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نقش دولتمردان سالجقۀ روم در پیدایش نبرد ابلستان و شکست مغوالن در آن
دکتر ذکراهللا محمدي
گروه تاریخ،دانشگاه بین المللی امام خمینی،
قزوین،ایران
زهرا علیمحمدي

کارشناس ارشد تاریخ ایران اسالمی، 
،قزوین،ایران)ره(دانشگاه بین المللی امام خمینی

چکیده

ن پس از تهاجم به منطقـه آسـیاي صـغیر، دولـت سـالجقه روم را تحـت سـلطه خـود         مغوال
از سـوي  . درآورده و معین الدین پروانه را به نیابت از خـویش در منطقـۀ مـذبور حاکمیـت دادنـد     

کـه داراي اختیـارات   یز به آن منطقـه اعـزام کـرده بودنـد     دیگر، ایلخانان، امیران مغولی خویش را ن
الـدین و  شـرف (خانـدان پروانـه و دیگـر دولتمـردان روم چـون بـرادران خطیـر       . العاده بودنـد فوق

هاي نیروهاي مغولی شرّ آنان را از ها و اخاذيکه عزم داشتند بنا به دالیلی چون تعدي) ضیاءالدین
هایشان از ملک ظاهر مملوك کـه یـک دولـت مسـلمان و دشـمن      منطقه دفع کنند، در آغاز فعالیت

همکاري سلطان بیبرس با این امـر، منجـر بـه تصـادم و رویـارویی      . تمداد طلبیدندایلخانان بود، اس
الـدین و یـارانش، لشـکر    هاي معیننیروهاي وي با اباقاي ایلخانی در منطقۀ ابلستان شد که با حیله

آنچه نصیب دولتمردان روم شد، کشـتار  . شکست خورد.) ه676سال (در نبرد ابلستان) اباقا(ایلخان
در عـوض کـار آنـان بـراي جهـان اسـالم       . اباقاي ایلخانی و سقوط دولت پروانـه بـود  آنان توسط

.ارزشمند واقع گردید
.نبرد  ابلستان، دولتمردان سالجقه روم، اباقاخان، ملک ظاهر بیبرس:کلیدواژگان

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


هم                                             شماره د.سال سوم.فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ ١٢٤

مقدمه
تـرین حـوادث اوایـل حکومـت     ترین و تلـخ آمیزشکست ابلستان براي مغوالن یکی از فاجعه

این جنـگ اگـر   . اتفاق افتاد) ق.ه676-658(باشد که در نبرد با سلطان بیبرس مملوکینان میایلخا
چه بین دو دولت مذکور به وقوع پیوست، ولی متأسفانه تا به حال نظر کمتر کسی به دالیل شـروع  

.و شکست آن از جانب سالجقۀ روم جلب شده است
تهاجم مغول به منطقۀ آسیاي صغیر مجبـور  الدین پروانه هنگامتردیدي در این نیست که معین

او توانست پس از آن به . شد با مغوالن صلح کرده و جلوي حمالت آنان به منطقۀ مذکور را بگیرد
در . یاري مغوالن، حاکمیت دولت سالجقۀ روم را به دست گرفته و نایب ایلخانان در منطقه باشـد 

شـد کـه بـراي ایلخانـان کـه در پـی       یحقیقت، منطقۀ مذکور یک منطقۀ اسـتراتژیک محسـوب مـ   
ایلخانـان نیروهـاي خـویش را در آنجـا     . هاي خویش بودند، اهمیت به سزایی داشـت کشورگشایی

هـاي  صدد بودند تا از طریق آن به فتح سرزمینمستقر کرده و با پروراندن دولتی وابسته به خود در
هـاي  انگیـزه . ه بودنـد، بپردازنـد  دولت ممالیک که اینک دستگاه خالفت جدیدي را بـه راه انداختـ  

. ایلخانان از بین بردن قدرت سالطین ممالیک و به دسـت گـرفتن حاکمیـت حـوزة مدیترانـه بـود      
ولـی  . نشانده پروانه، نیروهاي خویش را در اختیارشان قرار دهدبنابراین انتظار داشتند، دولت دست

سلسله اقداماتی را بـرخالف منـافع آنهـا    الدین پروانه در عین وفاداري ظاهري به آنان، پنهانیمعین
براي اینکه علل و عوامل دسـت زدن ایـن   . ها پرداخته شده استداد که در این مقاله بدانانجام می

دولتمردان به روابط با ملک ظاهر بیبرس آشکار شود، نخست به نوع رفتارهاي نمایندگان و امـراي  
رس پرداخته شـده اسـت، تـا معلـوم شـود چـرا       مغولی در منطقه و نیز موقعیت سیاسی سلطان بیب

هـاي سیاسـی دولتمردانـی چـون     همچنـین فعالیـت  . دولتمردان سالجقۀ روم از وي یاري طلبیدند
الدین پسر پروانـه کـه از عـامالن    الدین پسران خطیر، مهذبالدین پروانه، ضیاءالدین و شرفمعین

که جنگ به ویـژه بـر دولـت سـالجقۀ     سرانجام به نتایجی . پیدایش جنگ شدند، ترسیم شده است
سعی مقالۀ حاضر بر این است که بـه سـؤاالت زیـر پاسـخ     . روم برجاي گذاشت، اشاره شده است

.روشنی بدهد
الـدین پروانـه در پیـدایش نبـرد ابلسـتان و      دولتمردان سالجقه روم و در رأس آنان معـین )1

شکست مغول در آن چه نقشی داشتند؟  
شد که آنان دست به چنین عملی بزنند؟چه عواملی باعث ) 2

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


١٢٥…نقش دولتمردان سالجقه روم در پیدایش نبرد

اهمیت این مقاله از یک سو، از جهـاتی اسـت کـه شـبهات نظراتـی کـه ارتبـاط و مناسـبات         
کنـد  دانند، رفع کرده و ثابـت مـی  الدین پروانه با ممالیک مصر و شام را به نوعی یک اتهام میمعین

وهـاي قدرتمـدار روم را در نهضـتی    که نه تنها پروانه دست به چنین عملی زد؛ بلکه وي همـۀ نیر 
هاي محققان ترك کـه مبـارزه   از دیگر سو، به روي نظریه. علیه عنصر بیگانۀ مغولی بسیج کرده بود

انـد، خـطّ بطـالن    علیه نیروهاي مغول در آسیاي صغیر را مختص ترکمانان و اتراك قرامان دانسـته 
ها بایـد باشـند، در ایـن    تاً سلجوقنامهذکر این نکته ضروري است که منابع فارسی که عمد. کشدمی

اند و مقاله حاضر بیشتر بر مبناي گزارشات منابع عربی گرد آمده زمینه مطالب چندانی عرضه نکرده
.است

)سلطان ممالیک(ظاهر بیبرسالدین پروانه با ملکآغاز مناسبات معین
ضروري است در خصوص اینکه دولتمردان روم چگونه باعث وقوع جنگ ابلستان شدند،

اي از اوضاع دولت سالجقۀ روم پس از تهاجم مغول به منطقۀ آسیاي صغیر و ابتدا به ذکر خالصه
در حقیقت به چرایی روي آوردن . نوع رفتار امرا و مأموران مغولی در دولت مذکور پرداخته شود

که نیروهاي زمانی. این دولتمردان به دولت مملوك که سرانجام باعث وقوع نبرد ابلستان شدند
الدین سلیمان معروف به پروانه معینمغولی سرزمین آسیاي صغیر را به اشغال خویش درآوردند، 

یکی از دولتمردان سالجقۀ روم با مطرح کردن مسئلۀ صلح با 1)بن محمدمهذب الدین علیپسر(
بر این مغول، دولت مذکور را از افتادن در دام سقوط نجات داد و در عوض تابعیت مغول را 

و در این 4به مقام امارت رسید3او با نزدیکی به مغول از سرلشکري ارزنجان2.دولت پذیرفت
ربا ب.ه664در سال وي . مراحل مقاماتی چون حاجبی، پروانگی، وزارت و امارت را تجربه کرد

الدین یعنی سلطان کیخسرو سوم، عمالً حاکمیتتخت نشاندن پسر دو سال و نیمۀ سلطان رکن
.باشد، به حکومت پرداختکه سال مرگش می. ه676و تا سال 5سالجقۀ روم را در دست گرفت

که توسط نیروهاي مغولی به مقامات باال رسیده و در حقیقت صاحب حکومتی الدین معین
بایستی براي توجیه اعمال سیاسی خویش، مغوالن را از کارهاي خویش مستقل شده بود؛ مینیمه

او هنگام تهاجم مغول به منطقه، مجبور به صلح با مغول . کرداز آنان کسب اجازه میآگاه ساخته و 
پروانه کسب قدرتش را . پیوستصورت سقوط کامل دولت مذکور به وقوع میبود، در غیر این

الدین او توسط نیروي مغوالن، سالطینی چون عزالدین کیخسرو و رکن. مدیون نیروي مغول بود
. الدین دوم و دیگر مخالفان خویش را کنار زده و یا دفع کرده بودن سلطان غیاثقلیج ارسالن پسرا
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، تا اجازه وي شده بوددربار اباقا رهسپار6.ه664در سال الدین دفع سلطان رکنپس ازبنابراین او 
آغاز اصلی ورود امیران بزرگ 7.الدین کسب کندپسر رکنکیخسرو الدین را براي سلطنت غیاث

-هاي پروانه با حضور و عملکرد آنان در منطقه از همین جا شروع میبه منطقه و مخالفتمغولی 

همراه به عنوان نمایندگان مغول، » صمغار«و » اَجاي«که از درگاه ایلخانپروانهدر بازگشت. شود
را آن سرزمیندر غیبت پروانه از روم، حکمرانی موظّف بودند8شده بودند،وي به روم فرستاده 

نیز اموال و خراج روم را دریافت داشته و 9.رخ ندهدآن جاتعطیلی و رکود در تاگرفتهر عهده ب
کار مهم 11.بودنویان دومین فرمانرواي مغول در بالد روم پس از بایجو صمغار10.به اباقا بفرستند

