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*

**

عنازیان (حک183 .ـ533ق) از خاندانهای حکومتگری بودند که همزمـان
با قـدت گیـری سـجووقیان (حـک924 .ــ545ق) ،دت منـاق ی از غـر ایـران
حکومت میکردند .توابط سجووقیان با اینان که دت مسیر توسعه قجمرو آنها قرات
گرفته بودند ،دت برهههای مختجـ ،،متاـاو و تـابر ـرایط و اوضـاع سیاسـی
منط ه و خالفت عااسی و دت نتیوه گاه دوستانه و مسـاممتآمیـز و گـاه تیـره و
همراه با دتگیری نظامی بود .این نو ـتات بـا تویکـرد توصـیای ـ تحجیجـی و بـا
استااده از منابر تاتیخی ،ضمن برتسی توابط این دو حکومت ،دت پی پاسـ بـه
این پرسش است که عوامل سیاسی دت دوتههای مختجـ ،چـه ارـری دت توابـط
بنیعناز و سجووقیان دا ته است؟ یافتههـای ایـن پـووهش ناـان مـیدهـد کـه
بنیعناز با برآوتدی که از توان خود و توان سـجووقیان و تقیاـان آنهـا دا ـتند،
* استادیار و عضو هیئت علمی پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت

پژوهشگاه علوم و فرهنگ
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توابط دوگانهای تا با این سجسجه ترکنواد دناال میکردند؛ گاه مانند «مهجهـل بـن
محمد بن عناز» به پیکات سجووقیان میتفتند و گاه چون «سُعدی بن ابیاماـوک»
به خدمت حاکمان سجووقی دتآمده ،موتد مط ،آنها قرات مـیگرفتنـد .عـوامجی
مانند اختالفا

دتونی خاندان عنازی و همراهی یـا تویـاتویی آنـان بـا تقاـای

سجووقیان دت این توابط دوگانه اررگذات بوده است.

کلیدواژگان :عنازیان ،سلجوقیان ،تاریخ ایران ،مهلهل بن محمد بن عناز ،سُعدی بن
ابیالشوک.
مقدمه

عنازیان یکی از خاندانهای حکومتگر کرد بودند که از سال  359تا 899ق .بر مناطق
وسیعی از غرب ایران حکومت می کردند .آنان همواره تحت تأثیر یاا تاابح حکوماتهاای
همجوار خود بودند و با این همسایگان روابط متفاوتی داشتند .آنچه در این میان از اهمیت
بیشتری برخوردار است آن که عنازیان در نیمه اول قرن پنجم ،در مسیر حکومت تازهنفس
سلجوقیان ترک قرار گرفتند که در راه گسترش حوزه نفوذ خود ،قدرتهای رقیب یا ماانح
را برنتافته ،آنها را از میان میبردند یا به تبعیت خود درمیآوردند .با توجه به این کاه تاا
کنون روابط سلجوقیان با بنی عناز مورد تحقیق و بررسی قرار نگرفته ،این نوشاتار پاس از
اشاره به تاریخچه خاندان عنازی و روابط آنان با سلجوقیان ،عوامل سیاسی مؤثر بار آن را
بررسی میکند.
 .1خاندان و دولت عنازی
9

2

نام این خاندان در بیشتر منابح با عنوان «بنایعنّااز» و در برخای «بنایعیاار» و در
برخی از منابح نیز «بنیعنّان» 3آمده است .در کتاب المدن الکردیة از این خاندان با هر دو
عنوان «عناز» و «عنّان» 9نام برده شده است .طبق نقل برخی از مناابح معارار ،باه ایان

خاندان «طایفه ابوالشوک» 8هم گفته میشده است .در کتااب تااریخ دیالماه و غزنویاان
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عنوان «بنوعنث» برای این خاندان ذکر شاده اسات 8،کاه در مقایساه باا دیگار عنااوین
ذکرشده در منابح متقدم تاریخی ،عجیب به نظر میرسد.
حکومت این خاندان از اواخر قرن چهارم قمری شروع شد و بیش از یکرد ساال بار
قسمت عمدهای از مناطق غرب ایران ا شامل لرستان شمالی« ،قرمیسین»« 7،حلاوان»،

5

«شهرزور» 1و «رامغان» 91ا فرمانروایی کردند .آن ها در ابتدا خراجگزار «آل بویه» بودند
و در برههای از زمان هم خراجگزار سالجقه گردیدند.

99

نخستین فرمانروای عنازیان« ،ابوالفتح محمد بن عناز» از عشیره «شاذنجان» کرد بود
که در سال 359ق ،.امارت خود را در حلوان پی ریخات .او در ساال 919ق .درگذشات و
پسرش «ابوالشوک فارس» ملقب به «حسام الدولة» (حاک919 .اا937ق) ،جانشاین او
شد 92.ابوالشوک توانست در سال 917ق .با شکسات دادن و کشاتن «طااهر بان هاالل
برزیکانی» (م917ق) آخرین حاکم خاندان حسنویه ،حکومت حسنویه359( 93ا917ق) را از
میان بردارد.

99

در سال 931ق .غزها در اداماه فتوحاات خاود وارد همادان شادند و در «اسادآباد» و
«دینور» چادرهای خود را بر پا کرده ،در آن نواحی ،اعمال شنیح زیادی مرتکاب شادند.

98

«ابوالفتح بن ابیالشوک» (م ح938ق) ،که از طرف پدرش فرمانروایی دینور را بار عهاده
داشت ،غزها را شکست داد و گروهی از آنها را اسیر کرد .امارای غاز بارای آزاد کاردن
اسیران خود با ابوالفتح مکاتبه کردند و ابوالفتح بن ابیالشوک هم به شرط انعقاد پیمان بین
دو طرف ،تقاضای آنان را پذیرفت؛ پس بعد از انعقااد پیماان رالح باین غزهاا و کاردان
عنازی ،اسیران ترک آزاد شدند 98.بلندی آوازه ابوالشوک پس از پیروزی ابوالفتح بر غزهاا،
سبب شد کاه خلیفاه عباسای باه او لقاب «حساام الدولاة» داده ،یاک قبهاه شمشایر
جواهرنشان به وی عطا کند.

97

بعد از پیروزی ابوالفتح بر غزها ،او که همچنان از طرف پدرش فرمانروای دیناور باود،
توانست برخی از مناطق اطراف را هم به تصرف خاود درآورد .اباوالفتح کاه از غارور ایان
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پیروزیها میپنداشت بر پدر خود برتری دارد ،به قالع اطراف طمح کرد و به آنها دسات
انداخت .این دستاندازی به درگیری وی باا عماویش «ابوماجاد مهلهال بان ابایالفاتح
شاذنجانی» انجامید .در این درگیری ابوالفتح به دست عمویش اسیر شد 95و این مایه بروز
اختالف و درگیری بین ابوالشوک و برادرش مهلهل شد .ابوالشوک موفق نشد فرزندش را
از بند اسارت مهلهل آزاد کند 91و این اختالف همچنان در میاان آنهاا باود تاا ایان کاه
سرانجام ابوالشوک در سال 937ق ،.در قلعه «سیروان» 21درگذشت.
پس از مرگ ابوالشوک ،اختالف باین خانادان عناازی از جملاه باین مهلهال ،بارادر
ابوالشوک و «سُعدی» پسر دیگر ابوالشوک تشادید شاد و هار یاک در گوشاهای مادعی
حکومت شدند .از یک طرف مهلهل ادعای امارت کرد و با نیروهای خود بر سُاعدی پسار
ابوالشوک یورش برد و تمام قلمارو او را تصارف کارد و از طارف دیگار «امیار سُارخاب
شاذنجانی» ،پسر ابوالفتح محمد بن عناز ،که در سال 992ق .بر ناحیهای به نام «ماهکی»
در اطراف کرمانشاه حکومت میکرد 29،به قلمرو برادرزادهاش سُعدی بن ابیالشوک حملاه
کرد و «بندنیجین» 22را به تصرف خود درآورد .وی بعد از چندین نبرد با سُعدی ،باالخره او
را شکست داد و اسیر و زندانیاش کرد .مدتی بعد از این ماجرا ،کردهای لُریه و گروهی از
سپاهیان سرخاب بر ضد او ا که بنای بدرفتاری با آنان و بستگانشان را گذاشته بود ا باه
پاخاستند و او را دستگیر کرده ،نزد برادر «طغرل سلجوقی»« ،ابراهیم ینال» (م989ق)

23

بردند؛ ابراهیم ینال هم یک چشم سرخاب را از کاسه درآورد چرا کاه درخواسات او بارای
آزاد کردن سُعدی را نپذیرفت.

