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Abstract
Bursuqids, as a local governor family during the Seljuq period, were descendants of the Great
Bursuq, who was one of the slaves of commanders of Hasanuyeh governors. When Seljuq
armies conquered the Jibal, the heirs of Hasanuyeh joined the Seljuqs, then one of them, who
called Bursuq, promoted his rank to the extent that was appointed as the first shihna (military
commander) in Baghdad. In addition, he was appointed as a ruler of the former Hasanuyeh’s
possession in Lorestan. He has ruled near 40 years in Seljuq court and his offspring played a
key role in the political and military developments during the Seljuq period. Finally, the
Bursuqids family was collapsed with the weakness of the Seljuqs and the arrival of new
Turkmen powers. Using analytical- historical methods, this study seeks to introduce Bursuqids
family, and to show their role in the political and military developments in the Seljuq period.
Also, the overall effort is to analyze the political, economic, and social events of the Bursuqids
era, rather than merely presenting a historical description
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چكيده

برسقیان در جایگاه خاندان حکومتکنندﮤ محلی در عهد سلجوقیان ،فرزندان و بازماندگان برسق کبیرر ،یکری از مامران
خاندان حسنویه ،بودند .همزمان با ملبﮥ ساجقه بر جبال ،بازماندگان خاندان حسنویه به آنها پیوستند و یکری از مامران
آنها با نام برسق ،در دربار سلجوقیان پیشرفت کرد .او ضمن انتصاب بره مقرام نرحنگی بدرداد و در حکرم او رین نحنﮥ
سلجوقی در بدداد ،حکومت بخشی از اماک و اراضی اربابان سابق خود را در رستان در اختیار گرفت .او نزدیک چهل
سال با دربار سلجوقی همراهی کرد و فرزندانش با حفظ قلمرو موروث ،در تحوالت سیاسینظامی دورﮤ سلجوقی نقرش
دانتند .سرانجام در نیمه قرن نشم قمری/دوازدهم میادی ،با ضعف سلجوقیان و برآمدن قدرتهرای جدیرد ترکمنری،
خاندان برسقی برافتاد .این پژوهش درصدد است تا با روش توصیفیتحلیلی ،در خال معرفی خاندان برسقی ،نقش آنهرا
را در تحوالت سیاسینظامی دورﮤ سلجوقی بررسی کند؛ همچنین تاش کلی برآن است کره برهجرای توصریف صرر
تاریخی ،وقایع سیاسی و اقتصادی و اجتماعی برسقیان تحلیل نود.
واژههای کليدی :سلجوقیان ،رستان ،برسقیان ،امیراسفهساالر ،برسق کبیر
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ﭘيﺸيﻨﮥ ﭘژوهش

مقدمه
در طول تاریخ ایران ،خاندان هرای حکومرت کننردﮤ

گویا در نتیجﮥ کمبود دادههای تاریخی ،هنوز تراریخ

کشرور ح رور

این خاندان و نقش آنها در تحوالت سیاسری نظرامی آن

دانته اند که در تحوالت تاریخی ایرن سررزمین ایفرای

عهد چندان در کانون توجه قرار نگرفته است؛ چنانکره

نقش کرده اند .نناخت تاریخ این خانردان هرا بره فهرم

جررز کلررود کرراهن ) (Cahen, 1986: 1/1336-37و

بهتر تاریخ ایران کمک می کند .خاندان برسقی ازجملﮥ

یوسفیفر (712/11 ،1381و )713در مردخل «برسرق»،

این خاندان هاست که از ابتدای حکومت سلجوقیان به

تاکنون هیچ پژوهشگری دربارﮤ برسقیان مرلبری منتشرر

آنها پیوسته بودند و در پیوند با آنها ،رسرتان و نرمال

نکرده است و در ایرن هرر دو مردخل نیرز ،از گرزارش

خوزستان را در اختیرار گرفتنرد و بعردها نیرز نرواحی

منحصربهفرد محمدبنعبدا ملک همدانی دربرارﮤ برسرق

جنوبی کرمانشاه و حتری همردان را نیرز برر محردودﮤ

هیچ اسرتفادهای نشرده اسرت؛ همچنرین مقرا ﮥ ایزدپنراه

حکومت خود افزودنرد .سریررﮤ ایرن خانردان در حرد

(55 ،1350تا ،)59باعنوان «خانردان برسرقیان رسرتان»،

فاصل بدداد ،یعنی مرکز خافت اسرامی ،برا همردان،

متن سنگنونتﮥ خرمآباد را معرفی کرده است و دربرارﮤ

ری و اسپهان ،از مراکز قدرت سلجوقیان ،قرار دانت؛

آن توضیح داده است و بهعلت مفلت از منابع تراریخی،

پس برای آنها این امکان وجود دانت که در آن عصرر

نخصرریت هررر سرره فرمررانروای برسررقنررام خانرردان را

نقشی استراتژیک ایفا کنند.

درهم آمیخته است .مقا ه ای دیگر نیز در نرح احروال و

متعددی به صورت محلری در اطررا

نخستین فرمانروای این خاندان ،برسق برود کره در

اقدامات آقسرنقر برسرقی در عرراق و سروریه و دوران

مقام او ین نحنﮥ سرلجوقی در بدرداد منصروب نرد.

جنگهای صلیبی نونته نده اسرت (Alex, 2011: 39-

عاوه بر او ،فرزندانش نیرز برا حفرظ میرراث پردر در

)56Mallett؛ و ی دربارﮤ برسقیان مرلب خاصی نردارد.

تحوالت تاریخی دورﮤ سلجوقیان تا نیمره قررن نشرم

بنابراین این مقا ه درصدد است تا با واکراوی منرابع ،در

قمری ایفای نقش کردند .این پژوهش میکوند به این

خال معرفی خاندان برسقی ،نقش آنها را در تحروالت

پرسشها پاسرخ دهرد :سلسلﮥ برسرقی چگونره نرکل

سیاسینظامی عهد سلجوقی تبیین کند.

گرفررت

رابرﮥ برسررقیان بررا سررلجوقیان چرره

فرازونشیبهایی دانت حکام این سلسله در تحوالت

ﭘيدایش سلسلﮥ برسقی

سیاسی و نظامی دورﮤ سلجوقی چه نقشی ایفا کردند

سلجوقیان ،پرس از ملبره برر خراسران ،طبرق رسرم

این فرمانروایان در قلمرو خویش بره کردام اقردامات

ایلیاتی ،ایران را بین خود تقسیم کردند و هر دستهای از

سیاسی و اقتصادی و فرهنگی عمده دست زدند ایرن

آنهررا برررای تصررر

ناحیررهای روانرره نررد (اصررفهانی،

مقا ره در پری آن اسرت کره برا اسرتفاده از روش

1500ق8 :تا10؛ ابناثیر1399 ،ق .)556/9 :درایرنمیران،

توصیفیتحلیلی و از نوع کتابخانهای و با تأکید بر منابع

ایا ت جبال سهم طدرل و نیروهای تحت فرمان او نرد.

اصلی ،در خال رونن ساختن تاریخ سیاسری خانردان

او نیز در سال 535ق1053/م برادر مادری خود ،،یعنری

برسقی ،تحوالت مهم سیاسی و اقتصادی و اجتمراعی

ابراهیم ینال را مأمور کرد تا آن ایا ت را فتح کند .جبرال

این سلسله را بررسی کند.

بخش وسیعی از نرواحی مرکرزی و مربری ایرران ،حرد
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فاصل بین خوار ری و کویر مرکزی تا حروضﮥ نررقی

ابقاء کردند و فق به ابراز اطاعرت آنهرا بسرنده کردنرد

رود دجله را دربرمیگرفت (اصرخری.)195 :1927 ،

(اصررفهانی1500 ،ق .)26 :از ایررن رهگررذر ،خانرردان

بخررشهررای مربرری ایررن پهنﮥ وسرریع جدرافیررایی از

بنیعناز را در مرب کرمانشراهان و رسرتان گذانرتند و

ارتفاعات و دره هایی تشکیل نرده برود کره سررچشمﮥ

بقایای خانردان کاکویره را در یرزد و اطررا

آن حفرظ

رودهای فراوانی بود .موقعیرت کوهسرتانی ایرن ناحیره

کردند و حکومت رستان و نمال خوزستان را نیز برای

(اصرخری ،)202 :1927 ،عاوه بر جلوگیری از تجمرع

برسق و فرزندان وی رها کردند.

مردم در یک منرقه و پیردایش نرهر پرجمعیرت ،ترردد
شکریان و درنتیجه تسرل دو رت مرکرزی را برر ایرن
ناحیه دنوار میکررد .ازسرویدیگرر تناسرب منرقره برا

قلمرو برسقيان
درخصوص میزان متصرفات تحت اختیرار برسرق و

زندگی کوچ نشینی و انتدال ما ب اهرا ی بره دامرداری

فرزندانش ،اطراع مسرتقیمی در دسرت نیسرت و فقر

(اصرخری ،)203 :1927 ،بافتی ایلیاتی به آن داده برود.

براساس مرا ب پراکنردﮤ منرابع ،حردود تقریبری قلمررو

ایررن امررر زمینرره را برررای تشررکیل بافررت سیاسرری

تحت فرمان آنها تعیین می نود .قلمرو برسرقی نرواحی

نیمه خودمخترار در آنجرا فرراهم مریکررد کره در کنرار

بین خوزستان تا همدان را دربرمی گرفت؛ و ی مترأثر از

حکومت های دیگر نواحی ایران ،به حکومتهای محلی

روابرشان با سلران های سلجوقی ،حردود قلمررو آنهرا

مشهورند.

