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د د کا  54می د ز آنها با مسلمانان تقها  51می د بر ضد صالیبیان بیان نس
بید ست .لمر تابکان زنگ( د زمان نی لدین محماید ز مرزهاای لیبا( تاا
آناطیل( گسترش یافت بیشتر بقگهای

بر د نش بر ضد صلیبیان باید

غازی گری تابکان د بر بر صلیبیان بیشتر مربیط با همین د

سات .باا بیاان

دیگر ،بانشیقان عماد لدین کا بیشتر د پ( تثبیات حکیمات بیدناد ز نبارد باا
همسایگان ر ( خید د ی م(بستقد.

کلیدواژگان :اتابکان زنگی ،عمادالدین زنگی ،نورالدین محمود زنگی ،شام ،جنگهای
صلیبی.
مقدمه

منطقه شام به دلیل موعییلت راهبلِدیی سیاسلی ل اعتصلادی ،هملوار ملورد توجله
حکومتهای سِزمین های مجاور آن بود اسلت .جرِافیلای لب آ و بیابلانهلایی له
آبادیهای این منطقه را از هب جدا می ند ،موجب آن شد ه انسلجام سیاسلی در ایلن
منطقه به سختی به دست آید .در تاریخ دوران اسالمی این سِزمین ،سکونت عبای در این
منطقه ،واگِایی بیشتِی را به آن تحمی

ِد .این واگِایی هنگامی تشدید شد ه عالو

بِ عبای عِ سا ن در آنجا ،موج جدیدی از عبای به آنجا سلِازیِ شلد؛ ایلن مالاجِان
جدید تِ مانان و تِکهایی بودند ه با فتوحات سلجوعیان را خلود را بله سلمت لِ
گشودند .سلجوعیان زمانی به شام وارد شدند ه این سِزمین حکومتی یکپارچه نداشلت.
عبای تاز وارد به دلی توان نظامی ،گسست سیاسی در این منطقه را شدیدتِ ِدنلد املا
این تشتت سیاسی تا هنگامی ه سلطان بزرگ سلجوعی مستقیما بِ آنها نظارت داشت،
هویدا نشد .حکام سلجوعی شام ،عالو بِ این ه با دیگِ حکوملتهلای محللی شلام در
تضاد بودند ،با یکدیگِ رعابت شدیدی داشتند .پس از مِگ سلطان ملکشا سلجوعی ،این
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رعابتها به تسویه حسا های خونین بین امِای شام انجامید .در این هِج و مِج سیاسی
و نظامی ،عوای تاز وارد شوالیههای صلیبی ،فتوحات خود را در منطقه آ لاز ِدنلد .فلت
نقاط راهبِدی و ایجاد فاصله بین حکومتهای مسللمان باعل شلد له احتملاا اتحلاد
سیاسی در این منطقه به مِاتب متِ شود .در این شِایط ،دستهای از سِداران تلِک بله
فِماندهی عمادالدین زنگی توانستند حکومت موص و شماا شام را در اختیار بگیِند .این
حکومت نوبنیاد میلیتاریست ،به سلِعت علملِو خلود را در جالات مختلل توسلیه داد و
توانست بسیاری از حکومت های وچک و محلی را در جزیِ  ،شام و حتلی مصلِ از بلین
ببِد .حکومت اتابکان زنگی ،نخستین حکومتی بود ه پلس از حملله صللیبیان توانسلت
جزیِ  ،شام و مصِ را با یکدیگِ متحد ِد  ،حکومتی یکپارچه را در منطقه ایجاد ند.
اتابکان زنگی بِای نی به این هدف جنگهای زیادی ِدند ه شمار عاب توجای از
آنها در مبارز با صلیبیان بود .آن چه ظاهِ این نبِدها نشان میدهد این است ه اتابکان
زنگی ،حکومتی ازی (جاادگِ) تشکی دادند ه هدفش مبارز با صلیبیان بود؛ املا ایلن
بِداشت ،تناا یک نگاهی لی و نه دعیق به این نبِدها است .این پژوهش در پی آن است
ه به این پِسشها پاسخ دهد:
ل سیاست توسیه نظامی اتابکان زنگی چه هدفی داشت؟
ل آیا ازیگِی و جااد با صلیبیان هدف اصلی این حکومت از بدو پیدایش آن بود؟
ل (در صورت مثبت بودن پاسخ پِسش پیشین ):چگونه این توسیه نظامی اعماا شلد؟
(و در صورت منفی بودن آن پاسخ ):از چه زمانی اتابکان زنگی به صورت مستقیب رویاروی
صلیبیان عِار گِفتند؟
ل بین سیاستهای نظامی عمادالدین و جانشینانش چه تفاوتی بود؟
در این پژوهش ،فِض ما بِ آن است ه توسیه سیاسلی ل نظلامی اتابکلان زنگلی در
جات ایجاد فضای امن سیاسی بود .اتابکان زنگی از ابتدای تشکی حکومت خود در پلی
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جااد نبودند و هنگامی به مبارز پیگیِ با صلیبیان روی آوردند ه حکومت میارضی جلز
صلیبیان در مقابلشان نبود .سیاست توسیهطلبانه خشن عمادالدین بود له توانسلت بلِای
فِزندانش ،امکان توسیه ارضی علمِو را پدید آورد.
این پژوهش بِای آزمون فِضیات خود ،سیاستهای نظامی اتابکان زنگلی را از سلاا
123ق .ل ساا تأسیس ل تا ساا 119ق .با استفاد از اعداد و ارعام بِرسلی خواهلد لِد.
سلسله اتابکان زنگی در شاخههای مختل تا سااها پس از 119ق .ادامه دارد اما با مِگ
نورالدین محمود زنگی ،توسیه سیاسی بِای این سلسله ،به دلی ضیفشان در بِابِ علدرت
نوظاور ایوبی ،عمال وجود نداشت .گذشته از آن ،یکپارچگی و انسجام توسیه سیاسلی و
نظامی آنان تا این ساا بیشتِ نبود.
روش تحقیق در این پژوهش ،تبیین تاریخی با استفاد از داد های می است .در این
پژوهش ،محور اصلی تحقیق شمار نبِدها با سایِ حکوملتهلا و نیلز جالات جرِافیلایی
نبِدهاست تا از این طِیق امکان تبیین سیاست نظامی و جرِافیای نظامی اتابکان زنگلی
فِاهب آید.
در این باز زمانی ،ممکن است زنگیان در یک نبلِد ،شلاِی را بله تصلِف در آورد
باشند یا شاِی از شاِهای دشمن را ارت ِد باشند و یا این ه تناا از شلاِ خلویش
دفاع ِد باشند .اگِ زنگیان در نبِدی به هدف خود رسید باشند (چه تصِف یک مکان
باشد ،چه ارت یک منطقه و چه سِ و دشمن) ملا در ایلن تحقیلق آن را نبلِد پیلِوز
مینامیب و اگِ به هدف خود نِسید باشند آن را نا ام مینامیب .این نامگذاری از آن جات
است ه ممکن است اتابکان زنگی در نبِدی شکست بخورند و در نبِدی دیگِ به اهداف
خود نِسند .مسلما به نبِد دوم نمیتوان شکست گفت ،ولی ملیتلوان هلِ دو را نا لامی
نامید.
جاات درگیِی اتابکان زنگی با سایِ واحدهای عدرت ،تنالا در چالار جالت بلود.3 :
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جزیِ  .2 ،شماا جزیِ و شماا شام .1 ،شام و  .1جنو شام:
ل لشکِ شی های زنگیان در جنو جزیِ تا برداد بیشلتِ نِسلید ،از ایلن رو آن را در
عسمت لشکِ شیها در جزیِ و عِاق تقسیببندی ِدیب.
ل حکومتهای ارتقیانِ ،دها ،صلیبیان رها و ت باشِ و سلجوعیان روم ،مناطقی را در
دست داشتند ه از شماا جزیِ تا شماا شام گستِد بود و اتابکان زنگی با آنان درگیِی
زیادی داشتند .در اینجا تا مِزهای طِابلس در عسمت شماا شام تقسیببندی شد است.
ل منظور از شام ،مِ ز آن یینی از طِابلس تا جنو دمشق (تا حوالی صِخد) 3است.
ل جنو شام هب در این تقسیببندی ،از صِخد تا مصِ را در بِ میگیِد.
تعاریف مفهومی
2

ل میلیتاریسب (نظامیگِی)؛ به طلور للی هلِ حکوملت یلا جامیلهای له ارتشلیان
(نظامیان) ،نقش بِجسته ای در روند انجام امور آن داشته باشند ،به گونه ای له حضلور و
تصمیب هایشان اثِ عاب توجای بِ تصمیب های سیاسی و اجتماعی حا میت داشلته باشلد،
میلیتاریست یا نظامیگِا خواند میشود .بنابِاین مسأله میلیتاریسب ،حوا محلور ارتلش و
نفوذ آن در عِصه سیاسی میگِدد.

