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چکیدهه
پیداییِ بحرانهای سیاسی و اقتصادی نیمه دوم قرن پنجم هجری در خالفت فاطمیاان
و منازعات آنان با سلجوقیان در شام به تأسای کوومتهاای محلای در ایان من اه
انجامید .دولت بنیمن ذ شیعیمذهب در شیزر ،از این کوومتها بود که میانه ساا های
 474-552در شیزر (شما غربی کماه) تاسی شد و در تحوالت سیاسی شام و تعامل
با کوومتهای سلجوقیان ،صلیبیان و اسماعیلیان ،تأثیر گذارد و سرانجام در پای وقاو
زلزلهای سخت ( 552ق) در شیزر از میان رفات .بار پایاه یافتاههای پاووه  ،امیاران
بنیمن ذ با سیاستی کارآمد و بهرهگیری از استحوامات شیزر ،بهرغم محدود بودن قلمرو
خود موفق شدند است اللشان را کفظ و پایههای کوومتشان را تثبیت کنند .این پووه
به روش کتابخانهای و با استناد به منابع اصالی باه دنباا بررسای تعامال سیاسای و
برخوردهای این دولت با سلجوقیان ،صلیبیان و اسماعیلیان شام است.

طرح مسئله

منطقه شام بهویژه شیزر در شمال شام از دید جایگـاه نظـامی (سـو الجیشـی) نـزد
سلجوقیان و صلیبیان قرنهای پنجم و ششم هجری ،بسی مهم بود .این دولتها در پـی
تسلط بر این شها بودند و از اینرو ،پایداری مردمان شیزر به پیروی از امیران بنیمنقـذ،
رویدادی تأملپذیر مینماید .حکومت بنیمنقذ در سدههای پنجم و ششـم هجـری بـه
گونهای تأثیرگذار با حکومتهای سلجوقیان ،صلیبیان و اسماعیلیان شام پیونـد داشـت.
این حکومت خود دارای شهر مهمی نبود ،اما جایگاه شیزر موجب میشد که حکومـت
بنیمنقذ از موثرترین حکومتهای محلی منطقه شام در این قرون به شمار آید.
مسئله اصلی پژوهش ،تحلیلی درباره عملکرد امیران بنیمنقـذ در برابـر سـلجوقیان،
صلیبیان و اسماعیلیان شام و فرضیهاش بر این پایه استوار است که امیران بنیمنقذ موفق
پ

از این ،امیران دولت بر پایه سیاستهای واقعبینانه ،به دفع یورشهـای صـلیبیان و

اسماعیلیان شام و تثبیت حکومت خود پرداختند .پژوهش مستقلی به فارسی در اینباره
صورت نپذیرفته ،اما پژوهشهای تازه و اندکی به عربی در اینباره سامان یافته است که
سال سوم ،شماره یازدهم ،پاییز 1392

از مقاله «قلعه شیزر در گذشته و حال» نوشته کامل شحاده و «شیزر در میراث و تـاریخ»
نوشته هاشم صالح مناع ،از برجستهترین آنها به شمار میروند .این مقالـهها بیشتـر بـه
جغرافیای تاریخی شیزر و به شکلی گذرا به خاندان بنیمنقذ پرداختهاند ،اما نویسنده در
پی شرح و بسط عملکرد سیاسی خاندان بنیمنقذ است.
شیزر در گذر تاریخ

شهرهای مهم شام در چهار سوی شیزر قرار داشتند :انطاکیه ،دمشق ،طرابل

و حلب
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شدند با بهرهگیری از خأل قدرت سیاسی برتر در منطقه شام ،حکومتی تأسـی

کننـد و

به ترتیب در شمال ،جنوب ،جنوب غرب و شمالشر  .منطقه شیزر قلعهها و باروهـای
استوار و از سوی دیگر به شهرهای مهم شام دسترس داشت .قلعه شـیزر بـا توجـه بـه
30

بنیمنقذ ،پیوسته دستخوش یورش بیزان  ،حمدانیان و فاطمیان بود .این حکومتهـا
در پی چیرگی بر این نقطه حساس و سو الجیشی بودند .پـ

از ورود مسـلمانان بـه
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اهمیت راهبردی (اسـتراتژی))اش پـ

از ورود مسـلمانان بـه شـام تـا روی کارآمـدن

منطقه شام ،مردمان شیزر شهر را ر پایه پیمان صلحی بـه آنـان واگذاردنـد ( ،) 17امـا
بیزان

از منطقه شام و شیزر غافل نبود ،بلکه در قرون نخستین هجـری بارهـا بـه ایـن

شهر یورش برد (یاقوت حموی .)383 /3 ،نقفور فوکاس امپراطور بیزان

سده چهـارم

هجری و سیفالدوله حمدانی برای نفوذ بیشتر به شمال شام ،به کشمکش با یـ)دیگر
پرداختند .بر اثر اهمیت شیزر و قلعه مستحکمش ،این شهر بارها میان آن دو دسـت بـه
پ

تأثیر علمی مدارس در عصر صفویه

دست گشت (ابنخلکان405 /3 ،؛ مولر.)69 ،

از مرگ سیفالدوله حمدانی ،بزرگترین مانع نقفور در شام از میـان رفـت و او

به آهنگ آن سـامان راه افتـاد (( ) 357ابنعبـری 223 ،و  .)293سـعدالدوله جانشـین
سیفالدوله در این هنگامه میکوشید که در برابـر نقفـور بایسـتد ،امـا نقفـور شـیزر را
تصرف و مسجد جامع آنجا را سوزاند و محافظانی رومی بر شیزر گماشت (ابنعـدیم،
پی نفوذ به منطقه شام بود (ابنقالنسی .)38 ،منجوتکین به فرمان خلیفه فاطمی ،شیزر را
وی برای مقابله با فاطمیان از امپراطور بازیل کم) خواست .امپراطور بازیل نیز به شیزر
حمله برد و شهر را گرفت (( ) 389ابنتغری بردی502 /2 ،؛ ابنعـدیم ،زبـدهالحلب،
 )192 /1از اینرو ،شـیزر کمـابیش تـا هشـت دهـه ،در دسـت رومیـان بـود تـا اینکـه
سدیدالمل) علی بنمنقذ توانست آنجا را بگیرد ( ) 474و به قـدرتی منطقـهای بـدل
کند (ابنخلکان.)409 /3 ،
نسب و مذهب بنیمنقذ

