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  چکیده

  

یاسـی  ل دولت مغولیِ ایلخانان در چارچوبِ مرزهاي سیشکتبا 

هفـتم هجـري / سـیزدهم     و نظامی ایـران، در نیمـه دوم سـده   

ــیس    ــازه تأس ــت ت ــن حکوم ــارجی ای ــبات خ ــیالدي، مناس م

ویژه ممالیـک مصـر   به ـ   مغول و غیر مغولخود ـ  همسایگان، 1با

  گوناگون شکل گرفت.   هاي در زمینهغرب ایران، در

مرزي و تنش میان ایلخانان و ممالیک در طـول   هاي درگیري

مختلـف فزونـی یافـت.  در ایـن میـان،       دالیللیان دراز به سا

ممالیک مصر و شـام بـه    قلمروهاي فراري که از تحرکات گروه

شـدند،  ا پناهنده مـی هگریختند و به آنسوي ایلخانان مغول می

از اهمیـت  در بروز و تشدید وضعیت جنگـی میـان دو دولـت    

  است.فراوانی برخوردار 

ررسی علل تحرکات و تأثیرات ایـن  محور اساسی پژوهش حاضر، ب

ایلخانان و ممالیـک بـا    ر روابط دو جانبهبخواه هاي فراري و پناهگروه

  توصیفی و تحلیلی به این موضوع است.شیوه گیري از بهره
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  مقدمه

سیاسـی ایـران و برپـایی و تثبیـت      ) در قلمـروِ ق.657حکومـت ایلخـانی(   استقراربا 

)  در مصر و شام، دو جبهه مخالف سیاسی و مـذهبی تشـکیل   ق.647حکومت ممالیک(

گردید. از زوایاي تحوالت این دوران، چگونگی رویارویی این دو قدرت با یکـدیگر اسـت.   

صـر  روابط پیچیده و پر فراز و نشیب بین ایلخانان و ممالیک مصر از ابتـدا تـا انتهـا؛ از ع   

م) را به طور کلی 1260ـ1336/ق.658ـ736هالکوخان تا پایان سلطنت ابوسعید مغول(

  نسبتاً متمایز تقسیم بندي نمود. همی توان به پنج مرحل

نخست؛ دوران جنگ و ستیز ایلخانان بودایی با ممالیک مسـلمان کـه شـامل     همرحل

تنش زدایی و صلح دوم؛ عصر  هدوران سلطنت هالکوخان و پسرش آباقاخان است. مرحل

سـوم؛   هکوتاه سلطنت سلطان احمد تگودار اسـت. مرحلـ  دوره گرایی ایلخانان که شامل 

ایلخانـان بـه ممالیـک کـه حکومـت       هان نه جنگ و نه صلح و عصر خصومت و کینـ دور

نبردهـاي   هچهـارم؛ دور  هگیـرد. مرحلـ  ارغون خان، گیخاتوخان و بایدوخان را در بر مـی 

سـلطنت سـلطان محمـود غـازان      هالیک مصر که مشتمل بر دورایلخانان مسلمان با مم

پنجم؛ دوران صلح و دوستی بین ایلخانان و ممالیک اسـت کـه    هاست و در نهایت مرحل

دوران سلطنت سلطان محمد اولجایتو و سلطان ابوسعید بهادرخان، آخرین ایلخان مغول 

  گیرد.را در بر می

 ممالیک مصر و امراي شامـ   اآنهیه غربی روابط و مناسبات خارجی ایلخانان با همسا

هاي مقطعـی و نیـز کینـه طـرفین نسـبت بـه       سال توأم با خصومت، درگیري60طی  ـ

،سـالیان دراز  درهـاي ایلخانـان و ممالیـک    بنـدي آرایی و جبههیکدیگر سپري شد. صف

و  بـر ایـن اسـاس   هاي مداوم میان طرفین گردید. ها و درگیريگیري جنگشکل موجب

اي از ممالیـک مصـر، امـراي شـام و     مقاطع مختلف زمـانی، فـرار و پناهنـدگی عـده     در
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 هاي وابستگان آنها به حکومت ایلخانان مغول، این وضعیت جنگی را شدت بخشید. گروه

فراري و پناه خواه با پیوستن به ایلخانان و تحریک مغوالن براي حمله به قلمـروِ مصـر و   

هـا  و پایدار میان ایلخانان و ممالیک شدند. این گـروه  اي دیرینهشام، موجب شروع کینه

ا بـا  هـ گریختنـد و علیـه آن  مـی به دالیل مختلف سیاسی و نظامی از قلمروِ ممالیک مصر 

  شدند.میایلخانان مغول متحد 

این متواریان از سرزمین تحت سیطره مملوکـان مصـر و شـام و امـان      ،منابع فارسی

امواج دسته جمعی که بـه ایلـی   «اند.ین خاصی معرفی کردهیافته نزد ایلخانان را با عناو

، »یافتنـد  1ی کـه سیورغامیشـی  های گروه«،»ی که مطاوعت نمودندهای دسته«، »درآمدند

  از جمله این اصطالحات هستند. »گریختگان«و  »پناهندگان«، »فراریان«

خانان، چگـونگی  فراري و پناهنده به دولت ایل هاي گروه بارهدر هاي قابل بیان هاز نکت

ا در منابع فارسی و عربی است. در واقع تحوالت مربوط به این امـواج و  هبازتاب حضور آن

 نوشته شده در قلمروِ ایلخانیـ فراریان و پناه جویان، در منابع فارسی   هاي رفتن و آمدن

 بسیار جالب توجه است. منابع فارسی، ـ  نوشته شده در قلمروِ ممالیکـ و منابع عربی  ـ 

اعتنـایی بـا آن   و بـا بـی   انـد  امواج پناهنده مغولی به دولت ممالیک را مسکوت گذاشـته 

را بـا جزئیـات   به ایـران  که واقعه پناهنده شدن امراي ممالیک حالیاند، دربرخورد کرده

اند. از سوي دیگر این نکته در خصوص منابع عربی متفاوت اسـت. زیـرا   دقیق ذکر کرده

ایلخانان به ممالیک و بالعکس گریخته و پناهنـده   ويی که از سایه این منابع بیشترگروه

 277: 1362/ آقسـرائی،   254: 1348/ قاشانی، 770: ]تا بی[اهللا،  (رشیدالدین، فضلاند.اند را ذکر کردهشده

)51ـ  64: 1388/ سیفی،  131ـ  176: 1387/ سیفی،  606ـ  610: 1368: ابن خلدون، ]تا بی[/ نویري،  271ـ 

  

________________________________________________________
به معناي رحمت، بخشش و نوازش1
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  فراريِ ممالیک مصر و شام هاي تحرکات گروه

)، تـالش گسـترده اي از   .ه658با شکست سنگین ایلخانان در نبرد عـین جـالوت(  

هالکوخان براي تالفی این شکست و تثبیت قدرت ایلخانانِ مغول در ایـران انجـام    سوي

مصـر و شـام   مختلف فراري و پناه خواه  هاي تحرکات افراد و گروه ،پذیرفت. در این میان

دیویـد  بخشـید.   تکه بر ضد ممالیک عصیان کرده بودند نیز به اقـدامات ایلخـان سـرع   

  فراري و پناهنده به قلمروِ ایلخانان آورده است:  هاي در خصوص این گروه آیالون

تنها جریان امنیت یافتن و پناهندگی مغوالن فـراري نـزد سـلطنت مملوکـان مصـر      «

و مقابل هم، یک حرکت مشابه، اما در مقیاس کوچکتر بـه   وجود نداشت، بلکه در جهت عکس

گریختند و موجبات مزاحمت، آزار دادن و  وجود آمده بود. امراي مملوك به قلمروِ ایلخانان می

  (ayalon, 1972: 136).»کردند نگران کردن سالطین مملوك را فراهم می

ي شـام را درخصـوص   تحرکات این گروه ها تا حد قابل توجهی، ممالیک مصر و امرا

شان با سردرگمی و دردسر مواجه ساخت. هـر چنـد موجودیـت ایـن     داره نواحی تحت تسلطا

هاي ناراضی در اوایل حمله هالکوخان به مصر و شام چندان برجسته نبود، اما بـا ثبـات    دسته

نسبی موقعیت ایلخانان در مرزهاي سیاسی و نظامی ایران، متشنّج شدن اوضاع حکـومتی در  

 ایجـاد ن اتّحاد میان سالطین ایوبی حاضـر در شـام و الجزیـره و    فقداو شام و همچنین  مصر

  اي یافت.ا، حرکت این امواج فراري نیز گستردگی عمدههاختالف میان امراي آن

به شـام نـزد وي پناهنـده     ی که در آستانه حمله هالکوخانهای افراد و گروه در میان

ابـن  )718: ]تـا  بـی [اهللا،  (رشـیدالدین، فضـل  )،.ق657سـال  درتوان به: سلطان حلب (شدند، می

، صاحب )67: 1380شبارو، (. م)1260/ .ق658سال درحلب ( ياه العبري مورخ و رئیس اسقف

حمص، الملک السعید فرمـانرواي صـبیبه و فخرالـدین زکّـی از مـردم دمشـق کـه بعـدها         

    )552: 1368ابن خلدون: (رد.ضاي دمشق را به وي اعطا نمود، اشاره کمنصب قَ ،هالکوخان

  



61  ایران... پناهندگان مصر و شام در                                                     

    ).م1278/ . ق676(فرار عزالدین آیبک شامی 

امـور سـلطنت بـه پسـرش ملـک سـعید،        هبا مرگ ملک ظاهر بیبرس و تفویض ادار

قلمـروِ   ه وجود آمده در مصـر و شـام، بـه   خأل باز اي از مخالفان ممالیک با استفاده عده

ست، احتماالً این اولین گـروه از پناهنـدگان   ایلخانان گریختند. آن طور که از منابع پیدا

در  هللارشـیدالدین فضـل  اند.آباقاخان نزد ایلخانان آمده هسیاسی شام هستند که در دور

، عزالدین آیبک شـامی بـه   . م1278/ .ق676در صفر سال  :کند کهمیاین خصوص ذکر 

 )770: ]تا بی[(همدانی، د.نفر از همراهانش نزد آباقاخان آمده و سیورغامیشی یافتن 10همراه 

او و لشکرش هر سال پـنج   هحاکمی مالطیه را به وي مفوض کرد و جهت علوف«ایلخان 

فوق، آباقاخان این گروه را پذیرفت و شـرایط   همطابق گفت (همان).»هزار معین گردانیدند

 وِ ایلخانـان بـه  حکمرانی یـک ناحیـه در قلمـر    اعطايا فراهم ساخت. هرا براي رضایت آن

ایلخان نسبت به این دسته از متواریان است. مولف جامع  هنگاه ویژ بیانگرعزالدین آیبک 

چون به مالطیـه رسـیدند، سیصـد هـزار درم بـزخم      «کند که این گروه التواریخ ذکر می

کـه ایـن   آشـکار اسـت   همـان) (.»چوب از مردم بستدند و باز گریخته و بـه شـام رفتنـد   

انـد.  ده و فراریان دوباره راه سرزمین خود را در پیش گرفتـه خواهی چندان پایدار نبوپناه

نه تنها نفعی نصیب مغوالن نشـد، کـه ایلخانـان از زورگیـري شـامیان در      ترتیب،  بدین

  متحمل شدند.   فراوانیت امالطیه نیز خسار

رسد کـه تغییـر و تحـوالت    مشخص نیست. به نظر میبه ایران آمدن این گروه  علت

ا مؤثر باشد. زیرا با روي کار آمدن سلطان جدید و آنهصیان و سرکشی داخلی مصر در ع

را کـه   دتشنّج و ناآرامی در امور داخلی مصر، ممالیک اقتدار پیشین خو ایجادآن در پی 

ملک ظاهر داشتند از دست داده بودند. این نکته با به تخت نشستن سه پادشاه  دورهدر 

  ظاهر، قابل درك است. از مرگ ملک پسدر طول کمتر از سه سال 
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  الدین سنقر األشقر (نائب دمشق)پناهندگی شمس

الـدین  در کمتر از سه سال و سلطنت بی ثبات سـیف  پادشاهبا به قدرت رسیدن سه 

برخی از امراء دسـت بـه    میان،قالوون (الفی)، اوضاع سیاسی مصر آشفته گردید. در این 

شـکار نمودنـد. یکـی از ایـن امـراء،      با سلطنت قـالوون آ  د راشورش زدند و مخالفت خو

از جـدال   پـس در مخالفـت بـا قـالوون و     کـه  الدین سنقر األشقر نائب دمشق بودشمس

سپاهیانش با وي به شهر رحبه گریخت و در آنجا پناهنده شد. قـالوون بـا امیـر عیسـی     

ستند و نزد آباقاخان بفر اي مایندهنتوافق کردند که ـ   از اعراب بدوي آل فضلـ فرزند مهنا  

/ ابـن عبـري،   4/590: 1368(ابن خلـدون، .حرکت کنندشام  ويو بخواهند تا با سپاهیانش به سااز 

نائب دمشق قصد داشت با کمک آباقاخان موقعیت تازه  )246ـ247: 1381/ ابن فوطی،  382: 1364

 با گروهـی از ممالیـک، مصـر را تـرك    بر این اساس، قالوون را تضعیف کند.  هبه دست آمد

و افـرادي را  اکرد. اتفاقاً در این زمان خبر فرار این گروه از اتراك بحري به ایلخان رسـید و  

سنقر األشقر و عیسی بـن مهنـا از    )66: 1383(آیتی، ا را نزد ایلخان دعوت کنند.هفرستاد تا آن

، برادر خود را همراه پیکـی بـه بغـداد فرسـتاد و     رستادگان شاد شدند و عیسیآمدن این ف

  (همان).»زر و غله بر بغداد حواله کرد« خان او را خوش آمد گفت و ایل

تحریکات نائب دمشق و عیسی بن مهنا، آباقاخان به شام لشکر کشید. ایلخـان  بر اثر 

هزار سوار به سرداري منکوتمر به شـام فرسـتاد، امـا سـنقر األشـقر بـا تحریکـات و        50

خـود پشـیمان شـد و چـون از آمـدن       راکـ قالوون، از هآیبک األفرم فرستاد هاي تشویق

(ابـن فـوطی،   ها گریخت.مغوالن به شام آگاهی یافت، با زن و فرزند و بستگان از نزد مغول

  )4/590: 1368/ ابن خلدون،  382: 1364/ ابن عبري، 246ـ  247: 1381

سرکشی این گروه از ممالیک مصر که به همـراه نائـب دمشـق قصـد عصـیان علیـه       

نتیجه ماند. سنقر األشقر از اقدام خود پشیمان شـد و بـه ایلخانـان    شتند، بیقالوون را دا
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کمک چندانی نکرد. ضمن اینکه سپاهیان ایلخانی نیز متحمل شکست سختی شدند. هر 

چند که این موج از فراریان تا نزدیکی مرزهاي ایران آمدند و پشیمان از اقـدام خـود بـه    

برانگیختن آباقاخان بر ضد مصر بسـیار  ا درها عمل آنپناه خواهی نزد ایلخانان نرفتند، ام

علل فرار نائـب دمشـق نیـز    مؤثر بود و ایلخان را به لشکر کشی علیه ممالیک برانگیخت.