1

ل واحدهای تشکی دهند عدرت؛ البا عدرتهای سیاسی و نظامی در دست حکومتها
و دولتهاست؛ از همین رو روابط سیاسلی و نظلامی بلین شلورها و حکوملتهلا اتفلاق
میافتد .اما در باز زمانی مورد تحقیق این نوشلتار ،علدرتهلایی بودنلد له بله صلورت
حکومت درنیامد بودند ولی عدرت نظامی و گا سیاسی داشتند؛ مانند عبای تِ من ،عِ
و ِد .از این رو هنگامی ه بح از نیِوهای میارض به میان ملیآیلد نملیتلوان لفل
حکومت یا دوللت را بلِای آنهلا بله لار بلِد ،وللی همله آنهلا تحلت عنلوان «واحلد
تشکی دهند عدرت» میگنجند .پس در جاهایی ه هب از حکومتها و هب از عبای سخن
میرود ،تیبیِ واحدهای تشکی دهند عدرت به ار میرود.
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شکلگیری اتابکان زنگی

در ساا 111ق .سلطان ملکشا سلجوعی (م111ق) فتوحات خود را در مِزهلای شلام
آ از ِد 1.این منطقه از این تاریخ رسماً تحت انقیاد سلجوعیان درآملد ،املا پلیش از ایلن
حمله ،توسیهطلبی سلجوعیان و تِ مانان در مِزهای شلام آ لاز شلد بلود .آ لازگِ ایلن
حمالت ،تِ مانان عِاعی بودند ه در پیشِویهلای خلود بله مِزهلای آنلاطولی و شلام
رسیدند 1.پس از آن نیز با گستِش علمِو سلجوعیان در عِاق ،در زمان طرلِا سللجوعی
(م111ق) این امکان فِاهب آمد تا پای سلجوعیان و تِ مانان پیشتازشان به این سلِزمین
بیشتِ باز شود .از جمله این پیشتازان آتسِز 1و تُتُش بن آلب ارسالن (م111ق) بودنلد 1.آن
چه ه این تِ مانان بِای شام آوردند تشتت سیاسی بود ه بِ هِج و ملِج ایلن منطقله
افزود .منابع محدود آ و بیابان هایی ه باع جدایی شاِهای شام از یکدیگِ میشلد،
عام مامی در تفِعه سیاسی این منطقه بود و سِازیِ شدن عبایل تِ ملان و مجلاورت
آنان با عبای بدوی عِ  ،این تفِعه را تشدید ِد .با این حاا ،تسللط سیاسلی ل نظلامی
یک عدرت چیِ بِ شامات ،موجب شد تا اوضاع این منطقله بله سلامان گلِدد .حکوملت
ملکشا سلجوعی و اتابکان زنگی از ملوارد میلدودی بلود له توانسلت شلام و جزیلِ را
یکپارچه زیِ سلطه خود گِفته ،نظب و نسق دیوانساالری را بِ آن جاری سازد .املا بلین
این دو حکومت ،شامات یکی از پِآشو تِین دور هلای خلود را تجِبله لِد .ایلن دور
پِآشو  ،عالو بِ زمینههای جرِافیایی و حضور عبای  ،ریشه در تقسیمات سیاسی دوران
ملکشا داشت.
سلطان ملکشا تیدادی از بزرگتِین امِای خود ،از جمله بلِادر خلود تلتش ،دوسلت
دوران ود ی و امیِ بزرگ دربلار خلود عسلیب الدولله آق سلنقِ (م111ق) ،امیلِ ِبوعلا
(م191ق) و یا ی سیان (م193ق) را در این منطقه حکومت بخشید 1.این امیِان بزرگ با
این ه به سلطان نزدیک بودند ،اختالفهای زیادی در بلین خلود داشلتند له بلا ملِگ
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ملکشا در عالب نبِدهای وسییی در شام و عِاق جلو نملود .در ایلن زملان جنگجویلان
صلیبی نیز به مِزهای شام وارد شد  ،نتنشین های خود را تشکی دادند .این نبِدهلای
زیاد بین حکومتهای اسالمی شام از یک سو و نبِدهای آنان با صلیبیان از سوی دیگلِ،
موجب ضی عوای حکومتهای مسلمان شام ل چه سلجوعی و چه یِ آن ل شد .در ایلن
شِایط ،حکومتهای شام از جنو به شماا بدین عِار بود:
ل خالفت فاطمی در بیت المقدس و جنو آن؛
ل شاخهای از سلجوعیان شام و سپس آا بوری در دمشق؛
ل بنی عمار در طِابلس؛
ل اسماعیلیان در و های سوریه؛
ل حکمِانی طوای عِ مانند عقیلیان و مزیدیان و حمدانیان در بیابلانهلای شلِعی
شام؛
ل حکمِانی عب ای

ِد مانند مِوانیان و مِداسیان در نواحی حلب و علالع هکاریله تلا

حصن اال ِاد در ساح مدیتِانه؛
ل حکومت رضوان بن تتش (م131ق) در حلب؛
ل حکومت امیِ یا ی سیان (م193ق) در انطا یه؛
ل حکومت صلیبیان در رها؛
ل حکومت امیِان ارتقی در ماردین 9و حصن یفا؛

33

ل نفوذ دانشمندیان 33تا سمیساط 32و میافارعین؛
ل سلجوعیان روم در آناطولی؛
ل حکومت ارمنیان در آنتالیا و شماا خلیج اسکندرون تا نزدیکیهای حلب؛
ل در شِق ،امِای موص
امِای عبلی میجنگیدند؛

ه به طور میانگین هِ دو ساا ترییِ می ِدند و با بازمانلد
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ل و سِانجام طوای زیاد تِ من ه در اطِاف شاِها و بیابانهای شلام از شلماا تلا
جنو زندگی می ِدند.
صلیبیان از این شِایط استفاد ِدند و توانستند از ایله تا شلماا جزیلِ را در دسلت
گیِند .بدین تِتیب در اوای عِن ششب هجِی ،منطقه شلام فضلایی پلِ هلِج و ملِج و
اعتدارگِیز 31داشت .در چنین شِایطی عماداللدین زنگلی ،حکوملت اتابکلان زنگلی را در
موص تأسیس ِد.
عمادالدین زنگی (م113ق) مؤسس سلسله اتابکان زنگی ،فِزند عسیب الدوله آق سنقِ،
حا ب حلب بود .پس از آن ه عسیب الدوله به دست تتش شته شد 31،در میان مملو لان
پدر خود رشد یافت و با مِگ تتش ،در دربار حکام و اتابکان موص پِورش یافت .در این
دور  ،وی با حکومتهای شام از شماا تا جنو آشنا شلد و حتلی بله نبلِد بلا صللیبیان
پِداخت .این امِ باع شاِت وی در جاان اسالم شد 31.پس از آن ،عمادالدین توانسلت
به دربار سلجوعیان را یافته ،پله های تِعی را به سِعت طلی نلد تلا ایلن له در سلاا
123ق .ل پس از آن ه حکومت واسط و بصِ را در یافت ِد بود ل به شلحنگی برلداد
رسید.

31

این سِدار تِک از اوان ود ی در میدان های نبِد تِبیت یافت و بِ اصوا جنگلاوری
آگا بود .گذشته از آن ،از طِیق دوستان پدر خود ،در دربار سلجوعیان جناحی عوی داشت
ه منافع وی را تأمین ِدند بدین شِح ه پلس از آن له آق سلنقِ بِسلقی (م123ق)
شته شد و فِزند وی یک ساا بید در گذشت .یکی از مملو ان بِسلقی بله نلام جلاولی
(م122ق) به نیابت از فِزند وچک وی ،حکومت موص را به دست گِفت و بِای احلِاز
مشِوعیت خود ،عاضی بااءالدین ابوالحسن علی بن عاسب شاِزوری و صالحالدین محمد،
امیِ حاجب بِسقی را به دربار سلطان محمود فِستاد تا حکب جزیِ و موص را بِای وی
بگیِند .اما این دو نفِ به علت تِسی ه از جاولی داشلتند ،طِحلی ریختنلد له سللطان
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محمود ،عمادالدین زنگی را به عنوان حا ب موصل بِگزیلد و اتلابکی فِزنلد خلود آللب
ارسالن ،میِوف به خفاجی ،را نیز به وی داد .بدین تِتیب حکومت اتابکان زنگلی شلک
گِفت.

31

حکومت اتابکان زنگی مِ ب بود از سِبازان مزدور تِک ه حِفه اصلیشلان جنلگ
بود .فِماند آنان نیز تِبیت شد جباههای نبِد بود .از ایلن رو هنگلامی له ایلن گلِو
حکومت موص را در دست گِفتند رفتار یک حکومت میلیتاریست را از خود نشان دادنلد،
یینی از هِ سو اعدام به لشکِ شی ِدند .البته ایلن توسلیهطلبلی اتابکلان زنگلی در آن
شِایط ضِوری بود چِا ه اوال ،حکومتهای شام در شا ش با یکدیگِ ضلیی شلد
بودند و از این رو تسخیِ شاِهای شام بِای این سِبازان نخبه میسِ شد .ثانیا ،در چنلین
محیط آشفتهای ،تأمین امنیت سیاسی و اعتصادی تناا با ایجاد حکومتی علوی در منطقله
میسِ بود .ثالثا ،نبود عدرتی با ابات در میان مسلمانان ،به مینای خلالی گذاشلتن عِصله
بِای صلیبیان بود .و عالو بِ همه اینها ،روحیه بلندپِواز عمادالدین به هیچ وجه به وی
اجاز نمیداد ه به سِزمین اند ی در جزیِ بسند ند.
گام اوا این نبِدها ،تثبیت موعییت زنگیان در جزیِ و گامهای بیدی در جات لِ
(شام) و جنو (عِاق و برداد) بود .جنگهای عمادالدین با تقِیبا هشت واحد علدرت 31در
طوا  23ساا حکومت وی (123ل113ق) ،اگِ چه بسیاری از وعت و نیِوی او را به خلود
اختصاص داد ،باع شد ه این حکومت در زمان جانشینان وی با چالش انلد ی روبلهرو
شود.
عمادالدین پس از تثبیت حکومت خود ،به توسیه سلِزمینی در جالت شلماا (علملِو
ارتقیان) ،جنو (خالفت عباسی)( ِ ،مناطق شمالی شام) و جنو

ِبی (سمت دمشق

و نواحی مِ زی شام) روی آورد .تسلط بِ منابع اعتصادی و نقاط راهبلِدی ،اصللیتلِین
اهداف عمادالدین در این لشکِ شیها به شمار میرفت؛ بدین خاطِ هنگامی ه در ایلن
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توسیهطلبیهلا بلا حکلومتی مسللمان روبلهرو ملیشلد ،هملان رفتلاری را له در بِابلِ
حکومتهای یِمسلمان داشت از خود بِوز میداد.
سِانجام عمادالدین در یکی از این نبِدها در سمت شماا شام ،در نزدیکی علیه جَیبَلِ
شته شد 39.وی در نبِدهای خود چنان ِدهای جزیِ را سِ و