متدیر بود و به میزان آن افزوده مینرد یرا از آن کاسرته

نخستین دسته از این نوع حکومتها در این منرقره،

میند .به علت اسکان گسرتردﮤ عشرایر رر و همچنرین

خانرردان حسررنویه بودنررد کرره در طررول قرررن چهررارم

زوم کوچ های فصلی ایات بین رسرتان و خوزسرتان،

قمری/دهم میادی تمام این ناحیه را از ناپورخواسرت

دامنﮥ متصرررفات آنهررا از نونررتر و دزفررول در نررمال

رود زاب در اختیرار دانرتند (ااکرایی:1367 ،

خوزستان تا ا شتر و خرم آباد و گراهی حتری ترا دینرور

120؛ ااکررایی368/13 :1388 ،تررا .)370در اوایررل قرررن

امتداد پیدا می کرد .ازآنجاکه نهر نونتر مهمترین مرکز

پنجم قمری/یازدهم میادی ،خاندان محلی دیگرری برا

نهری در این قلمرو بود ،در منابع ،مرکز قلمرو آنهرا را

نام بنی عناز بخش مربری ایرن قلمررو را در مررب رود

نونتر نونتهاند (ابناثیر1399 ،ق.)557 ،306/10 :

تا اطرا

سرریمره از کرخرره تررا زاب کوچررک در اختیررار گرفتنررد

در اوایل قرن نشم قمری/دوازده میادی و باتوجره

(بد یسی22 :1377 ،و )23و با خاندان حسنویه همسرایه

به حمایت فرزندان برسق از برکیارق در منازعات او برا

نرردند .خانرردان حسررنویه کرره بررهعلررت اخررتا هررای

سلران محمد ( نک :ادامه مقا ه) ،سرلران محمرد ضرمن

درونخاندانی به ندت ضرعیف نرده بودنرد ،برا آمردن

عزل برسرق دوم از حکومرت رسرتان ،من قﮥ دینرور و

سلجوقیان قدرتشان را از دست دادند (ابناثیر1399 ،ق:

توابع آن را به او داد و پسازمدتی ،حکومت همردان را

..)539/9

نیررز برره قلمرررو وی افررزود (ابررناثیررر1399 ،ق/10 :

سلجوقیان با مریعکردن تمام حکومت هرای محلری،

398و399؛ ابن قانسی ،بیتا .)279 :کاتب اصرفهانی در

من قﮥ جبال را به صورت یکپارچه زیر فرمران گرفتنرد؛

سال 515ق1121/میادی ،برهصرراحت قلعﮥ کفرراش را

اما بسیاری از صاحبان قدرت را در مناطق تحت فرمران

کرره ویرانررههررای آن در روسررتای کفررراش در نزدیکرری
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نورآباد رستان هنوز برقرار است ،جزء قلمررو برسرقیان

 )23 :1377و همچنررین محرردودیت قلمرررو حکمرانرران

دانست (اصفهانی1500 ،ق.)129 :

بعدی رستان ،یعنی اتابکان آل خورنید ،به کنارﮤ نرقی

هیچ خبر رسمی درخصروص چرایری و چگرونگی

رود سررریمره (مسرررتوفی )71،107-70 :1362،نتیجررره

انتزاع حکومت دینور و همدان از برسق دوم در دسرت

می گیریم که ناید مرز مربری قلمررو برسرقیان نیرز درﮤ

نیست؛ و ی باتوجه به اینکه بعدها فرزنردان برسرق دوم

رود سیمره و کبیرکوه بوده است .این مرز همران اسرت

را فق «صاحب یشرتر» مرینناسرند (همردانی:1960 ،

که براساس آن در قرون بعرد ،رسرتان را بره دو بخرش

 )115و همچنین باتوجه به روایرت اکرنرده از کاترب

پیشکوه و پشتکوه تقسیم کردند .بنابراین باید گفت کره

اصفهانی ،بهنظر می رسد که پس از مرگ سلرانمحمرد،

بخش ثابت قلمرو برسقی فق

رستان پیشکوه را نامل

دوباره حکومت دینور و همردان را از برسرقیان گرفتره

مینده است.

بانند؛ همچنین معلوم است کره نفروا آنهرا در رسرتان
ریشه دارتر از آن بروده اسرت کره برا سیاسرت مقرعری
سلران محمد از بین برود و آنها دوباره بر سر امراک و
اقراعات پدری خود در رستان بازگشتهاند..

زندگی و هویت برسق
واژﮤ بُرسُق معرّب پُرسُق یا پُرسُخ است و به ترکری
نام حیوانی است که آن را بره فارسری سریخول ،اسردر،

قدرتگرفتن طوایرف تررکمن افشرار در خوزسرتان

نداره و گورکن میخوانند و نبیه جوجرهتیدری اسرت

زیر فرمان اتابک نومله در نیمه قررن نشرم (ابرناثیرر،

(زریاب .)595/1 :1367 ،از آماز زندگی برسق ،در مقام

1399ق328 ،237 ،230 ،162/11 :و،357 ،329

جردا اعرراء ایررن دودمرران ،اطاعرری در دسررت نیسررت.

390و ،)523 ،391نیز نشران مری دهرد کره در آن زمران

نخستین بار در جریان ملبﮥ طدرل برر بدرداد از وی یراد

نونرتر نیرز

نررده اسررت کرره او در هنگررام خررروج از بدررداد در

بهطور ثابرت در اختیرار خانردان برسرقی نبروده اسرت.

ربیعاالول/552آوریل 1060برسرق را در جایگراه او رین

برایناساس ممکن است که من قﮥ رستان ،از ا یشتر ترا

نحنﮥ سلجوقی در بدرداد گذانرت (ابرناثیرر1399 ،ق:

دزفول را در حکم بخش ثابت قلمررو برسرقی در نظرر

.)271 ،9/10

بخشهرای نرما ی خوزسرتان در اطررا

گرفت که در زمان اوج ،این قلمررو ترا سرچشرمههرای

برخری از پژوهشرگران ،او را از مامرران طدررلبیررگ

رود زرینرهرود در نررمال و ترا حرروضﮥ رود کررارون در

دانستهاند (یوسفیفر .)712/11 :1381 ،مرامدانسرتن وی

جنوب گسترده می ند .درخصوص مرزهرای نررقی و

منرقی بهنظر میرسد؛ اما به علتهایی ارباب وی طدررل

مربی این قلمرو هیچ اطاعی در دسرت نیسرت .گویرا

نبود و این نظر پذیرفتنی نیست .این علتهرا عبرارتانرد

رنته کوههای بلنرد واقرع در میران رسرتان و اسرپهان،

از :اول اینکه در این زمان ،هنروز طدررل خلرقوخروی

همچون امروزه ،بهطور طبیعری مررز نررقی رسرتان را

ایلیاتی دانت و با نیوﮤ حکومت ناهنشاهی و بردهداری

محدود می کرد؛ اما در مرز مربی ،باتوجه به چیرهنردن

فاصلﮥ درخور توجهی دانت (بیهقی730 :1375 ،و)731؛

خاندان بنیعناز بر اراضی مرب رود سریمره (ابرناثیرر،

دوم اینکه در این زمان ،اکثرر امیرران و بزرگران پیرامرون

1399ق528/9 :تا )531و تداوم حکومت آنان ترا اوایرل

طدرل را سران عشریرههرای تررکمن (نیشرابوری:1332 ،

قرن نشم قمری (ابناسرفندیار55/2 :1366 ،؛ بد یسری،

28؛ همدانی )33 :1960 ،تشکیل میدادند؛
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سوم اینکه پیش از سرلجوقیان در دربرار عباسریان و

منرقه حفرظ کررده بودنرد .بنرابراین طبیعری اسرت کره

دیگر سلسله های ایرانی ،تعرداد بسریاری مامران تررک

هم زمان برا تسرلیم افرراد خانردان حسرنویه ،مامران و

ح ور دانتند که به مرور بررای انجرام امرور خردماتی

وابستگان آنها نیز به ساجقه پیوسته بانند.

دربار حکمرانان تربیت نده بودنرد؛ براسراس دادههرای

پنجم اینکه نرام برسرق نخسرتینبرار فقر در زمران

موجود ،برخی از این مامان اقتداری بههم میزدنرد یرا

انتصاب او به نحنگی اکر نرده اسرت و ایرن درسرت

به دربارهای دیگر مری پیوسرتند و برخری نیرز برا زوال

اندکی بعد از تسلیم خاندان حسنویه است؛ نشم اینکره

حکومت اربابان خرود ،وارث آنهرا مرینردند .یکری از

نوادﮤ برسق در سنگنونتهای که از خود برجرای نهراده

سلسلههای من قﮥ مربی ایران خانردان حسرنویه بودنرد

است (نک :ادامه مقا ه) ،نام جدا اعای خود را حسنوی

کرره بررهخصرروص در عهررد امیررر برردربنحسررنویه

(حسنویه) نونته است .نام برسق در قا ب نامی ترکری،

(حک387تا505:ق997/تا1015میادی) از زندگی سنتی

نباید فرزند حسنویه باند؛ بنابراین برخا

نظر برخری

و ایلی فاصله گرفته بودنرد و بره زنردگی برهطورکامرل

پژوهشگران که یا ارتباط برسقیان با خاندان حسرنویه را

مدنی روی آورده بودند .طبیعی اسرت کره امیرران ایرن

بهطور کامل منکر ندهاند (ایزدپناه )57 :1350 ،یا اینکره

خاندان نیز ،همچون دیگر دربارهای معاصر ،به خریرد

او را از اعقاب و فرزندان حسنویه به حسراب آوردهانرد

و تربیت برده مشدول نده بانند.

(ایرزد پنراه ،)59/2 :1376 ،برهنظررر مریرسرد کرره او در

چهارم اینکه مورخان آخرین امیر خانردان حسرنویه

جایگرراه مررام ،برره خانرردان حسررنویه منسرروب بانررد.

