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اتابکان زنگي حکومتي ترکتبار بودند که به طور رسمي از سال  125هجری
در موصل به قدرت رسيدند و تا سال  426هجری برر ارار ای از منراط مرمال
عراق حکومت کردند .این حکومت به دليرل مررایط ویره جهران اسر د در ن
روزگار ،مناسبات مهمي با قدرتهرای زمانره ورود یعنري امپراتروری بيراان،،
امارتهای انطاکيه و رهرا ،اادمراهي اورمر يم و و فرت عباسري برقررار کررد.
اهوهش حاضر با رویکرد تاریخي و با روش توصيفي ر تح ي ي ،تحول مناسبات
اتابکان زنگي با و فت عباسي و مرایط ،ع ل و روند ن را بررسي نمود است
و به این نتيجه دست یافته است که مناسبات این دو دولت ،متأثر از سياستهای
داو ي دو طرف و مرایط زمانه ،از مرح ه واگرایي بره مرح ره هرمگرایري گررر
کرد است.

کلیدواژگان :اتابکان زنگی ،موصل ،خالفت عباسی ،شمال عراق ،مناسبات سیاسی.
 .1کارشناسی ارشد تاریخ اسالم (.)hmozaffari@yahoo.com
 .2استادیار گروه تاریخ دانشگاه سیستان و بلوچستان (.)seyedahmad.aghili@yahoo.com
 .3دانشیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان (.)m.pirmoradian@ltr.ui.ac.ir
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 .1مقدمه

زنگیان سلسلهای از وابستگان سیاسی و نظامی درگاه سالجقه بودند که با بهرههگیرهی از
شهایطی که به دلیل اختالف درباره جانشینی ملکشاه سلجوقی در درگاه سلجوقیان پدیدار
شد ،از سال  133تا 213ه.ق ،بره شرا  ،سرنجار ،جهیرهه و زور حکومرت کهدنرد .زنگیران
را می توان واسطه انتقال فهایند بازتولید اقتدار سیاسی -اجتماعی اهرل تسرن از ایرهان و
عهاق به شا و مصه عهد ایوبی به شمار آورد.
بیت المقدس در سال 133ه.ق به تصرهف اروپاییران در آمرد .نیهوهرای فهنگری یر
پادشاهی(اورشلیم) و سه امرار رها(ادسرا) ،انطاکیره و برهابل

را تشرکیل دادنرد 3.ایر

دولتهای غهبی روز به روز قدر مندته میشدند و قدر هرای اسرالمی منطقره فر ی
می شدند .در زمان ظهور اتابکان زنگری در نیمره اول قرهن ششرم هجرهی در مو رل و
شاما  ،سی سال از حکومت فهنگیان میگذشت و قدر ایشان تثبیت شده بود.
در چنی شهایطی ،ظهور سلسله اتابکان زنگی ،نقطه عطفی در تاریخ اسال بره شرمار
می رود؛ زیها ظهور ای دولت در ای زمان که لیبیان ،بیت المقدس و بسیاری از شههها
و دژهای کهانه خاوری مدیتهانه را تسخیه کهده بودند و آماده حمله به سهزمی های شا و
جهیهه بودند ،نه تنها قدر مسلمانان را بیشته کهد ،بلکه سهآغاز مجاهد هایی در مقابرل
لیبیان شد .مقاومت ها در روزگار ایوبیان و ممالی
پیهوزی مسلمانان به مسیحیان ،پ

بره او خرود رسرید و سرهانجا بره

از پایان جنگ هشتم لیبی درسال  3333انجامید.

جایگاه تاریخی اتابکان زنگی به ای دلیل دارای اهمیت است کره آنران نیهوهرا را در
منط قه غهب خالفت عباسی متوازن ساختند و به دنبال آن ،سهآغاز مجاهد دولرتهرای
اسالمی در ای قسمت از جهان اسال را بهای مقابله برا رلیبیان فرهاهم نمودنرد .آنران

 .1رشاد ،جنگهاي صلیبی ،ج ،1ص .101-101
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آغازکننده شکستدادن لیبیان شدند که کمی ب د ایوبیان و ممالی
پیهوزی به لیبیان را دنبال نمودند.
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با درخشش بیشتهی

3

در بحث مناسبا ایشان با خالفت عباسی(212-323ق) موفوع ا لی آن اسرت کره
اتابکان در ابتدای قدر گیهی به سبب مشکال در شاما  ،بیشته عالقهمند به دخالت در
موفوعا مهبوط به دستگاه خالفت عباسی بودند امرا در ایر امره ،مروفقیتی بره دسرت
نیاوردند .ایشان به تدریج با تثبیت قدر خویش در شا توانستند ،توجه خالفت عباسی را
به ایجاد روابط جذب نمایند .بهرسی فهاز و فهود مناسبا ایشران و عوامرل مر ده در ایر
جهیان در ای پژوهش بهرسی میشود.
به ای اساس ،پهسش های ا لی پژوهش حافه آن است که در واگهایی و همگهایری
مناسبا اتابکان زنگی با دستگاه خالفت عباسی چه عواملی نقش آفهی بودند؟ و کیفیت
ای مناسبا را چگونه می توان ارزیابی کهد؟ فهفیه ا رلی مقالره حافره آن اسرت کره
اتابکان زنگی در مناسبا خویش با دستگاه خالفت عباسی ،دو مهحله را پشت سه نهادند.
در دوره اول ،نوعی عد اعتماد و دخالت در امور ی دیگه به مناسبا حاکم برود امرا بره
تدریج ،وجود مشکل تهدید خارجی مشتهک در کنار سایه عوامل ،سبب تحول در مناسبا
آنان گهدید .آنان از مهحله واگهایی و تیهگی روابط به سوی همگهایی و تقویت یر دیگره
گا بهداشتند و اقداما مهمی در تثبیت قدر ی دیگه در تقابل برا قردر هرای غهبری
انجا دادند.
درباره مناسبا اتابکان زنگی و خالفت عباسی ،آداری به زبان فارسی وجرود نردارد و
مورخان عهب تحقیقا مهمی در ای باره انجا داده اند .البتره در ایر پرژوهش هرا بره
ور منسجم به بهرسی ای مناسبا پهداخته نشده است .به عنوان نمونه فاید عاشور در
جهاد مسلمانان در جنگ های لیبی به نقش واق ی اسال در جهاد در راه خردا از یر
 .1ابن اثیر ،الکامل فی التاریخ ،ج ،6ص  41ـ .45
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سو و بیان کیفیت روابط دولتهای اسالمی در خصوص روش مقابله با لیبیان میپهدازد.
وی در بخش کوتاهی از کتابش ،جهاد مسلمانان در عصه فرابمی ،زنگری و سرلجوقی را
بهرسی میکند و اشاره بسیار کو تاهی بره مناسربا اتابکران زنگری برا دسرتگاه خالفرت
مینماید.
ستار عودی در تاریخ فشهده جنگ های لیبی به رور مختصره بره جنرگهرای
اتابکان زنگی و مناسبا آنان با خالفت عباسی اشاره میکند .بنابهای  ،توجه و تأکیدی به
مناسبا عباسیان و اتابکان ندارد .وجه مشتهک ای پژوهشها در آن است که در هنگرا
بهرسی مناسبا ای دولت ها با لیبیان ،به بور مختصه بره مناسربا آنران برا خالفرت
عباسی اشاره میکنند.
در واقع ،تفاو پژوهش حافه با پژوهش های انجا شده در ای حوزه در آن است که
به مناسبا

دولت های مورد بحث به بور مسرتقل پهداختره اسرت .در منرابع ا رلی بره

خصوص در کتاب تاریخ الباهه فی الدول االتابکیه از اب ادیه ،الهوفتی فی اخبار الدولتی
النوریــ والصــالةی نوشررته ابوشررامه(د221 .ق) ،ذیررل ترراریخ دمشرر نوشررته ابرر
قالنسی(متوفی111ق) ،مطالب ارزشمندی در باره مناسبا اتابکان زنگی با خالفت عباسی
وجود دارد .تحلیل ای مناسبا نیازمند بهرسی و مطال ه دقی منابع یراد شرده اسرت کره
مقاله حافه با تکیه به ای منابع ا لی نوشته شده است.
 .2خاندان زنگی

عمادالدی (د113.ق) فهزند آق سنقه ب عبردا آل تهغران از قبایرل سراب یرو تهکمرانی
و پدرش ،ابوس ید آق سنقه(د130.ق) ملقب به قسیم الدولره و م رهوف بره حاجرب برود.