ِد بود ه دیگِ علد

علب نکِدند .چنان ارتقیان را در هب وبید بود ه سی الدین (م111ق) به راحتی توانست
پس از مِگ پدر بِ آنان الب آید و در زمان نورالدین (م119ق) امال در تابییت زنگیلان
درآمدند .آا بوری نیز در مقابله با عمادالدین چنان فِسود شد بود ه هشت ساا پس از
به عدرت رسیدن نورالدین ،دمشق را تسلیب وی ِدند 23.لطمات بِ صلیبیان نیز تا حلدی
بود ه نتوانستند رها 23را باز پس گِفته ،بِای حکومت نوبنیلان نوراللدین خطلِی جلدی
ایجاد نمایند .بدین تِتیب ،جانشلینان عماداللدین در جزیلِ بلا خطلِی مواجله نبودنلد و
جانشین وی در شام نیز تناا باید با صلیبیان به مقابله میپِداخت.
بید از مِگ عمادالدین ،حکومت وی بین دو فِزندش سی اللدین و نوراللدین تقسلیب
شد .اما شِایط سیاسی زمانه به گونهای بود ه دو بِادر تِجی دادند با یکدیگِ بله نلزاع
نپِدازند و نورالدین حا میت سی الدین را پذیِفت .سی الدین عالو بِ ایلن له منطقله
حاص خیز موص و جزیِ را به دست گِفته بود ،مشکالت این مناطق با شِق را هلب از
پدر به ارث بِد بود 22.در عوض نورالدین با خیالی راحت از سلمت شلِق ،بلا دو مشلک
اصلی روبهرو شد له زملان زیلادی از حکوملت او را بله خلود مشلروا لِد :دمشلق و
حکومتهای صلیبی دیگِ.

21

مشک ارتقیان به زودی پایان پذیِفت .سی الدین نیز تناا یکبار و آن هب زمانی ه
صلیبیان دمشق را محاصِ ِدند ،بِ ضلد صللیبیان لشلکِ شلید .وی فقلط سله سلاا
حکومت ِد و در ساا 111ق .از دنیا رفت 21.بِادر وی عطباللدین (م111ق) در جزیلِ
جانشین وی شد .وی نیز با نورالدین نار آملد و تنالا مشلرله وی ،نبِدهلای نله چنلدان
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جدیای بود ه سلجوعیان بِ ضد خالفت عباسی به را میانداختند و وی موظ بلود در
آنها شِ ت ند.

21

بدین تِتیب توسیه سِزمینی اتابکان زنگی از سوی نورالدین محملود در سلمت شلام
دنباا شد .وی جنگهای پِشماری با صلیبیان داشت و در رعابت با آنان بود ه توانسلت
به دمشق دست یابد و به مِزهای مصِ رسید  ،آنجا را تصِف ند .وی توانست در ملدت
 21ساا حکومت خود در شام ،مِزهای خود را بسیار توسیه دهد و حتی به آناطولی لشکِ
بکشد 21.در زمان نورالدین ،به ویژ در اواخِ عمِ وی ،جنگهلای زنگیلان رنلگ و بلوی
مذهبی به خود گِفت .این امِ عوام متیددی داشت ه مابتِین آن ،رویارویی زیلاد بلا
دشمنی یِمسلمان بود .بِخی پژوهشگِان این امِ را بله تملام دور علدرت زنگیلان ل از
زمان عمادالدین تا مِگ نورالدین ل تیمیب میدهند ه امِی خالف واعع اسلت؛ چلِا له
اتابکان زنگی در دوران نخست ،سیاست توسیه سیاسی ل نظامی دیگِی را دنباا ِدند.
تبیین سیاست توسعه سیاسی ـ نظامی عمادالدین

عمادالدین زنگی از ساا 123ق .ه به عدرت رسید تلا سلاا 113ق .له در نزدیکلی
جیبِ شته شد 13 ،نبِد بِ ضد هشت واحد عدرت در مناطق عِاق ،جزیِ و شلام انجلام
داد؛ یینی به طور متوسط در هلِ سلاا ،سله نبلِد .ایلن هشلت واحلد عبلارت بودنلد از:
بازماندگان اتابکان موص  ،ارتقیان ،آا بلوری ،صللیبیان ،خالفلت عباسلی و سللجوعیان،
ِدهای جزیِ و شماا شام ،بیزانس و حکوملتهلای محللی و بیضلی از ملِدم شلام و
جزیِ .
نبِدهای عمادالدین با هِ یک از اینها بدین شِح است:
الف .بازماندگان اتابکان موصل؛ نخستین گِوهلی له در بِابلِ عماداللدین مقاوملت
ِدند ،بازماندگان حکومت بِسقی و فِزندش بودند .شاِهای آنان عبارت بود از موصل ،
جزیِ ابن عمِ ،خابور 21و سنجار 21،حِان ،بزاعه ،منبج و حلب .عمادالدین در هفلت نبلِد
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بِ این بازماندگان پیِوز شد ه تناا جزیِ ابن عمِ با عو عاِیه تسخیِ شد 29.این هفلت
نبِد از ساا  123تا 122ق .ادامه یافت و بِای همیشه ائله آنها از بین رفت.
ب .ارتقیان؛ نخستین رویارویی عمادالدین با ارتقیان بالفاصله پس از فت جزیِ بلود.
عمادالدین در ادامه تکمی فت جزیِ  ،در نصیبین با تمِتاش بن ایلرازی (م111ق) ارتقی
رویارو شد 13.سپس در ساا 121ق .شاِهای دارا و سِج را فت

ِد .در ساا 121ق .آمد

را ارت ِد و صور ،از شاِهای ارتقیان در دیار بکِ ،را تصِف ِد .در ساا 111ق .علیه
بامِد در نزدیکی نصیبین را از آنان گِفت .در سلاا 111ق .در آملد بله نلام وی خطبله
خواندند و سِانجام در ساا 111ق .شاِ طنز  ،شاِ اسیِد ،شاِ حیزان ،علیله روق ،علیله
عطلیس ،علیه ناتاسا ،علیه ذوالقِنین و عسمت صلیبی ملاردین را بله تصلِف خلود درآورد.
ارتقیان در نخستین حمله عمادالدین ،حدود  23هزار لشکِ جمع ِد  ،به مقابلله شلتافتند
اما پس از  31ساا آن عدر ضیی شدند ه نتوانستند در بِابِ تااجمات وی دوام آورند.

13

این اعدامات نظامی عمادالدین بِ ضد ارتقیان از آن جالت بلود له وی عصلد حملله بله
نتنشین رها را داشت ،از این رو باید ابتدا سِزمینهای اطِاف آن را تصِف می لِد تلا
بتواند حمله ای سِاسِی به این منطقه انجام دهد ،چنان ه در ساا 119ق .این اتفاق رخ
داد.
12

ج .آل بوری؛ آا بوری سومین واحد علدرتی بلود له عماداللدین بله مبلارز بلا آن
پِداخت و بیشتِین تالش وی در جات لبه بِ آن بود .مجموعلا عماداللدین  31بلار بله
جنگ بوریان رفت .گِ چه در این  31نبلِد ،هشلت نا لامی از آن زنگیلان شلد ،نبلِد بلا
عمادالدین امیِ جنگاور موص  ،بِای اتابکان دمشق بسیار فِسایند بود .عمادالدین چالار
مِتبه در سااهای  129و 111ق .و دو مِتبه در 111ق .دمشق را محاصِ لِد وللی در
هیچ یک موفق نبود 11.یک مِتبه در سلاا 121ق .حملا را تصلِف لِد وللی در سلاا
121ق .آن را از دست داد .دو مِتبه در سااهای  121و 113ق .اعدام به محاصِ حمل
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ِد ،ولی سِانجام در ساا 112ق .توانست آن را تصِف نلد .در هملین سلاا توانسلت
مجدا ،بانیاس 11و سلمیه را از حکومت دمشق بگیِد ولی در ساا 111ق .آا بوری دوبار
بِ بانیاس مسلط شد .شاِ ماب بیلبک نیز در ساا 111ق .از

بوریان رفلت .بله طلور

لی شام دو شاِ اصلی دارد :حلب در شماا و دمشق در میان؛ تصِف دمشق میتوانست
بسیاری از مناسبات را به نفع عمادالدین ل به ویژ در روابط وی با صلیبیان ل ترییِ دهد،

11

اما مقاوت مِدم و امیِان دمشقی به وی ایلن اجلاز را نلداد .اگلِ چله زنگیلان در دوران
عمادالدین از تصِف دمشق نا ام ماندند اما این نا امی اثِ مخِبی بِ آنان نداشت در حالی
ه آثار منفی آن بِ آا بوری بسیار زیاد بود؛ این  31جنگ تلفات زیادی از آنان گِفلت و
خسارات فِاوانی بِ ایشان وارد ِد و جانشینان عمادالدین منتظِ ماندند تا زخبهای دوران
پدرشان ،آا بوری را از پا درآورد.
د .صلیبیان؛ دولت زنگیان پس از تصلِف حللب در سلاا 122ق .بلا صللیبیان رهلا و
انطا یه هب مِز شد .نخستین تماس عمادالدین با صلیبیان مسالمتآمیز بود .وی مبلری را
به نتنشین رها پِداخت تا بتواند اوضاع مملکت خود را در آرامش سامان بخشلد 11.املا
این صل چندان دوامی نداشت .در ساا 121ق .عمادالدین بله اثلار در سلمت انطا یله
حمله بِد و شکست سنگینی به صلیبیان وارد ِد 11.در همان سلاا صللیبیان حلارم 11را
محاصِ ِد  ،از آن ِامت گِفتند .رویارویی عمادالدین با صلیبیان سه ساا بید در ساا
121ق .روی داد .نایب وی در حلب توانست سپاهیان انطا یه و رها را در نزدیکلی حللب
شکست دهد .در همان ساا سپاهیان عمادالدین به ت باشِ 19حمله بِدند و آنجا را ارت
ِدند 13.در ساا 113ق .الذعیه مورد تااجب شدید عمادالدین عِار گِفت 13.از ایلن زملان
حمالت عمادالدین به سمت مناطق مِ زی شام شید شد .در سلاا 113ق .عماداللدین
شاِهای میِ  ،فِطا و علیه بیِین را فت

ِد.

