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 لرتبيت للؼلْم اإلًساًيتكليت ا –جاهؼت األًبار 

 املستخلص
ودوره في الصراع المغولي  عالج البحث شخصية الوزير معيف الديف سميماف البرواناه

، لما ليذه الشخصية مف دور كبير ومؤثر في صنع األحداث  – الممموكي في بالد الرـو
، فيو مف الشخصيات التاريخية البارزة التي  التاريخية وما لعبتو مف دور ميـ في بالد الرـو

آسيا الصغرى  استحقت البحث والدراسة والتي كاف ليا عظيـ األثر في دولة سالجقة الروـ في
ولعبت دورًا كبيرًا في التحكـ بمقدرات السمطنة السمجوقية وأسيمت في تغذية الصراع المغولي 

 الممموكي. –
عاشت شخصية البرواناه في دولة سالجقة الروـ وبرزت في وقت شيدت فيو تمؾ 
ؿ الدولة انقسامات وصراعات أسرية عمى السمطنة مف جانب وتدخالت خارجية تمثمت بالمغو 

والمماليؾ مف جانب آخر، لذا عاصرت ىذه الشخصية تحديات داخمية وخارجية أممت عميو 
حراز مكاسب مف خالؿ احتفاظو  الوقوؼ بوجييا بقوة، ومحاولة تأسيس مجد سياسي وا 

 بمنصبو والتوفيؽ في سياستو بيف السالجقة والقوى الخارجية المتصارعة عمى المنطقة.
Mo'een Addeen Solaiman Al-Brwanah and His Role in the 

Mongolian-Mamluki conflict in Roman Countries 
Abstract 

The research dealt with the character of Mo'een Addeen Solaiman Al-
Brwanah and His Role in the Mongolian-Mamluki conflict in Roman Countries, 
because this person had a big and influential role in the making of the historical 
events and played important role in Roman countries. He is one of the prominent 
historical figures who are deserved to research and study, and who had a great 
effect in the State of the Roman Seljuks in Asia Minor and played a major role in 
controlling the destinies of the Seljuk Sultanate and also contributed in feeding the 
Mongolian-Mamluki conflict. 
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The character of Al-Brwanah lived for long in the state Roman Seljuks. 
This character emerged at a time when that country has seen familial divisions 
and conflicts on the Sultanate, on one hand, and external interventions 
represented by Mongols and Mamluks, on the other hand. Thus, this character 
faced internal and external challenges which made him face them hard. He tried 
to establish a political glory and get benefits by retaining his position and in his 
policy of conciliation between the Seljuks and external forces that were conflicting 
on the region. 

 املقذهت:
الحمد هلل رب العالميف والصالة والسالـ عمى المبعوث رحمة لمعالميف سيدنا 

( وعمى آؿ بيتو الطاىريف وصحابتو المنتجبيف ومف سار عمى نيجيـ واقتفى أثرىـ محمد)
 ، أما بعد:إلى يـو الديف

دور ، لما ليا مف مف األمور الميمة تعد دراسة الشخصيات في تاريخنا اإلسالمي
كبير ومؤثر في صنع األحداث التاريخية وما لعبتو مف دور في مجريات الحياة العامة لمدوؿ 
التي نشأت في مختمؼ أرجاء الدولة اإلسالمية عبر تاريخيا الطويؿ وعمى مختمؼ عصورىا 
التاريخية، ولعؿ مف الشخصيات التاريخية البارزة التي استحقت البحث والدراسة شخصية 

الديف سميماف البرواناه التي كاف ليا عظيـ األثر في دولة سالجقة الرـو في آسيا  الوزير معيف
الصغرى ولعبت دورًا كبيرًا في التحكـ بمقدرات السمطنة السمجوقية وأسيمت في تغذية الصراع 

 الممموكي. –المغولي 
في دولة سالجقة الروـ وبرزت في وقت شيدت فيو تمؾ  عاشت شخصية البرواناه

الدولة انقسامات وصراعات اسرية عمى السمطنة مف جانب وتدخالت خارجية تمثمت بالمغوؿ 
والمماليؾ مف جانب آخر، لذا عاصرت ىذه الشخصية تحديات داخمية وخارجية أممت عميو 

حراز مجييا بقوةالوقوؼ بو  كاسب مف خالؿ احتفاظو ، ومحاولة تأسيس مجد سياسي وا 
 .المتصارعة عمى المنطقةبمنصبو والتوفيؽ في سياستو بيف السالجقة والقوى الخارجية 

تناولت الموضوع  جاء اختيار الموضوع لعدـ وجود دراسة عممية أكاديمية مستقمة
، فضاًل عف األىمية الكبيرة التي اكتسبتيا ىذه الشخصية وكاف ليا ثقاًل وعالجت تفصيالتو
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يرًا في دولة السالجقة، مما جعميا تستحؽ البحث الدراسة وكشؼ المثاـ عف األدوار الميمة كب
 .دة تولي نيابة السمطنة السمجوقيةالتي لعبتيا طيمة م

اعتمد البحث عمى مصادر أولية متنوعة عالجت الموضوع يأتي في مقدمتيا 
لتاريخ اإلقميمي، ومصادر أدبية المصادر التاريخية ككتب التاريخ العاـ والتراجـ والرحالت وا

ثير فييا معمومات ميمة أفادت الموضوع ومصادر جغرافية ومعاجـ بمداف تناولت تحديد الك
، كما استند عمومات تاريخية ميمة أفادت البحث، كما تضمنت ممف األماكف الواردة في البحث

 لبحث.البحث عمى مصادر لغوية في إيضاح الكثير مف المفاىيـ التي تضمنيا ا
أف المعمومات التي جاءت بيا المصادر المتنوعة نا ومف أبرز الصعوبات التي واجيت

، فضاًل عف قمة المصادر التي تحدثت عف المدة موضوع البحث، تكاد تكوف قميمة جدًا ومبعثرة
متابعة تمؾ المصادر وجمع شتات تمؾ المعمومات في محاولة عممية جادة  ينامما أوجب عم
 . بالموضوع طةمف أجؿ اإلحا
في البحث المنيج العممي التاريخي التحميمي في التعامؿ مع الروايات  ناانتيج

التاريخية، فكاف النقد العممي التاريخي رائدًا في البحث مف أجؿ الوصوؿ إلى الحقائؽ 
جاء في حقبة  ، إذ أف الوزير معيف الديف سميماف البرواناه، السيما في بحث كيذاالتاريخية

الممموكي مف  –تاريخية حرجة وميمة، كتب عنيا بتوجيات مختمفة أباف مدة الصراع المغولي 
أجؿ التنازع والتنافس عمى مناطؽ النفوذ ودوره في ذلؾ الصراع، وىنا ال يمكف أخذ الروايات 

الحقائؽ  أقرب، ليتسنى الوصوؿ إلى إال بعد التدقيؽ والتمحيص والنقدالتاريخية عمى عالتيا 
، إذا ما عممنا أف شخصية البرواناه كانت تشوبيا الكثير مف الشبيات التاريخية في البحث

رصد الروايات التاريخية وبنحو خاص تنا ، ومحاولىنا أو ىناؾوالتغير في المواقؼ والوالءات 
 .اف يدور في تمؾ الحقبة التاريخيةالقريبة مف الحدث زمانًا ومكانًا لفيـ ما ك

في المحور األوؿ سيرة البرواناه  نا، تناولرئيسةبحث مقسمًا عمى عشرة محاور جاء ال
، وتدرجو في الوظائؼ في يا، وصفاتو التي امتاز بشخصية مف حيث اسمو ووالدتو وأصموال

 . نيابة السمطنة السمجوقية بالد الرـو حتى وصولو إلى
بحث في بدايات طموحو فيو إلى ظيوره السياسي وال ناأما المحور الثاني فقد تطرق

، ولعؿ أبرز دولة سالجقة الروـالسياسي وظيور أطماعو وسيطرتو عمى مقاليد األمور في 
مالمح ىذا الطموح ىو تخمصو مف رأس السمطنة السمجوقية بمقتؿ السمطاف ركف الديف قمج 
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وبذلؾ ، عمى السمطاف حتى قتموهأرسالف الرابع مف خالؿ تعاونو مع المغوؿ وتحريضو ليـ 
 . دفة الحكـ خال الجو السياسي لو وبال منافس ينافسو في إدارة

في المحور الثالث موقؼ البرواناه المؤيد لممغوؿ بعد أف ساندوه في  نافي حيف عالج
الوصوؿ إلى نيابة السمطنة السمجوقية مف خالؿ وقوفو معيـ ضد بعض حركات التمرد، 

ىر إلى بالد الشاـ والوقوؼ بوجو قوات المماليؾ وكذلؾ موقؼ البرواناه مف توجو الممؾ الظا
، كما تـ مناقشة دور البرواناه مع رسؿ بالد الشاـ مف خالؿ تحركو مع عساكر المغوؿ إلى

 المغوؿ إلى الممؾ الظاىر في محاولة لمتوسط بيف الممؾ الظاىر والحاكـ المغولي أبغا
 .ومواجية رسؿ الممؾ الظاىر ألبغا

فيو عف مراسمة البرواناه لمممؾ الظاىر؛ نتيجة الزدياد  ناقد تكممأما المحور الرابع ف
طالعو أبغا لموقؼ أخاه أجاي المعادي لو، عند ذلؾ لجأ  الضغط المغولي عمى بالد الروـ وا 
البرواناه إلى المماليؾ ومراسمة الممؾ الظاىر، ال سيما إذا ما عممنا أف سمطة البرواناه بدأت 

واناه في ، جعمت البر يف أبغا لنواب عنو في بالد الروـيجة تعي؛ نتوصالحياتو تتقمصتقؿ 
 .  موقؼ محرج ال يحسد عميو

 فيو دور البرواناه في حصار البيرة وأثره في الصراع ناوفي المحور الخامس ناقش
، فعمى الرغـ مف وقوفو إلى جانب المغوؿ وضد الممؾ الممموكي عمى المدينة –المغولي 

، وفي المحور السادس المماليؾ نو كاف يرتب لإليقاع بالمغوؿ عمى أيديالظاىر ظاىريًا إال أ
اتفاقو إلى دوره في مراسمة الممؾ الظاىر ضد المغوؿ بعد فشؿ حصار البيرة مف خالؿ  ناتطرق

لمممؾ  ، ومما عزز ذلؾ ذىاب األمراء مف بالد الرـو وأعمنوا مواالتيـمع الممؾ الظاىر
في المحور السابع ذكرت ما حدث في بالد الروـ عند وصوؿ ، و الظاىر كما فعؿ البرواناه

، وما نتج عنو مف عقد محاكمة بعد رجوع البرواناه والعساكر بعد حصار البيرة المغوؿ إلييا
 ، ومسائمة السمطاف السمجوقي غياث الديف عف سبب انحيازه إلى الممؾ الظاىر،غوليةالم

 .واتياـ البرواناه بالتيمة ذاتيا
ذروة الصراع  تمثؿ دوره في معركة البمستيف التي كانت بينا فيومحور الثامف في ال اما
ر لعدد مف المدف في الممموكي، وما تمخض عنيا مف نتائج ودخوؿ الممؾ الظاى –المغولي 
، أما المحور التاسع فقد تحدثت فيو عف موقؼ البرواناه مف ودور البرواناه في ذلؾ، بالد الروـ

، وجاء المحور العاشر ليبيف البمستيف وما حدث في بالد الروـ ةمجيء أبغا بعد معرك
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نياء حياة شخصية تركت أثرًا ميمًا في ية التي تحدثت عف مقتؿ البرواناهالروايات التاريخ ، وا 
، وفي مدة عصيبة مف تاريخيا والذي تمثؿ بالصراع المغولي   الممموكي. –دولة سالجقة الرـو

، وثبت بالمصادر ز النتائج التي توصؿ إلييا البحثوختـ البحث بخاتمة تضمنت أبر 
 .ئوالتي اعتمدت وأسيمت في إنشا

 أّالً: سريتَ الشخصيت 
، (3)معيف الديف (2)، الصاحب(1)ىو سميماف بف عمي بف حسف بف محمد بف حسف

، كاف (7)، أما أصمو فمف بالد الديمـ(6)بالبرواناه (5)، لقبو السمطاف عالء الديف كيقباد(4)البرواناه
، (10)مف عراؽ العجـ (9)، أصمو مف كار(8)والده يمقب بميذب الديف، أعجميًا سكف الروـ

،  (11)حضر وىو شاب في أياـ السمطاف عالء الديف كيقباد إلى سعد الديف المستوفي بالرـو
جراء األرزاؽ، فسألو أف يجرى عميو جاريًا في بعض  وىو إذ ذاؾ نافذ الحكـ في اإلطالؽ وا 

، وكاف شابًا جمياًل وسيمًا مف طمبة العمـ، فماؿ إليو ، يقتات بويكوف درىمًا في اليوـ المدارس،
، (13)، وأخذه وقربو وأدناه وأحسف إليو، وزوجو بابنتو(12)المستوفي فقاؿ: )أريد أف أتخذؾ ولدًا(

، (14)وألقى إليو مقاليد الدولة، ورزؽ ميذب الديف ولده معيف الديف سميماف الممقب بالبرواناه
 .(15)حفظ القرآف العزيز وأتقنو واشتغؿ بالعربية
، فرتب مقرئًا (16)، وقصد بالد الروـلعجـ خرج منيافمما استولى المغوؿ عمى عراؽ ا

ببعض الترب فطمب معيف الديف مستوفي الروـ في أياـ السمطاف عالء الديف مف يعمـ أوالده 
شخص كاف يعرفو، فاتصؿ  ، فتوسط لو(17)فتوصؿ حتى صار يقرأ أوالد مستوفي الرـو

بخدمتو وكاف يحضر مجمسو في بعض األوقات، فرآه معيف الديف بارعًا في عمـ العربية، فقاؿ 
، فاشتغؿ بالحساب عمى معيف (18)لو: )لو تعممت الحساب لكاف أنفع لؾ في المكانة والرزؽ(

في كؿ وقت مف الديف المستوفي، فمما رأى أنو قد برع فيو، وكاف معيف الديف يطمب اإلقالة 
السمطاف عالء الديف فال يجيبو، فاستناب لميذب الديف، ولـ يزؿ معيف الديف إلى أف رتبو 

، فرأى منو السمطاف عالء الديف الكفاية والمعرفة والفضيمة، فقربو منو، وترشح (19)مستوفياً 
 ىػ/634 ، وعندما توفي السمطاف عالء الديف سنة(20)لموزارة فاستوزره وعظـ شأنو وتقدـ عنده

السمطنة، استمر في الوزارة وتمكف إلى أف توفي  (21)ـ وتولى ولده غياث الديف كيخسرو1236
، ورتب ولده معيف الديف البرواناه مكانو وتدرج واستفحؿ أمره (22)ـ1244ىػ/642في سنة 

 . (23)بحيث استولى عمى ممالؾ الروـ بأسرىا
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لى عمى الحؿ والعقد، ولـ يكف تقدـ البرواناه في دولة سالجقة الروـ إلى أف استو 
، ثـ آؿ أمر البرواناه إلى أف (24)لمسمطاف غياث الديف كيخسرو معو في السمطنة غير االسـ

، قاؿ لمسمطاف ركف الديف (25)ىالوف : )مف اآلف يصمح لمتردد في (26)لما أخذ بالد الرـو
ذلؾ اليوـ حتى ، فترقت منزلتو مف (27)األشغاؿ؟ قاؿ: ما يصمح أحد لذلؾ سوى البرواناه(

، كاف مف دىاة العالـ (29)، وعمرت البالد بو(28)صار فيما بعد حاكمًا عمى ممالؾ الروـ
، وُعد مف رجاؿ (30)وشجعانيـ، لو إقداـ عمى األىواؿ واألمور العظاـ، وخبرة بجمع األمواؿ

يسمح الدىر حزمًا ورأيًا وشجاعة وقوة قمب، بذؿ في بموغ مقاصده مف األمواؿ العظيمة ما ال 
، كاف حازمًا بتدبير المممكة، كريمًا عارفًا ذا (31)بو نفس ممؾ، ولـ يزؿ عمى ذلؾ إلى أف قتؿ

 .(33)، تمكف مف الممالؾ بقوى إقدامو وقوة دىائو(32)مكر ودىاء
 : ظِْرٍ السياسي ثاًياً 

 بداوات طموحه السياسي  -2

بالد  ـ سالطيف1256ىػ/654انقضى بموت السمطاف غياث الديف كيخسرو سنة 
، وخّمؼ (34)؛ ألف مف صار بعده لـ يكف لو مف السمطنة غير مجرد االسـالروـ في الحقيقة

، ثـ انفرد ركف ىما: ركف الديف، وعز الديف، فممكا معًا مدة مديدة (35)غياث الديف صبييف
، معيف ، وتغمب عمى ركف الديف(36)الديف بالسمطنة وىرب أخوه عز الديف إلى قسطنطينية

 .(37)، والبالد في الحقيقة لممغوؿاكـواناه وأصبح ىو الحالديف البر 
فرصة لتقوية مما عرؼ عف البرواناه بأنو كاف ذكي واسع الحيمة حاوؿ أف يغتنـ كؿ 

ـ عندما توفي 1265ىػ/664، وقد جاءتو الفرصة المناسبة في سنة نفوذه وتحقيؽ غاياتو
عمى التخت مكاف أبيو، إذ كتب إلى ممالكو يخبرىـ بجموسو عمى  (38)ىوالكو وجمس ولده أبغا

، وكاف مف بيف وتجديد الطاعة لو وتقديـ اليداياالعرش ويدعوىـ لحضور حفؿ تتويجو، 
، وطمب إلى بالد الروـ ينضـ الدعاء لو المدعويف سمطاف سالجقة الروـ عندما سير مرسوماً 

 . (39)بالممؾ ئوهية سنية وىنالسمطاف ركف الديف والبرواناه فتوجيا بيد
ية والمساعدة لدولة وفي أثناء االجتماع بالزعيـ المغولي طمبوا منو تجديد معاىدة الحما

، وطمب الموافقة ليـ باستعادة المناطؽ التي فقدتيا دولة سالجقة الرـو أثناء فترة سالجقة الروـ
وبنحو خاص مدينة ، بيف األخويف عز الديف وركف الديفالصراع األسري الذي كاف 

 . (41)ـ1259ىػ/657التي استولى عمييا كمناقوس ممؾ جانت في سنة  (40)سينوب
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رواناه مقيمًا في ، بينما بقي البيف إلى بالده بعد انتياء الزيارةعاد السمطاف ركف الد
، متيمًا يخطط لمتخمص مف السمطاف السمجوقي، إذ كاف البالط المغولي؛ لقضاء األشغاؿ

دث معو أبغا سرًا فقاؿ ، فقد تحالقة سرية مع المماليؾ في مصرربما كانت لو ع السمطاف بأنو
، وأقنع (42)ىؤالء بنو سمجوؽ ما يؤمنوا وربما لركف الديف باطف مع صاحب مصر(البرواناه: )

خمص مف كؿ شخص يخالفو ، عمى أف يتي بتعيينو في منصب نيابة السمطنةاإليمخاف المغول
ف تحققت أحدًا يخالؼ قد وليتؾ نيابة السمطنة بالروـ فإاه: )، إذ قاؿ أبغا لمبروانأو يشؾ فيو
 . (43)(طاعتي أقتمو

مما تقدـ يتضح لنا أف أبغا قد أطمؽ يد البرواناه في بالد الروـ وأصبحت لو 
صالحيات واسعة بعد تعيينو في نيابة السمطنة السمجوقية وأصبح تابعًا لممغوؿ يقتؿ كؿ مف 

نة العالية في ، وبذلؾ فقد ناؿ ما كاف يخطط لو في أخذ المكاالمغوليطاعة الحاكـ يخالؼ 
، وكاف ذلؾ بداية ظيوره السياسي  .دولة سالجقة الرـو

ثـ استأذف البرواناه أبغا في محاصرة سينوب فأذف لو وعاد إلى بالد الروـ واجتمع 
، ا أمكنو وقصد سينوبشد مبالسمطاف ركف الديف وعّرفو خدمتو فشكره عمى ذلؾ ثـ جمع وح

، فمما قد عمد إلى المساجد فجعميا كنائسوكاف مقدـ العسكر بيا إذ ذاؾ غضراس وكاف 
وصؿ البرواناه بالعساكر إلى سينوب أرسؿ مرسومًا إلى غضراس وطمب تسميـ البمد فأبى 

لرـو تاج ، وكاف مف أمراء اا المجانيؽ والمقاتمة وزحؼ إلييافرتب البرواناه حولو مراكب فيي
، فاتفؽ أنو ركب في مركب وزحؼ عمى القمعة (44)الديف قميج بينو وبيف البرواناه بغضاء

فأرسى بو مركبو عمى طرؼ النير فانقمب بمف فيو وغرؽ الرجالة وخرج الركاب مف البحر، 
وكاف باب القمعة مفتوحًا فخرج غضراس راكبًا وقصدىـ وحمؿ عمى تاج الديف ليطعنو فتقنطر 

البرواناه عمييا ادعى أنيا ، فمما استولى و تاج الديف وىاجـ القمعة فأخذىافقتم (45)بو فرسو
لى مخدومو وجميع المجاوريف بالفتح ونسبو إلى نفسو في خطو فتوحو ة ، وكتب إلى أبغا وا 

ركف الديف واستشعر ىو  ، فعظـ قدره فاستشعر منو السمطافلمسيطرة عمى دولة سالجقة الروـ
كؿ واحد يخطط لمتخمص مف اآلخر، إذ أنو أوسع الحيمة في قتؿ السمطاف ، وراح أيضًا منو

 . (46)ـ1267ىػ/666ركف الديف في سنة 
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 دوره يف قتل السلطان ركن الدون  -2

