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 حکومت يبروز اختالفات درون و ضعف و سستي خالفت عباسي
های محلي در منطقه غرب ايران منجرر  به تأسیس حکومت بويهآل

های محلي کُرد بود، که عناز از جمله حکومتگرديد. حکومت بني
ايرران   ق بر مناطق قابل توجهي از غرب133تا183در فاصله زماني 

گیرری و گسرتر    هرای کرکل  . مسئله پژوهش زمینهحکومت کرد
عناز و مناسبات آن با حکومرت همجروار و سررانجا     حکومت بني

های پرژوهش حراکي از   عوامل زوال حکومت ياد کده است. يافته
عنراز  عناز و ابوالشوک دو امیر نخست بنري بن آن است که، ابوالفتح

ش مهمي در تحروتت سیاسري   با تأسیس و تثبیت اين حکومت نق
عناز، اين خانردان  منطقه داکتند؛ اما ککاف قدرت میان اعضای بني

ترتیرب  پذير نمرود. بردين  را در برابر تهاجمات ترکمانان غز آسیب
گیرری از سیاسرت تهراجمي و منازعرات داخلري      سلجوقیان با بهره
عنرراز، حکومررت مررذکور را مطیررن و فرمررانبر خررود حکومررت بنرري

عنراز پرس از بریش از نرین قررن      رو حکومرت بنري  ز اينگردانید. ا
ق منقررر  133مسررتحیل کرردن در قرردرت سررلجوقیان در سررال  

اين مقاله در پي آن است، که با اسرتفاده از رو  توصریفي   گرديد. 
ای و با تاکید بر منابن اصرلي، بره تحلیرل    تحلیلي و از نوع کتابخانه

 سلجوقیان بپردازد.عناز و مناسباتش با عملکرد حکومت بني
 
عنراز، ابوالشروک،   حسنويه، ابوالفتح بنعناز، بنيبني :هاي کليديواژه

 مهلهل.
 

 

 

 

 

The weakness of the Abbasid Caliphate and the 

existence of the internal disputes of Al-e Buyeh 

dynasty led to the establishment of local rulers in 

the western Iran. The Bani ‘Anāz family were 

local Kurds who had ruled over a vast areas of 

the western Iran the years between 1381 and 511 

(AH). The problem of the current study is the 

way of Bani ‘Anāz rule formation, its expansion, 

and its relations with the great Seljuk reign.  

The findings of the current study suggest that 

Abolfath and Abolshuk, the first two Bani ‘Anāz 

Amirs, by establishing and stabilizing the said 

rule played a significant role in political changes. 

But the existence of the power gap between the 

members of the Bani ‘Anāz rule caused this 

family became highly vulnerable against the 

attacks of Uzbek Turkmen. Thus, the Seljuks by 

adopting aggressive policy and by benefiting 

from internal disputes of the Bani ‘Anāz reign, 

rendered the said dynasty submissive. For these 

reasons, the Bani ‘Anāz rule, through joining 

into the Seljuk’s power, was collapsed in 511. 

The current paper, through application of the 

analytic-descriptive method and library 

documentations as well as by emphasizing on the 

primary resources, attempts to analyze the Bani 

‘Anāz ruling acts and its relation with the Seljuks. 
 

Keywords: Bani ‘Anāz, Bani Hosnaviyya, Abo-

al Farh ebn-e Anāz, Abo-l Shok,Nohalhel. 
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 مقدمه

پنجن هجرری   منطقه غرب ايران در قرون چهار  و

از اهمیت زيادی برخوردار بود. در اين برهة زماني 

عناز کُررد در منطقرة يراد کرده     حکومت محلي بني

آفرين بود. اهمیت اين پرژوهش در آن اسرت،   نقش

کرهرهای قرمیسرین   عناز با تسلط برر  که امرای بني

، 4، دقوقرا 1، کرهر زور 2، دينرور 3)کرمانشاه(، حلوان

مناسربات و روابرط    7و نعمانیه 6، بندينجین1دسکره

حسررنويه و تأثیرگررذاری بررا حکومررت محلرري بنرري

بويه و سرپس سرلجوقیان   های آلهمچنین حکومت

منطقره تحرت سریطره ايرن     در ضمن برقرار کردند. 