12

ارتها و تااجبهای عمادالدین بله

صلیبیان ،گِچه مانند فِزندش زیاد نبود ،بسیار ارا بود .ایلن حملالت صللیبیان را بسلیار

231
ضیی
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ِد .خصوصا این ه این تضیی از جات ب شدن نیِوی انسلانی نظلامی بلود.

بدین تِتیب عمادالدین توانست هشت ساا بید در ساا 119ق .پیِوزی درخشان خلود در
تصِف رها را به انجام رساند 11.ولی عمادالدین در لشکِ شی بیدی خود در شماا شام در
بیِ  11نا ام ماند؛ علت آن نیز مشکالت داخلی بود 11.عمادالدین  33نبِد بِ ضد صللیبیان
انجام داد ه تناا در دو مورد آن نا ام بود .این نبِدها خسارتهای زیادی بِای صللیبیان
به دنباا داشت ،به ویژ در بید جمییتی ،و این امِ تا حد زیادی حکومت نورالدین محمود
را در اوای حکومت مصون نگه داشت.
هـ .خالفت عباسی و سلجوقیان؛ عمادالدین از دربار سلجوعیان سلِ بلِآورد بلود و در
برداد مدتی سمت شحنگی داشت .از این جات به خوبی از اوضاع خالفت با خبِ بلود .در
عِن ششب هجِی بسیاری از امور سالطین سلجوعی به امور دارالخالفه برداد پیوند داشت؛
از این رو دخالت عمادالدین در امور خالفت به نفع یا ضِر خلیفه ،موجب تیام مثبلت یلا
منفی وی با سلجوعیان میشد .عمادالدین از ساا 121ق .به طمع تسلط بِ برلداد و نفلوذ
بیشتِ در سلطنت سلجوعی ،وارد عِصه سیاسی خالفت برداد شد 11.وی در این ساا دو بار
بِ ضد المستِشد (م129ق) وارد نبِد شد ه در هِ دو شکست خورد .وی توانست در ساا
121ق .هنگامی ه المستِشد موص را محاصِ ِد بود ،وی را به سلتو آورد  ،نا لام
بگذارد 11.از این زمان به بید عمادالدین به خوبی دریافت ه جنگ در شِق هزینه زیلادی
بِای وی دارد؛ در نتیجه عطایش را به لقایش بخشید .در ساا 113ق .ظلاهِا بله ملک
خلیفه آمد و بِ ضد سلجوعیان وارد مبارز شد اما در این رویارویی هیچ جدیتی نداشلت و
تناا هدفش ،به دست آوردن پایگاهی در برداد بود .در مجموع عمادالدین سه رویارویی با
خالفت و یکی با سلجوعیان داشت له در دو نبلِد بلا خالفلت نا لام بلود .پلس از وی،
جانشینانش هب تقِیبا مسأله شِق را رها ِدند.
و .کردهای جزیره و شمال شام؛

11

ِدها مِدملان بلومی جزیلِ و منلاطق شلمالی و
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وهستانی شام بودند .این اعوام هِ از چندی به سِزمینهای زنگیان حمله ملی ِدنلد .از
این رو عمادالدین در صدد بِآمد تا عدرت مِ زی را در این منلاطق اعملاا نلد .وی در
سااهای  111 ،111 ،121و 113ق .به جنگ ِدهای حمیدیه ،واشی ،هکاریه و ماِاش
رفت و توانست علیههای عقِ ،شوش ،اشب ،نوشی ،ماِانیه ،واشی و شاِ حدثه را تصِف
ند .تناا در ساا 113ق .دستهای ه مأمور تصِف علیه فنک در جزیِ بودند بلا شلنیدن
خبِ مِگ عمادالدین از تصِف آن علیه دست شیدند .این تناا نا امی زنگیان در نبِد بلا
ِدها بود .ر آورد این مبارزات بِای آنان ،امنیت منطقه بود چنان ه دیگِ ناامنی در زمان
جانشینان عمادالدین تکِار نشد.
ز .بیزانس؛ گستِش علمِو عمادالدین در سمت ِ و لطمات شدیدی له در سلمت
انطا یه و ناِ الیاصی بِ صلیبیان وارد ِد ،موجب شد تلا دوللت بیلزانس بلِای دفلاع از
فضای حیاتی خود در ِ ناِ الیاصی ،راهی شام شود 19.در ساا 112ق .عماداللدین در
هفت نبِد به مصاف بیزانس شتافت .این نبِدها دو دستآورد بلِای وی داشلت :نخسلت
توانست شاِهای خود را از دست رومیان باز پس گیِد و دوم آن ه بلا حملالت ایلذایی
گستِد  ،دولت مسیحی را از پیشِوی در شِق بازدارد.
ح .حکومتهای محلی و بعضی از مردم شـام و جزیـره؛ گسلتِش علملِو عماداللدین
موجب شد ه با حکومتهای وچک محلی جزیِ و شام نیز رویارو شود .چاار نبِد بلین
حکام محلی و عمادالدین روی داد ه سه نبِد آن در عِاق در شاِهای دعوعاء ،شاِزور

13

و عانه بود ه به سااهای  111 ،113و 111ق .رخ داد و یک نبِد هب به ساا 113ق .بلا
حا ب عقیلی علیه جیبِ 13در شام بود ه در این مکان عمادالدین شته شد و در نتیجه در
فت این علیه نا ام ماند.
نبِدهای عمادالدین بِ اساس نمودار بدین عِار اسلت (ردیل افقلی بیلان ننلد نلام
واحدهای تشکی دهند عدرت و ستون عمودی نمایانگِ تیداد نبِدها است):

231
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تبیین سیاست توسعه سیاسی ـ نظامی جانشینان عمادالدین
الف .زنگیان جزیره

همان گونه ه گفته شد پس از مِگ عمادالدین ،سِزمین وی بین دو فِزندش تقسیب
شد .سی الدین فِزند بزرگتِ جزیِ را در اختیار گِفت و سه ساا بِ آن فِملان رانلد و در
این سه ساا نورالدین از وی تبییت ِد 12.پس از مِگ سی الدین ،وچکتِین بِادرشان،
عطبالدین مودود حا ب جزیِ شد .در این زمان ،مناسبات عطبالدین نیز با نورالدین بِابِ
بود و پس از مِگ وی در ساا 111ق .بود ه نورالدین توانست بِ جزیِ مسلط شود.
از ساا 113ق .تا ساا 111ق .حکام زنگی جزیِ  ،تنالا پلنج نبلِد مسلتق داشلتند.
سی الدین دو نبِد در سااهای  113و 112ق .بِ ضد ارتقیان داشت ه به ازدواج سیاسی
بین زنگیان و ارتقیان انجامید و درگیِی بین این دو دولت پایان یافت 11.عطبالدین نیز در
دو جنگ بین سلجوعیان و خالفت عباسی شِ ت ِد ه جانب سلجوعیان را داشت وللی
به گونهای رفتار ِد ه خالفت نیز از آنان داگیِ نشلود؛ 11در واعلع حضلور وی در ایلن
نبِدها صِفا جنبه نمایشی داشت .وی یک نبِد هب با شورش دبیسلی در جزیلِ داشلت.
سایِ نبِدهای آنان بِ ضد صلیبیان و با نورالدین مشتِک بود ،به عللت آن له نوراللدین
نقش مؤثِتِی در نبِد با صلیبیان داشت .میِاثی ه عمادالدین بِای جانشینانش در جزیِ
باعی گذاشت بسیار امن بود و دردسِ زیادی بِای ایشان ایجاد نکِد .فقط در عسمت شلام
بود ه نورالدین مجبور بود بار نبِدها را به دوش شد.
ب .زنگیان شام

نورالدین پس از مِگ پدر خود ،شام را در اختیار گِفت و بله دلیل خطِهلایی له از
جانب صلیبیان وی را تادید می ِد به سِعت با بِادران خود نار آملد .در واعلع تملامی
تیامالت وی با بخش دیگِ حکومت و حکومتهلای دیگلِ ،تحلت تلأثیِ ارتبلاط وی بلا
صلیبیان و بیزانس بود؛ روابط وی با بوریان و فاطمیان در اثِ رعابت با صلیبیان بِ سِ فت
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مصِ بود ،حمله وی به سلجوعیان روم نیز تا حدی بسته به روابط وی با بیزانس بود.
وی در مدت  21ساا حکومت خود در شام (113ل119ق) دو بار با آا بوری ،سله بلار
با زنگیام جزیِ  ،دو بار با شورشهای داخلی ،یک بار با فاطمیان ،دو بار با سلجوعیان روم،
سه بار با حکام محلی ،یک بار با بیزانس و  11بار به نبِد با صلیبیان بِخواست:

شِح این نبِدها از این عِار است:

11

الف .زنگیان جزیره؛ نورالدین سه مِتبه در مقاب بِادر و بِادرزادگان خلود در جزیلِ
عِار گِفت .دو نبِد اوا در بِابِ عطبالدین مودود در سلاا 111ق .بلود له بلا تیلوی
سِزمینهای سنجار و حم  11پایان یافت 11.یک بار نیز پس از ملِگ عطلباللدین ،بله
موص لشکِ شید و بِادرزادگان خود را به تابییت خود درآورد.

11
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ب .شورشهای داخلی؛ دو شورش بِ ضد نوراللدین در سلااهلای  111و 112ق .رخ
داد .در شورش اوا ،هنگام بیملاری وی ،بلِادرش امیِامیلِان بله عصلد در دسلتگیلِی
حکومت به حلب آمد ه نورالدین به سِعت به این ائله پایان داد .شورش دوم از سلوی
حا ب منبج رخ داد ه آن نیز به سِعت متوع شد.