لكنو لـ يكف قد  عمى الرغـ مف أف السمطاف ركف الديف كاف ممكًا جمياًل شجاعًا كريماً 
، إذ كاف ىو وأبوه البرواناه، واشتغؿ بميوه ألمور إلى، فترؾ الحـز وفوض اأحكمتو التجارب

، (47)، فاستقؿ البرواناه بالتدبير واستفحؿ أمرهمع المغوؿ لو االسـ وليـ التصرؼ مقيوريف
 )عصر البرواناه(.    وأحكـ قبضتو عمى مقدرات الدولة حتى سمي عصره بػ

واستولى عمى الممالؾ، ولـ يبؽ لمسمطاف ركف الديف معو  ولما عظـ شأف البرواناه
 (49)معو حريفاً  (48)كممة استشعر البرواناه منو، فرتب ضياء الديف محمود بف الخطير

ليطمعو عمى سره ويكوف عينًا لمبرواناه عميو، فحمؿ السمطاف ركف الديف السكر عمى  (50)ونديماً 
، فكتب ضياء (51)نًا لقتؿ البرواناه، وكانا بقونيةأف قاؿ لضياء الديف بف الخطير قد اتخذت سكي

يعّرفو باألمر فأخبر شرؼ الديف البرواناه بذلؾ،  (52)الديف إلى أخيو شرؼ الديف بف الخطير
فكتب البرواناه إلى أبغا يذكر أف نية السمطاف ركف الديف قد تغيرت فيؾ وربما كاتب صاحب 

رواناه إذا ثبت ذلؾ عند نوابي المغوؿ فافعؿ ما مصر ليسمـ إليو البالد، فعاد الجواب إلى الب
 . (53)تختار

يحذره مف  (54)استدعى السمطاف ركف الديف البرواناه، فكتب إليو خواجا عمي الوزير
الوصوؿ إليو، فقصد البرواناه أمراء المغوؿ بيدية سنية ففرقيا فييـ وعّرفيـ أف السمطاف ركف 

لديار المصرية ويقتمكـ عف آخركـ، فرحموا معو الديف استدعاه ليقتمو وينتمي إلى صاحب ا
، فمما وصموىا كتبوا إلى السمطاف ركف الديف كتابًا يطمبوف الحضور ليجتمع (55)وقصدوا أقصرا

، فمما وقؼ السمطاف ركف الديف عمى الكتاب خرج مف (56)معيـ عمى مصمحة أمرىـ بيا أبغا
قونية وأشار عميو خواصو أف ال يفعؿ فمـ يصغ إلى رأييـ، وعندما بمغ البرواناه قدومو ركب 
ومعو المغوؿ، فمما التقوا ترجؿ البرواناه عمى عادتو وقبؿ األرض، فقاؿ لو السمطاف: )كيؼ 

، ثـ نزؿ (58)سأؿ عني فقاؿ لو: حاشاؾ(تقصد قتمي وت (57)أنت يا أبي؟ فقاؿ: يا خوند
السمطاف ركف الديف إلى الدار وشرب مع المغوؿ، فدؾ عميو البرواناه سمًا فأدرؾ ذلؾ فخرج 
وقاء ما شربو وركب فرسو وانصرؼ لينجو بنفسو فتبعو الصاحب فخر الديف خواجا وتاج 

ؿ ليـ: إني أخاؼ مف القتؿ الديف مبشر وغيرىما وأشاروا عميو بالرجوع ليقرأ عميو مرسومًا فقا
نابشي بمفرده ولـ يصحبو غير ممموؾ واحد، وجميع  (59)فحمفوا لو فرجع معيـ وأنزلوه بخركاه

مف كاف معو مف الجند والمماليؾ وقوؼ عمى بعد، ثـ دخؿ عميو المغوؿ وفاوضوه في الكالـ 
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ففي حاؿ السكر ف كنت قمتو وقالوا لو: لـ عزمت عمى قتؿ البرواناه فقاؿ: لـ يكف ذلؾ وا  
: إف أردت أف تنجو فقؿ لنا مف كاف اتفؽ معؾ عمى قتمو؟ فذكر ليـ جماعة، فمما سماىـ فقالوا

، وكاف حوؿ الخركاه جماعة (60)ليـ قاـ أحد المغوؿ ووضع في حمقو وترًا وخنقو بو حتى مات
، (61)مف المغوؿ يصفقوف ويمغطوف لكي ال يسمع صوتو وضربو شرؼ الديف بف الخطير

وكتموا موتو وأذاعوا أنو ضعيؼ ولـ يزالوا يدخموف عميو في  (62)ر يده ثـ جعموه في محفةفكس
سيره باألكؿ والشرب إلى أف وصموا قونية فأظيروا موتو وأنو وقع مف عمى الفرس فمات، 

، وأجمسوا ولده (63)ـ1267ىػ/666وكاف عمره يومئذ ثماني وعشريف سنة، وذلؾ في سنة 
، وأشارت روايات أخرى (65)، وعمره مناىز العشر سنيف(64)التخت غياث الديف كيخسرو عمى
 . (66)أف لو مف العمر أربع سنيف

تمكف البرواناه في البالد والعباد وأطاعو جيش الرـو بعد أف تخمص مف السمطاف ركف 
، وأصبح في نيابة السمطنة عف أبغا وجعؿ ابنو ميذب الديف عمي متكفاًل بأمر (67)الديف

السمطاف غياث الديف واستولى البرواناه عمى جميع البالد ونفذ حكمو فييا ال يشاركو في ذلؾ 
، ثـ توجو البرواناه إلى أبغا بعد أف رتب األمور وأخذ معو فرس السمطاف ركف الديف (68)غيره

، فجرت بينيما (69)ميمة ألبغا ووجوه دولتو، ووافى عنده صاحب مدينة سيسوسالحو وىدايا ج
محاورة كؿ منيما يدعي عمى صاحبو أنو يكاتب صاحب مصر، ثـ عاد البرواناه ومعو أجاي 
أخو أبغا وصمغرا ليكونا معو في البالد فمـ تطؿ غيبتو، فمما بمغ السمطاف غياث الديف قدوميـ 

 .(70)مع بيـ عمى مدينة سيواسخرج مف قونية لتمقييـ فاجت
 : هْقفَ املؤيذ للوغْل ضذ بؼض حركاث التورد ّامللك الظاُرثالثاً 

 وقوفه مع املغول ضد بعض حركات التمرد  -2

، ومف ذلؾ عندما والتغير في الوالءات بيف أمرائيـواجو المغوؿ بعض حركات التمرد 
ف برؽ بعث إلى عمو سرًا يشير ، وسبب ذلؾ أدر بف عـ برؽ وقيؿ أخوه عمى أبغاعصا باكو 

، فاطمع أبغا عمى ذلؾ فاستدعى (71)عميو أف يخرج مف طاعة أبغا وينضـ إلى منكوتمر
المذكور فامتنع مف الحضور وكاف بقربو طائفة مف عسكر أبغا فبعث طمبيـ فأجابوه خوفًا منو 

أظيروا الخالؼ عميو وكانوا  (73)، فمما بمغوا أعماؿ تفميس(72)فرحؿ بيـ نحو بالد منكوتمر
بإرساؿ عميو فونو، فجمع أكابر دولتو واستشارىـ فأشاروا ثالثة آالؼ فارس وبعثوا إلى أبغا يعرّ 

عسكر يقفوا أثره، فبعث أباطي ومعو ثالثة آالؼ فارس واستدعى البرواناه وصمغرا ومف 
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ثالثيف ألفًا ودخموا  معيما مف العساكر، فمما حضروا أردؼ بيـ أباطي فمحقوه فكانت عدتيـ
 . (75)وعضدىـ بألفي فارس (74)بالد باباسركيس ممؾ الكرج

فمما التقى الجمعاف كانت الكسرة عمى باكودر ونجا بنفسو في ثالثمائة فارس وانحاز 
باقي عسكره إلى عسكر أبغا، وأخذ باكودر نحو جباؿ الكرج وكاف بيا نبات مسموـ فرعتو 

، ثـ قصد أبغا أربعة عشر فرسًا، فقصد أبغا مستسممًا فعفا عنوفمـ يبؽ معو غير دوابو فيمكت 
بالد باباسركيس واستولى منيا عمى قالع كاف قد تغمب عمييا الكرج وأخذوىا مف الممؾ 

وىي موكري وقمعة مامروف وقمعة أولبي وكاف بيا بعض الكرج وطائفة  (76)األشرؼ بف العادؿ
وصمغرا  (77)ميف وعاد عسكر أبغا إلى أردوهمف المسمميف فجال الكرج عنيا وأبقى المسم

 .(78)والبرواناه إلى بالدىـ
 موقػه من توجه امللك الظاهر إىل بالد الشام  -2

 ىػ/670لما عاد صمغرا والبرواناه وعساكر المغوؿ والروـ مف عند أبغا في سنة 
واالحتماء ببالد الكرج وردت عمييـ  ـ بعد القضاء عمى حركة التمرد التي قادىا باكودر1271

أوامر أبغا بقصد بالد الشاـ في ىذه السنة، فحشد وخرج صمغرا البرواناه بعسكر عدتو عشرة 
وبمغيـ أف الممؾ الظاىر بدمشؽ  (80)ثـ إلى مرعش (79)آالؼ فارس فوصموا إلى البمستيف

، ا عمى أطراؼ بالد حمبو فبعثوا ألفًا وخمسمائة فارسًا مف المغوؿ ليتجسسوا األخبار ويغير 
 (83)ثـ إلى قسطوف (82)فوصمت غارتيـ إلى عيف تاب (81)وكاف مقدميـ إقباؿ بف بايجونويف

فاستأصموىـ، فأمر الممؾ الظاىر  (85)وأنطاكية (84)ووقعوا عمى التركماف ىناؾ بيف حاـر
بتجفيؿ البالد وأىؿ دمشؽ؛ ليحمؿ المغوؿ الطمع فيدخموا فيتمكف منيـ، وبعث إلى مصر، 

فوصموا إليو فسبؽ إلى المغوؿ خبره  (86)فخرجت العساكر ومقدميا األمير بدر الديف بيسري
 . (87)فولوا عمى أعقابيـ

وصمغرا بالتوجو إلى بالد الشاـ كانت ومما يمكف مالحظتو أف أوامر أبغا لمبرواناه 
اؿ أمامو كجزء مف مناورة عسكرية إليقاؼ تقدـ الممؾ الظاىر في بالد الشاـ وعدـ فسح المج

 .بالتوجو إلى بالد الروـ
 دوره مع رسل املغول إىل امللك الظاهر -3

نويف المقيـ  ـ كاف قد وصؿ إلى الممؾ الظاىر رسؿ صمغرا1271ىػ/670في سنة 
في بالد الروـ وىـ مجد الديف دوالت خاف وسعد الديف سعيد الترجماف مف جية صمغرا ومف 
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ظاىر وسأليـ عما جاؤا فيو فقالوا: ، فأحضرىـ الممؾ الرواناه نائب السمطنة ببالد الروـجية الب
في أمر : )منذ جاورتو في البالد لـ يصمو مف جيتؾ رسوؿ صمغرا نويف يسمـ عميؾ ويقوؿ لؾ

ساعدؾ عمى بموغ تختاره وقد رأى مف المصمحة أف تبعث إلى أبغا رسواًل بما تحب حتى ي
 . (88)(غرضؾ وتتوسط عنده

، ؿ وأركبيـ معو في الميداف مراراً ومما تجدر اإلشارة إليو أف الممؾ الظاىر أكـر الرس
رسوليف إلى أبغا  (90)واألمير مبارز الديف الطوري (89)ثـ عيف األمير فخر الديف إياز المقري

، فمما وصال قونية حضرا لو ولصمغرا قوسًا، فسارا مع رسؿ صمغرا (91)وبعث معيما جوشناً 
الرسالة إلى صمغرا جامعيا يوـ الجمعة فسمعا الرعية يبتيموف بالدعاء لمممؾ الظاىر فأديا 

ما الذي  :ليماما البرواناه وسار بيما إلى أبغا، فمما اجتمعا بو قاؿ ، ثـ أخذىومضمونيا شكره
: إف صمغرا بعث إلى السمطاف وأخبره أنؾ أحببت أف يأتي إليؾ مف جيتو جئتما فيو فقاال

ما في يدؾ مف بالد المسمميف رسوؿ فأرسمنا نقوؿ لؾ أف أردت أف أكوف مطاوعًا لؾ فرد 
، فحصمت بينيما يبقى كؿ واحد منا عمى ما في يده : ىذا ال يمكف وأقرب ما في ىذا أففقاؿ
صفر سنة  15، فوصال دمشؽ في ا فييا وانفصال عنو مف غير اتفاؽفاوضات أغمظ ليمم

، عمى الرغـ مف مساعي البرواناه في لعب دور بيف الطرفيف إال أف أبغا (92)ـ1272ىػ/671
أصر عمى عدـ التنازؿ عف المناطؽ التي احتميا مف المسمميف مما أدى في نياية األمر إلى 

 . لرسوليف إلى بالدىمافشؿ المفاوضات وعودة ا
 : اختالفَ هغ حاكن املغْل أجاي ّهراسلتَ للولك الظاُر رابؼاً 

نتيجة الزدياد الضغط المغولي عمى بالد الرـو توجو البرواناه مع رسؿ الممؾ الظاىر 
ـ مستغاًل فرصة وجوده عند أبغا وشكا لو 1273ىػ/672في سنة  لممرة الثانية واجتمع بأبغا

ف أخاؾ ، لذلؾ خال بو سرًا وقاؿ لو: )الممؾ عقيـ(93)مف تسمط أخيو أجاي والقائد صمغرا ؟ وا 
أجاي عاـز عمى قتمي واالستيالء عمى ممؾ الرـو واالنتماء إلى صاحب مصر، وحمؿ 

، فأمره أبغا أف (94)كمفو ما يعجز عنو ويتوعده(، فإنو كاف يالبرواناه عمى ذلؾ بحيمة مف أجاي
فمما عاد البرواناه  -وسرتوقونويف بداًل منيما  -يخفي ذلؾ وأمره أف يستدعي أجاي وصمغرا 

، فاضطر إلى أف كاتب الممؾ الظاىر أى أجاي أعرض عنو إعراضًا مفرطاً إلى بالد الروـ ر 
، لديف بف ركف الديف عمى ممؾ الروـا سرًا وبعث إليو رسواًل وطمب منو أف يحمؼ لو ولغياث

، وشرط أف يكوف لو عسكر في البالد د الروـ وبالسمطاف حاكمًا عميياأي اعترافو باستقالؿ بال
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، فوافى الرسوؿ الممؾ أجاي وصمغرا ومف معيما مف المغوؿمقيمًا يستعيف بو عمى قتاؿ 
لو عمى ما أراد وسيرنا عسكرًا  : )إذا حمفناعاد مف دمشؽ فبمغو الرسالة فقاؿ الظاىر بمصر قد

وقاؼ يقيـ عنده فال بد لمعسكر مف شيء فتعيف لي بالدًا أرصدىا لذلؾ أو ما يستخرج مف األ
، فإذا كسرت التتر أفرجت عف ذلؾ وأعدتو إلى أربابو مع أننا ال والصدقات واألمالؾ التي لو

 . (95)(د إف شاء اهلللعاـ القابؿ نحف عننكمؼ خيمنا سموؾ الدرب في ىذا الوقت وفي ا
، إال أنو اعتذر الظاىر بالتعاوف مع سالجقة الروـوىذا الجواب يدلؿ لنا ترحيب الممؾ 

، فمما عاد الرسوؿ وجد أبغا قد استدعى عمى أف يوافييـ في العاـ القادـ عف الحضور فوراً 
ممتمسو ونكؿ ، فتمكأ في إجابة الممؾ الظاىر إلى وصمغرا وحالة البرواناه قد صمحت أجاي
، بحممة عسكرية غير مضمونة النتائج، ويبدو أف الظروؼ لـ تكف مواتية لممجازفة (96)عنو

؛ نظرًا لبعد المسافة وقوة العدو مف ممة تتطمب استعدادات عسكرية ضخمةألف مثؿ ىذه الح
 . جقة الرـو التاـ لو مف جية أخرىجية وحتى يتحقؽ مف والء سال

أبغا إلى بالد الروـ تقونويف عوضًا عف أجاي ومعو ـ بعث 1274ىػ/673وفي سنة 
أربعيف رجاًل مف خواصو، وأمره أف يكتب جميع أمواؿ الروـ ويضبطيا، وال يحكـ البرواناه وال 

، فمما وصؿ حضر مجمسو جميع  بحضوره وال يصدروف إال عف رأيوغيره مف أمراء الرـو إال
البرواناه وطاؼ تقونويف جميع بالد الروـ أمراء الروـ وقدموا لو اليدايا والتحؼ خصوصًا 

، ولما رأى البرواناه تمكف تقونويف ذؿ لو واستكاف ا أموااًل كثيرة وحمميا إلى أبغاوحصؿ مني
، ومما يالحظ ىنا أف أبغا بإجرائو اإلداري ىذا يكوف قد حد مف سمطة (97)وبذؿ لو الطاعة

لى حد كبير جدًا وأصبح في موقؼ ضعيؼ ال يمكنو مف الوقوؼ بوجو نائب  البرواناه وا 
 .في بالد الروـالمغوؿ 

ـ طمب أبغا تقونويف والسمطاف غياث الديف والبرواناه فخرجوا 1275ىػ/674وفي سنة 
، فخافوا منو ئدًا مف عند أبغا إلى بالد الروـعا (98)مف الروـ فصادفوا أجاي في أرزف الروـ

، فوصموا إلى أبغا وىو (99)مرحسيا القسيس ، وكاف في صحبتيـوقدموا لو ىدايا كثيرة ثـ فارقوه
، يديو أتحفوه بما معيـ مف اليدايا، فمما مثموا بيف اًل في الدار التي أنشأىا ىوالكوناز  (100)بأرموا

الصفة فأعجبتو وفرقيا عمى  فكاف أوؿ ما قبؿ ىدية مرحسيا وكاف مف جممتيا جواشف مبدعة
: )أبوؾ مات أو قتؿ وكاف قصده أف اؿ لومطاف غياث الديف عف أبيو فق، ثـ سأؿ السخواصو

، وكاف قد (101)يأخذ بو مف قتمو فقاؿ مات وردد القوؿ عميو مرارًا وىو ال يغير الجواب األوؿ(
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تقدميـ خواجا عمي فاجتمع بيـ عند أبغا فتوسط ليـ تقونويف في عودتو إلى الوزارة ولولديو 
ى أف يبذؿ في كؿ سنة ألفي تاج الديف ونصير الديف في أف يرد عمييما أقطاعًا عم

ليو مف بالد الروـ فأجاب إلى وسبع مائة فرس يستظير بيا عمى ما كاف يحمؿ إ (102)بالشت
، ولما وصؿ أعضاء الوفد إلى سيواس بمغيـ أف (103)، وخمع عميو وعمى ولديو وعادواذلؾ

وبخاصة ضياء الديف بف الخطير، واستأصؿ أمواليـ وتعرض لمف  أجاي ضرب نواب البرواناه
 . (104)، فبعث إليو يطمبوعياف وعسفيـ، فكتبوا إلى أبغا بذلؾسواىـ مف األ

ومما تجدر اإلشارة إليو أف الخالفات بيف البرواناه والقائد المغولي أجاي قد استمرت 
خراجو مف بالده بأية طر وحاوؿ األوؿ اإليقاع بالث ، فكتب البرواناه رسالة إلى أبغا يقةاني وا 

يشرح لو فييا أعماؿ أجاي وأرسؿ أجاي مف جانبو رسالة إلى أبغا يدافع فييا عف نفسو مفادىا 
ا ، ولمد الروـ ويستبدوف في تمؾ البالدأف البرواناه وأمرائو يبغضانو ويحاولوف إخراجو مف بال

، أمره إليؾ إف شئت حتى نسمع كالمو فيؾىو البرواناه : )مف اطمع أبغا عمى رسالتو كتب إليو
ف شئت أ  . (105)(ف تبقيوأف تقتمو وا 

إليو أمر البرواناه يرى فيو وىنا نجد أف أبغا قد أطمؽ يد أجاي في بالد الروـ وأوكؿ 
جعؿ عميو عينًا عف عودتو ، وكاف البرواناه لما بمغو أف أجاي بعث رسواًل في أمره رأيو

خذ إلى دار البرواناه وأنزؿ وأكـر وأعطى بعض غممانو دراىـ ، فمما قدـ الرسوؿ أبالجواب
، فمما وقؼ عمى الكتاب ليقؼ عميو ويعيده إليو ففعؿ ذلؾ وأمره أف يسرؽ الكتاب ويحممو إليو

سارع في تجييز ىدية سنية بعث بيا إلى أجاي والطفو بأعذار قبميا منو في محاولة مف 
 . (106)البرواناه حتى يأمف شره
جاي واستخدـ مكره ودىائو في اوالت البرواناه الرامية إلى التخمص مف أاستمرت مح

، إذ ذكر لوجوه أىؿ الروـ بأف أجاي قد عـز عمى قتمو وقتؿ تقونويف وتسميـ البالد ذلؾ
، واألمير ونويف والبرواناه ومرحسيا القسيسلصاحب مصر، فعاد الجواب باستدعاء أجاي وتق

، فخاؼ البرواناه مف استصحاب سيؼ الديف قيؽ معيـديف طغاف البكمربكي لمتحسيؼ ال
، ثـ خرج فيمف بقي معو واستصحب وواله كفالة السمطاف غياث الديف (107)فأقطعو أرزنجاف

، فمما مثموا بيف وا ضالمتيـ عند أبغا فوصموا إليومعو كؿ مف كاف أجاي ظممو وعسفو ليعرض
وقتؿ سبعة مف أصحابو ممف اشتركوا يديو وسمع شكوى المتظمميف  أمر أجاي أف يقيـ عنده 