  قابل توجه است. ابن فوطی در این خصوص آورده است:

چون الفی به حکومت رسید، امراء را دستگیر کرد و بیشترشان را بکشت و سنقر را «

امارت داد. سنقر به مصر رفت و در باب کشتاري که الفی کرده بود از فقهـا فتـوا   در شام 

  )246ـ  247: 1381(ابن فوطی، ».خواست و فقها به وجوب قتال با او فتوا دادند

مخالفت سنقر األشقر با قالوون براي حمله به برخی نـواحی و همچنـین بـه قـدرت     

(ابـن  یل اختالف و فرار سنقر األشـقر بـود.  طرفدارانش از دیگر دال ایشزافرسیدن الفی و 

(اقبال، طلبی نائب دمشقاین عوامل، ممکن است ادعاي استقالل هضمیم )382: 1364عبري، 

و تحوالت سیاسی مصر در هنگام بـه تخـت نشسـتن سـلطان جدیـد نیـز در       )215: 1384

  خصومت میان طرفین و گرایش سنقراألشقر به ایلخانان مؤثر بوده باشد.

  

  خواهی سیف الدین قبچاق منصوريناهپ

ــاي در ســال ــیالدي(  ه ــتم هجــري / ســیزدهم م ــرن هف ــانی ق ــ698پای / ق.698ـ

) و همزمان با سلطنت غازان خان در ایران، یک گـروه از امـراي مصـر و    .م1298ـ1299

خـواهی ایـن   سلطان مصر، به قلمروِ ایلخانان فرار کردنـد. پنـاه  الچین شام در مخالفت با 

ي موجب بـروز نبـردي جـد    ،اي نه چندان دورمتواریان نزد غازان خان در آیندهگروه از 

تـرین  رسد که در کنار دیگر منابع، نویري واضـح میمیان ایلخانان و ممالیک شد. به نظر 

  دهد:میگزارش را در خصوص وصول این گروه نزد ایلخان 
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چـاق قفچـق منصـوري    الـدین قب م، امیر سیف 1298ه / 697ماه ربیع اآلخر سال در «

یکی از پیش قـراوالن لشـکر ملـک    [ـ دار  الدین بکتمر سالحو امیر سیف1شام هالسلطننائب

الدین و امیر سیف ]سرزمین صفدیه هالسلطننائب[و امیر فارس بکی ساقی  ]منصور در مصر

ر الدین عزار صالحی، به همراه سیصد سوار به سمت سرزمین تاتارهـا فـرا  بزالر و امیر سیف

: 1362/ آقسـرائی،   3901: ]بی تا[(نویري، ».دکردند و به پادشاه آن، غازان محمود ملحق شدن

)57: 1385؛ مرتضوي، 122هـ.ق: 1358؛ همدانی، 937، 2/942: ]تا بی[؛ همدانی، 271

قبچاق و دیگر امراء از فـرات عبـور کردنـد و     :بود کهچنین چگونگی ورود این گروه 

/  69ــ 4/20: 1368(ابن خلدون، خان رسانده و به وي پناهنده شدند.غازانخود را به بغداد نزد 

سلطان قبچاق را اکرام کرد و او را بنواخت و نعمت داد و فرمود تـا  «)1381:300ابن فـوطی،  

بـا ورود ایـن گـروه از     (همـان) ».به او و یـارانش، امـوال و جامـه و اسـب و اشـتر بدهنـد      

 هبـه گفتـ   .قـرار داد را مورد توجـه خـاص    اهن، غازان خان آنخواهان به دربار ایلخاناپناه

بیگتیمور و ایلبگی را که ببندگی آمده بودند، بـه کـاري مناسـب    «هللا:رشیدالدین فضل ا

سـپاهیان در   هقبچاق به عنـوان فرمانـد   ،نکهآضمن  )2/942:]بی تا[(همدانی، ».نصب فرمود

ابـن فـوطی معتقـد اسـت:     ، عـالوه بـر ایـن    )104: 1386(اشـپولر،  نبرد با شامیان منصوب شد.

آن طور که ابن خلدون ذکـر  )1381:300(ابن فوطی، .»امراء بالد جبل گردید هقبچاق در جمل«

 )4/788: 1368ابـن خلـدون،   (این گروه غازان خان را براي حمله به شام تحریک کردند. ؛کندمی

و ضعف و ناتوانی شامیان در  تحسین ،قبچاق حمله به شام را نزد سلطان ،به عبارت دیگر

  )302ـ  303: 1381(ابن فوطی، رویارویی با او را آشکار ساخت.

اثـر   سرانجام دو سال پـس از ورود ایـن گـروه از فراریـان بـه قلمـروِ ایلخانـان و در       

خـود را در   هخـان حملـ  بر ضد ممالیک مصر و شام، غـازان  هاآن هاي تحریکات و دشمنی

نبـرد  «این جنگ که به عنوان  هسرزمین شام آغاز کرد. نتیج، به . م1300/ .ق699سال 

________________________________________________________
بلستان بود که بعدها یکی از مملوکان قالوون شد.جوان به اسارت گرفته شده در نبرد ا ،قبچاق1
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معروف شد، پیـروزي ایلخانـان و شکسـت ممالیـک     » وادي الخزاندار«یا » مجمع المروج

/  380ــ 1339:1/381/ خـوافی،   152ــ 3/153: 1353/ خوانـدمیر،   938ــ 2/940: ]تا بی[همدانی، (مصر بود.

رسد این نبرد اولـین و  میبه نظر )519ـ2/520هـ.ق: 1413/ابن سباط، 3909ـ   3911: ]بی تا[نویري، 

  بر ممالیک پیروز شدند. ،آخرین جنگی بود که مغوالن در آن

فراري مصر و شام در تحریک غازان خان براي حمله به ممالیک بسیار  يدخالت امرا

در این هاي دیگر فراریان نیز سود جست. ن، ایلخان از تواناییآقابل توجه است. عالوه بر 

 ،ن جنـگ آ، نقش پناهندگان در نبرد مجمع المروج حـائز اهمیـت اسـت. زیـرا در     میان

نیـز  قبچاق براي حمله و  پافشاريبا  اماشکست و انهزام قرار داشتند،  همغوالن در آستان

تحریک مغوالن جهت مقاومت سرسختانه در مقابل ممالیک، ایلخانان نبرد را با موفقیـت  

عالوه بر این، راهنمـایی  )213ـ217: 1384/ اقبال،  272ـ273: 1362آقسرایی، (پشت سر گذاشتند. 

مصـر و شـام در خصـوص راه هـا، امکانـات و       ياحتمالی سیصد نفر فـراريِ همـراه امـرا   

  تواند در برتري مغوالن تأثیر گذار باشد.مینیروهاي ممالیک نیز 

که قبچاق و امـراي فـراري   اطّالعاتی بود  ،توجه در این جنگ هاي مورد هاز دیگر نکت

ـ     هشام در اختیار مغوالن قرار دادند و موجب شد تا مغوالن از افتادن بـه کمنـد غافلگیران

نشین در امان بمانند و پیروز شوند. در واقع مغوالن توانستند تاکتیک جنگی اعراب بادیه

هی عیسـی  جدید ممالیک را خنثی کنند. زیرا ملک ناصر، اعراب بادیه نشین را به فرماند

پشت سر مغوالن مستقر کرده بود و قصد داشـت   هاي هزار سوار در بیابان 10بن مهنا با 

با پیشدستی، هوشیاري و سرعت عمـل امیـر   این طرح نبرد نماید. اما  ها را وارد صحنهآن

مولـف   هنقش بر آب شد و اعراب شکست خوردند و پراکنده شدند. بنا بـه گفتـ   ،کوربوقا

امیـر قبچـاق    همغوالن براي مقابله با کمین اعراب آل مهنا بـه توصـی   منظوم، هغازان نام

  )283: 1380(نوري اژدري، داشتند.الزم آمادگی 
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، اند. ابن خلدونکرده بیانمتفاوتی را  هاي گزارش ،فرار این گروهمورد علت منابع در 

ون الملـک ناصـر محمـد بـن قـالو      ،ا از سلطان خـود هروه را بیمناك شدن آنگفرار  علت

در حـالی کـه رشـیدالدین     )5/96]تا بی[/ ابن تغري بردي،  787ـ4/788: ]بی تا[ابن خلدون، (داند،می

: ]بـی تـا  [همـدانی،  (را بیان نموده است. »دل ماندگی آنان از حاکم مصر، الچین«هللافضل ا

(ابـن فـوطی،   »بیم قبچاق به خاطر این که الچین قصد جان او داشـت «:ابن فوطی)2/937

میرخواند منشأ فرار این دسته از ممالیـک   و را به عنوان دلیل ذکر کرده است) 300: 1381

فـرار ایـن گـروه،    ین نکته که مقارن با ا) 5/4241: 1380میرخواند، (داند.می»نفاق قبچاق«را 

کنار شد و ملک الناصر محمد بن قالوون به پادشاهی رسید. ممکـن  برالچین از سلطنت 

 ،نآدو واقعه، باعث اختالف نظر میان منابع شـده باشـد. عـالوه بـر      است هم زمانی این

تري براي فرار این دسته از امراء باشد. زیـرا  شاید اختالف قبچاق با الچین، دلیل منطقی

دارند: زمانی که این گروه مسیر خود را براي رسیدن نزد غازان خان طی میمنابع اظهار 

خـود پشـیمان    هر را دریافـت کردنـد و از کـرد   کردند، خبر مرگ الچین، سلطان مصمی

گشتند و قصد بازگشت کردند، اما چون به بالد دشمن وارد شده بودند، دیگر دیـر شـده   

/  2/937:]تـا  بـی [، (همـدانی .اي نداشتند جز این که به مسـیر خـود ادامـه بدهنـد    بود و چاره

ابـن   )5/363: 1381/ بویـل،   69ـ   4/10: 1368/ ابن خلدون،  300: 1381/ ابن فوطی،  122ق: 1358همدانی، 

  علت عدم بازگشت قبچاق آورده است: مورددر فوطی

وقتی که امراء از فرار او آگاه شدند، نزد وي رسـول فرسـتادند و خبـر قتـل الچـین      «

هایی که میان ایشان بود نامه ها نوشتند، ولی او بـه صـحت گفتارشـان     بدادند و با نشانه

  )300: 1381ابن فوطی، (».د ایشان باز نگردیداعتماد نکرد و به نز

اشاره خواهـد شـد،    چنانچها از طرفداران الچین باشند، زیرا هرسد که آنمیبه نظر ن

بیانگر فقدان ،این امر که پناهندگی به غازان خان، دوباره به مصر بازگشت علیرغم قبچاق
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،غازان خان به قبچاقیی است و عدم پذیرش امتیازات اعطااختالف میان او و ملک ناصر 

  د.دارالچین بامقطعی اتنشان از وفاداري او به ملک ناصر و اختالفنیز 

شود که با مرگ الچین، امراء و ناراضیان از دشمنی خـود  میمشخص  ،به هر ترتیب

انـد، امـا بـه دو دلیـل از     ه و قصد بازگشت به مصر را نیـز داشـته  دبا ممالیک پشیمان ش

اینکه وارد قلمروِ ایلخانان شده بودنـد و زمـان را بـراي     نخستاند: بازگشت منصرف شده

و به اخبـار   نادرست دانستهخبر مرگ الچین را  دیگر اینکه:و پنداشتند میبرگشتن دیر 

  رسیده در این باره اعتماد نکردند. 

ا، غـازان  هـ توسـط آن  مختلف ایلخانان در جنگ با ممالیک و تصرف نواحی با پیروزي

فراریان به وي شده بـود و بـراي جلـب توجـه ایـن       هشوقِ کمکی که به وسیل خان از سر

در ایـن  ا واگذار کـرد. ابـن خلـدون   هناحیه را به آن نگروه از پناهندگان، والیتداري چندی

و حمـص را بـه بکتمـر     هقفجق را بر دمشق و شام امـارت داد و حمـا  « باره آورده است: 

(ابـن  .»ساحل را به فارس الدین البکی واگذار کرد دار داد و صفد و طرابلس و نواحیسالح

سر «پس از این اقدامات غازان خان، قبچاق )5/98: ]بی تا[/ ابن تغري بردي،  4/615: 1368خلدون، 

: 1362(آقسـرایی،  .»غازان برتافت و باز بر همان منزلت و مرتبـت سـابق خـود رفـت     هاز ربق

  ست:ابن خلدون در این باره آورده ا )276ـ277

سلطان مصر از حرکت غازان خان از شام خبر یافت و.. و بیبرس چاشنیگیر با لشـکر  «

خود بیامد و میان او و قفچق و بکتمر سالحدار و البکی مراسالتی افتاد و همگان اذعـان  

کرده اند که آنچه کرده اند خطا بوده است و اکنون سر به فرمان سلطان دارند و سـلطان  

رام بسیار کرد و اقطاعشان داد. قفچق را بر شوبک امارت داد و خود به استقبال رفت و اک

  )4/615: 1368ابن خلدون، (».به قاهره بازگشت. سالر و بیبرس نیز در خدمت بودند

قبچاق در توجیه حضور خود در نبرد مجمع المروج خطاب به سلطان مصـر نوشـت:   

ه در زمان سلطنت الچین این توجه لشکر کار آسمانی بود و دفع آن مقدور من نبود، چ«
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نکـه در نبـرد   آاز  پـس قبچاق  )273: 1384؛ اقبـال،  210: 1383آیتی، (.»مقدمه تمهید یافته بود

ي کـرد، بـه مصـر و نـزد ملـک ناصـر       رابسـی مجمع المروج براي پیروزي ایلخانان تالش 

  بازگشت تا این بار در مقابل غازان خان قرار گیرد. 

  

  پناهندگی امراء شام

تـرین  شدهعصیان و سرکشی یکی از شناخته، دوم حکومت سلطان اولجایتو هیمدر ن

شـکل  فراري و پناهنده از قلمروِ ممالیک مصر به سوي ایلخانـان مغـول   هاي امواج گروه

گرفت. در این دسته از پناه جویانِ شامات، بزرگان و صاحب منصبان حکومتی و دولتـی  

االول بـود کـه در ربیـع    شـکل ایلخانان، به ایـن   این گروه نزد عزیمتنیز حضور داشتند. 