حکومت، منطقه حائلي میان بغرداد و کررق جهران    

                                                                    
داند. . حموی، حلوان را آخرين حد عراق و مرز آن با جبال مي 3

در محل سرپل ( البته ابودلف، حلوان را 212/ 3ق: 3111حموی، )

 (331: 3142ابودلف، داند. )ذهاب امروزی مي

. دينور از توابن کرمانشاه است در جنوب سنقر بر راه همدان و  2

کرمانشاه که مرکز کنوني آن صحنه و ده کوچک بیستون است. 

ياقوت حموی در مورد دينور گويد: کهريست از وتيت جبال 

 (66/ 3: ق3111نزديک قرمیسین )کرمانشاه(. )حموی، 

 واقن سلیمانیه استان در عراق کردستان در اکنون اين کهر.  1

  .است

. دقوقا، کهری است در حدود چهل کیلومتری جنوب کرقي  4

کرکوک، واقن در عراق امروزی است. دقوقا از قرن نهن هجری به 

 ( 114: 3184بعد طاووق نامیده کده است. )نسوی، 

ه، اين نام به چند صورت دسکره الملک يا دستجرد کسروي.  1

ذکر شده است و برخی آن را با شهر صحنه کنونی يکی 

اند. اين محل در کنار شاهراه نظامی بود که از بغداد به دانسته

همچنین جز کهرهای عراق عرب است. رفت. همدان می

 (68: 3112)لسترنج، 

. بندنیجین يا بند نیجان، کهری است در جنوب خانقین و کرق  6

 ( 213/ 2: 3171بعقويه که امروزه مندلي نا  دارد. )ماليری، 

. نعمانیه منزلگاهي در نیمه راه بغداد و واسط قرار داکته و 7

 ( 42: 3112کرسي وتيت زاب بات نیز بوده است. )لسترنج، 

رو نقرش اسرتراتژيکي در آن دوره   اسال  بود؛ ازاين

 (326: 3111زماني داکتند. )دهنوی، 

گیرری و  های ککلمسئله اساسي پژوهش زمینه

عنرراز و سرررانجا   عوامررل پايررداری حکومررت بنرري

 عوامل زوال و فروپاکي حکومت ياد کده است. 

فرضیه تحقیق برر ايرن امرر اسرتوار اسرت، کره       

گیری از خالء قردرت در  حکومت بني عناز با بهره

غرب ايران و استفاده از کشرمکش امررای آل بويره    

در قرررن چهررار  هجررری و همچنررین بررا حررذف   

حسرنويه موفرق بره تشرکیل     تدريجي حکومت بني

حکومت گرديد؛ اما پس از چندی در پي منازعرات  

داخلي، زمینه دخالت و نفوذ سلجوقیان فراهن کرد  

و در نهايررت بنرري عنرراز در حکومررت سررلجوقیان  

 مستحیل گرديد.

عناز و مناسربات آن  پژوهش درباره حکومت بي

با سلجوقیان کاری دکوار است؛ زيرا ايرن  حکومت 

ای مبهن و ناکناخته است. در باب موضوع و مسئله

پژوهشي در اين زمینه آنچره  ادبیات تحقیق و پیشینه

توان اظهار نمود، اين است که آثرار مسرتقلي در   مي

چهار امیرنشرین  اين باب نگاکته نشده است. کتاب 
نوکررته محمرردجمیل رونبیرراني از جملرره     کُرررد

هررايي کرره برردان پرداخترره کررده اسررت،  حکومررت

عیراز را  حکومت بني عیار است. رونبیاني نرا  بنري  

داند. در ضرمن در  تر ميبرای اين حکومت صحیح

اين باب صررفا  بره توصریف ايرن حکومرت و بره       

گردآوری مطالب پرداخته و تحلیلي در آن بره کرار   

هررايي کرره برره حکومررت برررده نشررده اسررت. مقالرره

داختند تا حدودی اکاراتي به خاندان حسنويه پربني

حسرنويه از  بنري »عناز داکتند. از آن جمله مقاله بني
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«  (3231-143ق/ 426-112ظهررور تررا سررقو  )  