، وذكر مرحسيا إلى أبغا أف البرواناه أقطع سيؼ الديف أرزنجاف لكي ال (108)في المظالـ
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ني إف أقتطعيا حممت كؿ سنة خمس ما ئة فرس عمييا خمس مائة فارس نجدة، فقاؿ أسكنيا وا 
ف كنت  (110)قوجوال تميؽ اإلقطاع إال لمف يمبس السرا (109): أنت تمبس البرنسلو تقونويف وا 

سنة مف أمواؿ الروـ شيئًا : ىذا يضيع كؿ ، وقاؿ لمبرواناهاخمع البرنسترغب في اإلقطاع ف
، فأمر أبغا انس فال يؤدوف الخراج وال الجزية؛ ألنو يحمي مف الفالحيف خمقًا يمبسيـ البر كثيراً 

، ثـ عاد اكنًا بيارزنجاف ال غير؛ لكونو سأف ال يحمي أحد في سائر البالد لمرحسيا إال في أ
 .     (111)إلى بالد الروـ

 : دّرٍ يف حصار البرية خاهساً 
أبغا إلى بالده  إلى بالد الروـ بعد أف استدعاىـ لما عاد البرواناه وتقونويف ومف معيما

ويف وتسميـ بالد الرـو لصاحب لمتحقيؽ بشأف اتياـ أجاي عمى عزمو قتؿ البرواناه وتقون
، ؛ بيدؼ االستيالء عمييا(112)أبغا بخروجيـ ونزوليـ عمى قمعة البيرة، ورد عمييـ أمر مصر

، منيـ خمسة عشر ـ وعدتيـ ثالثوف ألفاً 1275ىػ/674فرحموا قاصديف البيرة فنزلوا عمييا سنة 
، ألفًا مف الروـ مقدميـ البرواناهألفًا مف المغوؿ مقدميـ نابشي وأقتاي نويف وخمسة عشر 

، فوصموا لموصؿ وشيرزور والعراؽ طوائؼرقيف ومف عساكر اومعيـ عسكر مارديف وميافا
إلييا ونصبوا ثالثة وعشريف منجنيقًا فخرج أىؿ البيرة في الميؿ وكبسوا العسكر فقتموا الكثير 

، فأقاـ عمييا الجيش مدة ثـ رجعوا (113)ونيبوا وأحرقوا المنجنيقات وعادوا إلى بيوتيـ سالميف
 . (114)فى اهلل المؤمنيف القتاؿ وكاف اهلل قويًا عزيزاً عنيا بغيضيـ لـ ينالوا خيرًا وك

وذكر العيني أف السبب في رجوع المغوؿ عف البيرة أف البرواناه كاف قد ماؿ إلى 
ويحسف لو القدـو إلى بالد  جانب الممؾ الظاىر وكاتبو يعّرفو أنو عمى طاعتو ومناصرتو

، ووعده التوجو في ىذه السنة مياه في، فصدر جواب الممؾ الظاىر إليو معتذرًا بقمة الالروـ
 .(115)السنة القادمة

ومف الجدير بالذكر أف البرواناه عندما نزؿ عمى البيرة بعث أربعمائة فارس يتجسسوف 
أخبار الممؾ الظاىر، وكانت غايتو اإليقاع بيـ بأيدي القوات الممموكية فإذا تـ ذلؾ وعمـ أف 

ت المغولية المحاصرة لقمعة البيرة ثـ يتوجو إلى الممؾ الظاىر قريب مف المكاف ىاجـ القوا
الد سالجقة الرـو ومحاربة الممؾ الظاىر ليفي بما كاف قد وعده بو في السيطرة عمى ب

، فمما عبرت القوات المغولية األربعمائة نير الفرات إلى بالد الشاـ وجدوا ثالثة رسؿ المغوؿ
ر وىـ في طريقيـ إلى البيرة ومعيـ كتب الذيف كاف البرواناه قد أرسميـ إلى الممؾ الظاى
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والتعاوف مع المماليؾ تشجيع لمبرواناه مف الممؾ الظاىر تحثو عمى الصمود بوجو المغوؿ 
، فكف عمى أىبة أننا وقفنا عمى ما كتبت بو إلينا، وىا نحف عمى أثر رسمؾ: )تتضمف قولو

 . (116)(اجتماع الكممة عمى العدو المخذوؿفيما عزمت عميو مف 
ولما احضر الرسؿ إلى القائد المغولي أقتاي نويف واطمع عمى مضموف الرسائؿ عـز 

، فأشار عميو أحد القادة األرمف ويدعى اه والقضاء عمى جيشو مف المسمميفعمى قتؿ البروان
، المجوء إلى البيرة فيتحصنوا بيا سمعاف بأف ال يقدـ عمى ىذه الخطوة حتى ال يضطرىـ إلى

وتجسد ذلؾ بقولو  ،األماكف بعد أف يرحموا عف البيرةقضي عمييـ في بعض واقترح عميو أف ي
: )فإنيـ يمجأوف إلى أىؿ البيرة فيقووا بيـ عمى قتالنا فتتركيـ إلى أف ننفصؿ لمقائد المغولي

 . (117)(عض األماكف ونقتؿ معيـ البرواناهونرحؿ ونقتميـ في ب
و فأنكر عالقتو بيذه القضية، وقاؿ أمام استدعى أقتاي نويف البرواناه لمواجية الرسؿ

، فقبؿ القائد المغولي ذلؾ منو في الظاىر وأبطف لو الشر ثـ قتؿ ىذه مكيدة مف صاحب سيس
 . (118)الرسؿ وطاؼ برؤوسيـ في العسكر، ثـ سيرت الكتب إلى أبغا سرًا مف غير عمـ البرواناه

ديف بكمربكي وحساـ ولما امتد حصار القمعة وعصيانيا أرسؿ أقتاي نويف إلى سيؼ ال
يستشيرىما فأجاباه: )ىذه القمعة حصينة وعساكر صاحبيا قريبة وفييا ذخائر  (119)الديف بيجار

، وىذا الجواب يعبر بطبيعة (120)كثيرة وعساكرنا قد ضعفت مف الغالء والوباء والرأي الرحيؿ(
روؼ، فرحموا الحاؿ عف فيميما بطبيعة المنطقة واستحالة السيطرة عمييا في ظؿ مثؿ ىكذا ظ

، بعد (121)عنيا بعد أف أحرقوا مجانيقيـ ونيبوا أسواقيـ بأيدييـ؛ حتى ال تقع في أيدي العدو
أف أقاموا عمييا تسعة أياـ، ولما بمغ الممؾ الظاىر وىو بدمشؽ نزوؿ المغوؿ عمى البيرة أنفؽ 

ؿ كانوا قد  أف المغو عمى العساكر أكثر مف ستمائة ألؼ دينار لمتصدي ليـ، وخرج إلييـ إال
رحيؿ المغوؿ فوصؿ إلى حمص ثـ رجع بعد ذلؾ إلى  (122)، فبمغو وىو بالقطيفةرحموا عنيا

 .(123)القاىرة
 : دّرٍ يف هراسلت امللك الظاُر بؼذ فشل حصار البرية سادساً 

بسبب الرسؿ الذيف أرسميـ البرواناه ؛ اناه وعساكر الروـ مف أقتاي نويفاستشعر البرو 
، فمما رحموا عف البيرة فارقوىـ وعبروا الفرات قاصديف الممؾ الظاىر وقتميـ أقتاي نويف إلى

، لما وصموا أوطانيـ تيقنوا أف ال مقاـ ليـ في بالد الروـ مع المغوؿ وبالد الروـ (124)ممطية
والتعاوف مع الممؾ الظاىر، فاستحمؼ البرواناه  (125)فأجمعوا رأييـ مع البرواناه عمى منابذتيـ
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وشرؼ الديف الخطير وضياء الديف محمود أخاه  (126)حساـ الديف بيجار وولده بياء الديف
عمى أف يكونوا مع الممؾ الظاىر يعادوف مف عاداه ويوالوف مف  (127)وأميف الديف ميكائيؿ

عمى البرواناه وأعمنا  ، فمما بمغ ذلؾ مجد الديف أتابؾ وجالؿ الديف المستوفي أنكرا(128)وااله
 . (129)أما األمير سيؼ الديف بكمربكي فإنو وقؼ عمى الحياد ولـز بيتو، معارضتيما

سّير البرواناه رسواًل بنسخة اليميف يطمب مف الممؾ الظاىر عسكرًا يستعيف بو وأف 
ما  يكوف السمطاف غياث الديف عمى ما ىو عميو مف الجموس مف التخت عمى أف يحمؿ لو

ىر بالشكر واالعتذار بأف العسكر ال يمكنو الدخوؿ ، فأجابو الممؾ الظاكاف يحممو إلى المغوؿ
كاف البرواناه ، (130)إلى ىذه البالد إال بعد انقضاء فصؿ الربيع وبعد ذلؾ يتـ التوجو إليو

متحمسًا لمجيء الممؾ الظاىر إلى بالده والقضاء عمى المغوؿ مقابؿ منحو االمتيازات التي 
أف الممؾ الظاىر اعتذر بالقدـو فورًا إال بعد كاف يتمتع بيا في ظؿ السيطرة المغولية، إال 

، ويبدو لخطوة التي عرضيا عميو البرواناهانقضاء فصؿ الربيع عمى الرغـ مف ترحيبو بيذه ا
؛ ألنو عمـ غامرة عسكرية غير مضمونة النتائجأف الممؾ الظاىر لـ يكف مستعدًا بعد لمقياـ بم

، لذلؾ اعتذر لمبرواناه بأف ؤيد ومعارضسموف عمى أنفسيـ بيف مبأف أمراء السالجقة منق
 . يمكنيا قطع الطريؽ في ذلؾ الوقت عساكره ال

كانت رسؿ أبغا ترد عمى البرواناه تحثو عمى المسير إليو وىو يسّوفيـ منتظرًا لعسكر 
اف ركف الديف التي مف كرجي خاتوف، الممؾ الظاىر، واعتذر بأنو ميتـ في جياز ابنة السمط

ال فتحضر (131)، فأرسؿ إليو إف كنت قد خامرتبيا ليتزوجياوكاف أبغا قد طم ، فمما (132)حقًا وا 
يئس البرواناه مف الممؾ الظاىر توجو إلى أبغا وصحبتو أخت السمطاف غياث الديف ليدخؿ 

 . (133)بيا إلى أبغا ومعو مف األمواؿ والتحؼ ما ال يوصؼ كثرة
ومعو ألؼ فارس وأمره إذا  (134)بعث الممؾ الظاىر األمير بدر الديف بكتوت األتابكي

راء ، وكتب عمى يده كتبًا إلى أمكرًا منيا ويتوجو إلى بالد الروـوصؿ حمب يستصحب عس
، وكاف سبب ىذه المكاتبة أف شرؼ الديف مسعود بف الخطير الروـ يحرضيـ فييا عمى طاعتو
عمى  ـ إلى أبغا كتب إلى الممؾ الظاىر يحثو1275ىػ/674بعد سفر البرواناه في سنة 

الوصوؿ إلى بالد الرـو بعساكره لينظـ إليو والسمطاف غياث الديف ومف في بالد الروـ مف 
مقطع البمستيف ليبعثو إلى الممؾ  (135)العساكر، وبعث كتابو إلى سيؼ الديف جندر

 .(136)الظاىر
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ىاجر في تمؾ األثناء األمراء الموالوف لمممؾ الظاىر ومما تجدر اإلشارة إليو إلى أنو 
كاف مف بينيـ مبارز الديف وسيؼ الديف وولده بدر الديف ميكائيؿ وحساـ الديف و دمشؽ إلى 

في ، وانتشرت في بالد الروـ وا مع الممؾ الظاىر ورحب بقدوميـبيجار وولده بيادر واجتمع
الفتف والثورات؛ نتيجة الفوضى السياسية منيا ثورة شرؼ الديف بف الخطير ذلؾ الوقت 

الموقؼ يخرج مف سيطرة  ، وكاداميات المغولية في المدف الرئيسةومياجمة الثوار الح
 . (137)، إذ كاف ميذب الديف عمي بف البرواناه نائبًا عف أبيو في البالد يومئذالبرواناه

، فمما رآه (138)وفي خضـ ىذه األحداث خرج السمطاف غياث الديف إلى ظاىر قيسارية
شرؼ الديف وضياء الديف ومف معيما ترجموا وقبموا األرض ونادوا في البمد بشعار الممؾ 

يقيموف  (139)الظاىر، واتفقوا أف السمطاف غياث الديف والعسكر يتوجيوف إلى مدينة بكيدة
 ويبعثوف رساًل إلى الممؾ الظاىر يستوثقوف باليميف لغياث الديف وألنفسيـ فاستأذنيـ (140)بيا

، فدخؿ وحمؿ منيا أثقالو وخزينتو قيسارية ليخرج أثقالو فأذنوا لو ميذب الديف في أف يدخؿ إلى
، فمما تحققوا ذلؾ، بعث شرؼ الديف بف الخطير أخاه ضياء (141)وخرج منيا لياًل وقصد توقات

ولده  (142)، وبعث األمير سيؼ الديف طرنطايعو سبعة وثالثوف نفرًا مف أصحابوالديف وم
نو باليميف لغياث الديف ومعو عشروف نفرًا إلى الممؾ الظاىر ليستوثقوا م (143)ديفسناف ال
، وسار سيؼ الديف وشرؼ الديف والسمطاف غياث الديف إلى بكيدة وقدروا مع رسميـ وألنفسيـ

 .(144)أف يحثوا الممؾ الظاىر عمى المسير إلييـ بعد أف يستحمفوه عمى ما تقرر
واجتمعوا بو في حمص وأخبروه بما جرى وحثوه عمى فمما وصموا إلى الممؾ الظاىر 

: )أنتـ استعجمتـ ؿ قوؿ الممؾ الظاىر ألعضاء الوفدالمسير، ويبدو أف الوقت لـ يحف بعد بدلي
في المنابذة وأنا وعدت معيف الديف البرواناه قبؿ توجيو إلى األردو أني أطأ البالد في أخر 

ف ـ طمب منيـ العودة إلى بالدىـ عمى أ، ث(145)ىذه السنة وأنا اآلف فعساكري بمصر(
، فإنو ميذب الديف إلى توقات نعـ ما فعؿ، وذكر أف انفصاؿ يتحصنوا بقالعيـ بانتظار قدومو

، ثـ أنزليـ وأكرميـ وطمب ضياء الديف أف يجتمع (146)كاف مطمعًا عمى ما بيني وبيف والده
أقصد البالد في ىذا الوقت لـ آمف ، فأجابو فمما اجتمع بو قاؿ: ليتني لـ ظاىر خموةبالممؾ ال

ف كاف ال بد مف تصبرؾ فابعث إلى  عمى أخي أف يقتؿ ومف معو مف األمراء الذيف خمفوا وا 
، فتمكنوا مف ردءًا السمطاف غياث الديف وألخي بالد مف فيو قوة مف عسكرؾ حتى يكونوا

نوا قالعكـ ويحتموا الخروج مف البالد، فقاؿ: )أرى مف المصمحة أف ترجعوا إلى بالدكـ وتحص
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آبار الشاـ في ىذا ، وأعود في زمف الشتاء فإف عمى أف أرجع إلى مصر وأربع خيمي بيا
، ، ثـ استصحبيـ معو إلى حمب، ولما مر بحماة استصحب صاحبيا(147)(الوقت قد غارت

الروـ  ، وبعث بو إلى بالدفي عسكره (148)ووصؿ حمب وجيز األمير سيؼ الديف بمباف الزيني
، وبقية مف يف بف الخطير، وسيؼ الديف طرنطاي، وشرؼ الدليحضر السمطاف غياث الديف

 . (149)حمؼ لو مف األمراء
وردت الرسؿ إليو بعودة البرواناه إلى بالد  (150)فمما وصؿ الممؾ الظاىر إلى كينوؾ

خ تب إلى ف، فك، راجعًا إلى تتاوو وتو في ثالثيف ألؼ فارس واألمراءالروـ في خدمة منكوتمر وا 
، فرحؿ مف إذا سمعوا بو في عسكر قميؿ قصدوه، فظف أف المغوؿ الممؾ الظاىر يعّرفو بذلؾ

، ولما ترؾ الممؾ الظاىر حمص قدـ إلى مصر ثـ عاد األمير سيؼ الديفحمب إلى دمشؽ ثـ 
 . (151)عميو رسؿ صاحب سيس ومعيـ ىدية فقبؿ اليدية ولـ يجتمع بالرسؿ

عندما وصؿ البرواناه ومنكوتمر ومف معيـ مف العساكر إلى  أنوومف الجدير بالذكر 
ـ أظير ليـ شرؼ الديف المباينة وعـز أف 1276ىػ/675بالد الروـ في أوائؿ ربيع اآلخر سنة 

، فعمـ أنو مقتوؿ ال آالؼ ثالثيف ألفاً : كيؼ يمتقي بأربعة يـ فسبقو مف كاف معو رأيو وقالوايمقي
، فدخميا ييا مف دخوليا بجماعتو بؿ بمفرده، فمـ يمكنو والبيا حالة فقصد قمعة لولوة ليتحصفم

: احتفظ ذاه مف مدة تزيد عمى ست عشرة سنة، فقاؿ لوالي القمعةومعو أمير عممو وكاف قد أ
ليد البيضاء، فقبض عميو وبعثو إلى بشرؼ الديف حتى تسممو إلى أبغا لتكوف لؾ عنده ا

 .(152)وبصؽ في وجيو وأمر باالحتياط بو، فمما وقع نظره عميو سبو البرواناه
 : هْقفَ هي املغْل ػٌذ ّصْهلن إىل بالد الرّمسابؼاً 

، عقد في ديواف أبغا مجمس لممحاكمة ناه بمف معو مف العساكر المغوليةلما عاد البروا
وأحضروا السمطاف غياث الديف ومف رافقو وطمب المغوؿ مف السمطاف تفسيرًا عمى االنقياد 

 : )ما حممؾ عمى ما فعمت مف خمع طاعةمؾ الظاىر وخمع طاعتيـ وقالوا لوإلى المواالنحياز 
ا رأيت أكابر دولتي ، ولمأبغا وركونؾ إلى صاحب مصر؟ فقاؿ: أنا صبي وما عممت الصواب

واناه إلى شجاع الديف فقتمو ، فنيض البر (153)(مموني إذا لـ أوافقيـ، خفت أف يسقد فعموا ذلؾ
، وجالؿ الديف المستوفي وسألوىـ ؼ الديف طرنطاي ومجد الديف أتابؾ، ثـ أحضروا سيبيده

، وخفنا شرؼ الديف بف الخطير أمرنا بذلؾ ، فقالوا:(154)عف سبب إنفاذىـ إلى صاحب مصر
، فأحضروا شرؼ الديف وسألوه، فقاؿ لمبرواناه: (155)إف لـ نجبو فعؿ بنا كما فعؿ بتاج الديف
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اتبات التي كاتب بيا واتفاقو معو إلى التاريخ الذي ، وذكر لو المكأنت حرضتني عمى ذلؾ
قالو شرؼ ، فكتبوا ما الديف عمى قصد الممؾ الظاىر فيو، فأنكر ما ادعاه عميو عـز شرؼ

نكار البرواناه ، ومجد الديف لديف عف األمير سيؼ الديف طرنطاي، ثـ سألوا شرؼ االديف وا 
: أنا كمفتيـ وألزمتيـ بإرساؿ لؾ؟ فأنكر وقاؿىؿ كانوا موافقيف بذ -برواناه ختف ال -األتابؾ 

، فأقر عمى عدد بضربو بالسياط ليقر بمف كاف معو الرسؿ إلى الممؾ الظاىر، فأمر تتاووف
 . (156)مف األمراء

ص فكر في حيمة لكي يخم ،ولما تحقؽ البرواناه أنو يقتؿ بإقرار شرؼ الديف عميو
، متى قتموني لـ يبقوؾ بعدي: )إليو وقاؿ لونفسو مف القتؿ عمى أيدي المغوؿ، لذلؾ بعث 

مرة ثانية وضربت وسئمت عف  فاعمؿ عمى خالص نفسؾ وخالصي بحيث متى حضرت
، ففعؿ ما أمره (157)، فارجع عما قمت واعتذر بأف اعترافؾ كاف مف ألـ الضرب(الحاؿ

أف يعود يوـ مائة سوط إلى ، ثـ أمر أف يضرب كؿ البرواناه، وتـ اطالع أبغا بصورة الحاؿ
حدى يديو إلى أنكوريةالجواب، فعاد الجواب  (158)، فأمر بقتمو، فقتؿ وبعث برأسو إلى قونية وا 
ألمراء ، وقتؿ معو عدد مف االد الروـ، وفرقوا أعضاءه في سائر ب(159)واألخرى إلى أرزنجاف

في ، وقتؿ مف وجد رواناه إلى البالد فطافيا بعسكره، ثـ خرج البوجماعة كثيرة مف التركماف
  .(160)ضواحييا مف المفسديف

ومف الجدير بالذكر أف البرواناه بحيمتو ىذه عمى شرؼ الديف بف الخطير يكوف قد 
خمص نفسو مف القتؿ عمى الرغـ مف أف لو العديد مف المراسالت مع المماليؾ في مصر مف 

 .ؿ إرساؿ الرسؿ إلى الممؾ الظاىرخال
 ثاهًٌا: دّرٍ يف هؼركت البلستني 

كاف لممراسالت التي أجراىا البرواناه مع الممؾ الظاىر عف طريؽ إرسالو الرسؿ دورًا 
، إذ أتت الرغـ مف وجود الرغبة في ذلؾكبيرًا في تحرؾ الممؾ الظاىر إلى بالد الروـ عمى 