3

ای لقب به دلیل نقشی که او در حوادث سیاسی و نظامی دولت سلجوقیان بازی میکرهد
 .1ابن خلکان ،وفیات االعیان ،ج ،1ص.211
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به او دا ده شد .در هیچ منب ی به خاسرتگاه و ا رل و نسرب خانردان زنگری اشراره نشرده
است .تنها اب عدیم ،آق سنقه را به عنوان مملوک سرلطان ملر

شراه سرلجوقی(-121

181ق) نا بهده است .ای امه به م نای کسی است کره ا رل و نسرب او م لرو نیسرت
و خود را به کسی منسوب میکند .او دلیل ارتقرا آق سرنقه را ازدوا برا دایره ملر
میداند.

شراه

3

اب ادیه ،آق سنقه را از یاران و ا حاب ملکشاه سلجوقی و از هم ساالن و هم بازیران
بچگی ملکشاه می داند که از بهتهی دوستان ملکشاه بود .زمانی که ای دو بهرگ شدند و
ملکشاه به پادشاهی رسید ،مقا حاجبی خرود را بره او داد و از مقهبران و رازداران او شرد.
هم چنی در اسهار مهم به او اعتماد کهد و از فهماندهان بهجسرته او شرد 3.ابر ادیره ،او را
مملوک و شوهه دایه مل

شاه می خواند.

2

آق سنقه در خدمت اهداف ملکشاه بود و خواستههای ملکشاه را در مناب شاما اجها
میکهد .او قدر سلجوقیان را در مناب غهبری خالفرت بره تثبیرت رسراند .وی درسرال
188ق در جنگ با تا الدوله ابوس ید تتش ب آلب ارسالن ،1حاکم دمشر کشرته شرد.
پ

1

از او ،پسهش عمادالدی اداره امور سرهزمی هرای پردر را بهعهرده گهفرت .مناسربا

اتابکان زنگی با خالفت عباسی از دوره عمادالدی آغاز میگهدد.

 .1ابن العدیم ،بغی الطلب فی تاریخ ةلب ،ج ،2ص1013؛ براي معنی لصیق ر.ک :لغتنامه دهخدا ذیل واژه
لصیق به معناي چسپاندن.
 .2ابن االثیر ،تاریخ الباهر فی الدول االتابکی  ،ص.1
 .3ابن اثیر ،الکامل ،ج ،11ص .135-131
 .1درسال 111ق سلجوقیان شام را تشکیل داد و کمی بعد در اواخرسال111ق کشته شد.

 .4ابن واصل ،تاریخ ایوبیان(مفرج الکروب فی اخبار بنی ایوب) ،ج ،1ص 44؛ ابوشامه ،عیون الروضتین فی
اخبار الدولتین النوری و الصالةی  ،ج ،1ص.113
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 .3مناسبات عمادالدین زنگی با خلفاي عباسی

به نظه میرسد عمادالدی در ابتدای امه قادر نبود به اهدافش در منطقه شاما دست یابد.
او در عهاق مشکال و گهفتاریهای بسیاری داشت .اوفاع عرهاق بسریار نابسرامان برود.
بهویژه پ

از وفا سلطان محمود سلجوقی(184-181ق) که نهاع های زیرادی بره سره

جانشینی او رخ داد ،3او از پهداخت به منطقه شاما دور گهدید .چنی استنباط می شود که
او در دوران اولیه حکومت در درگیهیهای بی خالفت عباسیان و سرلجوقیان بره عنروان
ی

قطب قدر مند شهکت کهد و بهای نفوذ بیشته در منطقه عهاق و کسب مشهوعیت از

رقابتهای سیاسی عهاق ،بیشتهی فایده را بهد.
تا زمان خالفت المقتفی(111-120ق) بیشته توان نظامی عمادالدی در کشمکشهای
بغداد به کار گهفته می شد .به همی جهت در دوران المقتفی ،هیچ گونره لشکهکشری بره
بغداد بهوسیله اتابکان مو ل انجا نشد .به ای اساس ،مناسربا عمادالردی برا خالفرت
عباسی دارای فهاز و نشیب بود.
 .4واگراییها در مناسبات عمادالدین و خالفت عباسی

ای دوره ،عصه خلیفه مستهشد با (133-133هر.ق) و راشد با (120-133هرر.ق) را در
به می گیهد .در ای دوران خلفا در پی آن بودند که از فر

سرلجوقیان اسرتفاده کننرد و

قدر خالفت را به آن بازگهدانند .عمادالدی به عنوان امیه شمال عهاق در نهاعهای عهاق
مشارکت می کهد .او به دنبال اهداف خود در عهاق و ایجاد امنیت و پایداری بهای حکومت
و قلمهوی خویش بود .وی به دنبال قدر بیشته در حوادث عهاق با سالبی سلجوقی به
فد خلیفه متحد میشد و زمانی که احساس مینمرود قردر سرالبی سرلجوقی رو بره
ف

مینهد با خلفا متحد می گهدیرد .برا ایر حرال ،منازعرا بغرداد ،سربب توقر در

 .1ابن اثیر ،الکامل ،ج  ،11ص  31؛ ابن واصل ،همان  ،ج ،1ص .63
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جنگهای عمادالدی در شاما شد .بهخی از عرواملی کره در عرد دبرا عمادالردی در
مقابل خالفت عباسی نقش داشتند ،عبار است از:
 .1-4تالش براي عزل عمادالدین از موصل

زنگی در آغاز حکومتش در سال 133هر.ق ،شاهد تالشی از سوی سلطان سنجه

اتاب

سلجوقی(113-133ق) بهای عهل از حکومت مو ل و جرایگهینری دبری
د133.ق) امیهحله بود 3.دبی

بر

ردقه(

در آن زمان در خردمت سرلطان سرنجه ،سرلطان سرالجقه

بهرگ در خهاسان بود و از امیهان نهدی

سنجه شده بود.

3

زمانی که سلطان محمود بهای حل و فصل مشکال قدیمی به نهد عمویش ،سنجه در
خهاسان رفت .سنجه از او خواست عمادالدی زنگی را از مو ل عهل کند و والیت آنجا را به
دبی

اب

دقه واگذار نماید .همچنی از او خواست ،روابطش را با خلیفه بهبود بخشرد 2.در

آغاز محمود درخواست عمویش را پذیهفت و هنگامی که در سرال  132هرر  3338 /بره
بغداد رسید ،س ی کهد روابطش را با خلیفه ،مستهشد با بهبود بخشد .او از عمادالدی زنگی
خواست که مو ل را تخلیه نماید و آنجا را تسلیم دبی

اب

دقه کند.

1

ای درخواست به م نای پایان آرمانهای سیاسی عمادالدی زنگری برود .بنرابهای بره
سهعت بهای خنثی کهدن ای توبئه اقدا کهد .او به بغداد آمد و توانست با گفتوگوهرای
بوالنی و مت دد ،سلطان را به ابقای خویش به حکومت مو ل بهای مقابلره برا رلیبیان
رافی نماید .همچنی به اباعت و وفاداری خود نسبت به سلطان سرلجوقی تأکیرد کرهد.
سلطان خلع عمادالدی را منتفی اعال کهد .او را دوباره به حکومت مو ل منسوب نمود و
منشور جدیدی به او داد که منشور سال  133هر را تأیید و تقویت میکهد.
 .1ابن کثیر ،البدای والنهای  ،ج ،12ص.213
 .2ابن جوزي ،المنتظم ،ج ،11ص.215
 .3همان ،ص.215
 .1ابن کثیر ،البدای والنهای  ،ج ،12ص .213
 .4ابن خلکان ،وفیات االعیان ،ج ،2ص.321
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مجموعه ای از عوامل در باقی ماندن عمادالدی در حکومت مو ل تأدیه داشت .یکری
از آنها ،تالشهای خلیفه بهای تثبیت عمادالدی به مو ل بهای تض ی موق یرت دبری
ب

دقه بود؛ زیها خلیفه نفه زیادی نسبت به دبی

سیاسی نبود بلکه گهایشهای شی ی امامی دبی

ب

دقه داشت .دلیل ای نفره ،

بود .وقتی که خلیفه مستهشد ،نامهای به

نهد سلطان محمود فهستاد ،در ای باره بهای او نوشت:
دبيس فرنگيان را بر ضد مسلماانان مالک ملردس ا لس گلس گونلا ا را
اليس مي دهي.