را طرراهربنهررالبررنبرردر دانسررتهانررد کرره در سررال

همچنانکه بعدها آقسنقر برسقی را به حکم اینکه مام

506ق1015/مرریادی ،خانرردان بنرریعنرراز او را کشررتند

برسق بود ،به این نام نامیدند و نامیدن و انتساب مامان

(بد یسی)22 :1377 ،؛ درحا یکه در حردود سری سرال

به نام ارباب هم مرسوم بوده است.

بعد538 ،ق1056/میادی ،هنگرام ورود سرلجوقیان بره

هفتم نیز اینکه باتوجه به ایلیاتی بودن طدرل و سران

سرررررررماج ایررررررن قلعرررررره تحررررررت فرمرررررران

ترکمن و ندانرتن اطراع کرافی از یرایرف مررتب برا

بدربنطاهربنهالبنبدربنحسنویه برود کره عراوهبرر

حکومررت و بررهخصرروص پیچیرردگیهررای بدررداد،

حفظ حکومت خود ،در سایﮥ همراهری برا سرلجوقیان،

عمیدا ملک کندری فرردی ناآنرنا بره سراختار پیچیردﮤ

حکومت کرمانشاه را نیرز بره دسرت گرفرت (ابرناثیرر،

دربار خلیفه را تأیید نمیکرد و بهطور قرع بایرد فرردی

1399ق )532/9 :و فقر ر یرررک سرررال بعرررد ،یعنررری

مجرب بروده بانرد .درایرنصرورت برسرق در جایگراه

539ق1057/میادی ،با فروت بردربن طراهر خرانواده و

مامی که سال ها در خدمت خاندان حسنویه ،در قلمرو

متعلقرران وی بررا تسررلیم قلعﮥ سرررماج ،برره سررلجوقیان

مجاور با قلمرو خافت عباسی زندگی کرده برود و بره

پیوستند و دیگر اکری از آنها نیست (ابناثیرر1399 ،ق:

امور آننا بود ،این آمرادگی را دانرت ترا او رین نرحنه

 .)539/9این بدان معناست که خاندان حسنویه در طول

باند و در طول مدت ،مررابق انتظرار عمیردا ملک هرم

مدت امارت ،قدرت سیاسی خود را با منرافع اقتصرادی

عمل کرده باند.

پیوند زده بودند و ضمن تملک اراضی فراوان ،خرود را

با این علتها تصور مینود که برسق در اصل مام

در قا ب قردرتی اقتصرادی درآورده بودنرد و درنتیجره

خاندان حسنویه بوده است و به همین علت نیز ،بعردها

نیم قرن بعد از انقراض قدرت سیاسی ،نفوا خرود را در

خود را جانشرین آنهرا کررده اسرت و مما رک و منرافع
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اقتصادی و سیاسی آنها را به ارث برده است.
او در سال 552ق1060/مریادی ،در جایگراه او رین
نحنﮥ سلجوقی در بدداد منصوب ند و ازآن پس نیز به

ربیررعاالول/552آوریررل 1060آورده اسررت (ابررناثیررر،
1399ق ،)8/10 :درسررتی سررخن همرردانی در اطرراق
یکسال نحنگی آنکار است.

در مقام یکی از امیران متنفذ عهد سلجوقی ،در تحوالت

نحنگی بدداد ندلى نظامى بود که به علت موقعیت

آن دوره ح رررور دانرررت ترررا سررررانجام در سرررال

ویژه ،در رواب

میان طدرل با خافت عباسى ایجاد ند.

590ق1097/میادی ،یکى از باطنیان او را به قتل رساند

نحنه مسئو یت امنیت نهر و تأمین منافع سرلرانهرای

(ابن اثیر1399 ،ق271/10 :؛ صفدی 1502 ،ق.)115/10 :

سلجوقى را برعهده دانت (امین 1385 ،ق .)201 :برسق

در ادامه جانشینان برسق را معرفی میکنیم و نقش آنهرا

عاوه بر توفیق در ایجاد آرامش در نهر بدرداد ،عراملی

را در تحرروالت سیاسررینظررامی دورﮤ سررلجوقی بیرران

برای اجرای هرد هرای طدررل در بدرداد بره حسراب

میکنیم:

میآمد .چنانکه در اوایل سال 453ق1061/م ،برسق بود
که به دستور سلران ،خلیفه را مجبور کرد ترا برا ازدواج

برسق کبير و تحوالت سياسینظامی عهد سلجوقی
از منظرررر نقرررش و ترررأثیر برسرررق در تحررروالت

دختر یا خواهر خود با طدرل موافقرت کنرد (ابرنکثیرر،
.)3322/12 :1507

سیاسی نظامی عهد سلجوقی ،دورﮤ زنردگی و حکومرت

برسق ،پس از موفقیت در این مأموریت ،از نحنگی

او به دو دورﮤ متمایز درخور تقسیم است :دورﮤ اول که

عزل ند و جای خود را به مامی موسوم به اونین داد

زمان سلرنت طدرل و اوایل دوران ا بآرسان را نامل

(همرردانی .)60 :2008 ،دادههررای موجررود برررای تبیررین

نده است و سپس با دورهای سرکوت و ابهرام خاتمره

علت های این ق یه بسنده نیست .درهرصورت ،برسرق

یافته است؛ دورﮤ دوم نیز از اواس عصر ملکشراه آمراز

همراه با عدهای از بزرگان دربرار سرلجوقی ،عرروس را

نده است و چند سال نخسرتین پادنراهی برکیرارق را

با تشریفات ویژه به دربار سرلران سرلجوقی بررد و در

دربرگرفته است.

آخرین روزهای عمر طدرل ،با وی همرراه برود (سرب

الف .دورﮤ اول :نخسرتین ح رور برسرق در عررصﮥ

ابن جوزی .)97 :1968 ،از موضعگیری برسق در جریان

تحوالت دورﮤ سرلجوقی ،در هنگرام انتصراب در مقرام

کشمکش های جانشینی پس از طدرل (ابرناثیرر:1399 ،

او رررررین نحنﮥ سرررررلجوقی در بدرررررداد در سرررررال

 )29/10اطاعی در دست نیست .باتوجه به مأموریرت

552ق1060/میادی بود .این امر برتری موقعیت برسرق

برسررق برررای اخررذ خررراج عقرربافتررادﮤ یکررى از

در میان دیگر امرای نظامى دربار طدرل را نشان میدهد.

دستنشراندگان سرلجوقی (سرب ابرن جروزی:1968 ،

باوجود ادعای برخی پژوهشگران مبنیبر سکوت منرابع

 )119و همچنین همراهی با سرلران در شکرکشری بره

تاریخى دربارﮤ مدت نحنگی برسق (یوسفیفرر:1381 ،

فارس در سال 557ق1065/م (سب ابن جروزی:1968 ،

 ،)712/11همدانی در گزارش منحصربهفرد خرود ،ایرن

 ،)121بهنظر می رسد که در ایرن کشرمکش ،او هروادار

مدت را بهصراحت یک سال نونته است و پایران آن را

ا بارسان بوده است.

ربیررعاالول/553آوریررل  1061دانسررته اسررت (همرردانی،
59 :2008و .)60ازآنجاکه ابن اثیر نیز آماز نحنگی او را

ازاینپس تاحدود پانزده سرال از سرنونرت برسرق
اطاعی در دست نیست .گویا ایرن امرر برا اصراحات
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خواجه نظاما ملک (نک :حسن زاده19 :1386 ،ترا )23و

میزان خراج اخذنده را روزانه هزار دینرار آورده اسرت

کاهش اقتدار امرای بزرگ مربوط باند .چنان که چاو ی

(همرردانی .)60 :2008 ،کرراهن ایررن شکرکشرری را بررا

سقاووا ،یکی از امرای سرلجوقی ،نیرز در ایرن زمران از

سرکوبی هواداران سلیمان بنقتلمش مربوط دانسته است

صحنﮥ فعال سیاسی کنار رفت و به حکومرت اراجران و

و آن را علیه ابوا قاسم ،حکمران منصوب سرلیمان برر

نررواحی پیرامررون آن منصرروب نررد (ابررناثیررر1399 ،ق:

نیقیه ،تلقی کرده است (.)Cahen, 1968: 80

 .)319/10برسق نیز که همپایﮥ چراو ی برود و یکری از

همچنین در جشن ازدواج دختر سرلرانملکشراه برا

دختران خود را به همسری وی در آورده بود (ابناثیرر،

خلیفرره ا مقترردی در محرررم سررال580ق/آوریررل1087م،

1399ق ،)558/10 :به علت هایی که بر ما معلوم نیست،

برسق با برخی امیران دیگر کاروان عروس را ترا بدرداد

تا سال 571ق1078/م کنار گذانته ند و گویرا در ایرن

همراهرری کرررد (ابررناثیررر1399 ،ق .)160/10 :برراوجود

مدت به ادارﮤ امرور قلمررو خرود در رسرتان و نرمال

سکوت منابع ،به نظر می رسد که برسق موقعیرت ممتراز

خوزستان مشدول بود (ابن اثیر1399 ،ق398/10 :و399؛

خود را در دربار سلجوقی ترا پایران حکومرت ملکشراه

 .)Bosworth, 1968: 108این آماز حکومرت برسرقیان

حفظ کرده باند.

در رستان بود.