19

ج .حکام محلی؛ حکومتهای محلی زمان نورالدین ،باعیماندگانی از هِج و مِج عبل
از زنگیان بودند .تیدادی از آنان را صلیبیان ،عمادالدین و دیگِ حا مان عوی شلام از بلین
بِد بودند .تناا سه حکومت وچک باعی ماند بود ه نورالدین آنها را از بین بلِد :اوا.
بنی منقذ در شیزر به ساا 112ق.؛ دوم .حا ب بوری بیلبک

13

ه در این ساا شاِش بله

دست نورالدین افتاد؛ 13سوم .علیه جیبِ ه حا ب آن شلاا اللدین ماللک عقیللی بلود و
نورالدین این علیه را در ساا 111ق .به تصِف درآورد.

12

د .آل بوری؛ رویارویی نورالدین با آا بوری بسیار محدود بود .نخستین رابطه آنلان ،در
ساا 113ق .پس از مِگ عمادالدین بود ه حکومت دمشلق از فِصلت اسلتفاد لِد و
بیلبک را تسخیِ ِد .نورالدین از این زمان تا ساا 119ق .رابطهای مسالمتآمیز با آنلان
در پیش گِفت و با ایجاد تفِعه در بینشان توانست در ساا 119ق .بِ ایشان پیِوز شود.

11

تالش دیپلماتیک نورالدین از دو جات بود .اوا آن ه صللیبیان ،عسلقالن 11را در سلاا
111ق .فت

ِد بودند و در آستانه فت مصِ بودند 11و این بِای زنگیان بسیار خطِنلاک

بود؛ از این رو نورالدین تالش خود را دو چندان ِد تا دمشق را ه سدی بلِ را وی بله
سوی مصِ بود ،فت

ند .دوم آن ه تالش نظامی این خطِ را داشلت له حلا ب شلاِ،

دمشق را به صلیبیان تحوی دهد؛ از این رو نورالدین تمام تالش خود را به ار بِد تا شاِ
را از طِیق دیپلماتیک تسخیِ ند ه این اتفاق نیز افتاد.

11

هـ .فاطمیان؛ نورالدین در رعابت با صلیبیان به سمت مصِ شید شد بود و درخواست
مک شاور ،وزیِ فاطمی از آنان ،را دخالت اتابکان زنگی در مصِ را بیشتِ هموار ِد .در
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ساا 119ق .نورالدین لشکِی به فِماندهی اسدالدین شیِ و به مصِ فِستاد ه شاور را
به عدرت رساند 11اما شاور پس از این ه به مک سِداری نورالدین و جمع فِاوان تِ مانان
همِا وی ،در مصِ به عدرت رسید 11،بِ خالف عِار خود با حا ب زنگی عم

ِد؛ از این

رو نورالدین بِ ضد ایشان وارد جنگ شد .با ایلن اعلدام نوراللدین ،فاطمیلان از صللیبیان
درخواست مک ِدند؛ از این رو دو لشکِ شی بیدی اسدالدین شیِ و بیشتِ در مبلارز
با صلیبیان بود تا فاطمیان .اتابکان زنگی ،فاطمیان را با صل و تدریج از بین بِدنلد .ایلن
حکومت بِ اثِ حمله نظامی از بین نِفت.
و .سلجوقیان روم؛ توسیه سِزمینی نورالدین به شماا شام ،وی را رویاروی سلجوعیان
روم عِار داد و بسیار زود منافع آنان با یکدیگِ در تضاد عِار گِفت و نورالدین بِ اسلاس
توافق پناانی با بیزانس 19،دو بار در سااهای  113و 111ق .به آناطولی و سلِزمینهلای
علیچ ارسالن لشکِ شید.
ز .بیزانس؛ نورالدین همه تالش خود را به ار بِد تا حساسلیت بیلزانس را در منطقله
بِنیانگیزد ،ولی اعداماتی نیز بِای محدود ِدن بیزانس در منطقه انجام داد؛ مثال در ساا
111ق .به ملی بن لیون مک ِد تا به سپاهیان رومی حمله ند 13تا بتوانلد را ورودی
بیزانس از سمت خلیج اسکندرون به شام را سد ند.
ح .صلیبیان؛ همان گونه ه دید شد ،عمادالدین تا حد زیادی امنیت را بِای جانشینان
خود ایجاد ِد؛ از یک سو حکومتهای وچک مسلمان را یا ضیی

ِد یا از بین بلِد و

از جات دیگِ با تااجبهای گسلتِد  ،صللیبیان را در موضلع ضلی علِار داد .از ایلن رو
نورالدین محمود تناا با صلیبیان رویارو بود .وی به سِعت مشلکالت خلود را بلا زنگیلان
جزیِ ح

ِد  .مبارز با آا بوری هب بیشتِ از آن جات بود ه بتواند در جنو شلام بلا

صلیبیان مبارز ند  .درگیِی با فاطمیان نیز در ادامه همین رعابت بود .خصومت نورالدین
با سلجوعیان روم نیز به زودی به صل گِایید چِا ه حکومت آناطولی مک بسیار مامی
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در مبارز با صلیبیان بود .بنابِاین تمامی سیاست نظامی نورالدین زیِ مجموعه ارتبلاط بلا
صلیبیان تیِی میشد.
نورالدین در دوران حکومت خود  12نبِد داشت ه از ایلن تیلداد 11 ،ملورد بلِ ضلد
صلیبیان و  31مورد بِ ضد سایِ حکومتها و واحلدهای علدرت بلود .بلدین تِتیلب 11
نبِدهای نورالدین بِ ضد صلیبیان و  21آنها بِ ضد سایِ حکومتها و واحدهای عدرت
بود.

به بیانی دعیقتِ ،ساب هِ یک از عدرتهای میلارض بلا نوراللدین از ایلن علِار بلود:
صلیبیان حدود  ، 11آا بوری  ، 1زنگیان جزیِ  ، 1شورشهای داخللی  ، 1فاطمیلان
 ، 2سلجوعیان روم  ، 1حکومتهای محلی  1و بیزانس . 2
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پِ واض است ه در زمان نورالدین ،بیشتِ نبِدهلا و توسلیه سیاسلی ل نظلامی بلِ ضلد
صلیبیان صورت گِفت ه اینک به شِح این نبِدها میپِدازیب .شِوع مبارز نورالدین بلا
صلیبیان ،باز پسگیِی رها از صلیبیان بود 13.نورالدین محمود در ساا 112ق .توانست در
چاار نبِد ،شاِهای ارتاح 12،مابویه ،فِ االثِ و بصِفون را در شماا شام تسخیِ نلد.

11

او در ساا 111ق .بله همِاهلی بلِادرش سلی اللدین ،بله ملک آا بلوری شلتافت و
جنگجویان لشکِ شی دوم صلیبی را از آنجا راند 11.وی در همان ساا عِیمه در مِ لز و
یرِی را در شماا شام تسخیِ ِد 11.نورالدین در ساا 111ق .چاار نبِد در سمت حارم و
انب 11انجام داد ه در یکی از این نبِدها نت انطا یه شته شد 11.ساا بید فامیله 11بله
تصِف نورالدین درآمد 19.نخستین پیِوزی صلیبیان بِ نورالدین در ساا 111ق .رخ داد ه
لشکِ نورالدین در ت باشِ متواری شد 13اما نورالدین در همان ساا ،هب جوسلین ل نلت
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شمالی ل را اسیِ ِد و هب شاِها و عالع ت باشِ ،عین تا  ،اعلزاز ،تل خاللد ،علورس،
راوندان 13،بِج الِصاص ،حصن البار  ،فِ سود ،فِالثا ،دلوک ،مِعش 12،ناِ الجوز و ...
را تصِف ِد 11.ساا بید صلیبیان در نزدیکی دلوک 11شکسلت خوردنلد 11.نوراللدین در
ساا 119ق .به طور ام ت باشِ را تسخیِ ِد و صللیبیان را از شلماا شلام و شلماا
جزیِ راند 11.در ساا 113ق .حارم را مجبور ِد ه به وی ِامت بپلِدازد 11.سلاا بیلد
نورالدین با استفاد از زمینلِز بزرگ شام ل ه دیوار شاِها را خِا

ِد بود ل به ارت

در شاِهای صلیبیان پِداخت 11.در سااهای  111 ،111و 111ق .نورالدین سه شکست را
در حارم ،صیدا و حصن اال ِاد تجِبه ِد؛ 19به نظِ میرسد دلی آن ،بیماری شدیدی بود
ه وی در ساا  111ق .به آن دچار شد و توان زیلادی از وی گِفلت .نوراللدین در سلاا
119ق .توانست حارم و بانیاس را فت

نلد 93.در سلاا 113ق .علیله منیطلِ را تصلِف

ِد 93.در ساا 112ق .حملهای دو جانبه آ از ِد :یکی در جات مصِ و دیگِی در جات
شماا شام .دستآورد این نبِدها بِای وی ،نا امی صللیبیان در مصلِ و تسلخیِ حصلن
اال ِاد ،عِیمه و صافیثا در شماا شام بود 92.در ساا 111ق .اسدالدین شلیِ و  ،فِمانلد
سپا اعزامی نورالدین به مصِ ،بِای همیشه دست صلیبیان را از آنجا وتلا لِد 91.سله
نبِد ساا 111ق .صلیبیان را در دمیاط ،عشتِا و ِک نا ام گذاشت 91.سپاهیان زنگی در
ساا 111ق .ایله ،عسقالن و ز را در را مصِ ارت ِدند 91.در ساا 111ق .ارتهای
زنگیان در شماا و جنو شام ،در سمت انطا یه و طِابلس و شوبک ادامه یافت .آخلِین
نبِدهای نورالدین در ساا 111ق .بود ه حوران و عشتِا را لارت لِد وللی از تصلِف
ِک نا ام ماند.