گروهی از امراي ناراضی شام نزد سلطان اولجایتو گریختـه و بـه   13121/ اوت 712سال

امیر شمس الدین قراسنقر منصور نائب سـرزمین  «ا عبارت بودند از:هوي پناهنده شدند. آن

حاکم دمشـق / طـرابلس،    شام و هالسلطنالدین آقش األفرم نایبحلب / دمشق، امیر جمال

الـدین بلـبالن الدمشـقی، بدرالـدین     امیر سیف 2امیر عزالدین ازدمر الزردکاش / زرده کش،

بیسرا الحسامی، مغولتاي، عالءالدین واي دوغدي که به همراه خـزاین موجـود، بـه ایلخـان     

: 1380/ میرخوانـد،  141: 1348/ قاشـانی،   3425: ]بی تـا [نویري، (.»ملحق شدند و نزد او اقامت گزیدند

/ خوانـدمیر،   607ـ   608: 1339/ مسـتوفی قزوینـی،    287ــ 288: 1383/ آیتـی،   95: 1350/ حافظ ابـرو،   5/4308

)2/253ق: 1417/ ابن وردي،  7/33: ]تا بی[/ ابن تغري بردي،  4/630: 1368/ ابن خلدون،  194، 195: 1353

ان نـزد  راریـان و پناهنـدگ  منظوم در خصوص وصول این گـروه از ف  هصاحب ظفرنام

  :)2/1436: 1377(مستوفی قزوینی، . سلطان اولجایتو سروده است

  فراوان امیران ز اقلیم شام     ز ناصر دل آزرده بودند باك«

________________________________________________________
اند.نیز ذکر کردهرا منابع حضور گروه هاي دیگري از فراریان و پناه خواهان پیش از این سال  1
الزردکاش به معنی سازنده سالح است. 2
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  قراسنقر و افرم و زرده کش نبودند ایمن ازو هیچ کس    

  »بایلی بدرگاه شاه آمدند    اهی دالور فزون از هزارـسپ

بـا ملـک الناصـر را علنـی کردنـد، بـه قصـد         دنکه مخالفت خوآاز  پسفراري  يامرا

ا هـ رهسپار ماردین شدند و فرمانرواي این ناحیه به اکـرام تمـام از آن   ،نزد ایلخان عزیمت

از ماردین به خالط رفتنـد و در   سپسمقرر کرد.  شاناستقبال کرد و نود هزار درهم برای

/  4/630: 1368(ابن خلـدون،  ه دهد که نزد او بروند.آنجا درنگ کردند تا سلطان اولجایتو اجاز

سپس به سمت سلطانیه حرکـت کردنـد و از    )287ـ288: 1383/ آیتی،  5/4308: 1380میرخواند، 

بوقا / قتلغ قیا، ادوجی/ اودجـی و قاضـی القضـاه    سوي خواجه تاج الدین وزیر، امیر قتلغ

/ خوانـدمیر،   607ـ608: 1339مستوفی قزوینی، (نظام الدین عبدالملک مورد استقبال قرار گرفتند.

فـراري   يسـلطان اولجـایتو بـه گرمـی از امـرا      )136ــ 137: 1348/ قاشانی،  194ـ   3/195: 1353

پادشاه ایشـان را  «مستوفی  هاستقبال کرد و به هر یک اقطاعاتی واگذار کرد. بنا به نوشت

آن  )607: 1339مسـتوفی قزوینـی،   (.»تربیت و نوازش فرموده هر یک را مقامی معین گردانیـد 

  آید اولجایتو:میچنان که از منابع بر

حکومت مراغه به قراسنقور داد و چون او پیر شده بـود فرمـود کـه او را آق سـنقور     «

بزرده کش داد و والیت اسـدآباد را بـآي   و أفرم را به همدان فرستاد و نهاوند را 1خوانند

جایی مقرر کرد و هر یک را معاش و نـان بـاره    دوغدي سیورغال فرمود و مغولتاي را در

هـاي مدیـد بماندنـد و از امـراي      فراخور احوال تعیین فرمود و ایشان در آن مواضع مدت

/  5/4308: 1380/ میرخواند،  95: 1350حافظ ابرو، (».معتبر شدند و احوال ایشان نیکو شد

/  7/33: ]بـی تـا  [ي بـردي،  / ابـن تغـر   4/630: 1368/ ابـن خلـدون،    287ــ 288: 1383آیتی، 

)2/1436: 1377مستوفی قزوینی، 

________________________________________________________
ق سنقر یعنی شاهین قراسنقر به معنی شاهین سیاه است و چون ایلخان موي قراسنقر را سپید دید، نام او را به آ1

)5/378: 1381بویل،(سپید تغییر داد.
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منـاطق مختلـف بـه آنهـا:      اعطايعالوه بر  ،اولجایتو با پذیرفتن این موج از متواریان

قبا و کاله و کمر مرصع و مبلغ شانزده تومان از خزانه در وجه ایشان مصروف گشـت و  «

: 1348، نی/ قاشـا  5/4308: 1380(میرخوانـد،  .»نوکران آن جماعت نیز به انعامات محظوظ شدند

  )194ـ195: 1383/ آیتی،  136ـ137

اظهـارات مشـابهی را بیـان     ،بیشتر منابع در خصوص علت فرار ایـن دسـته از امـراء   

ترین دلیل را در ایـن بـاره بیـان    تاریخ وصاف کاملتحریر رسد مؤلف میاند. به نظر کرده

  :نویسد و می کندمی

بار دیگر بر مصر مسلط شد و مملکتی را که حقـوق دیـوانی آن هـر     چون ملک ناصر«

کثیـري از مخالفـان را    هشده بدست گرفت، نخست عد سال پنج هزار و پانصد تومان می

اند. ناچـار از بـیم کشـته    مقتوالن را صد و هفتاد گفته هبدیار عدم فرستاد. چنانکه شمار

لدین أفـرم والـی حلـب و امیـر زرده     شدن ملک االمراء قراسنقور حاکم دمشق و جمال ا

کش و.. اهل و تبار بگذاشتند و با پانصد سـوار از ممالیـک ملـک ظـاهر و آنچـه نقدینـه       

  )287ـ288: 1383آیتی، (».بدست آوردند به بندگی سلطان اولجایتو التجا کردند

از سیاسـت ملـک   «آنـان   :خواند میر نیز در خصوص علت فرار این گروه آورده است

خـواهی نـزد اولجـایتو آمدنـد. نـویري      و به پناه) 3/194: 1353(خوانـدمیر،  »هم نمودهناصر تو

سـلطان  «کنـد کـه:   همچنین در اظهار نظري مشابه دلیل مخالفت را این چنین بیان می

کـرد و بـه آنهـا    میملک الناصر به گروهی از امراء سخت گرفت. افرادي که آنها را متهم 

ند و از آن سـرزمین جـدا شـدند و بـه اولجـایتو پنـاه       گرفت از جانشان ترسـید میخشم 

مؤلف تاریخ اولجایتو علت گریختن امراء شام را به این صـورت  )3425: ]تا بی[(نویري، .»بردند

  ذکر کرده است: 

و چون ناصر در ملک متمکن و راسخ شد و بیبرس را کنار زد و سـلطنت بـرو قـرار و آرام    «

شارت گفت: به استصواب من مصلحت ملک تو در آنست که گرفت، تیمور از راه کینکاج و است

  )141ـ142: 1348(قاشانی، ».جمله امراي قدیم را دستخوش فنا و پایمال هالك گردانی
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ور کـرده  ا را شـعله هـ تعارضات گذشته میان امراء و ملک ناصر آتش اختالف میـان آن 

رافیان خود تصمیم به این اختالفات و تحریک اط هد. تا جایی که سلطان مصر در نتیجوب

علـت اخـتالف میـان امـراي شـامات و       مـورد شام گرفت. شـیرین بیـانی در    يقتل امرا

بایسـت تحـت تابعیـت    مـی براي فرمانروایان شامات که «الناصر قالوون آورده است:ملک

کرد که آنان بتوانند در میقدرتی برتر قرار داشته باشند، این یا آن حکومت زمانی تفاوت 

ل داخلی به سر برند و عوارض و خراج کمتري بپردازند. اینک مصر فشـار خـود را   استقال

که همـین مـی توانـد عـاملی     ) 346: 1382بیانی، (»بیش از پیش بر شامات وارد ساخته بود

  براي گریختن این گروه از امراء محسوب شود.

 يامـرا  یکـی از عوامـل اخـتالف    :اینکـه  نخستشود:  از مطلب فوق دو نکته برداشت می

کسب استقالل داخلی بوده است کـه ظـاهراً از جانـب مصـریان      علتشامات با ملک ناصر به 

رسد سلطان مصـر فشـار مـالی قابـل تـوجهی را       به نظر می :مورد تعرض قرار گرفته بود. دوم

 هعوارض و خراج بیشتر بر این دسته از والیان حکومتی وارد کرده است و در نتیجـ  اخذجهت 

پناهنـدگی نـزد    شـکل مخالفت این موج از ناراضیان علیه سـلطان مصـر بـه    همین سیاست، 

 هن بود که نفـوذ خـود را در منطقـ   آدر پیایلخانان بروز کرده است. در واقع شاید ملک ناصر 

از دسـت دادن   بـه خـاطر تـرسِ    ـاین منطقـه    يشام گسترش دهد و این امر با مخالفت امرا

زیرا همان طور که پیش از این ذکر شد، زمـانی کـه    مواجه شده است.ـ   شاناستقالل داخلی

ملک ناصر به سلطنت رسید، مخالفان خود را یکی پس از دیگري به قتل رساند و ایـن گـروه   

  ایلخانان پناهنده شدند. بهشان با وي و از ترس جان خود مخالفت دلیلاز امراء به 

ن، تحریـک سـلطان   شـام نـزد ایلخانـا    يترین پیامدهاي پناهنده شـدن امـرا  از مهم

شام بود. در واقع سـلطان اولجـایتو بـه اصـرار و تحریـک       هاولجایتو براي حمله به منطق

/ ابـن خلـدون،    194ــ 3/195: 1353، خوانـدمیر (.لشکرکشی کـرد ممالیک قلمرو به فراري،  يامرا
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و چـون امـراء از سـتم    «مؤلف تاریخ وصـاف:   هبنا به گفت)3425: ]بی تـا [/ نویري  4/630: 1368

ها گفته بودند، سلطان جهت نجات مظلومان لشکر به جانب شـام  بیداد ملک ناصر سخن

امراء به دفع فتنه « از جانب سلطان فرمان صادر شد تا  )287ـ288: 1383(آیتی، .»روانه کرد

اولجـایتو در روز   )141ــ 142: 1348(قاشـانی،  .»و فساد ملک ناصر چریک آماده و مهیا کننـد 

امةبرحببارك رمضان جمعه ششم ماه م سـرحدي خـاك شـام و در     هکه اولین قلعـ  الش

  )194ـ3/195: 1353خواندمیر، (رسید و عازم فتح آن گردید. ،کنار فرات بود

از سلطانیه عازم بغداد شـد و از آنجـا بـه     ؛اولجایتو که خود در قلب سپاه قرار داشت

الرحبـه   هاه سنجار عازم قلعـ موصل رفت و پس از اقامت کوتاه در قصر بدرالدین لؤلؤ از ر

فراري شام  يامرا ،در این لشکرکشی )2/1438: 1377مستوفی، (شد و در نزدیکی آن اردو زد.

 5/378: 1381/ بویـل،   105: 1350حافظ ابرو، (از جمله قراسنقر و أفرم نیز وي را همراهی کردند.

شـدند و درهـاي قلعـه را     رحبه از ورود مغـوالن مطلـع   هاهالی قلع )320ـ322: 1384/ اقبال، 

 همقاومت شدند. سپاه مغول بر گرداگرد قلعه حلقه زدند و آن را به محاصر هبستند و آماد

وجه به نقش أفرم فراري در ایـن  ت )142ـ1348:143/ قاشانی،  2/1438: 1377مستوفی، (درآوردند.

ۀمدافع قلعـ  ،هجوم ایلخان بسیار مهم است. زیرا أفرم به مناسبت دوستی که با بدرالدین

حـافظ  (رحبه داشت به اولجایتو اطمینان داده بود که بدرالدین را به تسلیم آن قلعـه وادارد. 

از ایـن کـار    ،بدرالدین که به استحکامات دفاعی قلعـه مغـرور شـده بـود     اما)105: 1350ابرو، 

کردنـد  مدافعین قلعه مقاومـت   کهامتناع ورزید. سپاه مغول سعی کرد قلعه را تصرف نماید 

 )1/542ق: 1414/ ابـن حجـر عسـقالنی،     1348:143قاشـانی،  (و با سپاه مغـول بـه مقابلـه پرداختنـد.    

همدانی، امیـر چوپـان و بدرالـدین قاضـی      هللاخواجه رشیدالدین فضل اسرانجام با وساطت 

الرحبه، کوتوال قلعه پذیرفت که قلعه را تسلیم کند و تابعیت حکومـت ایلخـانی را بپـذیرد.   

این خبر وحشـت خاصـی را میـان اهـل      هآواز )2/253ق: 1417/ ابـن وردي،   3/185م: 1959، ي(صفد
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حلب و دمشق برانگیخت و باعث فرار آنها به مصر شد. اما با رسیدن خبر بازگشت اولجایتو، 

  )2/485ق:1418مقریزي، (خود مراجعت نمودند. همردم به شهرهاي خالی از سکن

  

  فضل) به سلطان اولجایتو پناهندگی اعراب آل فضل (بنی

عرب آل فضل (بنـی فضـل) در روابـط میـان ایلخانـان و       هبررسی نقش امیران طایف

طرف را هر چـه بیشـتر   دو ا در قبال هنشین و تحرکات آنممالیک، اهمیت این اعراب بیابان

به موقعیت حساس هم ایلخانان و هم ممالیک است که  سبببدان  ،این .نمایدبرجسته می

عرب مستقر در صحاري بین شام و عراق واقف بودنـد. در واقـع قبایـل عـرب در      ۀبیلاین ق

 ،شـام  ،هاي مابین عراق ا در بیابانهخاص داشتند. آن یحدود مرزهاي غربی ایلخانان موقعیت

نجد و حجاز سکونت داشتند. این اعراب بادیه نشین که به نام عمومی اعـراب بنـی ربیعـه    

ا به سه گروه تقسیم هرو بودند. آناز قبایل و طوایف مختلف کوچاي ند، اتحادیهداشتشهرت

ام و حجـاز را در اختیـار گرفتـه،    ، شـ هایی از مناطق مابین عراقشدند و هر کدام بخش می

آل فضل بودند که امیرشان فضل بـن ربیعـه   ها،  یکی از آن گروهامیري از آن خود داشتند. 