پس از مرگ سلرانملکشراه در سرال 585ق1092/م

ب .دورﮤ دوم :پس از چند سال ،گویا سلران سلجوقی

و در جریان کشمکشهای جانشرینی میران برکیرارق برا

با برسق برر سرر مهرر آمرد و وی دوبراره وارد عررصﮥ

دیگر مردعیان قردرت« ،امیرر اسپهسراالر برسرق کبیرر»

سیاست ند؛ چنانکه در سرال 571ق1078/م ،برسرق را

همسو با فرزندان خواجه نظراما ملرک ،یرا برهاصرراح

مأمور سرکوبی سلیمان و منصور ،دو پسرر قرتلمش ،در

ابن اثیر ا دو ﮥا نظامیﮥ ،همیشه هوادار برکیرارق مانرد .در

آناتو ى کرد (ابنعبری 116 :1986 ،با این ماحظره کره

جریرران نررورش تررتش ،برسررق نخسررت کونررید تررا

بررهخرررا نررام وی را قررتلمش نونررته اسررت) ..برراوجود

فرماندهان شکر تتش را از حمایت او بازدارد (ابناثیرر،

پیروزی برسرق ،همچنران سرلیمان در نرواحى مربرى و

1399ق)222/10 :؛ همچنین در نبرد میان برکیرارق برا

جنوبى آناتو ى باقی ماند تا سرانجام در جمرادیاآلخرر

تتش در موصل در سرال 587ق1095/م ،ح رور فعرال

سال 579ق/اوت1086م ،سلران سرلجوقی خرود بره آن

دانت و پس از نکست برکیارق و فرار او به اصرفهان،

منرقه شکر کشید و برسق را همراه چند امیر دیگر ،در

برسق نیز همچنان به وی وفادار ماند (ابناثیرر1399 ،ق:

مقرررام طایررره اعرررزام کررررد (ابرررناثیرررر1399 ،ق:

.)235/10

158/10تا.)150

حمایت همهجانبﮥ برسق و چند امیرر دیگرر ،ضرمن

این شکرکشی عاوه بر تحکیم سل ﮥ سلجوقیان در

کمک به چیره ندن برکیارق بر تتش ،به تحکیم جایگراه

سواحل نرق دریای مدیترانه ،به تثبیت موقعیت برسرق

او در دربار سرلجوقی کمرک کررد .چنرانکره برا آمراز

در دربار سلجوقی نیز کمک کررد؛ چنرانکره ازآنپرس،

نرررورش ارسرررانارمرررون در خراسررران در سرررال

مأمور مبارزه با روم نررقی و اخرذ خرراج از آنهرا نرد

589ق1096/م ،برکیارق برادر خود ،یعنی سرنجر را بره

(اصررفهانی1500 ،ق .)71 :همرردانی بررهصررراحت آورده

حکومت خراسان تعیین کرد؛ سرپس امیرر برسرق را بره

است که برسق در خلیج اسکندرون مقیم نرد و سرپس

مقام اترابکی وی منصروب کررد و برا وی همرراه کررد
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(ابننادی .)509 :1318 ،در ایرن سرفر ،اسرماعیلیان در

بررای گررفتن انتقرام ،وی را در سرال 592ق1099/م در

ماه رم ان590ق/سرپتامبر1097م برسرق را در نزدیکری

سررررجاس برررره قتررررل رسرررراندند (ابررررناثیررررر،

سرخس به قتل رساندند (همدانی60 :2008 ،؛ ابرناثیرر،

1399ق289/10:تا )290و همچنین باتوجره بره رقابرت

1399ق.)271/10 :

دائمی اهل نمشیر و قلم در دربار سلجوقی ،ایرنگونره

ابناثیر اتابک سنجر را در ایرن زمران قمراج دانسرته

تصور مینود کره افرزایش نفروا برسرق ،رقبرای او در

است (ابناثیر1399 ،ق)265/10 :؛ اما به چند علت ایرن

دربار سلجوقی ،بهویژه وزیر سرلران را بیمنراک کررد و

روایت ابن اثیر پذیرفتنی نیست :اول اینکه قماج پیش از

وادار کرد تا با قتل وی ،تسل او بر دربرار سرلجوقی را

این نامی ندانت و در حکم یار برکیرارق هرم نرناخته

از بین ببرند .همچنین اسرماعیلیان بسریاری در جنروب

نشده بود؛ دوم اینکه ابننادی که از نزدیک با امرور در

قلمرو برسق ،یعنی در جنروبنررقی نونرتر ،ح رور

تماس بوده است ،نام برسق را نونته است؛ سوم اینکره

دانررتند و محتمررل اسررت کرره ترررور وی بررهمنظررور

همرررردانی زمرررران قتررررل برسررررق را در رم رررران

انتقام گرفتن از سختگیری های وی به اسرماعیلیان بروده

590ق/سپتامبر1097م ،یعنی درست همان زمان اکرنده

است .درهرصورت ،با قتل برسق کبیر پروندﮤ قریب بره

در ابن اثیر ،در نزدیکی سرخس دانسته است (همردانی،

نیم قرن فعا یت سیاسی و نظامی وی در دربار سرلجوقی

 .)60 :2008بنررابراین ،برسررق کرره همررواره در دربررار

بسته ند.

برکیارق بود ،حداکثر بایرد در قلمررو خرود در رسرتان
باند؛ پس در سرخس چه مریکررد جرز اینکره بررای

برسق دوم

سرکوبی نورش ارسانارمون و جلروس سرنجر رفتره

از برسق کبیر فرزندانی برجرای مانرد کره در خرال

بود .برایناساس نتیجه میگیریم که برسق کبیر و نه امیر

حفرررظ اقراعرررات و امررراک پررردری ،در حررروادث

قماج ،نخستین اتابک سنجر بوده است..

سیاسیاجتماعی آن عهد اثرگذار بودند .در منابع موجود

تردیدی نیست که در این کشمکشهرای جانشرینی،

تنها به نام چهار تن از آنها اناره نرده اسرت :ایلبگری،

برسق جایگاه محکمی در دربار به دست آورد .انتصاب

زنگی ،آقبوری و معرو تر از همه برسرق کره برا پردر

برسق به اترابکی سرنجر و مأمورنردن بررای سررکوبی

همنررام بررود و برررای تمررایز آن دو از یکرردیگر ،از پرردر

نورش ارسان ارمون به دو صورت تعبیر می نرود :یرا

باعنوان «امیر اسفهسرار برسرق» یرا «برسرق کبیرر» یراد

اینکره برسررق خرود برررای افررزایش میرزان نفرروا خررود،

میکنند .گویا بین برسقیان با همسایﮥ جنوبینان ،یعنری

بهصورت داوطلبانه این مأموریت را پرذیرفت یرا اینکره

چاو ی ،درگیری های مرزی وجرود دانرته اسرت؛ زیررا

رقبای وی برای دورکردن او از دربار ایرن مأموریرت را

چاو ی به بهانﮥ مقابله با حمات برسرقیان ،اسرماعیلیان

بر او تحمیل کردند .تردیدی نیسرت کره درهرصرورت،

نرق خوزستان را مافلگیر کرد و بره آنهرا حملره کررد

پیروزی در این مأموریرت ،بره افرزایش میرزان نفروا و

(ابنجوزی.)65/17 :1512 ،

اقترردار امیربرسررق در دربررار برکیررارق منجررر مررینررد.

ریشررهداری حکومررت برسررق در نررواحی مررابین

ازآنجاکرره فرزنرردان و هررواداران برسررق قتررل وی را برره

خوزستان و همدان بهنحروی برود کره پرس از وی نیرز

تحریک مجدا ملک قمی ،وزیر برکیارق ،نسبت دادند و

فرزندانش همچنران صراحب اختیرار آنجرا بودنرد و در
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حوادث سیاسی بعدی نقش فعا ی ایفا کردند .نابسامانی

598تررا511ق1105/تررا1117م) برره بدررداد رفررت و بررا

نرده

کنارزدن و یعهد وی ،یعنی ملکشراهدومبرنبرکیرارق ،در

بود در مرکز توجه کانونهای سیاسی نظامی رقیب قررار

23جمرررادیاالو ررری598ق13/فوریررره1105م سرررلرنت

گیرند؛ چنانکه در طول حکومرت برسرق دوم ،برهطرور

سلجوقی را تصاحب کرد .از واکنش برسق دوم و دیگر

متوس در هر سال یک خبر دربرارﮤ او و بررادرانش در

فرزندان برسق به این ق یه گزارنی در دسرت نیسرت؛

منابع درج نده است؛ در سرال 595ق1101/م برکیرارق

اما باتوجه به آنکه دوماه بعد از رسمیتیافتن سلرنتش،

پس از نکست از برادرانش ،محمد و سنجر ،به قلمررو

در نعبان598ق1105/م آقسرنقر برسرقی ،یعنری مرام

برسرقیان رفرت و آنهرا بره وی ابرراز وفراداری کردنررد.

برسق کبیر را به نحنگی بدرداد تعیرین کررد (ابرناثیرر،

به دنبال این ق ریه ،در سرومین نبررد میران برکیرارق برا

1399ق ،)395/10 :استنباط می نرود کره برسرق دوم و

محمد در صفر سرال 595ق/دسرامبر1101م در رواراور

تمرررام وابسرررتگان و هرررواداران وی بررره اطاعرررت از

(تویسرکان) ،برکیارق حمایت نظامی فرزندان برسرق را

سلرانمحمد گردن نهادهانرد .هنروز ایرن طروق طاعرت

دانت (ابناثیر1399 ،ق .)331/10:نتیجﮥ این نبرد صرلح

محکم نشده بود کره در سرال 599ق1106/م منکروبرز،

میان دو برادر و تقسیم قلمرو سلجوقی میان آنهرا برود؛

نوﮤ ا ب ارسان ،در نهاوند سر به نورش بردانرت و از

و ی برسق دوم و برادرانش به واس ﮥ این وفراداری ،در

برسرق دوم نیرز یرراری خواسرت .سررلرانمحمرد کرره از

نزد برکیارق جایگاه واالیی یافتند.