او . ددیگر وي مکاتبه و ایجاد مناسبات بین مغول و فرنگان، در باب حمله به بالد شام بو
12.دار بودفرماندهی لشکر مغول را در حمله به نواحی مذکور عهده

سبب آفرینش آناطولیدر ويوجود13شد،پسر هوالکو و برادر اباقا محسوب میاَجاي نیز 
با مغوالن از زمان ورود اجاي به پروانه آغاز اختالفات شدید .تحوالت بسیاري در آن منطقه شد

شود اظهار داشت که تحوالت به نوعی، می.باشدست دولت پروانه میمنطقه و دخالتش در سیا
اجاي. در مسائل داخلی روم پیوند دارداجايروم به اقدامات و مداخالت دولت سالجقه واپسین 

.ایفا نمودجا نقش فعالی در مسائل داخلی آناز زمانی که پا به روم گذاشت
را از امرا و بزرگان متنفذ که آنان را به عنوان رقیبی روم منطقه پس از آنکهپروانه الدین معین

اینک وقت آن ؛دید، به توسط نمایندگان ایلخانی در روم پاکسازي کرده بودبراي خویش می
هاي مغول که به تدریج در پی یافتن جاي پایی براي اندازيرسیده بود که روم را از تعدي و دست

در این زمینه این بود که به نیت شکایت از اقدامات اجاي اولین اقدام وي.خود بودند، حفظ کند
در اجايکه با وجود داشته بود اعالم وو به ا، حضور یافته ه672اباقا در سال در روم، در دربار 

به هم ریخته و هیچآن مکان اوضاعاش در امورات حکومتی، روم و مداخالت گستردهسرزمین 
هاي برادرش مبنی بر قتل او سخن از دسیسهوي همچنین. خورددر آن به چشم نمیپیشرفتی گونه

واضح 14.ترسانیده بودبه سلطان مصر سرزمین رومسپردن گفته و اباقا را از عزم اجاي مبنی بر 
. کرده استاست که اباقا به روابط با ممالیک حساس بوده و از این امر احساس ناراحتی می

بخش بود که ایلخان، فوراً قول مساعد فراخواندن اجاي ان نتیجهسخنرانی پروانه در حضور اباقا چن
اما پروانه پس از . و یارانش را از روم به پروانه داده و او را از این عمل مطمئن ساخته بود

سلطان مملوك در جهت .) ه676-658(بازگشت به روم سلسله مناسباتی را با ملک ظاهر بیبرس
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ر سرزمین روم در قبال سپردن حاکمیت دولت سالجقه روم به دفع نمایندگان و امراي مغولی د
به . اش را فراخوانداین عمل وي در حالی صورت گرفت که قرار بود ایلخان نماینده. وي آغاز کرد
هاي اجاي را متجاوز از حد معمول و فعالیتتکالیف شداد، پروانه پس از بازگشت، گزارش ابن

باشد، چرا که حاکی از هراس وي از قدرتگیري اجاي در روم میاین عمل پروانه 15.خود دیده بود
را بیبرس سلطان اش، او در نامه. ماندافتد که منتظر رفتن اجاي نمیعمل وي چنان سریع اتفاق می

که لشکري را براي کمک سته بودخوااو از ه والدین پادشاه روم فراخوانددوستی با غیاثپیوند به 
بیبرس .باقی بماننددر روم آن لشکر و افرادشان در اختیار وي قرار داده تا یلبه قتل نمایندگان مغو

اوقاف و صدقات آن منطقه را ،والیتی از روم یا اموالبا اعالم جواب مساعد به پروانه، در عوض 
که ارسال لشکر به دلیل و گفته بودهشکست نیروي مغول در روم، از وي درخواست نمودزمان تا 

پاسخ 16.باشدمینپذیرینده امکانو کمبود آذوقه مورد نیاز آنان، تا بهار سال آازانسربخستگی
حاکی از این امر است که سلطان ، را قبول کرده بوددرخواست ويکه به سرعت ظاهر ملک

. مملوك نیز در این جریانات در پی منافع خویش بوده است
د این بود که خود به تنهایی قادر به رویارویی با دلیل اینکه پروانه از بیبرس استمداد طلبیده بو

هاي مغوالن نبود، چرا که خود به توسط آنان روي کار آمده بود و در صورت اقـدام آشـکار   تعدي
در ثانی، او به افزایش قدرت بیبرس که یک سـلطان مسـلمان نیـز    . شدعلیه آنان، به راحتی دفع می

چنان توانمند شده بـود کـه بسـیاري از والیـات و     این زماندر بود، آگاه بود؛ زیرا سلطان مملوك،
اش در دمیاط و اسکندریه، متصرف شـده  مناطق ساحلی دریاي مدیترانه را به توسط نیروي دریایی

خیلی از این شهرها و قالع مراکز صلیبیان و نیز متعلق به فرنگان بود که بیبرس مناطقی چـون  .بود
17.عکا را از دستشان به درآورده بودصفد، ارسوف، انطاکیه، طرابلس،

او توانست شرّ اجاي را از آناطولی کنده و به دفع وي . نتیجه نماندتالش پروانه علیه اجاي بی
هفت تن از افراد و خوانده، نیزفرانزد خویش بهرا برادرش،اباقاکه از روم پیروز شود؛ به طوري

مصادف در قبال درخواست پروانه بیبرس به سوي روم اما عزیمت18.رساندمییاران وي را به قتل 
بیبـرس  در ایـن زمـان   چـون  ولی . توسط اباقا به اردوي ایلخانیاجايشده بود با فراخوانده شدن 

لشکر او را به سوي حمله به ارمنستان صغیر و اشـغال آن والیـت   ، پروانه آغاز به حرکت کرده بود
:دهدسوق می

19.»سال آینده بالد روم از آن تو باشد، اگر خدا بخواهدامسال به سیس حمله ببر و «
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او با سوق دادن بیبرس به ارمنستان صـغیر بـه   . چون دیگر به لشکریان وي در روم نیازي نبود
نوعی با یک تیر، دو نشان زده بود؛ از یک سو، مانع از خشم بیبرس نسبت به خـود شـده و روم را   

ممالیک نگه داشته بود و از سوي دیگر، ارمنستان صـغیر  در حال حاضر مستقل از حضور نیروهاي
بـه  .ه673بر همین اساس بود کـه بیبـرس در سـال    .را از وجود امیران مغولی پاکسازي کرده بود

20.ه و توانسته بود آنجا را به اشغال خویش درآوردارمنستان صغیر حمله برد

مغـوالن همکـاري داشـته و    ذکر این نکته ضـروري اسـت کـه حاکمـان ارمنسـتان صـغیر بـا       
این منطقه به عنوان یک منطقۀ اسـتراتژیک محسـوب   . کردندهاي آنان را در منطقه اجرا میسیاست

رابطـۀ منطقـه   21.جا را در زمان هوالکو تحت تابعیت خـویش درآورده بودنـد  شد که مغوالن آنمی
را زیر نظر گرفته و به ایلخانان مزبور به پروانه بدین صورت بود که حاکمان ارمنستان اعمال پروانه

به عبارت دیگر، آنان مسائل مربوط به دولت سـالجقه روم را بـه نفـع ایلخانـان     . دادندگزارش می
بـه گـزارش   . کردند، و این امر به ضرر دولت پروانه و براي خاطر وي ناخوشایند بودجاسوسی می

مناسـبات پروانـه بـا ملـک ظـاهر      جریـان  از صغیرپادشاه ارمنستانپسر هتوم، لئون ملکعبري،ابن
امري کـه امـراي مغـول   22.و امراي مغول در روم را نیز از واقعه مطّلع ساخته بودشدهآگاه بیبرس 

این حمله براي خود بیبـرس نیـز داراي منـافعی    . کرده و مسئله را جدي نگرفته بودندانگاري سهل
ورد نیاز خویش محتاج چوب از آنـاطولی و  هاي مناوگان مصر براي ساختن کشتیبود و آن اینکه، 

پـس از پایـان   23.این سامان را در اختیار داشـتند قسمتی از هاي ، جنگلارمنستانلبنان بود و پادشاه 
آمیز حملۀ بیبرس به ارمنستان صغیر، اباقا در واکنش به این عمـل، حملـه بـه والیـت بیـره     موفقیت

آغاز کرد که در آن، پروانه فرمانـدهی قسـمتی   . ه674را در سال ) حاکم آن، تابع سلطان مصر بود(
ایـن جنـگ نیـز نتیجـه     . از سپاه ایلخانان را که متشکل از مردم آناطولی بود، بر عهـده گرفتـه بـود   

خوشایندي براي اباقا به همراه نداشت و سپاهیان وي با دادن تلفات و خسـارات بسـیاري متحمـل    
ی بـه  انارسـال قاصـد  بع عربی، این بود که پروانه با دلیل این شکست به گزارش منا. شکست شدند

بیبرس را از این حمله آگاه ساخته و او نیز نیروهـاي کمکـی خـویش را بـه مـدد اهـل بیـره        شام، 
اما همین نبرد مایه دردسري نیز براي پروانه شـد، زیـرا در طـی آن بـود کـه امـراي       24.فرستاده بود

ملـک  .و از دخالت پروانه در آن تحوالت آگاه شده بودندمغولی نامۀ ملک ظاهر به پروانه را یافته
:ظاهر در جواب نامه پروانه اعالم داشته بود

در عزم اتّحادي که علیه ارسال سفیرانیافتیم، حال به دنبال یآنچه که به ما نوشتی آگاهازما «
25.»دشمن خوار و ذلیل گرفته اي، از نظر ساز و برگ نظامی آماده باش
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او این امر را از دسایس حـاکم سـیس  . ها خود را ببازدانه کسی نبود که به این زوديولی پرو
سیس حاکماین مکر و حیلۀ «دارد که دانسته و به امراي مغولی اعالم می) پایتخت ارمنستان صغیر(

او عزم بر قتل من گرفته و اولین باري نیسـت کـه وي در ایـن زمینـه دسـت بـه حیلـه زده        .است
:عبريبه قول ابنچنانکه قبالً ذکر شد، پروانه دلخوشی از حاکمان سیس نداشت و 26.»است