جعبر و از آنجا تـا   ها از شهر حمص تا قلعهروِ آنبن علی بن نوح بن بدر بن سمیع بود و قلم

ـ سپهري  بصره امتداد داشت. با برقراري روابط دوستانه میان ایلخانان و  )32: 1385راد، (خلعتبري 

درگیري میان مصر و ایران بود،  هاعراب بنی فضل، مرزهاي غربی ایلخانان که همواره صحن

رسد، این متعادل شدن اوضاع تا حد زیـادي   براي مدتی به آرامش نسبی رسید. به نظر می

  به خاطر پناهندگی رؤساي بنی فضل نزد ایلخانان باشد.
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  مهنا الدین حسام.پناهنده شدن سلیمان پسر امیر 1

ـله   ـیح دربـار   پـس برخی از منابع مانند تاریخ وصاف و روضه الصفا، بالفاص  عزیمـت هاز توض

مهنـا بـن    الـدین  حسـام امیـر   هزد ایلخانان، از نامـ ن ق.712االول سال فراري شام در ربیع يامرا

عیسی، سردار اعراب شام که از ترس ملک ناصر، درخواست پناه خواهی از اولجایتو را کرده بـود،  

  کنند که اولجایتو در جواب نامه:   سخن به میان آورده اند. منابع ذکر می

، یرلیغی بر اسـتعطاف و  مراحم سلطانی و عواطف ایلخانی اثر اقبال به ظهور رسانیده«

استمالت و خلعت خاص و تشریفات اقارب و برات سه هزار تغـار غلـه بـر عـراق عـرب و      

  )287ـ288: 1383/ آیتی،  5/4308: 1380میرخواند، (».دیاربکر مصحوب ایلچی روان کرد

الدین مهنا، به سوي شـام لشـکر   امیر حسام نزداولجایتو پس از روانه کردن ایلچیان 

 هفـراري شـام، در نتیجـ    يرسد این هجـوم عـالوه بـر تحریکـات امـرا     میه نظر کشید. ب

سـلطان   هالدین مهنا نیز بوده است. به هر ترتیـب در اثنـاي حملـ   امیر حسام هاي دخالت

که وي وارد موصل شد و در قصـر بدرالـدین لؤلـؤ فـرود آمـد،      میاولجایتو به شام و هنگا

خواهی نزد وي آمد و ایلخان به گرمی داد به پناهاز بغالدین مهناسلیمان پسر امیر حسام

  کنند که:میمنابع ذکر  )288، 1383/ آیتی، 5/4309: 1380(میرخواند، از او استقبال کرد.

سلطان او را بنواخت و ده هزار دینار زر در دامن او ریخت و همراهان او را نیز جامـه  «

شفاته با اعمال را کـه زیـادت از چهـل     و زر انعام داد و فرمان صادر کرد تا حله و کوفه و

(میرخوانـد،   ».) زر حاصل آنهاست به رسـم اقطـاع بـدو دادنـد     تومان (چهارصد هزار دینار

1380 :5/4309(  

  

  مهنا الدین حسامفرار و پناهندگی امیر .2

با مرگ غازان خان و به تخت نشستن اولجایتو، امیر مهنا بـن عیسـی بـه همـراه امـراي      

رکـب العراقـی   ،قرار گرفت. اولجایتووي اولجایتو پناه برد و مورد اکرام و احترام فراري شام به 

 )369ــ 4/370ق: 1414(ابـن حجـر عسـقالنی،    امارت حج مسلمانان قلمروِ ایلخانی را به او واگذار کـرد. 
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ـام بازگشـت و بـار     .م1314/ ق.713مهنا در سال  الدین حسامامیر  دیگـر از سـوي    يبـه ش

  )5/467ق: 1418صفدي، (ه امارت اعراب بادیه نشین منصوب گردید.سلطان ممالیک ب

مهنـا نـزد اولجـایتو، امیـر      الـدین  حسـام از فرار سلیمان پسر امیر  پسبه هر ترتیب 

کـه بـه دلجـویی     در پی پاسخ منفی.م1317/ ق.716مهنا خود نیز در سال  الدین حسام

بـار اولجـایتو گریخـت و در عـراق     ملک ناصر در رابطه با اختالفات شان داده بود، بـه در 

: 1348قاشـانی، (اقطاعاتی را به دست آورد و ایلخان را به فتح دمشق و مصر تشـویق کـرد.  

  )369ـ  4/370ق: 1414/ ابن حجر عسقالنی،  4/630: 1368/ ابن خلدون،  199

سلطان ممالیک،  سويمهنا بن عیسی نزد ایلخانان صاحب اقطاعاتی شد. اقطاع او از 

سرمین در شام بود. مهنا بن عیسی پسر خـود سـلیمان را نـزد ایلخـان اولجـایتو و       شهر

 هدر سلمی نیز سلطان مصر فرستاد و خودملک ناصر موسی بن مهنا را نزد دیگر پسرش، 

دربـار ایلخـانی و   هر دو با وا،از این زمان به بعد )2/8: ]بی تا[ابی الفداء، (شام مستقر گردید.

شـدند و  مـی اعزام ین نزد وي نزدیک داشت و فرستادگانی از طرف یباطدربار ممالیک ارت

  آوردند. میخلعت و انعام 

تیرگی روابط و از سـرگیري  موجب توانست میگرچه تحریکات امیر مهنا بن عیسی ا

ُا حسن سیاست اولجایتو و عدم پذیرش درخواستنبرد میان ایلخانان و ممالیک شود، ام

ر یورش به شام و مصر باعث شـد تـا مرزهـاي غربـی همچنـان از      هاي امیر مهنا مبنی ب

 رقـراري ب هین ترتیب و در نتیجـ دب)39: 1385ـ سپهري راد، خلعتبري(آرامش برخوردار باشند.

ا، روابـط  آنهـ اعراب بنی فضل و ایلخانان و واگذاري مناطقی به عنوان اقطاع به  مناسبات

اي کـه خصـومت و درگیـري میـان     به گونه مصر و ایران دچار تحوالتی چشمگیر گردید.

فرار و یا پناهندگی اعراب بنی فضل، دچار فراز و ا ایلخانان و ممالیک در مقاطعی خاص ب

  گردید.  میفرود فراوان 
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  پناهنده شدن پسر شریف مکه نزد اولجایتو

از مسـائل مهـم دورة   تسلط بر امور شهر مکـه   به منظوررقابت و درگیري با ممالیک 

اول معلول سیاست گرایش اولجایتو بـه   هتوان در درجمیبود. بروز این تحول را یتو اولجا

تجـاري کـه از    هعمد هاي سلط بر راهتایلخانان براي نفوذ در حجاز و  هتشیع، سپس عالق

شت و در نهایت در اوضاع آشفته و نابسامان سیاسی شهر مکّه دانسـت. ذگمیآن حدود 

پناهندگی حمیضه پسر شریف مکّه نزد اولجایتو قابـل   زمینه،ن یادر  )3/1305: 1367(بیانی، 

  ت:توجه اس

، حمیضه پسر شریف مکه، برادر .م1317/ 716روز دوشنبه بیست و دوم رجب سال «

خود را که از نزدیکان سلطان ملک ناصر بود بکشت و به دیار عجم خدمت سلطان محمد 

/ ابـن   303ــ 2/305ق: 1418/ صـفدي،   199ــ 200: 1348قاشانی، (».اولجایتو مبادرت نمود

  )2/79ق: 1414حجر عسقالنی، 

از اولجایتو مساعدت طلبید و سلطان نیز او به منظور تسلط بر امور به جاي برادر خود، 

حاجی دلقندي از خواص و مقربان خود را که از سادات حسینی خراسان بود با هـزار سـوار   

امیر شاه ملک عالوه بر آن، )195: 1363/ ابن عنبـه،   199ـ200: 1348(قاشانی، .فرستاد يبه کمک و

مأمور کمک به حمیضـه کـرد تـا مکّـه را تصـرف کنـد و        ،که داراي تمایالت شیعی بودرا 

بر این کمک ها، بصـره را نیـز    افزونحمیضه را به جاي برادرش به امارت بنشاند. اولجایتو 

سـپاه اعزامـی    ،به هـر ترتیـب   )2/80: ]بی تـا [، لفداء/ ابوا 2/626ق: 1413ابن سباط، (به او واگذار کرد.

اعراب آل فضل منهزم گردید، اما حمیضه بـا انـدکی از    هاولجایتو در مقابل تهاجم غافلگیران

ـلط       سپاهیان خود موفق به فرار به اطراف مکّه شد و با همان انـدك فراریـان بـر مکّـه مس

  )3/1054: 1367/ بیانی،  40: 1385راد،  ـ سپهري(خلعتبري د و تابعیت دولت ایلخانی را پذیرفت.گردی

رقابت ایلخانان و ممالیک براي دستیابی به منافع حاصله از حـج، از جملـه نفـوذ در    

را  ییهـا  عواید اقتصادي خاص، تحرکات و رقابـت  و تسلط بر آن نواحی ،مناطق گوناگون

  گردید.میشدید طرف بوجود آورده بود که با حضور فراریان و پناهندگان تدو میان 
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  ورود امراي شام نزد ابوسعید  

نـزد  ق. 720برخی منابع به حضور گروهی از پناهندگان و فراریان مملوك در سـال  

  کنند:میابوسعید اشاره 

در سال اثنین و سبعمائه نیز به حدود بیستون سه امیر از امراء شـام بـایلی درآمـده    «

  ».ایشان را بنواخت و سیورغامیشی فرمود برسیدند و مقدم ایشان علیشیر و پادشاه اسالم

    )142ـ143ق: 1358ی،؛ همدان950ـ2/951]تا بی[همدانی، (

علت و چگونگی فرار این گـروه از امـراي    مورداطالعات دیگري را در تاریخی،منابع 

  اند.شام بیان نکرده

مات با حضور آخرین گروه از فراریـان و پناهنـدگان نـزد ایلخانـان، بـه تـدریج مقـد       

/ ق.723قرارداد صلحی به سـال   و فراهم گشتایلخانان و ممالیک برقراري دوستی میان 

ـ )4/790: 1358(ابـن خلـدون،   بین دو طرف منعقـد گردیـد.   .م1323 کینـه و   ،ین ترتیـب دب

ایلخانان و ممالیک به پایان رسید و حرکت امواج فراري و پناه خواه  ۀسالشصت دشمنیِ 

  ت. در این دوره تداوم نیاف

  

  نتیجه

شام  يدولت ممالیک، امرااز گروه بزرگ و کوچک هشت ایلخانان نزدیک به هدر دور

ایلخانـان فـرار کـرده و پناهنـده      قلمروا از مرزهاي مصر به حدود و ثغور هو وابستگان آن

را در افزایش خصومت مغوالن علیه ممالیک  اي برجستهنقش  ،خواهشدند. این امواج پناه

ها این گروه هاي کردند. پراکندگی زمانیِ تحرکات و مخالفتءر و شام ایفاو تهاجم به مص

داخلـی   هـاي  علیه حاکمیت مصر، نشان از عدم یکپارچگی حکومت ممالیـک و درگیـري  

  ا در مقاطع مختلف زمانی دارد. هآن
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دو گروه فراري که در زمان سلطنت آباقاخـان   :توان گفتمیبندي کلی در یک جمع

ی را نیـز بـر   هـای  ي را موجب نشدند، بلکه خسارتا فایدهنه تنها  ،متّحد شدند با ایلخانان

ی کـه در زمـان سـلطنت غـازان     های ایلخانان وارد کردند. اما برخالف این دو گروه، دسته

ا رقـم زدنـد.   هتري را به سود آنخان و اولجایتو به ایلخانان پناهنده شدند، شرایط مناسب

دهد که فراریان مملوك به جـز تحریـک ایلخانـان    مید نشان با این همه، اطّالعات موجو

  را سبب نشدند. تأثیر مهم دیگري براي حمله به مصر و شام 

مقابل این جریان، یعنی عدم بازدهی مناسب از جانب فراریان به نفـع ایلخانـان،    هدر نقط

طـاي نـواحی مختلـف    پناهنده امتیازات فراوانی را از ایلخانان دریافت نمودند. اع هاي این گروه

عـالی در نـواحی گونـاگون از سـوي      هـاي  به عنوان اقطاع و واگذار کردن مناصب و موقعیـت 

نفـوذ ایـن گـروه هـا در منـاطق       هایلخانان مغول به امراي فراري شام، کمک شایانی به توسع

 ن، دست یافتن به مقام امیـري ایـاالت اصـلی ایلخـانی    آمختلف قلمروِ ایلخانی نمود. عالوه بر 

زمـانی   ،را به لحاظ سیاسـی و نظـامی نصـیب مملوکـان کـرد. ایـن نکتـه        فراوانینیز قدرت 

مصر و شام از پناهندگی نزد ایلخانان سـر بـاز زده و دوبـاره بـه      يشود که امرامیتربرجسته

  نمودند.کردند و اطّالعات شایانی از نظام حکومتی مغوالن را به مصر منتقل سمت مصر فرار 

خواهی که از مصر به قلمـروِ ایلخانـان وارد شـدند،    فراري و پناه هاي گروهرسد میبه نظر 

توانـد ناشـی از چنـد    میمغوالن نگذاشتند. این امر  عصرِ تأثیرات چندان ماندگاري را بر ایرانِ

شـام و همچنـین عـدم     ياختالفات مقطعی و کوتاه مدت ممالیک مصر و امرا :عامل از جمله

ا نزد ایلخانان باشد. به هر تقدیر باید خاطر نشان کـرد کـه انجـام    هنی آناستقرار و اقامت طوال

 خـواه امـواج پنـاه   نقـشِ بررسی پیرامون روابط ایلخانان و ممالیک، بدون  ءپژوهشی قابل اعتنا

  .خواهد بودسیاسی در تکوین و تداوم این مناسبات، چندان کامل و جامع ن



79  ایران... پناهندگان مصر و شام در                                                     

  و مآخذ منابع

  :فارسیالف. 