پیوستن برسق دوم و برادرانش به منکوبرز بیمناک برود،

اوضاع سیاسی و توانمندی نظامی برسقیان باعر

در اواخرررر همرررین سرررال ،یعنررری 595ق1101/م،

بافاصله زنگی ،بررادر برسرق را کره در اصرفهان برود،

ابوسررعدمحمدبنم ررربنمحمررود ،حکمررران عمرران و

دستگیر کرد و او را مجبور کرد تا برسرق را از پیوسرتن

نواحی مجاور ،به بصره تاخت و حکمران بصره ،یعنری

به منکوبرز برحذر دارد .برسق دوم نیز پرس از نرنیدن

اسماعیل بن سانجق ،فرستادهای به خوزستان گسیل کرد

پیدام برادر به یاهر از منکوبرز اطاعرت کررد و او را بره

و از برسقیان یاری خواست (ابناثیر1399 ،ق.)351/10:

نزد خود در خوزستان دعوت کرد؛ و ی بهمحض اینکره

بهعلت بُعرد مسرافت ،حمرایتی انجرام نشرد و او خرود

به آنجا رسید ،وی را دستگیر کرد و به اسپهان فرستاد تا

به تنهایی ماجرا را فیصله داد؛ و ی این امر اهمیت برسق

در آنجا زندانی ند .سلرانمحمد نیز زنگی را آزاد کررد

دوم و قدرت نظامی درخور توجه او را نشان مریدهرد.

و بررره جایگررراه پیشرررین بازگردانرررد (ابرررناثیرررر،

در سرررال 596ق1102/م ،برررا تجدیرررد نبررررد میررران

1399ق.)398/10:

سلران محمد و برکیارق ،شکریان محمد بره ری حملره

این گرزارش نشران مری دهرد اول اینکره حکومرت

کردند؛ و ی برکیارق با حمایت هواداران خود که برسق

برسقیان به صورت خانردانی برود و اگرچره برسرق دوم

دوم یکی از آنها بود ،مهاجمان را تارومار کرد (ابناثیرر،

ریاست خاندان را برعهده دانت ،برادران دیگررش نیرز

1399ق .)353/10:این امر هم ثبات جهرت گیرری هرای

با او نریک بود؛ دوم اینکه یکری از بررادران برسرق در

سیاسی برسق دوم در تداوم سیاست پدر در حمایرت از

پایتخررت و دربررار سررلجوقی ح ررور دانررت و دارای

برکیارق و هم توان نظامی او را نشان داد.

جایگاه اداری درخور توجهی بود؛ اگرچه از این منصب

بررررا درگذنررررت برکیررررارق در ربیررررعا ثررررانی

و کم وکیف آن اطاعی در دسرت نیسرت .سروم اینکره

598ق/ژانویرررره1105م ،سررررلرانمحمررررد (حررررک:

ح ور نخص اخیر کارکرد دوجانبه دانت؛ یعنی هرم
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او حافظ منافع خاندان برسرقی در پایتخرت برود و هرم

گذانت .او نیز پس از هشت روز مقاومت تسلیم ند و

دربار در حکم گروگان به او مینگریست.

نزد بررادرش رفرت و نرهر بره دسرت مهاجمران افتراد

این ماجرا با نمایش همد ی میران خانردان برسرقی،

(ابناثیر1399 ،ق558/10:و.)559

زنگ خرر را برای سلران محمد به صردا درآورد؛ زیررا

در سال 505ق1111/م ،سرلران محمرد شرکری برا

چنان که اناره ند ،این خاندان در رقابرت هرای نظرامی

فرماندهی برخی از امیران بزرگ خرود ،ازجملره برسرق

عهد برکیارق اهمیت و توان سیاسینظامی خود را نشان

دوم و برادرانش ،برای مقابله با صرلیبیهرا گسریل کررد

داده بودند .بنابراین ،سلرانمحمد برا هرراس از قردرت

(ابرررناثیرررر1399 ،ق .)585/10:ایرررن شرررکر پرررس از

ریشه دار این خانردان در رسرتان ،آنهرا را از حکومرت

پیروزی های او یه ،مدلوب ند و عقب نشست .مورخان

رسررتان عررزل کرررد و بررهجررایآن ،حکومررت دینررور و

یکی از عوامل ایرن نکسرت را ابرتای برسرق دوم بره

م افات را به آنها داد تا آنها را برهصرورت دوسرتانه از

بیماری نقرس دانستهاند که برهطرور طبیعری تروان الزم

من قﮥ صعب ا عبور رستان خارج کند .منرقهای که کره

برای فرماندهی را از وی سرلب کررده برود (ابرناثیرر،

همچررون سررنگری طبیعرری و محکررم آنهررا را حمایررت

1399ق .)587/10:گویا با معا جههای مناسرب ،بیمراری

میکرد؛ سپس آنها را در دینور و حوا ی آن مستقر کررد

برسق فروکش کرد و در سال 508ق1115/م ،بار دیگرر

که چنین ویژگی هایی ندانت و گویا حکومرت همردان

فرماندهی سپاه را بررای مبرارزه برا صرلیبیهرا برعهرده

را نیررز برردانهررا داده بررود (ابررناثیررر1399 ،ق.)585/10:

گرفت .او نخست حکمران عاصی حماﮤ ،یعنی طدتگین

چنانکه ابنقانسی در سال 505ق1110/م از برسق دوم

را مدلرروب و مریررع کرررد؛ امررا در من قﮥ کفرطرراب ،از

باعنوان «صاحب همدان» یاد کرده است (ابرن قانسری،

صلیبی ها نکست خورد و همراه برا بررادرش ،زنگری،

بیتا.)279 :

ناگزیر به فرار ند .باوجود تکاپوی آنها برای جبران این

این جابهجایی قلمرو نهتنها از اقتدار و توان برسقیان

نکست ،هر دو برادر در سال 510ق1116/م درگذنتند

نکاهید ،بلکه از نفوا آنها در دربار سلران سلجوقی نیرز

(ابناثیر1399 ،ق509/10:تا .)511از سرنونت ایلبگی و

نکاسررت؛ چنررانکرره دو سررال بعررد ،یعنرری در سررال

آقبوری نیز اطاعی در منابع درج نشده است.

501ق/1107م و در جریان سرکوبی صدقﮥ بن مزید ،امیر
نیعیمذهب حله ،برسق و برادرانش نیز برا سرپاه خرود

برسق سوم

در رکاب وی بودنرد (ابرناثیرر1399 ،ق )557/10:و در

با مرگ برسق دوم ،زعامت خاندان بره تنهرا فرزنرد

سال بعد502 ،ق1108/م ،پیش قراو ی سپاه سلرانمحمد

نناختهندﮤ وی ،برسق ،رسید کره در قیراس برا پردر و

را برررای تأدیررب چرراو ی ،حکمررران موصررل ،دانررتند

جداش ،او را باید برسق سوم بدانیم .باتوجه به سرکوت

(ابرناثیررر1399 ،ق .)557/10:ازآنجاکرره همسررر چرراو ی

منابع دربارﮤ سرنونت عموهای وی ،بهنظر میرسد کره

خواهر برسق دوم بود ،سلران با اعزام برسق در مقردمﮥ

در این زمان ،او بزرگترین فررد خانردان برسرقی بروده

شکر می خواست هم وفاداری او را بار دیگر بیازماید و

است .در کشمکش میان سلرانمحمودبنمحمد با سنجر

هم چاو ی را توس آنها تنبیره کنرد ترا از انتقرامجرویی

در سررال 513ق1119/م ،برسررق سرروم برره حمایررت از

احتما ی بعدی آنها درامان باند .چراو ی خرود بره ارگ

محمود برخاست (ابناثیرر1399 ،ق)551/10 :؛ و ری برا

نهر پناهید و همسرش ،یعنی خواهر برسق را در نهر

ابقرراء محمررود در نررواحی مربرری ایررران توس ر سررنجر
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(نیشابوری ،)55 :1332 ،برسق سروم نیرز در حکومرت

طرفداران وزیر ،وی را به قلمرو برسق برد و در آنجا به

قلمرو موروثی خود ،یعنی رستان و نرمال خوزسرتان،

قتل رسراند (راونردی209 :1363 ،؛ اصرفهانی1500 ،ق:

باقی ماند و گویا برای نزدیکی به پایتخت سرلجوقیان و

 .)157این امر ،یعنی حمایت و ناید تحریک طدرل بره

ایفای نقش فعال ترر در تحروالت حکومرت سرلجوقی،

قتل درگزینی ،خشم سنجر را در پی دانت؛ زیررا او در

ا شتر را کرسی قلمرو خود کرد .ازاینپس ،در منرابع از

نامهای به سلرانمسرعود سرلجوقی ،علرت مشرکات و

آنها باعنوان «خداوندان یشتر» یاد مرینرود و حتری ترا

گرفتاری های برادرش طدرل را برسق و امیران متحد برا

نامگاه حکومرت خرود در اواخرر قررن نشرم قمرری،

وی دانست (ابنجوزی.)293/17 :1512 ،

همچنان حکومت خوزستان و ا شتر و ناپورخواست را
دانتند (قمی.)233 :1363 ،

بنابراین پس از مرگ طدررل در سرال529ق1135/م،
جمعی از امیران کره از روی کارآمردن مسرعود بیمنراک