بنیمنقذ از قبیله کنانه بودند که از طوایف عذره بنزید الـالت کلبـی از قبیلـه عـرب
قحطانی به شمار میرفت (ابوشامة111 /1 ،؛ قلقشندی .)316 /1 ،قبیله کنانه سده
سوم هجری در شمال شام (نواحی رود عاصـی) سـاکن شـد (یعقـوبی .)86 ،بنیمنقـذ

عملکرد سیاسی حکومت شیعیمذهب بنیمنقذ در شیزر

گرفت (( ) 384انطاکی .)176 ،شیزر در این زمان در دست سعدالدوله حمـدانی بـود.
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 157 /1و  169و 232؛ انطاکی131 ،؛ ابنظافر ازدی .)17 ،العزیز خلیفه فـاطمی نیـز در

همچون بیشتر قبایلی که در بالد شام برای دستیابی به قدرت برخاسته بودند ،تبـاری
در  349در نبرد با روم شرقی اسیر شد ،در صحنه رویدادهای تاریخی ظاهر شده باشد
(اسامه بنمنقذ .)13 ،گفتنی است بنیمنقذ خاندانی شیعهمذهب بودند (اسامه بنمنقـذ،107 ،
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بدوی داشتند .گمان میرود آنان پ

از اینکه علی بنمنقذ بننصر الکنانی نخسـتین بـار

.)146
حکومت بنیمنقذ در مسیر پیشرفت

ظهور بنیمنقذ در جایگاه نیروی سیاسی تأثیرگذار ،از تأسی
حلب سرچشمه میگیرد .صـالح بنمـرداس مؤسـ

سلسـله بنیمـرداس در

حکومـت بنیمـرداس ،در حلـب

استقاللش را در برابر فاطمیان اعالم کرد ( .) 415صالح بنمرداس ناحیه شـیزر را بـه
فردی از پیروانش به نام مقلد بننصر بنمنقـذ اقطـاع سـپرد (( .)417ابناثیـر-210 /9 ،
 .)211شیزر در این زمان در دست بیزان

و امالک مقلد بننصر تا رود عاصی گسـترده

بود .او همچنین کفرطاب چیرگی داشت (( ) 437ابنعدیم.)70 /2 ،
مقلد بننصر بنمنقذ تا هنگام مرگش ( ) 451در تصرف منطقه شیزر توفیق نیافت،
اما پسرش سدیدالمل) علی مؤس

حقیقی امـارت بنیمنقـذ ،ایـن منطقـه را گرفـت و

بنمرداس از امیران بنیمرداس در حلب به شمار میرفت ،اما محمود در پی دستگیری
وی بــود .ســدیدالمل) بــه دربــار بنیعمــار در طــرابل

گریخــت .امیــر مرداســی بــه

سدیدالمل) علی نامه نوشت و کوشید تا او را به دستگاه خویش بازگرداند (ابنحیوس،
سال سوم ،شماره یازدهم ،پاییز 1392

 ،)84اما سدیدالمل) علی به جای بازگشت به خدمت محمود بنصـالح بنمـرداس ،در
پی کسب قدرت بیشتر در آن منطقه بود.
سدیدالمل) علی در سرزمین شمالِ شام ،پیش از تصرف شیزر و تأسی
نیروی سیاسی تأثیرگذاری به شمار میرفت .بنابراین ،در طرابل

حکومـت،

حاضر شـد () 464

و از سویی ،امینالدوله امیر بنیعمار از دنیا رفت و درباره جانشینی وی اخـتالف افتـاد.
سدیدالمل) بـا فراخوانـدن نیروهـای خـود از کفرطـاب بـه پشـتیبانی از جاللالملـ)
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امارت خود را پایه گذارد .سدیدالمل) ابوالحسن نخست از سرکردگان محمود بنصالح

پرداخــت (ابناثیــر71 /10 ،؛ ابنخلــدون461 /5 ،؛ ابنخیــا  )91 ،83 ،49 ،و ســرانجام
جاللالمل) به کم) ابنمنقذ (ابنقالنسی )114 ،بر رقیبان چیره شد و دشـمنانش را از

32

جاللالملــ) شــد .جاللالملــ) وی را در حکومــت طــرابل
جایگاهی همانند خود وی یافت (ابنعدیم.)35 /2 ،

شــری) کــد؛ چنانکــه
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طرابل

بیرون و دور کرد .پ

از این ،جایگاه ابنمنقـذ اسـتواری یافـت و از خـوا

سدیدالمل) در انقراض حکومت بنیمرداس در حلب و گرفتن این شهر بـه واسـط
مسلم بنقریش ،حاکم عُقَیلی موصل ،مؤثر بود (( )473ابنعدیم 70 /2 ،و  .)145سقو
سلسله بنیمرداس و از سوی دیگر نفوذ فراوان سدیدالمل) در منطقه شام ،وی را بر آن
داشت که سهم بیشتری از این منطقه داشته باشد .بنابراین ،قلعه شیزر را از دست رومیـان
گرفت ( ) 474و این خود سرآغاز پیدایی حکومت بنیمنقذ در شیزر بـود (ابنعـدیم/1 ،

تأثیر علمی مدارس در عصر صفویه

 .)223اسامه بنمنقذ داستان چیرگی نیاکانش را بر شیزر چنین توصیف میکند:

در شیزر ی) فرمانرَوای رومی به نـام دمتـری بـود و پـدربزرگم بـا طـرح
پیشنهاداتی قلعه شیزر را تحویل گرفت .از جمله پیشنهادات ،پرداخت مال
به دمتری و نگهداشتن امـالک اسـقف آنجـا بـود .دمتـری همچنـان تحـت
حمایــت پــدربزرگم در قلعــه ســاکن بــود تــا اینکــه در شــیزر درگذشــت.
بدینترتیب قلعه شیزر را در روز یکشـنبه مـاه رجـب  474بـه دسـت آورد

مسلم عقیلی ،حاکم جدید حلب این قلعه را محاصـره کـرد (ابوشاامة111 /1 ،؛
الطباخ الحلبی .)30 /2 ،پیش از این ،مؤیدالدوله علی عقیلی ی)بار آن را محاصره کـرده
بود ،اما در این زمینه کامیاب نبود .سدیدالمل) بـه مـذاکره بـا وی پرداخـت تـا اینکـه
توانست او را از شیزر دور کند (( ) 475ابنعدیم.)77 /2 ،
سدیدالمل) علی در دوره امارتش به آبادانی شـیزر پرداخـت .علـی هنگـام مـرگش
( ،) 475شهر بزرگی در دست نداشت ،اما قدرت محلی مهمی شـمرده میشـد؛ زیـرا
افزون بر شیزر ،کفرطاب ،افامیه ،بندر الذقیه و چند محل کوچـ)تر را در برمیگرفـت.
پ

از سدیدالمل) علی ،عزالدوله ابوالمرهف نصر پسرش بر جای او نشست () 475

(ابنعدیم .)104 /2 ،حکومت بنیمنقذ در دهههای پ

از مـرگ سـدیدالمل) علـی بـا

عملکرد سیاسی حکومت شیعیمذهب بنیمنقذ در شیزر

هنوز زمان بلندی از تصرف شیزر نگذشته بود که مؤیدالدوله علی ،برادر شرفالدوله
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(اسامه بنمنقذ.)15 ،

نیروهای سلجوقیان ،صلیبیان و فداییان اسماعیلی درگیر شدند .توانـایی آنـان در حفـ
علی ،نصر (475ـ ) 492و ابوالعساکر سلطان (492ـ ) 549بود.
چیرگی سلجوقیان بر شام مهمترین رویداد دورة حکومت نصـر بنعلـی ،بـه شـمار
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خودمختاری و قدرتشـان ،وامدار سیاسـتگذاریهای پسـران و جانشـیان سـدیدالمل)

میرفت .او با درک این نکته که هیچی) از حکومتهای محلی بالد شـام نمیتوانـد در
برابر سلجوقیان پایدار بماند ،به سیاست سازش با سلجوقیان تن داد .هنگامی که سلطان
ملکشاه سلجوقی حلب را تصرف کرد ( ،) 479فردی را نزد امیر نصر فرسـتاد و امیـر
بنیمنقذ به فرمانپذیری از او تصریح و بنابراین ،ملکشاه حکومت وی را در شیزر تأیید
کرد (ابنعدیم .)105 /2 ،از اینرو ،امیر نصـر در برابـر تملـ) شـیزر ،شـهرهای کفرطـاب،
افامیه والذقیه را به سلطان ملکشاه واگذاشت .نصر در هنگام اوضاع آشفته پ

از فتوحـات

سلجوقیان در شام ،بهترین راه را برای حفـ منـافعش ،اتحـاد بـا آ سـنقر ،حـاکم گمـاردة
سلجوقی در حلب دانست ،اما پ
کفرطاب ،افامیه والذقیه را بازپ

از مرگ ملکشاه ( ،) 485امیـر نصـر منقـذی توانسـت
گیرد (ابنعدیم105 /2 ،؛ یاقوت حموی.)221 /5 ،

پایداری حکومت بنیمنقذ در برابر اسماعیلیان شام

برگزید ،اما پ

از مرگ امیر نصر ،مرشد از پذیرش حکومت خودداری کرد .از ایـنرو،

ابوالعساکر سلطان ،پسر سدیدالمل) علی بر جای وی نشست (ابوشامة111 /2 ،؛
ابناثیر .)504 /10 ،دوران حکومت ابوالعساکر سلطان ،در تاریخ حکومت بنیمنقذ بسیار
سال سوم ،شماره یازدهم ،پاییز 1392

مهم بود؛ زیرا او از آغاز میبایست با دو نیروی صلیبیان و اسماعیلیان میجنگید.
اسماعیلیان شام در این برهه از زمان در منطقه شام گرفتاریهایی برای حکومتهـای
مستقر در این دیار پدید آورده بودند .پ

از مرگ رضـوان از سـالجقه شـام () 507

پسرش ،آلب ارسالن اخرس جانشین وی شد (ابناثیر .)175 /10 ،آلبارسالن در آغـاز
سیاست پدر را برای مماشات با اسماعیلیان در پیش گرفت ،امـا پـ

از فرمـان محمـد

بنملکشاه برای مبارزه با اسماعیلیان ،بـه آهنـگ مبـارزه بـا آنـان در شـام بـه راه افتـاد
(ابنقالنسی190-189 ،؛ ابنعدیم .)533-532 /2 ،بزرگان اسماعیلیان بر اثـر فشـارهای
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امیر نصر پیش از مرگش ،بـرادر خـود مجدالدینابیسـالمه مرشـد 1را بـه جانشـینی

سلجوقیان شام بر آنان ( ،) 507به اطراف حلب پراکنـده شـدند .اسـماعیلیان بـر ایـن

بــرادر کوچــ)ترش عزالــدین ابیالعســاکر ســلطان از فرمــانروایی کنــاره گرفــت و میگفــت« :بــه

34

فرمانروایی نرسید و از دنیا نرفت کسی همچنان که من وارد شدم» (ابوشـامه111 /2 ،؛ ابناثیـر/10 ،
.)504
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 .1وی پدر اسامه بنمنقذ صاحب االعتبار است .مرشد بر اثر عالقه به نسَخ قرآن و صید و شکار ،به نفع