1

سهانجا دولتمهدان سلجوقی و خالفت به دلیل ف الیتهای عماد الدی به ای نتیجه
رسیدند که او را به عنوان قدرتی بهته در غهب خالفرت بغرداد بره رسرمیت بشناسرند کره
میتواند به عنوان مان ی در بهابه دولتهای غهبی در منطقه شاما عمل کند.
 .2-4حمله خليفه به موصل

یکی از عواملی که در تض ی وعد تثبیرت جایگراه عمادالردی در دسرتگاه خالفرت
عباسی نقش داشت ،حمله خلیفه عباسی به مو ل برود .خلیفره مستهشرد براا  ،نماینرده
خویش شیخ بهاءالدی ابوالفتح اسفهاینی را همهاه نامه ای خشونت آمیه به نهد عمادالردی
زنگی فهستاد 3.به نظه میرسد دلیل ای اقدا  ،حمله عمادالدی به بغداد و آزادکهدن دبی
از زندان بوریان2دمش بوده است.

1

 .1اابن جوزي ،المنتظم ،ج ،11ص.243-242
 .2ابنکثیر ،البدای والنهای  ،ج ،12ص .216
 .3سلسله بوریان نوادگان بوري ابن طغتکین بودند که به اتابکان دمشق معروف هستند .آنـان بـر دمشـق و
ةماه در شمال و ةوران در جنوب ةکومت میکردند .طغتکین مؤسـ

ایـن سلسـله اسـت .آل طغتکـین

ةکومت بر این منطقه ةیاتی را از سالجقه شام به ارث برده بودنـد( .ابـن قالنسـی ،ذیـل تـاریخ دمشـق،
ص )221-243
 .1ابنکثیر ،البدای والنهای  ،ج ،12ص .211
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خلیفه عباسی با سی ههار نفه در سال  134هر از بغداد خار شد و به مو ل آمد و
آن جا را محا هه کهد .پ

عمادالدی زنگی ،نایبش نصیهالدی جقه را در مو ل گذارد و

خود به سوی سنجار3حهکت کهد تا در ای منطقه ،مسیه سپاهیان خلیفه را قطرع و نراام
کند 3.محا هۀ مو ل سه ماه ادامه داشت و خلیفه مجبور به بازگشت به بغرداد شرد و بره
نتیجه مطلوب نهسید ،ولی عوامل خار از جنگ توانستند از آن سود بهند.
سلطان مس ود سلجوقی(114-133ق) از ای جنگ بههه فهاوان بهد .زمانی که خلیفره
مو ل را محا هه کهد بود ،او بهای تقویت موق یت خود به سوی بغرداد حملره کرهد و از
دبی

ب

دقه بهای تصهف آنجا کم

گهفت.

2

خ لیفه زمانی خبه حهکت مس ود به سمت بغداد به دستش رسید که در محا هۀ مو ل
بود .او دست از محا هه بهداشت و بهای دفاع از پایتخت به سوی بغداد بازگشت .بره ایر
تهتیب ،عمادالدی از خطهی که نهدی

بود اهداف او را از بی بهد نجا یافت.

1

 .3-4تيرگی روابط با سلطان مسعود سلجوقی

در سال 133هر.ق با کشته شدن مستهشد با (133-133ق) در جنگ با اسماعلیان با
پسهش ،راشد با (120-133ق) بی ت شد .سپ  ،راشد با با لشکهی انبوه ،آماده جنرگ
با سلطان مس ود گهدید .سلطان مس ود نیه با پنج ههار سوار به سوی بغداد حهکت کرهد.

1

در ای زمان ،خلیفه راشد با از سلطان زنگی درخواست کهد به بغداد بیاید و به او کم
کند .سلطان زنگی در سال  120هر از دمش به بهف مو ل حهکت کهد و به نیهوهای
 .1شهري در امتداد راه موصل -ةلب بود (ابن اثیر ،تاریخ الباهر فی الدول االتابکی  ،ص  )31که تسلط بر
آن براي کنترل شمال عراق و سوریه اهمیت فراوان داشت.
 .2ابن اثیر ،تاریخ الباهر فی الدول االتابکی  ،ص .11
 .3ابن اثیر ،الکامل ،ج ،15ص .152
 .1راوندي ،راة الصدور آی السرور ،ص .11-11
 .4ابن طقطقی ،تاریخ الفخري ،ص .114

474

اتابکان زنگی و خالفت عباسی؛ واگرایی ها ،همگراییها

خلیفه به فد سلطان سلجوقی پیوست 3.با ای وجود ،سلطان مس ود موف شد بره داخرل
بغداد نفوذ پیدا کند و راشد با را از خالفت خلع کند و مقتفی ألمه را به عنوان خلیفره
در ذی الحجه سال  120هر  3322 /به جای او بنشاند.

3

 .5همگراییها در مناسبات عمادالدین و خالفت

در زمان عمادالدی  ،روابط خالفت عباسی با سرلجوقیان تیرهه شرد و جنرگهرایی میران
خالفت عباسی و سلجوقیان ایهان در گهفت که در همه جنگها پیهوزی از آن مقتفی بود.
مقتفی در دوران خالفت بوالنی خویش که بیست و پرنج سرال ادامره داشرت بره دنبرال
تجدید و احیای خالفت ،بازگهداندن جایگراه خالفرت و قطرع جراه بلبریهرای سرالبی
سلجوقی و دیگهان بود.
عمادالدی با مقتفی ،ارتبابی دوستانه بهقهار کهد ولی مجبور شد تحت فشرار حروادث
سیاسی و نظامی از متحد قبلی خویش جدا شود .سلطان زنگی بره دنبرال اسرتمهار و دوا
حکومتش به مناب شمال عهاق و شاما بود ،تا بتواند ی

جبهره متحرد اسرالمی را در

مقابل فهنگیان پدید آورد .ببی ی بود که او بهای دست یابی به هردف ا رلی خرویش برا
خلیفه عباسی ،روابط نهدی

و حسنهای داشته باشد تا به اتحراد دسرت یابرد و خیرالش از

پشت سه راحت باشد .روابط عمادالدی با مقتفی بسیار حسنه بود و هیچ گونه لشکهکشی و
جنگی بی آنها رخ نداد .ای روابط خوب ،تأدیه مستقیمی در پیشهفت مسلمانان در جنگ با
فهنگیان داشت.
روابط عمادالدی زنگی با خلیفه عباسی ،مقتفی المها به اساس دوسرتی و هرمدلری
دوا یافت .آنان همدیگه را دنا و درود میگفتند .پ

از ای که عمادالدی زنگری توانسرت

رها را در سال  123هر  3311 /تصهف کند ،به دلیل ای موفقیت خلیفه ،القرابی ماننرد
 .1ابن جوزي ،المنتظم ،ج ،11ص .306
 .2ابن اثیر ،الکامل ،ج ،15ص .264
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ام یه بهرگ ،عادل ،موُید ،مظفه ،منصور و نصیه امیهالم منی را به او اهردا کرهد 3.خالفرت
عباسی با بخشیدن ای القاب به سلطان زنگی ،او را به عنوان قردر بهتره غرهب قلمرهو
اسالمی میشناخت .خالفت عباسی با حضور حکومت قدر مندی هرم چرون اتابکران در
شمال عهاق و شاما  ،خیالش از مناب غهبی آسوده بود.
 .6مناسبات نورالدین زنگی با خالفت عباسی

پ

از کشته شدن امیه عمادالدی زنگی به دست رقبرا و مخالفرانش ،پسرهش نورالردی

زنگی پ

از کشمکش های فهاوان به قدر رسید .وی م ا ه سه ت از خلفای عباسری،

مقتفی ألمها  120ر  111ه.ق ،مستنجد با  111ر  122ه.ق و مستضیءبا از - 122
 141ه.ق بود .از ویژگی های خالفت آنها س ی و تالش بهای بازگهداندن توازن سیاسی در
بهابه سلجوقیان عهاق و ایهان بود.
تالش و کوشش خلفا بهای بازیابی نفوذ و جایگاه از دست رفتره دسرتگاه خالفرت ،در
زمان مقتفی با وجود وزیهش ،عون الدی یحیی ب هبیهه(د120 .ق) بهای اعتبار بخشیدن
به قدر دستگاه خالفت ،شکل تازهای گهفت .خلیفه مقتفی توانست در خالفت بیسرت و
پنج ساله خویش تا حد زیادی نفوذ سلجوقیان در عهاق را از بی بهد و به تقویت نظامی و
حفظ امنیت و دبا قلمهو خالفت بپهدازد .در زمان مستضیء قدر خالفت عباسی چنران
افهایش یافت که در مصه خطبه به نا خلیفه عباسی خوانده شد.