از دیگر حوادث رستان یا سرنونت خاندان برسقی

بودند ،به خوزستان گریختند و همراه با برسرق سروم از

در زمان سلرانمحمود (حک511 :ترا525ق) خبرری در

سررلران رویگررردان نرردند و نررزد خلیفرره عباسرری،

دسررت نیسررت؛ جررز اینکرره در سررال 520ق1126/م،

ا مسترندباهلل ،رفتند؛ سرپس همرراه برا وی بره قلمررو

اسررماعیلیان آقسررنقر برسررقی را برره قتررل رسرراندند

سررلجوقی تاختنررد و در مرمررزار دایمرررگ ،در نزدیکرری

(ابن وردی1389 ،ق .)56/2 :باعنایت به برخی روایرات

دینور ،با سلرانمسعود روبهرو ندند .در صفآرایی دو

تاریخی (اصفهانی1500 ،ق135 :و ،)136بهنظر میرسرد

اردو ،برسق سوم همرراه برا چنرد ترن دیگرر از امیرران

که هم این امرر و هرم سرکوت منرابع دربرارﮤ خانردان

سررلجوقی سرررکردگی جنرراح راسررت سررپاه خلیفرره را

برسقی در زمان سلران محمود برا خصرومت درگزینری

عهرردهدار نرررد (ابرررنجررروزی293/17 :1512 ،و295؛

وزیر توجیه پذیر است .علت این خصومت را نیرز بایرد

ابناثیرر1399،ق25/11:و .)25برا ملبﮥ سرلرانمسرعود و

در اقدامات اصاحی درگزینری ازطریرق موضرع گیرری

نکست خلیفه ،سررداران و ازجملره برسرق سروم نیرز

خاص وی در قبرال خلیفره و امیرران نظرامی سرلجوقی

متواری ندند و به بدداد گریختند و با دعروت از ملرک

(حسنزاده35 :1386 ،تا )38جستجو کرد.

داودبررنمحمررود کرره در آاربایجرران بررود ،در چهررارم

با مرگ محمود در سال 525ق1131/م ،برسق سروم

صررفر530بررق15/نرروامبر1135م ،وی را برره سررلرنت

به همراه سایر امیران ،در ری منتظر وصول سرنجر مانرد.

رساندند .گویرا خلیفﮥ جدیرد ،ا رانردباهلل ،نیرز برا آنهرا

این وصول پنج ماه بعد رسید و طدررل را بره جانشرینی

همدست و همراه بود (ابرناثیرر1399 ،ق)36/11 :؛ امرا

محمررود تعیررین کرررد (اصررفهانی1500 ،ق .)155 :در

مسعود آنها را نکست داد و بره بدرداد رفرت و خلیفره

مجادالت جانشینی میان داودبنمحمود و طدرلبنمحمد

ا مقتفی را به خافت نشاند.

(حک526 :ترا529ق1132/ترا1135م) ،برسرق سروم بره

با ح ور سرلران مسرعود در بدرداد ،امیرران متمررد

طرفداری از طدرل برخاست؛ سپس با کسرب موقعیرت

سلجوقی به قلمرو برسق گریختند تا عاوهبر بهرهمندی

جدید در دربار او کونید تا انتقرام خانردان خرود را از

از موقعیت طبیعی آنجا ،با نزدیکی به تختگاه سلران در

وزیر بگیرد .این مرلب از آنجرا اسرتنباط مرینرود کره

همدان ،فرصت حملﮥ مافلگیرانه به او را دانرته بانرند؛

طدرل برای رهایی از نفوا وزیر قدرتمنرد خرود ،یعنری

بنابراین همه در ا شتر منتظر فرصت مناسب برای حمله

ابوا قاسم درگزینی و همچنرین ایمرن برودن از نرورش

به همدان نشستند .سلرانمسعود پس از آگراهی از ایرن
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امر ،در سال 531ق1137/م ،با حملهای برقآسا خرود را

سلرانمسعود سلجوقی تعیین ند و بعدها برا مرادر وی

برره ا شررتر رسرراند و آنهررا را برره اطاعررت مجبررور کرررد

نیز ازدواج کرد .برسقی در نبرد برا صرلیبیهرا کونرش

(نیشررابوری56 :1332 ،و .)57ازایررنپررس اطرراع مررا از

فراوان انجرام داد و پیرروزیهرای درخرور تروجهی بره

حوادث رستان و نقش برسرقیان در تراریخ سرلجوقیان

دسرررت آورد و سرررر انجرررام در سرررال 520ق1126/م،

قرع مینود.

اسماعیلیان او را کشتند؛ امرا فرزنردانش امراک پردر را
حفظ کردنرد (ابرناثیرر1399 ،ق562/10 :ترا،588 ،565

آخرین فرمانروایان برسقی
از زمرران مرررگ برسررق سرروم و همچنررین از حیررات
برادران و فرزندان او اطاعری در دسرت نیسرت؛ و ری

608 ،605تررا622 ،610تررا633 ،628 ،625تررا635؛ برررای
آگرراهی بیشررتر نررک :زریرراب595/1 :1367 ،تررا596؛
.) Alex, 2011: 39–56Mallett

امرروزه در میرران آثررار متعردد ترراریخی رسررتان ،سررنگ
قبرهایی در من قﮥ باستانی سلران مشرق در ا شتر پیردا

زوال خاندان برسقی

نده است که با نسبت برسقی از آنها یاد نده است؛ اما

دو نهرراد اتررابکی و اقررراع کرره در راسررتای تقویررت

اطاع دیگری دریارﮤ آنها در دست نیست .بر روی یکی

سلجوقیان عمل کرده بودند ،با نیروی گریرز از مرکرزی

از این سنگها نام حسینبنعثمان ا فراسا برسقی دیرده

که در خود دانتند ،از نیمه قرن نشرم قمرری/دوازدهم

مینود که تاریخ وفات وی ستا وخمسرین وخمسرمائﮥ

میادی ،قدرت سلجوقیان را بره نردت تحلیرل بردنرد.

( )556نونته نده است .همچنین سنگ قبر دیگری نام

درحرا یکره مقرعران و اتابکران در نقراط دور از مرکررز

االمیراسفهبد برداور رحمه اهلل برر خرود دارد کره تراریخ

قلمرو سلجوقی بر دامنﮥ قدرت خود میافزودند ،امیرران

وفررات وی مخرردوش اسررت «سررنه ....و خمسررمأیه»

ترررکمن نیررز برره پشررتوانﮥ نیررروی ایلیرراتی خررود ،برررای

(ایزدپنراه .)58 :1350 ،برهاحتمررال ایرن نیرز از متعلقرران

تصاحب قدرت دسرت بره کرار نردند ترا عامرل سروم

خاندان برسقی باند.

ضعف سلجوقیان بانند .معرو ترین دستههای ترکمن،
ایات افشار و سا ور (سلدر) بودند که در اواسر قررن

آقسﻨقر برسقی

نشم قمری/دوازدهم میادی ،از دنت قبچاق به قلمرو

قسیما دو هسیفا دینابوسعید آقسرنقر از مملوکران

سررلجوقی کوچیدنررد و در پررارس و خوزسررتان مسررکن

خاندان برسق بود .او در تصدی مناصب نظامی حتری از

گزیدند (وصا  .)159 :1338 ،سرران ایرن دو ایرل بره

اربابان سابق خود هم پیشی گرفت چنانکه چنردبار بره

پشتوانﮥ نیرروی نظرامی ایلیراتی کره دانرتند ،عراوهبرر

نررحنگی بدررداد تعیررین نررد :یررکبررار از نررعبان

مداخله در کشمکشهای جانشینی سلجوقیان ،پایههرای

598ق/مه1105م ترا سرال 508ق1115/م ،برار دیگرر از

اسررتقال خررود را گذانررتند .در همررین هنگررام ،ایررات

سررال 511تررا512ق1117/تررا1118م ،بررار سرروم از سررال

ترکمن ایوه نیز که همراه سلجوقیان به ایران آمده بودند

516تا518ق1122/تا1125م؛ همچنین حکومت موصرل،

و در نررواحی کوهسررتانی مرررب ایررران ،در اطرررا

راه

جزیررره ،رحبرره و گرراه مرامرره و واس ر را از سرراطین

ارتباطی بین همدان و بدداد ،مسکن گزیرده بودنرد نیرز

سررلجوقی برره اقررراع گرفررت .او همچنررین برره اتررابکی

برای تشکیل حکومت به تکاپو افتادند (رحمتی:1393 ،

خاندان برسقی و تحوالت عصر سلجوقی 123

88تا.)92
بنررابراین ترراریخ سررلجوقیان در نیمرره قرررن نشررم
قمری/دوازدهم میادی از کشمکشهای جانشینی میران

موفق ند پایههای قدرت خود را در رستان محکم کند
و پس از مرگ نر ا دین ،خود را جرایگزین خانردان
برسقی کند.

ناهزادگان سلجوقی انبانته است .در این ف ا ،قردرت
ساطین سلجوقی به ندت ضرعیف نرد؛ چنران کره در

اوضاا اقتصاادی اتتمااعی و عمرانای در قلمارو

طرررررررول  10سرررررررال ،یعنررررررری از سرررررررال

برسقيان

557تا557ق1152/تا1162میادی ،چهار ترن بره تخرت

از اقدامات فرهنگی ،عمرانی ،اقتصادی ،اجتماعی ،و

نشستند تا سرانجام ارسانبرنطدررل تنهرا برا حمایرت

اداری برسقیان هیچ خبری منعکس نشده اسرت و فقر

اتابک ایلدگز قدرت را به دست گرفت (حسینی:1933 ،

متن یکی از بخشنامههای عمومی برسق سوم کره گویرا

 )169و دیگر امیران و سرداران ،همچون اتابرکنرومله

در میدان بزرگ ناپورخواست نصب نده بود ،امرروزه

از رؤسای ترکمانان افشار در خوزستان ،نیز به حمایرت

برجای مانده اسرت کره براوجود آسریبهرای جردی و

از ناهزادگان دیگر سلجوقی برخاستند (قمری:1363 ،

ناخوانابودن بخش هایی از آن ،یکی از اسناد مهم تراریخ

 .)233درایررنمیرران ،خانرردان برسررقی از وابسررتگان برره

اجتماعی و اقتصرادی رسرتان در عهرد برسرقیان اسرت

حکومت سلجوقی به نمار مریرفتنرد و چرون سرلران

(برای متن سرنگنونرته نرک :قزوینری73 :1363 ،و75؛

توان حمایت از آنها را ندانت ،بهتدریج قلمرو خرود را

ایزدپناه56/2 :1376 ،تا.)59

بهنفع نومله از دست دادند..