حسررنويه برردربن»علرري دهنرروی، مقالرره نظررا نوکررته 

نوکرته حسرن   « فرمانروای مقتدر و دادگسرتر ايرانري  

سرریمای سلسررله کرررد کرریعه مررذهب    »جرراف و 

توان از زهرا قیداری مي« بويهآلحسنويه در عصر آل

عنراز  ای که در مورد حکومت بنري نا  برد. تنها مقاله

عنراز؛  بنري »به طور مستقین کرار کرده اسرت؛ مقالره     

ق/ 113-183خانداني حکرومتگر در جهران اسرال  )   

نوکتة وتديمیر مینورسکي است کره  «  (113-3237

طور مختصرر بره ايرن خانردان پرداختره اسرت و       به

دهرد. در  تي کلي در اختیار خواننده قررار مري  اطالعا

اين مقالره نگارنرده در ذکرر تراريم حکمرانري ايرن       

هرای حکومرت   خاندان دچار اکتباه کده است. سرال 

ق قیررد کرررده اسررت.   113-183ايررن خانرردان را  

که در پايان مقاله ذکر کرده اسرت، کره ايرن     درحالي

رسرد،  نظر مري سال حکومت داکتند. به 312خاندان 

حضور بازماندگان اين خانردان در تراريم را جرز    که 

کرره  حکمرانرري ايررن خانرردان آورده اسررت. درحررالي

اثیرر  ق و به استناد ابرن 133حکومت مذکور در سال 

سررال حکمرانرري خررود را از دسررت    312پررس از 

اسرت کره   (. صحیح221/ 8: 3187اثیر، ابندهند )مي

برخرري از اعضررای ايررن خانرردان کماکرران در ترراريم 

معنرا نیسرت کره حکمرانري     ارند؛ اما بردين حضور د

 داکتند.  

ترين مسرائل مربهن در رابطره برا ايرن      يکي از مهن

ای کره در رابطره برا    گونره هخاندان مذهب آنهاست، بر 

طرور قطرن و يقرین    هتروان بر  ، نمري زنرا عبنري مذهب 

اظهارنظر کرد، البته با توجه به قرائن و کواهد موجرود  

حضرور در حکومرت    بويره، مانند روابط سیاسي با آل

مذهب و نیز اکعار برخي از بزرگران  حسنويه کیعيآل

عناز در وصرف  بنمحمد بن عنازی همچون ابوالشوک

نرراز دارای عخانرردان بنرري ،ترروان گفررتائمرره)ع( مرري

-484/ 1: 3182)انوکره،   3انرد کیعي بوده یاهگرايش

(. هر چند در خصوص کیعه بودن ايرن خانردان   481

 توان نظر قطعي داد.  نمي
 

 2عنازگيري حکومت بنیشکل

گیرری حکومرت   برای پرداختن به چگونگي کرکل 

عناز تز  است، در ابتدا مختصری از حکومرت  بني

هجرری  چهرار   حسرنويه ذکرر کرود. در قررن     بني

 -رئیس قبايرل کُررد برزيکراني     - حسین برزيکاني

دينور، همدان و نهاوند را فتح کرد و دولت مستقل 

را بنیان گذارد. پرس از وی بره ترتیرب     حسنويهبني

حسرنويه  ق(، بردربن 161-148حسرین ) بنحسنويه

ق(، 421-422بررردر )برررنق(، هرررالل161-421)