29

قبل از اسیر شدن سرخاب در دست ابراهیم ینال« ،ابوالعسکر» پسر سارخاب ،از رفتاار
پدرش با سُعدی و به بند کشیدن او ،ناراحت شد و از پدرش خواست تا سُعدی را آزاد کند،
ولی پدرش این درخواست را نپذیرفت .همین که سرخاب اسیر شد ،ابوالعسکر به قلعه رفت
و سُعدی ،پسر عموی خود را آزاد کرد و به او نیکای کارد و از او قاول گرفات گذشاته را
فراموش کند و برای آزادی سرخاب از دست ابراهیم ینال تالش کند 28.البتاه وسااطت او
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نزد ابراهیم ینال فایدهای نداشت و سرخاب همچنان در اسارت ابراهیم ینال بود تا این که
مهلهل آزادی او را از برادرش ،طغرل سلجوقی درخواست کرد که پذیرفته شاد و سارخاب
بعد از آزادی ،به ناحیه ماهکی که قبالً هم در اختیار او بود رفت.

28

در ادامه درگیریهای درونخاندانی بنیعناز ،در سال 998ق ،.سُعدی بن ابیالشوک به
جنگ با عموی خود مهلهل برخاست و او را شکسات داد و اسایرش کارد 27اماا در ساال
997ق« ،.بدر بن مهلهل» ،پسر عموی خود ،سُاعدی را شکسات داد و او را اسایر کارد و
قلمروش را به تصرف خود درآورد .بدر بن مهلهل پس از آن به حکومات پرداخات اماا از
کارهای بعدی و مدت حکومتش اطالعی در دست نیست.

25

از این زمان برای مدتی اوضاع و احوال عنازیان بسیار آشافته اسات چارا کاه گساتره
سرزمینی حکومت این خاندان ،اغلب دستخوش تغییر میشد تا این که «سرخاب بن بادر
بن مهلهل» ملقب به «ابوالفوارس» در سال 979ق .به فرمان طغرل سلجوقی بر شهرزور
و «خُفتِیان» 21و «دقوقا» 31حکومت یافت و با «سلطان برکیارق» (م915ق) پسر «ملکشاه
سلجوقی» هم پیمان شد.

39

پس از مدتی ترکمن ها به او حمله کردند و با غارت قلمرو او زیانهای زیادی باه او و
مردم تحت فرمانش تحمیل کردند؛ اما ابوالفوارس خسارتهای مردم را جباران کارد .وی
که مردی با کفایت ،مقتدر ،عادل و ثروتمند و سخاوتمناد باود ،باه مساتمندان کماک
میکرد و در مدت فرمانرواییاش مساجد و مدارسی تأسیس کرد و علما و شاعرا و ادباا را
ارج زیادی مینهاد .وی سرانجام در سال 811ق .درگذشت.

32

بعد از مرگ ابوالفوارس ،برادرش «ابومنصور بن بدر» ،به فرمانروایی شاهرزور رساید و
مدت  99سال مستقالً حکومت کرد .او انسانی با اراده و مادبرر و شایساته باود و در آغااز
حکومتش به استحکام قلعهها و آبادی شهرها و روستاها پرداخت .در زمان او اتفاق خاری
روی نداد و مردم در رفاه و آسایش زندگی میکردند .ابومنصور در سال 899ق .درگذشت و
با مرگش حکومت  931ساله عنازیان به پایان رسید.

33

این درگیریهای درون خاندان عنازیان در حالی بود کاه سالجوقیان پاس از محکام
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کردن جای پای خود در مناطق شرقی ،به تدریج به سمت غرب حرکت کارده ،باه بغاداد
نزدیک میشدند.
 .2مواجهه عنازیان با سلجوقیان

طغرل سلجوقی (م988ق) پس از غلبه بر نیروهای «سلطان مسعود غزنوی» (م921ق)
پیروزمندانه وارد نیشابور شد و حکومت سلجوقیان را تأسیس کرد .وی در ادامه با شکست
دادن سلطان غزنوی در نبرد دندانگان (دندانقان) به سلطه آناان در ایاران پایاان داد و باا
تثبیت پایههای حکومت خود ،به گسترش قلمرو خویش پرداخت و بدین منظور ساپاهیان
خود را به مناطق مختلف روانه کرد 39.او در همین جهت ،برادرش ابراهیم ینال را به سوی
نواحی غربی ایران فرستاد.
نخستین رویارویی ترکان سلجوقی با کردان عنازی در سال 937ق .اتفاق افتاد ،یعنای
زمانی که تقریبا  81سال از حکمرانی خاندان کرد عنازی میگذشت .در این سال سالطان
طغرل سلجوقی ،برادرش ابراهیم ینال را برای تصرف سرزمینهای «جبال» روانه کارد.

38

ابراهیم ینال پس از تصرف جبال به سوی همدان رفت و آن جا را فتح کرد که حااکم آن
جا «گرشاسف بن عالءالدوله» ،به کردهای «جوزقان» 38پناه برد و ابراهیم ینال باه قصاد
تصرف سرزمین کردها به سوی دینور لشکر کشید.

37

در آن هنگام ابوالشوک فارس بن محمد بن عناز (م937ق) کاه در دیناور باود از بایم
ابراهیم ،به قرمیسین رفت .ابراهیم ینال هم به راحتی دینور را تصرف کرد و پس از تسلط
بر آن جا ،روی به قرمیسین نهاد 35.ابوالشوک پس از آگاهی از قصد ابراهیم ،قرمیساین را
ترک کرد و به حلوان گریخت .وی هنگام تارک قرمیساین پادگاانی از ساپاهیان دیلام و
کردهای شاذنجان برای مقابله با تجاوز سلجوقیان در آن شاهر گماشات و موفاق شاد از
پیشروی نیروهای سلجوقی جلوگیری کند ،امرا این نیروها هم سرانجام شکست خوردند 31و
ابراهیم ینال در ماه رجب ،قرمیسین را تصرف کرد و بسیاری از نیروهای ابوالشوک عنازی
را کشت و اموال و سالحهای آنان را غنیمت گرفت و کسانی را هم که جان ساالم باه در
برده بودند از آن جا بیرون راند؛ عدهای هم به ابوالشوک پیوستند 91.سپاه سلجوقی شهر را
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هم تاراج کردند و بسیاری از اهالی آن را کشتند و زنان را به اساارت گرفتناد .ابوالشاوک
خانواده و اموال و سالح خود را از حلوان به قلعه سیروان برد و عدهای از ساپاهیانش را در
حلوان مستقر کرد 99.ابراهیم ینال در ماه شعبان« ،ریمره» 92را تصرف کرد و بعد از آن به
سوی حلوان رفت .مردم حلوان شهر را تخلیه کرده و در سرزمینهای اطراف پراکنده شده
بودند .ابراهیم ینال شهر را تاراج کرد و منازل بسیار ،از جمله منزل ابوالشوک عنازی را به
آتش کشید و شهر را به ویرانه تبدیل کرد.

93

گروهی از ترکان سلجوقی باا تعقیاب کساانی کاه باا خاانوادههاا و اماوال خاود باه
«خانقین» 99گریخته بودند ،تمام آنچه را که به همراه این خانوادهها بود ،ربودند و منااطق
اطراف خانقین ،از جملاه «مایدشات»( 98ماهیدشات) و آباادیهاای اطاراف آن را تااراج
کردند.