شدند که به مناطق امنتر از دید طبیعـت جغرافیـایی برونـد کـه منـاطق قلعـه شـیزر از
مهمترین آنها بود (ابنعدیم)145 /1 ،؛ چنانکه کمابیش صد تـن از اسـماعیلیان حلـب،
افامیه ،سرمین ،معّرهالنعمان و معّرهمصرین به شیزر رفته بودنـد .ابـراهیم عجمـی کـه از
این جرگه به شـمار میرفـت ،بـه د شـیزر (در دسـت ابوالعسـاکر سـلطان) پنـاه بـرد
(ابنعدیم.)145 /1 ،
اسماعیلیان امیدوار بودند که شیزر را به دست آوردند و آن را به پایگاه جدیدی برای

تأثیر علمی مدارس در عصر صفویه

عملیات خود در شام بدل کنند (ابناثیر .)166 /10 ،ازاینرو ،بزرگان بنیمنقـذ بیـرون از
شیزر شاهد جشنهای «عید قیام مسیح» میان رعایای مسـیحی خـود بـود ( ) 507کـه
اسماعیلیان به کاری بیفرجـام بـرای گـرفتن آنجـا دسـت زدنـد (اسـامهبنمنقذ190 ،؛
ابناثیر .)199 /10 ،هنگامی که بنیمنقذ به ارگ شیزر بازگشتند ،بـه کمـ) مـردم شـهر،
بنمنقذ160-158 ،؛ابنقالنسی.)304-303 ،

داعیان اسماعیلی برای بنیمنقذ تهدیدی دائم به شمار میرفتند تا اینکه قلعه قـدموس را
از صاحب آن سیفالمل) بنعمرون خریدند () 525؛ سپ

آرامآرام د ها و قلعههای

مجاور را گرفتند و د های خَوابی و کهف را تصرف کردند (( ) 532ابوالفداء.)10/1 ،
آنان همچنین توانستند قلع مَصیاف را از دست بنیمنقذ خارج کننـد () 535؛ محلـی
که از آن پ  ،از استحکامات مهمشان شمرده میشد .حکومت اسماعیلیان شام پـ

از

گرفتن این د بنیاد یافت .آنا بدین شیوه پیش رفتند تا اینکه یازده قلعه مهـم را در شـام
به دست آوردند( 1شیخالربوه دمشقی.)208 ،
رویکرد سازش و مقابله بنیمنقذ در برابر صلیبیان

دو خالفت بزرگ جهان اسالم؛ یعنی عباسیان و فاطمیان پایان قرن پنجم هجری پ

عملکرد سیاسی حکومت شیعیمذهب بنیمنقذ در شیزر

قدرت اسماعیلیان در منطقه شام هـر روز فزونـی میگرفـت .پـ

از ایـن رویداد،

 .1قلعههای اسماعیلیان ،قلعههای دعوت (قالع الدعوه) نامیده شدند .نام این قلعهها چنین بود :خـوابی،
کهف ،قدموس ،علیقه ،مینقه ،رصافه ،ابوقبی  ،مصیاف ،بالطن  ،مرقب و صهیون.
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از نخستین حمله صلیبیان به مشر  ،به سختی آسیبپذیر شده بودند و جهان اسـالم در
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برج به برج با اسماعیلیان جنگیدند و سرانجام مهاجمان را بیرون کردند یا کشتند (اسامه

آستانه نخستین یورش صلیبیان ،به تفرقه ،جنگ و درگیریهای مذهبی دچار شد (قاسم،
.)97

سال سوم ،شماره یازدهم ،پاییز 1392

حمله صلیبیان به بالد شام رسید (( ) 491ابنقالنسی .)150-149 ،یورشهای آنان
پ
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موقعیت سوق الجیشی شیزر

از فتح انطاکیه ،به دو بخش تقسیم شد:
 .1لشکرکشی به نواحی شرقی آسیای صغیر؛

36

صلیبیان به رهبری ریموند دو سان جیل ،1بخشی را از نواحی شام فـتح کردنـد و بـه
1. Raymond de Saint- Gille.
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 .2لشکرکشی به سوی بیتالمقدس.

رهبری ریموند به سوی قدس به راه افتادند (( ) 492ابنعدیم.)143 /2 ،
دولت بنیمنقذ شیزر ،از مهمتـرین و برجسـتهترین خانـدانهای حـاکم هـمدوره بـا
نخستین یورش صلیبیان به شام بود (زکار .)41 /1 ،وضع خاندان بنیمنقذ نـزد صـلیبیان
بسیار مهم مینمود .حکومت بنیمنقذ سرزمینهایی را از رودِ عاصی تا دریای مدیترانـه
(مسیر راه صلیبیان) در دست داشت .بنابراین ،دوستی یـا بیطرفـی ایـن خانـدان بـرای

تأثیر علمی مدارس در عصر صفویه

پیشرفت کار صلیبیان بسیار مهـم بـود .بنیمنقـذ نخسـت در اندیشـه اتحـاد بـا دیگـر
مسلمانان یا ایستادگی در برابر صلیبیان نبودند و بر پایه سیاستِ مدارا و سازش با آنـان
رفتار کردند .امیران بنیمنقذ در آغاز در برابر حف مرزهای خودشـان ،هنگـام گذشـتن
صلیبیان از سرزمینهایشان ،به همکاری با آنان پرداختند (ابناثیـر278 /10 ،؛ ابنعبـری،
 ،)124اما پ

از این ،خطر صلیبیان را دریافتند و از سلطان سلجوقی در اینباره کمـ)

حکومت بنیعمار (( ) 502ابنقالنسی162 ،؛ ابناثیر ،)468 /10 ،بر یورشهای خـود
فرآیند رابطه بنیمنقذ و صلیبیان را به دو مرحله میتوان تقسیم کرد:
 .1هنگامی که بنیمنقذ سیاست سازش و مدارا در پیش گرفت؛
 .2هنگامی که بنیمنقذ بر پایه اتحاد با حاکمان مسلمان ،به رویارویی پرداخت.
آخرین یورش مهم صلیبیان به شیزر به همراهی بیزان