ق( به حکومرت رسریدند.   426-421هالل )طاهربن

هرالل  ( با قتل طراهربن 867/ 1: 3181دون، خل)ابن

ق دفترچه امرارت  426در سال  1عنازتوسط امیر بي

 4 .حسنويه بسته کدو حکومت سلسله بني

عنرراز را اثیررر اولررین فرررد از خانرردان بنرري ابررن

                                                                    
: 3174ي حسنويه است. )اذکايي، . اذکايي معتقد به کیعه بودن بن 3

در حالي که دهنوی در مقالة خود کیعه بودن اين خاندان را ( 686

 (322: 3111کند. )دهنوی، رد مي

وانة عناز برگرفته از عنز به معني بز ماده است . البته نا  جد .  2

اين خاندان عناز نیز نا  داکته است. البته برخي نا  اين خاندان را 

 (31: 3112رونبیاني، آوردند. )عیار بني

 . ابوالشوک 1

حسنويه، بدربن گفتني است، يکي از اعضای خاندان بني . 4

ينال ق از طرف ابراهین417هالل است که در سال طاهربن

(. 384: 3161)رکیدياسمي،  حکومت دينور و قرمیسین يافت

حسنويه کماکان حضور داکته و حکمراني ترتیب خاندان بنيبدين

 ق به پايان رسیده بود. 426آنان در سال 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%87
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کند، که معرفي مي 3الشوک از قبیله کاذنجانابي ابن

زمران برا حسرین برزيکراني کُررد بروده اسرت.        هن

حسین برزيکاني دينور را در اقطاع خرود   که زماني

الشروک  ابيداکت، منطقه حلوان از سوی وی به ابن

ترتیرب  اقطاع داده کد. بردين  2رئیس قبیله کاذنجان

هرای موجوديرت سیاسري ايرن خانردان      اولین بارقه

حسرنويه رکرد يافرت.    زمران برا حکومرت بنري    هن

 (288/ 6ق: 3187اثیر، )ابن

يلمرري در جريرران ق معزالدولرره د111در سررال 

قرراتکین، از  الدولره و منصروربن  جنگ میران رکرن  

الشوک خواست سپاهیان منصرور را تعقیرب   ابي ابن

ترتیب ابوالشروک چنرین کررد.    عا  کند. بدينو قتل

( ايررن جريرران  116-111/ 6ق،: 3187اثیررر، ابررن)

الشروک ترابن   ابري ( ابن3دهنده دو مسئله است:نشان

( مررددخواهي 2بويرره برروده اسررت.   حکومررت آل

معزالدوله نشان از قدرت قابل توجه وی در حلوان 

 (313-312 :3161)رکیدياسمي،  است.

الشروک، هیئرت   ابيق ابن142همچنین در سال 

رر کره از حلروان     1اهللالمطیرن عباسري  اعزامي خلیفه

ترتیرب  را مورد تاراج قررار داد. بردين   -گذکتندمي

الشوک ابيمعزالدوله لشکری به حلوان فرستاد و ابن

( در 141/ 6ق: 3187اثیرر،  را سرکوب نمرود. )ابرن  

الشروک  ابري باب اسن دقیق، زندگاني و عملکرد ابن

بیش از اين اطالعات چنرداني در دسرت نیسرت و    

                                                                    
يکي از قبايل معروف و بزرگ سرزمین حلوان )خانقین و سرپل  .3

ياد  یهابويه در سرزمینآل  ةکه قبل از دور زور کهرو ذهاب( 

 کده سکونت داکتند.

 د. انعناز از اين قبیلهای کُرد است و بني. نا  قبیله2

ق هیئتي را به خراسان اعزا  کرد که 142خلیفه عباسي در سال . 1

الدوله ديلمي و نوح امیر ساماني صلح و آکتي ايجاد میان رکن

 ( 141/ 6ق: 3187اثیر، کند. )ابن

کنرد؛ امرا   اثیر اسن اين فرد را با ابها  مطرح مري ابن

الشرروک فرررد ابرريکرره مشررخت اسررت، ابررنآنچرره

بويره و  هرای آل تاثیرگذاری در ارتبا  برا حکومرت  

 حسنويه بوده است.  بني

عناز که در مورد حکومت اولین امیر خاندان بني

عنراز  برن وی اطالع دقیقي در دست است، ابروالفتح 

ق 423ترا   148هرای  باکد. وی در فاصرله سرال  مي

طورکه بیان گرديد، امارت را در دست داکت. همان

قدرت برتر در منطقره غررب ايرران در ايرن برهره      

حسررنويه کُرررد بررود. حضررور سیاسرري  بنرري زمرراني

حسنويه عناز با حکومت امرای بزرگ بنيبنابوالفتح

ق( و برردربن 161-148حسررین ) بررنحسررنويه –

زمران برود. يکري از    هرن  –ق( 423-161حسنويه )