91

نورالدین نبِدهای خود را بیشتِ در سمت ِ و شامات انجام داد تلا سلمت شلِق و
جزیِ  .در منطقه شام نیز بیشتِ تالش وی در جات شماا شام بود و تناا پس از نلابودی
و یا تضیی شدید نیِوهای میارض در شماا ،به مناطق جنوبی روی آورد .گذشته از این،
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تسخیِ مصِ و نیِوی خدمتگذاران جوان ایوبی وی موجلب شلد ه لشکِ شلی اتابکلان
زنگی به جنو نیز شید شود .مِ ز شام به محوریت دمشلق نیلز پلس از انقلِاض آا
بوری یکی از انونهای مبارز نورالدین با صلیبیان شد.

در یک دید لی ،درصد نبِدهای نورالدین به این عِار است:
شماا شام  ، 11مِ ز شام  ، 29جنو شام  ، 31شِق و جزیِ . 33
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این نشان میدهد ه نورالدین بِای تأمین امنیلت پیِاملون پایتخلت خلود ل حللب ل
تالش زیادی ِد و پس از تحقق این امِ ،تمِ ز خود را بِ مِزهای میانی شام با صلیبیان
عِار داد و پس از فت مصِ ،در نواحی جنوبی شام نیز نبِدهایی درگِفت اما به علت دوری
مسافت از حلب ،ناتوانی جسمی نورالدین بِای لشکِ شیها و ارشکنیهای ایوبیان ،این
نبِدها به مِاتب متِ از نبِدهای وی در شماا بود .نبِدهای شلِعی نوراللدین نیلز تنالا
بِای آن بود ه امنیت را در مِزهای شِعی تأمین نلد و بلا خیلالی آسلود بله نبلِد بلا
صلیبیان بپِدازد.
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تفاوتهای توسعه نظامی عمادالدین با جانشینانش

در طوا حکومت زنگیان بزرگ 331 91نبِد روی داد ه  13نبِد آن متیلق بله دوران
عمادالدین است و  11نبِد مِبوط به جانشینان وی .از میان جانشینان عمادالدین ،نورالدین
محمود با  12نبِد ،بیشتِین نقش را در توسیه سیاسی ل نظامی اتابکان زنگی داشلت؛ بله
سخن دیگِ ،عمادالدین به تناایی  13نبِدهلای اتابکلان زنگلی را انجلام داد ،نوراللدین
محمود  11و سی الدین و عطبالدین هِ یک متِ از . 1

نبِدهای عمادالدین تقِیبا به نسبتی مساوی بِ ضد عدرتهایی بود ه وی با آنها در
تیام بود ،ولی جانشینان وی تناا با دشمنانی خاص روبهرو شدند .تفلاوت سیاسلتهلای
نظامی توسیهطلبانه عمادالدین با فِزنلدانش ،ناشلی از علللی چنلد بلود :اوال ،بسلیاری از
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عدرتهای میارض زمان پدر از بین رفته بودند؛ ثانیا ،عدرتهای باعیماند شِعی دردسِی
بِای زنگیان ایجاد نمی ِدند و اتابکان زنگی نیز در آشو های شلِعی مداخلله نکِدنلد؛
ثالثا ،بِای اتابکان زنگی تناا یک دشمن اصلی به نام صلیبیان وجود داشت.
تقسیب نبِدهای عمادالدین با سایِ واحدهای عدرت در منطقه به این تِتیب بود:
بازماندگان اتابکلان موصل  ، 31ارتقیلان  ، 33آا بلوری  ، 21خالفلت عباسلی و
سلجوعیان  ، 1صلیبیان ِ ، 31دها  31و بیلزانس  . 31ایلن ارعلام بله خلوبی نشلان
میدهد ه عمادالدین به صورت یکسان ،توسیه علمِوی خود بِ ضد سایِ عدرتها را در
پیش گِفته بود.

در حالی ه این نسبت بِای جانشینان وی بسیار متفاوت است .در ایلن زملان ،سلاب
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نبِدها با هِ یک از این عدرتها به این تِتیب بود:
صلیبیان  ، 11آا بوری ، 1زنگیان جزیِ  ، 1شورشهای داخلی  ، 1فاطمیلان ، 2
سلجوعیان روم ، 1حکام محلی  ، 1بیزانس ، 2خالفت عباسی و سلجوعیان  1و ارتقیان
 . 1با توجه به این ارعام ،عمد توسیه نظامی اتابکان زنگی پلس از عماداللدین بلِ ضلد
صلیبیان بود و میزان اند ی به سایِ واحدهای عدرت تیلق داشت ه این امِ همان گونله
ه پیشتِ بیان شد میلوا اعدامات نظامی عمادالدین در حذف عدرتهای مسلمانان منطقه
بود.

اما آن چه ه دربار دولت اتابکان زنگی تحت عنوان دولتی ازی مطِح میشلود تلا
حد زیادی اختصاص به دوران نورالدین دارد؛ چِا ه توسیه نظامی عمادالدین بِ ضد هلِ
سی بود ه سد را وی میشد .به همین دلی وی بیش از آن ه با صلیبیان بجنگلد بلا
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آا بوری مبارز ِد یلا شلتارهای وی در بیلبلک از مسللمانان مخلال وی بلود نله از
صلیبیان .عمادالدین با سیاست نظامی خشن خود دولتهای رعیب خود را تلا حلد زیلادی
ضیی

ِد ه در بین آنها صلیبیان هب بودند .اما از زمان نورالدین ،صلیبیان بله عنلوان

دشمن اصلی اتابکان زنگی مطِح شدند و الب مبارزات نیز با آنان بود .این املِ از زملان
بیماری نورالدین در ساا 111ق .بیشتِ رنگ مذهبی به خلود گِفلت .بله نظلِ ملیرسلد
نورالدین ه دیگِ توان بدنی دوران جوانی را در جنگ و لشکِ شیهای زیلاد و طلوالنی
نداشت ،به جنبههای مذهبی زندگی بیشتِ روی آورد .بنابِاین ،عنوان دولت لازی بیشلتِ
مناسب دوران حکومت نورالدین است تا تمامی این سلسله.
در ناایت باید گفت ه تیداد پیِوزیهای اتابکان زنگی بسیار بیشتِ از شکستهایشان
بود؛ از مجموع  331نبِد ،تناا  21نا امی نصیب آنان شد ،در حلالی له  91پیلِوزی بله
دست آوردند .پس به جِأت میتوان گفت این دولت میلیتاریست در توسلیه نظلامی خلود
 13موفق بود و نا امیهای آن از  23بیشتِ نبود.

!Error
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نتیجه

اتابکان زنگی در طوا مدت  11ساا 331 ،نبِد بِ ضد واحدهای تشکی دهند عدرت
در مجاورت خود انجام دادند .از این تیلداد  13نبلِد مِبلوط بله دور  23سلاله حکوملت
عمادالدین زنگی بود .این تیداد 13

نبِدهای اتابکلان زنگلی بلود .عماداللدین ایلن

جنگها را بِ ضد تمامی واحدهای عدرت در همسایگی خود بله را انلداخت و تقِیبلا بله
صورت یک نواخت با آنها جنگید .این املِ در مقایسله بلا دوران فِزنلدانش له  11از
لشکِ شیها را به مبارز با صلیبیان اختصاص دادند ،بیشتِ مشلاود اسلت .در ایلن دور ،
عمادالدین به گونهای با هشت واحد عدرت همسایه خود به نبِد پِداخت ه فضای امنلی
بِای جانشینانش فِاهب شد و توانستند به توسیه مِزهای خود فِاتِ از جرِافیای شامات و
جزیِ نیز بپِدازند .از همین جا روشن میشود ه سیاست نظامی اتابکان زنگی در جالت
تأمین منافع خود بود؛ به همین دلی جنگ اتابکان با صللیبیان تنالا زملانی روی داد له
منافع آنان با صلیبیان در تضاد عِار گِفت و این امِ هنگامی به وضوح مشخ

میشلود

ه ببینیب در زمان عمادالدین 31 ،نبِد بِ ضد حکومت مسلمان آا بوری است و  33نبِد
بِ ضد صلیبیان .در زمان نورالدین نیز تناا حکومتی ه میتوانست زنگیلان را بله چلالش
بکشد صلیبیان بودند؛ از این رو در زمان جانشینان عمادالدین ،رویکِد نظلامی بله سلمت
صلیبیان گِایش زیادی داشت .در واعع در این زمان است ه در روندی طبییی ،زنگیان در
مقاب صلیبیان عِار گِفتند و به دولتی ازی تبدی شدند.
در جنگهای شِق نیز ،طبق تجار عماداللدین ،لطملاتی له از خالفلت عباسلی و
سلجوعیان متوجه وی شد بود بسیار بیشتِ از منافع آن بود؛ از این رو پس از ساا 121ق.
اتابک موص  ،از برداد و توسیه نظامی در شِق روی گِداند .در دوران جانشینان وی نیلز
این روند دنباا شد و جنگ ها در سمت برداد تناا جنبله نمایشلی بلِای اعلالم اتحلاد بلا
سلجوعیان و خالفت بود .بدین تِتیب ،سیاست نظامی عمادالدین ،زیِبنای سیاست نظامی
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جانشینانش را نیز شک داد .این نکته را نیز نباید از نظِ دور داشت ه الزمه حکومتهای
نظامی این است ه ماشین نظامی هموار باید به سمت نبِدهای تاز ای هدایت شلود ،از
همین رو بود ه حکام زنگی باید هموار نبِدهایی را بِای خود بِ ضد دولتهلای دیگلِ
بِنامهریزی می ِدند .ناتوانی نورالدین از ادامه این نبِدها را میتوان از جنبههلای ضلی
این حکومت دانست ه البته تأیید آن به پژوهشی مستق نیاز دارد.
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پینوشتها