باتوجه به محردودﮤ قلمررو برسرقیان ،بایرد اسراس

مورخان ابتدای قدرتگیری اتابرک خورنرید را بره

اقتصاد در قلمررو آنهرا را برر دو پایره اسرتوار دانسرت:

زمان امیرحسام ا دین نوهله ،نوهلی ،نسبت مری دهنرد

نخست موقعیت ارتباطی قلمرو؛ عبور ناهراه همدان بره

(بد یسی .)33 :1377 ،طبق نواهد ممکن است که ایرن

خوزسررتان (اصرررخری )197 :1927 ،و راه اسررپهان برره

حساما دین نوهلی را برا اتابرکنرومله یکری دانسرت.

بدداد ازطریق ناپورخواست و ماسبذان (نک :سرجادی،

حسام ا دین مزبور در راستای رقابت با اتابکایلدگز ،در

 )258 :1381و همچنین نزدیکی این قلمرو بره نراهراه

خال اعمال سلره بر ایات ساکن در نواحی جنروب و

خراسان به بدداد ،راه حجراج ،ترأثیری چشرمگیری در

جنرروبمربرری رسررتان ،برره متابعررت از خلیفﮥ عباسرری

رونق منرقه دانت.

پرداخت و از وی قب حساما دین گرفت و پس از وی

دوم ویژگیهای طبیعری؛ برهایرنمعنری کره قلمررو

نیز ،فرزندش با نام نر ا دین ملقرب نرد .نرومله در

برسقیان دنتهای وسیع و حاصلخیز و کوههای بلنرد و

جدال با اتابک ایلدگز بره قترل رسرید (حسرینی:1933 ،

صعبا عبور را نرامل مرینرد کره دارای چشرمههرا و

)169؛ اما حمایت خلیفه از فرزندش ،نر ا دین ،مرانع

رودخانررههررای متعررددی بررود .حمررداهلل مسررتوفی از

از آن ند که اتابک ایلردگز موفرق نرود در قلمررو وی

جاری بودن سه رودخرانﮥ سریاخور (دز) ،خررم آبراد و

تدییری بدهرد (قمری .)323 :1363 ،از زمران اسرتیای

کژکی (کشرکان) برهسروی خوزسرتان خبرر داده اسرت

نومله به بعد ،اطاع ما از خاندان برسقی بهطرور کامرل

(مستوفی561 :1365 ،؛ مستوفی .)218 :1362 ،همچنین

قرع می نود و گویا در همین فاصرله ،اتابرک خورنرید

معررادن فراوانرری همچررون گرروگرد ،زاج ،آهررن ،طررا،
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زمال سنگ و قلع در این کوههای بلنرد یافرت مرینرد

اتابکخورنید وضرعیت زنردگی در ایرن منرقره تدییرر

(مستوفی .)561 :1365 ،این ویژگری طبیعری در تو یرد

اساسی کرده است.

محصوالت کشاورزی و دامی برای مصار مردم منرقه

مرابق روایات ،محرل زنردگی آلحسرنویه در نرهر

و نیز صادرات به دیگر مناطق نقش مهمی دانت؛ بهویژه

ناپورخواست یا سرماج یا دینور بود؛ و ی محل زندگی

در دورﮤ برسقی و سلجوقی که مراتع منری ایرن منراطق

اتابک خورنید در فصل تابستان در یریاق گریرت و در

بهندت در کانون توجه ایات ترکمن بود.

فصل زمستان در قشاق گردالخ بود (مسرتوفی:1365 ،

در طول تاریخ ،اقتصاد این منراطق برپرایﮥ دو نریوﮤ

553؛ مستوفی .)71 :1362 ،این بردان معناسرت کره در

تو ید و معیشت نبانی و کشاورزی بوده است .این تنوع

طول حکومت برسقیان ،سبک زنردگی ایلری در جرامعﮥ

اقلیمی بهفزونی قدرت عشایر و زمینرداران کمرک کررده

رستان ملبه کرده است و زندگی نهری و یکجانشرینی

اسرت .برراوجود سررکوت مرلرق منررابع موجررود دربررارﮤ

به ندت کمرنگ نده است .همچنین یک سرال پرس از

وضررعیت اقتصررادی ایررن منرقرره در عهررد سررلجوقی،

مرررگ اتابررکخورنررید ،سررلرانجررالا رردین برره

جدرافیانویسان قرن چهارم قمرری/دهم مریادی ،یعنری

ناپورخواست رسید کره بره قرول مرورخ ،در آن زمران

یررک قرررن پرریش از برسررقیان ،درخصرروص وضررعیت

«ناپورخواست نهری بزرگ بودست مشهور و معرو

اقتصادی قلمرو مذکور اطاعات درخرور تروجهی اکرر

و اکررر آن در تررواریخ مسرررور ،رسررمی برریش نمانررده»

کردهاند و به وجود آب فراوان ،درختها ،باغهرا و نیرز

(جوینی .)155/2 :1375 ،این جمله بهصراحت ،ویرانری

مات و حبوبات بسیار در این نواحی انراره کرردهانرد

ناپورخواست را در آن زمان نشان میدهرد .یرک قررن

(ابنحوقل368 :1967 ،و369؛ مقدسی.)302 :1508 ،

بعد ،حمداهلل مستوفی دربرارﮤ آن آورده اسرت کره« :در

بنررابراین باتوجرره برره رونررق تجررارت ،کشرراورزی و

اول نهری بود و از هرر جرنس مرردم بسریار در آنجرا

دامداری در این منرقه فعا یت های اقتصادی و عمرانری

بودند و بدایت معمور و آراسته بود و تختگاه پادناهان

برسقیان باید در یکی از این سره زمینره بروده بانرد .از

بررود و اکنررون قصرربه اسررت» (مسررتوفی.)561 :1365 ،

سنگنرونتﮥ برجرایمانرده در میردان ناپورخواسرت و

همچنین مستوفی آورده است که خررم آبراد نیرز «نرهر

تصریح آن بر برانرداختن رسروم برد ،مسرلم اسرت کره

نیک بود اکنون خرراب اسرت» (مسرتوفی.)70 :1362 ،

خاندان برسقی ،حداقل در زمان برسرق سروم ،در زمینﮥ

اینکه نهری تجاری برا سراکنان متفراوت بره روسرتایی

امنیت اجتماعی و برقراری رفاه و آسرایش بررای ترودﮤ

کوچک تبدیل نده است ،نشان دیگری از تدییر ماهیت

مردم کونا بوده انرد (قزوینری73/3 :1363 ،و ،)75و ری

در زندگی مدنی من قﮥ رستان در دورﮤ برسقیان است.

ابعرراد ،میررزان و نتررایج اقرردامات آنهررا در ایررن زمینرره

این نمونهها بیش از هر نکتهای ملبﮥ زندگی ایلری را

نناخته نده نیسرت .از مقرایسﮥ آنچره مسرتوفی دربرارﮤ

بر حیات مدنی نشران مری دهنرد .وجرود سرنگ نرونتﮥ

نیوه و محل زنردگی اتابرک خورنرید در اواخرر قررن

آلبرسررق نیررز کرره دربررارﮤ چراگرراههررای منرقرره سررخن

نشم و اوایل قررن هفرتم قمری/سریزدهم مریادی بره

میگوید ،ناید مؤید این امر است .نکتﮥ دیگر اینکره در

دست داده است ،با آنچه دربارﮤ رونق زندگی نهری در

دورﮤ پیشاسلجوقی ،ضرابخانﮥ ناپورخواسرت در نرمار

دورﮤ حسنویه گفته نده است ،بهخوبی مینود استنباط

ضرابخانههای معتبر من قﮥ جبرال برود (Miles, 1975:

کرد که در فاصلﮥ سقوط خانردان حسرنویه ترا برآمردن

) 369و ی تاکنون هیچ سرکهای از خانردان برسرقی بره
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دسرت نیامرده اسرت و نرراید ایرن بردان معناسرت کرره

ابتدای برآمدن سلجوقیان به آنها پیوستند؛ و ی برا مررگ

ضرابخانﮥ آنجا در دورﮤ برسقیان تعریرل نرده اسرت و

آخرین وارث قانونی این خانردان ،سرلران سرلجوقی،

این امر ناهدی بر افول اقتصادی و مدنی نهر در عهرد

قلمرو حسنویه را به یکی از مامان آنها برا نرام برسرق

سلجوقی و برسقی است.

واگذار کردند .تجربه و توانمنردی برسرق ازیرکسرو و

امنیت اجتماعی یکی از ارکان مهم رونق تجرارت و

همراهی او با سلجوقیان ازسرویدیگرر ،باعر

نرد ترا

زندگی نهری اسرت .از میرزان و چگرونگی امنیرت در

سلجوقیان او را در جایگاه او ین نحنﮥ سلران در بدداد

رستان در دورﮤ برسقیان اطاعی در دست نیسرت؛ امرا

تعیین کنند و او در حکم بازوی سلران در برابر خلیفره

باتوجه به دادههای پیش و پس از آن ،تاحدودی ممکرن

عمل می کرد .ازآنپس ،برسرق عراوهبرر حفرظ قلمررو

است مرا بی اسرتنباط کررد .از دورﮤ پریش از برسرقیان،

سنتی خرود ،همرراه سراطین سرلجوقی در بسریاری از

گزارش هایی از راهزنری در من قﮥ رسرتان و اقردامات

تحوالت نظرامی و سیاسری ،بره ویرژه شکرکشری هرای

آلحسنویه در سرکوب آنهرا و ایجراد امنیرت در دسرت

سلرانی ،ح ور فعال دانرت و مردتی نیرز در جایگراه

است (همردانی112 :2008 ،و113؛ ابرنجروزی:1512 ،

نحنﮥ سلرانملکشاه در روم تعیین ند.