گیررری هرچرره بیشررتر   عوامررل مرردثر در قرردرت  

حسررین، قبیلرره کرراذنجان برره رهبررری بررن حسررنويه

 عناز بود. بنابوالفتح

حسرین برزيکراني در   برن گیری حسرنويه قدرت

 4ق به ضعف و سستي حکومرت عیشرانیه  148سال 

ارتبا  داکت. يکي از عوامل مدثر در تضعیف ايرن  

هرررای متعرررددی برررود، کررره حکومرررت ککسرررت

بررر  -رئرریس قبیلرره کرراذنجان –عنرراز بررن ابرروالفتح

عنراز  برن حکومت عیشرانیه تحمیرل کررد. ابروالفتح    

ديررن و ابوسررالن –ه بازمانرردگان حکومررت عیشررانی

را عالوه بر دورکرردن آنران    –عبدالوهاب ابوالغنائن

حسررنويه، برره اسررارت از منطقرره تحررت نفرروذ بنرري

درآورده و اموال آنان را تحت اختیار قررار گرفرت.   

عناز برای اثبات حسن نیت خود به امیرر  بنابوالفتح

حسنويه اموال عیشرانیه را بره وی تحويرل داد.    بني

                                                                    
ق بر مناطقي از 112-122های . حکومتي کُرد که در فاصله سال 4

 غرب ايران حکومت داکتند. 
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/ 6ق: 3187اثیرر،  ؛ ابرن 867/ 1: 3181خلدون، ابن)

عنراز بره   بنگونه مددرساني ابوالفتح( اين111-116

امیر حسنويه نشران از ايرن دارد، کره ايرن خانردان      

که از قردرتي مطررح در منطقره برخروردار     همچنان

 اند.  بودند، تحت تابعیت حکومت حسنويه

ق 161حسرین در سرال   بنپس از مرگ حسنويه

ترتیررب نرردانش اخررتالف افترراد. برردين  میرران فرز

عضدالدوله ديلمي طي چندين لشکرکشي به قلمرو 

حسنويه، بدر را به حکمراني اين سلسله گمارد. بني

عنرراز در بررنابرروالفتح 3(323/ 7ق: 3187اثیررر، )ابررن

ق( 183-161حسرنويه ) برن دورة اول حکومت بدر

حسرررنويه برررود. کماکررران تحرررت تابعیرررت بنررري

دلیرل خردمات ارزنرده ابروالفتح      حسنويه بره بدربن

عناز، وی را از سررداران سرپاه خرود قررار داد و     بن

مناطق کهر زور، کرمانشراهان و حلروان را بره وی    

عنراز برا اسرتفاده از ايرن     برن رو ابوالفتحازاين سپرد.