3

سیاست نورالدی محمود در ارتباط با خالفت عباسری برهخالف پردرش ،عمادالردی
زنگی بود .در سالهای اولیه حکومت عمادالدی زنگی ،جنگ و نرهاع بری او و عباسریان
حکمفهما بود .در حالی که نورالدی محمود از آغراز حکرومتش بره دنبرال تثبیرت روابرط
مسالمت آمیه با خالفت عباسی بود .ای ارتباط نهدی

تا پایان حکومتش پایدار بود.

 .1ابن اثیر ،تاریخ الباهر فی الدول االتابکی  ،ص  66؛ ابن قالنسی ،ذیل تاریخ دمشق ،ص .211
 .2ذهبی ،همان ،ج ،2ص 13؛ ابن خلکان،همان ،ج ، 1ص.11
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دلیل تفاو در سیاست بی نورالدی و پدرش در ت امل با خالفت عباسی بره عوامرل
مختلفی بهمیگشت که مهمتهی آنها ،تقسیم قلمهو قدر بی نورالدی و بهادرش سری
از مهگ پدرشان بود .آنچه که موجب ایجاد مصالح و منرافع مشرتهک فرهاوان

الدی  ،پ

بی او و خالفت عباسی گهدید ،وجود دشمنان مشتهکی هرم چرون سرالبی سرلجوقی،
فهنگیان و شی یان فابمی بود.
پ

از مهگ سلطان مس ود ب محمد در سال  114هر  ، 3313 /قدر سرلجوقیان

عهاق به ف

گهایید و ای امه ،آغاز دوبارهای بهای ف الیتها و نشراط خالفرت عباسری

شده بود .نورالدی ارتباط با خالفت و تالش بهای تأیید شدن از جانرب خلیفره را در ر س
اهداف و بهنامه های خویش قهار داده برود .بره همری دلیرل بره دنبرال تأییرد خالفرت و
مشهوعیت دینی بهای ف الیت های نظامی بود ،تا به او در تسلط بره سرهزمی هرای شرا ،
مصه و شمال عهاق کم

کند.

از بهف دیگه ،خالفت عباسی مشاهده میکهد نورالدی محمرود برا شرور و اشرتیاق
فهاوان به دنبال احیای مذهب ،اتحاد دینی و از بی بهدن دولت فابمیان اسرت .مناسربا
اتابکان زنگی وخالفت عباسی در ای دوران در سره بُ رد سیاسری -نظرامی ،اقتصرادی و
فههنگی قابل بهرسی است.
 .7مناسبات سياسی – نظامی نورالدین با خالفت عباسی

دولت نورالدی ی

قدر سیاسی ف ال و نماینده خالفت برهای حفرظ مسرلمانان منطقره

شاما در بهابه فهنگیان بود .تأیید خلیفه عباسی سبب میشد که نورالدی در مهکهی قهار
گیهد که مسلمانان در عهاق و خار آن به او بپیوندنرد .نورالردی برهای تثبیرت روابرط برا
خالفت عباسیان از راه روابط دیپلماسی و فهستادن سفیه تالش میکهد .او ،سفهایش را از
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بی فقها و علما انتخاب میکهد و تأکید داشت ا الت نژادی آنها از سهزمی عهاق باشد و
سفیهان به حمد و ستایش خالفت بپهدازند.

3

نورالدی در واقع نماینده خالفت در جبهه غهبی بود و پیشهفت های او با اوفاع عهاق
و آرامش آن و با اقتدار خلیفه عباسی رابطره مسرتقیم داشرت .عباسریان برهای نورالردی
محمود ،احتها زیادی قایل بودند .او را به عنوان قردر بهتره در شراما مریشرناختند و
زمانی که خلیفه جدید به تخت مینشست ،از او بلب بی ت میکهدند.
بهای مثال ،زمانیکه مستضی (141-122ق) خلیفه شد ،پیکی به نهد نورالدی فهسرتاد
و از او درخواست بی ت کهد .نورالدی که مشتاق به دریافت مشهوعیت در شاما  ،مصره و
جهیهه بود خوا سرته خلیفره را انجرا داد و بی رت خرود را برهای او فهسرتاد 3.البتره چنری
درخواستی از جانب خلیفه عباسی را می توان به عنروان تهدیرد و بری اعتمرادی دسرتگاه
خالفت از ف الیتهای نورالدی تحلیل کهد.
روابط سیاسی نورالدی و خلفای عباسی در بول سی سال حکومت او بدون دشمنی و
خصومت ادامه یافت .تبلور مناسبا نورالدی و عباسیان در اقداما نورالدی قابل مشاهده
است .به یُم ای اتحاد ،مبارزه با دولتهای فهنگی ،احیای مذهب اهل سنت در شاما و
بهافتادن فابمیان به تحق پیوست 2.عباسیان از توس ه قلمهو نورالدی حمایرت کهدنرد و
منشورهایی بهای تصهف دمش و مصه فهستادند.

1

ای اتحاد بهای هه دو بهف حیراتی برود .نورالردی بره حمایرت از خالفرت در برول
دوران حکررومتش تأکیررد مرریکررهد .خالفررت نیرره ،او را در توسرر ه خررارجی ،حمایررت و
 .1عماد اصفهانی ،الفتحی القسی فی الفتح القدسی ،ص .24
 .2ابن جوزي ،مراة الزمان ،ج ،1ص.413
 .3التکریتی ،االیوبیون فی شمال شام و الجزیره ،ص .65
 .1ذهبی ،دول االسالم  ،ج ،2ص.10 –15
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یاری می نمود .س ی هه دو بهف بهای وحد منراب شرا و مصره برود .امرهی کره در
بهنامه های نورالدی وجود داشت و هدف بهرگ او ،تشکیل دولت بهرگ اسالمی در منطقه
شاما بود.

3

در سطح نظامی ،سلطان نورالدی از نفوذ خلفای عباسی بهای اعمال فشار بره امیرهان
و حاکمان مناب غهبی خالفت بهای همکراری در بهابره دشرمنان غهبری اسرتفاده کرهد.
مشهود است که ارتش نورالردی بره اسراس حمایرت نظرامی عرهاق بره ف الیرت نظرامی
میپهداخت 3.اتابکان زنگی به سوی عالمان و فقیهان و وفیان مناب مختل نامه مری
فهستادند و از آنها میخواستند که تبلیغا سیاسی آنجا دهند 2.تبلیغا آنهرا در راسرتای
نیاز نورالدی به کم های نظامی و جنگی بود که به ای مباحث در ادامه مقاله پهداختره
میشود.
 .1-7تصرف مصر در راستاي اهداف خالفت عباسی

نورالدی در سال 113هر.ق ،دمش را تصهف کهد و حکومت بوریان را بهانرداخت 1.برا
تصهف دمش  ،راه بهای فتح مصه و بیت المقدس باز شد ،اما او تا فتح بیت المقدس زنده
نماند .پ

از فتح دمش  ،خلیفه عباسی و سلطان نورالدی در پری تصرهف مصره بودنرد.

خلیفه عباسی ،مقتفی المها با فهستادن منشوری به نورالدی دستور حهکت بره مصره را
داد ،1ولی فه ت مناسبی بهای نورالدی ایجاد نمیشد ترا ایر کره در سرال 113ق ،ایر
فه ت ایجاد شد.
 .1التکریتی ،االیوبیون فی شمال شام و الجزیره ،ص .65
 .2ابن العدیم ،بغی الطلب فی تاریخ ةلب ،ج ،2ص .151
 .3ابن اثیر ،تاریخ الباهر ،ص.111 ،131
 .1ابن تغري بردي ،نجوم الزاهرة فی ملوک مصر و قاهرة ،ج ،4ص .316
 .4ذهبی ،تاریخ االسالم و وفیات المشاهیر ،ج ،6ص.43
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در سال 113ق ،شاور وزیه فابمی به دلیل ای که با فرهغا 3بره سره وزار بره نرهاع
پهداخته بود و فهغا جای او را در پست وزار گهفته برود از قراههه گهیخرت و بره نرهد
نورالدی زنگی رفت .شاور از نورالدی تقافا کهد ،لشکهیان خود را به مصه بفهسرتد ترا او
منصب خویش را باز پ

سو درآمد مصه را بره نورالردی دهرد و سرهوری

بگیهد و ی

نورالرردی در مصرره بپررذیهد .شرراور ،نورالرردی را برره بمررع تصررهف دیررار مصرره انررداخت
و او نیهوهایش را به بهف مصره گسریل کرهد .نورالردی شرجاعترهی فهمانرده خرویش،
اسدالدی شیهکوه را فهستاد و به او دستور داد ،شاور را به مقامش بهگهداند و خود در مصه
بماند.