 :، به اهتمام و تصـحیح مسامره االخبار و مسایره االخیار: )1362(مود بن محمدآقسرائی، مح

  ، تهران: اساطیر.2چ عثمان توران، 

  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. :، تهرانتحریر تاریخ وصاف)،1383(آیتی، عبدالمحمد

عبدالمحمـد  ، ترجمه: 4ج (تاریخ ابن خلدون)،العبر : )1368(ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد

  موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی. ، تهران: 1چ آیتی، 

الـدین محـدث   سـید جـالل   :، به اهتمامالفصول الفخریه)،1363(الدین احمدابن عنبه، جمال

  .علمی و فرهنگی اتراشتنا:ارموي، تهران

معـه و التجـارب   الحوادث الجا)،1381(ابن فوطی، کمال الدین عبدالرزاق بن احمد شـیبانی 

 :ترجمـه (الحوادث الجامعـه در اخبـار و رویـدادهاي قـرن هفـتم)،      النافعه فی المائه السابعه 

  انجمن آثار و مفاخر فرهنگی. :تهران، 1چ عبدالمحمد آیتی، 

(سیاسـت، حکومـت و فرهنـگ دوره ایلخانـان)،      تاریخ مغول در ایران)،1386(اشپولر، برتولد

  علمی و فرهنگی. : انتشاراتتهرانمحمود میر آفتاب،  :ترجمه

  امیرکبیر. :، تهرانتاریخ مغول):1384(اقبال آشتیانی، عباس

: ، ترجمـه ترجمۀ تـاریخ مختصـر الـدول   : )1364(اهرون، غریغوریوس ابوالفرج (ابن العبري)

  انتشارات اطالعات. :تهران، 1چ اهللا ریاضی، پور و حشمتمحمدعلی تاج

ایران از آمـدن سـلجوقیان تـا فروپاشـی دولـت ایلخانـان       تاریخ: )1381(بویـل، ج. آ 

  امیرکبیر. :حسن انوشه، تهران: ترجمه، 5ج  ،مبریج)ک(

  مرکز نشر دانشگاهی. :تهران،3ج ،دین و دولت در ایران عهد مغول)،1367(بیانی، شیرین

  سمت. :، تهرانمغوالن و حکومت ایلخانی در ایران)،1382ـــــــــ (

ذیل جامع التـواریخ رشـیدي شـامل وقـایع     )،1350(وراهللا عبداهللا بهدادینیحافظ ابرو، ن

  انتشارات انجمن آثار ملی.  :خانبابا بیانی، تهران :، به اهتمامهجري قمري) 703ـ781

تحلیلی بر روابط ایلخانان و امراي عـرب آل فضـل و نقـش    «راد، سپهريامید خلعتبري، اللهیار و 

نشگاه آزاد اسالمی بجنـورد،  داپژوهشنامه تاریخ ، »و ممالیک مصر آنان در منازعات ایلخانان

  .31ـ50، صص 3، شماره 1385تابستان 

 :بـه تصـحیح و تحشـیه   ، 1ج ، مجمـل فصـیحی  )،1339(الدینخوافی، فصیح احمد بن جالل

  .طوس :محمود فرخ، مشهد
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ر فی اخبار افرادتاریخ حبیب السی: )1353(الدین الحسـینی الدین بن همامخواند میر، غیاث

  خیام. :تهران، 2چ محمد دبیر سیاقی،  :زیر نظر، 3ج ، بشر

، کیهان اندیشـه ، »رقابت ایلخانان مغول و سالطین مملوك بر سر حج«،رضوي، سید ابوالفضل

  .161ـ169ص ص: 83شماره 

 هاي فارسی رایج در مصر و شام به روزگـار سـالطین  نگاهی به برخی واژه«، سجادي، سید صادق

  .42ـ49ص ، ص14، شماره 1378، زمستان نامه فرهنگستان،  »مملوك

تحقیقی پیرامون وافدیه اویراتیه بزرگ ترین موج پناهنـدگان مغـول بـه دولـت     «، سیفی، احسان

فصلنامه علمی و تخصصی فقه و تـاریخ تمـدن ـ دانشـگاه آزاد مشـهد، پـاییز       ، »ممالیک مصر

  .51ـ64، صص 21، شماره 1386

وافدیه مغول؛ پژوهشی پیرامون امواج فراریان و پناهندگان دولت ایلخانان بـه قلمـروِ   «ــــــــ ، 

، شـماره  1387زمسـتان  دانشگاه آزاد اسالمی بجنورد، ـ پژوهش نامه تاریخ ، »ممالیک مصر

  .132و 176صص، 13

 دولت ممالیک و نقش سیاسی و تمدنی آنان در تاریخ اسالم)،1380(شبارو، عصام محمد

  انتشارات پژوهشکده حوزه و دانشگاه. :بختیاري، قمشهال :مهترج

: تهـران ،مهین همبلی :، به اهتمامتاریخ اولجایتو)،1348(قاشانی، ابوالقاسم عبداهللا بن محمد

  بنگاه نشر و ترجمه کتاب.  

  موقوفات محمود افشار یزدي.بنیاد ، تهران، مسائل عصر ایلخانان)،1385(مرتضوي، منوچهر

  مرکز نشر دانشگاهی.تهران: نصراهللا رستگار،  :به کوشش، 2ج ، ظفرنامه منظوم)،1377(یمستوف

 :، بـه اهتمـام  تـاریخ گزیـده  : )1339(مستوفی قزوینی: حمداهللا بن ابی بکر بن احمد بن نصـر 

  امیرکبیر. :عبدالحسین نوائی، تهران

فا فی سـیره االنبیـاء   تاریخ روضه الص)،1380(میر خواند، محمد بن خاوند شاه بن محمود

  ، تهران: اساطیر.1چ جمشید کیانفر،  :به تصحیح و تحشیه، 5ج ، الملوك و الخلفا

  اساطیر.، تهران: 1چ پروین استخري،  :، به اهتماممنتخب التواریخ)،1383(الدیننطنزي، معین

 محمـد مـدبري،   :، بـه کوشـش  غازان نامۀ منظـوم )،1380(نوري اژدري، نورالدین بن محمـد 

  بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار. :تهران

  اقبال.: بهمن کریمی، تهران :به کوشش، 2ج ، جامع التواریخ،]تا بی[رشید الدین فضل اهللاهمدانی، 

انگلسـتان  کارل یـان،   :اهتمام و تصحیح ،، به سعیتاریخ مبارك غازانی، هـ.ق)1358(ــــــــ 

  مطبعه ستفن اویستن. ـ هرتفورد:

  



81  ایران... پناهندگان مصر و شام در                                                     

  

  :عربیب. 

  دارالکتب العلمیه.: بیروت،2ج ،تاریخ ابن الورديق)،1417(الدین عمر بن مظفرابن الوردي، زین

النجوم الزاهره فی ملوك ،]تـا  بی[ابن تغري بردي االتابکی، جمال الدین أبی المحاسن یوسف

  دارالکتب وزاره الثقافه و االرشاد القومی.مصر: مصر و القاهره،
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                                                 پناهندگان مصر و شام در ايران...   



فصلنامه تاریخ روابط خارجی 

سال یازدهم، شمارة 44 ـ پاییز 1389، صص 81 ـ 57

پناهندگان مصر و شام در ايران 


و نقش آنها بر مناسبات ايلخانان و مملوكان*

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ احسان سيفي**

چکیده

با تشكيل دولت مغوليِ ايلخانان در چارچوبِ مرزهاي سياسي و نظامي ايران، در نيمه دوم سده هفتم هجري / سيزدهم ميلادي، مناسبات خارجی اين حكومت تازه تأسيس با
همسايگان، خود ـ مغول و غير مغول ـ  بهويژه مماليك مصر در غرب ايران، در زمينههاي گوناگون شكل گرفت. 


درگيريهاي مرزي و تنش ميان ايلخانان و مماليك در طول ساليان دراز به دلايل مختلف فزوني يافت.  در اين ميان، تحركات گروههاي فراري كه از قلمرو مماليك مصر و شام به سوي ايلخانان مغول ميگريختند و به آنها پناهنده ميشدند، در بروز و تشديد وضعيت جنگي ميان دو دولت از اهميت فراواني برخوردار است.


محور اساسي پژوهش حاضر، بررسي علل تحرکات و تأثیرات اين گروههاي فراري و پناهخواه بر روابط دو جانبه ايلخانان و مماليك با بهرهگيري از شيوه توصيفي و تحليلي به اين موضوع است.


واژگان كليدي: ايلخانان، مماليك، پناهندگان، مناسبات خارجي.

مقدمه

با استقرار حكومت ايلخاني(657ق.) در قلمروِ سياسي ايران و برپايي و تثبيت حكومت مماليك(647ق.)  در مصر و شام، دو جبهه مخالف سياسي و مذهبي تشكيل گرديد. از زواياي تحولات اين دوران، چگونگي رویارویی اين دو قدرت با يكديگر است. روابط پیچیده و پر فراز و نشیب بین ایلخانان و ممالیک مصر از ابتدا تا انتها؛ از عصر هلاکوخان تا پایان سلطنت ابوسعید مغول(736ـ658ق. /1336ـ1260م) را به طور کلی می توان به پنج مرحله نسبتاً متمایز تقسیم بندی نمود.

مرحله نخست؛ دوران جنگ و ستیز ایلخانان بودایی با ممالیک مسلمان که شامل دوران سلطنت هلاکوخان و پسرش آباقاخان است. مرحله دوم؛ عصر تنش زدایی و صلح گرایی ایلخانان که شامل دوره کوتاه سلطنت سلطان احمد تگودار است. مرحله سوم؛ دوران نه جنگ و نه صلح و عصر خصومت و کینه ایلخانان به ممالیک که حکومت ارغون خان، گیخاتوخان و بایدوخان را در بر میگیرد. مرحله چهارم؛ دوره نبردهای ایلخانان مسلمان با ممالیک مصر که مشتمل بر دوره سلطنت سلطان محمود غازان است و در نهایت مرحله پنجم؛ دوران صلح و دوستی بین ایلخانان و ممالیک است که دوران سلطنت سلطان محمد اولجایتو و سلطان ابوسعید بهادرخان، آخرین ایلخان مغول را در بر میگیرد.

روابط و مناسبات خارجی ايلخانان با همسايه غربي آنها ـ مماليك مصر و امراي شام ـ طی 60 سال توأم با خصومت، درگيريهاي مقطعي و نیز كينه طرفين نسبت به يكديگر سپري شد. صفآرايي و جبههبنديهاي ايلخانان و مماليك در سالیان دراز، موجب شكلگيري جنگها و درگيريهاي مداوم ميان طرفين گرديد. بر اين اساس و در مقاطع مختلف زماني، فرار و پناهندگي عدهاي از مماليك مصر، امراي شام و وابستگان آنها به حكومت ايلخانان مغول، اين وضعيت جنگي را شدت بخشيد. گروههاي فراري و پناه خواه با پيوستن به ايلخانان و تحريك مغولان براي حمله به قلمروِ مصر و شام، موجب شروع كينهاي ديرينه و پايدار ميان ایلخانان و ممالیک شدند. اين گروهها به دلايل مختلف سياسي و نظامي از قلمروِ مماليك مصر ميگريختند و عليه آنها با ايلخانان مغول متحّد ميشدند.

منابع فارسي، اين متواریان از سرزمين تحت سيطره مملوكان مصر و شام و امان يافته نزد ايلخانان را با عناوين خاصی معرفي كردهاند. «امواج دسته جمعي كه به ايلي درآمدند»، «دستههايي كه مطاوعت نمودند»، «گروههايي كه سيورغاميشي
 يافتند»، «فراريان»، «پناهندگان» و «گريختگان» از جمله اين اصطلاحات هستند.

از نكتههاي قابل بيان درباره گروههاي فراري و پناهنده به دولت ايلخانان، چگونگي بازتاب حضور آنها در منابع فارسي و عربي است. در واقع تحولات مربوط به اين امواج و رفتن و آمدنهاي فراريان و پناه جويان، در منابع فارسي ـ نوشته شده در قلمروِ ايلخاني ـ و منابع عربي ـ نوشته شده در قلمروِ مماليك ـ بسيار جالب توجه است. منابع فارسي، امواج پناهنده مغولي به دولت مماليك را مسكوت گذاشتهاند و با بياعتنايي با آن برخورد كردهاند، در حاليكه واقعه پناهنده شدن امراي مماليك به ايران را با جزئيات دقيق ذكر كردهاند. از سوي ديگر اين نكته در خصوص منابع عربي متفاوت است. زيرا اين منابع بيشترگروههايي كه از سوي ایلخانان به ممالیک و بالعکس گريخته و پناهنده شدهاند را ذكر كردهاند. (رشيدالدين، فضلالله، ]بيتا[: 770/ قاشاني، 1348: 254 / آقسرائي، 1362: 277 ـ 271 / نويري، ]بيتا[: ابن خلدون، 1368: 610 ـ 606 / سيفي، 1387: 176 ـ 131 / سيفي، 1388: 64 ـ 51)

تحركات گروههاي فراريِ مماليك مصر و شام


با شكست سنگين ايلخانان در نبرد عين جالوت(658 ﻫ .)، تلاش گسترده اي از سوي هلاكوخان براي تلافي اين شكست و تثبيت قدرت ايلخانانِ مغول در ايران انجام پذيرفت. در اين ميان، تحركات افراد و گروههاي مختلف فراري و پناه خواه مصر و شام كه بر ضد مماليك عصيان كرده بودند نيز به اقدامات ايلخان سرعت بخشيد. ديويد آيالون در خصوص اين گروههاي فراري و پناهنده به قلمروِ ايلخانان آورده است: 


«تنها جريان امنيّت يافتن و پناهندگي مغولان فراري نزد سلطنت مملوكان مصر وجود نداشت، بلكه در جهت عكس و مقابل هم، يك حركت مشابه، امّا در مقياس كوچكتر به وجود آمده بود. امراي مملوك به قلمروِ ايلخانان ميگريختند و موجبات مزاحمت، آزار دادن و نگران كردن سلاطين مملوك را فراهم ميكردند». (ayalon, 1972: 136)

تحركات اين گروه ها تا حد قابل توجهي، مماليك مصر و امراي شام را درخصوص اداره نواحی تحت تسلطشان با سردرگمي و دردسر مواجه ساخت. هر چند موجوديت اين دستههاي ناراضي در اوايل حمله هلاكوخان به مصر و شام چندان برجسته نبود، اما با ثبات نسبي موقعيت ايلخانان در مرزهاي سياسي و نظامي ايران، متشنّج شدن اوضاع حكومتي در مصر و شام و همچنين فقدان اتّحاد ميان سلاطين ايوبي حاضر در شام و الجزيره و ايجاد اختلاف ميان امراي آنها، حركت اين امواج فراري نيز گستردگي عمدهاي يافت. 

در ميان افراد و گروههايي كه در آستانه حمله هلاكوخان به شام نزد وي پناهنده شدند، ميتوان به: سلطان حلب (در سال 657ق.)، (رشيدالدين، فضلالله، ]بيتا[: 718) ابن العبري مورخ و رئيس اسقفهاي حلب (در سال 658ق./ 1260م). (شبارو، 1380: 67)، صاحب حمص، الملك السعيد فرمانرواي صبيبه و فخرالدين زكّي از مردم دمشق كه بعدها هلاكوخان، منصب قَضاي دمشق را به وي اعطا نمود، اشاره كرد. (ابن خلدون: 1368: 552) 


فرار عزالدين آيبك شامي (676ق. / 1278م.)