، وىنا التقت ًا صاغية مف قبؿ المماليؾ في مصرتمؾ المراسالت أكميا بعد أف وجدت آذان
، فقد خرج الممؾ الظاىر مف العدو المشترؾ بينيما وىو المغوؿوتوحدت ضد مصالح الطرفيف 

ـ إلى بالد الروـ بعد أف رتب األمير 1276ىػ/675رمضاف سنة  20قمعة الجبؿ بالقاىرة في 
، وترؾ معو مف (162)نائبًا عنو في خدمة الممؾ السعيد (161)شمس الديف اقسنقر الفارقاني

، وسار إلى (163)بالد خمسة آالؼ فارس، ورحؿ مف المنزلةالعسكر بالديار المصرية لحفظ ال
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، فترؾ بيا (164)، وخرج منيا متوجيًا إلى حمب فدخميا، ثـ خرج منيا إلى حيالفدمشؽ فدخميا
النائب بحمب أف يتوجو إلى  (165)بعض الثقؿ وتقدـ إلى األمير نور الديف عمي بف مجمي

ب؛ لحفظ معابر الفرات لئال يعبر ، ويقيـ عمى الفرات بمف معو مف عسكر حم(166)الساجور
، ووصؿ إلى نور الديف األمير شرؼ الديف عيسى (167)منيا أحد مف المغوؿ قاصدًا بالد الشاـ

، فبمغ نواب المغوؿ بالعراؽ نزوليـ عمى الفرات، فجيزوا إلييـ جماعة مف عرب (168)بف مينا
صؿ الخبر إلى األمير وو ، ة لينالوا مف العسكر عمى حيف غرة، فحشدوا وتوجيوا نحوىـخفاج

 .(169)، فركب إلييـ والتقى بيـ فكسرىـ وأخذ منيـ ألفًا ومائتي جمؿنور الديف
ثـ إلى مرج  (170)ركب الممؾ الظاىر مف حيالف إلى عيف تاب ثـ إلى دلوؾ

ـ رحؿ عنو إلى أنحاء دربند ، ث(172)ثـ إلى كينوؾ ثـ رحؿ منيا إلى كوؾ صو (171)الديباج
عمى  (173)وممكت المغاور قدـ األمير شمس الديف سنقر األشقر ، فمما خرجت عساكرهفوصمو

مف المغوؿ عدتيـ ثالثة آالؼ ، فوقع عمى كتيبة العسكر، وأمره بالمسير بيف يديو جماعة مف
، ثـ وردت األخبار عمى الممؾ الظاىر بأف فارس، مقدميـ كراي، فيزميـ وأسر منيـ طائفة

، فمما صعد العسكر الجباؿ (174)ه عمى نير جيحافعسكر المغوؿ والروـ مع تتاووف والبروانا
في كؿ  (175)المشرفة عمى صحراء البمستيف شاىد المغوؿ قد رتبوا عساكرىـ أحد عشر طمباً 

  .(176)؛ لئال يكوف مخامرًا عمييـوعزلوا عسكر الكرج طمبًا واحداً  ،طمب ألؼ فارس
الممؾ  (177)جؽلما التقى الجمعاف حممت ميسرة المغوؿ حممة واحدة فصادفوا سناو 
، فمما رآىـ الممؾ الظاىر ، ودخمت منيـ طائفة بينيـ وشقوىا، وساقت إلى الميمنةالظاىر

، فكادت أف (178)، فرأى الميسرة قد انحت عمييا ميمنة المغوؿردفيـ بنفسو ثـ الحت منو التفاتة
واحدة، فحممت العساكر برمتيا حممة تثقؿ، فأمر جماعة مف حماة أصحابو بإردافيا، ثـ حمؿ، 

اهلل بأسو بيـ، فقتموا ، وأنزؿ فترجؿ المغوؿ عف خيوليـ، وقاتموا أشد قتاؿ، فمـ يغف عنيـ شيئاً 
، فقصدوا وأحاطت بيـ العساكر، فترجموا عف خيوليـ وفر مف نجا منيـ، فاعتصموا بالجباؿ

، راءف الخطير ومعو مجموعة مف األموقاتموا وقتموا حينئذ ممف قاتميـ األمير ضياء الديف ب
معيف الديف وعدد  ، وابف بنتب الديف بف معيف الديف البرواناهوأسر مف كبراء الرومييف ميذ

مى األلؼ والمئتيف زيرؾ صير أبغا، وسرطؽ، وحيرلد، ، ومف مقدمي المغوؿ عمف األمراء
  .(179)، وتماديووسركده



                                   مظهر عبد علي اجلغيػيأ.م.د. 

 

الربواناه ودوره يف معني الدون سليمان 

 عثمان عبدالعزوز صاحل احملمديأ.م.د.  يف بالد الروم اململوكي -الصراع املغولي 

 

) 21 ) 
 

ذيف وقعوا ومف الجدير بالذكر أنو مف مالحظة األعداد الكبيرة مف القتمى واألسرى ال
مف الطرفيف ليدلؿ ذلؾ عمى ضراوة المعركة، كونيا مف المعارؾ الميمة في تاريخ الصراع 

، ولما أسر مف أسر وقتؿ مف قتؿ نجا البرواناه –المغولي  ، (180)الممموكي عمى بالد الرـو
 :اف البرواناه أحؽ بقوؿ أبي الطيبفك

 نجوت بإحدى مقمتيؾ جريحة
 ابنػػػػؾ ىاربػػػاً مػػػـ لمخطيػػة ػأتس

 

 وخمفت إحدى ميجتيؾ تسيؿ 
 (181)ويسكف في الدنيا إليؾ خميؿ

 

، تكبدوا بة لمقوات المغولية وعساكر الروـكانت معركة البمستيف انتكاسة كبيرة بالنس
قد نجح في مسعاه مع  ، ويبدو أف البرواناهادحة باألرواح والكثير مف األسرىخالليا خسائر ف

بحوا الممؾ الظاىر ووصؿ إلى مبتغاه في وصوؿ جيش المماليؾ إلى مدف بالد الرـو وأص
واجتمع بالسمطاف غياث  (182)، وبعد ذلؾ دخؿ البرواناه قيصريةخصمًا صعبًا بالنسبة لممغوؿ

ألمير ا، و الديف، والصاحب فخر الديف، واألتابؾ مجد الديف، واألمير جالؿ الديف المستوفي
، فأخبرىـ أف جيش اإلسالـ كسر ابف أخي البرواناه (183)، والطغرائيبدر الديف ميكائيؿ النائب

ف بقية المغوؿ انيزموا ويخشى أف يدخؿ المغوؿ قيسارية و  يقتموف مف بيا حنقًا بعض المغوؿ وا 
مف كوا ب: )إف المغوؿ المنيزميف متى دخموا قيسارية فتعمى اإلسالـ، وتجسد ذلؾ بقولو ليـ

، فأخذىـ البرواناه وأخذ زوجتو (185)، وأشار عمييـ بالخروج منيا(184)(فييا حنقًا عمى المسمميف
، وكاف معيا أربعمائة جارية استصحبتيف بنت غياث الديف صاحب أرزف الروـ كرجي خاتوف

، وتوجيوا كميـ إلى (187)واآلالت  (186)معيا وكاف ليا مااًل كاف لصاحب الروـ مف البخاتي
، (189)، وكانت توقات إقطاعًا لو(188)رج السمطاف غياث الديف بأىمو ومالو معيـ، وختوقات

، مف ذلؾ ما قالو العالمة شياب (190)ونظـ شعراء اإلسالـ في ىذه الواقعة عدة قصائد ومدائح
 :قصيدتو التي أوليا (191)الديف أبو الثناء محمود كاتب الدرج

 كذا فمتكف في اهلل تمضى العزائـ
 

ال فال تجفو    .(192)الجفوف الصواـروا 
 

وبعد انتياء المعركة واصؿ الممؾ الظاىر جيوده مف أجؿ استثمار النصر عمى 
، إذ جّرد الممؾ الظاىر األمير شمس الديف سنقر األشقر لمغوؿ بالتقدـ في مدف بالد الروـا

 ، وكتب معو كتابًا بتأميف أىميات مف المغوؿ والتوجو إلى قيساريةفي جماعة إلدراؾ مف فا
خراج األسواؽ والتعامؿ بالدراىـ الظاىرية الظاىر أنو إذا وصؿ إلى  ، وكاف يظف الممؾ(193)وا 

، وأقاـ الممؾ الظاىر عمى مى ما كاف قد اتفؽ معو في الباطف، عقيسارية، يصؿ إليو البرواناه
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إليو، ليقرر معو قاعدة ينتظـ بيا مصالح  قيسارية سبعة أياـ في انتظار حضور البرواناه
، وخطب (194)، إال أف البرواناه لـ يحضرالد وتجري بيا أمورىـ عمى السداداإلسالـ بتمؾ الب

، ثـ رحؿ عنيا، وحصؿ لمعسكر شدة عظيمة، مف نفاذ (195)لو عمى منابر جوامعيا السبعة
 . (196)وا بو شيراً ، وأقامغالب خيوليـ ووصموا إلى عمؽ حاـر، وعدمت القوت والعمؼ

، فمر في طريقو بقرية ألىؿ الكيؼ ثـ عمى رحؿ الممؾ الظاىر قاصدًا قيصرية ثـ
، (199)وقمعة دوالوا (198)، ثـ عمى قمعة درندافنزؿ إليو والييا مذعنًا لطاعتو ،(197)قمعة سمندو

 ،أجابوا كميـ إلى الطاعة، ونزؿ بقرية قريبة مف قيصرية، فمما بات بيا وأصبح رتب عساكره
، وكانوا قد عدوا لنزولو الخياـ بوطأة تعرؼ قيصرية بجممتيـ مستبشريف بمقائو وخرج أىؿ

، نيا ترجؿ وجوه الناس عمى طبقاتيـ، ومشوا بيف يديو إلى أف وصميابكيخسرو، فمما قرب م
كاف يـو الجمعة ركب لصالة الجمعة، فدخؿ قيصرية، ونزؿ دار السمطنة، وجمس عمى فمما 
، وجمسوا في مراتبيـ عمى عادة لقضاة والفقياء والصوفية والقراءيديو ا ، وحضر بيفالتخت

، ثـ حضر الجمعة (201)فأكموا وانصرفوا (200)، فأقبؿ عمييـ ومد ليـ سماطاً وؾ السالجقةمم
، وحمؿ إليو ما كانت لزوجة يف يديو الدراىـ التي ضربت باسمو، وحضر ببالجامع، وخطب لو

، وظير ليا ي لـ تستطع استصحابيا حيف خروجياكرجي خاتوف مف األمواؿ الت البرواناه
، وكذلؾ موجود مف نزح ، ففرؽ أكثره عمى اه موجود نفيس فحمؿ إلى السمطافولزوجيا البروان

 . (202)أمرائو
، فكتب إليو الممؾ الظاىر ليينئو بالجموس عمى التختبعث البرواناه إلى الممؾ 

يسألو أف ينتظره خمسة عشر  ، فكتب إليو البرواناه(203)عميو ليوليو مكانو الظاىر يأمره بالوفود
، وكاف مراد البرواناه أف يصؿ إلى أبغا يحثو عمى المسير ليدرؾ الممؾ الظاىر يوماً 

ر، ، ويبدو ىنا أف البرواناه أراد إنياؾ قوة الطرفيف ويكوف ىو المنتفع مف األم(204)بالبالد
، فاجتمع تتاووف باألمير شمس الديف سنقر األشقر وعّرفو السالجقةويكوف الوضع في صالح 

ى ، مع ما انضاؼ إلًا لرحيؿ الممؾ الظاىر عف قيصرية، فكاف ذلؾ سببي ذلؾمكر البرواناه ف
عز الديف أيبؾ الشيخي وكاف  (205)، وكاف يومئذ عمى اليزؾذلؾ مف قمة العساكر، فرحؿ عنيا
، وكاف أوالد قرماف قد الناس فتسحب يومئذ إلى المغوؿ قوقد ضربو الممؾ الظاىر؛ بسبب سب

، فخرج الممؾ الظاىر فأنعـ عميو وسألو تواقيع ي بؾ بقيصريةرىنوا أخاىـ الصغير عم
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إلى  (207)إلى أرمناؾ (206)، فأعطاه فتوجو نحو إخوتو مقيميف بجبؿ الرنداوسناجؽ لو وإلخوتو
 . (208)السواحؿ

، ورد عميو رسوؿ مف جية البرواناه، ومعو رجؿ (209)وعندما نزؿ الممؾ الظاىر بقيرلو
لممؾ الظاىر في ، وما كانوا يعمموف بقصد ايستوقفو عف الحركة يسمى ظيير الديف الترجماف

، ولعؿ البرواناه أراد تأخير لخبر شائعًا أف الحركة إلى سيواس، وكاف امسيره إلى أي جية
ىى مف أف يقع في الظاىر كاف أد ، إال أف الممؾمؾ الظاىر حتى يصؿ الجيش المغوليالم

: )أف كتبؾ وكتب غيرؾ كانت تأتيني واشترطتـ مؾ الظاىر البرواناه، فأجاب المحبائؿ البرواناه
، وما كاف جموسنا عمى التخت طًا لـ تفوا بيا وال وقفتـ عندىا، وقد عرفت الروـ وطريقوشرو 

، ويكفينا أخذنا أمؾ اهلل وقوتونا عف شيء نريده بحوؿ رغبة فيو إال لنعممكـ أنو ال عائؽ ل
وابنؾ وابف بنتؾ وما منحناه مف النصر الوجيز، ولينصرف اهلل مف ينصره إف اهلل لقوي 

  .(210)عزيز(
وىنا يتضح لنا أف البرواناه أصبح أماـ تحٍد خطير وفشؿ في خطتو باإليقاع بالجيش 

ة تعبر عف قوة صاحبيا في الممموكي الذي قاده الممؾ الظاىر وأوصؿ إليو األخير رسالة بميغ
 . وذلؾ بنصر اهلل لو ،الوصوؿ إلى ما يريد

ثـ رحؿ الممؾ الظاىر مف مكاف المعركة ونزؿ قريب الكيؼ والرقيـ عمى خاف 
فحرقيا  (213)في عسكر إلى الرمانة (212)، وبعث األمير عالء الديف طيبرس الوزيري(211)كيقباد

كانوا أخفوا جماعة مف المغوؿ لما اجتاز ؛ ألنيـ وقتؿ مف بيا مف األرمف، وسبى حريميـ
، ثـ رحؿ وأعمؿ السير في جباؿ وأودية وخوض أنيار حتى نزؿ إليو (214)الممؾ الظاىر عمييـ

قريبًا مف بازار، وىو السوؽ الذي يجتمع إليو الناس مف سائر األقطار، ثـ  (215)عند قرا حصار
رأى القتمى فسأؿ عف عدتيـ فأخبر سار الممؾ الظاىر إلى البمستيف ومر عمى مكاف المعركة ف

، وذكر المقريزي أف أىؿ البمستيف (216)أف المغوؿ خاصة ستة آالؼ وسبع مائة وسبعوف نفساً 
، فأمر السمطاف بجمع عمائة وستيف وضاع الحساب بعد ذلؾعدوا مف القتمى ستة آالؼ وسب

 . (217)مف قتؿ مف عساكره ودفنوا وترؾ منيـ قمياًل وقصد بذلؾ
 قفَ هي جميء أبغا بؼذ هؼركت البلستني : هْتاسؼاً 

لما رأى البرواناه الدائرة عمى المغوؿ في معركة البمستيف كتب إلى أبغا يعّرفو ويستحثو 
؛ ليدرؾ البالد قبؿ أف يستولي عمييا الممؾ الظاىر، فمما المبادرة والوصوؿ إلى بالد الروـعمى 
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مغو توجو ، بوترتيب أمر السمطنةائر واألمواؿ قضى غرضو مف حفظ ما كاف معو مف الذخ
مف العساكر إلى أف  ، وسار معو بمف بقيأبغا طالبًا بالد الشاـ، فخرج إليو فوافاه في الطريؽ

، فمما شارؼ أبغا أرض المعركة ورأى قتمى المغوؿ بنفسو فأعظـ ذلؾ وصؿ البمستيف
ثـ قصد منزلة  ،(219)، فاستشاط غضباً اىد أحدًا مف عسكر الروـ مقتوالً ، ولـ يش(218)وبكى

مف العساكر، فأنكر عمى الممؾ الظاىر فقاسيا بعصا الدبوس فعمـ عدة مف كاف نازاًل فييا 
وأنو ما أحس  ،البرواناه أف يكوف عنده عمـ منيـ، فأنكر البرواناه؛ كونو لـ يعرفو بجمية أمرىـ

: إف لؾ باطنًا اـ يقبؿ منو ىذا العذر، وحنؽ عميو، وقاؿ بحؽ ما قالو ، فمبيـ إال عند دخوليـ
، وكاف عز الديف أيبؾ (220)مع صاحب مصر، ثـ بعث إلى عسكره إلى بالد الشاـ

: )أرني مكاف الميمنة والقمب والميسرة فأوقؼ لو في كؿ قد عاد في خدمتو فقاؿ (221)الشيخي
: ما ىذا عسكر يكفييـ ىذه الثالثيف ألؼ الذيف فمما رأى بعد ما بيف الرماح قاؿ منزلة رمحًا،

 . (222)(لعسكر الذي توجو إلى كينوؾ وطمبو، ثـ سّير إلى امعي واجاؤ 
سكر الممؾ الظاىر وتوجو إلى أبغا؛ ألف أشار العيني أف أيبؾ الشيخي قفز مف ع

الممؾ الظاىر كاف قد ضربو، فوجد في نفسو مف ذلؾ، وحضر عنده، وأطمعو عمى أمر 
لى بالد الروـ بتكرار كتبو وتواتر ، وأنو كاف الباعث لمممؾ الظاىر عمى الحضور إالبرواناه
، ثـ بمغو أف الممؾ الظاىر بالشاـ متيـ بمقائو، وكاف قد نفؽ أكثر خيؿ أبغا وخيؿ (223)رسمو

عسكره، فرأى أبغا مف نفسو الضعؼ فّرد إلى قيصرية، وسأؿ أىميا: ىؿ كاف مع صاحب 
؟ قالوا: ال. فقاؿ: ئاً مصر جماؿ؟ فقالوا: لـ يكف معو إال خيؿ وبغاؿ. فقاؿ: ىؿ نيب منكـ شي

، ثـ كـ ليـ عندكـ يوـ؟ فقالوا: خمسة وعشروف يومًا. فقالوا: ىـ اآلف عند جماليـ وأمواليـ
: ىؤالء رعيى ميف فاجتمع إليو القضاة والفقياء. وقالواعـز عمى قتؿ مف في قيصرية مف المسم
ر بقتؿ جماعة مف ، فمـ يقبؿ وأمفي طاعة مف ممكيـ ال طاقة ليـ بدفع عسكرىـ مع الزماف

، وقتؿ عالمًا حبيب وأمر عسكره فانبسط في البمدأىؿ البمد وقاضي القضاة جالؿ الديف بف ال
عظيمًا مف الرعية ما ينيؼ عمى مائتي ألؼ وقيؿ خمس مائة ألؼ مف قيصرية إلى أرزف 

 . (224)الروـ وما بينيما
السيما لما شاىد قتمى المغوؿ  وذكر في رواية أف أبغا ازداد غيظًا عمى البرواناه

مرة ، وتحقؽ عنده مخار المغوؿ وليس فييـ أحد مف الروـاألكابر، وأف القتمى جميعًا مف عسك
، د الروـ مف قيسارية إلى أرزنجاف، فعند ذلؾ أمر بنيب بالالبرواناه وتخاذؿ عسكر الروـ
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المسمميف خمقًا ال يحصوف مف ، وقتموا قت عساكره تنيب وتقتؿ، فتفر وقتؿ المسمميف الذيف بيا
، وىنا ارتكب (225)، وامتدت غاراتيـ مسافة سبعة أياـكثرة، ولـ يتعرضوا إلى نصارى البالد

أبغا مجزرة رىيبة بحؽ مسممي مدينة قيصرية كردة فعؿ خائبة عف انيزاـ جيشو المغولي أماـ 
 جيش المماليؾ بقيادة الممؾ الظاىر.
واستصحب معو  ،حفظو مف حيث لـ يشعر بذلؾاه مف يبعد ذلؾ وّكؿ أبغا بالبروان

أمر  (227)، فمما عبر عمى قمعة كغويتو(226)، والصاحب بف خواجا عميالسمطاف غياث الديف
، فنادى البرواناه نائبو الذي بيا ليسمميا إلى أبغا، فأبى ا البرواناه أف يسمميا إلى نوابوأبغ

ثارة المقررة لو فاشتراىا لو ممكًا واعتد بثمنيا عف اإل ، فرحؿ أبغا وسار إلى أرزنجافع بياوامتن
برواناه أف يخرجوا إلى خدمة أبغا، فأبوا فأمر ال (228)، وسار إلى قمعة كممخعمى بالد الروـ

، فطمع إلييا إذا رحؿ عنا خرجنا، فإنا نخاؼ سطوتو (229): نحف تحت طاعة القافوقالوا
ؿ ما بيا مف القماش والماؿ ، وحموأعرض حواصميا (230)الصاحب شمس الديف الجويني

، فخرج إليو شيخ (232)، ثـ سار إلى قمعة بابرت(231)، وساؽ إليو ما كاف فييا مف الخيؿألبغا
: يا ممؾ ماف ألتكمـ بيف يديو كممتيف فقاؿ: قؿ ولؾ األماف. قاؿ: أريد مف القاف األمنيا وقاؿ

، وأنت (233)محجمة دـ البسيطة عدوؾ حضر إلى بالدؾ وما تعرض لمرعية وال أساؿ ليـ
، فمف قصدت العدو وجئت في طمبو، فمما أنخت عمى رعيتؾ، فقتمتيـ ونيبت بالدىـ وخربتيا