 .1صرخد شهری کوچک است و قلعهای بلند دارد و درخت انگور در این موضع بسیارست.
صرخد سرحد شام است از جانب بغداد ،و تا بغداد ده روزه راه است؛ بنگرید :ابن عبدالحق
بغدادی ،صفیالدین عبدالمؤمن ،مراصد االطالع علی اسماء االمکنة و البقاع ،بیروت :دار الجیل،
1111ق ،ج ،1ص.838
2. Militarism.
 .3ازغندی ،احمد ،ارتش و سیاست ،تهران :قومس ،1381 ،ص.41
 .1ابن اثیر ،علی بن محمد ،الکامل فی التاریخ ،بیروت :دار صادر1694 ،م ،ج ،11ص131؛ بنداری
اصفهانی ،فتح بن علی ،تاریخ سلسله سلجوقی ،ترجمه محمدحسین جلیلی ،تهران :بنیاد فرهنگ
ایران ،1349 ،ص.96
 .4بنداری اصفهانی ،پیشین ،ص.14

 .9منابع عربی وی را به نام آقسیس یاد کردهاند؛ بنگرید :ابن کثیر ،ابوالفدا اسماعیل بن عمر ،البدایة
و النهایة ،بیجا :دار الفکر1689 ،م ،ج ،11ص.116
 .9ابن حامد اصفهانی ،عمادالدین محمد ،تاریخ دولة آل سلجوق ،تصحیح یحیی مراد ،بیروت :دار
الکتب العلمیة1111 ،م ،ص48؛ ابن قالنسی ،ابویعلی حمزة بن اسد ،تاریخ دمشق البن القالنسی،
تحقیق سهیل زکار ،دمشق :دار حسان1683 ،م ،ص.199
 .8نیشابوری ،ظهیرالدین ،سلجوقنامه ،تهران :خاور ،1331 ،ص.31
 .6ماردین قلعه ای مشهور بر قله جزیره است؛ مشرف بر دارا ،دنیسر و نصیبین و در پایین آن
روستایی بزرگ است؛ بنگرید :ابن عبدالحق بغدادی ،پیشین ،ج ،3ص.1116
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 .11حصن کیفا ـ که به آن کیبا نیز گفته میشود ـ شهر و قلعهای بزرگ مشرف بر دجله ،بین آمد و
جزیره ابن عمر ،از دیار بکر است؛ که از دو سو به دجله راه دارد و دارای دیواری عظیم است؛
بنگرید :ابن عبدالحق بغدادی ،پیشین ،ج ،1ص.119
 .11ترکمانِ مؤسس این سلسله ،یعنی دانشمند ،شخص ناشناختهای است که به عنوان غازی در
صحنه تاریخ در آناطولیا ظاهر شد و در کاپادوکیا با جنگجویان جنگ صلیبی اول جنگید ،و نیز تا
حدودی رقیب قلچ ارسالن اول سلجوقی بود .مرکز قدرت دانشمندیه در اصل در شمال مرکز
آناطولیا و کاپادوکیا تا مغرب و آنکارا و اطراف مراکزی چون توقات ،اماسیه و سیواس بود .به این
ترتیب ،آنان بر راه شمالی نفوذ ترکمانان به فراسوی آسیای صغیر نظارت داشتند و حال آن که
سلجوقیان روم بر راه جنوبی نظارت میکردند ...در اوایل قرن ششم قمری /دوازدهم میالدی،
دانشمندیه دستکم به اندازه سلجوقیان روم قدرتمند بودند ،و امیر غازی گمشتگین با ارمنیان در
کیلیکیا و با فرنگان در ادسا (الرها) جنگید .پس از مرگ یغی بسن ،قلچ ارسالن دوم سلجوقی
چندین بار در امور شاخه سیواس مداخله کرد و سرانجام ذوالنون را در 491ق1191/.م .کشت و
سرزمینهای او را گرفت .محمد ،آخرین امیر دانشمندیه ،به عنوان دستنشانده سلجوقیان در ملطیه
حکومت میکرد تا این که قلچ ارسالن دوم سلجوقی حکومت آنجا را در 493ق1198/.م .به
دست گرفت .بنابر نقل ابن بیبی مورخ ،بقیه دانشمندیه به خدمت سلجوقیان درآمدند؛ بنگرید:
باسورث ،ادموند کلیفورد ،سلسلههای اسالمی جدید راهنمای گاهشماری و تبارشناسی ،ترجمه
فریدون بدرهای ،تهران :مرکز باستانشناسی اسالم و ایران ،1381 ،ص.114
 .11سمیساط از بالد شام است و بر فرات واقع شده .سمیساط و منبج دو مدینه است امّا کوچک
است و به غایت محکم .آب هر دو موضع از فرات است .و سمیساط در جانب غربی قلعة الروم
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واقع شده و در شمال حصن منصور؛ بنگرید :ابن عبدالحق بغدادی ،پیشین ،ج ،1ص911؛ یاقوت
حموی ،معجم البلدان ،بیروت :دار صادر1664 ،م ،ج ،3ص.148

13. Anarchic.
 .11ابن عدیم ،عمر بن احمد العقیلی ،بغیة الطلب فی تاریخ حلب ،تحقیق سهیل زکار ،بیجا :دار

الفکر ،بیتا ،ج ،1ص.1649
 .14طقوش ،محمد سهیل ،تاریخ الزنکیین فی الموصل و بالد الشام 411ـ931ق1119 ،ـ1133م،
بیروت :دار النفائس1666 ،م ،ص.84
 .19ابن واصل ،جمالالدین بن سالم ،تاریخ ایوبیان ،ترجمه پرویز اتابکی ،تهران :علمی و فرهنگی،
 ،1383ج ،1ص.91
 .19همان ،ج ،1ص.94
 .18این هشت واحد عبارت بودند از .1 :بازماندگان اتابکان موصل .1 ،ارتقیان .3 ،آل بوری.1 ،
صلیبیان .4 ،خالفت عباسی و سلجوقیان .9 ،کردها .9 ،بیزانس .8 ،حکومتهای محلی و مردم.
 .16ابن مستوفی ،مبارک بن احمد ،تاریخ اربل ،تصحیح سامی بن السید خماس صقار ،عراق :دار
الرشید1681 ،م ،ج ،1ص.646
 .11ابن عساکر ،علی بن حسن ،تاریخ مدینة دمشق ،تصحیح علی شیری ،بیروت :دار الفکر،
1114ق ،ج ،9ص.166
 .11رها نام شهری در جزیره ،بین موصل و شام ،با فاصله شش فرسنگ از موصل است؛ بنگرید:
یاقوت حموی ،پیشین1664 ،م ،ج ،3ص.119
 .11رانیسمان ،استیون ،تاریخ جنگهای صلیبی ،ترجمه منوچهر کاشف ،تهران :علمی فرهنگی،
 ،1389ج ،1ص.181
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 .13بارکر ،ارنست ،الحروب الصلیبیة ،تعریب سید الباز العرینی ،بیروت :دار النهضة العربیة ،بیتا،
ص.149
 .11ابن اثیر ،علی بن محمد ،التاریخ الباهر فی الدولة االتابکیة بالموصل ،تحقیق عبدالقادر احمد
طلیمات ،قاهره :دار الکتب الحدیثة ،بیتا ،ص.61
 .14ابن کثیر ،پیشین ،ج ،11ص.131
 .19ابن اثیر ،التاریخ الباهر فی الدولة االتابکیة بالموصل ،پیشین ،ص.161
 .19خابور نام نهری بزرگ بین رأس عین و فرات در سرزمین جزیره است ،به سرزمینی است
گسترده ،دارای شهرهای بسیار است که بدان نسبت داده شوند مانند قرقیسیاء ،ماکسین ،مجدل و
عربان؛ بنگرید :یاقوت حموی ،معجم البلدان ،ترجمه علینقی منزوی ،تهران :سازمان میراث
فرهنگی کشور ،1383 ،ج ،1ص.148
 .18سنجار نام شهری در میان رود فرات است که سه روز تا نصیبین راه داشته ،بسیار آباد و مملو
از باغهای نارنج و ترنج و نخل است؛ بنگرید :یاقوت حموی ،پیشین1664 ،م ،ج ،3ص.191
 .16ابن اثیر ،الکامل فی التاریخ ،پیشین ،ج ،11ص.914
 .31ابن اثیر ،التاریخ الباهر فی الدولة االتابکیة بالموصل ،پیشین ،ص.38
 .31ابن اثیر ،الکامل فی التاریخ ،پیشین ،ج ،11ص.61
 .31بوری کلمهای ترکی است که در عربی به معنای ذئب (گرگ) است .برای اطالع بیشتر از