با مرگ ملك ظاهر بيبرس و تفويض اداره امور سلطنت به پسرش ملك سعيد، عدهاي از مخالفان مماليك با استفاده از خلأ به وجود آمده در مصر و شام، به قلمروِ ايلخانان گريختند. آن طور كه از منابع پيداست، احتمالاً اين اولين گروه از پناهندگان سياسي شام هستند كه در دوره آباقاخان نزد ايلخانان آمدهاند. رشيدالدين فضلالله در اين خصوص ذكر ميكند كه: در صفر سال 676ق./ 1278م. ، عزالدين آيبك شامي به همراه 10 نفر از همراهانش نزد آباقاخان آمده و سيورغاميشي يافتند. (همداني، ]بيتا[: 770) ايلخان «حاكمي ملاطيه را به وي مفوّض كرد و جهت علوفه او و لشكرش هر سال پنج هزار معين گردانيدند». (همان) مطابق گفته فوق، آباقاخان اين گروه را پذیرفت و شرايط را براي رضايت آنها فراهم ساخت. اعطاي حكمراني يك ناحيه در قلمروِ ايلخانان به عزالدين آيبك بيانگر نگاه ویژه ايلخان نسبت به اين دسته از متواریان است. مولف جامع التواریخ ذکر میکند که این گروه «چون به ملاطيه رسيدند، سيصد هزار درم بزخم چوب از مردم بستدند و باز گريخته و به شام رفتند». (همان) آشكار است که اين پناهخواهی چندان پایدار نبوده و فراریان دوباره راه سرزمين خود را در پيش گرفتهاند. بدين ترتيب، نه تنها نفعی نصیب مغولان نشد، كه ایلخانان از زورگيري شاميان در ملاطيه نيز خسارات فراواني متحمل شدند.  

علت آمدن اين گروه به ايران مشخص نيست. به نظر میرسد که تغيير و تحولات داخلي مصر در عصيان و سركشي آنها مؤثر باشد. زيرا با روي كار آمدن سلطان جديد و در پي آن ايجاد تشنّج و ناآرامی در امور داخلي مصر، مماليك اقتدار پيشين خود را كه در دوره ملك ظاهر داشتند از دست داده بودند. اين نکته با به تخت نشستن سه پادشاه در طول كمتر از سه سال پس از مرگ ملك ظاهر، قابل درك است.


پناهندگي شمسالدين سنقر الأشقر (نائب دمشق)


با به قدرت رسيدن سه پادشاه در كمتر از سه سال و سلطنت بي ثبات سيفالدين قلاوون (الفي)، اوضاع سیاسی مصر آشفته گرديد. در اين ميان، برخي از امراء دست به شورش زدند و مخالفت خود را با سلطنت قلاوون آشكار نمودند. يكي از اين امراء، شمسالدين سنقر الأشقر نائب دمشق بود كه در مخالفت با قلاوون و پس از جدال سپاهيانش با وی به شهر رحبه گریخت و در آنجا پناهنده شد. قلاوون با امير عيسي فرزند مهنا ـ از اعراب بدوي آل فضل ـ توافق كردند كه نمايندهاي نزد آباقاخان بفرستند و از او بخواهند تا با سپاهيانش به سوي شام حركت كنند. (ابن خلدون، 1368: 4/590 / ابن عبري، 1364: 382 / ابن فوطي، 1381: 247ـ246) نائب دمشق قصد داشت با كمك آباقاخان موقعيت تازه به دست آمده قلاوون را تضعيف كند. بر اين اساس، با گروهي از مماليك، مصر را ترك كرد. اتفاقاً در اين زمان خبر فرار اين گروه از اتراك بحري به ايلخان رسيد و او افرادي را فرستاد تا آنها را نزد ايلخان دعوت كنند. (آيتي، 1383: 66) سنقر الأشقر و عيسي بن مهنا از آمدن اين فرستادگان شاد شدند و عيسي، برادر خود را همراه پيكي به بغداد فرستاد و ايلخان او را خوش آمد گفت و « زر و غله بر بغداد حواله كرد». (همان)

بر اثر تحريكات نائب دمشق و عيسي بن مهنا، آباقاخان به شام لشكر كشيد. ايلخان 50 هزار سوار به سرداري منكوتمر به شام فرستاد، اما سنقر الأشقر با تحريكات و تشويقهاي آيبك الأفرم فرستاده قلاوون، از كار خود پشيمان شد و چون از آمدن مغولان به شام آگاهي يافت، با زن و فرزند و بستگان از نزد مغولها گريخت. (ابن فوطي، 1381: 247 ـ 246 / ابن عبري، 1364: 382 / ابن خلدون، 1368: 4/590) 

سرکشی اين گروه از مماليك مصر كه به همراه نائب دمشق قصد عصيان علیه قلاوون را داشتند، بينتيجه ماند. سنقر الأشقر از اقدام خود پشيمان شد و به ايلخانان كمك چنداني نكرد. ضمن اينكه سپاهيان ايلخاني نيز متحمل شكست سختي شدند. هر چند كه اين موج از فراريان تا نزديكي مرزهاي ايران آمدند و پشيمان از اقدام خود به پناه خواهي نزد ايلخانان نرفتند، اما عمل آنها در برانگيختن آباقاخان بر ضد مصر بسيار مؤثر بود و ايلخان را به لشكر كشي عليه مماليك برانگيخت. علل فرار نائب دمشق نیز قابل توجه است. ابن فوطي در این خصوص آورده است:


 «چون الفي به حكومت رسيد، امراء را دستگير كرد و بيشترشان را بكشت و سنقر را در شام امارت داد. سنقر به مصر رفت و در باب كشتاري كه الفي كرده بود از فقها فتوا خواست و فقها به وجوب قتال با او فتوا دادند». (ابن فوطي، 1381: 247 ـ 246)

مخالفت سنقر الأشقر با قلاوون براي حمله به برخي نواحي و همچنين به قدرت رسيدن الفي و افزايش طرفدارانش از ديگر دلايل اختلاف و فرار سنقر الأشقر بود. (ابن عبري، 1364: 382) ضميمه اين عوامل، ممكن است ادعاي استقلالطلبي نائب دمشق (اقبال، 1384: 215) و تحولات سیاسی مصر در هنگام به تخت نشستن سلطان جديد نيز در خصومت ميان طرفين و گرايش سنقرالأشقر به ايلخانان مؤثر بوده باشد.


پناهخواهي سيف الدين قبچاق منصوري


در سالهاي پاياني قرن هفتم هجري / سيزدهم ميلادي(698 ـ 698ق./ 1299ـ1298م.) و همزمان با سلطنت غازان خان در ایران، يك گروه از امراي مصر و شام در مخالفت با لاچين سلطان مصر، به قلمروِ ايلخانان فرار كردند. پناهخواهی اين گروه از متواریان نزد غازان خان در آيندهاي نه چندان دور، موجب بروز نبردي جدّي ميان ايلخانان و مماليك شد. به نظر ميرسد كه در كنار ديگر منابع، نويري واضحترين گزارش را در خصوص وصول اين گروه نزد ایلخان ميدهد:


«در ماه ربيع الآخر سال 697 ﻫ / 1298 م، امير سيفالدين قبچاق قفچق منصوري نائبالسلطنه شام
 و امير سيفالدين بكتمر سلاحدار ـ ]يكي از پيش قراولان لشكر ملك منصور در مصر[ و امير فارس بكي ساقي ]نائبالسلطنه سرزمين صفديه[ و امير سيفالدين بزلار و امير سيفالدين عزار صالحي، به همراه سيصد سوار به سمت سرزمين تاتارها فرار كردند و به پادشاه آن، غازان محمود ملحق شدند». (نويري، ]بي تا[: 3901 / آقسرائي، 1362: 271؛ همداني، ]بيتا[: 2/942، 937؛ همداني، 1358هـ.ق: 122؛ مرتضوي، 1385: 57)

چگونگی ورود این گروه چنين بود که: قبچاق و ديگر امراء از فرات عبور كردند و خود را به بغداد نزد غازانخان رسانده و به وي پناهنده شدند. (ابن خلدون، 1368: 4/20ـ69 / ابن فوطي، 1381: 300) «سلطان قبچاق را اكرام كرد و او را بنواخت و نعمت داد و فرمود تا به او و يارانش، اموال و جامه و اسب و اشتر بدهند».(همان) با ورود اين گروه از پناهخواهان به دربار ايلخانان، غازان خان آنها را مورد توجه خاص قرار داد. به گفته رشيدالدين فضل الله: «بيگتيمور و ايلبگي را كه ببندگي آمده بودند، به كاري مناسب نصب فرمود». (همداني، ]بي تا[: 2/942) ضمن آنكه، قبچاق به عنوان فرمانده سپاهيان در نبرد با شاميان منصوب شد. (اشپولر، 1386: 104) علاوه بر اين، ابن فوطي معتقد است: «قبچاق در جمله امراء بلاد جبل گرديد». (ابن فوطي، 1381:300) آن طور که ابن خلدون ذکر میکند؛ اين گروه غازان خان را براي حمله به شام تحريك كردند. (ابن خلدون، 1368: 4/788) به عبارت دیگر، قبچاق حمله به شام را نزد سلطان، تحسين و ضعف و ناتواني شاميان در رويارويي با او را آشكار ساخت. (ابن فوطي، 1381: 303 ـ 302)

سرانجام دو سال پس از ورود اين گروه از فراريان به قلمروِ ايلخانان و در اثر تحريكات و دشمنيهاي آنها بر ضد مماليك مصر و شام، غازانخان حمله خود را در سال 699ق./ 1300م. ، به سرزمين شام آغاز كرد. نتيجه اين جنگ كه به عنوان «نبرد مجمع المروج» يا «وادي الخزاندار» معروف شد، پيروزي ايلخانان و شكست مماليك مصر بود. (همداني، ]بيتا[: 2/940ـ938 / خواندمير، 1353: 3/153ـ152 / خوافي، 1339: 1/381ـ380 / نويري، ]بي تا[: 3911 ـ 3909 /ابن سباط، 1413هـ.ق: 2/520ـ519) به نظر ميرسد اين نبرد اولين و آخرين جنگي بود كه مغولان در آن، بر مماليك پيروز شدند.

دخالت امراي فراري مصر و شام در تحريك غازان خان براي حمله به مماليك بسیار قابل توجه است. علاوه بر آن، ایلخان از تواناییهای دیگر فراریان نیز سود جست. در این ميان، نقش پناهندگان در نبرد مجمع المروج حائز اهمّيت است. زيرا در آن جنگ، مغولان در آستانه شكست و انهزام قرار داشتند، امّا با پافشاري قبچاق براي حمله و نيز تحريك مغولان جهت مقاومت سرسختانه در مقابل مماليك، ايلخانان نبرد را با موفقيت پشت سر گذاشتند. (آقسرايي، 1362: 273ـ272 / اقبال، 1384: 217ـ213) علاوه بر این، راهنمايي احتمالي سيصد نفر فراريِ همراه امراي مصر و شام در خصوص راه ها، امكانات و نيروهاي مماليك نيز ميتواند در برتري مغولان تأثير گذار باشد.

از ديگر نكتههاي مورد توجه در اين جنگ، اطّلاعاتي بود كه قبچاق و امراي فراري شام در اختيار مغولان قرار دادند و موجب شد تا مغولان از افتادن به كمند غافلگيرانه اعراب باديهنشين در امان بمانند و پيروز شوند. در واقع مغولان توانستند تاكتيك جنگي جديد مماليك را خنثي كنند. زیرا ملك ناصر، اعراب باديه نشين را به فرماندهي عيسي بن مهنا با 10 هزار سوار در بيابانهاي پشت سر مغولان مستقر كرده بود و قصد داشت آنها را وارد صحنه نبرد نمايد. اما اين طرح با پيشدستي، هوشياري و سرعت عمل امير كوربوقا، نقش بر آب شد و اعراب شكست خوردند و پراكنده شدند. بنا به گفته مولف غازان نامه منظوم، مغولان براي مقابله با كمين اعراب آل مهنا به توصيه امير قبچاق آمادگي لازم داشتند. (نوري اژدري، 1380: 283)

منابع در مورد علت فرار اين گروه، گزارشهاي متفاوتی را بيان كردهاند. ابن خلدون، علت فرار گروه را بيمناك شدن آنها از سلطان خود، الملك ناصر محمد بن قلاوون ميداند، (ابن خلدون، ]بي تا[: 4/788ـ787 / ابن تغري بردي، ]بيتا[ 5/96) در حالی که رشيدالدين فضل الله «دل ماندگي آنان از حاكم مصر، لاچين» را بيان نموده است. (همداني، ]بي تا[: 2/937) ابن فوطي: «بيم قبچاق به خاطر اين كه لاچين قصد جان او داشت» (ابن فوطي، 1381: 300) را به عنوان دلیل ذكر كرده است و ميرخواند منشأ فرار اين دسته از مماليك را «نفاق قبچاق» ميداند. (ميرخواند، 1380: 5/4241) اين نكته كه مقارن با فرار اين گروه، لاچين از سلطنت بركنار شد و ملك الناصر محمد بن قلاوون به پادشاهي رسيد. ممكن است هم زماني اين دو واقعه، باعث اختلاف نظر ميان منابع شده باشد. علاوه بر آن، شايد اختلاف قبچاق با لاچين، دليل منطقيتري براي فرار اين دسته از امراء باشد. زيرا منابع اظهار ميدارند: زماني كه اين گروه مسير خود را براي رسيدن نزد غازان خان طي ميكردند، خبر مرگ لاچين، سلطان مصر را دريافت كردند و از كرده خود پشيمان گشتند و قصد بازگشت كردند، اما چون به بلاد دشمن وارد شده بودند، ديگر دير شده بود و چارهاي نداشتند جز اين كه به مسير خود ادامه بدهند. (همداني، ]بيتا[: 2/937 / همداني، 1358ق: 122 / ابن فوطي، 1381: 300 / ابن خلدون، 1368: 4/10 ـ 69 / بويل، 1381: 5/363) ابن فوطي در مورد علت عدم بازگشت قبچاق آورده است:

«وقتي كه امراء از فرار او آگاه شدند، نزد وي رسول فرستادند و خبر قتل لاچين بدادند و با نشانههايي كه ميان ايشان بود نامه ها نوشتند، ولي او به صحّت گفتارشان اعتماد نكرد و به نزد ايشان باز نگرديد». (ابن فوطي، 1381: 300)

به نظر نميرسد كه آنها از طرفداران لاچين باشند، زيرا چنانچه اشاره خواهد شد، قبچاق عليرغم پناهندگي به غازان خان، دوباره به مصر بازگشت كه اين امر، بيانگر فقدان اختلاف ميان او و ملك ناصر است و عدم پذيرش امتيازات اعطايي غازان خان به قبچاق، نيز نشان از وفاداري او به ملك ناصر و اختلافات مقطعي با لاچين دارد.