3

پ

از آنکه شاور به قدر بازگهدانده شد ،عهدش با سلطان زنگی را شکست .او بره

اسدالدی شیهکوه دستور بازگشت از مصه را داد ،اما کمی ب د در قراههه ،شراور بره دسرت
نیهوهای اسدالدی کشته شد؛ زیها به توبئه و دسیسه چینی به فد نیهوهای نورالدی می
پهداخت.

2

سهانجا به اده فشارهایی که دستگاه خالفت عباسی به سلطان نورالردی زنگری وارد
می کهد ،وی با تدابیه زیهکانه و حمایت های بسیاری که از سپهساالرش ،الح الردی در
مصه نمود ،ابومحمد عبدا ب یوس ب حافظ ،خلیفه فرابمی ملقرب بره عافرد لردی
ا (124-111ق) را از خالفت بهکنار کهد و در مصه به نا خلیفه عباسی ،مستضی خطبره
خواند .ای اتفاق در سال 124ق افتاد.

1

 .1ضرغام بن عامر لخمی ملقب به الملک المنصور ،وزیر رقیب شاور بود که سرانجام با همدسـتی شـاور و
اسدالدین شیرکوه در سال460ق کشته شد(ابن االثیر ،الکامل ،ج ،11ص .)121-120
 .2ابن تغري بردي ،نجوم الزاهرة فی ملوک مصر و قاهرة ،ج ،4ص.316
 .3ابن اثیر ،الکامل ،ج ،21ص 214ـ .216
 .1همان.
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البته ،به ای نکته باید توجه کهد که الح الدی متنظه فه ت بود ،خود را از تاب یت
نورالدی زنگی در مصه خار کند .سهانجا پ

از مد ها کشرمکش بری ایر امیره و

سپهساالر ،با مهگ نورالدی زنگی ،الح الدی خود را مستقل اعال کهد 3.به ههحال برا
فتح مصه ،مهد بغداد به شادی پهداختند و خلیفه فهستاده ای بهای بخشیدن خل ت به نهد
نورالدی و الح الدی فهستاد و هدایای بسیار گهانبهایی بهای نورالدی ارسال کهد.

3

نورالدی با ای کار و با تجدید خطبه به نا عباسیان در قاههه توانسرت نظره مسراعد
خالفت عباسی را در تحکیم حکومت خویش جلب کند .او برا ایر کرار حکومرت خرود را
حامی خالفت بغداد و سنت م هفی کهد و تأیید علمرا و نهادهرای مرذهبی را برهای خرود
تضمی کهد.

2

با ای اقدا نورالدی  ،دوباره خالفت عباسی در سهزمی مصه نفوذ کهد و سبب احیای
مذهب سنت و علمای سنی در مصه گهدید .پ

از ای  ،حاکمان عباسی تا زمران سرقوط

عباسیان به دست مغوالن در غهب اسالمی قدر مند ماندند و همه امرور ایر قسرمت از
جهان اسال را زیه سلطه داشتند.
فتح مصه بهرگتهی دستآورد نورالدی بود .همانبرور کره فرتح رهرا برهرگترهی
دست آورد پدرش ،عمادالدی بود .با فتح رها خطه حمله دولتهای غهبی به بغرداد از بری
رفت و با سقوط خالفت فابمیان به دست اتابکان زنگری ،نورالردی توانسرت بره احیرای
مذهب سنت در ای قسمت از جهان اسال بپهدازد.
عامل ا لی تصهف مصه را می توان حهکت پادشراهی اورشرلیم برهای اشرغال مصره
دانست .نورالدی به همی سبب نیهوهایش را به بهف مصه فهستاد .در مصه هه و مه

 .1التکریتی ،االیوبیون فی شمال شام و الجزیره ،ص .12-11
 .2ذهبی ،دول االسالم ،ج ،2ص  12ـ .10
 .3ابوشامه ،عیون الروضتین فی اخبار الدولتین النوری و الصالةی  ،ج ،2ص .101

سال نوزدهم ،شماره هفتادوششم ،زمستان 7931

473

شدیدی حکم فهما بود و مظاهه فساد و تباهی سبب شرده برود ،خالفرت فرابمی آخرهی
روزهایش را سپهی کند .درگیهی میان وزرا از ی
بهف دیگه وجود داشت .در ی

بهف و میان وزیه و خلیفره فرابمی از

سال ،سه وزیه عوض شد و خلیفه ظاهه به دست وزیهش

کشته شد.
دولت فابمیان بسیار ف ی شده بود و ای بهتهی فه ت بهای سلطان زنگی بود ترا
بتواند ی

دولت مقتدر تحت نا دولت خود در سهزمی شا و مصه ایجراد کنرد .مصره از

لحاظ جم یتی و اقتصادی سهزمینی بسیار غنی بود و سلطان نورالدی میخواست از توان
مصه بهای توس ه بلبی در مقابل دولتهای غهبی استفاده کند.
البته ،ای نکته مهم است که نورالدی تا زمان مهگ از بهی

رالح الردی  ،مصره را

کنتهل میکهد .الح الدی ایوبی با آنکه در مصه مسرتقل برود ولری بره دلیرل احتیراط
سیاسی از مخالفت علنی با نورالدی خودداری میکهد و اقردامی برهخالف سیاسرت هرای
نورالدی در مصه انجا نمیداد.
 .8مناسبات اقتصادي نورالدین با خالفت عباسی

منطقه شا پل ارتبابی سهزمی هرای مختلر اسرالمی ماننرد عرهاق ،جهیرهه ،آنرابولی،
عهبستان و مصه به ی دیگه بود .شا به سبب همسایگی با دریرای مدیتهانره ،اولری راه
ارتبابی جهان اسال با اروپا محسوب میشد و به ای دلیل سواحل آن ،اهمیت زیادی در
اقتصاد و تجرار حکومرتهرای اسرالمی داشرت .از ایر رو ،ایر

منطقره مرورد بمرع

حکومتهای مختل منطقهای و فها منطقهای بوده است.
با مهگ سلطان ملکشاه سلجوقی ،شاما وارد درگیهیهای داخلی و منطقرهای شرد و
قدرتی بهته بهای اتحاد حکومتهای اسالمی وجود نداشت .در ای زمان ،لشکهکشیهرای
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لیبیان به شهق انجا شد و بیت المقدس و بسیاری از سهزمی های اسالمی به

دست لیبیان فتح گهدید و فجایع زیادی به بار آمد.
به ای تهتیب ،جهان اسال پ

3

از حمله فهنگیان ،کنتهل و سیطهه خرود را بره محرور

تجار جهانی از دست داد و ای جهیان ،یکی از عوامل مهم کم رون شردن تجرار در
ای قسمت از سهزمی های اسالمیشد .عالوه به آن ،کنتهل به تبادل کاال در آبهای آزاد
سهزمی شاما را از دست داد و مشکال تجاری زیادی در درون مملکت اسالمی پدیرد
آمد .در چنی شهایطی حکومت اتابکان زنگی توانست بهای اولی بار ،جهران اسرال را در
بهابه تهاجم لیبیان متحد سازد.
دولت اتابکان زنگی در ای دوران ،تما س ی و تالش خرود را برهای تجدیرد حیرا
تجاری با مناب تحت تسلط خالفت عباسی و حکومت لیبیان انجا داد .آنها در مرد
چهل و هشت سال حضور خود در منطقه شاما  ،عالوه به اتحاد منطقه شا  ،امپهابروری
وسی ی از حهاهای لیبی تا کوههای سیواس 3تشکیل دادند و هیجانی عظریم در جهران
اسال در پهتو درایت و دهو خود بهای جهاد با لیبیان ایجاد کهدند.
آنان نقش بسیار مهمی در خطوط موا التی کشورهای اسالمی از مو ل وحلرب ترا
بغداد و قلمهو سلجوقیان اجها می کهدند 2.اتابکان زنگری در حکومرت خرود در اداره امرور
نظامی و اقتصادی به میهان بسیار زیادی از الگوی سلجوقی تب یت می کهدند؛ زیها از ی
سو ،خادمان امپهاتوری سلجوقی بودند و از سوی دیگه ،عنا هی که در حکومت آنهرا بره
کار گهفته میشد ،همان عنا ه دوره سلجوقی بود.