حسنويه، امرارت  های داخلي بنيفرصت و درگیری

 ق در حلرروان برپررا نمررود. 183خررود را در سررال  

نکه ابوالفتح مستقل گرديده بود؛ اما تا سال باوجوداي

حسرنويه ادامره   ا  را با بردربن ق روابط حسنه117

داد، ترررا اينکررره مناسررربات میررران بهاءالدولررره و   

حسنويه حسنويه از يک طرف و روابط بدربنبدربن

 عناز از طرف ديگر تغییر يافت.  بنو ابوالفتح

 حسرنويه گفتني است بهاءالدوله ديلمي با بدربن

ای ق روابرط حسرنه  117-171هرای  در فاصله سال

(؛ اما ايرن روابرط   361ق: 3114داکت )روذراوری، 

ق به گونة ديگری رقرن خرورد.   117حسنه در سال 

عمیردالجیو    سال بهراء الدولره ديلمري و    در اين

                                                                    
 . 323/ 7ق: 3187اثیر، ابن.  3

حفر  و   2حسن پسر ابروجعفر اسرتادهرمز(  )ابوعلي

حلروان( را بره   –)بغرداد   1خراسان حراست کاهراه

. اين مسرئله موجرب   4عناز سپردندمحمدبنالفتح ابو

حسرنويه گرديرد؛ زيررا وی    خشن و ناراحتي بدربن

عناز را به چشن رقیب در مناسبات منطقه بنابوالفتح

عناز بنکند، که ابوالفتحاثیر بیان مينگريست. ابنمي

ق: 3187اثیرر،  حسنويه بوده است )ابندکمن بدربن

اثیر اين بوده، کره پرس   ابن(. احتمات  منظور 212/ 7

عنراز  برن  از اين انتصاب توسط بهاءالدوله، ابوالفتح

 حسنويه کده است.دکمن بدربن

حسرنويه در پاسرم بره ايرن     ترتیب بردربن بدين

اقدا  بهاءالدوله، سپاهي را به بغداد فرستاد، تا بغداد 

 1را تسخیر کنند و آنان بغداد را در محاصره گرفتند.

عنراز بره کمرک سرپاهیان     برن ابروالفتح راستا  اين در

از بغرداد   -نائب بهاءالدولره ديلمري   -عمیدالجیو 

 .6کننده را متالکي کررد دفاع نموده و گروه محاصره

عنراز برا   برن از اين رو اقدامات و همکاری ابروالفتح 

حسنويه موجرب کرد   بهاءالدوله ديلمي علیه بدربن

که بدر مصرمن گرردد ايرن خانردان از قلمرويشران      

                                                                    
 سمت به ديلمي بهاءالدوله سلطان جانب از ق111سال در وی.  2

 .بود کده منصوب عمیدالجیو 

 خانقین، بعقوبه، بغداد، از که است راهي خراسان راه از غر .  1

 آيد. مي ری و تهران سوی به کرمانشاه و حلوان

نا  قلیج بود  در زمان بهاءالدوله محاف  راه خراسان، مردی به.  4

عناز به جای او، بنق درگذکت، ابوالفتح117که چون او در سال 

 ( 212/ 7ق: 3187اثیر، راهبان راه خراسان کد. )ابن

ابوجعفرالحجاج )وی پیش از اين سپهساتر اين سپاه مشتمل بر . 1

بهاءالدوله بود( ، امیر هندی پسر سعدی، ابوعیسي کادی و 

مَزيَد اسدی که با بنبود. در بین راه عليمحمد جاواني بن ورا 

 بهاءالدوله ديلمي اختالف داکت، به اين گروه پیوست.

 و ابوجعفرالحجاج و برگشت خود کهر به مزيدی ابوالحسن.  6

ق: 3187 اثیر،ابن. )رفتند حسنويهحلوان در پناه بدربن به ابوعیسي

7 /212-211) 
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حسنويه کره اوضراع   بدربنراستا نده کوند. دراينرا

ديرد، در همران   عناز مري بنمنطقه را به نفن ابوالفتح

ق( حلوان و قرمیسین )کرمانشاه( را کره  117سال )

عناز حکمران آنجا بود، تصرف کرد. بعد بنابوالفتح

بررن عنرراز برره رافررن بررناز ايررن تصرررف، ابرروالفتح 

و حراکن منراطق   عقَیرل  مقن از قبیلره بنري   محمدبن

ای بره  کرق دجله پناهنده کد. بدر برا نوکرتن نامره   

کران، او را بره   رافن، ضمن يادآوری دوستي ديرينه

عناز سرزنش نمرود و از  بندادن به ابوالفتحعلت پناه

عناز را به وی تسلین کنرد. رافرن   او خواست که ابن

از درخواست بدر اطاعت نکرد. اين امر باعث کرد  

ق: 3187اثیرر،  افن حملره کنرد )ابرن   بدر به قلمرو ر

(. بررا 873-872/ 1: 3181خلرردون، ؛ ابررن211 /7

-برن تسخیر مناطق کرق دجله توسط بدر، ابروالفتح 

عنرراز برره نررزد عمیرردالجیو  در بغررداد پنرراه برررد.  