105 /15و .)106همچنررین بافاصررله پررس از انقررراض

با مرگ ملکشاه ،برسق عاوه بر هواداری از برکیارق

برسقیان ،گزارش های متعددی دربارﮤ فزونی راهزنری و

در مقابل رقیبانش ،نفوا فراوان کسب کرد و بره اترابکی

ناامنی ندید در رسرتان و مبرارزﮤ حکمرانران آنجرا برا

ناهزاده سنجر تعیین ند و بررای تحکریم سل ﮥ او در

راهزنی و ایجاد امنیت در منرقه در اواخرر قررن نشرم

خراسررران ،وی را همراهررری کررررد؛ امرررا در رم ررران

قمری اکر نده است و این پیرروزیهرا سرتایش نرده

590ق/سپتامبر1097م ،در نزدیکی سررخس اسرماعیلیان

است (قمری323 :1363 ،؛ مسرتوفی553 :1365 ،و555؛

او را به قتل رساندند .پس از وی نیز فرزنردانش نفروا

نرنررزی .)51 :1383 ،ایررن روایررتهررا از وجررود نرراامنی

خود را در دربار سلجوقی حفظ کردند و حتی در زمان

دائمی در رستان حاکی بود و بهاحتمال درسرت اسرت

سرلرانمحمرد سرلجوقی دینرور و همردان را در قا رب

که اکرنکردن چنین نمونههایی برای برسرقیان را چنرین

اقراع گرفتند .مهم ترین فرزند وی برسرق دوم برود کره

تعبیر کررد کره آنهرا در ایجراد امنیرت توفیرق چنردانی

جانشین پدر نیز بود .برسق دوم پس از ح وری ناموفق

ندانته اند .براین اساس باید گفت که در دورﮤ برسرقیان،

در جنگ های صلیبی ،در سال 510ق1116/م درگذنت

نظم و امنیت و درنتیجه رفاه اقتصادی درخرور تروجهی

و برره جررای وی فرزنرردش ،ابوسررعید برسررق سرروم ،برره

در رستان برقرار نبوده است.

حکومت رسید .برسق سوم که با نگارش مرتن معررو
سنگ نونتﮥ خرم آباد در سال 513ق1119/م ،عاقﮥ خود
را بره امرور مردنی و اصرراحات اجتمراعی بره نمررایش

نتيجه
سررلجوقیان در نیمﮥ اول قرررن پررنجم قمری/یلررزدهم
میادی سراسر فات ایران را تصرر

کردنرد .در ایرن

گذانت ،در کشمکشهرای سیاسرینظرامی امیرزادگران
سلجوقی نقش فعا ی ایفا کرد..

روند ،سلجوقیان تمام قدرتهای محلری مریرعنرده را

همزمان با وی آقسرنقر برسرقی بره نرحنگی بدرداد

باقی گذانتند .یکی از اینها خاندان حسنویه بود کره در

تعیین ند و عاوه بر انتصاب بره اترابکی ملرکمسرعود
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سلجوقی ،ناحیﮥ موصل و جزیره را به اقراع گرفرت .برا
قتررل وی در سررال 520ق1126/م و احتمررال مررداخلﮥ
ابوا قاسم درگزینی وزیرر در ایرن ق ریه ،برسرق سروم
سلرانطدرلبنمحمد را به قتل وزیر وادانرت .آخررین
داده های مربروط بره برسرقسروم دربرارﮤ نرورش او و

موقوفات دکتر افشار.
« ،)1388( ،--------- .حسرررنویه» ،دانشرررنامه جهررران
اسام ،ج ،13تهران :بنیاد دایرﮤا معار

اسامی.

 .اصرخری ،ابراهیمبرنمحمرد ،)1927( ،مسرا کا مما رک،
تحقیق م .دخویه ،یدن :بریل.

همفکرانش علیه سلرانمسعود سرلجوقی اسرت کره ترا

 .کاتررب اصررفهانی عمادا رردین1500( ،ق) ،زبدﮤا نصرررﮤ و

531ق1137/م ،به اتمام رسید و ازآن پس از این خاندان

نخبﮥا عصرﮤ ،تلخریص فرتح برن علری بنرداری ،بیرروت:

هیچ اطاعی در منابع درج نشده است.

داراآلفاق ا جدیدﮤ.
 .ایزدپناه ،حمید ،)1376( ،آثار باستانی و تراریخی رسرتان،

کتابﻨامه
الف .کتاب
 .ابناثیر ،عزا ردینعلری1399(، ،ق) ،ا کامرل فری ا تراریخ،
تحقیق کارل یوهانس تورنبرگ ،بیروت :دارصادر.
 .ابن اسفندیار ،محمدبن حسرن ،)1366( ،تراریخ طبرسرتان،
تصحیح عباس اقبال ،تهران :کا ه خاور.
 .ابنجوزی ،عبدا رحمنبنعلی ،)1512( ،ا منتظم فی تاریخ
ا ملرروک و اممررم ،تحقیررق محمررد عبرردا قادر عررراء و
مصرفی عبدا قادر عراء ،بیروت :دارا کتب ا علمیﮥ.
 .ابن حوقل ،ابوا قاسم محمد ،)1967( ،صورﮤاالرض ،تحقیق
کرامرز ،یدن :بریل.
 .ابننادی ،)1318( ،مجملا تواریخ و ا قصص ،به کونرش
محمدتقى بهار ،تهران :کا ه خاور.
 .ابن قانسی ،حمزه بناسد( ،بیتا) ،تراریخ دمشرق ،تحقیرق
سهیل زکار ،دمشق :دارحسان.
 .ابنکثیر ،اسماعیل بن علی1507( ،ق) ،ا بدایﮥ و ا نهایﮥ ،بره
کونش احمد ابروملحم و دیگرران ،بیرروت :دارا کترب
ا علمیه.
 .ابررنوردی ،زیررنا عابرردینبررنعمررر1389( ،ق) ،ترراریخ
ابنا وردی ،نجف :مربﮥا حیدریﮥ.
 .ااکایی ،پرویز ،)1367( ،فرمانروایان گمنرام ،تهرران :بنیراد

تهران :انجمن آثار و مفاحر فرهنگی.
« ،)1350( ،----------- .خاندان برسقیان رسرتان» ،در
مجموعه مقاالت نامه ميﻨوی ،گردآوری حبیب یدمرایی
و ایرج افشار و محمد رونن ،تهران :چاپخانه کاویان.
 .بد یسی ،نر خان بننمسا دین ،)1377( ،نررفنامه ،بره
اهتمام و.و .زرنو  ،تهران :اساطیر.
 .بیهقی ،ابو ف لمحمدبنحسرین ،)1375( ،تراریخ بیهقری،
تصحیح علیاکبر فیااض ،تهران :علمی.
 .حسررررررینی ،صرررررردرا دین ابوا فرررررروارس،)1933( ،
اخبارا دو ﮥا سررلجوقیه ،تحقیررق محمررد نررفیع ،الهررور:
دانشگاه پنجاب.
 .راوندی ،محمدبن علی بن سلیمان ،)1363( ،راحﮥا صدور و
آیﮥا سرور ،تصحیح محمد اقبال ،تهران :علمی.
 .زریاب ،عباس« ،)1367( ،آق سنقر برسقی» دایرﮤا معرار
بزرگ اسامی ،ج ،1تهران :مرکز دایرﮤا معرار

برزرگ

اسامی.
 .سب ابنجوزی  ،یوسف ،)1968( ،مرآﮤا زمان ،بره کونرش
على سویم ،آنکارا :انجمن تاریخ ترک.
 .صفدی ،خلیل1502( ،ق) ،ا وافى با وفیات ،به کونش
ژاکلین سوبله و على عماره ،ویسبادن :بینا.
 .نیشابوری ،یهیرا دین ،)1332( ،سلجوقنامه ،به اهتمام
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اسماعیل افشار ،تهران :کا ه خاور.
 .قزوینی محمدبن عبدا وهاب ،)1363( ،یاددانرت هرای
قزوینی ،به کونش ایرج افشار ،تهران :علمی.
 .قمرری ،نجررما رردین ابورجرراء ،)1363( ،ترراریخا رروزراء،
تصحیح محمد تقی دانش پرژوه ،تهرران :مرا عرات و
تحقیقات فرهنگی.
 .مستوفی ،حمرداهلل ،)1365( ،تراریخ گزیرده ،تصرحیح
عبدا حسین نوایی ،تهران :امیرکبیر.
 ،)1362( ،-------------- .نزهررررﮥا قلوب ،برررره
اهتمام گای سترنج ،تهران :دنیای کتاب.
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 .رحمتی ،محسن« ،)1393( ،سلیمان ناه ایروه و حملره
مدرررول» ،مرا عرررات تررراریخ اسرررام ،س ،6ش،22
ص81تا.105
 .سجادی ،علی« ،)1381( ،پل کشکان در مسیر راههای
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 .مقدسی ،محمدبن احمد ،)1508( ،احسنا تقاسریم فری
معرفﮥاالقا یم ،تحقیرق محمرد مخرزوم ،بیرروت :دار
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