27.»از پادشاه ارمنستان کینه به دل داشت و می کوشید تا سخن او بی ارج سازد«

بـدین ترتیـب،   28.مغوالن محـروم سـازد  وامانده پشتیبانی را از خواست ارمنستان صغیر او می
29.ولی را مجاب کرده و قاصدان به دست پروانه به قتل میرسندادعاهاي پروانه، امیران مغ

بـه  30»نویـان /نـوین قـو تُ«امیري به نام. ه673در سال هاي اباقا در آناطولی، در ادامۀ سیاست
وي . قدرت و اختیارات وي بسیار بیشتر از اجاي بـود . شودجاي اجاي به منطقۀ آناطولی اعزام می

روم را سرزمین دستور یافته بود که تمام اموال وي، از جانب باقاص ابه همراه چهارصد تن از خوا
بـدین  . هـاي پروانـه بـود   روي مأمور نظارت در کا،عالوه بر آن. ثبت و ضبط، و آن را حصول کند

بایسـتی بـا   زیرا پروانه و دیگر امـراي روم مـی  ؛یافتترتیب قدرت پروانه با حضور وي کاهش می
بنـا بـه گـزارش ابـن شـداد؛      31.دادنـد صادر کرده و عملی را انجام میرأي و اجازه وي حکمی را

شـده  امیر مغـول  از اطاعت مجبور بهنفس باالیی برخوردار بود، عزّتازآنکه خود پروانه با وجود
دهد که احتماالً در اثر گزارش اجاي، بیمی از پروانـه در دل اباقـا جـاي    این جریان نشان می32.بود

33.گرفته بوده است

هایش با ممالیک را دفع کرده بود، ولـی بـا حضـور    نگاريبا اینکه پروانه خطر فاش شدن نامه
کرد از اینکه شاید اباقا خود تقو نوین در روم آن هم با داشتن این همه اختیارات، احساس خطر می

این امـر بـود   چرا که اعزام تقو نوین دلیل بر. کندبه مسائل مذکور آگاه بوده و در ظاهر آشکار نمی
در ثـانی، حضـور یـک    . بین گرفته و مانع از خودمختاري وي شودهاي پروانه را زیر ذرهکه فعالیت

این اقدام ایلخان، پروانه را در ارتبـاط بـا   . قدرتمدار در کنار پروانه، براي وي ناخوشایند بوده است
حاکمیتش مصمم سـاخته  ظاهر و استمداد از وي علیه حضور نیروهاي مغولی در منطقه موردملک
،امـرا و بزرگـان روم  از وي،ه674در سـال  البیـره مغول در نبرد پس از شکست براي همین . بود

الـدین بیجـار و پسـرش    الدین میکائیل، حسـام الدین مسعود و ضیاءالدین محمود، امینشرفچون
از آن پـس  34.را بشـکنند و پیمانشـان بـا اباقـا    گرفتهظاهر را که جانب ملکخواسته بودبهاءالدین 

و از او در برابر قوم تجاوزگر مغول در هسفیري را به نزد ملک ظاهر فرستادمجدداً است که پروانه 
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بـه  ، ولی هبه وي جواب مساعد داداین بار نیز در برابر أخذ امتیازاتی سلطان . طلبدمیروم استمداد 
موکـول  بهار فصلبه زمانآندر روم را به نیروي کمکی اعزامآبی،قرار داشتن در فصل کمخاطر 

فوطی، این عمل پروانه یعنی ارسال نامه به بیبرس و تسلیم بالد روم به وي را یکی ابن35.کرده بود
همۀ منابع عربی و برخی منابع فارسی مربوط به ایـن دوره،  36.از زیباترین عادات وي دانسته است

37.انداستمداد پروانه از ملک ظاهر را تأیید کرده

پروانه که تا موعد مقرر هنوز فرصتی داشت و نیـز هـراس داشـت کـه مـاجراي فـاش شـدن        
هاي او با ملک ظاهر، دستاویزي به دست حاکمان مغولی دهد و نیز به احتمال قریب بـه  نگارينامه

هایی را در بین آنان ایجاد کرده بود؛ درصدد عزیمـت بـه اردوي ایلخـان    یقین، عمل وي حساسیت
پسـر  (الدینپروانه، دختر سلطان رکن. شود تا شاید اخبارِ سوء در مورد خویش را پاکسازي کندمی

این امر نیز، نظر 38.ر اباقا برد تا با وي ازدواج کندرا نیز با خود به حضو) الدین کیخسرو دومغیاث
و السـلطنه  نایـب الـدین معتـز   تـاج در این سـفر،  . کندفوق را مبنی بر آرام ساختن ایلخان تأیید می

در غیـاب پروانـه از روم، مناسـبات    . کردنـد وزیر نیز پروانه را همراهی مـی علیصاحب فخرالدین
. شوددیگر دولتمردان روم با ملک ظاهر شروع می

اوالد خطیرمناسبات دیگر دولتمردان روم با ملک ظاهر بیبرس و جریان شورش
خطیـر بـر عهـده    الـدین شـرف رهبري آنان را حال در غیاب پروانه، دیگر دولتمردان روم که 

الدین مسعود خطیر یکـی از  شرف. هاي خویش را با سلطان بیبرس شروع کردندنگاريداشت، نامه
ـ   ۀقدرتمندترین امیران دوره اخیر تاریخ سـالجق  آن دولـت الی در تحـوالت  روم بـوده و نقـش فع

، توسط پروانه به امارت و سرلشـکري  ترفالدین پروانه به شمار میوي که از منشیان معین. داشت
او . الـدین یـاري دهـد   الدین را در به قتل رساندن سلطان رکنمبنی بر آنکه معینه بود؛نکیده رسید

که در بسـیاري  ه بودچنان به پروانه نزدیک شدالدینشرف39.نقش مهمی را در قتل وي بازي کرد
وي مردي بسیار زیرك و بـاهوش بـود و در   . شدمحسوب میاواز اقدامات پروانه همراه و همکار

داشت، و در حفظ امنیـت کشـور  دان اتراك پاك میی، عرصه مملکت روم را از متمرّیگلربیگمقام ب
40.تحت حاکمیت پروانه کوشا بود

از حفاظت در ظاهر، اقدام به دولتمردان روم براي اینکه عملیاتشان براي مغوالن آشکار نشود،
ولی در بـاطن،  41جستند؛بلستان کرده و حتی از نیروهاي خود مغول نیز بهره میدر اثغور و مرزها

سـلطان  در پی اقدامات آنـان بـود کـه از جانـب     . کردنداهداف کشاندن بیبرس به روم را دنبال می
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منطقـۀ به همراه هزار سوار بـه  » بدرالدین بکتوت اتابک«سفیري بنام . ه675بیبرس در محرم سال 
امـرا روم را بـه دعـوت از    ۀ بیبرس را به همراه داشـت و در آن نامبا خوداده شد کهفرستابلستان 

یا ایها الذینَ آمنوا اطیعـوا اهللا و اطیعـوا الرَّسـول و اولـی االمـر      «:در مضمون نامه، آیۀ. خود فراخوانده بود
: بیبرس اعالم کرده بودکهآمده بود »منکم

حفظ، و بهشت نیز براي آنان خواهد بود، و هر کس علیه هر کس مرا اطاعت کند خون و مالش «
42.»من عصیان کند قصاص خواهد شد

پسر خطیر و دیگر دولتمردان، آناطولی را براي ورود لشکر ممالیـک آمـاده سـاخته و در ایـن     
بـدین صـورت کـه پـس از     . راستا، مخالفان خویش از جمله مغوالن و رهبرانشان را از میان بردند

نکیده دویست نفر از مغول را که رهبـري آنـان   شهر در 43یروهاي مغولی از لشکر روم،جداسازي ن
44.در روم بوداین گروه از مغول محافظت معدنی مسئولیت . کشتند؛دار بودعهده» اورله نامی«را 

الـدین پسـر پروانـه    و مهـذّب کیخسـرو سـوم   الـدین  سـلطان غیـاث  هـا، گویا در ایـن برنامـه  
ــه در غیــاب پروا  ــت وي را عهــده  ک ــر بودنــد بــی45،دار بــودنــه از روم، نیاب چــرا کــه  . خب

الــدین را بــه جــرم دســت زدن بــه ایــن اعمــال مــورد اخطــار قــرار داده و الــدین، شــرفمهــذب
الـدین  تمام اسراي مغولی را که او به اسـارت گرفتـه بـود، خواسـتار شـده و سـپس خـود شـرف        

ـ  شـرف . را به نزد خویش احضار کرده بـود  ا اینکـه اسـراي مغـولی را کـه در میـان آنـان،       الـدین ب
از اجابــت دعــوت امــا خــود46فرســتد،نیــز بــود بــه نــزد او مــی» نــوینقــوتُ«مهــم مغــول امیــر

الـدین کیـو و   تـاج نیـز  ودداري کـرده،  شـد، خـ  بایسـتی حاضـر مـی   که در نزد او مـی الدینمهذب
ــنان ــالندغمش را  س ــن ارس ــدین ب ــتاده     ال ــویش فرس ــه س ــه ب ــر پروان ــه پس ــود،ک ــل  ب ــه قت ب

از بـه قـول ابـن بـی بـی،      ،دو امیـر مـذکور  ارتبـاط آنـان بـه مـاجرا چطـور بـود؟ آن       47.رساندمی
ــا    ــر را ب ــد کــه قضــایاي مکاتبــات اوالد خطی ــد و کســانی بودن ــه بودن افــراد مــورد اعتمــاد پروان

گـزارش دیگـر آن   48.رسـانیده بودنـد  ،سلطان مصر بـه گـوش پسـر پروانـه کـه در قیصـریه بـود       
امیـران  خبـر جریـان مناسـبات اوالد خطیـر بـا ملـک ظـاهر را بـه اطّـالع          ،که ایـن دو امیـر  است
آن دو را در جمــع امــراي روم الــدین، خطیــر بــرادر شــرفضــیاءالدین .یده بودنــدنرســایمغــول