98

ابوالشوک وقتی دید توان مقابله با حمالت ابراهیم یناال را نادارد ،دسات دوساتی باه
سوی دیگر افراد خاندان عنازی از جمله برادرش ،مهلهل دراز کرد .از این زماان باه بعاد،
روابط بنیعناز و سلجوقیان تحت تأثیر عوامل مختلف ،با فراز و نشیبهایی مواجه بود.
 .3عوامل مؤثر بر روابط دولت عنازی و سلجوقیان
3ـ .1اختالف درونخاندانی عنازیان

یکی از مهمترین عوامل اثرگذار در روابط بنیعناز و سلجوقیان را باید اختالفات درونی
این خاندان ،به ویژه اختالف سُعدی با عمویش مهلهل دانست.
در آخر ماه رمهان سال 937ق ،.ابوالشوک فارس بن محمد بن عنااز ا کاه از تارس
ابراهیم ینال سلجوقی از حلوان به سیروان گریخته بود ا پاس از یاک بیمااری ،در قلعاه
سیروان درگذشت .پس از مرگ وی ،کردها با فرزنادش سُاعدی همراهای نکردناد ،و باه
اطاعت برادر ابوالشوک ،مهلهل درآمدند 97.از ایان پاس هار یاک از ایان دو باه یکای از
قدرت های برتر زمانه متمایال شاد؛ مهلهال عناازی از خلیفاه عباسای «عبادا قاا م»
(922ا987ق) اطاعت کرد و چشام امیاد باه یااری او دوخات و در مقابال ،سُاعدی بان
ابیالشوک عنازی به یاری ترکان سلجوقی امید بست.

95
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مهلهل به پشتوانه یاری خلیفه ،در سال 935ق .شهرهای قرمیسین و دینور را تصارف
کرد و «بدر بن طاهر بن هالل» (م931ق) گماشته ابراهیم ینال بر آن جا را اخاراج کارد.
بدین شرح که وی برای تصرف دینور ،فرزندش «محمد» را با ساپاهی باه دیناور گسایل
داشت .در آن هنگام سپاهیان ابراهیم ینال در دینور قرارگاه داشاتند .پاس از جنگای کاه
کشتگانی از دو طرف گرفت ،سپاهیان ابراهیم ینال منهزم شدند و «محماد بان مهلهال»
توانست دینور را نیز تصرف کند 91.این در حالی بود کاه بارادرزاده او ،یعنای سُاعدی بان
ابیالشوک بر خالف پدر و عموی خود ،به سلجوقیان پیوسته بود.

81

سُعدی که می پنداشت پس از مرگ پدر بر کرسای حکومات خانادان عناازی خواهاد
نشست ،با مشاهده اقبال مردم به عمویش ،مهلهل ،برای پیروزی بر او و رسیدن به قدرت،
از سلجوقیان یاری طلبید و با کمک ترکان سلجوقی به منااطق تحات حکومات مهلهال
حمله کرد.
در پیوستن سُعدی به سلجوقیان ،عالوه بر انگیزه بازپسگیاری قادرت ازدساترفتاه،
عوامل دیگری هم نقش داشت که از جمله آنها میتوان به تحقیر سُعدی از جانب مهلهل
اشاره کرد .مهلهل با مادر سُعدی ازدواج کرده باود اماا ناه تنهاا مراعاات بارادرزادهاش را
نمیکرد بلکه در تحقیر او نیز میکوشید و نیز حقوق کردهای شاذنجان را ا با این که خود
از آنان بود ا رعایت نمیکرد .از این رو سُعدی در نامهای به ابراهیم ینال ،تمایال خاود را
برای پیوستن به او در میان نهاد که ابراهیم از آن استقبال کرد و به او وعده داد که میراث
پدرش را به او بازگرداند .بدین ترتیب سُعدی با گروهی از کردهای شااذنجان باه اباراهیم
ینال پیوست.

89

سُعدی در سال 931ق .به همراه گروهی از ترکان سلجوقی که به دستور ابراهیم ینال
به او پیوسته بودند به حلوان رفت و با تصرف آن جا در ماه ربیح االول به نام ابراهیم ینال
خطبه خواند و مدتی در آن جا اقامت گزید و سپس به مایدشت (ماهیدشت) برگشت که به
دنبال آن ،عموی او مهلهل به حلوان رفت و آن جا را باز پس گرفت.

82
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سُعدی بار دیگر رو به حلوان نهاد و با فرار مهلهل دوباره آن جا را تصرف کرد و از آن
جا رو به عموی دیگر خود «سرخاب» نهاده ،او را سخت تحت فشار قرار داد و اماوالش را
غارت کرد و گروهی از همراهاان خاویش را باه بنادنیجین رواناه کارد و آنهاا پاس از
دستگیری نماینده سرخاب ،آن جا را تاراج کردند و سرخاب از آن جا فرار کرد و به قلعاه
«دزدیلویه» رفت 83و در آن جا پناه گرفت 89.پس از رفتن سُعدی باه قرمیساین ،مهلهال
فرزند خود ،بدر را به حلوان فرستاد و بار دیگر آن جا را تصرف کرد.
سُعدی بار دیگر به حلوان برگشت .طرفداران مهلهل ،حلوان را ترک کارده ،یاا در د
آن پناه گرفتند 88.مهلهل نیز که از نزدیک شدن او آگاه شد ،به د «تیران شاه» نزدیک به
شهرزور رفت و در آن جا پناه گرفت .ترکان با تصرف آن نواحی ،اموال و چارپایان فراوانی
را به غنیمت گرفتند 88.سُعدی با مشاهده ایان وضاعیت و تحصان عماویش در آن د  ،از
ترس هواخواهان او که در د حلوان پناه گرفته بودند و با هدف محارره آن د  ،به حلوان
برگشت و آن جا را محارره کرد .ترکان سلجوقی حلوان را تاراج کرده ،از کشتار و هتاک
نوامیس مردم پرهیز نکردند و خانه های مردم را به آتش کشیدند ،و مردم حلاوان پراکناده
شدند.

87

سُعدی بعد از این که توانست با یاری ترکان سلجوقی حلوان را تصرف کند ،بندنیجین
را به «ابوالفتح بن وررام» 85به اقطاع داد 81و او را در جنگ با عموی دیگرش ،سرخاب بان
محمد بن عناز با خود همراه کرد؛ 81اما هنگام عبور از دررهای تنگ در راه قلعاه دزدیلویاه،
که سرخاب در آن پناه گرفته بود ،در کمین نیروهای دشمن گرفتار و با جمعی از یاارانش
اسیر شد 89.ابن اثیر علت این شکست سُعدی را طمح زیاد برای تصرف مناطق وسیحتار و
نیز بیتدبیری در حمله به قلمرو سرخاب و ناآگاهی از مسیر دانسته ،میگوید:
سُعدی به علت طمع زیادی که به تصرف مناطق تحت حکومت عموی خوود،
سرخاب داشت و همچنین به علت اتکایی که به نیروهای تحت امر خوود داشوت،
بی آن که پیشتازانی به آن تنگه بفرستد و از شرایط و موقعیت آن دره اطالعاتی
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کسب کند ،وارد آن شد؛ ولی بر عکس آنها ،سرخاب در قلعه کوه و مشورف بور
دهانه تنگه ،حرکات آنها را به وسیله گروهی از کردها زیر نظر داشوت و هموین
که وارد تنگه شدند سرخاب با آنها روبهرو شد؛ او از دژ خوود بوه زیور آمود و
جنگی سخت درگرفت .سُعدی و نیروهایش با دیدن این صحنه خواستند از تنگوه
بیرون بیایند ،ولی دیگر کار از کار گذشته بود و حیله آنها در این امر کارسواز
نشد و شکست خوردند و کردهایی که در قلوه کووه بودنود آنهوا را بوه رگروار
تیرهای خود بستند و سستی در کارشان روی داد و سُعدی و ابوالفتح بون وراا و
دیگر سرکردگان و رؤسا ،اسیر و ترکان و کردهایی که با آنهوا بودنود پراکنوده
شدند ،در حالی که آنان پیش از این ،آن نواحی را در تصرف داشتند و در آن جا
ساکن بودند.