1

 .1غرایبه و دیگران ،المؤتمر الدولی لتاریخ بالد شام ،ص .221-226
 .2سیواس درقسمت آناطولی مرکزي قرار گرفتـه اسـت ودر دوره مـورد بحـ در دسـت سـلجوقیان روم
بود(تاریخ آل سلجوق در آناطولی ،ص.)31
 .3زبیده عطا ،بالد الترک فی عصور الوسطی بیزنط و السالجق روم و العثمانیون ،ص .102
 .1قلقشندي ،اةمد ،صبح االعشی فی صناع االنشاء ،ج ،1ص.35
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در دوره تاریخی حضور اتابکان زنگی ،راههای تجاری بی شهق و غهب جهان اسال ،
تحت کنتهل عباسیان قهار داشت .یکی از ای راههای تجاری ،پ
به بهف شمال عهاق و از آنجا به بهف امپهاتوری بیهان

از عبور از خلیج فارس

و اروپرا همیشره بهقرهار برود.

3

ای مسیه تجاری ،بیشته شههها بره ویرژه حلرب و مو رل ،مهکره دولرت نورالردی را در
حهکت تجاری بی عهاق و شا رون بخشید .تاجهانی که از ایر دو منطقره مری آمدنرد
از امتیازا قابل توجهی بههه مند مریگهدیدنرد 3و ایر سربب تشروی تجرار دو منطقره
میشد.
دولررت نورالرردی در بسرریاری از مرروارد بررهای مسرراعد مررالی از عباسرریان جهررت
سازمان دهی و تهمیم امور کشورش سود میبهد .بهای مثال می توان بره دریافرت کمر
مالی از خالفت عباسی در سال 121هر در هنگرا زلهلره در منطقره شراما و تخهیرب
شهههای حلب ،ب لب  ،حمص ،حماة ،شیهر ،ب هی  ،باروهای شهه و قطاع آنها اشاره کهد.
در ای حادده ،حلب از مناب دیگه ،بیشته خهاب و ویهان شده بود.

2

شکی نیست که خالفت عباسی غم رویارویی با رلیبیان را نداشرت و فقرط در فکره
حفظ موق یت و قدر خویش بود .با ای حال بسیار مشتاق بود با حمایت مرالی از دولرت
نورالدی  ،ای امیهنشی را به رویارویی با لیبیان بهانگیهاند .بنابهای  ،خالفت عباسی بره
ارائه کم

های مالی الز به نورالدی اقدا کهد و احتمرال دارد کره بره سربب ترهس از

هجو ناگهانی لیبیان با سهعت تما بهای رفع خطه از بی رفرت دیوارهرا و قل ره هرا
اقدا کهده باشد.

1

 .1غرایبه و دیگران ،المؤتمر الدولی لتاریخ بالدشام ،ص.221-226
 .2همان ،ص.221
 .3ابن واصل ،تاریخ ایوبیان ،ص 144
 .1ابن الفرات ،تاریخ الدول والملوک ،ج ،1ص .51-56
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از بررهف دیگرره ،دولررت نورالرردی در عرروض کم ر هررای مررالی دسررتگاه خالفررت،
درخواستهای آنها را اجها میکهد .ای امه ،نشانه و دلیلری بره والیرت و رهبرهی خلفرای
عباسی به آنها است .عالوه به ای  ،در مناسبا اقتصادی دو بهف ،پیشنهادهایی در ب ضی
از دوره های خاص مشهود است که نشان دهنده امتیازا مالی خالفت به حکومت زنگیان
است .چنآنکه نورالدی در مکاتبه با دستگاه خالفت از خلیفه درخواست کهد ،مالیا هرای
تجاری بهای رون ف الیتهای تجاری بهداشته شود و تهتیبری اتخراذ شرود ،مالیرا هرا را
نسبت به دوره های قبل کاهش دهند.

3

خلیفه از ای مناسبا بی بههه نبود .نورالدی در جنگ یغهی ،منطقره ای در شراما

3

در سال 111ه.ق ،سه ریموند امیه انطاکیه را که در جنگ کشته شده بود با غنایم بسریاری
بهای خلیفه مقتفی فهستاد 2.البته ای فتح بهرگ بهوسیله سپهساالر ارتش ،الح الردی
انجا گهفت1ولی نورالدی از ای اقدا  ،بهای تبلیغ و تثبیت موق یت خویش در بهابه خلیفه
بههه بهد.
ای موارد نشان دهنده آن است که مناسبا اقتصادی به روابرط خالفرت عباسریان و
دولت نورالدی تأدیه گذار بوده است .نکته دیگه در مناسبا اقتصادی دوره نورالدی زنگی
که باید به آن اشاره کهد ،پیآمدهای اقتصادی تصهف مصه برود .تصرهف مصره و اتحراد
اقتصادی منطقه شا و مصه سبب جلوگیهی از نبهدهای فهسایشی حکومتهای اسرالمی
در بهابه ی دیگه بود .نکته مهم آن است که خالفت عباسی به تهاجم لیبیان و قتل عا
مسلمانان در بیت المقدس ،چندان توجهی نمیکهد.
 .1سیدعلی ،العالقات االقتصادیه بین المسلمین والصلیبیین ،ص .51
 .2ابن اثیر ،الکامل ،ج ،11ص.131
 .3النویري ،نهای االرب فی فنون االدب ،ج ،21ص .141
 .1ذهبی ،دول االسالم  ،ج ،2ص15ـ .10
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با ای حال ،ای اقدا نورالدی به اتحاد ممالر
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اسرالمی در بهابره رلیبیان ،رونقری

دوباره بخشید و در ای شهایط ،تمامی افکار متوجه خطه غهب شرد .ایر حهکرت پر

از

مهگ نورالدی و الح الدی ایوبی ناقص ماند و با تما شدن جنگهای لیبی و بیهون
راندن مسلمانان از آندل  ،مسئله غهب و تهاجم آن اهمیتی نداشت.
 .9مناسبات فرهنگی و مذهبی نورالدین با خالفت عباسی

زنگیان در کنار عملیا نظامی به فد لیبیان ،از نظا آمروزش رسرمی اهرل تسرن بره
عنوان ابهاری بهای ت میم آموزههای اسال سنی بههه میبهدند تا به تقویت روحیه جهادی
بهفد دشمنان نظامی بپهدازند .در چنی فضایی ،نورالدی زنگی هدف خویش را از ساخت
مدارس نشه علم ،از بی بهدن بدعت و جلوهگه ساخت ش ائه تسن اعرال کرهد3.در ایر
راستا ،خاندان زنگی کوشیدند با عالمان سنی روابطی سازنده بهقهار کنند.
آنان بهخوبی آگاه بودند ،پیریهی نظا آموزشی و قضایی به پایه مذاهب اهل تسن ،
بهویژه مذهب حنفی و شاف ی و سپهدن منا ب کلیدی به علمای بهرگ سنی ،هم سربب
وابستگی و همهاهی آنان با سیاستهای حکومرت مریشرود و هرم نظرار حکومرت بره
عملکهد آنان را تداو میبخشد.
زنگیان با تأسی

مدارس و آموزشگاه های دینی و ت یی اوقاف بهای آنها ،سه هردف

را دنبال می کهدند .اول آنکه کوشیدند روابط خود را به شکل متناسب با نهاد دینی تنظیم
کنند ،اما به اندازه سالجقه در کنتهل نهاد دینی موف نبودند .دو آنکه با ای سیاست در
جلب حمایت خلفای عباسی و کسب مشهوعیت تالش میکهدنرد .سرو آنکره بره دلیرل
ف الیت جهادی الح الدی ایوبی و جانشینانش در حمایت از سرهزمی هرای خالفرت در
بهابه هجو

لیبیان ،آنان به عنوان یر

حکومرت مشرهوع و مردافع سرنت ،جماعرت و

خالفت م هفی میشدند.
 .1ابوشامه ،عیون الروضتین فی اخبار الدولتین :النوری و الصالةی  ،ج ،1ص .111

442

اتابکان زنگی و خالفت عباسی؛ واگرایی ها ،همگراییها

به ای اساس ،گستهش آموزش رسمی تسن  ،با الها از دستآوردهای عهد سرلجوقی
در ایهان و عهاق ،در سهاسه عهد زنگیان دنبال میشد .نورالدی در میان حاکمران زنگری،
بیشتهی انگیهه را بهای بهپرایی مردارس داشرت .چنرانکره مردارس شرا را میرهاث وی
خواندهاند 3.بنابهای  ،تأسی

مدارس تأدیه زیادی به احیای مذهب اهل سنت مریگرذارد و

نقطه مشتهک ف الیت های اتابکان زنگی با خالفت عباسی و سلجوقیان بود .عامل مهم در
ارتباط م ده و سازنده اتابکان زنگی با خالفت عباسی ،ورود و حضور علمای بهجسته اهرل
سنت در قلمهو حکومتی اتابکان زنگی بود.
دو مدرسه نمود .مدرسه

نورالدی در راستای تقویت مذهب اهل سنت ،اقدا به تأسی

نخست را با نا حالویه در سال 112ق بهای حنفیان بنرا کرهد و تردری

در آنجرا را بره

بههان الدی ابوالحس علی ب الحس بلخی( د118 .ق) 3واگذار کهد .ای استاد از دمش
به حلب آمد و به نورالدی در نابودی تبلیغا نهاریان کم

کهد.