مـتّهم و توقیـف   » ؟کسی که راز سـلطان خـود را فـاش کنـد جـزاي او چـه باشـد       «با اعالم اینکه 
چـرا  . رسـد، گـزارش دوم در علـل مـرگ آنـان قـرین بـه صـحت باشـد         یبه نظـر مـ  49.کرده بود

. رسد جـرم مطلـع کـردن پسـر پروانـه از اقـدامات اخیـر چنـین سـنگین باشـد          که بعید به نظر می
مــا همــۀ دولتمــردان روم را در عصــیان مــذکور موافــق و متّحــد در ثــانی پــس از ایــن جریانــات 
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در از شـهر قیصـریه درآمـده،    نیـز  الـدین  غیـاث طان الـدین و سـل  مهـذّب بینیم کـه  نیز می. یابیممی
50.شوندمیشهر نکیده حضور یافته و سپس در توقات متحصن 

همسویی خاصی را نشـان  » زبده الفکره فی تاریخ الهجره«این جریانات با گزارش صاحب اثر 
ي الـدوادار  طبق گزارش المنصور. باشدبی و آقسرائی میهاي ابن بیدهد، که متفاوت با گزارشمی

به طوري که پروانه موقع عزیمـت  . صاحب اثر فوق، پروانه خود عامل ظهور این عصیان بوده است
الدین طرمطاي اعالم کرده بود که اگر موقع بازگشت من، لشکري به اردوي اباقا، خود به امیر سیف

ظـاهر ارسـال   ملـک هاي متواتر براي دعـوت را همراه من مشاهده نمودید، با امرا متّفق شده و نامه
ها، پروانه قبل از عزیمـت بـه نـزد اباقـا،     بنا به گزارش سلجوقنامه51.کنید که در آمدن شتاب ورزد

:ه بودو گفتامراي نزدیک خویش را از عصیان اوالد خطیر هشدار داده 
من در حرکات و سکنات اوالد خطیر به هیچ وجه آثار خیر تفرّس نمی کنم و بی گمان از ایشان «
52.»نۀ عظیم و بالیی الیم صدور خواهد یافتفت

ربط جلوه دهند؟ بی و آقسرائی، درصدد بودند، مناسبات اوالد خطیر را به پروانه بیآیا ابن بی
الـدین در هنگـام محاکمـه در جهـت آشـکار      وقایع و رویدادهاي بعدي به خصوص سخنان شرف

.باشدزمینه میساختن مسئلۀ همدست بودن پروانه با اوالد خطیر در این
ش ضیاءالدین ر، براداتفاق و همدستی همۀ دولتمردان روم و سلطان با همازپس، الدینشرف

الدین موسـی  ی و پسرش سنانیگلربیگطاي بمالدین طرسیفنیز را با سی و هفت تن از یارانش، و 
به روم به تعجیـل  سلطان را در آمدن، تا فرستادهرا به همراه بیست نفر به درگاه ملک ظاهر بیبرس 

الدین برادر مجدالدین و نظاماتابک مجدالدین ،)جیجا(در این جمع، پسران نورالدین جاجا. وادارد
بی و آقسرائی در دخیل ها به پروانه را بجوییم، خالف اخبار ابن بیاگر نسبت آن53.حضور داشتند

کـه بـه قـول افالکـی، یـار غـار       نورالدین جاجا. نبودن پروانه در جریانات اخیر آشکار خواهد شد
بینـیم  می. شدالدین برادر وي محسوب میو نظام55نیز داماد پروانهمجدالدین اتابکو 54پروانه بود

.که همه آنان از نزدیکان و خویشان پروانه بوده است
آن را از روي سخن بیبرس بـه  . اما این گروه عملیات خویش را اندکی زود شروع کرده بودند

:که در نزدش حاضر شده بودند، می توان فهمید؛ بیبرس به آنان گفته بوداعزامیهیئت 
شما در اعالم جنگ با مغول عجله کردید و من با پروانه قبل از آنکه به اردوي اباقا رهسپار شود، «

اکنون لشکرم در مصر است و به . به روم وارد شوم] 675[قرار گذاشته بودم که در اواخر این سال
56.»پذیر نیستورود به روم امکان،کمی و ضعف سپاهمخاطر
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تعـــویض (اســـتقرار در توقـــات زمینـــهالـــدین را درعمـــل مهـــذّب هوي در ادامـــ
ــات    ــه توق ــریه ب ــاه از قیص ــرده و   ) جایگ ــالم ک ــته اع ــی شایس ــه    عمل ــود ک ــته ب ــار داش اظه

57.قرارهایی داشته استپروانه او خود با

ــایع و  ــۀ ایـــن وقـ ــارات همـ ــبیبـــرس اظهـ ــۀ  ان مـــینشـ ــه در اندیشـ ــه پروانـ دهـــد کـ
در واقـــع اقـــدامات .هـــا و مداخلـــۀ مغـــول در روم بـــوده اســـتنهضـــتی علیـــه بیـــدادگري

.هاي پروانه همسان واقع نشده بوداوالد خطیر با برنامه
کـــه هیئـــت مـــذکور را بـــا دیـــده بـــودســـلطان مملـــوك، ســـپس مصـــلحت را در آن 

ســاخته بــود ه و آنــان را مطمــئن  دیــچهــارهزار نیــروي کمکــی از جانــب خــود بازگردان    
ــه       ــرا ک ــد، چ ــد ش ــر خواه ــور در روم حاض ــن منظ ــراي ای ــتان ب ــت زمس ــه در وق ــول  ک ــه ق ب

ــان ــاهبیبـــــــرس، آن زمـــــ ــا کـــــــمچـــــ ــینهـــــ ــام آب و زمـــــ هـــــــاي شـــــ
ــی ــول ب ــودمحص ــاي       58.ب ــا نیروه ــه ب ــوان مقابل ــوده و ت ــدك ب ــرس ان ــالی بیب ــاي ارس نیروه

.مغولی را نداشتند
بیبـــرس پیـــدا شـــود، ضـــمن ارســـال عظـــیم لشـــکر آنکـــه اثـــري ازبـــیاوالد خطیـــر

رســم و اســـتقبال از  بزرگـــان هــر والیتــی   کــه  کردنــد مــی فــرامین بــه والیــات، اعـــالم    
الـــدین صـــاحب القبلتـــین ســلطان الخـــافقین، مظفـــر الـــدنیا و «لشــکر و موکـــب همـــایون 

ــاهر  ــک الظـ ــب      » ...الملـ ــاس ترتیـ ــود و اجنـ ــوه نقـ ــان وجـ ــاي آورده و برایشـ ــه جـ را بـ
59.دهند

بار ایلخان، شاهزاده این. کندمیپروانه از خدمت اباقا به روم مراجعت است کهاین هنگامدر 
را با سـی هـزار سـوار بـا وي     61»تودون«و»توقو«نان اویو ن60ُ)پسر هوالکو و برادر اباقا(قنغرتاي 

سـران خطیـر را   الروم بود که خبر عصیان پهبی، پروانه در ارزنبه نقل از ابن بی62.همراه ساخته بود
گمـان اوسـت کـه از اباقـا لشـکري را      بـی 63.وي اعـالم داشـته بـود   را بـه  ماجراو صورت هشنید

سلجوقنامه مؤلف المجهول نیز این نظر را تأیید کرده است که هیئـت همـراه   . بوددرخواست کرده 
که قبالً ذکـر  ـ دري  الدوابا توجه به روایت ابن64.»مغول را ستُده و نزد نکیده آوردند«پروانه، خود

پروانه منتظر چنین وقایعی بود تا نیروهاي مغول را به منطقه کشـانده و آنـان را بـا نیروهـاي     ـشد
اند، کاري به جز اقدام ولی چون دیده بود، نیروهاي ممالیک هنوز نرسیده. ملک ظاهر رویاروي کند
وانست خـود را همسـو بـا اعمـال     تاو نمی.توانست داشته باشدگَران نمیسرکوبگرانه علیه شورش
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بنـابراین  . آمـد اوالد خطیر نشان دهد؛ زیرا در آن صـورت معلـوم بـود چـه بالیـی بـر سـر او مـی        
و به انتظـار رسـیدن   ه با نیروهاي کمکی خود در قلعۀ لولوه پناه گرفترا که الدینشرفالدین، معین

الدین توسط از فحواي مؤاخذه شرف65.ه بود؛ گرفته و او را به مجازاتش رسانیدقواي ممالیک ماند
:گرفته بودمورد مالمت قرار که چنین الدین معین

66»چگونه می خواستی با داشتن چهار هزار سوار با لشکر سی هزارنفري مغول به نبرد برخیزي؟«

» عصـیان «ها مبنی بر این که از اقدامات اوالد خطیر با عنـوان  اظهارات سلجوقنامهآید کهبرمی
در آنـان سیاسـتی و بیبرنامگیبیشتر از بیگرایانه است؛ چرا که در اینجا پروانه کنند، موضعمییاد

حتی اظهارات .استو از همان اول نیز خود، بانی تحریک آنان بوده غضبناك بوده دولت،کارهاي 
در او. سازي این امر استالدین در مقام دفاع از خویش در مجلس محاکمه، در جهت شفافشرف

جریـان  سـپس .»این تو بودي که مرا به این کار تحریک و تشویق کردي«:شدجواب پروانه مدعی
تاریخ روزي کـه پروانـه،   نیز و ههایی که پروانه با ملک ظاهر به مکاتبه پرداخته بود را ذکر کردنامه

عرضه کند ولی چون شاهدي نتوانست. دشوي را به حضور سلطان بیبرس اعزام کرده بود، یادآور 
جالب اینکه در بین این همه اشخاصی کـه  . دش، مجرم شناختهکردو پروانه نیز ادعاي وي را انکار 

. الدین و تعدادي از همکارانش محکوم به مـرگ شـدند  در این مناسبات شرکت داشتند، تنها شرف
ـ    را خویش اعمالبقیه متّهمان چرا که  گـردن وي  ربه دستور وي اعالم کـرده و گنـاه خـویش را ب