62

بدین ترتیب سُعدی که پیش از این توانسته بود با همکاری ابراهیم ینال ،بیشتر مناطق
غربی ایران را تصرف کند ،بهره چندانی از این همکاری نبرد و باه علات رعایات نکاردن
مسایل نظامی ،از عموی خود سرخاب شکست خورد و به اسارت او درآمد.
سرخاب پس از غلبه بر برادرزاده خود سُعدی ،با برخی از سپاهیان خود و نیز کردهاای
لُریه 83بنای ناسازگاری گذاشت که با شورش ایشان مواجه شد؛ آنان او را دستگیر کارده،
نزد ابراهیم ینال بردند ،ابراهیم هم یک چشم او را کور کرد 89چرا کاه ا هماان طاور کاه
گذشت ا ابراهیم ینال خواستار آزادی سُعدی شد و سرخاب نپذیرفت.

88

ابوالعسکر ،پسر سرخاب که گویا این اختالفات درونخانادانی را باه راالح خانادانش
نمیدانست و میکوشید وحدت و یکپارچگی در بنیعناز حاکم شود ،از اقادام پادرش در
زندانی کردن سُعدی ناراحت شده و خواستار آزادی سُعدی شده بود که این درخواست او با
مخالفت پدر و برکناریاش از مقامی که داشت ،مواجه شد .ابوالعسکر که پدرش را در بناد
اسارت دید و با توجه به اطالع از رابطه خوبی که پسرعمویش سُعدی با سلجوقیان داشت،
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به سراغ سُعدی رفت و او را آزاد کرد و از او قول گرفت تا با فراموش کردن گذشته ،برای
آزادی پدرش تالش کند.

88

آنچه از این درگیری و دخالت ترکان سلجوقی نصیب عنازیان شد ،از بین رفتن اتحاد و
پیدایش ضعف و از دست رفتن بنیه نظامی بود.
3ـ .2همراهی عنازیان با رقبای سلجوقیان

یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر روابط این دو حکومت را باید در پیوستن بنیعناز به
رقیب و دشمن سلجوقیان مانند آل بویه و خالفت عباسی مشاهده کرد.
سُعدی پس از رهایی از زندان سرخاب ،همراه گروهی از کردان که پیراماون او جماح
شده بودند ،بار دیگر به ابراهیم ینال پیوست ولی بر خالف گذشته ،آنچه میخواست نزد او
نیافت .این بود که از او جدا شده ،به «دسکره» 87در شامال شارقی بغاداد بازگشات و باه
خلیفه و امیر بویهی« ،ابوکالیجار» (998ا991ق) نامه نوشات و اطاعات ایشاان را گاردن
نهاد.

85

بدین ترتیب روابط دوستانه سُعدی با ابراهیم ینال سلجوقی ا که با کمک او به مبارزه
با دیگر حاکمان عنازی رفته بود و در واقح با این کار ،چنان که گفتاه شاد ،زمیناه ضاعف
عنازیان را فراهم کرده بود ا به تیرگی گرایید .و این بار سُاعدی دسات یااری باه ساوی
دستگاه خالفت و آل بویه دراز کرد .این در حالی بود که نه خلیفه عباسی و نه ابوکالیجار،
هیچ یک توانایی یاری او را نداشتند.
با جدا شدن سُعدی از ابراهیم ینال و پیوستن او به آل بویاه ،بهاناه خاوبی باه دسات
سلجوقیان افتاد و آنها با توجه به ناتوانی عنازیان و بدون همکاری آنها به فتوحات خود
ادامه داده ،متصرفاتشان را گسترش دادند.
81

در سال 931ق .ابراهیم ینال به قلعه «کنْکوَر» (کنگاور) رفت و پس از تصرف آن به
همدان بازگشت و سپاهی برای گرفتن قلعههای سرخاب روان کرد؛ در حالی که سرخاب را
نیز با آنان همراه کرده بود .این سپاه نخست به قلعه «کلکان» 71رفت که ساکنان قلعاه از
آن دفاع کردند 79.آن گاه به قلعه دزدیلویه رفتند و آن را در محارره گرفتند و گروهی نیز
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به قلعه بندنیجین رفته ،آن را غارت کردناد و در آن جاا از شاکنجه و قتال و تجااوز باه
ساکنان خودداری نکردند.

72

جماعتی از ترکان سلجوقی به سوی ابوالفتح بن وررام که در بندنیجین بود ،رفتند .او با
هدف مشغول کردن ترکان به غارت اموال و غافلگیار کاردن آناان در فررات مناساب،
داراییهای خود را باقی گذاشت و از بندنیجین رفت کاه البتاه ترکاان ایان جاا را غاارت
نکردند ،اما ابوالفتح بن وررام بر آنان یورش برد و شکستشان داد .در این زمان ،ابوالفتح بن
وررام از بغداد درخواست کمک کرد اما چون پاسخ مثبتی دریافت نکرد ،خاانواده و اماوال و
یارانش را به سمت غربی دجله انتقال داد.

73

3ـ .3تقابل در منافع و مصالح سیاسی

گرچه ممکن است تهدیدها و فررت های مشترک سیاسی موجاب نزدیکای و تعامال
دولت ها شود اما در موارد متعددی نیز منافح و مصالح سیاسی ،زمینهسااز رقابات و تقابال
همین دولتها میشود .در روابط ترکان سلجوقی و عنازیان نیز همین قاعده جاری بود.
ترکان سلجوقی که سُعدی را در مقابل خود مایدیدناد ،خادمات گذشاته او را نادیاده
گرفتند و بر او تاختند .سُعدی که با همراهانش در دو فرسنگی «باجِسری» 79بودند ،باا بار
جای گذاشتن داراییهایشان گریختناد و ترکاان سالجوقی هماه آن اطاراف و دساکره و
«هارونیه» و «قصر شاپور» را غارت کردند و بسیاری از مردم را کشتند؛ بعهی هم در آب
غرق شدند و برخی نیز از سرما هالک گشتند .سُعدی با مشقت فراوان خود را نجات داد و
به نزد «ابواالغر دبیس بن علی بن مزید» (915ا979ق) حاکم «بنیمزید حله» رفت و در
نزد او اقامت گزید.

78

ابراهیم ینال با محارره قلعه سیروان و سختگیری بر مردم ،آناان را وادار باه تسالیم
کرده ،گنجینههای سُعدی را تصرف کرد و پس از تصرف سرزمینهای اطراف آن ،یکی از
یاران خود معروف به «سختکمان» را به حکومت آن جا گمارد و خود به حلاوان و از آن
جا به همدان رفت.

78

بدین ترتیب ابراهیم ینال ،یکی از افراد مهم خانادان عناازی را کاه ساابقه دوساتی و
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همدستی با او داشت ،اما راه ناسازگاری در پیش گرفته بود ،از سر راه برداشت.
ابراهیم ینال بعد از شکست دادن سُعدی ،به فکر از بین بردن یکی دیگار از حاکماان عناازی
یعنی مهلهل افتاد و برای تصرف مناطق تحت حکومت او ،وزیر خاود را باه شاهرزور فرساتاد؛ باا
رفتن سپاهیان او ،مهلهل گریخت و شهرزور به تصرف نیروهای سلجوقی در آمد.

77

مهلهل که قبل از رسیدن نیروهای سلجوقی گریخته بود ،به مردم شهرزور پیام داد که
به زودی با نیروهای زیادی به سوی آن ها خواهد رفت و از مردم شهرزور خواسات تاا باا
حمله ناگهانی بر سر ترکان سلجوقی ،آنها را از میان بردارند و مردم هم عاده زیاادی از
ترکان سلجوقی را به قتل رساندند« .احمد بن طاهر» یکی از سرداران ابراهیم ینال کاه از
سوی او حاکم حلوان بود با شنیدن این خبر به شهرزور بازگشت و کشتاری ساخت در آن
شهر به راه انداخت.

75

احمد بن طاهر ،سردار ابراهیم ینال که در سال 931ق .بر شهرزور اساتیال یافتاه باود،
قلعه «تیران شاه» را محارره کرد .این محارره تا سال 991ق .ادامه داشت .در این سال
و در پی شیوع بیماری وبا ،عده زیادی از لشکریان او مردند .او در پیامی ،از اباراهیم یناال
یاری خواست؛ ابراهیم هم دستور خروج از شهرزور را رادر کرد و احمد بن طاهر از آن جا
کوچ کرد و به مایدشت رفت.