، فاغتاظ أبغا (234)ىو مف الخانات الذيف تقدموا مف أسالفؾ مف ىذه السنة واعتمد ىذه الياساؽ
ف كاف قد ، وأطمؽ كؿ مء الذيف أشاروا عميو بنيب البالد، فأىانيـلذلؾ وعطؼ عمى األمرا

 .(235)أخذ أسير، فكانت عدتيـ أربعمائة ألؼ نفر، وسار إلى األردو
 : هقتلَ ػاشراً 

التي  ، منيا أف أبغا بعد وقعة البمستيفب قتؿ البرواناه عمى أيدي المغوؿتعددت أسبا
، وشاىد عسكره صرعى، ولـ (236)، فرؽ عساكره في بالد الروــ1276ىػ/675كانت في سنة 

، وقتؿ مف مر بو مف عسكر الروـ مقتواًل، فاستشاط غضبًا وأمر بنيب الروـاىد أحدًا مف يش
، لممؾ الظاىر عمى دخوؿ بالد الروـ، واتيـ البرواناه بأنو ىو الذي جّسر ا(237)المسمميف

 . (238)وحصؿ ما وقع مف قبؿ أعياف المغوؿ
واستشار األمراء ، صؿ إلى األردو أخذ معو البرواناهفمما توجو أبغا مف بالد الروـ وو 

عادتو إلى البالد ليحفظ نظاميا ، فطائفة أشارت بقتمو(239)في أمره ، وطائفة أشارت بإبقائو وا 
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عادتو إلى بالد الروـويحمؿ خراجيا ، فتجمع نساء مف قتؿ مف (240)، فترجح عنده إبقاؤه وا 
ف أبغا معركة كزوجة توقو وتداوف وغيرىما، وأقمف مأتمًا ونحف وبكيف، فسمعيالمغوؿ في ال

ناه ليعود إلى بالد الروـ ، فقيؿ إنيف بمغيف أف القاف يريد إطالؽ البرواوسأؿ عف شأنيف
 . (241)، فيف يبكيف عمى أىميف وأزواجيفسالماً 

: بكت، وشقوا الثياب بيف يدي أبغا، وقالوا (242)وورد في روايات أخرى أف الخواتيف
وىو  -فعند ذلؾ أمر أبغا كوكجي بيادر ،(243)(البرواناه ىو الذي قتؿ رجالنا، وال بد مف قتمو)

، فاستدعى البرواناه (244)أف يأخذ البرواناه ويتوجو بو إلى موضع عينو لو فيقتمو -مف أمرائو
، فركب في اثنيف (245)(إف أبغا يريد أف يركب، ورسـ أف تركب أنت وأصحابؾ معو: )وقاؿ

، نحو البر ومعو مائتا فارسأخذ بو ، فثالثيف نفرًا مف مماليكو وألزامو، وتوجو مع كوكجيو 
يط بالزند السوار، وكتفوا فمما انتيوا إلى المكاف المعيف أحاط بو وبأصحابو المغوؿ كما يح

، فمما فرغ مف صالتو قتموه يميموه ريثما يتوضأ ويصمي ركعتيف، فأميموه، فسأؿ أف أصحابو
، وبدر (247)ر البرواني، ولما سمع مماليؾ البرواناه بقتمو وفييـ عمـ الديف سنج(246)ومف معو

، فاجتمعا ومف معيـ مف كبارىـ في مخيميـ وأوتروا قسييـ، (248)الديف بكتوت أمير آخور
وا إلى قتميـ ، فاضطر الذيف ندب(249): )ما نموت إال مقاتميف(ف أيدييـ وقالواونكثوا نشابيـ بي

الء مماليؾ ه عمى ذلؾ استحسف ىذا األمر منيـ، وقاؿ: ىؤ ، فمما شاورو إلى أف شاوروا أبغا
، فشكرىـ عمى ذلؾ وأعادىـ بيميـ وأعطوا دستورًا إلى بالدىـ، فأطمقوا سنافعوف، فخموا عنيـ

 .(250)إلى بالد الروـ
، فرؽ عساكره واناه أف أبغا بعد وقعة البمستيفوذكر في رواية أخرى في سبب قتؿ البر 

يقو عمى قمعة تسمى في طر  ، فمرد الروـ وطافيا في النيب والقتؿ، ومعو البرواناهفي بال
، وبيا واؿ مف جيتو يسمى سيؼ كوغرينا، وكانت خاصة لمبرواناه، وفييا أكثر ذخائره وأموالو

الييا بأمره ، فأجابو وبعثو إلى و مف البرواناه تسميـ القمعة إليو ، وطمب أيضاً (251)الديف باريساره
 ، فظفمـ يجبو وعصى عميوا فييا مف األمواؿ إلى البرواناه، ف، ويحمؿ مبتسميميا لنواب أبغا

مف  ، فسأؿ أف يسيره إلييا ليسممياأبغا أف ذلؾ بباطف مف البرواناه، فقاؿ البرواناه: )أنت باغي
وؿ يمنعونو مف الوصوؿ ، فأذف لو، ووّكؿ بو جماعة مف المغسيؼ الديف ويسمميا إلى نوابو

: ليذا الوقت خبأتؾ منيا وطمبيا مف سيؼ الديف امتنع، فقاؿ لو ، فمما قرب(252)(إلى القمعة
، فإني مقتوؿ ال محالة إف لـ تسمميا إلى ما فييا ألدرأ عف نفسي القتؿ بياسمـ إلي القمعة و 
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سمميا إلي  : إنماإنما أسمميا إلى مف سمميا إلي، فقاؿ: أنا سممتيا إليؾ، فقاؿ: أبغا. فقاؿ
ا : أنت أسير معيـ وما لؾ حكـ في شيء وما أسمميؿ: أنا ىو، فقاؿمعيف الديف البرواناه، فقا

، ت كنت السبب في أسرىـ وأسر غيرىـ، فعاد البرواناه، وأنإال بأوالدي الذيف في مصر أسرى
ؾ واألتباع ذلؾ ، فمما رأى مف كاف معو مف الممالر أبغا بذلؾ: فضاعؼ الموكميف عميووأخب

ا وصرخوا وشققوا ، فاجتمع الخواتيف وبكو ـ سار أبغا إلى أردوئورقوا عنو ث، فتفتحققوا أنو مقتوؿ
امًا وىـ ، فوقفيـ أيالجيوب بيف يديو، وقالوا: ىذا الذي أعاف عمى قتؿ رجالنا، وال بد مف قتمو

عيـ أمر بعض خواصو بقتمو وقاؿ لو: خذه إلى مكاف كذا فاقتمو بو، ، فمما أعياه دفايحرضونو
بؾ لكي يصطنعؾ ويعيدؾ إلى البالد، فقاؿ: لو أبغا يريد االجتماع  : إففمما اجتمع بو قاؿ لو

في  ، ولكنو يريد قتمي مخادعة في القوؿ حتى انصرؼ معويريدني لخّبر بعض معارفي
، فمما بمغ بو الجية التي عيف لو قتمو فييا قتمو ومف جماعة مف أصحابو عينوا لمقتؿ

 . (254)مماليكو، وكانوا نيفًا وثالثيف مف (253)استصحبو معو
، وكانت موتتو أنو قطعت (255)ـ1277ىػ/676كاف مقتؿ البرواناه في آخر صفر سنة 

، وكاف قد (256)أربعتو وىو حي وألقي في مرجؿ، وصمؽ وأكؿ المغوؿ لحمو مف غيظيـ عميو
 .   (257)جاوز الخمسيف سنة لما قتؿ

التاريخية تكاد  وعمى أية حاؿ فميما تعددت األسباب في مقتؿ البرواناه فإف الروايات
تجمع عمى أف المغوؿ اتيموه بمكاتبة الممؾ الظاىر والتواطؤ مع المماليؾ ضد المغوؿ، وبعد 
محاكمتو أماـ مجمس القواد أديف بتيـ أبرزىا عدـ ثباتو أماـ المماليؾ وىروبو كما أنو لـ ينذر 

 ياية األمر.أبغا بيجـو المماليؾ ولـ يمجأ إليو بعد المعركة مما تسبب في قتمو في ن
وـ وتولوا شؤوف إدارة تمؾ وبعد مقتؿ البرواناه أحكـ المغوؿ قبضتيـ عمى بالد الر 

، وأرسؿ اإليمخاف المغولي ئيسة وضعؼ مركز السمطاف السمجوقي، وشغموا الوظائؼ الر البالد
، وبذلؾ اسدؿ الستار عف حقبة ميمة ويني لينظـ شؤوف البالد اإلداريةالوزير شمس الديف الج

ة لـ تكف بأفضؿ حااًل مف ، وبدأت حقبة جديدقة الرـو بنياية شخصية البرواناهتاريخ سالج مف
 .عفًا بالغًا في كؿ مؤسسات البالد، شيدت تدىورًا كبيرًا وضسابقتيا
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 اخلامتت
بعد االنتياء مف البحث الموسوـ )معيف الديف سميماف البرواناه ودوره في الصراع 

صؿ إلى العديد مف النتائج الميمة، وفيما يأتي ( تـ التو بالد الروـالممموكي في  –لمغولي ا
 : أبرزىا
ادة دولة السالجقة في بالد الروـ، أظير البحث أف لمبرواناه صفات قيادية أىمتو لقي -1

، ووصؿ بو الحاؿ أف لسالطيف السالجقة معو إال االسـ ، ولـ يكفتولى منصب الوزارة
 .البالدمؾ استولى عمى الحؿ والعقد في ت

ستيالء عمى السمطة في أبرز البحث بدايات ظيور البرواناه السياسي وطموحو في اال -2
وجموس ولده  ـ1265ىػ/664، وتحقؽ ذلؾ الطموح بعد وفاة ىوالكو سنة بالد الروـ

، ونجاحو بالتخمص مف السمطاف ركف الديف بالتعاوف مع أبغا عمى عرش المغوؿ
بذلؾ خال الجو السياسي لو واستحؽ أف يطمؽ ، و ـ1267ىػ/666المغوؿ ومقتمو سنة 

 )عصر البرواناه(. عمى عصره بػ
أوضح البحث قوة شخصية البرواناه بحيث سمط أنظار المغوؿ إليو ونجح في إقناعيـ  -3

خمص مف كؿ شخص ، وأصبحت لو صالحية التيينو في نيابة السمطنة السمجوقيةبتع
 .يخالفو أو يشؾ فيو

والوالءات بيف المغوؿ  ر عمى البرواناه التقمب في المواقؼبيف البحث أف أبرز ما يؤش -4
الممموكي والسعي إلضعاؼ قوة  –، في محاولة منو لتغذية الصراع المغولي والمماليؾ

 .ساب مصالحو الشخصية ومصالح بالدهالطرفيف عمى ح
رصد البحث أف البرواناه كاف عندما يريد التخمص مف خصومو يتيميـ بتيمة مراسمة  -5

ي وجيو وأبرزىـ الخصوـ السياسييف، مصر، لكي يتخمص مف كؿ مف يقؼ فصاحب 
 .وذلؾ عف طريؽ لجوئو إلى المغوؿ

كشؼ البحث مساعي البرواناه المتكررة مع المماليؾ في مصر، مف خالؿ مراسمة  -6
 .ى بالد الروـ والقضاء عمى المغوؿالممؾ الظاىر ودعوتو لمقدـو إل

لعب دور الوسيط بيف المغوؿ والمماليؾ سواء ذىابو  أظير البحث محاوالت البرواناه -7
مع رسؿ المغوؿ إلى الممؾ الظاىر أو مع رسؿ الممؾ الظاىر إلى المغوؿ، وكاف 
ف كاف ظاىريًا تقريب وجيات النظر بيف الطرفيف إال إنو كاف يعمؿ مف أجؿ  ىدفو وا 
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والدىاء في  مكر، إذ اتسـ بالويكوف ىو المنتفع في نياية األمر، تصادـ القوتيف
 .التعامؿ مع خصومو

، ففي بعض األحياف يؤيدونو في وقؼ المغوؿ المتقمب مع البرواناهأثبت البحث م -8
طالؽ الصالحيات لو و  عد ، بؿ إلى أبفي أحياف أخرى يحدوا مف صالحياتوإجراءاتو وا 

، وىذا التقمب في المواقؼ إف دؿ عمى شيء فإنما يدؿ مف ذلؾ لـ يجعموا لو دور يذكر
، فمتى ما تعارضت مصالحيـ وؿ تيميـ مصالحيـ الخاصة ليس إالى أف المغعم

ميما كاف والء ووفاء تمؾ ومشاريعيـ التوسعية مع أي شخصية فإنيـ يقفوا بوجييا 
 .الشخصية

، ووضع نياية لحكمو في يسة التي أدت إلى مقتؿ البرواناهأوضح البحث األسباب الرئ -9
، لعؿ أبرزىا أف أبغا ع ند حضوره بعد وقعة البمستيف ورأى اندحار جيشو بالد الرـو

ليؾ ورأى قتمى جيشو استشاط غيظًا، وأمر بنيب بالد الروـ، وقتؿ مف أماـ جيش المما
لممؾ الظاىر عمى دخوؿ بالد ، واتيـ البرواناه بالتواطؤ مع امر بو مف المسمميف

صفحة حرجة  ، وبمقتمو طويتـ1277ىػ/676نة ، وحكـ عميو بالقتؿ فقتؿ في سالروـ
 .ريخ دولة السالجقة في بالد الروـمف تا

 
 
 

 اهلوامش:

                                                 

؛ المقريزي ، السموؾ ،  13/321؛ ابف كثير، البداية والنياية ،  3/268، ذيؿ مرآة الزماف ،  ( اليونيني 1
2/111 . 
( الصاحب : مف ألقاب الوزراء ، وىو مختص بأرباب األقالـ منيـ دوف أرباب السيوؼ . القمقشندي ،  2

 .  6/17صبح األعشى ، 
؛ ابف العماد الحنبمي ، شذرات الذىب ،   2/71؛ الكتبي ، فوات الوفيات ،  5/310( الذىبي ، العبر ،  3
7/614  . 
( البرواناه : لفظ فارسي معناه في األصؿ الحاجب ، وقد أطمؽ في دولة سالجقة الرـو عمى الوزير األكبر  4

؛ ابف تغري بردي  49/230تاريخ اإلسالـ ،  ؛ الذىبي ، 4/10. أبو الفداء ، المختصر في أخبار البشر ، 
 . 6/45، المنيؿ الصافي ، 
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السمطاف عالء الديف كيقباد ابف السمطاف كيخسرو ابف السمطاف قمج أرسالف ابف السمطاف مسعود ابف (  5
ولى ، است ذا بأس شديد عمى حاشيتو وأمرائو السمطاف قمج أرسالف ، كاف شجاعًا ، مييبًا ، وقورًا ، سعيدًا ،

ـ 1236ىػ/634، توفي سنة واتسع ممكو جدًا وداف لو العالـ ، وبحؽ قيؿ لو سمطاف العالـ عمى عدة مدائف ، 
الذىبي ، سير أعالـ النبالء ؛  1/250ابف العبري ، تاريخ مختصر الدوؿ ،  ، كانت دولتو تسع عشرة سنة .

 . 86ابف دقماؽ ، نزىة األناـ في تاريخ اإلسالـ ، ص؛  16/295، 
 . 150( العيني ، عقد الجماف ، ص 6
بالد واسعة ذات  . بالد الديمـ : 151؛ العيني ، عقد الجماف ، ص 27/112( النويري ، نياية األرب ،  7

ألسف وصور مختمفة ،  يحيط بيا مف شرقييا بالد خراساف ، ومف جنوبييا مدف الجباؿ ، ومف غربييا 
بالد ذات مياه جارية وأنيار كثيرة ، عامرة وبيا مستقر التجار، أذربيجاف ، ومف شمالييا بحر الخزر، وىي 

وىي بالد كميا جباؿ ووىاد ، وفييا خمؽ كثير مف الديمـ ، كانوا مموؾ بالد الجباؿ قديمًا ، ذكر أف أصميـ مف 
ـ ، بني تميـ ، ولذلؾ فإف أكثرىـ يميموف إلى األدب والعربية ، منيـ مموؾ آؿ بويو . مجيوؿ ، حدود العال

  . 330؛ القزويني ، آثار البالد وأخبار العباد ، ص 153ص
؛ ابف تغري بردي ، المنيؿ  2/71؛ الكتبي ، فوات الوفيات ،  50/226( الذىبي ، تاريخ اإلسالـ ،  8

 . 6/43الصافي ، 
 . 4/428( كار : قرية مقابؿ الموصؿ مف شرقييا قرب دجمة . ياقوت الحموي ، معجـ البمداف ،  9

عراؽ العجـ : ىو المعروؼ في المصادر بالجباؿ ، وىي سمطنة تالصؽ العراؽ ، وأعظـ مف توارث  ( 10
السمطاف فييا بنو بويو ، كاف سريرىـ بيا أصفياف ، ولما صارت لمسالجقة اختاروا اإلقامة فييا أكثر األحياف 

لخوارـز شاه فاستولى عمييا ؛ لتوسطيا بيف بالدىـ ، اتخذوا ىمذاف سريرًا ، وىي مف البالد التي صارت 
 . 5/165المغوؿ . ابف فضؿ اهلل العمري ، مسالؾ األبصار ، 

( سعد الديف المستوفي : مف وزراء دولة سالجقة الرـو أياـ السمطاف عالء الديف كيقباد . ابف خمدوف ،  11
 .  5/199تاريخ ، 

 . 151ص؛ العيني ، عقد الجماف ،  27/112( النويري ، نياية األرب ،  12
 . 151( العيني ، عقد الجماف ، ص 13
 . 5/199؛ ابف خمدوف ، تاريخ ،  27/113( النويري ، نياية األرب ،  14
 . 3/268( اليونيني ، ذيؿ مرآة الزماف ،  15
أطمؽ عمى بالد الرـو األقاليـ الخاضعة لمدولة البيزنطية وأصبح ىذا المصطمح مرادفًا  ( بالد الرـو : 16

لمصطمح آسيا الصغرى ، ليشمؿ المناطؽ التي انتشر فييا اإلسالـ وخضعت لحكـ السالجقة الذيف طغت 
ـو ، أما عمييـ تسمية الرـو فسموا في المصادر اإلسالمية بسالجقة الرـو أو سالطيف الرـو أو مموؾ الر 

جغرافيًا فقد صنفت المصادر البمدانية اإلسالمية بالد الرـو ضمف اإلقميـ الخامس مف أقاليـ العالـ السبعة 
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؛ القزويني ، آثار البالد وأخبار  1/185البكري ، المسالؾ والممالؾ ،  .المعروفة لدى الجغرافييف المسمميف 
 . 1/27 ؛ المقريزي ، المواعظ واالعتبار ، 586العباد ، ص

؛ ابف تغري بردي ، المنيؿ  2/71؛ الكتبي ، فوات الوفيات ،  3/268( اليونيني ، ذيؿ مرآة الزماف ،  17
 . 6/44الصافي ، 

 . 269 – 3/268( اليونيني ، ذيؿ مرآة الزماف ،  18
وقد  ( المستوفي : ىو الذي يضبط الديواف ، وينبو عمى ما فيو مصمحتو مف استخراج أموالو ونحو ذلؾ ، 19

ينقسـ إلى مستوفي أصؿ ومستوفي مباشرة ، ولكؿ منيما أعماؿ تخصو . القمقشندي ، صبح األعشى ، 
5/437 – 438  . 

