیدگي ھــاي خاصـي کـه در ا
 .مختلف مورد بررسي قرار گرفته است

که بــر سـر راه . ن به بغداد به فرماندھي ھوالگو خان بر اساس منابع موجودمغوالفصل چھارم کتاب شرحي است از حمله  بررسي نیروي نظامي آنھا، دشواري ھـايي 
 .سپس مکاتبات میان ھوالگو و مستعصم عباسي و اين که چگونه آنان توانستند وارد بغداد شوند. داشتند و از آن جمله تصرف قلعه ھاي اسماعیلیان بود

قش . ن استمغوالاما فصل پنجم کتاب در باره نقش عناصر داخلي در دنیاي اسالم اعم از مسلمان و مسیحي در ھمراھي و ھمکاري با  به ن در اينجا ابتــدا اشــاره اي 
ند و آن دخالـت  کرده ا مسیحي ھا اعم از مسیحي ھاي خارج ازدنیاي اسالم و داخل شده و سپس به موضوعي پرداخته که منابع تاريخي سني روي آن تاکید زيــادي 

 .ن استمغوالشیعیان در سقوط بغداد و ھمراھي با 
ن کنار آمنـد و مغوالوي با اشاره به اين که اکثريت مردم عراق شیعه ھستند و تاکید بر اين که يکي از مھم ترين مراکز تاريخي آنان حله بوده و اين که مردم اين شھر با 

 .آنان نیز متقابال شھر حله را ويران نکردند اشاره به اتھاماتي مي کند که توسط ابن کثیر و ديگران در باره شیعیان مطرح شده است
 .وي بر اساس آنچه روي عنوان کتاب آورده يکي از اھداف اصلي اش بحث از ھمین مساله بوده است

تا ايـن نیـاز وجـود نداشـته . ن و شخص ھوالگو، نیازي به مساعدت شیعیان بر ضد سنیان داشته است يا خیرمغوالوي ابتدا اين پرسش را مطرح مي کند که آيا اساسا 
 .ن بیھوده خواھد بودمغوالباشد اساسا بحث از ھمراھي شیعیان با 

سال پیش از آن به طور مداوم به سرزمین ھاي اسالمي حمله کرده  38ن در اين مقطع مي دانیم، آنان طي مغوالوي مي گويد بر اساس آنچه ما از زندگي و سیاست 
 .بنابرين سیاست آنان واضح است. و چند بار تا سامرا و بعقوبه ھم رسیدند

ند بايـد . ن در جھت نابودي ھمه چیز استمغوالاين که چرا مردم حله چنین کردند براي اين که مي دانستند مسیر  مي کرد نان نمـي رفتنـد و آنـان را راضـي ن اگر نزد آ
 .اين در شیعه بودن و سني بودن آنان تفاوتي نداشت. آماده مي بودند تا ھمه چیزشان از میان برود

که کســي. ن بود فرماني داشت که بايد بغداد را بگیردمغوالھوالکو از سوي برادرش منکوقاآن که فرمانرواي   بنابرين آنان به ھر روي در پي اين امر بودند و نیازي به اين 
 . آنان را مساعدت و راھنمايي کند نداشتند

ھا  استاد غامدي که استاد دانشگاه ملک سعود است اين قبیل مطالب را اتھامات بي پايه اي مي داند که در مصادر کھن مانند الحوادث الجامعه و ديگران نیامـده و بعد
 .ساخته شده است

 ).333ص (وي چنین تھمتي را از دامن وزير شیعي مستعضم يعني مويد الدين بن علقمي ھم نفي کرده و آن را بي اساس مي خواند 
غامدي ريشه اين قبیل مطالب را درنزاعھاي تاريخي میان شیعه و سني دانسته و بر آن است که آن دشواريھا سبب شده است تا اين مطالب به شیعیان نسـبت داده 

 .شود
 .ادامه داده و از خواجه نصیر الدين طوسي و نقش او در حفظ بغداد ھم ستايش کرده است 352وي بحث از اين اتھام را تا صفحه 
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