71

مهلهل عنازی با شنیدن خبر خروج نیروهای سلجوقی از شاهرزور ،یکای از فرزنادان خاود را
به آن جا فرستاد .او موفق شد آن جا را تصرف کند 51.مهلهل از تارس ایان کاه مباادا خاانواده و
اموالش مورد تجاوز ترکان سلجوقی قرار گیرند ،آنها را به بغداد برد و در «بااب المراتاب» جاای
داد و به خیمههای خود که در شش فرسنگی بغداد به سمت شهرزور بود ،بازگشت.

59

3ـ .4ناتوانی بنیعناز در حفظ قلمروی خود و ائتالف با سلجوقیان

بنیعناز که خود را در برابر سلجوقیان ناتوان میدیدند و از اتحاد با رقیبان آنهاا هام
طرفی نبسته بودند ،یک بار دیگر به سوی آنان بازگشته ،با آنان متحد شدند .سُعدی که در
رویارویی با ابراهیم ینال قدرت و حکومت خود را از دسات داده باود ،باار دیگار در ساال
991ق ، .دست دوستی و همکاری به سوی او دراز کرد تا شاید بتواند با کمک سالجوقیان
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به اهداف خود دست یابد .از این رو با ابراهیم ینال ارتباط برقرار کرد و در نامههاایی ایان
گونه به توافق رسیدند که سُعدی در تصرف مناطق خارج از قلمرو سلجوقیان آزاد باشاد و
هر ناحیهای که تصرف کرد از آن او باشد .با این توافق ،سُعدی که هنگاام فارار از دسات
نیروهای ابراهیم ینال به دبیس بن علی ،حاکم مزیدی حلاه پناهناده شاده باود ،پاس از
ناامیدی از یاری او 52،اردوگاه وی را ترک کرد و نزد ابراهیم ینال رفت و با پشتیبانی او به
اردوگاه سپاهیان بغداد در دسکره یورش برد و با شکست دادن آنها ،دسکره و توابح آن را
تصرف کرد 53.سُعدی با شکست دادن مجدد سپاهیان بغداد که به قصاد بیارون رانادن او
رفته بودند ،فرمانده آنها را کشت و مناطق بیشاتری را تصارف کارد و ضامن تااراج آن
مناطق ،به نام ابراهیم ینال خطبه خواند.

59

با پیوستن سُعدی به سلجوقیان ،اگر چه برخی عنازیان همچنان در قادرت و حکومات
حهور داشتند ،در واقح دیگر دستنشاندگان سلجوقیان بودند.
مهلهل ،برادر ابوالشوک و عموی سُعدی ،در سال 992ق 58.نزد سلطان طغارل رفات.
طغرل با او نیکی کرد و او را بر اقطاعش در سیروان و دقوقا و شهرزور و رامغان ابقا کرد،
و به درخواست او برادرش سرخاب را آزاد کرد ،و قلعه ماهکی را که پیش از ایان ،از آن او
بود بار دیگر به عنوان اقطاع به او داد که پس از آزادی به آن جاا رفات .همچناین قلعاه
«راوندین» 58را به سُعدی اقطاع داد.

57

از چگونگی روابط عنازیان با سلجوقیان در فارله سالهاای  992تاا 999ق ،.آگااهی
چندانی در دست نیست ،ولی ظاهراً بزرگان عنازی همچنان بار اقطاعاات خاود حکومات
می کردند ،تا این که در ذیقعده سال 999ق ،.سُعدی به عنوان یکی از فرمانادهان ساپاه
طغرل بیگ سلجوقی عازم فتح بغداد شد.

55

افزایش قدرت سلجوقیان در مناطق مختلف و حرکت آنان باه ساوی غارب و ضاعف
عنازیان ،به تدریج این طایفه کرد را از رحنه سیاست باه حاشایه راناد و آنهاا در ساایه
قدرت سلجوقیان قرار گرفتند .نکته جالب آن که حاکمان عنازی با این که قدرت خود را از
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دست داده و تابح سلجوقیان شده بودند ،همچنان بر طبل اختالف کوبیاده ،باا یاکدیگار
سازگاری نداشتند؛ چنان که در ذیقعده سال 999ق .طغرل ،سُعدی عنازی را با لشکری از
ترکان سلجوقی به نواحی عراق فرستاد .او در ماهیدشات فارود آماد و باا شکسات دادن
«ابودلف قاسم بن محمد جاوانی» ،از سران کردان جاوانی ،اموال او را غارت کرد و پس از
غارت آن مناطق به «نعمانیه» رفته ،شهرهای مختلف را غارت کردند.

51

گزارش کارهای سُعدی به دایی او «خالد بن عمر» 11رساید کاه پایش از ایان ماورد
بی مهری و آزار مهلهل ،عموی سُعدی قرار گرفته بود و به همین دلیل به نازد «زریار» و
«مطر» ،فرزندان «علی بن مقن عقیلی» 19رفته باود .وی فرزناد خاود را نازد سُاعدی در
حلوان فرستاد و از رفتار مهلهل شکایت کرد .سُعدی هم باه فرساتادگان دایایاش وعاده
یاری داد و این که حقشان را خواهد گرفت .این فرستادگان در راه بازگشات ،چناد تان از
یاران مهلهل را دیدند و بر آنان تاختند و اسیرشان کردند.

12

مهلهل با آگاهی از ماجرا ،با پانصد سوار به سوی آنها رفت و در «تل عکبرا» بر آنها
تاخت .سُعدی هم پس از اطالع از این درگیری ،به جنگ با عموی خود ،مهلهل روی کرد.
بدین ترتیب جنگی دیگر میان خاندان عنازی درگرفت که با شکست مهلهل و اسارت او و
پسرش «مالک» همراه شد .سُعدی نیز غنایمی را که مهلهل از فرستادگان به دست آورده
بود به «بنیعقیل» برگرداند و به حلوان برگشت.

13

بنابراین بزرگان عنازی بار دیگر به جای این که در کنار هم و با کمک هم به حفا و
گسترش حکومت خاندان عنازی بپردازند ،در مقابل هم قرار گرفته ،زمیناه ضاعف و زوال
حکومت خاندان خویش را فراهم آوردند.
3ـ .5.عدم پایبندی به مناسبات سیاسی

نکته جالب توجه در روابط بنیعناز و سلجوقیان ،بی ثباتی حاکمان عناازی در مواضاح
خود بود .یکی از نمونههای آن ،مواضح سُعدی در قبال دولت سلجوقی است که بارها تغییر
میکرد تا جایی که همین شخص که به عنوان پیشقراول سلطان طغرل سلجوقی بارای
تصرف بغداد اعزام شده بود ا و در این بین با عموی خود مهلهل هم به نبارد پرداختاه و
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عمو و پسر عمویش را اسیر کرده بود ا دوباره دست از اتحاد باا سالجوقیان کشاید و باه
مخالفت با طغرل پرداخت.
بعد از شکست مهلهل و اسارت او و پسرش ،فرزند دیگر او «بادر بان مهلهال» ،نازد
طغرل سلجوقی رفت و از وی درخواست کرد تا از سُعدی بخواهد که پادرش را آزاد کناد.
طغرل با قبول این درخواست ،بدر بن مهلهل را همراه پیکی نزد سُعدی فرساتاد و فرزناد سُاعدی
را هم که به عنوان گروگان نزد او بود ،با آنان همراه کرد و در پیامی به سُعدی گفت:
هر گاه فدیه برای آزاد ساختن اسیر خود طلب میکنی ما فرزندت را بوه توو
[بدان عنوان] رد میکنیم و چنانچوه مخالفوت و سورپیچی کورده ،از جماعوت د
برافکندی و مفارقت کردی ،با تو مقابله به مثل خواهیم کرد.