الدین مستوفی بودند، کـه  طاي و مجدالدین اتابک داماد پروانه و جاللمالدین طرآنان سیف. نهادند
:اعالم داشتند

الدین به این کار دستور داد و ما ترسیدیم که اگر به امر وي عمل نکنیم، با ما همان ما را شرف«
.»الدین کیوي انجام دادکاري را بکند که با تاج

گرفـت، و او بـه   رالدین قـرا لذا همۀ شواهد علیه شرف.از نزدیکان خاص پروانه بودندآنان 
کـه  در حـالی 67.و محکوم به مرگ شدبه ناچار به اعمالش اعتراف کرده مغولی ضرب تازیانۀ امیر 

هشـدار  او خالصی و آزادي خویش را از پروانه طلب کرده، و بـه  الدین شرفدر آخرین لحظات، 
:داده بود که

68.»نخواهی ماندباقی از منمن اگر کشته شوم، تو نیز بعد«

درخواست آزادي او از پروانه دلیل بر امر است که اگر خود پروانـه در ایـن جریانـات دخیـل     
.توانست چنین درخواستی از او داشته باشدالدین نمینبوده است، شرف
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، کـه خبـر کشـته    ان در قاهره در درگاه ملک ظاهر بوددر این زمبرادر وي ضیاءالدین محمود 
.شوداو نیز پس از جنگ ابلستان که شرح آن خواهد آمد، کشته می69.شدن برادرش را می شنود

جنگ ابلستان، و سیاست پروانه در قبال آن
یابد؛ چرا کـه  ظاهر خاتمه نمیبا سرکوب شورش اوالد خطیر، عملیات مناسبات پروانه با ملک

از سوي . شودمیروم راهی آن منطقه گرفتنطبق قرار معهود به جهت .ه676رس در بهار سال بیب
شنود، لشکر مغـولی خـویش   دیگر، اباقا وقتی جریان عزیمت نیروهاي ممالیک را به منطقۀ روم می

اه الدین به اتّفاق به جهت دفع سپبه فرماندهی معینرا به فرماندهی تودون و لشکر تاجیکی روم را 
71.می گیردصورت 70»نیستلبأ«تالقی دو لشکر در محلی به نام صحرا . فرستدمیدشمن 

گرجـی را جـایگزین   سه هزار سوارعزل و در این نبرد، لشکر روم را از میان لشکر خود اباقا 
ملـک  نیروهاياز تبانی لشکر روم با به گزارش منابع، این امر وي به خاطر هراسش. کرده بودآنان 
یقیناً وي پس از وقوع عصیان توسط دولتمردان روم، وجود نیروهاي روم را در 72.بوده استرظاه

پـس از  . این جنگ براي دو طرف سرنوشت ساز بود. دیده استمیان لشکر خویش مایۀ دردسر می
در نبـرد ابلسـتان شـدیداً    ، لشـکر مغـول  دو لشکر ایلخانی و ممالیـک رخ داد بین ي که نبرد شدید

فرماندهان لشکر مغـول، تـودون  دهد کهمیکشتگان بسیاري را در این جنگ، اباقا. ردشکست خو
مرگ این فرماندهان نه تنها براي اباقا، بلکه براي همسرانشان 73.جزو آنان بودندنوین قووو تبهادر

.که تحریک همانان بود که زندگی را از پروانه گرفتنیز بسیار دردناك بود، به طوري
که فرصت نیافتند بـر  مغوالن همه مست بودند، چندان«در هنگام جنگ : عبريش ابنبه گزار

اسبان خویش بنشینند و یاساي ایشان آن بود کـه پـیش از آنکـه بـا دشـمن  روبـه رو شـوند حـق         
با توجه بـه اینکـه پروانـه    . این یکی از دالیل شکست مغوالن در جنگ بود74.»نداشتند که بگریزند

هاي رسد که این کار توسط وي در ادامۀ برنامهن سپاه ایلخان بود، بعید به نظر نمییکی از فرماندها
.اش بوده باشدضد مغولی

جریـان  . افتـد اتفـاق مـی  نیز پس از پایان نبـرد  الدین خطیر برادر شرفضیاءالدین کشته شدن 
ز زنده بودن ظاهر را از وجود پروانه هشدار داده و املکاوکشته شدن وي بدین صورت است که 

:داده بودوي بیم 
75.»چون مغل را شکستم، بعد از این از پروانه ایمن نباید بودن که مغل را به خفیه به ما نرساند«
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توسط تیـر یکـی از مغـوالن کـه     الدین گشتند، ضیاءکه آنان در میان کشتگان مغول میدرحالی
:دگفته بووي در حال مرگ به بیبرس . شدنیمه جان بود، کشته 

می خواستم که در خدمت تو میان بسته، کاري کنم که قدم مغل از روم به در ،کار من تمام شد«
76.»رود، تقدیر بازگونه آمد به فکر من

» نیابت و حجابت پروانه در مهمات خطیـر مملکـت  «.ضیاءالدین خطیر برادر شرف الدین بود
انجـام خیلـی از امـورات جزئـی و     . وداو نیز همچون برادرش شخصیت مهمی را دارا ب. با وي بود

مـردي بـود   «او77.کردندارکان دولت براي حل اموراتشان به وي مراجعه می. کلی بر عهده وي بود
78.»صاحب رأي و تدبیر، چنانکه پروانه از وي اندیشه می کرد

زم، ام که ویرانشان سامن به این بالد نیامده«:ملک ظاهر پس از ورود به روم همواره می گفت
در ایـن  80.»صـاحب آن را از اسـارت برهـانم   «و 79»ام تا آنجا را از تعرض مغول برهانمبلکه آمده

پروانه از کهدر حالی.، بیبرس از پروانه خواسته بود تا طبق آنچه نقشه کشیده بودند، عمل کندزمان
اه با یـارانش  از این طرف همردر خدمت وي حاضر شود؛تاپانزده روز مهلت خواسته بود بیبرس
بایستی از دو راه رو آوردن به ملک ظاهر و رفتن بـه  او می. کشیداي براي گریز از این امر مینقشه

، »مغـول خائنـانی مکّارنـد   «کرد و بنابراین بنا به اظهارات خـودش کـه   نزد اباقا، یکی را انتخاب می
تو مـرد عـاقلی هسـتی،    «:بودندرفتن به سوي اباقا را ترجیح داده بود؛ چرا که یارانش به وي گفته

این تو بودي که مال و ثروت روم را به مدت چهل سال خوردي، مغول سرزمینش را به دست تـو  
خوردند مگر از فضل تو، و در ایـن وقـت بـه سـوي دشـمن      هیچ یک از مغوالن چیزي نمی. سپرد

پـذیرد، زیـرا   را مـی در این وقت مغول عذر تو«:و او را چنین مجاب کرده بودند» روي؟ایشان می
فرزندت اسیر گشته، امیرانت کشته شده، بالدت تخریب گشـته و خـزاین و ثروتـت بـر بـاد رفتـه       

اگر به خواست خدا عذر تو را پذیرفتند، بـه نفـع آنـان اسـت و اگـر تـو را کشـتند، شـهید         . است
بـه روم در  این سخن آنان اشاره به این واقعیت بود که بیبرس پـس از ورود  81.»شويمحسوب می

و همسـرش مـادر شد، خانوادة وي را که شامل بایستی در نزدش حاضر میاي که پروانه میفاصله
82.بودند، به اسارت گرفته بوداشنوة دختريالدین و پسرش مهذّبخاتون،گرجی

او را از وجود ملک ظـاهر در روم آگـاه   ،اي به اباقا نوشتهنامهدر همان فرصت پروانه بنابراین
دلیـل مهلـت پـانزده    بنا به قول برخـی مورخـان،   . دکنمیکرده و به مقابله با وي تحریک و تشویق 

از وجـود  خواسـت  در حقیقـت او مـی  83.وي این بود که در این مدت اباقا را به روم بکشاندةروز
از نبرد و درگیـري دو نیـروي   قدرت دولت ممالیک علیه سلطه مغول در آسیاي صغیر بهره برده و 
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ولی بیبـرس نیـز از   . ملوك و مغول و تضعیف نیروي طرفین، نفع و بهره نهایی را از آن خود کندم
به همراه نیروهـایش پـس از ده روز   او.این امر مطلّع شده و به مکر پروانه در این امر پی برده بود

زیـرا از امـرا روم بـه جـز پسـران      . کنـد مـی قیصریه را ترك کرده و به مملکت خـویش مراجعـت   
دالیل دیگر که 84.نشده بودالدین و ضیاءالدین خطیر و چند تن از یارانشان، کسی بدو ملحق شرف

چنـان کـه   . بـود کمبود آذوقه براي لشکر سلطاناند، مورخان فارسی زبان آن دوره بدان اشاره کرده
از ] خـود [شدند و علفی سقط و تلف میچهارپایان لشکرش از بی«و85»یشان تنگ شداعلوفه بر«

ولی گویا وي در اندیشه خروج موقّتی از روم بـود، زیـرا   86.»هجوم لشکر جهانگیر مغل ترسان بود
دشـمنش  دست الدین و یا در غیر آن صورت به به دست خائنی چون معینرا خواست روم او نمی

یستی بـا  بازیرا او انگیزة بازگشت مجدد به روم را داشت و براي رسیدن به هدفش می.اباقا بسپارد
الـدین محمـد بـن    اي به شمسنامههمچنان که در مسیر بازگشت، . گشتمیسپاه مجهز به روم باز

تـر  چرا که آنان را مطمئن87.کرده بودقرامان، امیر ترکمان نوشته و او را براي تصاحب روم دعوت 
خطیـر  ن ابـن مغول مشهور بوده و در عصیاضدجماعت هاي ترکمان که به گروه.دانستاز همه می

.شرکت کرده بودند، این اواخر مجدداً قدرتمند شده بودندنیز 
اگرچه هدف بیبـرس از تصـرف   «:گویدبنابراین، نظر محمد سهیل طقّوش محقق عرب که می

شاید شرایط سیاسـی، لشـکري و جغرافیـایی    . روم و اتّصال به سرزمین مغوالن قبچاق محقق نشد
تواند بـه  خیلی نمی،88»او به آنچه را که احراز کرده بود، قانع بودولی . قوي تر از امکانات وي بود