؛ الذىبي ، تاريخ اإلسالـ  27/112؛ النويري ، نياية األرب ،  3/269( اليونيني ، ذيؿ مرآة الزماف ،  20
 . 2/71؛  الكتبي ، فوات الوفيات ،  50/226، 
الديف كيخسرو بف عالء الديف كيقباد بف كيخسرو بف قمج أرسالف بف مسعود بف قمج أرسالف ، غياث (  21

ـ ، تضعضع ممؾ سالطيف السالجقة الرـو ، وانقرض بموتو ممكيـ في 1243ىػ/641كسره المغوؿ سنة
،  . ابف الوردي ، تاريخ ـ1256ىػ/654سنة الحقيقة ، إذ لـ يكف لمف بعدىـ منيـ سوى االسـ ، توفي 

  .  27/163ابف فضؿ اهلل العمري ، مسالؾ األبصار، ؛  2/104
؛ ابف تغري بردي ، المنيؿ  2/71؛ الكتبي ، فوات الوفيات ،  3/269( اليونيني ، ذيؿ مرآة الزماف ،  22

 . 6/44الصافي ، 
 . 6/44؛ ابف تغري بردي ، المنيؿ الصافي ،  3/269( اليونيني ، ذيؿ مرآة الزماف ،  23
 . 27/113نويري ، نياية األرب ، ( ال 24
، ممؾ التتار صاحب العراؽ وكرسيو بغداد ، استبد بالمممكة ، فأفسد  ( ىالوف بف طموخاف بف جنكيزخاف 25

في بالد اإلسالـ ما ال يمكف وصفو ، كاف ممكًا جبارًا عنيدًا ، سفاكًا لمدماء ، ال يتديف بديف مف األدياف ، 
اغة سنة قصد بعساكر المغوؿ بغداد ، وسار إلييا فنازليا وقتؿ الخميفة المستعصـ باهلل ، توفي بمدينة مر 

 . 107ـ ، العيني ، عقد الجماف ، ص1266ىػ/663
( السمطاف ركف الديف بف السمطاف غياث الديف كيخسرو ابف السمطاف عالء الديف كيقباد بف كيخسرو بف  26

قميج أرسالف بف مسعود بف قمج أرسالف ، صاحب الرـو ، كاف ممكًا جمياًل لكنو كاف غير سديد الرأي ، كريمًا 
ـ . الذىبي ، تاريخ اإلسالـ 1267ىػ/666شجاعًا ، لكنو مقيور، وتحت أوامر المغوؿ ، قتؿ سنة ، جوادًا ، 

 . 7/226؛ ابف تغري بردي ، النجـو الزاىرة ،  49/230، 
 . 151؛ العيني ، عقد الجماف ، ص 5/199( ابف خمدوف ، تاريخ ،  27
 . 151( العيني ، عقد الجماف ، ص 28
 . 15/249؛ الصفدي ، الوافي بالوفيات ،  50/226ـ ، ( الذىبي ، تاريخ اإلسال 29
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؛ ابف تغري بردي ، المنيؿ  2/71؛ الكتبي ، فوات الوفيات ،  50/226( الذىبي ، تاريخ اإلسالـ ،  30
 . 6/44الصافي ، 

 . 3/269( اليونيني ، ذيؿ مرآة الزماف ،  31
؛ ابف  27/423مري ، مسالؾ األبصار، ؛ ابف فضؿ اهلل الع 3/269( اليونيني ، ذيؿ مرآة الزماف ،  32

 . 150؛ العيني ، عقد الجماف ، ص 2/111؛ المقريزي ، السموؾ ،  13/321كثير، البداية والنياية ، 
 . 7/614؛ ابف العماد الحنبمي ، شذرات الذىب ،  5/310( الذىبي ، العبر ،  33
ضؿ اهلل العمري ، مسالؾ األبصار، ؛ ابف ف 172،  3/85( أبو الفداء ، المختصر في أخبار البشر،  34
27/163 . 
( ذكرت مصادر أخرى أف السمطاف غياث الديف خّمؼ ثالثة أوالد وىـ : عز الديف وأمو رومية ابنة  35

قسيس وركف الديف وأمو أيضًا رومية وعالء الديف وأمو الكرجية ، فولي السمطنة عز الديف وىو الكبير وحمؼ 
؛ ابف دقماؽ ، نزىة األناـ  255ابر . ابف العبري ، تاريخ مختصر الدوؿ ، صلو األمراء وخطب لو عمى المن

 . 228في تاريخ اإلسالـ ، ص
حر وجانب في البر وفيو ، منيا جانباف في الب( قسطنطيني: مف مدف الرـو المشيورة، وىي مثمثة الشكؿ 36

 .171وفريدة الغرائب، صة العجائب ، خريدالمدينة تسعة أمياؿ. ابف الوردي، وطوؿ ىذه باب الذىب
 . 2/104ابف الوردي ، تاريخ ، ؛  172،  3/85( أبو الفداء ، المختصر في أخبار البشر،  37
( أبغا : ويقاؿ أباقا بف ىوالكو بف جنكيز خاف ، ممؾ المغوؿ وصاحب العراؽ والجزيرة وخراساف  38

وأذربيجاف ، كاف مقدامًا شجاعًا عالي اليمة لـ يكف في إخوتو مثمو ، عمى ديف المغوؿ لـ يسمـ ، ذا رأي 
يف سنة ، قيؿ إنو مات ـ ، ولو نحو خمس1281ىػ/680وخبرة بالحروب ، سفاكًا ، توفي بنواحي ىمذاف سنة 
؛ الصفدي  50/346؛ الذىبي ، تاريخ اإلسالـ ،  4/16مسمومًا . أبو الفداء ، المختصر في أخبار البشر ، 

 .  6/119، الوافي بالوفيات ، 
 . 2/347( اليونيني ، ذيؿ مرآة الزماف ،  39
جميع جياتيا إال واحدة  ( سينوب : مدينة حافمة جمعت بيف التحصيف والتحسيف ، يحيط بيا البحر مف 40

واقعة عمى شاطئ البحر األسود ببر األناضوؿ . ابف ،  وىي جية الشرؽ ، ضرب بظرافتيا المثؿ في اآلفاؽ
 .     281؛ ابف عربشاه ، عجائب المقدور ، ص 2/208بطوطة ، تحفة النظار ، 

 . 2/347( اليونيني ، ذيؿ مرآة الزماف ،  41
 . 49/27 ( الذىبي ، تاريخ اإلسالـ ، 42
 . 49/27؛ الذىبي ، تاريخ اإلسالـ ،  2/347( اليونيني ، ذيؿ مرآة الزماف ،  43
 . 2/347( اليونيني ، ذيؿ مرآة الزماف ،  44
 . 13/446( فتقنطر بو فرسو : أي سقط عف ظير فرسو . الزبيدي ، تاج العروس ،  45
 . 2/348( اليونيني ، ذيؿ مرآة الزماف ،  46
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 . 5/285؛ الذىبي ، العبر ،  2/404، ذيؿ مرآة الزماف ،  ( اليونيني 47
ضياء الديف محمود بف الخطير : أحد أمراء دولة سالجقة الرـو ، كاف مف الشجعاف الفرساف ، ومف (  48

ـ . الذىبي ، 1276ىػ/675سنة  ضمف األمراء الذيف انحازوا إلى الممؾ الظاىر ، قتؿ في معركة البمستيف
 . 7/169؛ ابف تغري بردي ، النجـو الزاىرة ،  3/329العبر ، 

حريؼ الرجؿ : الذي يعاممو في حرفتو . ابف فارس ، معجـ  ( حريفًا : فالف حريؼ فالف أي معاممو ، 49
 .  3/1402؛ نشواف الحميري ، شمس العمـو ،  2/43مقاييس المغة ، 

ـ الذي يرافقؾ ويشاربؾ ، تفيد معنى المصاحب أو الرفيؽ ، وىو المنادـ عمى الشراب . الندي ( نديمًا : 50
؛ دوزي ، تكممة  12/573وربما توسع فيو فاستعمؿ لكؿ رفيؽ ومصاحب . ابف منظور ، لساف العرب ، 

 . 10/191المعاجـ العربية ، 
ا . ياقوت الحموي ، معجـ البمداف، ( قونية : مف أعظـ مدف اإلسالـ بالرـو وبيا وبأقصرى سكنى مموكي 51
4/415 . 

( شرؼ الديف بف الخطير : أحد األمراء في بالد الرـو ، قتمو المغوؿ عندما قدموا إلى بالده سنة  52
؛  3/172ـ ، وذلؾ عندما أعمف معاداتيـ والوقوؼ بوجييـ . اليونيني ، ذيؿ مرآة الزماف ، 1276ىػ/675

 . 50/20الذىبي ، تاريخ اإلسالـ ، 
 . 2/404( اليونيني ، ذيؿ مرآة الزماف ،  53
( خواجا عمي : وزير في بالد الرـو جميعيا ، يعرؼ بالصاحب فخر الديف خواجا عمي ، ال يحسف  54

الكتابة وال الخط ، وخمعتو مف مماليكو خاصة مائتا ممموؾ ، في مدرستو مف خيامو شيئًا ال يكوف ألكبر 
 – 3/304بالخير موصوؼ . ابف فضؿ اهلل العمري ، مسالؾ األبصار ، المموؾ ، ولو بر ومعروؼ ، وىو 

 . 14/178؛ القمقشندي ، صبح األعشى ،  305
/ 2( أقصرا : مف أحسف بالد الرـو وأتقنيا ، وىي في طاعة ممؾ العراؽ . ابف بطوطة ، تحفة النظار،  55

176 – 177  . 
 . 2/404( اليونيني ، ذيؿ مرآة الزماف ،  56
د : لفظ تركي أو فارسي ، وأصمو خداوند بضـ الخاء ، ومعناه السيد أو األمير، ويخاطب بو ( خون 57

 . 2/234الذكور والنساء عمى السواء . السيوطي ، حسف المحاضرة ، 
  . 4/5؛ أبو الفداء ، المختصر في أخبار البشر ،  2/405( اليونيني ، ذيؿ مرآة الزماف ،  58
: تعني الخيمة ، وىي كممة فارسية معناىا المخيـ لمقادة الكبار. الذىبي ، تاريخ اإلسالـ ،  ( خركاه 59
25/233  . 
 . 4/5؛ أبو الفداء ، المختصر في أخبار البشر ،  2/405( اليونيني ، ذيؿ مرآة الزماف ،  60
  . 2/405( اليونيني ، ذيؿ مرآة الزماف ،  61
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( محفة : مركب مف المراكب كاليودج إال أنيا ال تقبب كما تقبب اليوادج . الرازي ، مختار الصحاح ،  62
  .  76ص
 . 4/5؛ أبو الفداء ، المختصر في أخبار البشر ،  2/388( اليونيني ، ذيؿ مرآة الزماف ،  63
يني ، عقد الجماف ، ؛ الع 49/230؛  تاريخ اإلسالـ ،  2/406( اليونيني ، ذيؿ مرآة الزماف ،  64
 . 118ص
؛ تاريخ اإلسالـ ،  5/285؛ الذىبي ، العبر ،  388 - 2/387( اليونيني ، ذيؿ مرآة الزماف ،  65
49/230 . 
 .27/412العمري، مسالؾ األبصار، ؛ ابف فضؿ اهلل 4/5، المختصر في أخبار البش ، ( أبو الفداء 66
 . 13/294( ابف كثير، البداية والنياية ،  67
 .  2/387( اليونيني ، ذيؿ مرآة الزماف ،  68
 .3/297ت الحموي، معجـ البمداف، . ياقو ثغور الشامية بيف أنطاكية وطرسوس: أعظـ مدف ال( سيس 69
. سيواس :  49/231؛ الذىبي ، تاريخ اإلسالـ ،  388 - 2/387( اليونيني ، ذيؿ مرآة الزماف ،  70

ىؿ والخيرات والثمرات ، أىميا مسمموف ونصارى . القزويني ، مدينة بأرض الرـو مشيورة حصينة كثيرة األ
 .  537آثار البالد وأخبار العباد ، ص

: أخو أبغا بف ىوالكو المغولي ، كاف نصرانيًا ، شجاعًا جريئًا مييبًا ، جرح يـو المصاؼ  ( منكوتمر 71
عمى حمص ، وحصؿ لو ألـ ، وغـ بالكسرة ، فاعتراه فيما قيؿ صرع متدارؾ كما اعترى أباه ، توفي 

؛  3/349 ـ في قرية تؿ خنزير مف جزيرة ابف عمر، ولو ثالثوف سنة . الذىبي ، العبر ،1282ىػ/681سنة
 . 7/654ابف العماد الحنبمي ، شذرات الذىب في أخبار مف ذىب ، 

 .  2/410( اليونيني ، ذيؿ مرآة الزماف ،  72
 . 207( تفميس : مدينة بأرمينية بينيا وبيف قاليقال ثالثوف فرسخًا . اليعقوبي ، البمداف ، ص 73
ؽ وبمد السرير فقويت شوكتيـ حتى ممكوا ( الكرج : جيؿ مف الناس نصارى كانوا يسكنوف في جباؿ القب 74

مدينة تفميس وليـ والية تنسب إلييـ وممؾ ولغة برأسيا وشوكة وقوة وكثرة عدد . ياقوت الحموي ، معجـ 
 .    4/446البمداف ، 

 . 2/411( اليونيني ، ذيؿ مرآة الزماف ،  75
الديف أبي بكر بف أيوب ، الممقب  أبو الفتح موسى بف الممؾ العادؿ سيؼ ( الممؾ األشرؼ بف العادؿ : 76

الممؾ األشرؼ مظفر الديف ، أوؿ شيء ممكو مف البالد مدينة الرىا ، كاف محبوبًا إلى الناس مسعودًا مؤيدًا 
في الحروب مف يومو ، ولما توفي أخوه عبد الممؾ األوحد نجـ الديف أيوب صاحب خالط وميافارقيف وتمؾ 

تو مضافة إلى ممكو ، توفي بمالذ كرد مف أعماؿ خالط ودفف بيا سنة النواحي ، أخذ الممؾ األشرؼ مممك
 . 5/330ـ . ابف خمكاف ، وفيات األعياف ، 1212ىػ/609
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نما سميت المغة األردية بذلؾ ؛ ألنيا نشأت نتيجة لتعامؿ أىالي  77 ( األردو: لفظ مغولي تعني المعسكر، وا 
 .  3/69البالد مع أىؿ األردو. ابف فضؿ اهلل العمري ، مسالؾ األبصار، 

 . 2/411( اليونيني ، ذيؿ مرآة الزماف ،  78
د الرـو ، قريبة مف أبسس مدينة أصحاب الكيؼ ( البمستيف : وتسمى األبمستيف ، مدينة مشيورة في بال 79

 . 1/18. ابف عبد الحؽ ، مراصد االطالع ، 
 . 5/107( مرعش : مدينة في الثغور بيف بالد الشاـ وبالد الرـو . ياقوت الحموي ، معجـ البمداف ،  80
ري ، مسالؾ ( نويف : نويف ونوياف ، لفظ مغولي ألمراء وقواد المغوؿ الكبار. ابف فضؿ اهلل العم 81

 . 3/207األبصار، 
( عيف تاب : قمعة حصينة ورستاؽ بيف حمب وأنطاكية ، وىي مف أعماؿ حمب . ياقوت الحموي ، معجـ  82

 . 4/176البمداف ، 
 .3/1092( قسطوف : حصف كاف بالروج مف أعماؿ حمب . ابف عبد الحؽ ، مراصد االطالع ،  83
أنطاكية مف أعماؿ حمب . ياقوت الحموي ، معجـ البمداف ، ( حاـر : حصف حصيف وكورة جميمة تجاه  84
2/205 . 

( أنطاكية : مدينة عظيمة مف أعياف المدف عمى طرؼ بحر الرـو بالشاـ . القزويني ، آثار البالد وأخبار  85
 . 150العباد ، ص

عياف البحرية ، ( بدر الديف بيسري : مف أكابر أمراء المماليؾ البحرية في مصر ، األمير الكبير مف أ 86
ـ . ابف الوردي ، تاريخ ، 1298ىػ/698بدر الديف بيسري الشمسي ، مات بالجب في محبسو وقد شاخ سنة 

 . 3/391؛ الذىبي ، العبر ،  2/239
 .  49/61؛ الذىبي ، تاريخ اإلسالـ ،  2/467( اليونيني ، ذيؿ مرآة الزماف ،  87
 . 50/17؛ الذىبي ، تاريخ اإلسالـ ،  2/472، ذيؿ مرآة الزماف ،  ( اليونيني 88
األمير فخر الديف إياز المقري : المعروؼ الحاجب ، مف حسنات الدىر، كانت المموؾ تعتمد عميو في (  89

ـ عقيب عودتو مف الحجاز. النويري ، نياية األرب في فنوف 1288ىػ/687الميمات الجميمة ، توفي سنة 
 .  31/160األدب ، 

الشيير بابف المبارز ، كاف متولي نيابة قمعة  شجاع الديف الطوري ( األمير مبارز الديف الطوري : 90
دمشؽ ، فاضاًل أديبًا عاقاًل ، وافر الحرمة ، يميؿ لفعؿ الخير، ولو آثار جميمة بدمشؽ ، وعمر أبراجًا بقمعتيا 

؛ ابف  9/109ـ . الصفدي ، الوافي بالوفيات ، 1276ىػ/675، وطالت أيامو بيا إلى أف توفي بدمشؽ سنة 
 . 2/413منيؿ الصافي ، تغري بردي ، ال

 . 5/2092( جوشنًا : الجوشف الدرع . الجوىري ، الصحاح تاج المغة وصحاح العربية ،  91
 . 50/17؛ الذىبي ، تاريخ اإلسالـ ،  2/472( اليونيني ، ذيؿ مرآة الزماف ،  92
 . 3/33( اليونيني ، ذيؿ مرآة الزماف ،  93



                                         جملة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانية

 

 ( 2العدد )

 2026( حزوران)

 

  (36 (  
 

                                                                                                                                        

 . 3/34( اليونيني ، ذيؿ مرآة الزماف ،  94
 . 3/34( اليونيني ، ذيؿ مرآة الزماف ،  95
 . 3/34( اليونيني ، ذيؿ مرآة الزماف ،  96
 . 3/89( اليونيني ، ذيؿ مرآة الزماف ،  97
( أرزف الرـو : مف مدف أرمينية قرب خالط قديمة البناء . القزويني ، آثار البالد وأخبار العباد ،  98
 . 494ص
القسيس : النصراني كاف واصاًل عند أبغا ، متمكنًا منو ، كاف يغريو بأذية المسمميف ، قتمو  ( مرحسيا 99

ـ ، وقتؿ نيفًا وثالثيف نفسًا معو مف أىمو 1276ىػ/675معيف الديف محمود والي أرزنجاف بأمر البرواناه سنة 
 . 50/23وأتباعو . الذىبي ، تاريخ اإلسالـ ، 

ذربيجاف ويقاؿ ليا أرمية أيضًا ، ينسب إلييا نفر مف أىؿ العمـ ، والنسبة إلييا ( أرموا : بمد مف أعماؿ آ 100
أرموي ، تمي المراغة في الكبر، وىي مدينة نزىة كثيرة الخير رخيصة األسعار. األصطخري ، المسالؾ 

 . 65؛ الحازمي ، األماكف أو ما اتفؽ لفظو وافترؽ مسماه مف األمكنة ، ص 181والممالؾ ، ص
 . 3/112ليونيني ، ذيؿ مرآة الزماف ، ( ا 101
 .  5/251( بالشت : عممة صينية ، وتعني الدينار. ابف بطوطة ، تحفة النظار،  102
 . 3/112( اليونيني ، ذيؿ مرآة الزماف ،  103
 . 3/113( اليونيني ، ذيؿ مرآة الزماف ،  104
 . 3/113( اليونيني ، ذيؿ مرآة الزماف ،  105
 . 3/113، ذيؿ مرآة الزماف ،  ( اليونيني 106
( أرزنجاف : بمدة مف بالد أرمينية بيف بالد الرـو وخالط ، قريبة مف أرزف الرـو . ياقوت الحموي ،  107

 .  1/150معجـ البمداف ، 
 . 114 – 3/113( اليونيني ، ذيؿ مرآة الزماف ،  108
جبة. ابف منظور، لساف العرب، كؿ ثوب رأسو منو ممتزؽ بو، دراعة كاف أو ممطرًا أو  :( البرنس 109

6/26. 
 . 7/506( السراقوج : لباس الرأس عند المغوؿ . ابف العماد الحنبمي ، شذرات الذىب ،  110
 . 3/114( اليونيني ، ذيؿ مرآة الزماف ،  111
بد الحؽ ، مراصد االطالع ، ( البيرة : بمد قرب سميساط ، بيف حمب والثغور الرومية . ابف ع 112

؛ ابف كثير،  50/17؛ الذىبي ، تاريخ اإلسالـ ،  115 -3/114اليونيني ، ذيؿ مرآة الزماف ، (  113 . 1/240
 . 143؛ العيني ، عقد الجماف ، ص 13/315البداية والنياية ، 

 . 13/315( ابف كثير، البداية والنياية ،  114
 . 143( عقد الجماف ، ص 115
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  . 3/115( اليونيني ، ذيؿ مرآة الزماف ،  116
 . 3/115يونيني ، ذيؿ مرآة الزماف ، ( ال 117
 . 3/115( اليونيني ، ذيؿ مرآة الزماف ،  118
( حساـ الديف بيجار : األمير حساـ الديف الالوي الرومي ابف بختيار ، كاف لو ببالد الرـو قالع وأمواؿ  119

رة ثـ رجع ولـز بيتو وحشمة ، نزح إلى المسمميف مياجرًا في أواخر الدولة الظاىرية ، وحج وأنفؽ أموااًل كثي
ـ . الصفدي ، الوافي بالوفيات ، 1282ىػ/681وترؾ اإلمرة ، جاوز المائة بسنيف وكؼ بصره ، توفي سنة 

10/223 . 
  . 3/115( اليونيني ، ذيؿ مرآة الزماف ،  120
  . 3/115( اليونيني ، ذيؿ مرآة الزماف ،  121
ناحية حمص . ابف عبد الحؽ ، مراصد االطالع قرية قرب ثنية العقاب لمقاصد دمشؽ مف  ( القطيفة : 122

 ،3/1111 . 
؛ ابف كثير، البداية  50/17؛ الذىبي ، تاريخ اإلسالـ ،  3/116( اليونيني ، ذيؿ مرآة الزماف ،  123

 . 13/315والنياية ، 
( ممطية : بمدة مف بالد الرـو مشيورة تتاخـ بالد الشاـ ، مف بناء اإلسكندر وجامعيا مف بناء  124

 . 5/192؛ ياقوت الحموي ، معجـ البمداف ،  205صحابة ، وىي لممسمميف . اليعقوبي ، البمداف ، صال
، وىو أف يكوف بيف فريقيف مختمفيف عيد وىدنة بعد القتاؿ ثـ أرادا نقض ذلؾ  المخاصمة( المنابذة :  125

العيد فينبذ كؿ واحد منيما إلى صاحبو العيد الذي تيادنا عميو . نشواف الحميري ، شمس العمـو ، 
 . 3/512؛ ابف منظور ، لساف العرب ،  10/6474

جار، موصوفًا بالشجاعة والنجدة ، كاف السبب في األمير بياء الديف بف حساـ الديف بي( بياء الديف :  126
ـ بغزة ، صحبة الجيش المنصور وأبوه حي إذ ذاؾ 1281ىػ/680قدـو أبيو إلى بالد المسمميف ، توفي سنة 

 – 50/349الذىبي ، تاريخ اإلسالـ ، ؛  4/107اليونيني ، ذيؿ مرآة الزماف ، بمصر وقد كؼ بصره . 
 . 10/186ات ، ؛ الصفدي ، الوافي بالوفي 350
( أميف الديف ميكائيؿ : مف كبار أمراء الرـو ، نائب سالجقة الرـو بقونية . اليونيني ، ذيؿ مرآة الزماف  127