94

بدر و فرستاده طغرل به همدان رسیدند .بدر بن مهلهل در آن جا ماند و پیاک طغارل
نزد سُعدی رفت و پیام را به او ابالغ کرد 18.سُعدی از گفتاار او ناراحات شاد و باا طغارل
مخالفت کرد و به حلوان رفت اما نتوانست آن جا را بگیرد و برگشت .او بین «روشنقباد»
و «بردان» 18رفت و آمد داشت و نامهای به «ملک رحیم بویهی» نوشت و به طاعات وی
درآمد .از آن سوی ،بدر بن مهلهل همراه دو تن از فرماندهان سپاه سالجوقی باه سُاعدی
حمله کرد و وی را شکست داد و شهرزور را گرفت و سُعدی به قلعه روشنقباد رفت.

17

در شوال سال 998ق« .ابراهیم بن اسحاق» ،از امرای ترک سالجوقی کاه در حلاوان
اقامت داشت به دسکره حمله کرد و پس از غارت آن جا به سوی روشنقباد که در دسات
سُعدی بود رفت اما با مقاومت سُعدی مواجه شد و نتوانست آن د را تصرف کند.

15

از این پس عنازیان دیگر به عنوان یک قدرت برتر حهور نداشتند؛ حتی برخی ،مانناد
ابن خلدون ،بدون اشاره به سرنوشت حاکمان عنازی میگوید :بدین ترتیب دولات کاردان
نیز منقرض شد و در سپاه طغرل سلجوقی مندرج گردیدند.

11

از سرنوشت سُعدی و مهلهل و دیگر چهرههای مطرح عنازی در این مقطح ،اطالعاات
دیگری از منابح به دست نیامد .البته سال ها بعد ،برخی از افراد خاندان عناازی در خادمت
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سلجوقیان حهور داشتند؛ مانند سرخاب بن محمد بن عناز که نام کامل وی «سرخاب بن
بدر بن مهلهل بن محمد بن عناز» است و حمدا مستوفی طبق روش همیشگی خود در
ذکر نام و نسب اشخاص ،واسطهها را تا عناز ،جد بزرگ وی ،حذف کرده است.
این سرخاب عنازی مدتی در خدمت «حسامالدین شوهلی» (م871ق) حاکم سالجوقی
خوزستان و لرستان بود ،تا این که میان او و «شجاعالدین خورشید» یکی دیگر از امیاران
حسامالدین ،دشمنی پدید آمد و آن دو به روی یکدیگار شمشایر کشایدند .حساامالادین
شوهلی آن دو را از یکدیگر جدا کرد ،اما این نزاع همچنان بین آن دو بود تا این که بعاد
از مدتی حسامالدین ،حکومت برخی از نواحی لُر کوچک 911را به شجاعالدین خورشید داد و
قسمت غربی لر کوچک را ،که اجداد سرخاب پیش از این در آن جا حکومت داشاتند ،باه
سرخاب بن محمد بن عناز واگذار کرد .سرخاب همچنان به عناوان یکای از فرمانروایاان
حسامالدین شوهلی سلجوقی بر منااطقی از لار کوچاک حکومات مایکارد تاا ایان کاه
حسامالدین شوهلی در سال 871ق .در جنگ با «ایلدگز آذربایجان» 919کشته شد 912.بعد از
مرگ وی ،شجاع الدین خورشید ،مستقالً حاکم لر کوچک شد و باه تادریج ناواحی تحات
حکومت سرخاب عنازی را از چنگ وی درآورد و کار را به جایی رسانید کاه سارخاب باه
حکومت «مانرود» 913قانح شد.

919

نتیجه

روابط سیاسی بنیعناز و سلجوقیان تحت تأثیر شرایط و عوامل سیاسی در برهاههاای
مختلف ،متفاوت بود؛ روابط گاه دوستانه و مسالمتآمیز و گاه تیاره و هماراه باا درگیاری
نظامی بود .همزمانی دولت بنیعناز با دولتمردان مقتدری چون طغرل سلجوقی و ناتوانی
از ایجاد مناسبات مستحکم با این دولت مردان ،بنیعناز را واداشاته باود کاه هار از چناد
گاهی ،در پی منافح کوتاهمدت خود ،تغییر موضح داده ،به مناسبات سیاسی خود وفادار باقی
نمانند .از طرفی دیگر ضعف درونی و تعادل قدرت در خاندان عنازی باعث شاده باود کاه
چند دولتمرد در یک زمان مدعی قدرت بوده ،هیچ یک نتوانند قدرت مطلقای باه دسات
آورد .ضعف و تشتت درونی باعث شده بود که هر یاک از آن هاا بارای مقابلاه باا رقیاب
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خاندانی ،با دشمنان خارجی از سر دوستی درآید؛ چنان کاه پاس از درگذشات ابوالشاوک،
برادرش مهلهل از خلیفه عباسی یاری خواست و فرزند ابوالشوک ،سُعدی دست یااری باه
سوی سلجوقیان دراز کرد و به کمک او بر ضد عمویش اقدام کرد .عنازیاان گااه نیاز باا
پیوستن به رقبای سلجوقیان ،آنان را بر ضد خود تحریک میکردند؛ چنان که جادا شادن
سُعدی بن ابیالشوک از ابراهیم ینال و پیوستنش به ابوکالیجار بویهای ،تیرگی روابط او با
سلجوقیان را در پی داشت و جالب آن که با این اقدام هم به آنچه میخواست نرسید و باز
دست به دامان سلجوقیان شد و در نهایت مخالفت او با طغرل سلجوقی سبب شاد بسااط
حکومت بنیعناز برچیده شود.
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پینوشتها
 .1ابن کثیر ،ابوالفداء اسماعیل بن عمر ،البدایة و النهایة ،بیروت :دار الفکر1041 ،ق ،ج،11
ص55؛ ذهبی ،شمسالدین محمد بن احمد (م107ق) ،تاریخ االسالم و وفیات المشاهیر و االعالم،
تحقیق عمر عبدالسالم تدمری ،دوم ،بیروت :دار الکتاب العربی1011 ،ق ،ج ،12ص110؛ ابوعلی
مسکویه (م011ق) ،تجارب االمم ،تحقیق ابوالقاسم امامی ،دوم ،تهران :سروش ،1112 ،ج،1
ص044؛ ابن اثیر ،عزالدین ابوالحسن علی بن ابیالکرم (م014ق) ،الکامل فی التاریخ ،بیروت :دار

صادر1175 ،ق ،ج ،2ص110؛ ابن جوزی ،ابوالفرج عبدالرحمن بن علی ،المنتظم فی التاریخ االمم
و الملوک ،تحقیق محمد عبدالقادر عطا ،اول ،بیروت :دار الکتب العلمیة1011 ،ق ،ج ،15ص51؛
ابونصر انوشروان بن خالد الکاشانی ،تاریخ دولة آل سلجوق ،قاهره :الرائد العربی1210 ،م ،ص7؛
الصویری الکردی ،محمد علی ،الموسوعة الکبری لمشاهیر الکرد عبر التاریخ ،اول ،الدار العربیة
للموسوعات1012 ،ق ،ج ،1ص.07
 .1غفاری قزوینی ،قاضی احمد ،تاریخ جهانآرا ،تهران :کتابفروشی حافظ ،ص107؛ بدلیسی،
امیر شرفخان بن شمسالدین ،شرفنامه ،تاریخ مفصل کردستان ،اول ،تهران :انتشارات اساطیر،
 ،1111ص11؛ افشار سیستانی ،ایرج ،ایالم و تمدن دیرینه آن ،اول ،وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی ،1111 ،ص114؛ ساکی ،علیمحمد ،جغرافیای تاریخی و تاریخ لرستان ،اول ،خرمآباد:
کتابفروشی محمدی ،ص101؛ راد ،ناصر ،تاریخ سرزمین ایالم ،اول ،انتشارات ارغوان،1110 ،
ص.104
 .1ابن خلدون ،عبدالرحمن بن محمد ،تاریخ ابن خلدون ،تحقیق خلیل شحادة ،دوم ،بیروت :دار