صورت پذیرفت ،امـا شـیزر

در برابر این یورش نیز پایدارماند .ویلیام 1کنت سـاردنی بـه شـیزر تاخـت ( ) 502و
ابوالعساکرسلطان ،امیر بنیمنقذ و برادرش ،مرشد از آنجا گریختند ،اما دیـری نگذشـت
که بار دیگر به د شیزر بازگشتند .بالدوین 2در همین سال به شـیزر لشـکر کشـید ،امـا
ابوالعساکر سلطان با فرستادن هدایایی ،بالـدوین را از یـورش بـه د بازگردانـد .حـاکم
صلیبی طرابل

نیز به شیزر حمله کرد ( ،) 503اما بر اثر استحکام قلعه شیزر ،در ایـن

عملکرد سیاسی حکومت شیعیمذهب بنیمنقذ در شیزر

به شیزر افزودند.
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خواستند .صلیبیان پ

از تصرف طـرابل

(شـهر مهـم سـاحلی آن منطقـه) و سـقو

زمینه کامیاب نبود (اسامه بنمنقذ .)55 ،تانکرد 3نایـب الحکومـه انطاکیـه ،شـیزر را بـه
2. Baldwin.
3. Tancred.
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1. William.

سختی تهدید کرد ( ) 504و ابوالعساکر سلطان این بار نیز با فرستادن هدایایی از نبـرد
با او بیاسود (.)Hitti, 178-181
هنگامی که ریموند از معره النعمان به سوی کفرطاب میرفت ،امیر بنیمنقذ خطـر او
را دریافت .امیر عزالدین ابوالعساکر سلطان بنمنقذ در پیمانی با صلیبیان به آنان رخصت
داد که در منطقه شیزر تردد کنند و درباره تأمین مواد غذاییشان و همراه کردن راهنما با
آنان ،متعهد شد .همچنین صلیبیان میتوانستند در مرزهـای شـیزر بـه خریـد و فـروش
بپردازند ،اما متعهد شدند که به شیزر هجوم نبردند (عاشور .)108 ،امیر بنیمنقذ در ایـن
مرحله سیاست مدارا و سازش را در پیش گرفت .سلطان محمد سلجوقی از  504قمری
در بغداد به مقابله با صلیبیان تصمیم گرفت .مودود بنزنگی حـاکم موصـل ،بـه فرمـان
سلطان محمد سلجوقی برای مقابله با صلیبیان پیش رفت (( ) 505ابنعدیم.)154 /2 ،
و اربیل ،لشکری فراهم آورد و راهی سنجار شد .با انتشار این خبر ،ابوالعسـاکر سـلطان
بنمنقذ ،حاکم شیزر پیغام فرستاد و از آنان درخواست کرد تا نخست به نجات او شتاب
کنند (Smail, 142؛ ابنقالنسی.)169 ،
تانکرد که در برابر شیزر اردوگاه زده بود ،در ایـن زمـان از سـلطان بالـدوین کمـ)
سال سوم ،شماره یازدهم ،پاییز 1392

خواست .از سویی ،متحدان مودود پراکنده شدند و از سوی دیگر شمار صلیبیان فزونـی
گرفت .بنابراین ،مودود در مقابله با آنان ناتوان ماند و عقب نشست (ابنقالنسـی169 ،؛
ابناثیر 485 /10 ،ـ  .)486از اینرو ،کمـ)خواهی سـلطان بنمنقـذ بـه فرجـام نرسـید.
تانکرد باری دیگر به شیزر تاخت ( ،) 507اما با رسیدن نیروهای سلجوقی بـه اَفامیـه،
از شیزر عقب نشست .پ

از کشته شدن امیر مودود ،برسق بنبرسقی به فرمان سـلطان

محمد سلجوقی جانشین وی ،به مقابله با صلیبیان پرداخـت (ابنعـدیم .)154 /2 ،عـزم
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وی به کم) همسایگان تُرک و کُرد خود امیر میافارقین ،مراغه ،تبریز ،دیاربکر ،مـاردین

سلطان محمد سلجوقی برای مقابله با صلیبیان ،بر اثر فشارهای صـلیبیان بـر ابوالعسـاکر
سلطان بنمنقذ که از حامیان او بود ،راسختر شد .برسقی به امر سـلطان محمـد سـپاهی
38

.)176-178
با توجه به اینکه بنیمنقذ از تابعان سلطان سلجوقی بودند ،برسقی پایگاه خـود را در
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فراهم کرد ( ) 508و به جنگ صلیبیان رفـت (ابناثیـر502-501 /10 ،؛ ابنکثیـر/12 ،

شیزر قرار داد .صلیبیان در این هنگام به رهبری بالدوین و پون

کنت طرابل

برسقی هجوم بردند .برسقی با تدبیرهایی موفق شد بالـدوین و پـون

به سوی

را متفـر کنـد.