 ،3/3 . 
 . 13/315؛ ابف كثير ، البداية والنياية ،  3/116( اليونيني ، ذيؿ مرآة الزماف ،  128
 . 3/116( اليونيني ، ذيؿ مرآة الزماف ،  129
؛ ابف كثير، البداية  50/17؛ الذىبي ، تاريخ اإلسالـ ،  3/117، ذيؿ مرآة الزماف ،  ( اليونيني 130

 . 13/315والنياية ، 
 – 4/254( خامرت: خامر الشيء: قاربو وخالطو والمخامرة: المخالطة، ابف منظور، لساف العرب، 131
255. 
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 . 143( العيني ، عقد الجماف ، ص 132
 . 3/165، ( اليونيني ، ذيؿ مرآة الزماف  133
( األمير بدر الديف بكتوت بف عبد اهلل الفارسي األتابكي : كاف مف خيار األمراء وأكابرىـ وأحسنيـ  134

 . 8/74ـ . ابف تغري بردي ، النجـو الزاىرة ، 1294ىػ/694سيرة في دولة المماليؾ ، توفي سنة 
بف سميماف بف جندر، كاف مف ( سيؼ الديف جندر : األمير سيؼ الديف عمي ابف األمير عمـ الديف  135

أكابر األمراء بحمب ، ولو الصدقات الكثيرة ووقؼ بيا مدرستيف إحداىما عمى الشافعية واألخرى عمى الحنفية 
 . 13/127، وبنى الخانات والقناطر وغير ذلؾ مف سبؿ الخيرات والغزوات . ابف كثير، البداية والنياية ، 

 . 50/20؛ الذىبي ، تاريخ اإلسالـ ،  166 – 3/165( اليونيني ، ذيؿ مرآة الزماف ،  136
 . 3/166( اليونيني ، ذيؿ مرآة الزماف ،  137
( قيسارية : مدينة كبيرة عظيمة في بالد الرـو وىي كرسي ممؾ بني سمجوؽ . ياقوت الحموي ، معجـ  138

 . 4/421البمداف ، 
ا عمى ما يبدو مف سياؽ الرواية ( بكيدة : لـ أعثر ليا عمى ترجمة في المصادر المتاحة إال أني 139

 التاريخية مدينة في بالد الرـو .
 . 3/168( اليونيني ، ذيؿ مرآة الزماف ،  140
: بمدة في أرض الرـو بيف قونية وسيواس ، وىي مكاف حصيف مسيرة أربعة أياـ مف قيسارية .  ( توقات 141

 . 30/354؛ النويري ، نياية األرب ،  2/59ياقوت الحموي ، معجـ البمداف ، 
( سيؼ الديف طرنطاي : صاحب أماسية ، كاف مف أكابر أمراء دولة سالجقة الرـو ، يمقب بكالرباكى  142

 . 33األمراء ، العيني ، عقد الجماف ، ص ، يعني أمير
( سناف الديف : األمير سناف الديف موسى الرومي بف األمير سيؼ الديف طرنطاي ، أحد األمراء في  143

ـ ، كاف قد اعتقمو الممؾ الظاىر في 1275ىػ/674بالد الرـو الذيف اتفقوا االنحياز إلى الممؾ الظاىر سنة 
 . 144العيني ، عقد الجماف ، ص؛  50/21الذىبي ، تاريخ اإلسالـ ، .  مصر فأطمؽ سراحو الممؾ السعيد

 . 143؛ العيني ، عقد الجماف ، ص 3/169( اليونيني ، ذيؿ مرآة الزماف ،  144
 . 50/21( الذىبي ، تاريخ اإلسالـ ،  145
 . 3/169( اليونيني ، ذيؿ مرآة الزماف ،  146
 . 3/170( اليونيني ، ذيؿ مرآة الزماف ،  147
مف أعياف األمراء ونجبائيـ ، كاف الممؾ الظاىر يعتمد عميو  ( األمير سيؼ الديف بمباف الزيني : 148

ـ . 1281ىػ/680ويحممو أسراره إلى القصاد ، ولـ يؤمره إال الممؾ السعيد ، استشيد بمصاؼ حمص سنة 
 .  10/177الصفدي ، الوافي بالوفيات ، 

 . 50/21؛ الذىبي ، تاريخ اإلسالـ ،  3/170( اليونيني ، ذيؿ مرآة الزماف ،  149
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( كينوؾ : وتعرؼ بالحدث الحمراء ؛ لحمرة أرضيا ، وىي مدينة كثيرة الماء والزرع ، وحوليا أنيار  150
كثيرة ، خرب حصنيا وبقيت المدينة ، ساكنوىا أرمف أىؿ ذمة ، وىي في أيدي المسمميف ، وكاف ينزؿ في 

األرمف كينوؾ ، وتسمييا األكراد اليّت ، والعرب تسمييا الحدث . ابف  مروجيا األكراد بأغناميـ ، وتسميتيا
 . 1/239العديـ ، بغية الطمب في تاريخ حمب ، 

 . 50/21؛ الذىبي ، تاريخ اإلسالـ ،  3/170( اليونيني ، ذيؿ مرآة الزماف ،  151
 .  50/22؛ الذىبي ، تاريخ اإلسالـ ،  3/171، ذيؿ مرآة الزماف ،  ( اليونيني 152
 . 3/171( اليونيني ، ذيؿ مرآة الزماف ،  153
 . 3/171( اليونيني ، ذيؿ مرآة الزماف ،  154
( قصد بذلؾ كما فعؿ شرؼ الديف مسعود بف الخطير بتاج الديف كوي عندما اجتمع بشرؼ الديف عّنفو  155

قتؿ وقتؿ معو سناف الديف بف أرسالف طمغش زوباشي قونية . اليونيني ، ذيؿ مرآة ، وأغمظ لو فأمر بو ف
 . 3/167الزماف ، 

 . 3/172( اليونيني ، ذيؿ مرآة الزماف ،  156
 . 50/22؛ الذىبي ، تاريخ اإلسالـ ،  3/173( اليونيني ، ذيؿ مرآة الزماف ،  157
دينة منيعة ليا قمعة عمى تؿ عاؿ، وىي بيف م، وىي وتسمى أيضًا أنقرة مف بالد الرـو: ( أنكورية158

؛ القمقشندي، صبح األعشى، 3/105؛ أبو الفداء، المختصر، 10/201الجباؿ. ابف األثير، الكامؿ، 
5/336. 

 . 3/172( اليونيني ، ذيؿ مرآة الزماف ،  159
 . 50/22؛ الذىبي ، تاريخ اإلسالـ ،  3/173( اليونيني ، ذيؿ مرآة الزماف ،  160
( األمير شمس الديف اقسنقر الفارقاني : أستاذ دار الممؾ الظاىر ويقدمو عمى الجيوش ثـ جعمو الممؾ  161

السعيد نائب السمطنة فمـ ترض بذلؾ حاشيتو ووثبوا عميو واعتقموه ولـ يسع الممؾ السعيد إال موافقتيـ ، كاف 
والتقدير والتدبير ، لو مدرسة بالقاىرة ، كاف وسيمًا جسيمًا شجاعًا مقدامًا كثير البر والصدقة خبيرًا بالتصرؼ 

ممموؾ األمير نجـ الديف أمير حاجب الممؾ الناصر ثـ انتقؿ إلى الممؾ الظاىر ، كاف ينوب الممؾ الظاىر 
 . 9/182ـ . الصفدي ، الوافي بالوفيات ، 1277ىػ/676في غيبتو ، توفي سنة 

، بايع لو أبوه األمراء في حياتو ، فمما توفي أبوه بويع : أبو المعالي  الممؾ السعيد بف الممؾ الظاىر(  162
ـ بالكرؾ ، يقاؿ إنو سـ ، وقد دفف أواًل 1279ىػ/678لو بالممؾ ولو تسع عشرة سنة ، كانت وفاتو في سنة 

ـ . ابف كثير ، البداية 1281ىػ/680عند قبر جعفر وأصحابو ، ثـ نقؿ إلى دمشؽ فدفف في تربة أبيو سنة 
 . 339 – 13/338والنياية ، 

 .    3/1319( المنزلة : قرية قريبة مف قرى مصر . ابف عبد الحؽ ، مراصد االطالع ،  163
 .    2/332( حيالف : مف قرى حمب . ياقوت الحموي ، معجـ البمداف ،  164
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نائب حمب ، ولي نيابة السمطنة بحمب مدة ، وكاف حسف السيرة  ( األمير نور الديف عمي بف مجمي : 165
عالي اليمة متواضعًا ليف الكممة محسنًا إلى العمماء والفقراء ، عزؿ عف النيابة قبؿ موتو فأقاـ بحمب إلى أف 

 .  21/243ـ . الصفدي ، الوافي بالوفيات ، 1279ىػ/678توفي سنة 
 . 2/681الحؽ ، مراصد االطالع ، ( الساجور: اسـ نير بمنبج . ابف عبد  166
 . 351 – 30/350؛ النويري ، نياية األرب ،  3/175( اليونيني ، ذيؿ مرآة الزماف ،  167
( األمير شرؼ الديف عيسى بف مينا : أمير آؿ فضؿ وممؾ العرب في وقتو ، كاف لو منزلة عظيمة  168

تضاعفت عند الممؾ المنصور قالووف ، كاف  عند المموؾ ال سيما عند الممؾ الظاىر بيبرس البندقداري ، ثـ
كريـ األخالؽ حسف الجوار مكفوؼ الشر مبذوؿ الخير، لـ يكف في العرب ومموكيا مف يضاىيو ، عنده ديانة 

ـ . 1284ىػ/683وصدؽ ، ولما مات ولى الممؾ المنصور قالووف ولده مينا عوضو ، كانت وفاتو سنة 
 . 7/363ي بردي ، النجـو الزاىرة ، ؛ ابف تغر  2/538المقريزي ، السموؾ ، 

؛ ابف تغري بردي ،  30/351؛ النويري ، نياية األرب ،  3/176( اليونيني ، ذيؿ مرآة الزماف ،  169
 . 7/167النجـو الزاىرة ، 

 . 2/555( دلوؾ : بمد مف الثغور المتصمة ببالد الرـو وراء الفرات . البكري ، معجـ ما استعجـ ،  170
الديباج : واد عجيب المنظر بيف الجباؿ، بينو وبيف المصيصة عشرة أمياؿ . ياقوت الحموي ، ( مرج  171

 . 5/101معجـ البمداف ، 
؛ العيني ،  1/131( كوؾ صو : ىو النير األزرؽ ، أوؿ بالد الرـو . اليونيني ، ذيؿ مرآة الزماف ،  172

 . 144عقد الجماف ، ص
ألمير الكبير ، شمس الديف الصالحي ، مف أعياف البحرية ، ا ( األمير شمس الديف سنقر األشقر: 173

حبسو الممؾ الناصر بحمب أو غيرىا ، فمما استولى ىوالكو عمى بالد الشاـ وجده محبوسًا فأخرجو وأنعـ عميو 
وأخذه معو ، فبقي عندىـ مكرمًا ، ثـ حرص الممؾ الظاىر عمى خالصو ، فوقع ابف صاحب سيس في أسره 

والده أف يسعى في خالص سنقر األشقر، وخّمصو ، فأكرمو الممؾ الظاىر، وسر بقدومو ، ، فاشترط عمى 
ـ ، وجرت لو أمور وآخر أمره أف الممؾ 1279ىػ/678وأعطاه مائة فارس ، ثـ ولي نيابة دمشؽ سنة 

 . 52/119. الذىبي ، تاريخ اإلسالـ ،  1291ىػ/691األشرؼ صالح الديف خنقو سنة 
نبعو مف بالد الرـو ويجتاز بيف المصيصة وكفربيا ويصب في بحر الشاـ . البكري ، : م ( نير جيحاف 174

 . 2/646؛ اإلدريسي ، نزىة المشتاؽ ،  1/231المسالؾ والممالؾ ، 
، معناه األمير الذي يقود مائتي فارس في ساحة المعركة ، وأوؿ ما جمعو أطالب، لفظ كردي: ( الطمب 175

ؽ عمى الكتيبة ، ثـ عدؿ مدلولو فصار يطمصرية والشامية، أياـ صالح الديفالماستعمؿ ىذا المفظ في الديار 
 .3/296العمري، مسالؾ األبصار،  ابف فضؿ اهلل ؛50/23مف الجيش. الذىبي، تاريخ اإلسالـ، 

؛ ابف تغري بردي ، النجـو  4/132؛ اليافعي ، مرآة الجناف ،  30/352( النويري ، نياية األرب ،  176
 . 7/363الزاىرة ، 
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 . 2/142ألوية والسناجؽ جمع سنجؽ . القمقشندي ، صبح األعشى ، ( سناجؽ : معناىا  177
؛  4/9؛ أبو الفداء ، المختصر في أخبار البشر ،  177 - 3/176( اليونيني ، ذيؿ مرآة الزماف ،  178

؛  2/105وؾ ، ؛ المقريزي ، السم 3/329؛ الذىبي ، العبر ،  352 – 30/351النويري ، نياية األرب ، 
 . 7/168ابف تغري بردي ، النجـو الزاىرة ، 

؛ ابف تغري بردي ، النجـو الزاىرة  5/304؛ الذىبي ، العبر ،  3/177( اليونيني ، ذيؿ مرآة الزماف ،  179
 ،7/169 . 

( ذكرت بعض المصادر عف موقؼ البرواناه بقوليـ : ) وأما البرواناه فأنو شّمر الّذيؿ وامتطى ىربًا  180
أشيب الّصبح وأحمر الّشفؽ وأصفر األصيؿ وأدىـ الّميؿ وثـّ يخبر مف خمفو بما تـّ ، وىـّ قمبو رفيقو حيف ىـّ 

 . 14/169؛ القمقشندي ، صبح األعشى ،  30/354( . النويري ، نياية األرب ، 
 . 14/169( القمقشندي ، صبح األعشى ،  181
ىا ممؾ الرـو مف الحجارة ، القزويني ، آثار البالد ( قيصرية : مدينة عظيمة في بالد الرـو ، بنا 182

 . 553وأخبار العباد ، ص
( الطغرائي : مف يقـو بوضع الشعار السمطاني عمى الرسائؿ . ابف فضؿ اهلل العمري ، مسالؾ  183

 . 3/298األبصار ، 
 . 30/354( النويري ، نياية األرب ،  184
؛ ابف كثير، البداية  50/24؛ الذىبي ، تاريخ اإلسالـ ،  3/177، ذيؿ مرآة الزماف ،  ( اليونيني 185

 . 13/318والنياية ، 
 .2/9. ابف منظور ، لساف العرب ، ، وىي جماؿ طواؿ األعناؽلبخاتي : األنثى مف الجماؿ البخت( ا 186
 .3/1269وصحاح العربية، اح تاج المغة ، الصحبات تبنى عمييا الخيمة . الجوىري( اآلالت : خش 187
 . 14/170؛ القمقشندي ، صبح األعشى ،  30/354( النويري ، نياية األرب ،  188
 . 149( العيني ، عقد الجماف ، ص 189
؛ ابف تغري بردي ، النجـو  2/99؛ المقريزي ، السموؾ ،  3/178( اليونيني ، ذيؿ مرآة الزماف ،  190

 .  7/170الزاىرة ، 
الذي يكتب المكاتبات والواليات وغيرىا في الغالب ، وربما شاركو في ذلؾ كّتاب  ( كاتب الدرج : ىو 191

 . 5/437الدست ، ويعبر عنو بالموقع . القمقشندي ، صبح األعشى ، 
 .  7/170( ابف تغري بردي ، النجـو الزاىرة ،  192
 .2/99المقريزي، السموؾ، ؛ 50/25، سالـ، تاريخ اإل؛ الذىبي3/181( اليونيني، ذيؿ مرآة الزماف،  193
 . 149( العيني ، عقد الجماف ، ص 194
 . 3/139؛ الغزي ، نير الذىب في تاريخ حمب ،  2/100( المقريزي ، السموؾ ،  195
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، ابف فضؿ اهلل العمري ، مسالؾ  2/217؛ ابف الوردي ، تاريخ ،  4/9( أبو الفداء ، المختصر ،  196
 . 27/422األبصار، 

 . 3/253: بمد في وسط بالد الرـو . ياقوت الحموي ، معجـ البمداف ،  ( سمندو 197
( درندا : قمعة قرب ممطية ، وىي مدينة في جية الغرب عف ممطية عمى نحو مرحمة ، ذات بساتيف  198

وأنيار وعيوف ماء تجري ، بينيا وبيف حمب نحو عشرة أياـ . ابف فضؿ اهلل العمري ، مسالؾ األبصار ، 
 . 4/137لقمقشندي ، صبح األعشى ، ؛ ا 32/227

( اختمفت المصادر التاريخية في اسـ ىذه القمعة ، إذ ذكر اليونيني أف اسميا ذالوا بينما ذكر ابف تغري  199
؛ النجـو الزاىرة ،  3/181بردي أف اسميا فالو ، ويبدو أنيا قمعة قريبة مف قمعة درندا . ذيؿ مرآة الزماف ، 

7/172 . 
سماط مف الطعاـ ما يمد عميو ، والعامة تضمو ، والجمع : أسمطة . الزبيدي ، تاج ( سماطًا : ال 200

 . 19/386العروس ، 
؛ المقريزي، السموؾ، 14/173، ؛ القمقشندي، صبح األعشى30/355( النويري، نياية األرب،  201

2/100. 
صبح األعشى،  القمقشندي،؛ 4/132ناف، ، مرآة الج؛ اليافعي30/356نياية األرب،  ،( النويري 202
14/179. 

 .2/100؛ المقريزي، السموؾ، 50/25؛ الذىبي، تاريخ اإلسالـ، 3/181( اليونيني، ذيؿ مرآة الزماف،  203
 . 30/357( النويري ، نياية األرب ،  204
 . 32/153( اليزؾ : لفظ فارسي معناه الطالئع . النويري ، نياية األرب ،  205
 . 8/226: مف بالد الرـو بمممكة بني قرماف . القمقشندي ، صبح األعشى ،  ( الرندا 206
: مدينة في مشارؽ الرـو ، مبنية بالحجر غير مسورة ، وبيا مساجد وأسواؽ وحمامات ، وبيا  ( أرمناؾ 207

 . 5/330بساتيف كثيرة وفواكو جمة إال أنيا شديدة البرد ، بيد أوالد قرماف . القمقشندي ، صبح األعشى ، 
 . 50/26؛ الذىبي ، تاريخ اإلسالـ ،  3/182( اليونيني ، ذيؿ مرآة الزماف ،  208
 ( قيرلو : لـ أعثر ليا عمى ترجمة ويبدو أنيا في بالد الرـو . 209
 . 30/357( النويري ، نياية األرب ،  210
( خاف كيقباد : ىو خاف السمطاف عالء الديف كيقباد ، ويعرؼ بكرواصواي ، وىذا الخاف بناية عظيمة  211

نتاجيا لموارديف عميو ، مبني  تشبو خاف قطراي ، وعميو أوقاؼ عظيمة ، مف جممتيا أغناـ كثيرة ، يذبح
بالحجر األحمر، ولو مغالت متسعة ودواويف متفرقة ومجتمعة . ابف فضؿ اهلل العمري ، مسالؾ األبصار، 

 . 149؛ العيني ، عقد الجماف ، ص 3/306
األمير الكبير، صير السمطاف الممؾ الظاىر، مف أكابر األمراء ( األمير عالء الديف طيبرس الوزيري :  212

وأعياف الدولة ، ذوي الحؿ والعقد ، وكاف دينًا كثير الصدقات ، لو خاف بدمشؽ ، تولى امرة دمشؽ ، قبض 
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، فأرسؿ إليو عسكرًا مع عز الديف ـ ؛ ألنو بمغو عنو أمور كرىيا1261ىػ/660عميو الممؾ الظاىر سنة 
فقبضوا عميو وقيدوه وأرسموه إلى ، ف األمراء ، ولما وصموا إلى دمشؽ، خرج طيبرس لتمقييـالدمياطي وغيره م

ًا، ، وكانت مدة واليتو بدمشؽ سنة وشيرًا أيضاىر، واستمر في الحبس سنة وشيراً مصر، فحبسو الممؾ الظ
 ،، وقيض اهلل عميو مف جازاه بمثمو، حتى نزح عنيا جماعة كثيرة مف ظممو كاف سيئ السيرة في أىؿ دمشؽ
بتربتو التي  ، ودففـ1290ىػ/689ة وأدناه، توفي سنة إمرة وقرب ، وأعطاهثـ أطمقو فيما بعد، وأحسف إليو

 .217؛ العيني، عقد الجماف، ص3/214، الفداء، المختصر في أخبار البشر. أبو أنشأىا بسفح المقطـ
( الرمانة : قرية وحصف تبعد عف سمندو عشرة فراسخ ، تتفجر تحتيا عيوف ثّرة طيبة . ابف حوقؿ ،  213

 . 2/830؛ البكري ، المسالؾ والممالؾ ،  1/197صورة األرض ، 
؛ ابف تغري بردي ،  50/27؛ الذىبي ، تاريخ اإلسالـ ،  3/182( اليونيني ، ذيؿ مرآة الزماف ،  214

 . 7/173النجـو الزاىرة ، 
( قرا حصار : مدينة صغيرة بيا المياه مف كؿ جانب ، نبتت فييا القصب فال طريؽ ليا إال طريؽ  215

ما بيف القصب والمياه ال يسع إال فارسًا واحدًا ، والمدينة عمى تؿ في وسط المياه ، منيعة ال كالجسر مييأ 
 . 2/168يقدر عمييا ، ابف بطوطة ، تحفة النظار ، 

 . 3/183( اليونيني ، ذيؿ مرآة الزماف ،  216
 . 2/101( السموؾ ،  217
؛ ابف كثير ، البداية  30/361ألرب ، ؛ النويري ، نياية ا 3/185( اليونيني ، ذيؿ مرآة الزماف ،  218