دعوت از ترکمانان و سپردن روم به دست آنان، فرصـتی بـود کـه او بتوانـد     . واقعیت نزدیک باشد
سپاهش را هر چه بیشتر مجهز کرده و مجدداً بازگردد تا روم را از چنگ مغوالن که در ایـن زمـان   

. د، حفظ نمایدهنوز مسلمان نشده بودن
از دنیـا  . ه676در سـال  به دالیل نامعلوم مختلفـی  اندك مدتی پس از آن، ملک ظاهر بیبرس

الدین بیبرس بندقداري نه رکن. ریزي کندمرگ امانش نداد که براي تصرف مجدد روم برنامه. رفت
در یش بود کـه  ترین زمامداران عصر خوتنها از قدرتمندترین سالطین مملوك، بلکه یکی از بزرگ

او خطـر دوگانـه را   .دار شدخویش، رهبري سی و هشت جنگ را عهدههفده سال سلطنتخالل 
هنر سیاسـتمداري، تـدبیر   89.در خاورمیانه اسالمی که از فرنگان و مغوالن ناشی شده بود، دفع کرد

90.همت عالی شخصیت وي مورد تحسین مورخان آن دوره واقع شده استفضل و کشورداري و 
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واکنش اباقا در برابر عامالن رومی شکست ابلستان و عاقبت پروانه
اباقا پس از شکست ابلستان، در فصل بهار با لشکر بیش از پنجـاه هـزار سـواريِ خـود عـازم      

بنا به برخی منابع، پروانه در این زمان در حدود ارزنجان، باقی مانـده لشـکرش را   . محل جنگ شد
شدگان در معرکه جنگ بر مقتـوالن لشـکر   ایلخان پس از مشاهده تعداد کشته91.در اختیار اباقا نهاد

مغول که پشته بر پشته بود، تأسف خورده و بر مرگ تُقُو و تودون بهـادر، امیـران لشـکرش بسـیار     
شدگان از افراد مغول اسـت و از لشـکر   وي بر این امر متحیر شده بود که چرا تمام کشته. گریست

بر همین اساس یقین پیدا کـرد  92.ه و مقتوالن لشکر بیبرس نیز بسیار کم استروم کسی کشته نشد
الدین پروانـه  از فعل معین] را[این حرکت«او 93.»پروانه را در این تحریض، تعمدي بوده است«که 

:در اینجا براي اولین بـار وي بـه پروانـه مشـکوك شـده و رو بـه وي گفـت       94»دیدحاکم روم می
خـدا حـافظ خـان    «جواب پروانه ایـن بـود کـه   . »که تو باطناً با پادشاه مصر هستیاندراست گفته«

که امـرا  کردم، درحالیباشد، اگر من باطناً با وي بودم، چرا در خدمت تو شمشیر کشیده و جهاد می
اباقـا نیـز در   . »انـد و بزرگان دولت من نیز به قتل رسیده و پسر و پسر دختر و همسرم اسیر گشـته 

95.»این از مکر و دهاء تو بوده است«: ي چنین گفتپاسخ و

، آتش خشم اباقا را نسبت بـه پروانـه   »عزالدین ایبک شیخی«در این جریانات، شخصی به نام 
ظاهر بود که از پیش وي گریخته و به همراه اباقا به شخص مذکور از افراد ملک. کردورتر میشعله

ظـاهر را بـه آمـدن بـه     کسی جز پروانه، ملک«:قا یادآور شداو بود که به ابا96.اردوي وي آمده بود
هـاي مکـرّر پروانـه در روم حضـور     ظاهر به خاطر نامهملک97.»روم تحریک و تشویق نکرده است

98.یافته است

هاي ارسالی بیبرس به اباقا، وي را در به محاکمـه کشـاندن پروانـه مصـمم     از سوي دیگر، نامه
شما ناگاه چون دزدان بر «:اب نامۀ اباقا که وي را به جنگ تهدید کرده بودبیبرس در جو. کرده بود

رسد و بـه دفـع   کشید، و چون خبر به  ما میمانید و معدودي چند را میقراوالن و راهداران ما می
99»...اگر رأي دشمنی دارید، چون مردان بـه میـدان آییـد   . نهیدنشینم، دزدوار رو بگریز میشما می

من به استدعاء پروانه آمدم، چه وعده داده بود که مملکت روم چون بیایم، به من «:اشته بوداعالم د
100.»و بعد از آنکه به آنجا آمدم، بگریخت. سپارد

چه این سومین شکستی بود که در . شکست ابلستان، اباقا را بیش از پیش در خشم افکنده بود
مغول وارد آمده و شوکت ایشان را کـه تـا   عرض بیست سال از طرف لشکریان مصري و شامی به
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او دسـت بـه قتـل و کشـتار     101.این تاریخ از آسیب محفوظ مانده، به سختی درهـم شکسـته بـود   
کـه تعـداد   بـه طـوري  . الـروم زد جماعت روم، اعم از کشاورز و عامی و سرباز از قیصریه تا ارزنـه 

با وجود اطمینان خاطر اباقـا در  102.رسیدهزار و به قولی به پانصدهزار نفر میشدگان به صدکشته
بـه حفـظ بـالد روم    «ظاهر، ولی از کشتن او منصرف شده بـود تـا بـه قـولی     ارتباط پروانه با ملک

زیرا زنان مـذکور و  . نظر کرده بودزنان اردو از عزم خویش صرفو او تنها پس از التماس103»رود
گ ابلستان بودند؛ در نزد اباقا گریه و زاري کرده، شدگان جناز جمله همسران تقو و تودون که بیوه

همان کسی است که مردان ما را بـه کشـتن   ] پروانه[«: نالیدند کهها کشیده و میلباسها دریده، گیس
آنان روزها در خانه اباقا مانـده و او را در مجـازات پروانـه تحـریض     . »داد و او نیز باید کشته شود

104.ا راضی به کشتن پروانه کردندکردند که سرانجام اباقا رمی

العمل آن بیمناك بود، زیـرا پروانـه پایگـاه    شاید اباقا از کشتن پروانه هراس داشت و از عکس
هـاي خطرنـاکی بـه بـار     مستحکمی در منطقه ایجاد نموده بود و امکان داشت کـه قتـل او واکـنش   

ترسید که جویی آنان در منطقه میهاي ترکمان و سلطهیا به احتمال از عواقب وجود گروه105آورد؛
. پروانه قدرت مقابله با آنان را داشت

دیگر آنکـه آمـدن   . اول آنکه از یاغی گریخت«.پروانه را به موجب سه گناه به یاسا رسانیدند
ترین وضع اباقا، پروانه را به فجیع106.»سیم آنکه زود به بندگی نیامد. قدار برفور عرضه نداشتبند

که دسـتور داد او را چهـل قطعـه کـرده و در     به طوري. به کشتار رسانید. ه676االول سالدر ربیع
107.از گوشتش پیش غذایی درست کرده و خود اباقا و سربازانش از آن خوردند. دیگی پختند

الدین پروانـه و امـراي وي علیـه حضـور و دخالـت نیروهـاي       هاي معینبدین ترتیب فعالیت
الدین پروانه را معینالدین نیز از جمله کسانی بود که گویند موالنا جالل. شدمغولی در روم عرضه

در اثـرش او. ه اسـت کـرد آسیاي صغیر مـی منطقۀتشویق و تحریک به مقابله با استیالي مغول در
آمیز چنـین مـورد   پروانه را با لحنی سرزنش108الدین تقدیم کرده است؛که آن را به معین» فیهمافیه«

:ب قرار داده استخطا
تو اول سر مسلمانی شدي که خود را فدا کنم و عقل و تدبیر رأي خود را براي بقاي اسالم و «

ي خود کردي و حق را ندیدي و همه أکثرت اهل اسالم فدا کنم تا اسالم بماند، و چون اعتماد بر ر
کرد که تو با تاتار را از حق ندانستی، پس حق تعالی عین آن سبب را و سعی را سبب نقض اسالم

پس در این .دهی تا شامیان و مصریان را فنا کنی و والیت اسالم را فنا کنییکی شده و یاري می
ر و تضرع کن که باکنون در این معصیت نیز اومید م... حالت روي به خداي آور که محل خوفست،
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در کثرت مسلمانی کوشی تو بازرهد و اسبابی پیش آرد که که یترا از این پشیمان... او قادر است،
109.»و قوت مسلمانی باشی

دارنـد؛ تنهـا   باشـد کـه اظهـار مـی    دلیل بر رد نظریۀ محققان ترك میالذکرهمۀ جریانات فوق
آنان رجـال دولتـی سـالجقۀ روم را بـه     110.نیروهاي ترکمان بودند که علیه مغول وارد پیکار شدند

111.کنند که باعث تقویـت حاکمیـت مغـول در روم شـدند    میعدم پایبندي به قواعد اخالقی متّهم

که آنان به وقتش از وجود نیروهاي مغولی براي پیشبرد اهداف خویش بهره بـرده و زمـانی   درحالی
.که مداخلۀ بیش از حد آنان را در روم احساس کردند، به دفع آن پرداختند

نتیجه
لهاي حاکمیتش در روم، دولتمرد مخـالفی  الدین پروانه در طی ساسیاست و قدرتمداري معین

دهد همۀ کسانی که جزو عامالن شروع جنـگ  را در روم  باقی نگذاشته بود که این مسئله نشان می
الـدین  ، برکشیدة خود معـین )الدین و ضیاءالدینشرف(ابلستان قرار گرفتند، از جمله برادران خطیر

هـاي آن دوره ثبـت شـده و    طیر توسـط سـلجوقنامه  که به نام اوالد خ» عصیانی«بنابراین در . بودند
الدین پروانه و دامادش نیـز  پاي پسر معینجانشان را گرفت، نه تنها سلطان کیخسرو سوم، بلکه رد

.در آن مشاهده شد
درون مایۀ این عصیان؛ مبارزه علیه حاکمیت مغول، حضور و مداخلۀ گستردة مـأموران مغـول   