2

مدرسه دو را در سال 111ق ،با نا مدرسه نفهیه بهای شاف یان تأسی

کرهد .قطرب

الدی مس ود ب محمد نیشابوری(د148 .ق) یکی از استادان نظامیه نیشابور که در 110ق
به دمش آمده بود و با استقبال مهد روبهرو شده بود ،از سوی نورالدی به حلرب دعرو
شد تا تدری

در ای مدرسه را پذیها شود 1.به بور کلی سراخت ایر مدرسرههرا ،فرم

ای که می توانست نفوذ تشیع را در حلب کم رنگ کند و مذهب تسرن را تقویرت نمایرد،
اقدا فههنگی م دهی در راستای اهداف اهل سنت و خالفت عباسی بود.
 .1همان ،ص.51-56
 .2فقیه و پیشواي ةنفیان ةلب در قرن ششم هجري است و مدرسه بلخیه منسـوب بـه او اسـت .در سـال
411ق درةلب درگذشت (ابن قالنسی ،تاریخ دمشق ،ج ،1ص.)155
 .3ابن العدیم ،بغی الطلب فی تاریخ ةلب ،ج ،2ص .114
 .1ابن شداد ،االعالق الخطیرة فی ذکر امرا بالشام و الجزیرة ،ج ،1ص .211
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ای کوشش ها تحت تأدیه نظامیههای بخش شهقی جهان اسال

ور میگهفت .به

عنوان مثال ،درباره مدرسه زجاجیه باید گفت که عبدالهحمان ب الحس الشاف ی م رهوف
به اب ال جمی(د124 .ق) ،3از تحصیل کهدگان مدرسه نظامیه بغداد بود که در بازگشت به
حلب ،تأسی

ای مدرسه را تو یه کهد .اوپ

از ساخته شدن مدرسه ،متولی تردری

آن شد .ای مدرسه به ای دلیل به عجمیه شهه یافت.

در

3

نورالدی با توجه به پیکار دائمی با لیبیان ،تالش میکهد با بههه گیهی از مناسربا
خود با علما در چارچوب جدید مشهوعیت حکومت مدافع اسال سنی ،جهاد را مطهح کند و
آن را وظیفه شهعی حکومت م هفی نماید .با ای و

 ،او در ای مسیه به یراری علمرا و

تأیید آنان نیازمند بود و کار آنان را هم جهاد مقدس میدانست.

2

به کارگیهی علمای بهجسته اهل سنت در امرور اجهایری و تصرمیم گیرهیهرای مهرم
حکومتی ،عامل مهم دیگهی در ایجاد مناسبا دوستانه میران اتابکران زنگری و دسرتگاه
خالفت عباسی بود .به عنوان نمونه ،میتوان به قافی القضـاة کمرال الردی محمرد بر
عبدا ب قاسم ب مظفه شههزوری مو لی ،م هوف به بنی خهاسانی( ،د143.هر) اشراره
کهد که پ

از مهاجه به شا  ،به فهمان نورالدی به قضای دمش و نظار به اوقاف و

داراییهای سلطان ،مساجد و مدارس گمارده شد و سپ

تا مقا وزار ارتقا یافت.

1

نفوذ سیاسی و اجتماعی شرههزوری ،او را در دوران زنگیران و حتری ب ردها در عهرد
ایوبیان ،به یکی از مهمتهی چههههای سیاسی شا تبردیل کرهد .چنران کره او را حراکم
 . 1ابن اعجمی از فقیهان و بزرگان شافعی ةلب بود .این مدرسه را براي اصحاب شافعی بنا کرد اما شیعیان
ةله مخالف ساخت این مدرسه بودند که با ةمایت نورالدین زنگی بناي مدرسه به اتمام رسـید(ابن العـدیم،
بغی الطلب فی تاریخ ةلب ،ج ،2ص  .)114امروزه اثري از این بنا وجود ندارد.
 .2مادلونگ ،مکتب ها وفرقه هاي اسالمی در سده هاي میانه ،ترجمه جوادقاسمی ،ص .12
 .3ابن اثیر ،تاریخ الباهر فی الدول االتابکی  ،ص .111،131
 .1ابن کثیر ،البدای والنهای  ،ج ،12ص .251 -256
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مطل شا تو ی کهدهاند 3.شههزوری فرهدی درهو منرد برود و امروال فهاوانری وقر
کررهد .او مدارسرری در مو ررل و نصرریبی بررهای پیررهوان مررذهب شرراف ی و ربررابی در
مدین النبی

ساخت.

3

شههزوری بهواسطه ارتباط مناسب با دستگاه خالفت عباسی و خلیفره مقتفری (-120
111هر) در روابط میان دربار زنگیان با بغداد دارای نقشی مهم بود .بهواسطه روابط مناسب
وی با مقتفی ،درخواسرت هرای نورالردی دربراره بره تأییرد مشرهوعیت حکومرت وی بره
سهزمی های فتح شده در شا و جهیهه ،تمل

اقطاعا پدرش ،گهفت زمینری در سراحل

دجله بهای ساخت مدرسه بهای پیهوان فقه شاف ی و وق بخشی از اقطاعا پدرش بهای
آن مدرسه ،مورد موافقت خلیفه قهار گهفت.

2

همچنی فهزند شههزوری ،قافی القضاة محیی الدی ابوحامرد محمرد (د182.هرر) از
عالمان بهجسته و از احب منصبان ای دوران بود که فقه را در بغداد نهد ابومنصور سر ید
ب رزّاز (د 112 .هر ) 1فها گهفت .او در شا بره نیابرت از پردرش بره کارهرای حکرومتی
میپهداخت و همزمان به تدری
پدرش با حاکمان زنگی ،مانند مل

و قضاو اشتغال داشت 1.محیی الدی به سربب روابرط
عهالدی مس ود ب زنگی(د 183 .هر) و ملر

رالح

اسماعیل ب نورالدی (د 148 .هر)حاکم حلب ،روابط مناسبی با ایشان بهقهار سراخت .او در
حکومت حلب ،نقش م دهی داشت و به گفته اب ملقّ  ،جانشی پدرش در حکومت دمش
 .1ابوشامه ،عیون الروضتین فی اخبار الدولتین :النوری و الصالةی  ،ج ، 2ص.20-15
 .2همان؛ ابن کثیر ،البدای و النهای  ،ج ،12ص 251 -256؛ ابن تغري بردي ،ج ،6ص.15

 .3ابن اثیر ،الکامل ،ج ،11ص 111؛ ابن کثیر ،البدای والنهای  ،ج ،12ص251-256؛ ابن تغري بردي ،نجوم
الزاهرة فی ملوک مصر و قاهرة ،ج ،6ص.15
 .1از فقهاي ةنفی بغداد درقرن ششم هجري(ذهبی ،تاریخ االسالم و وفیات المشاهیر ،ج ،6ص.)51
 .4ابن ملقّن ،طبقات االولیاء ،ص .113

سال نوزدهم ،شماره هفتادوششم ،زمستان 7931

441

شد  .محیی الدی به سفار از سوی زنگیان به دربار خلیفه عباسی در رفتوآمد برود و در
نهد خلیفه ،احتها فهاوانی داشت.