 . 1/199؛ ابف تغري بردي ، المنيؿ الصافي ،  150؛ العيني ، عقد الجماف ، ص  13/318والنياية ، 
؛ ابف فضؿ اهلل العمري ، مسالؾ  2/217؛ ابف الوردي ، تاريخ ،  4/9( أبو الفداء ، المختصر،  219

 . 27/422األبصار، 
 .50/27؛ الذىبي ، تاريخ اإلسالـ ،  3/185الزماف ، ( اليونيني ، ذيؿ مرآة  220
فقاؿ لو : ) أرني مكاف ميمنتكـ وميسرتكـ ، فأراه ، فقاؿ  ( ذكر الذىبي أنو كاف مع أبغا أيبؾ الشيخي 221

: ما ىذا عسكر يكفيو ىذه الثالثوف ألفًا التي معي ، ثـ بعث يجمع العساكر، وكاف قد ىمؾ ليـ خيؿ كثيرة ، 
 50/27ثـ عطؼ عمى قيصرية فخرج إليو القضاة والعمماء وعمؿ مذبحة بأىؿ قيصرية ( . تاريخ اإلسالـ ، 

. 
 . 1/199؛ ابف تغري بردي ، المنيؿ الصافي ،  3/186ونيني ، ذيؿ مرآة الزماف ، ( الي 222
 . 150( عقد الجماف ، ص 223
؛ ابف كثير، البداية والنياية ،  5/305؛ الذىبي ، العبر ،  3/186( اليونيني ، ذيؿ مرآة الزماف ،  224
 . 2/101؛ المقريزي ، السموؾ ،  13/318

 . 150ص( العيني ، عقد الجماف ،  225
 . 2/101؛ المقريزي ، السموؾ ،  27/397( النويري ، نياية األرب ،  226
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 .  5/630مف أعماؿ أذربيجاف . ابف خمدوف ، تاريخ ، ( كغويتو :  227
 .  5/630مف أعماؿ أذربيجاف . ابف خمدوف ، تاريخ ،  ( كممخ : 228
وتعني ممؾ كبير . ابف فضؿ اهلل العمري ، مسالؾ  ( القاف : كممة مغولية وىي في األصؿ قاآف 229

 . 3/26األبصار ، 
( شمس الديف الجويني : محمد بف محمد وزير ممالؾ التتار، الصاحب شمس الديف الجويني ، قتمو  230

ـ . الذىبي ، تاريخ 1283ىػ/682ـ ، أو في سنة 1282ىػ/681أرغوف بف أبغا مظمومًا في آخر سنة 
 . 88، ص 51اإلسالـ ، ج

 . 150( العيني ، عقد الجماف ، ص 231
( قمعة بابرت : قرية كبيرة ومدينة حسنة مف نواحي أرزف الرـو مف نواحي أرمينية . ياقوت الحموي ،  232

 . 1/307معجـ البمداف ، 
؛ الفيومي ،  67. الرازي ، مختار الصحاح ، ص ( محجمة دـ : ىي القارورة التي يحجـ بيا الجمد 233

 . 1/123المصباح المنير ، 
أو الياسا أو السياسة : وىي مجموعة القوانيف التي خمنيا جنكيزخاف وقررىا مف ذىنو ،  ( الياساؽ : 234

قد اكتتبيا رتب فييا أحكامًا وحدد فييا حدودًا أكثرىا مخالؼ لمشريعة المحمدية ، لذلؾ سماىا الياسا الكبرى ، و 
وأمر أف تجعؿ في خزائنو تتوارث عنو في أعقابو وأف يتعمميا صغار أىؿ بيتو . ابف كثير ، البداية والنياية ، 

13/263        . 
 . 150؛ العيني ، عقد الجماف ، ص 398 – 27/397( النويري ، نياية األرب ،  235
 . 3/269( اليونيني ، ذيؿ مرآة الزماف ،  236
 . 5/451؛ ابف خمدوف ، تاريخ ،  4/9، المختصر في أخبار البشر ،  ( أبو الفداء 237
؛ ابف تغري بردي ، المنيؿ  2/71؛ الكتبي ، فوات الوفيات ،  50/226( الذىبي ، تاريخ اإلسالـ ،  238

 . 6/44الصافي ، 
عقد الجماف ؛ العيني ،  13/321؛ ابف كثير، البداية والنياية ،  27/398( النويري ، نياية األرب ،  239
 . 151، ص
 . 151( العيني ، عقد الجماف ، ص 240
 . 151؛ العيني ، عقد الجماف ، ص 27/398( النويري ، نياية األرب ،  241
( الخواتيف : جمع مفرده خاتوف وىي السيدة عريقة النسب زوجة الممؾ . ابف فضؿ اهلل العمري ،  242

 . 3/111مسالؾ األبصار ، 
؛ الكتبي ، فوات  50/226؛ الذىبي ، تاريخ اإلسالـ ،  3/270الزماف ، ( اليونيني ، ذيؿ مرآة  243

 . 2/71الوفيات ، 
 . 27/400( النويري ، نياية األرب ،  244
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 . 27/398( النويري ، نياية األرب ،  245
؛ النويري ،  4/10؛ أبو الفداء ، المختصر في أخبار البشر ،  3/270( اليونيني ، ذيؿ مرآة الزماف ،  246
 . 151؛ العيني ، عقد الجماف ، ص 27/400ة األرب ، نياي

: أحد أمراء الرـو ، أمير خمسيف مف الشجعاف ، وأحد أمراء الطبمخاناه ،  ( عمـ الديف سنجر البرواني 247
؛ المقريزي ،  4/103ـ . أبو الفداء ، المختصر في أخبار البشر ، 1330ىػ/731توفي بمصر فجأة  سنة 

 . 3/148السموؾ ، 
أمير آخور : وىو الذي يتحدث عمى إصطبؿ السمطاف أو األمير، ويتولى أمر ما فيو مف الخيؿ (  248

واإلبؿ وغيرىما مما ىو داخؿ في حكـ اإلصطبالت ، وىو مركب مف لفظيف : أحدىما عربي وىو أمير، 
وأىـ أمورىا  والثاني فارسي وىو آخور ومعناه المعمؼ ، والمعنى أمير المعمؼ ؛ ألنو المتولي ألمر الدواب

 . 5/433المعمؼ ، القمقشندي ، صبح األعشى ، 
 . 151( العيني ، عقد الجماف ، ص 249
 . 151( العيني ، عقد الجماف ، ص 250
 . 3/269( اليونيني ، ذيؿ مرآة الزماف ،  251
 . 3/270( اليونيني ، ذيؿ مرآة الزماف ،  252
 . 3/270( اليونيني ، ذيؿ مرآة الزماف ،  253
 . 27/422اهلل العمري ، مسالؾ األبصار ، ( ابف فضؿ  254
؛ ابف تغري بردي ، النجـو  2/111؛ المقريزي ، السموؾ ،  27/400( النويري ، نياية األرب ،  255

 . 7/614؛ ابف العماد الحنبمي ، شذرات الذىب ،  7/279الزاىرة ، 
؛ ابف تغري بردي ،  2/71؛ الكتبي ، فوات الوفيات ،  15/249( الصفدي ، الوافي بالوفيات ،  256

 . 6/44المنيؿ الصافي ، 
 . 13/321( ابف كثير، البداية والنياية ،  257
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 :ثبت املصادر

 ـ( .  1233ىػ/630ابف األثير، أبو الحسف عمي بف أبي الكـر محمد بف محمد)ت -
، دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبناف ،  1الكامؿ في التاريخ ، تحقيؽ : عمر عبد السالـ تدمري ، ط -1

 ـ . 1997ىػ/1417
 ـ( .    1164ىػ/560اإلدريسي ، أبو عبد اهلل محمد بف عبد اهلل )ت -
  ـ .1989ىػ/1409، عالـ الكتب ، بيروت ،  1نزىة المشتاؽ في اختراؽ اآلفاؽ ، ط -2
 ـ( .  957ىػ/346صطخري ، أبو إسحاؽ إبراىيـ بف محمد الفارسي)تاإل -
 ـ .2004المسالؾ والممالؾ ، دار صادر، بيروت ،  -3
 ـ( .   1377ىػ/779ابف بطوطة ، أبو عبد اهلل محمد بف عبد اهلل بف محمد المواتي)ت -
، ربية، الرباطأكاديمية المممكة المغتحفة النظار في غرائب األمصار وعجائب األسفار،  -4

 .ـ 1997ىػ/1417
 ـ( . 1094ىػ/487البكري ، أبو عبيد عبد اهلل بف عبد العزيز بف محمد األندلسي)ت -
 ـ .1992المسالؾ والممالؾ ، دار الغرب اإلسالمي ،  -5
 . 1982ىػ/1403، عالـ الكتب ، بيروت ،  3معجـ ما استعجـ مف أسماء البالد والمواضع ، ط -6
 ـ( .  1470ىػ/874ي ، أبو المحاسف جماؿ الديف يوسؼ)تابف تغري برد -
المنيؿ الصافي والمستوفي بعد الوافي ، حققو ووضع حواشيو : دكتور محمد محمد أميف ، تقديـ : دكتور  -7

 سعيد عبد الفتاح عاشور، الييئة المصرية العامة لمكتاب ، بال ت .
 لثقافة واإلرشاد القومي ، دار الكتب ، مصر، بال ت .النجـو الزاىرة في مموؾ مصر والقاىرة ، وزارة ا -8
 ـ( . 1003ىػ/393الجوىري ، أبو نصر إسماعيؿ بف حماد الفارابي)ت -
، دار العمـ لممالييف ،  4الصحاح تاج المغة وصحاح العربية ، تحقيؽ : أحمد عبد الغفور عطار ، ط -9

 ـ . 1987/ ىػ1407بيروت ، 
 ـ( .   1188ىػ/584الحازمي ، أبو بكر محمد بف موسى بف عثماف)ت -

األماكف أو ما اتفؽ لفظو وافترؽ مسماه مف األمكنة ، تحقيؽ : حمد بف محمد الجاسر ، دار اليمامة  -10
 ـ .1994ىػ/1415لمبحث والترجمة والنشر، 

 ـ( . 1495ىػ/900الحميري ، أبو عبد اهلل محمد بف عبد اهلل بف عبد المنعـ)ت -
، مطابع دار السراج ، مؤسسة  2الروض المعطار في خبر األقطار، تحقيؽ : إحساف عباس ، ط -11

 ـ .1980ناصر لمثقافة ، بيروت ، 
   . ـ(977ىػ/367)تابف حوقؿ ، أبو القاسـ محمد بف عمي النصيبي  -

 ـ .1938ورة األرض ، دار صادر، أفست ليدف ، بيروت ، ص -12
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 ـ( .  1405ىػ/808ابف خمدوف ، عبد الرحمف بف محمد)ت
تاريخ ابف خمدوف المسمى بكتاب العبر وديواف المبتدأ والخبر في أياـ العرب والعجـ والبربر ومف  -13

بيروت ، لبناف ،  عاصرىـ مف ذوي السمطاف األكبر، منشورات مؤسسة األعممي لممطبوعات ،
 ـ . 1971ىػ/1391

 ـ( .  1282ىػ/681ابف خمكاف ، أبو العباس شمس الديف أحمد بف محمد بف إبراىيـ)ت -
 وفيات األعياف وأنباء أبناء الزماف ، تحقيؽ : إحساف عباس ، دار صادر، بيروت ، بال ت . -14
 ـ( . 1408ىػ/809ابف دقماؽ ، صاـر الديف إبراىيـ بف محمد بف أيدمر العالئي)ت -

، المكتبة العصرية ، صيدا  1نزىة األناـ في تاريخ اإلسالـ ، دراسة وتحقيؽ : الدكتور سمير طباره ، ط -15
 ـ . 1999ىػ/1420، بيروت ، 

 ـ( . 1883ىػ/1300دوزي ، رينيارت بيتر آف )ت -
، وزارة الثقافة واإلعالـ ،  1طتكممة المعاجـ العربية ، نقمو إلى العربية وعمؽ عميو : جماؿ الخياط ،  -16

 ـ .    2000 - 1979الجميورية العراقية ، 
 ـ( .  1347ىػ/748الذىبي ، شمس الديف أبو عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف)ت -

، دار الكتاب  2تاريخ اإلسالـ ووفيات المشاىير واألعالـ ، تحقيؽ : عمر عبد السالـ التدمري ، ط -17
 ـ . 1993ىػ/1413العربي ، بيروت ، 

 ـ .2006ىػ/1427سير أعالـ النبالء ، دار الحديث ، القاىرة ،  -18
العبر في خبر مف غبر، تحقيؽ : أبو ىاجر محمد السعيد بف بسيوني زغموؿ ، دار الكتب العممية ،  -19

 بيروت ، بال ت .
 ـ( . 1268ىػ/666الرازي ، زيف الديف أبو عبد اهلل محمد بف أبي بكر بف عبد القادر)ت -

، المكتبة العصرية ، الدار النموذجية ، بيروت ،  5مختار الصحاح ، تحقيؽ : يوسؼ الشيخ محمد ، ط -20
 ـ . 1999ىػ/1420صيدا ، 

  . ـ(1790ىػ/1205الزبيدي ، محمد بف محمد بف عبد الرزاؽ الحسيني)ت -
 دار اليداية ، بال ت .تاج العروس مف جواىر القاموس ، تحقيؽ : مجموعة مف المحققيف ،  -21
 ـ( .  1505ىػ/911السيوطي ، جالؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر)ت -

، دار إحياء  1حسف المحاضرة في تاريخ مصر والقاىرة ، تحقيؽ : محمد أبو الفضؿ إبراىيـ ، ط -22
 ـ .1967ىػ/1387الكتب العربية ، عيسى البابي الحمبي وشركاه ، مصر، 

 ـ( . 1363ىػ/764الصفدي ، صالح الديف خميؿ بف أيبؾ بف عبد اهلل)ت -
الوافي بالوفيات ، تحقيؽ : أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى ، دار إحياء التراث ، بيروت ،  -23

 ـ . 2000ىػ/1420
 ( .  ـ1338ىػ/739ابف عبد الحؽ ، صفي الديف عبد المؤمف البغدادي )ت
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 ـ . 1992ىػ/1412، دار الجيؿ ، بيروت ،  1ء األمكنة والبقاع ، طمراصد االطالع عمى أسما -24
 ـ( .  1286ىػ/685)ت غريغوريوس ىاروف الممطيابف العبري ، أبو الفرج   -

 ـ .1992، دار الشرؽ ، بيروت ،  3تحقيؽ : أنطوف صالحاني اليسوعي ، طتاريخ مختصر الدوؿ ،  -25
 ـ( .  1262ىػ/660بف أبي جرادة العقيمي)ت ابف العديـ ، عمر بف أحمد بف ىبة اهلل -

 بغية الطمب في تاريخ حمب ، تحقيؽ : د. سييؿ زكار، دار الفكر، بال ت . -26
 ـ( . 1450ىػ/854ابف عربشاه ، أبو محمد أحمد بف محمد)ت -

 ـ .1817عجائب المقدور في أخبار تيمور، طبعة كمكتا ،  -27
 ـ( .  1679ىػ/1089د الحي بف أحمد بف محمد)تابف العماد الحنبمي ، أبو الفالح عب -

شذرات الذىب في أخبار مف ذىب ، حققو : محمود األرناؤوط ، خرج أحاديثو : عبد القادر األرناؤوط  -28
 ـ . 1986ىػ/1406،  دار ابف كثير، دمشؽ ،  1، ط
 ـ( .  1451ىػ/855العيني ، أبو محمد محمود بف أحمد بف موسى بف أحمد الحنفي)ت -

 عقد الجماف في تاريخ أىؿ الزماف ، بال ت . -29
 ـ( .  1933ىػ/1351الغزي ، كامؿ بف حسيف بف محمد بف مصطفى الحمبي)ت -

 ـ .1998ىػ/1419، دار القمـ ، حمب ،  2نير الذىب في تاريخ حمب ، ط -30
 ـ( .  1004ىػ/395ابف فارس ، أبو الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا )ت -

 ـ . 1979ىػ/1399دار الفكر ،  ، يس المغة ، تحقيؽ : عبد السالـ محمد ىاروفمعجـ مقاي -31
 ـ( . 1331ىػ/732أبو الفداء ، عماد الديف إسماعيؿ بف عمي بف محمود األيوبي)ت -

 ، المطبعة الحسينية المصرية ، بال ت . 1المختصر في أخبار البشر، ط -32
 ـ( . 1349ىػ/749ابف فضؿ اهلل العمري ، شياب الديف أحمد بف يحيى)ت -

 ـ .2002ىػ/1423، المجمع الثقافي ، أبو ظبي ،  1مسالؾ األبصار في ممالؾ األمصار، ط -33
 ـ( . 1368ىػ/770الفيومي ، أبو العباس أحمد بف محمد بف عمي)ت -

 ، بال ت . المكتبة العممية ، بيروتالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،  -34
 ـ( .  1283ىػ/682القزويني ، زكريا بف محمد بف محمود)ت -

 آثار البالد وأخبار العباد ، دار صادر، بيروت ، بال ت . -35
 ـ( . 1418ىػ/821القمقشندي ، أبو العباس أحمد بف عمي بف أحمد بف عبد اهلل)ت

 .ـ1987، دار الفكر، دمشؽ، 1ط ،د. يوسؼ عمي طويؿ :ح األعشى في صناعة اإلنشا، تحقيؽصب -36
 ـ( . 1363ىػ/764الكتبي ، محمد بف شاكر بف أحمد بف عبد الرحمف بف شاكر)ت -

 ـ .1974، تحقيؽ : إحساف عباس ، دار صادر ، بيروت ،  1فوات الوفيات ، ط -37
 ـ( . 1372ىػ/774ابف كثير، عماد الديف أبو الفداء إسماعيؿ بف عمر)ت -

 ـ .1988ىػ/1408، دار إحياء التراث العربي ،  1البداية والنياية ، تحقيؽ : عمي شيري ، ط -38
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 ـ( . 982ىػ/372مجيوؿ )ت بعد -
حدود العالـ مف المشرؽ إلى المغرب ، محقؽ ومترجـ الكتاب )عف الفارسية( : السيد يوسؼ اليادي ،  -39

 . ـ 2003ىػ/1423الدار الثقافية لمنشر، القاىرة ، 
 ـ( .  1441ىػ/845المقريزي ، أبو العباس تقي الديف أحمد بف عمي بف عبد القادر)ت -

، دار الكتب العممية ، بيروت ،  1السموؾ لمعرفة دوؿ المموؾ ، تحقيؽ : محمد عبد القادر عطا ، ط -40
 ـ .1997ىػ/1418لبناف ، 

 ـ .1997ىػ/1418العممية ، بيروت ، ، دار الكتب  1المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار ، ط -41
 ـ( .  1311ىػ/711ابف منظور، أبو الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر بف عمي)ت -

 ـ .1993ىػ/1414، دار صادر ، بيروت ،  3لساف العرب ، ط -42
 ـ( . 1178ىػ/573نشواف الحميري ، نشواف بف سعيد اليمني )ت -

مـو ، تحقيؽ : د. حسيف بف عبد اهلل العمري ، مطير بف عمي شمس العمـو ودواء كالـ العرب مف الك -43
 ـ . 1999ىػ/1420، دار الفكر المعاصر ، بيروت ، لبناف ،  1اإلرياني ، د. يوسؼ محمد عبد اهلل ، ط

 ـ( . 1333ىػ/733النويري ، أحمد بف عبد الوىاب بف محمد بف عبد الدائـ)ت -
 ـ .2002ىػ/1423ر الكتب والوثائؽ القومية ، القاىرة ، ، دا 1نياية األرب في فنوف األدب ، ط -44
 ـ( .  1349ىػ/749ابف الوردي ، زيف الديف عمر بف مظفر بف عمر بف محمد)ت -

 ـ .1996ىػ/1417، دار الكتب العممية ، بيروت ، لبناف ،  1تاريخ ابف الوردي ، ط -45
 ـ( .1447ىػ/852ابف الوردي ، سراج الديف أبو حفص عمر بف المظفر)ت -

، مكتبة الثقافة اإلسالمية ، القاىرة  1خريدة العجائب وفريدة الغرائب ، تحقيؽ : أنور محمود زناتي ، ط -46
 ـ .2008ىػ/1428، 
 ـ( .  1366ىػ/768اليافعي ، أبو محمد عفيؼ الديف عبد اهلل بف أسعد بف عمي بف سميماف )ت -

تبر مف حوادث الزماف ، وضع حواشيو : خميؿ المنصور ، مرآة الجناف وعبرة اليقظاف في معرفة ما يع -47
 ـ . 1997ىػ/1417، دار الكتب العممية ، بيروت ، لبناف ،  1ط
 ـ( .  1229ىػ/626ياقوت الحموي ، شياب الديف أبو عبد اهلل ياقوت بف عبد اهلل)ت -

 ـ . 1995، دار صادر، بيروت ،  2معجـ البمداف ، ط -48
 ـ( .  904ىػ/292اليعقوبي ، أحمد بف يعقوب بف جعفر بف وىب بف واضح)ت

 .  ـ2002ىػ/1422العممية، بيروت ،  ، دار الكتب1، وضع حواشيو : محمد أميف ضناوي، ط البمداف -49
 ـ( .  1326ىػ/726اليونيني ، قطب الديف أبو الفتح موسى بف محمد)ت -

، دار  2التحقيقات الحكمية واألمور الثقافية لمحكومة اليندية ، ط ذيؿ مرآة الزماف ، بعناية : وزارة -50
 ـ .1992ىػ/1413الكتاب اإلسالمي ، القاىرة ، 

 