سلطان ممالیک مصر و شام براي بیرون راندن نیروهاي بیگانۀ در روم و تحریک و تحریض بیبرس 
الـدین کـه   از سوي دیگر خود معـین . اي براي وقوع جنگ ابلستان شدمغولی از روم بود که مقدمه

هـا قبـل از وقـوع جنـگ مزبـور،      دیـد، از سـال  دولت ممالیک را آخرین پناهگاه مسلمین جهان می
رس براي طلب وي در یاري رساندن به اسـتقالل روم و آزادي از  ها و مناسباتش را با بیبنگارينامه

زیر یوغ عنصر بیگانۀ مغولی شروع کرده بود و همو بود که برادران خطیر و دیگـر امـرا و بزرگـان    
. دولتی را به اتحاد با ممالیک و خروج از تحت تابعیت مغول تحریک و تشویق کرد

ــین ا   ــه چنـ ــردان روم را بـ ــه دولتمـ ــواملی کـ ــی از عـ ــوق مـ ــالی سـ ــدي و عمـ داد، تعـ
هایشـــان، مـــال مـــداخالت گســـتردة امیـــران مغـــولی در روم بـــود کـــه در کنـــار زورگـــویی

و ثــــــــــــــــــــــروت روم را چپــــــــــــــــــــــاول و اســــــــــــــــــــــتثمار 
ــد، نتوانســـته بودنـــد بـــدون اســـتفاده از قـــدرت نیـــروي   . کردنـــدمـــی ــه بایـ آنـــان چنانکـ

ــت  ــارجی از دخالـ ــی خـ ــا و سرکشـ ــاي بیجـ ــاي    هـ ــون اجـ ــولی، چـ ــران مغـ ــاي امیـ و هـ
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ــد   ــه بکاه ــوین در منطق ــدند       . تقون ــلمان ش ــارجی مس ــدرت خ ــن ق ــه دام ــت ب ــابراین دس بن
.اش وقوع نبرد ابلستان و شکست مغول در آن بودکه نتیجه

پروانه اگرچه خود، زمانی به عنوان نایب مغـول در روم شـناخته شـده و مـورد اعتمـاد تمـام       
نفع دولت سالجقۀ روم تمام شده و آن هاي وي بهایلخانان در روم واقع شده بود، اما این سیاست

وي تـا  . هاي سیاسی و فرهنگـی ارتقـاء داده بـود   را از حالت سقوط به حکومتی قدرتمند در زمینه
آخرین لحظه از یک سو، خود را مورد اعتماد اباقا نگه داشته و از دیگر سـو، بـه مناسـبات پنهـانی     

بایسـتی در کنـار   هاي رومی خویش را کـه مـی  نیز در همین راستا، نیرو. خویش با بیبرس ادامه داد
پرداختند، به طرزي زیرکانه درگیر جنگ نکرد و اباقـا تنهـا   سپاه مغولی به جنگ با لشکر بیبرس می

.  هاي پروانه برده و او را به دست یاسا سپردپس از پایان نبرد پی به مکر و حیله
ي خـویش موفـق شـده بودنـد کـه      هادر حقیقت، دولتمردان روم تا حدودي در اجراي برنامه

. دولت ممالیک توانست بر ایلخانان پیروز شود، وگرنه احتمال پیروزي مغوالن بر ممالیک کم نبـود 
اش بود کـه دولتمـردان روم را بـه سـزاي     خشم بیش از حد ایلخان مغول در اثر شکست از دشمن

و فرهیختـه شـد، نیـز    عملشان رساند و در نتیجه باعث خـالی شـدن روم از سیاسـتمداران بـزرگ     
موجبات تسلط کامل ایلخانان بر روم شد و در کمتر از نیم قرن به عمر دولت سلجوقی روم پایـان  

این نبرد بزرگترین چشم زخم را به ایلخانان نشان داد و بـه آنـان فهمانیـد کـه بـا قـدرت       . بخشید
.رو هستندسهمگین ممالیک روبه

نوشتپی
الدین علی و نقش مهذب«علیمحمدي، زهرا، : ك.این شخصیت ربراي اطالع بیشتر در مورد-1

، 1387، تاریخ در آینۀ پژوهش، سال پنجم، شمارة چهارم، زمستان »وي در دولت سالجقه روم
.160-145صص

الملّه و الدین یحیی بن محمد حسینی، مختصر سلجوقنامه، مندرج در بی المنجمه، ناصرابن بی-2
؛ 286، ص1350، به اهتمام محمد جواد مشکور، کتابفروشی تهران، کتاب اخبار سالجقۀ روم

االخبار و مسایره االخیار، به اهتمام و تصحیح آقسرائی، محمود بن محمد، تاریخ سالجقه یا مسامره
.42،ص1362عثمان توران، تهران، اساطیر، چاپ دوم، 

.272بی، صابن بی-3
.89آقسرائی، ص-4

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


هم                                             شماره د.سال سوم.فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ ١٤٢

؛ منابع )87ص(آقسرائی، سلطان را در این زمان، شش ساله نوشته است؛303ص، بیابن بی-5
.ه666منابع عربی مربوطه سال همۀ ولی در . اندرا براي این واقعه ذکر کرده.ه664مذکور سال 

.براي جلوس وي ذکر شده است
، لجامعهاالحوادثالدین عبدالرزاق بن احمد شیبانی، کمالفوطی،ال؛ ابن303بی، صابن بی-6

.210ص،1381ترجمه عبدالمحمد آیتی، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 
الدین ابی الفتح موسی بن محمد، ذیل مرآه الزمان، الجزء الثانی، حیدرآباد دکن، یونینی، قطب-7

بن ابی عبداهللا شمس الدین محمد، ذهبی؛ ال388م، ص1954./ق1374المعارف العثمانیه، مطبع دایره
مد، تاریخ اإلسالم و وفیات المشاهیر األعالم، تحقیقه مصطفی عبدالقادر عطا، الجزء الرابع عشر، اح

.308م، ص2005/ ق1426بیروت، دارالکتب العلمیه، 
، همانجا؛ الخزنداري، امیر شهاب الدین قرطاي العزّي، تاریخ مجموع النوادر، تحقیق 2یونینی، ج-8

./ ه1426یري، موسسه الرِّساله، بیروت، لبنان، الطبعه االولی، و دراسه هورست هاین و محمدالحج
-اَجاي، آجاي: هاي مختلف در منابع عربی آمده استهاي آن دو به صورتنام.(157م، ص2005

).صمغار، صماغار، صمغان، سمغار، طمغار
.همانجایونینی، -9

.الخزنداري، همانجا-10
، تهران، 4، ترجمه عبدالمحمد آیتی، ج)خ ابن خلدونتاری(ابن خلدون، عبدالرحمن، العبر-11

القلقشندي، احمدبن علی، صبح األعشی ؛584، ص1368مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 
/ ق1407، بیروت، دارالکتب العلمیه، 5فی صناعه اإلنشاء، شرح و تعلیق نبیل خالد الخطیب، ج

.343م، ص1987
.581پیشین، ص، ابن خلدون-12
تی، عبدالمحمد، تحریر تاریخ وصاف، تهران، مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی، چاپ آی-13

.157؛ الخزنداري، ص309؛ ذهبی، پیشین، ص39، ص1372دوم، 
شداد، عزالدین محمد بن علی، تاریخ الملک الظاهر، به اعتناء احمد حطیط، بیروت، ابن-14

.78ص، م1983/ ق1403دارالنشر فرانز شتاینر بقیسبادان، 
.79همان، ص-15
.همانجا-16
؛ مایر، هانس ابرهارد، جنگهاي صلیبی، ترجمه عبدالحسین 582-576صص،4جخلدون،ابن-17

.321، ص1371شاهکار، شیراز، دانشگاه شیراز، چ اول، 
.114، ص3؛ یونینی، ج124ص، ابن شداد-18
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.107صشداد، ابن-19
.583صپیشین،؛ ابن خلدون، 106صهمان، -20
.577ابن خلدون، -21
.394ابن عبري،-22
، تهران، علمی و 3ترجمه منوچهر کاشف، جاستیون، تاریخ جنگهاي صلیبی، ،رانسیمان-23

.385ص، 1371فرهنگی، چاپ سوم، 
غریغوریوس ابو الفرج اهرون، مختصر عبري،الابن؛ 115، ص2؛ یونینی،ج126ابن شداد، -24

؛ ابن شداد، 394، ص1377المحمد آیتی، تهران، علمی و فرهنگی، تاریخ الدول، ترجمۀ عبد
؛ ابن کثیر الدمشقی، ابوالفداء الحافظ، البدایه و النهایه، دقّق اصوله و حقّقه احمد ابو ملحم، 125ص
.157؛ الخزنداري، 284م، ص1985، .م1985/ ق1405بیروت، دارالکتب العلمیه، ) 13جزء(7ج

.115، ص3ی، ج؛ یونین125ابن شداد، -25
.؛ یونینی، همانجا126ابن شداد، ص-26
.394، 393ابن عبري، صص-27
، 1375، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 3بیانی، شیرین، دین و دولت در ایران عهد مغول، ج-28
.923ص
.126ابن شداد، ص-29
اشپولر، (. آورده است» تغاي«نام وي را و اشپولر ) 783ص(ابن خلدون نام وي را طوغون-30

، 1380برتولد، تاریخ مغول در ایران، ترجمۀ محمود میر آفتاب، تهران، علمی و فرهنگی، چ هفتم، 
.)356ص
.159؛ ص الخزنداري، 108، ابن شداد-31
.ابن شداد، همانجا-32
.923، ص1375بیانی، -33
.116،117، صص3؛ یونینی، ج128ابن شداد، -34
صوري الدوادار، امیر رکن الدین بیبرس، زبده الفکره فی تاریخ الهجره، ابن شداد، همانجا؛ المن-35

.146م ، ص1998/ه 1419ریتشاردز، الطبعه األولی، بیروت، .تحقیق دونالد س
، تهران، وزارت 5ابن الفوطی، مجمع اآلداب فی معجم االلقاب، تحقیق محمد الکاظم، ج-36