الفکر1047 ،ق ،ج ،0ص021؛ شهابالدین العمری ،احمد بن فضلاهلل ،مسالک االبصار فی ممالک
االمصار ،اول ،ابوظبی :المجمع الثقافی1011 ،ق ،ج ،7ص117؛ زکی ،محمد امین ،تاریخ الدول
الکردیة فی العهد االسالمی ،ترجمه به عربی محمد علی عونی ،مصر1101 :ق ،ص.110
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 .0دیرکی ،آزاد ،المدن الکردیة ،اول ،لبنان1227 :م ،ص.110
 .5رشید یاسمی ،غالمرضا ،کرد و پیوستگی نژادی و تاریخی او ،چهارم ،تهران :مجموعه انتشارات
ادبی و تاریخی ،1102 ،ص121؛ فتاح قاضی ،اسماعیل ،کرد در دائرة المعارف اسالم ،اول ،ارومیه:
انتشارات صالحالدین ایوبی1111 ،ق ،ص52؛ گلزاری ،مسعود و  ، ...کرمانشاهان باستان ،چاپخانه
وزارت فرهنگ و هنر ،ص.111
 .0پرویز ،عباس ،تاریخ دیالمه و غزنویان ،دوم ،انتشارات علمی ،1101 ،ص.101
 .1شهری است بین همدان و حلوان (ابن فضالن ،احمد ،رحلة ابن فضالن الی بالد الترک و الروس
و الصقالبة ،ابوظبی :دار السویدی1441 ،م ،ص .)115اعراب بعد از فتوحات اسالمی ،کرمانشاهان
را به قرماسین یا قرمیسین تعریب کردند؛ بنگرید :انوشه ،حسن« ،باختران» ،دائرة المعارف تشیع،
سوم ،نشر شهید سعید محبّی ،1171 ،ج ،1ص.10
 .7شهری بین همدان و بغداد (قزوینی ،زکریا بن محمد (م071ق) ،آثار البالد و اخبار العباد ،اول،
تهران :امیرکبیر ،1111 ،ص)014؛ سرپل ذهاب امروزی (بیگلری ،هرمز ،کوهنشینان زاگرس،
کرمانشاه :انتشارات کرمانشاه ،1115 ،ص.)102
 .2والیتی است وسیع از والیت عراق عجم ما بین اربل و همدان؛ قزوینی ،پیشین ،ص.001
 .14کورهای از کورههای جبل در مرزهای طبرستان و نامش به فارسی بمیان است؛ یاقوت حموی
(م010ق) ،معجم البلدان ،دوم ،بیروت :دار صادر1225 ،م ،ج ،1ص.124
 .11بر اساس گزارشهای تاریخی ،بنیعناز در سالهای آغازین حکومت ،با حاکمان آل بویه
متحد بودند و روابط دوستانهای داشتند ،ولی در برههای از زمان بنا بر دالیلی با حاکمان سلجوقی
متحد میشدند؛ بنگرید :ابن خلدون ،پیشین ،ج ،0ص021؛ ابن اثیر ،پیشین ،ج ،2ص.511
 .11ابن خلدون ،همان .در برخی منابع معاصر «ابوالشوق» نیز آمده است؛ بنگرید :زکی ،محمد
امین ،مشاهیر الکرد و الکردستان ،انتشارات بنکه ی ژین ،سلیمانیه1445 ،م ،ج ،1ص.111
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 .11خاندان کرد شیعه از کردان برزیکانی که از سال  170تا 041ق .بر مناطقی از نیمه غربی ایران
فرمان راندند.
 .10ابن خلدون ،پیشین ،ج ،0ص.021
 .15سلطانی ،محمدعلی ،جغرافیای تاریخی و تاریخ مفصل کرمانشاهان ،اول ،تهران :سها،1111 ،
ص.151
 .10ابن خلدون ،پیشین ،ج ،0ص.021
 .11همان.
 .17زکی ،مشاهیر الکرد و الکردستان ،پیشین ،ج ،1ص.111
 .12ابن خلدون ،پیشین ،ج ،0ص.020
 .14استانی است در جبل و آن استان ماسبذان است و گویند بلکه آن استانی است در پهلوی
ماسبذان و برخی گفتهاند سیروان دهکدهای است در جبل و به تحقیق آن را معین نکردهاند؛ یاقوت
حموی ،برگزیده مشترک یاقوت حموی ،ترجمه محمد پروین گنابادی ،دوم ،تهران :امیر کبیر،
 ،1101ص.112
 .11ابن اثیر ،پیشین ،ج ،2ص.514
 .11نزدیک بغداد که امروزه به نام مندلی معروف است؛ بنگرید :سمعانی ،ابوسعید عبدالکریم بن