بنابراین ،وی کفرطاب را با زد و خورد کوتاهی فتح کـرد و آن را بـه ابوالعساکرسـلطان
سپرد (ابناثیر ،)502-501 /10 ،اما پ

از زمانی ،صلیبیان توانستند سـپاهیان برسـقی را

در تپه دانیث شکست دهند (ابنکثیر .)179-178 /12 ،پیروزی صلیبیان را در تپه دانیث

تأثیر علمی مدارس در عصر صفویه

به آخرین تالش شاهان سلجوقی برای باز پ

گرفتن شام میتوان تعبیر کـرد؛ زیـرا در

این برهه سلطان محمد سلجوقی بر اثر مشکالت داخلی قلمرو خود ،در لشکرکشی بـه
شام ناتون بود .ازاینرو ،راجر ،1شاهزاده انطاکیه ،نیروهایش را به سوی کفرطاب فرستاد
و این قلعه را از بنیمنقذ بازپ

گرفت (اسامه بنمنقذ.)106 ،

دولتهای صلیبی در دهه اول قرن ششم هجری کمابیش در شمال شام تثیبـت شـده
صلیبیان آن سامان فشار آورَد .از اینرو ،وی به کم) امرای شام همچـون سـدیدالمل)
 .)187-189سلطان بنسدیدالمل) امیر بنیمنقذ متعهـد شـد کـه از جنـوب راجـر ،بـر
شاهزاده انطاکیـه فشـار آورَد (ابنقالنسـی .)201-200 ،صـلیبیان در نبـرد بـا سـپاهیان
مسلمانان شکست خوردند و راجر نیز کشـته شـد( 2ابناثیـر555-553 /10 ،؛ ابنمنقـذ،
 .)40حکومت بنیمنقذ به همراهیِ دیگر حاکمان مسلمان ،در این مرحله به پیروزی رسید.
ابوالعساکر سلطان در این هنگام در حکومتهـای منطقـه شـام بسـیار نفـوذ داشـت.
شماری از حاکمان صلیبی همچون بالدوین در جنـگ بَلـ) بنبهـرام ارتقـی ،جانشـین
ایلغاری با صلیبیان ( ) 516اسیر شدند (ابناثیر 593 /10 ،و .)610پ

از مـرگ بَلـ)،

بالدوین به شیزر نزد ابوالعساکر سلطان منتقل شد که این خود بر نفوذ ابوالعساکر سلطان
در جریانات منطقهای شام داللت میکند .پ

از آن وساطت ابوالعساکر سلطان بنمنقـذ

عملکرد سیاسی حکومت شیعیمذهب بنیمنقذ در شیزر

علی امیر بنیمنقذ برای مقابله با صلیبیان سـپاهیانی گـرد آورد (( ) 513ابنعـدیم/2 ،
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بودند (رانسیمان ،)155 /2 ،اما ایلغاری ،امیر ارتقی از امیران شام در پی این بود کـه بـر

نزد حسامالدین تمرتاش بنایلغاری به سرانجام رسید و بالدوین مشـرو از زنـدان آزاد

1. Roger.
 .2این نبرد در دشت بال نزدی) ارتاح رخ داد که پ

از این ،به دشت خون معروف شد.

39
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شد (ابنعدیم ،)222 /2 ،اما شماری از گروگانها در شـیزر نـزد امیـر بنیمنقـذ ماندنـد

(اسامه بنمنقذ 133 ،و .)150
برسقی میتوانست مسلمانان را بر ضد صلیبیان شام متحد کنـد ( ،) 518ازایـنرو،
برای مذاکره به شیزر نزد ابوالعساکر سلطان رفت .امیـر شـیزر کـه سیاسـتی جـز حفـ
حکومت و منافعش نداشت ،گروگانهای صلیبی را به وی سپرد .سپاهیان متحد برسـقی
در جنگ با صلیبیان شکست خوردند (ابنقالنسی .)209-208 ،بالدوین در این پیروزی
غنیمت بسیاری به دست آورد که توانست با آنها سربهای (فدیه) گروگانها را بپـردازد.
این گروگانها پ

از رهاییشان به حمله امیر حمص دچار شدند ،اما بنیمنقذ به یـاری

آنان شتافتند و نجاتشان دادند (ابنعدیم.)210-206 /2 ،
میتوان گفت ،امیر بنیمنقذ در هر مقطعی از زمان ،بر پایه سیاست حفـ حکـومتش
به کاری دست میزد .صـلیبیان در ایـن مرحلـه پیـروز شـده بودنـد و از همـین روی،
میجنگید ،به قدرت صلیبیان در منطقه پی برد .بنیمنقذ در زمانها و اوضـاع گونـاگون،
سیاست و عملکرد ویژهای را برای حف حکومتش پی میگرفت.
امپراطور جان یوحنا کومنینوس 1بر کیلیکیه چیره شد ( ) 531شد
 )22و ضبط و مهار کیلیکیه ،مسیر انطاکیه را برای بیزان

(–Cinnamus, 21

باز کـرد .امپراطـور در همـین

سال سوم ،شماره یازدهم ،پاییز 1392

سال با محاصره انطاکیه خواستار تسلیم این شهر بودند .ریموند ،امیر انطاکیه با امپراطور
بیعت کرد و شهر را به وی واگذارد .ریموند متعهد شد که اگر امپراطور بتواند شـیزر را
فتح کند ،او آن را «کنتنشین» جدید بداند و انطاکیه را به امپراطور باز پـ

دهـد .ایـن

قرارداد بر پایه معاهده دوول2منعقد شد.)Angold, 156( 3
سپاه امپراطور به همراهی سپاهیان صـلیبی بـه سـوی جنـوب رفتنـد ( .) 532ایـن
حمله ،آخرین یورش مهم صلیبیان به شیزر به شمار میرود .آنان قلعههای معره النعمان
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بنیمنقذ محتاطانه رفتار میکرد .امیر بنیمنقذ بهرغم اینکه در کنار مسلمانان بـا صـلیبیان

و کفرطاب را در نظر داشتند ،اما هدف اصلی آنان ،شیزر بود .شاید شیزر از چنـد منظـر
نزد بیزان

و صلیبیان مهم بوده باشد .از سویی ،در مسیر حرکت مهاجمان به منطقه شام
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2. Treaty of Devol.
 .3این معاهده در  501قمری منعقد شده بود.