.381ش، ص1374/ ق1415فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
تهران، ، 2جبه کوشش بهمن کریمی، یخ، رخواجه رشیدالدین فضل اهللا ، جامع التوا،همدانی-37

تاریخ ابی (؛ ابی الفدا، الملک المؤید عمادالدین، المختصر فی اخبارالبشر768، ص]بی تا[اقبال، 
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؛ ابن 341م ، ص1997/ 1417، بیروت، دارالکتب علمیه، 2، علّق و حواشیه محمود دیوب، ج)الفداء
صالح الدین خلیل بن ایبک، الوافی بالوفیات، صفدي، ؛ 439؛ الذهبی، تاریخ االسالم، 584خلدون، 

بإعتناء بیرند راتکه، الجزء الخامس عشر، بیروت، دارالنشر فرانز شتاینر بقیسبادان، الطبعه الثانیه، 
.158؛ الخزنداري، 146؛ المنصوري الدوادار، 58؛ آیتی، ص285؛ ابن کثیر، 407م، 1991/ ق1418

؛ ابن الدواداري، ابوبکربن عبداهللا بن ایبک، کنزالدرر و جامع الغرر، الدره 310ابن بی بی، ص-38
؛ 189م، ص1971/ ق1391العلیا فی اخبار بدء الدنیا، تحقیق اولرخ هارمان، الجزء الثامن، القاهره، 

.147المنصوري الدوادار، ص 
طقّوش، محمد سهیل، تاریخ سالجقه الروم فی آسیا الصغري، ؛330، 329ابن بی بی، صص-39

.306م، 2002/ ق1423دارالنفائس، بیروت، طبعه االولی، 
.97، صآقسرائی-40
.165، ص3؛ یونینی، ج157ابن شداد، -41
.189؛ ابن الدواداري، ص154ابن شداد، -42
.158ابن شداد، ص-43
.102آقسرائی، ص-44
.166،  ص3؛ یونینی، ج190، صابن الدواداري-45
.192؛ ابن الدواداري، ص159ابن شداد، ص-46
.101؛ آقسرائی، ص312ابن شداد، همانجا؛ ابن بی بی، ص-47
.ابن بی بی، همانجا-48
مقدمه و تصحیح و تعلیقات نادره جاللی، تهران، ، تاریخ آل سلجوق در آناطولی،»گمنام«-49

.101، ص1377میراث مکتوب، 
.193ابن الدواداري، ص-50
.147المنصوري الدوادار، ص-51
.101؛ آقسرایی، ص311ابن بی بی، ص-52
؛ آقسرائی، 160؛ ابن شداد، 102؛ تاریخ آل سلجوق در آناطولی، ص313ابن بی بی، ص-53
.101ص
، تهران، دنیاي 1افالکی، شمس الدین احمد، مناقب العارفین، به کوشش تحسین یازیچی، ج-54

.497، ص1375تاب، چاپ سوم، ک
.169، 163؛ ابن شداد، صص118، صهمانافالکی، -55
.194، 193؛ ابن الدواداري، 160ابن شداد، -56
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.169، ص3؛ یونینی، ج161ابن شداد، ص-57
.194ابن شداد، همانجا؛ ابن الدواداري، ص-58
.103آقسرائی، ص-59
.283؛ ابن خلدون، ص39آیتی، ص60
. آمده است» تتاوون«ي در بسیاري از منابع عربی مربوطه، به صورت اسم و-61
؛ ابن خلدون، 314؛ ابن بی بی، ص102؛ تاریخ آل سلجوق در آناطولی، ص161ابن شداد، ص-62
.282ص
.ابن بی بی، همانجا-63
.102تاریخ آل سلجوق در آناطولی، ص-64
.107؛ آقسرائی، 314؛ ابن بی بی، 102؛ تاریخ آل سلجوق در آناطولی، 162ابن شداد، -65
.195؛ ابن الدواداري، 162ابن شداد، -66
.196و 195؛ ابن الدواداري، صص163و 162؛ ابن شداد، 315ابن بی بی، -67
.172؛ یونینی، پیشین، ص163ابن شداد، ص-68
.173یونینی، پیشین، -69
المقریزي، تقی . هستان هوتی بوده استدر مجاور کو» أبلُستین«به گزارش مقریزي، نام آن -70

الدین ابی العباس احمد بن علی، السلوك لمعرفه دول الملوك، صححه و وضع حواشیه محمد 
؛ 628م، ص1957مصطفی زیاده، الجزءاألول، القسم الثانی، طبعه ثانیه، القاهره، دارالکتب المصریه، 

در تاریخ . ن به صورت مذکور آمده استنیز نام آ) 154ص(در کتاب زبده الفکره فی تاریخ الهجره
. آمده است» البلُستَین«نیز نام آن صحرا، ) 171ص(و تاریخ ملک الظاهر) 159ص(مجموع النوادر

؛ ابن تغري بردي االتابکی، جمال الدین أبی 159؛ الخزنداري، 113؛ آقسرائی، 317ابن بی بی، -71
قاهره، التعلیق محمد حسین شمس الدین، المحاسن یوسف، النجوم الزاهره فی ملوك مصر و ال

؛ المنصوري الدوادار، 50ص1م،1992/ ق1413الجزءالسابع، الطبه االولی، بیروت، دارالکتب العلمیه، 
154.
، دول االسالم، حققه و علّق حسن اسماعیل بن احمدابی عبداهللا شمس الدین محمد،ذهبیال-72

؛ مقریزي، 198؛ ابن الدواداري، 195م، ص1999عه االولی، مروه، الجزءالثانی، بیروت، دارصادر، الطب
.394؛ ابن عبري، 628پیشین، 

بناکتی، فخرالدین ابو سلیمان داود بن تاج الدین ابوالفضل محمد، روضه اولی األلباب فی -73
معرفه التاریخ و االنساب، به کوشش جعفر شعار، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چ دوم، 

.768،]بی تا[فضل اهللا همدانی، ؛ 154؛ المنصوري الدوادار، 434ص، 1378
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.394ابن عبري، ص-74
.102تاریخ آل سلجوق در آناطولی، ص-75
.همانجا-76
.97، صآقسرائی-77
.100تاریخ آل سلجوق در آناطولی، ص-78
.232ابن فوطی، الحوادث، ص-79
.394ابن عبري، -80
.161الخزنداري، ص-81
؛ ابن تغري 232؛ ابن فوطی، پیشین، ص200و199؛ ابن الدواداري، ص173ابن شداد، ص-82

.151بردي، ص
؛ ابن تغري 204، 201؛ ابن الدواداري، صص631؛ مقریزي، پیشین، ص177ابن شداد، ص-83

.154بردي، ص
.341؛ ابی الفدا، ص200؛ ابن الدواداري، ص115، 114؛ آقسرائی، صص318ابن بی بی، ص-84
.768، ص2رشیدالدین فضل اهللا، ج-85
.318ابن بی بی، ص-86
.114؛ آقسرائی، ص633؛ مقریزي، پیشین، ص155؛ ابن تغري بردي، ص180ابن شداد، ص-87
.332طقّوش، ص-88
.324هانس ابرهارد مایر، ص-89
؛ ابن فوطی، الحوادث الجامعه،636و 635؛ مقریزي، صص196ذهبی، دول اإلسالم، ص-90
.234ص
به گزارش رشیدالدین، سلطان با صاحب (768؛ رشیدالدین فضل اهللا، ص318ابن بی بی، ص-91

).فخرالدین بود که به نزد اباقا شتافت، نه پروانه
؛ ابن 101؛ تاریخ آل سلجوق در آناطولی، 768؛ رشید الدین فضل اهللا، ص319ابن بی بی، ص-92

.633؛ مقریزي، 434؛ بناکتی، ص181شداد، ص
.283ابن خلدون، ص-93
حمداهللا مستوفی، ابن ابی بکر احمد بن نصر قزوینی، تاریخ گزیده، به اهتمام عبدالحسین -94

.592، ص1362نوایی، تهران، امیر کبیر، چاپ دوم، 
.205ابن الدواداري، ص-95
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١٤٧…نقش دولتمردان سالجقه روم در پیدایش نبرد

=شامی: در جامع التواریخ(770؛ رشیدالدین فضل اهللا، ص157المنصوري الدوادار، ص-96
).شیخی

.205ابن الدواداري، ص -97
.157المنصوري الدوادار، ص-98
.769رشیدالدین فضل اهللا، ص-99

.770همان، ص-100
.213، ص1384اقبال آشتیانی، عباس، تاریخ مغول، تهران، امیر کبیر، چاپ هشتم،-101
.206؛ ابن الدواداري، ص182ابن شداد، -102
.585ابن خلدون، -103
، به 2فوات الوفیات، ، ج،محمد، بن شاکرالکتبی؛ ا184؛ ابن شداد، 207ن الدواداري، اب-104

؛ ابن بی بی، 408، 407؛ صفدي، صص71م، ص1973تحقیق احسان عباس، دار صادر، بیروت، 
.158؛ المنصوري الدوادار، ص320ص
.930بیانی، ص-105
.770رشیدالدین فضل اهللا، ص-106
؛ ابن بی بی، 207؛ ابن الدواداري، ص184؛ ابن شداد، ص71فدي، ص؛ ص408ابن شاکر، ص-107
.161، الخزنداري، ص320ص

108- Islam Ansiklopedisi, "Muin.ud-Din Sulayman Parvana", (J.H.
Kramers), cilt 8, Istanbul, 1960 , s. 557.

فر، تهران، امیرکبیر، چاپ موالنا جالل الدین رومی، فیه ما فیه، به تصحیح بدیع الزمان فروزان-109
.5، 4، صص1369ششم، 

، ترجمه آنادردي عنصري، نشر حاج طالیی، گنبد قابوس، )ترکمن ها(سومر، فاروق، اغوزها-110
حجت اهللا -جنبش زنان آناتولی، ترجمه داوود وفایی،بایرام، میکائیل؛235، ص1380چاپ اول، 

.9، ص1380جودکی، تهران، نشر نگاه، 
.234وق سومر، صفار-111
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