محمد (م501ق) ،االنساب ،تحقیق عبدالرحمن المعلمی الیمانی ،اول ،حیدرآباد :مجلس دائرة
المعارف العثمانیة1171 ،ق ،ج ،1ص111؛ زرکلی ،خیرالدین ،االعالم ،هشتم ،بیروت :دار العلم
للمالیین1272 ،م ،ج ،1ص.121
 .11برادرِ مادریِ طغرل بیک ،از سران مقتدر خاندان سلجوقی و فاتح بسیاری از متصرفات اولیه
آنان.
 .10ابن کثیر ،پیشین ،ج ،11ص.50
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 .15ابن اثیر ،پیشین ،ج ،2ص.511
 .10همان ،ج ،2ص .514برخی از قتل سرخاب بن ابیالفتح محمد بن عناز در سال 001ق .خبر
میدهند؛ بنگرید :بابا مردوخ روحانی ،تاریخ مشاهیر کرد ،به کوشش ماجد مردوخ روحانی ،تهران:
انتشارات سروش ،1111 ،ج ،1ص.141
 .11صفیزاده ،صدیق ،تاریخ کرد و کردستان ،چاپ اول ،بیجا :نشر آتیه ،1117 ،ص.011
 .17بابا مردوخ روحانی ،پیشین ،ج ،1ص.141
 .12قلعهای است در راه شهرزور به اربیل؛ بنگرید :یاقوت حموی ،معجم البلدان ،پیشین ،ج،1
ص.174
 .14شهری است بین بغداد و اربیل ،در آن قلعهای است و روستاهایی دارد؛ بنگرید :یاقوت حموی،
معجم البلدان ،پیشین ،ج ،1ص.174
 .11ابن اثیر ،پیشین ،ج ،14ص.100
 .11صفیزاده ،پیشین ،ص.011
 .11بابا مردوخ روحانی ،پیشین ،ج ،1ص.141
 .10حمداهلل مستوفی ،تاریخ گزیده ،تحقیق عبدالحسین نوایی ،سوم ،تهران :امیرکبیر،1100 ،
ص.017
 .15ابن کثیر ،پیشین ،ج ،11ص.50
 .10از دیههای همدان است؛ یاقوت حموی ،معجم البلدان ،پیشین ،ج ،1ص.170
 .11ابن اثیر ،پیشین ،ج ،2ص.517
 .17ابن خلدون ،پیشین ،ج ،0ص.025
 .12ابن اثیر ،پیشین ،ج ،2ص.517
 .04همان ،ج ،2ص.517
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 .01همان؛ ابن خلدون ،پیشین ،ج ،0ص.025
 .01شهری است بین منطقه جبل و خوزستان؛ بنگرید :ابن عبدالحق بغدادی ،صفیالدین عبدالمؤمن
(م112ق) ،مراصد االطالع علی اسماء االمکنة و البقاع ،بیروت :دار الجیل1011 ،ق ،ج ،1ص.704
 .01ابن اثیر ،پیشین ،ج ،2ص.512
 .00شهری است از نواحی سواد عراق بر راهی که از همدان به بغداد میروند؛ بنگرید :حافظ ابرو،
شهابالدین عبداهلل خوافی (م711ق) ،جغرافیای حافظ ابرو ،اول ،تهران :میراث مکتوب،1115 ،
ج ،1ص.74
 .05قلعه و آبادیای از نواحی خانقین در عراق؛ یاقوت حموی ،معجم البلدان ،پیشین ،ج ،5ص.54
 .00ابن اثیر ،پیشین ،ج ،2ص.512
 .01همان ،ج ،2ص511؛ ابن خلدون ،پیشین ،ج ،0ص.020
 .07سلطانی ،پیشین ،ص.101
 .02ابن اثیر ،پیشین ،ج ،2ص511؛ ابن خلدون ،پیشین ،ج ،0ص.020
 .54همان؛ همان.
 .51همان؛ همان.
 .51ابن اثیر ،پیشین ،ج ،2ص511؛ ابن خلدون ،پیشین ،ج ،0ص020؛ ابن جوزی ،پیشین ،ج،15
ص.140
 .51ابن خلدون نام این قلعه را «دور بلونة» آورده است؛ ابن خلدون ،همان.
 .50ابن اثیر ،پیشین ،ج ،2ص.511
 .55همان ،ج ،2ص510؛ ابن خلدون ،پیشین ،ج ،0ص.021
 .50ابن اثیر ،پیشین ،ج ،2ص510؛ ابن خلدون ،پیشین ،ج ،0ص020ا.021
 .51ابن اثیر ،همان.
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 .57از بزرگان طایفه کردهای جاوانیه (ابن خلدون نام وی را ابوالفتح بن درام ذکر کرده است؛
بنگرید :ابن خلدون ،پیشین ،ج ،0ص.)021
 .52اقطاع در اصطالح یعنی واگذاری اراضی از سوی حکومت مرکزی به افراد سرشناس یا
اثرگذار در حکومت برای مدتی معین.
 .04ابن اثیر ،پیشین ،ج ،2ص510؛ ابن خلدون ،پیشین ،ج ،0ص.021
 .01همان؛ همان.
 .01ابن اثیر ،پیشین ،ج ،2ص.510
 .01طایفهای از کردها بودند که در مناطق غربی ایران سکونت داشتند.
 .00ابن اثیر ،پیشین ،ج ،2ص510؛ ابن خلدون ،پیشین ،ج ،0ص021؛ ابن جوزی ،پیشین ،ج،15
ص147؛ ابن کثیر ،پیشین ،ج ،11ص50؛ بدلیسی ،پیشین ،ص.11
 .05ابن اثیر ،پیشین ،ج ،2ص511؛ ابن خلدون ،پیشین ،ج ،0ص.021
 .00همان؛ همان.
 .01دسکره کاروانسراهایی بود که پادشاهان و امیران در بیرون شهرهای آباد و بزرگ ،برای
خوشگذرانی و گذراندن اوقات فراغت و شکار خود میساختند؛ بنگرید :رسولی ،هوشنگ،
تاریخچه و شیوههای معماری در ایران ،تهران :پشوتن ،1171 ،بخش واژهشناسی.
 .07ابن اثیر ،پیشین ،ج ،2ص511؛ ابن خلدون ،پیشین ،ج ،0ص.021
 .02شهرستان کنگاور از شهرستانهای استان کرمانشاه ،با مرکزیت شهر کنگاور است .شهرستان
کنگاور از شمال به اسدآباد ،از جنوب به نهاوند ،از مغرب به صحنه و هرسین و از مشرق به
تویسرکان محدود میباشد.
 .14دهی از دهستان بیلوار در بخش مرکزی شهرستان کرمانشاهان.
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 .11در منابع مطلبی درباره نتیجه این حمله نیافتیم ولی ظاهر چنان است که موفق به فتح این قلعه
نشدند.
 .11ابن اثیر ،پیشین ،ج ،2ص.517
 .11همان.
 .10شهری در ناحیه شرقی بغداد؛ یاقوت حموی ،معجم البلدان ،پیشین ،ج ،1ص.111
 .15ابن خلدون ،پیشین ،ج ،0ص.021
 .10ابن اثیر ،پیشین ،ج ،2ص512؛ ابن خلدون ،پیشین ،ج ،0ص.021
 .11همان؛ همان.
 .17ابن اثیر ،پیشین ،ج ،2ص512؛ ابن خلدون ،پیشین ،ج ،0ص.027
 .12ابن اثیر ،پیشین ،ج ،2ص505؛ ابن خلدون ،همان.
 .74ابن خلدون ،همان.
 .71همان.
 .71دبیس که از سال 047ق .جانشین پدرش شد ،خود با مشکالت داخلی و تهدیدهای خارجی
متعددی روبهرو بود .از طرفی رقابت بازماندگان علی بن مزید ،از جمله برادرش مقلد بن علی بن
مزید ،حکومت او را تهدید میکرد و از سوی دیگر مشکالتی که طایفه اهل سنت بنوعقیل برای
آنان پدید آوردند ،و نیز ضعف آل بویه و سر برآوردن سلجوقیان قلمرو آنان را با خطر روبهرو
کرده بود.
 .71ابن اثیر ،پیشین ،ج ،2ص.551
 .70همان.
 .75ابن خلدون این ماجرا را مربوط به سال 001ق .میداند؛ ابن خلدون ،پیشین ،ج ،0ص.022
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 .70ابن خلدون درباره این منطقه میگوید« :در معجم البلدان یادی از این منطقه نیافتیم و شاید
مراد قلعه راوندان در نواحی حلب باشد»؛ ابن خلدون ،پیشین ،ج ،0ص.027
 .71ابن اثیر ،پیشین ،ج ،2ص514؛ ابن خلدون ،پیشین ،ج ،0ص.027
 .77ابن خلدون ،پیشین ،ج ،0ص.022
 .72ابن اثیر ،پیشین ،ج ،2ص.572
 .24در الکامل ابن اثیر (پیشین ،ج ،2ص ،)524خالد بن عمر دایی سُعدی ذکر شده است ،ولی در
تاریخ ابن خلدون (پیشین ،ج ،0ص )027پسر عموی سُعدی دانسته شده است.
 .21اطالعی درباره وی به دست نیامد.
 .21ابن خلدون ،پیشین ،ج ،0ص.027
 .21ابن اثیر ،پیشین ،ج ،2ص524؛ ابن خلدون ،پیشین ،ج ،0ص.027
 .20ابن اثیر ،پیشین ،ج ،2ص520؛ ابن خلدون ،پیشین ،ج ،0ص.022
 .25ابن خلدون ،همان.
 .20دهی در هفت فرسنگی بغداد؛ بنگرید :یاقوت حموی ،معجم البلدان ،پیشین ،ج ،1ص.115
 .21ابن اثیر ،پیشین ،ج ،2ص.520
 .27همان ،ج ،2ص.041
 .22ابن خلدون ،پیشین ،ج ،0ص.022
 .144در وجه تسمیه لر کوچک گفته شده است که دو برادر بر لرستان مسلط بودند؛ بخشی را که
برادر بزرگتر حکومت میکرد لُر بزرگ ،و منطقه حکومت برادر کوچک را لُر کوچک نامیدند؛
بنگرید :حمداهلل مستوفی ،پیشین ،ص.517
 .141ایلدگز از ممالیک سلطان مسعود پسر سلطان محمد بود .چون سلطان مسعود پادشاهی
یافت ،اران و قسمتی از آذربایجان را به اقطاع او داد .اینان از اتابکان آذربایجان بودند .اتابکان
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برخی از امرای سالجقه بودند که در نواحی مختلف کمکم قدرت مستقلی برای خود به دست
آوردند و بدین سان حکومتهای محلی در دل قلمرو سلجوقیان به وجود آمد مانند سالجقه کرمان
که از سال 011ق .به استقالل در کرمان حکومت کردند .قدرت محلی اتابکان نیز به تجزیه
امپراتوری سلجوقی سرعت بخشید؛ همانند حکومت اتابکان دمشق (021ا502ق) ،اتابکان موصل
(007ا511ق) ،اتابکان آذربایجان (501ا010ق) و اتابکان فارس (501ا070ق)؛ بنگرید :اقبال
آشتیانی ،عباس ،تاریخ ایران بعد از اسالم ،تهران :نامک ،1174 ،ص115ا.110
 .141خودگو ،سعادت ،اتابکان لُر کوچک ،اول ،خرمآباد :انتشارات افالک ،1117 ،ص.12
 .141ناحیهای در جنوب شرقی کوهدشت؛ همان ،ص.01
 .140بدلیسی ،پیشین ،ص57ا.52