به هر ترتيب، مشخص ميشود كه با مرگ لاچين، امراء و ناراضيان از دشمني خود با مماليك پشيمان شده و قصد بازگشت به مصر را نيز داشتهاند، اما به دو دليل از بازگشت منصرف شدهاند: نخست اينكه وارد قلمروِ ايلخانان شده بودند و زمان را براي برگشتن دير ميپنداشتند و ديگر اينكه: خبر مرگ لاچين را نادرست دانسته و به اخبار رسيده در اين باره اعتماد نكردند. 

با پيروزي ايلخانان در جنگ با مماليك و تصرف نواحي مختلف توسط آنها، غازان خان از سر شوقِ كمكي كه به وسيله فراریان به وي شده بود و براي جلب توجه این گروه از پناهندگان، ولايتداري چندين ناحيه را به آنها واگذار كرد. ابن خلدون در اين باره آورده است: « قفجق را بر دمشق و شام امارت داد و حماه و حمص را به بكتمر سلاحدار داد و صفد و طرابلس و نواحي ساحل را به فارس الدين البكي واگذار كرد». (ابن خلدون، 1368: 4/615 / ابن تغري بردي، ]بي تا[: 5/98) پس از اين اقداماتِ غازان خان، قبچاق «سر از ربقه غازان برتافت و باز بر همان منزلت و مرتبت سابق خود رفت». (آقسرايي، 1362: 277ـ276) ابن خلدون در این باره آورده است:


«سلطان مصر از حركت غازان خان از شام خبر يافت و.. و بيبرس چاشنيگير با لشكر خود بيامد و ميان او و قفچق و بكتمر سلاحدار و البكي مراسلاتي افتاد و همگان اذعان كرده اند كه آنچه كرده اند خطا بوده است و اكنون سر به فرمان سلطان دارند و سلطان به استقبال رفت و اكرام بسيار كرد و اقطاعشان داد. قفچق را بر شوبك امارت داد و خود به قاهره بازگشت. سلار و بيبرس نيز در خدمت بودند». (ابن خلدون، 1368: 4/615)

قبچاق در توجيه حضور خود در نبرد مجمع المروج خطاب به سلطان مصر نوشت: «توجه لشكر كار آسماني بود و دفع آن مقدور من نبود، چه در زمان سلطنت لاچين اين مقدمه تمهيد يافته بود». (آيتي، 1383: 210؛ اقبال، 1384: 273) قبچاق پس از آنكه در نبرد مجمع المروج براي پيروزي ايلخانان تلاش بسياري كرد، به مصر و نزد ملك ناصر بازگشت تا اين بار در مقابل غازان خان قرار گيرد. 


پناهندگي امراء شام

در نيمه دوم حكومت سلطان اولجايتو، عصيان و سركشي يكي از شناخته شدهترين امواج گروههاي فراري و پناهنده از قلمروِ مماليك مصر به سوي ايلخانان مغول شكل گرفت. در اين دسته از پناه جويانِ شامات، بزرگان و صاحب منصبان حكومتي و دولتي نيز حضور داشتند. عزيمت اين گروه نزد ايلخانان، به اين شكل بود كه در ربيعالاول سال712 / اوت 1312
 گروهي از امراي ناراضي شام نزد سلطان اولجايتو گريخته و به وي پناهنده شدند. آنها عبارت بودند از: «امير شمس الدين قراسنقر منصور نائب سرزمين حلب / دمشق، امير جمالالدين آقش الأفرم نايبالسلطنه شام و حاكم دمشق / طرابلس، امير عزالدين ازدمر الزردكاش / زرده كش،
 امير سيفالدين بلبلان الدمشقي، بدرالدين بيسرا الحسامي، مغولتاي، علاءالدين واي دوغدي كه به همراه خزاين موجود، به ايلخان ملحق شدند و نزد او اقامت گزيدند». (نويري، ]بي تا[: 3425 / قاشاني، 1348: 141 / ميرخواند، 1380: 5/4308 / حافظ ابرو، 1350: 95 / آيتي، 1383: 288ـ287 / مستوفي قزويني، 1339: 608 ـ 607 / خواندمير، 1353: 195، 194 / ابن خلدون، 1368: 4/630 / ابن تغري بردي، ]بيتا[: 7/33 / ابن وردي، 1417ق: 2/253)

صاحب ظفرنامه منظوم در خصوص وصول اين گروه از فراريان و پناهندگان نزد سلطان اولجايتو سروده است. (مستوفي قزويني، 1377: 2/1436):

«فراوان اميران ز اقليم شام     ز ناصر دل آزرده بودند باك


نبودند ايمن ازو هيچ كس      قراسنقر و افرم و زرده كش


سپـاهي دلاور فزون از هزار     بايلي بدرگاه شاه آمدند»

امراي فراري پس از آنكه مخالفت خود با ملك الناصر را علني كردند، به قصد عزيمت نزد ايلخان، رهسپار ماردين شدند و فرمانرواي اين ناحيه به اكرام تمام از آنها استقبال كرد و نود هزار درهم برايشان مقرر كرد. سپس از ماردين به خلاط رفتند و در آنجا درنگ كردند تا سلطان اولجايتو اجازه دهد كه نزد او بروند. (ابن خلدون، 1368: 4/630 / ميرخواند، 1380: 5/4308 / آيتي، 1383: 288ـ287) سپس به سمت سلطانيه حركت كردند و از سوي خواجه تاج الدين وزير، امير قتلغ بوقا / قتلغ قيا، ادوجي/ اودجي و قاضي القضاه نظام الدين عبدالملك مورد استقبال قرار گرفتند. (مستوفي قزويني، 1339: 608ـ607 / خواندمير، 1353: 3/195 ـ 194 / قاشاني، 1348: 137ـ136) سلطان اولجايتو به گرمي از امراي فراري استقبال كرد و به هر يك اقطاعاتي واگذار كرد. بنا به نوشته مستوفي «پادشاه ايشان را تربيت و نوازش فرموده هر يك را مقامي معين گردانيد». (مستوفي قزويني، 1339: 607) آن چنان كه از منابع برميآيد اولجايتو:


«حكومت مراغه به قراسنقور داد و چون او پير شده بود فرمود كه او را آق سنقور خوانند
 و أفرم را به همدان فرستاد و نهاوند را بزرده كش داد و ولايت اسدآباد را بآي دوغدي سيورغال فرمود و مغولتاي را در جايي مقرر كرد و هر يك را معاش و نان باره فراخور احوال تعيين فرمود و ايشان در آن مواضع مدتهاي مديد بماندند و از امراي معتبر شدند و احوال ايشان نيكو شد». (حافظ ابرو، 1350: 95 / ميرخواند، 1380: 5/4308 / آيتي، 1383: 288ـ287 / ابن خلدون، 1368: 4/630 / ابن تغري بردي، ]بي تا[: 7/33 / مستوفي قزويني، 1377: 2/1436)

اولجايتو با پذيرفتن اين موج از متواریان، علاوه بر اعطاي مناطق مختلف به آنها: «قبا و كلاه و كمر مرصع و مبلغ شانزده تومان از خزانه در وجه ايشان مصروف گشت و نوكران آن جماعت نيز به انعامات محظوظ شدند». (ميرخواند، 1380: 5/4308 / قاشاني، 1348: 137ـ136 / آيتي، 1383: 195ـ194) 

بيشتر منابع در خصوص علت فرار اين دسته از امراء، اظهارات مشابهي را بيان كردهاند. به نظر ميرسد مؤلف تحرير تاريخ وصاف كاملترين دليل را در اين باره بيان ميكند و مينويسد:


«چون ملك ناصر بار ديگر بر مصر مسلط شد و مملكتي را كه حقوق ديواني آن هر سال پنج هزار و پانصد تومان ميشده بدست گرفت، نخست عده كثيري از مخالفان را بديار عدم فرستاد. چنانكه شماره مقتولان را صد و هفتاد گفتهاند. ناچار از بيم كشته شدن ملك الامراء قراسنقور حاكم دمشق و جمال الدين أفرم والي حلب و امير زرده كش و.. اهل و تبار بگذاشتند و با پانصد سوار از مماليك ملك ظاهر و آنچه نقدينه بدست آوردند به بندگي سلطان اولجايتو التجا كردند». (آيتي، 1383: 288ـ287)

خواند مير نيز در خصوص علت فرار اين گروه آورده است: آنان «از سياست ملك ناصر توهم نموده» (خواندمير، 1353: 3/194) و به پناهخواهي نزد اولجايتو آمدند. نويري همچنين در اظهار نظري مشابه دليل مخالفت را این چنین بیان میکند كه: «سلطان ملك الناصر به گروهي از امراء سخت گرفت. افرادي كه آنها را متهم ميكرد و به آنها خشم ميگرفت از جانشان ترسيدند و از آن سرزمين جدا شدند و به اولجايتو پناه بردند».(نويري، ]بيتا[: 3425) مؤلف تاريخ اولجايتو علت گريختن امراء شام را به این صورت ذکر کرده است: 


«و چون ناصر در ملك متمكن و راسخ شد و بيبرس را كنار زد و سلطنت برو قرار و آرام گرفت، تيمور از راه كينكاج و استشارت گفت: به استصواب من مصلحت ملك تو در آنست كه جمله امراي قديم را دستخوش فنا و پايمال هلاك گرداني». (قاشاني، 1348: 142ـ141)

تعارضات گذشته ميان امراء و ملك ناصر آتش اختلاف ميان آنها را شعلهور كرده بود. تا جايي كه سلطان مصر در نتيجه اين اختلافات و تحريك اطرافيان خود تصميم به قتل امراي شام گرفت. شيرين بياني در مورد علت اختلاف ميان امراي شامات و ملكالناصر قلاوون آورده است: «براي فرمانروايان شامات كه ميبايست تحت تابعيت قدرتي برتر قرار داشته باشند، اين يا آن حكومت زماني تفاوت ميكرد كه آنان بتوانند در استقلال داخلي به سر برند و عوارض و خراج كمتري بپردازند. اينك مصر فشار خود را بيش از پيش بر شامات وارد ساخته بود» (بياني، 1382: 346) که همين می تواند عاملی براي گریختن اين گروه از امراء محسوب شود.

از مطلب فوق دو نكته برداشت ميشود: نخست اينكه: يكي از عوامل اختلاف امراي شامات با ملك ناصر به علت كسب استقلال داخلي بوده است كه ظاهراً از جانب مصريان مورد تعرض قرار گرفته بود. دوم: به نظر ميرسد سلطان مصر فشار مالي قابل توجهي را جهت اخذ عوارض و خراج بيشتر بر اين دسته از واليان حكومتي وارد كرده است و در نتيجه همين سياست، مخالفت اين موج از ناراضيان عليه سلطان مصر به شكل پناهندگي نزد ايلخانان بروز كرده است. در واقع شايد ملك ناصر در پي آن بود كه نفوذ خود را در منطقه شام گسترش دهد و اين امر با مخالفت امراي اين منطقه ـ به خاطر ترسِ از دست دادن استقلال داخليشان ـ مواجه شده است. زيرا همان طور كه پيش از اين ذكر شد، زماني كه ملك ناصر به سلطنت رسيد، مخالفان خود را يكي پس از ديگري به قتل رساند و اين گروه از امراء به دليل مخالفتشان با وي و از ترس جان خود به ايلخانان پناهنده شدند.

از مهمترين پيامدهاي پناهنده شدن امراي شام نزد ايلخانان، تحريك سلطان اولجايتو برای حمله به منطقه شام بود. در واقع سلطان اولجايتو به اصرار و تحريك امراي فراري، به قلمرو مماليك لشكركشي كرد. (خواندمير، 1353: 3/195ـ194 / ابن خلدون، 1368: 4/630 / نويري ]بي تا[: 3425) بنا به گفته مؤلف تاريخ وصاف: «چون امراء از ستم و بيداد ملك ناصر سخنها گفته بودند، سلطان جهت نجات مظلومان لشكر به جانب شام روانه كرد». (آيتي، 1383: 288ـ287) از جانب سلطان فرمان صادر شد تا « امراء به دفع فتنه و فساد ملك ناصر چريك آماده و مهيا كنند». (قاشاني، 1348: 142ـ141) اولجايتو در روز جمعه ششم ماه مبارك رمضان برحبة الشام كه اولين قلعه سرحدي خاك شام و در كنار فرات بود، رسيد و عازم فتح آن گرديد. (خواندمير، 1353: 3/195ـ194)

اولجايتو كه خود در قلب سپاه قرار داشت؛ از سلطانيه عازم بغداد شد و از آنجا به موصل رفت و پس از اقامت كوتاه در قصر بدرالدين لؤلؤ از راه سنجار عازم قلعه الرحبه شد و در نزديكي آن اردو زد. (مستوفي، 1377: 2/1438) در اين لشكركشي، امراي فراري شام از جمله قراسنقر و أفرم نيز وي را همراهي كردند. (حافظ ابرو، 1350: 105 / بويل، 1381: 5/378 / اقبال، 1384: 322ـ320) اهالي قلعه رحبه از ورود مغولان مطلع شدند و درهاي قلعه را بستند و آماده مقاومت شدند. سپاه مغول بر گرداگرد قلعه حلقه زدند و آن را به محاصره درآوردند. (مستوفي، 1377: 2/1438 / قاشاني، 1348:143ـ142) توجه به نقش أفرم فراري در اين هجوم ايلخان بسيار مهم است. زيرا أفرم به مناسبت دوستي كه با بدرالدين، مدافع قلعة رحبه داشت به اولجايتو اطمينان داده بود كه بدرالدين را به تسليم آن قلعه وادارد. (حافظ ابرو، 1350: 105) امّا بدرالدين كه به استحكامات دفاعي قلعه مغرور شده بود، از اين كار امتناع ورزيد. سپاه مغول سعي كرد قلعه را تصرف نمايد كه مدافعين قلعه مقاومت كردند و با سپاه مغول به مقابله پرداختند. (قاشاني، 1348: 143 / ابن حجر عسقلاني، 1414ق: 1/542) سرانجام با وساطت خواجه رشيدالدين فضل الله همداني، امير چوپان و بدرالدين قاضي الرحبه، كوتوال قلعه پذيرفت كه قلعه را تسليم كند و تابعيت حكومت ايلخاني را بپذيرد. (صفدي، 1959م: 3/185 / ابن وردي، 1417ق: 2/253) آوازه اين خبر وحشت خاصي را ميان اهل حلب و دمشق برانگيخت و باعث فرار آنها به مصر شد. اما با رسيدن خبر بازگشت اولجايتو، مردم به شهرهاي خالي از سكنه خود مراجعت نمودند. (مقريزي، 1418ق:2/485)