سلسله آل بوری ،بنگرید :زنکی ،جمال محمد حسن ،امارة دمشق فی المرحلة المبکرة للحروب
الصلیبیة 188ـ416ق ،کویت :بینا1663 ،م.
 .33در منابع ،علت این عدم موفقیت را همراهی جماعات احداث با آل بوری ذکر کردهاند .احداث
گروهی از اصناف بودند که در مواقع خطر به صورت مردمی و خودجوش از شهر خود دفاع
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میکردند .این همراهی مردمی با آل بوری از آن جهت بود که مردم دمشق از خلف وعده
عمادالدین وحشت داشتند؛ زیرا عمادالدین پیش از آن ،در هنگام پیروزی بر بعلبک ،بر خالف
وعده خود مردم شهر را کشت و اسیر کرد .این امر موجب شد تا مردم دمشق از ترس بدعهدی
وی ،با وجود شکست های بیرون از شهر ،در برابر محاصره دمشق چنان مقاومت کنند که
عمادالدین از تصرف شهر منصرف گردد؛ ابن اثیر ،الکامل فی التاریخ ،پیشین ،ج ،11ص.61
 .31شهری در نزدیکی کوههای غربی دمشق است که رودی در آن جریان دارد؛ بنگرید :ابن
عبدالحق بغدادی ،پیشین ،ج ،1ص.148
 .34توسعه قلمرو به سمت مصر از راه دمشق میگذشت؛ تسلط بر این شهر هم راه مصر را برای
عمادالدین هموار میکرد و هم این امکان را برای وی فراهم میآورد تا از ناحیه جنوب نیز به
مناطق صلیبینشین حمله کند.
 .39ابن اثیر ،التاریخ الباهر فی الدولة االتابکیة بالموصل ،پیشین ،ص.38
 .39ابن عدیم ،عمر بن احمد العقیلی ،زبدة الحلب فی تاریخ حلب ،تحقیق خلیل المنصور ،بیروت:
دار الکتب العلمیة1114 ،ق ،ج ،1ص.111
 .38حارم دژی استوار و خورهای بزرگ در برابر انطاکیه بود که اکنون از کارگزاری حلب به شمار
میرود .درخت و آب و میوه بسیار دارد از این رو وبازده نیز میباشد؛ بنگرید :یاقوت حموی،
پیشین ،1383 ،ج ،1ص.114
 .36تل باشر دژی استوار و خورهای گسترده در شمال حلب است که با حلب دو روز فاصله دارد.
مردمانش مسیحی ارمنیاند .بیرونی بزرگ دارای بازارهای آباد و پرجمعیت دارد؛ بنگرید :یاقوت
حموی ،پیشین1664 ،م ،ج ،1ص.11
 .11ابن قالنسی ،پیشین ،ص.391
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 .11همان ،ص.111
 .11ابن اثیر ،الکامل فی التاریخ ،پیشین ،ج ،11ص.41
 .13ابن عدیم ،زبدة الحلب فی تاریخ حلب ،پیشین ،ج ،1ص.199
 .11شهری است نزدیک سمیساط ،بین حلب و مرز روم؛ دژی استوار است که روستایی گسترده
دارد؛ بنگرید :یاقوت حموی ،پیشین ،1383 ،ج ،1ص.999
 .14این مشکالت ناشی از تحرکات آلب ارسالن خفاجی فرزند سلطان محمود سلجوقی بود که
عمادالدین ،اتابکیِ وی را بر عهده داشت .وی در غیاب عمادالدین ،حاکم موصل ،نصیرالدین جقر
را به قتل رساند و عمادالدین از ترس اقدامات وی ،محاصره بیره را ناتمام گذاشت و به موصل
بازگشت؛ بنگرید :ابن اثیر ،الکامل فی التاریخ ،پیشین ،ج ،11ص.111
 .19ابن اثیر ،الکامل فی التاریخ ،پیشین ،ج ،11ص.998
 .19همان ،ج ،11ص.4

 .18برای اطالع بیشتر از روابط عمادالدین با کردها ،بنگرید :شاعر ،محمد فتحی ،االکراد فی عهد
عمادالدین زنکی ،بیجا :دار المعارف1661 ،م.
 .16عطا ،زبیده محمد ،الشرق االسالمی و البیزنطة زمن االیوبیین ،قاهره :دار االمین1661 ،م،
ص.16
 .41شهرزور شهر بزرگی بین اربل و همدان در کوهها است که تمامی مردمش کرد هستند؛ بنگرید:
یاقوت حموی ،پیشین1664 ،م ،ج ،3ص.394
 .41قلعه جعبر قلعهای بر فرات بین بالس و رقه ،نزدیک صفین است که در قدیم به آن دوسر
میگفتند؛ بنگرید :ابن عبدالحق بغدادی ،پیشین ،ج ،1ص339؛ یاقوت حموی ،پیشین1664 ،م،
ج ،1ص.111
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 .41ابن اثیر ،التاریخ الباهر فی الدولة االتابکیة بالموصل ،پیشین ،ص.81
 .43همان ،ص.61
 .41نیشابوری ،پیشین ،ص.93
 .44از آنجا که صلیبیان بیشتر فعالیتهای نظامی و سیاسی نورالدین را به خود اختصاص داده ،بر
روابط با سایر حکومتها نیز اثر گذاشته بودند ،در انتها به شرح آن نبردها میپردازیم تا از تشتت
جلوگیری شود و بحث انسجام بیشتری داشته باشد.
 .49حمص شهری معروف ،بزرگ و کهنسال ،دارای بارو است که در سمت قبله آن دژی استوار
بر باالی تلی بلند است .این شهر بین دمشق و حلب است؛ بنگرید :ابن عبدالحق بغدادی ،پیشین،
ج ،1ص114؛ یاقوت حموی ،پیشین1664 ،م ،ج ،1ص.311
 .49ابن واصل ،پیشین ،ج ،1ص.141
 .48زکار ،سهیل ،تاریخ دمشق ،دمشق :التکوین1119 ،م ،ج ،1ص.494
 .46ابن اثیر ،الکامل فی التاریخ ،پیشین ،ج ،11ص.316
 .91آل بوری در سال 416ق .به دست نورالدین از بین رفتند که به آن اشاره خواهد شد؛ بنابراین
حاکم بعلبک که از سوی مجیرالدین ابق بوری گماشته شده بود ،در سال 441ق .حاکم مستقل
محلی به شمار میرفت.
 .91ابن اثیر ،التاریخ الباهر فی الدولة االتابکیة بالموصل ،پیشین ،ص.416
 .91زکار ،پیشین ،ج ،1ص.491
 .93ابن قالنسی ،پیشین ،ص.189
 .91عسقالن شهری در شام ،از توابع فلسطین ،بر ساحل دریا است بین غزه و جبرین که به آن
عروس شام میگویند؛ بنگرید :ابن عبدالحق بغدادی ،پیشین ،ج ،1ص.611
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 .94رانیسمان ،پیشین ،ج ،1ص.363
 .99طباخ ،محمد راغب ،اعالم النبالء بتاریخ حلب الشهباء ،حلب :دار القلم1118 ،ق ،ج ،1ص14؛
ابن عساکر ،پیشین ،ج ،9ص.166
 .99ابوشامه ،شهابالدین عبدالرحمن ،عیون الروضتین فی اخبار الدولتین النوریة و الصالحیة،
تصحیح ابراهیم الزیبق ،بیروت :مؤسسة الرسالة1699 ،م ،ج ،1ص.119
 .98مقریزی ،احمد بن علی ،المواعظ و االعتبار بذکر الخطط و اآلثار ،بیروت :دار الکتب العلمیة،
1118ق ،ج ،3ص.14
 .96عطا ،پیشین ،ص.99
 .91ابوشامه ،پیشین ،ج ،1ص.319
 .91کرد علی ،محمد ،خطط الشام ،بیروت :مکتبة النوری1113 ،ق ،ج ،1ص.19
 .91ارتاح نام دژی استوار از عواصم ،در کارگزاری حلب است؛ بنگرید :یاقوت حموی ،پیشین،
1664م ،ج ،1ص.111
 .93ابن عماد حنبلی ،شهابالدین ابوالفالح ،شذرات الذهب فی اخبار من ذهب ،تحقیق األرناؤوط،
دمشق ـ بیروت :دار ابن کثیر1689 ،م ،ج ،9ص.113
 .91ابن قالنسی ،پیشین ،ص.193
 .94همان ،ص.199
 .99انب دژی در کارگزاری عزاز ،از بخشهای معروف حلب است؛ بنگرید :یاقوت حموی،
پیشین1664 ،م ،ج ،1ص.148
 .99ابن اثیر ،الکامل فی التاریخ ،پیشین ،ج ،11ص.111
 .98فامیه شهری بزرگ از توابع حمص؛ بنگرید :یاقوت حموی ،پیشین1664 ،م ،ج ،1ص.133
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 .96ابن اثیر ،الکامل فی التاریخ ،پیشین ،ج ،11ص.141
 .81ابن اثیر ،التاریخ الباهر فی الدولة االتابکیة بالموصل ،پیشین ،ص.111
 .81راوندان دژی استوار و خورهای خوش آب و هوا و پر چمن و پر درخت از بخشهای حلب
است؛ بنگرید :یاقوت حموی ،پیشین1664 ،م ،ج ،3ص.16
 .81مرعش شهری در مرزهای بین شام و سرزمین روم که دارای دیوارها و خندق است؛ بنگرید:
ابن عبدالحق بغدادی ،پیشین ،ج ،3ص.1146
 .83ابن قالنسی ،پیشین ،ص.181
 .81شهریست قدیمی که حجاریهای رومی در آن دیده میشود (یعقوبی ،احمد بن اسحاق،
البلدان ،تصحیح محمد امین ضناوی ،بیروت :دار الکتب العلمیة1111 ،ق ،ص ،)119نزدیک حلب
از سمت عواصم؛ بنگرید :یاقوت حموی ،پیشین1664 ،م ،ج ،1ص.191
 .84ابن اثیر ،الکامل فی التاریخ ،پیشین ،ج ،11ص.193
 .89ابن قالنسی ،پیشین ،ص.414
 .89همان ،ص.411
 .88ابن اثیر ،الکامل فی التاریخ ،پیشین ،ج ،11ص.118
 .86ابن اثیر ،التاریخ الباهر فی الدولة االتابکیة بالموصل ،پیشین ،ص119ـ.116
 .61همان ،ص.113
 .61همان ،ص.131
 .61ابن اثیر ،الکامل فی التاریخ ،پیشین ،ج ،11ص.319
 .63ابوشامه ،پیشین ،ج ،1ص19؛ ابن کثیر ،پیشین ،ج ،11ص.114
 .61ابوشامه ،پیشین ،ج ،1ص.116
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 .64ابن اثیر ،الکامل فی التاریخ ،پیشین ،ج ،11ص.399
 .69ابن اثیر ،التاریخ الباهر فی الدولة االتابکیة بالموصل ،پیشین ،ص.111
 .69با مرگ نورالدین ،صالحالدین به سرزمین ایشان لشکر کشید و قدرت زنگیان را تا حد زیادی
از بین برد .زنگیان جزیره نیز تا مدتی در برابر وی مقاومت کردند اما عمال با مرگ نورالدین دیگر
توسعه نظامی برای اتابکان زنگی وجود نداشت.