] [ DOR: 20.1001.1.22519726.1392.1.11.2.8

1. John Comnenus.

بود و ازسوی دیگر ،مهاجمان گمان میکردند که این حکومت نزد زنگیان (بزرگتـرین
دشمن مهاجمان) ،مهم نبودند تا به مقابله با آنان بپردازند (.)Choniates & Magoulias, 22
در این زمان ابوالعساکر سلطان ،امیر شیزر توانسـته بـود اسـتقالل خـود را از آسـیب
صلیبیان و اسماعیلیان حف کند .پیشرَوی امپراطور و صـلیبیان بـه منطقـه رود عاصـی
مانع پیشرَوی زنگیان بدانجا شد .بنابراین ،مهاجمان تا ده روز پی در پی ،از سوی کوه

تأثیر علمی مدارس در عصر صفویه

جــریجی

شــیزر را محاصــره و ســنگباران کــرد ( .) 532اســامه بنمنقــذ بــرادرزاده

ابوالعساکر سلطان شاهد زیان دیدن شیزر از منجنیقهای بیزانسیان بوده است (ابنمنقـذ،
 .)2امپراطور بهرغم تالشهایش برای محاصره شیزر ،به عللی در این کار کامیاب نبـود؛
زیرا از سویی ریموند رهبر صلیبیان بیمناک بود با فرض سقو شـیزر ،نـاگزیر بایـد در
آنجا ساکن شود .او میخواست بر انطاکیه (شهری مسیحی) مسلط باشـد .چیرگـی بـر
آسیبپذیرتر میکرد ( .)Angold, 57از سوی دیگر ،وسلین 1رقیب ریموند از حکومـت
افزون بر مشکالت صلیبیان ،استحکامات قلعه شـیزر و سیاسـت مدبرانـه ابوالعسـاکر
سلطان ،در ناکامی مهاجمان تأثیر گذارد .بهرغم تالش پیگیر امپراطور ،شیزر ایسـتادگی
کرد .امیر ابوالعساکر کسانی را نزد امپراطور فرستاد و از او درخواست کرد کـه در برابـر
دریافت خسارتی هنگفت ،2از شـیزر دسـت بـردارد (ابنقالنسـی259-258 ،؛ ابنکثیـر،
 .)212/12امپراطور که یاران صلیبی خود را در محاصره مصمم نمیدیـد ،شـرو امیـر
بنیمنقذ را پذیرفت و از محاصره دسـت کشـید (ابناثیـر 53 /11 ،و 59؛ ابنعـدیم/2 ،
 .)197شیزر در برابر آخرین هجوم مهم صلیبیان به دالیل یاد شده ،پایـداری مانـد ،امـا
صلیبیان تا هنگام مرگ سلطان امیر بنیمنقذ به شیزر یورش میبردنـد و مـردم شـیزر در
برابر آنان میایستادند (رانسیمان.)250-248 /2 ،

عملکرد سیاسی حکومت شیعیمذهب بنیمنقذ در شیزر

وی بر شیزر خرسند نبود (ابوالفداء13-12 /3 ،؛ ابنوردی.)59 /2 ،

 .2افزون بر اینها ،او خزانه سرشار و لوح گوهرنشانی داشـت کـه آن را در نبـرد مالزگـرد از امپراطـور
رومانوس به غنیمت گرفته بود.
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1. Joscelin.
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شــهری چــون شــیزر کــه بیشتــر ســاکنانش مســلمان بودنــد ،آن را از هجــوم زنگیــان

فروپاشی حکومت بنیمنقذ

ابوالعساکر سلطان در  548قمری درگذشت و پسرش تاجالدوله ،آخرین فرمـانرَوای
شیزر ،بر جای او نشست .زلزله بزرگـی در روزگـار او در هنگامـ جشـن بنیمنقـذ در
شیزر ،رخ داد ( ) 552و خاندان بنیمنقذ زیر آوارها جان باختند و حکومتشـان پایـان
یافت (ابنعـدیم307-306 /2 ،؛ ابوشـامه .)111 /1 ،پـ

از ایـن زلزلـه ،اسـماعیلیان و

صلیبیان در پی چیرگی بر این قلعـه بودنـد (ابنقالنسـی .)304-303 ،نورالـدین زنگـی
برای جلوگیری از افتادن شیزر به دست اسماعیلیان ،به سرعت با صلیبیان بـدان سـو ره
سپرد و این سرزمین را به دست آورد (اسامه بنمنقذ 17 ،به بعـد) .وی بـرای بازسـازی
شیزر ،مجیدالدین بنالدایه را به حکومت بر آن گماشت .این خاندان در جایگاه حاکمان
شیزر ،زمان بلندی بر این سرزمین حکم راندند تا اینکه امیر ایوبی حلب ،آنان را برکنـار
کرد ( ) 630و شیزر را به دست گرفت (قلقشندی.)457 /1 ،

حکومت محلی بنیمنقذ در شام (قـرن پـنجم و ششـم هجـری) از اهمیـت فراوانـی
برخوردار بود .شهر شیزر (شمال غربی حماه) از سویی نزد سلجوقیان و از سوی دیگـر
سال سوم ،شماره یازدهم ،پاییز 1392

نزد صلیبیان ،جایگاه ویژهای داشت .امیران بنیمنقذ بـا پـیش گـرفتن سیاسـتی کارآمـد،
موفق شدند که حکومتی را بنیاد بگذارند و هشت دهه حاکم باشند .این آگاهی سیاسـی
در تعامل آنان با قدرتهای بزرگ و حکومتهـای همسـای شـام ،رخ مینمـود .دوران
حکومت ابوالعساکر سلطان بنعلی منقذی از مهمترین دورههای حکومـت بنیمنقـذ در
شیزر به شمار میرود .بنیمنقذ در دوران این امیر ،با اسماعیلیان و صـلیبیان در سـتیز و
آویز بود .اسماعیلیان در منطقه شام به گرفتن قلعههای استوار برای تأسی

حکومتشـان

میپرداختند که شیزر از آنها به شمار میرفت .از اینرو ،امیران بنیمنقذ توانسـتند خـود
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نتیجه

را در برابر یورشهای اسماعیلیان حف کنند.
حکومت بنیمنقذ نخست میکوشید که بر پایه سیاستِ سازش با صلیبیان رفتار کنـد،
42

درخواست کم) از سلطان سلجوقی و متحد شدن امیر بنیمنقذ با دیگـر حکومتهـای
بومی شام بر ضد صلیبیان ،از کارهای بعدی امیر بنیمنقذ در برابر صلیبیان بـود .راهبـرد
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اما بر اثر یورشهای بعدی صـلیبیان بـه آنـان ،سیاسـت امیـر بنیمنقـذ دگرگـون شـد.