3

همچنی  ،عمادالدی ابوعبدا محمد ب محمد کاتب ا فهانی ،م هوف به عماد کاتب
از ادیبان ،مورخان و عالمان مشهور ای دوران از حمایتهای دربار زنگی در شا بیبهرهه
نبود .وی چندی به تو یه کمال الدی شههزوری به سهپهستی دیوان انشا در دمش نایل
آمد .او در124هر  ،به تدری

علو دینی اشرتغال داشرت و بره سربب روابرط مناسرب برا

نورالدی  ،به سفار به دربار خلیفه مستنجد فهستاده شد.

3

به دلیل رکود تدریجی نظامیهها ،عد ت صب نورالدی و حمایرت وسریع او از مرذهب
سنی به شکل عا  ،بسیاری از علما بهویژه حنفیان در دوران او ،رهسرپار شرا شردند و در
آنجا به ف الیت علمی پهداختند 2.همچنی  ،سفههای مداو رهبهان تصوف بی دو منطقره
عهاق و شا به پیوند اتباع و پیهوان آنها منتهی شد1.مجموع ای  ،ف الیتهرا عامرل بسریار
مهمی در مهاجه جم یت سنی مذهب ایهان وعهاق به شاما و حضور علمای اهل سنت
در آنجا شد.
یکی دیگه از اهداف بهرگ و مشتهک نورالدی و دسرتگاه خالفرت عباسری ،تضر ی
اسماعیلیه در سهزمی شا و مصه و توق ف الیتهای شی یان اسماعیلی بود که بهوسریله
دستگاه خالفت فابمیان در مصه حمایت می شدند .از دیدگاه نورالدی  ،ای امه از راه علم
و علما انجا می گهفت1.به ای تهتیب منرافع مشرتهک بری نورالردی و خالفرت سربب
نهدیکی آنها شده بود و از نتایج آن به خوبی استفاده میکهدند.
 .1همان ،ج ،1ص .111
 .2ابوشامه ،عیون الروضتین فی اخبار الدولتین :النوری و الصالةی  ،ج ،1ص.62
 .3مادلونگ ،همان ،ص .16-14
 .1التکریتی ،االیوبیون فی شمال شام والجزیرة ،ص .106
 .4ابوشامه ،عیون الروضتین فی اخبار الدولتین :النوری و الصالةی  ،ج ،2ص .101
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به اده ف الیتهای نورالدی  ،فهنگیران و دولرتهرای رلیبی ،متحمرل شکسرتهرای
بسیاری شدند .ای مهم نیه در جهت منافع خالفت عباسی و اهل سنت بود .نورالردی در
مبارزه با نهاریان شا  ،خدمت بهرگی به اهل سنت انجا داد .او با تصهف دمش توانسرت
همه مناب داخلی شاما را کنتهل کند و شاما دارای امنیت و آرامش زیرادی گهدیرد.
ای امه از ی

بهف ،سبب مهاجه علما و فقهای همه مذاهب اهل سنت شد و از بهف

دیگه ،سبب در تنگنا قهار گهفت شی یان شد .همچنی  ،سبب افهایش پیهوان اهل سنت در
شاما و به بور غیه مستقیم ،افهایش قدر خالفت گهدید.
 .11نتيجه

در ارزیابی و تحلیل مناسبا اتابکان زنگی با خالفت عباسی میتوان نتیجره گهفرت کره
اتابکان در حمایت از دولت عباسی تا جایی پیش رفتند که عامل سقوط خالفت فابمیان،
احیای خالفت عباسی در غهب ،تض ی دولتهای غهبی و روی کار آمدن دولت قدر مند
ایوبیان شدند.
نورالدی با رها کهدن جبهه شهق ،تما توان خویش را متمهکه به مبارزه با رلیبیان،
آل بوری و خالفت فابمی نمود .تما ف الیتهای نورالدی در مد بیست و هشت سرال
حکومت خود سبب انقهاض حکومت های مصه ،شا و جهیهه شرد .ایر مهرمترهی کرار
اتابکان زنگی بود؛ زیها از ی

سو ،اهداف بلند مد دولتهرای اسرالمی در جنرگهرای

لیبی را مشخص نمودند و از سوی دیگه ،زمینه باز پ
ایوبیان را در زیه سایه اتحاد ممال

گیهی بیرت المقردس در زمران

اسالمی فهاهم نکهدند.

به بور کلی ،مناسبا اتابکان زنگی با خالفت عباسی را می تروان بره چهرار مهحلره
تقسیم کهد:
مهحله اول :دوران قدر گیهی ،کشمکش و نهاع با خالفت بغداد برود .ایر دوران از
ابتدای قدر گیهی عمادالدی زنگی در سال 133ه.ق تا خالفت مقتفی المره در سرال
120هر  .ق را شامل می شود .در ای دوران ،اتابکان زنگی بیشته توان خود را در درگیهی
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با خالفت عباسی و نهاع های عهاق بره کرار مری گهفتنرد .نرهاع هرای بغرداد سربب شرد
عماد الدی زنگی نتواند به اهدافش در مناب غهبی دست یابد ،ولی توانسرت خرود را بره
عنوان ی

نیهوی تأدیهگذار در منطقه م هفی کند.

در دوران راشد با پ

از فهار او به مو ل ،شاهد نهاع بی مو ل و بغرداد هسرتیم.

خلیفه جدید بغداد مقتفی المها بهای رهرایی از خطره عمادالردی و کرم کرهدن قردر
سلجوقیان ،مجبور شد قدر اتابکان را به سهزمی های غهبی جهان اسرال بره رسرمیت
بشناسد.
مهحله دو  :ای دوران از خالفت رسمی مقتفی در سال  120ه.ق آغاز شرد و ترا فرتح
امار رها(ادسا) بهوسیله عمادالدی در سال  123ه.ق ادامه داشت .روابط خالفت عباسی
و اتابکان زنگی در ای مهحله به اساس دوستی و هم دلی بود .پر

از فرتح امرار رهرا،

خلیفه بغداد القاب بهرگی مانند امیه بهرگ و نصیه امیهالم منی را بره عمادالردی داد و برا
ای روابط ،وفع خلیفه در مقابل قدر سلجوقیان بهبود یافت.
مهحله سو  :ای دوران از سال  110ه.ق پ

از فتح رها آغاز شرد و ترا  113ه.ق کره

سال فتح دمش بهوسیله اتابکان بود ،ادامه یافت .در ای دوره ،نورالدی مناسبا مهمی با
دستگاه خالفت داشت .نورالدی زنگی با ایجاد مدارس بهای همه مذاهب اهرل سرنت در
قلمهو خویش به دنبال ایجاد وحد مذهبی در راستای اهداف خالفت عباسی بود .در ای
راستا ،او با شی یان به مقابله پهداخت و جلوی انجا مهاسم مذهبی ایشان را گهفت .هدف
بهرگ و مشتهک نورالدی و خالفت عباسی ،احیای دوباره مذهب سنی در سهزمی شا و
مصه و توق ف الیتهای شی یان اسماعیلی بود .در سال 113هر  .ق نورالدی موف شرد،
دمش را بدون خونریهی تصهف کند.
مهحله چهار  :ای دوره از فتح دمش شهوع شد و تا فتح مصره ادامره یافرت .در ایر
مهحله با تشوی و تحهی

خالفت عباسی ،اتابکان زنگی ،مصه را تصهف نمودند .در ایر

دوره ،روابط بسیار مسالمت آمیهی بی خالفت عباسیان و نورالدی وجود داشرت .در ایر

490

اتابکان زنگی و خالفت عباسی؛ واگرایی ها ،همگراییها

مهحله ،نورالدی از تمامی عوامل بهای هدف بهرگش که فتح مصه بود ،کمر
بهای علمای اهل سنت همه مذاهب ،مدارس زیادی تأسی

گهفرت .او

کهد.

با شهایط بسیار مساعدی که نورالدی فهاهم نمود ،علمای زیرادی از بغرداد بره غرهب
قلمهو اسالمی مهاجه کهدند .نورالدی در پی آن بود که محور مهم بغداد ،مو ل ،حلب،
دمش و قاههه را تکمیل کند ،تا بتواند از ای راه با ی

تیه ،دو نشانه بهند .نخست آنکره

خالفت فابمیان ،رقیب خلفای عباسی و جهان اهل سنت را بهاندازد و خالفت عباسری را
در غهب احیا کند .دو آنکه تنها قدر باقی مانده رسمی فهنگیان؛ ی نی پادشاه اورشرلیم
را محا هه نماید و از توان جم یتی و اقتصادی مصه بهای به دست آوردن اهداف خرویش
استفاده کند.
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