پناهندگي اعراب آل فضل (بني فضل) به سلطان اولجايتو


بررسي نقش اميران طایفه عرب آل فضل (بني فضل) در روابط ميان ايلخانان و مماليك، اهمّيت اين اعراب بياباننشين و تحركات آنها در قبال دو طرف را هر چه بیشتر برجسته مینماید. این، بدان سبب است که هم ايلخانان و هم مماليك به موقعيت حساس اين قبيلة عرب مستقر در صحاري بين شام و عراق واقف بودند. در واقع قبايل عرب در حدود مرزهاي غربي ايلخانان موقعيتي خاص داشتند. آنها در بيابانهاي مابين عراق، شام، نجد و حجاز سكونت داشتند. اين اعراب باديه نشين كه به نام عمومي اعراب بني ربيعه شهرت داشتند، اتحاديهاي از قبايل و طوايف مختلف كوچرو بودند. آنها به سه گروه تقسيم ميشدند و هر كدام بخشهايي از مناطق مابين عراق، شام و حجاز را در اختيار گرفته، اميري از آن خود داشتند. يكي از آن گروهها، آل فضل بودند كه اميرشان فضل بن ربيعه بن علي بن نوح بن بدر بن سميع بود و قلمروِ آنها از شهر حمص تا قلعه جعبر و از آنجا تا بصره امتداد داشت. (خلعتبري ـ سپهري راد، 1385: 32) با برقراري روابط دوستانه ميان ايلخانان و اعراب بني فضل، مرزهاي غربي ايلخانان كه همواره صحنه درگيري ميان مصر و ايران بود، براي مدتي به آرامش نسبي رسيد. به نظر ميرسد، اين متعادل شدن اوضاع تا حد زيادي به خاطر پناهندگي رؤساي بني فضل نزد ايلخانان باشد.

1.پناهنده شدن سليمان پسر امير حسامالدين مهنا


برخي از منابع مانند تاريخ وصاف و روضه الصفا، بلافاصله پس از توضيح درباره عزيمت امراي فراري شام در ربيعالاول سال 712ق. نزد ايلخانان، از نامه امير حسامالدين مهنا بن عيسي، سردار اعراب شام كه از ترس ملك ناصر، درخواست پناه خواهي از اولجايتو را كرده بود، سخن به ميان آورده اند. منابع ذكر ميكنند كه اولجايتو در جواب نامه: 


«مراحم سلطاني و عواطف ايلخاني اثر اقبال به ظهور رسانيده، يرليغي بر استعطاف و استمالت و خلعت خاص و تشريفات اقارب و برات سه هزار تغار غله بر عراق عرب و دياربكر مصحوب ايلچي روان كرد». (ميرخواند، 1380: 5/4308 / آيتي، 1383: 288ـ287)

اولجايتو پس از روانه كردن ايلچيان نزد امير حسامالدين مهنا، به سوي شام لشكر كشيد. به نظر ميرسد اين هجوم علاوه بر تحريكات امراي فراري شام، در نتيجه دخالتهاي امير حسامالدين مهنا نيز بوده است. به هر ترتيب در اثناي حمله سلطان اولجايتو به شام و هنگاميكه وي وارد موصل شد و در قصر بدرالدين لؤلؤ فرود آمد، سليمان پسر امير حسامالدين مهنا از بغداد به پناهخواهي نزد وي آمد و ايلخان به گرمي از او استقبال كرد. (ميرخواند، 1380: 5/4309/ آيتي، 1383، 288) منابع ذكر ميكنند كه:


«سلطان او را بنواخت و ده هزار دينار زر در دامن او ريخت و همراهان او را نيز جامه و زر انعام داد و فرمان صادر كرد تا حله و كوفه و شفاته با اعمال را كه زيادت از چهل تومان (چهارصد هزار دينار) زر حاصل آنهاست به رسم اقطاع بدو دادند». (ميرخواند، 1380: 5/4309)

2. فرار و پناهندگي امير حسامالدين مهنا


با مرگ غازان خان و به تخت نشستن اولجايتو، امير مهنا بن عيسي به همراه امراي فراري شام به اولجايتو پناه برد و مورد اكرام و احترام وي قرار گرفت. اولجايتو، ركب العراقي امارت حج مسلمانان قلمروِ ايلخاني را به او واگذار كرد. (ابن حجر عسقلاني، 1414ق: 4/370ـ369) امير حسامالدين مهنا در سال 713ق. / 1314م. به شام بازگشت و باري ديگر از سوي سلطان مماليك به امارت اعراب باديه نشين منصوب گرديد. (صفدي، 1418ق: 5/467)

به هر ترتيب پس از فرار سليمان پسر امير حسامالدين مهنا نزد اولجايتو، امير حسامالدين مهنا خود نيز در سال 716ق./ 1317م. در پي پاسخ منفي كه به دلجويي ملك ناصر در رابطه با اختلافات شان داده بود، به دربار اولجايتو گريخت و در عراق اقطاعاتي را به دست آورد و ایلخان را به فتح دمشق و مصر تشويق كرد. (قاشاني، 1348: 199 / ابن خلدون، 1368: 4/630 / ابن حجر عسقلاني، 1414ق: 4/370 ـ 369)  

مهنا بن عيسي نزد ايلخانان صاحب اقطاعاتي شد. اقطاع او از سوي سلطان مماليك، شهر سرمين در شام بود. مهنا بن عيسي پسر خود سليمان را نزد ايلخان اولجايتو و ديگر پسرش، موسي بن مهنا را نزد ملك ناصر سلطان مصر فرستاد و خود نيز در سلميه شام مستقر گرديد. (ابي الفداء، ]بي تا[: 2/8) از اين زمان به بعد، او با هر دو دربار ايلخاني و دربار مماليك ارتباطي نزديك داشت و فرستادگاني از طرفين نزد وي اعزام ميشدند و خلعت و انعام ميآوردند. 

اگرچه تحريكات امير مهنا بن عيسي ميتوانست موجب تيرگي روابط و از سرگيري نبرد ميان ايلخانان و مماليك شود، امّا حُِسن سياست اولجايتو و عدم پذيرش درخواست هاي امير مهنا مبني بر يورش به شام و مصر باعث شد تا مرزهاي غربي همچنان از آرامش برخوردار باشند. (خلعتبري ـ سپهري راد، 1385: 39) بدين ترتيب و در نتيجه برقراري مناسباتِ اعراب بني فضل و ايلخانان و واگذاري مناطقي به عنوان اقطاع به آنها، روابط مصر و ايران دچار تحولاتي چشمگیر گردید. به گونهاي كه خصومت و درگيري ميان ايلخانان و مماليك در مقاطعي خاص با فرار و يا پناهندگي اعراب بني فضل، دچار فراز و فرود فراوان ميگرديد. 


پناهنده شدن پسر شريف مكه نزد اولجايتو


رقابت و درگيري با مماليك به منظور تسلط بر امور شهر مكه از مسائل مهم دورة اولجايتو بود. بروز اين تحول را ميتوان در درجه اول معلول سياست گرایش اولجايتو به تشیع، سپس علاقه ايلخانان براي نفوذ در حجاز و تسلط بر راههاي عمده تجاري كه از آن حدود ميگذشت و در نهايت در اوضاع آشفته و نابسامان سياسي شهر مكّه دانست. (بياني، 1367: 3/1305) در اين زمينه، پناهندگي حميضه پسر شريف مكّه نزد اولجايتو قابل توجه است:

«روز دوشنبه بيست و دوم رجب سال 716 / 1317م.، حميضه پسر شريف مكه، برادر خود را كه از نزديكان سلطان ملك ناصر بود بكشت و به ديار عجم خدمت سلطان محمد اولجايتو مبادرت نمود». (قاشاني، 1348: 200ـ199 / صفدي، 1418ق: 2/305ـ303 / ابن حجر عسقلاني، 1414ق: 2/79)

او به منظور تسلط بر امور به جاي برادر خود، از اولجايتو مساعدت طلبيد و سلطان نيز حاجي دلقندي از خواص و مقربان خود را كه از سادات حسيني خراسان بود با هزار سوار به كمك وي فرستاد. (قاشاني، 1348: 200ـ199 / ابن عنبه، 1363: 195) علاوه بر آن، امير شاه ملك را كه داراي تمايلات شيعي بود، مأمور كمك به حميضه كرد تا مكّه را تصرف كند و حميضه را به جاي برادرش به امارت بنشاند. اولجايتو افزون بر اين كمك ها، بصره را نيز به او واگذار كرد. (ابن سباط، 1413ق: 2/626 / ابوالفداء، ]بي تا[: 2/80) به هر ترتيب، سپاه اعزامي اولجايتو در مقابل تهاجم غافلگيرانه اعراب آل فضل منهزم گرديد، اما حميضه با اندكي از سپاهيان خود موفق به فرار به اطراف مكّه شد و با همان اندك فراريان بر مكّه مسلط گرديد و تابعيت دولت ايلخاني را پذيرفت. (خلعتبري ـ سپهريراد، 1385: 40 / بياني، 1367: 3/1054)

رقابت ايلخانان و مماليك براي دستيابي به منافع حاصله از حج، از جمله نفوذ در مناطق گوناگون، تسلط بر آن نواحي و عوايد اقتصادي خاص، تحركات و رقابتهايي را ميان دو طرف بوجود آورده بود كه با حضور فراريان و پناهندگان تشديد ميگرديد.


ورود امراي شام نزد ابوسعيد 


برخي منابع به حضور گروهي از پناهندگان و فراريان مملوك در سال 720ق. نزد ابوسعيد اشاره ميكنند:


«در سال اثنين و سبعمائه نيز به حدود بيستون سه امير از امراء شام بايلي درآمده برسيدند و مقدم ايشان عليشير و پادشاه اسلام ايشان را بنواخت و سيورغاميشي فرمود». (همداني، ]بيتا[ 2/951ـ950؛ همداني، 1358ق: 143ـ142)  


منابع تاريخي، اطلاعات ديگري را در مورد علت و چگونگي فرار اين گروه از امراي شام بيان نكردهاند.

با حضور آخرين گروه از فراريان و پناهندگان نزد ايلخانان، به تدريج مقدمات برقراري دوستي ميان ايلخانان و مماليك فراهم گشت و قرارداد صلحي به سال 723ق./ 1323م. بین دو طرف منعقد گرديد. (ابن خلدون، 1358: 4/790) بدين ترتيب، كينه و دشمنيِ شصت سالة ايلخانان و مماليك به پايان رسيد و حركت امواج فراري و پناه خواه در اين دوره تداوم نيافت. 


نتيجه

در دوره ایلخانان نزديك به هشت گروه بزرگ و كوچك از دولت مماليك، امراي شام و وابستگان آنها از مرزهاي مصر به حدود و ثغور قلمرو ايلخانان فرار كرده و پناهنده شدند. اين امواج پناهخواه، نقش برجستهاي را در افزايش خصومت مغولان عليه مماليك و تهاجم به مصر و شام ايفاء كردند. پراكندگي زمانيِ تحركات و مخالفتهاي اين گروهها عليه حاكميت مصر، نشان از عدم يكپارچگي حكومت مماليك و درگيريهاي داخلي آنها در مقاطع مختلف زماني دارد. 

در يك جمعبندي كلي ميتوان گفت: دو گروه فراري كه در زمان سلطنت آباقاخان با ايلخانان متّحد شدند، نه تنها فايدهاي را موجب نشدند، بلكه خسارتهايي را نيز بر ايلخانان وارد كردند. اما برخلاف اين دو گروه، دستههايي كه در زمان سلطنت غازان خان و اولجايتو به ايلخانان پناهنده شدند، شرايط مناسبتري را به سود آنها رقم زدند. با اين همه، اطّلاعات موجود نشان ميدهد كه فراريان مملوك به جز تحريك ايلخانان براي حمله به مصر و شام تأثير مهم ديگري را سبب نشدند. 

در نقطه مقابل اين جريان، يعني عدم بازدهي مناسب از جانب فراريان به نفع ايلخانان، اين گروههاي پناهنده امتيازات فراواني را از ايلخانان دريافت نمودند. اعطاي نواحي مختلف به عنوان اقطاع و واگذار كردن مناصب و موقعيتهاي عالي در نواحي گوناگون از سوي ايلخانان مغول به امراي فراري شام، كمك شاياني به توسعه نفوذ اين گروه ها در مناطق مختلف قلمروِ ايلخاني نمود. علاوه بر آن، دست يافتن به مقام اميري ايالات اصلي ايلخاني نيز قدرت فراواني را به لحاظ سياسي و نظامي نصيب مملوكان كرد. اين نكته، زماني برجستهتر ميشود كه امراي مصر و شام از پناهندگي نزد ايلخانان سر باز زده و دوباره به سمت مصر فرار كردند و اطّلاعات شاياني از نظام حكومتي مغولان را به مصر منتقل نمودند.

به نظر ميرسد گروههاي فراري و پناهخواهي كه از مصر به قلمروِ ايلخانان وارد شدند، تأثيرات چندان ماندگاري را بر ايرانِ عصرِ مغولان نگذاشتند. اين امر ميتواند ناشي از چند عامل از جمله: اختلافات مقطعي و كوتاه مدت مماليك مصر و امراي شام و همچنين عدم استقرار و اقامت طولاني آنها نزد ايلخانان باشد. به هر تقدير بايد خاطر نشان كرد كه انجام پژوهشي قابل اعتناء پيرامون روابط ايلخانان و مماليك، بدون بررسي نقشِ امواج پناهخواهِ سياسي در تكوين و تداوم اين مناسبات، چندان كامل و جامع نخواهد بود.
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1 به معناي رحمت، بخشش و نوازش


1 قبچاق، جوان به اسارت گرفته شده در نبرد ابلستان بود كه بعدها يكي از مملوكان قلاوون شد.


1 منابع حضور گروه هاي ديگري از فراريان و پناه خواهان پيش از اين سال را نيز ذكر كردهاند.


2 الزردكاش به معني سازنده سلاح است.


1 قراسنقر به معني شاهين سياه است و چون ايلخان موي قراسنقر را سپيد ديد، نام او را به آق سنقر يعني شاهين سپيد تغيير داد. (بويل، 1381: 5/378)