امیران بنیمنقذ درباره صلیبیان در درازمدت تأثیرگذار بود و موجب پایداری ایـن حکومـت
در برابر آنان شد .این حکومت سرانجام در پی زلزلهای بزرگ در شیزر ،از میان رفت.

تأثیر علمی مدارس در عصر صفویه

عملکرد سیاسی حکومت شیعیمذهب بنیمنقذ در شیزر
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 .1ابناثیر ،علی بنمحمد ( 1932/ 1399م) ،الکامل فا

الاااخ

،

بیروت ،دارصادر.

 .2ابنتغری بردی ( 1963/ 1383م) ،النجوم الزاهره ف

ملاو

مصر و القاهره ،قاهره ،وزاخة الثقافة و االرشاد القومی.
 .3ابنحیوس ( 1951م) ،د وان ابنحیوس ،تحقیـق خلیلمردمبـ) ،دمشـق،
المجمع العلمی.

مسای
ابن خلدون الُ
م
 .4ابنخلـدون ( 1988 / 1408م) ،تاخ
الرارو و
بد وان المبادا و الخبر ف تااخ
البربر و من عاصرهم من ذوی السلطان االکبار،
بیروت ،چاپ خلیل شحاده و سهیل زکار.
انباء ابناء الزمان ،تحقیق ،محمدمحیالدین عبدالحمیـد ،قـاهره،
بینا.
 .6ابنخیا (1957م) ،د وان ابنخیاط ،تحقیق خلیـل مـردم بـ) ،دمشـق،
سال سوم ،شماره یازدهم ،پاییز 1392

المجمع العلمی العربی.
 .7ابنظافر ازدی ( ،)1988اخباخ الدول المنقطرا  ،تحقیـق محمـد
الزهرانی .قاهره.

 .8ابنعبری ،ابوالفرج ( ،)1958تاخ

مخاصر الادول ،بیـروت ،مطبعـه

الکاتولیکی.

 .9ابنعبری ،ابـوالفرج ( 1992م) ،تاخ

الزماان ،ترجمـه اسـحق ارملـه،

] [ Downloaded from journal.isihistory.ir on 2022-05-19

 .5ابنخلکان ،ابوالعباس شم الدین احمـد ( 1948م) ،وفیات االعیاان و

بیروت ،دار المشر .

 .10ابنعدیم حلبی ( 1968-1945م) ،زبدهالحلب فا

کاااو حلاب،
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 .11ابنعدیم ،کمالالدین ابوالقاسم عمر بناحمد ( 1976م) ،بغی الطلب فا
تاخ

حلب ،آنکارا ،جمعیه التاریخیه الترکیه ،چاپ علی سویم.
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تحقیق سامی دهّان ،دمشق ،معهد الفرنسی.

 .12ابنقالنسی ،ابویعلی حمزه ( 1908م) ،ذ ل تاخ

دمشق ،تحقیق آمدروز،

بیروت ،المکابة الکاتولیکیه.

 .13ابنکثیر ،ابوالفداء اسماعیل بنعمـر ( 1966م) ،البدا
ف

الااخ

و النها ا

 ،بیروت ،بینا.

 .14ابنمنقذ ،اسامه ( ،)1930کااو االعاباخ ،چاپ فیلیپ حتی ،پرینستون.

 .16ابــنوردی ،زینالــدین ( 1970/ 1389م) ،تاماا

تأثیر علمی مدارس در عصر صفویه

 .15ابنمنقذ ،اسامه ( ،)1987لباو اآلداو ،بیجا ،مکتبهالسنه.

المخاصاار فاا

اخباخ البشر ،تحقیـق احمـد رفعـت البـدراوی ،بیـروت ،انتشـارات دار
المعرفه.

 .17ابوالفداء ،اسماعیل بنعلـی ( 1956/ 1375م) ،المخاصر ف
البشر (تاخ

اخبااخ

 .18ابوشامة ،عبدالرحمان بناسـماعیل ( 1956م) ،کاااو الروتااین
ف

 .19انطاکی ،یحیی بنسعید ( 1990م) ،تاخ
صلة تاخ

انطاک

(مرارو

با

اوتیخا) ،تحقیق عمر تدمری ،طرابل  ،بینا.

 .20حموی ،یاقوت ( ،) 1339مرجم البلادان ،بیـروت ،دار احیـاء الثـراث
العربی.
 .21ــــــــــ ( 1907م) ،مرجم االدباء ،قاهره ،بینا.

 .22رانسیمان ،استیون ( ،)1360تاخ

جنگ های صلیب  ،ترجمه منـوچهر

کاشف ،تهران.
 .23زکار ،سهیل ( ،)1984الحروو الصلیبی  .دمشق ،دار حسّان.
 .24شحادة ،کامل ( 1981م)« ،قلعه شیزر ماضیها و حاضرها» ،الحولیات األثر ة

عملکرد سیاسی حکومت شیعیمذهب بنیمنقذ در شیزر

اخباخ الدولاین ،قاهره ،چاپ محمد حلمی محمد احمد.
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ابوالفداء) ،بیروت ،بینا.

الرربیة السوخ ة .ج .31
عجائب البر و البحر ،تحقیق مهرن ،چاپ الیبزی).
 .26صــالح منــاع ،هاشــم (جمــادی ا ولــی « ،)1417شــیزر فــی التــراث و التــاریخ»،
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 .25شــیخ الربــوه دمشــقی ،شــم الدین ( 1923م) ،نخب ا

الاادهر ف ا
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