عمیدالجیو  وی را گرامي داکت و وی را کمرک  

ق: 3187 اثیرر، ابننمود، تا به منطقه خود بازگردد. )

7 /211) 

ازآن، يکي از رويردادهايي کره منجرر کرد،     پس

حسرنويه  برن عنراز و بردر  برن اختالف میان ابروالفتح 

واصرل برود.   برن تر گرردد، جريران ابوالعبرا    عمیق

 ق117در سرال   - بصره حاکن -واصلبنابوالعبا 

 تصررف  از را اهرواز  و بطیحره  منطقره  قصد داکت،

 حسرنويه بدربن ازرو . ازايندرآورد بهاءالدوله عمال

حسرنويه  رساني بدربنبا وجود کمک .مدد خواست

به ابوالعبا ، وی در برابر سپاه بهاءالدوله ککسرت  

خررورد و برره سرروی برردر روانرره کررد. در مسرریر،   

عناز دستگیر کد و نرزد  بنابوالعبا  توسط ابوالفتح

ترتیرب  عمیدالجیو  در بغداد فرستاده کرد. بردين  

ابوالعبرا  را   سلطان بهاءالدوله فرورا  دسرتور قترل   

ق: 3111جروزی،  ابرن  ؛211/ 7: صادر نمود )همران 

(. اين امر 872-873/ 1: 3181خلدون، ؛ ابن316/ 7

حسررنويه و موجررب گرديررد، اختالفررات برردربن   

عنراز  برن تر گردد؛ زيرا ابوالفتحعناز عمیقبنابوالفتح

های بهاءالدولره ديلمري و   رسما  در راستای سیاست

. 3داکرت سنويه قد  برمري حبرخالف اهداف بدربن

عنراز برا همراهرري   بررنکره ابروالفتح  گفررت تروان مري 

بويه، توانست بهاءالدوله ديلمي و داکتن حمايت آل

 حکومت خود را استحکا  بخشد.  

معتقرد اسرت، کره     کررفنامه گرچه بدلیسري در  

 حسنويه رابطه خويشاوندی نداکرتند عناز با بنيبني

ر اين است کره  اما حقیقت ام(؛ 11 :3171)بدلیسي، 

عنراز کرراذنجاني بررود و هررالل  همسرر برردر از بنرري 

حاصل اين ازدواج بوده است. بدر، هالل و مادر  

را به عللي از خود رانده بود و هر دو آنان در میران  

رو هرالل  کردنرد. ازايرن  ايل کراذنجان زنردگي مري   

 همیشه درصدد توطئره و کرور  علیره پردر برود.     

 (247/ 7ق: 3187 اثیر،)ابن

عنرراز بررا  بررنگفتنرري اسررت روابررط ابرروالفتح  

حسنويه در جريان کور  هرالل پسرر بردر    بدربن

طورکره  تغییر نمود و میان آن دو صلح افتاد. همران 

بیان گرديد، بدر، میلي به هالل و مادر  نداکرت.  

را به تیول هرالل   2در نتیجه تصمین گرفت، صامغان

دهد. هالل نیرز هرن آسرودگي خرويش را در ايرن      

د کرره از پرردر دور باکررد؛ امررا برره دلیررل    ديررمرري

هررای هررالل، درگیررری میرران وی و  خررواهيزيرراده

 -حاکن کرهر زور کره موافرق بردر برود      -ماضيابن

براوجود اينکره   (. 247/ 7: )همران ناپذير بود اجتناب

                                                                    
حسنويه و میان بدربنهر چند اين جريانات منجر به جنگ .  3

 گنجد. عمید لشکر گرديد، که کرح آن در اين مقال نمي

 . در نزديکي کهر زور واقن کده است.  2



 111        های همجوار: تحلیلی بر حکومت بنی عناز کرد و مناسبات آن با حکومتلیدا مودت، جواد موسوی دالینی
 

 

برردر برره هررالل اخطررار داده بررود، کرره دسررت از     

تجاوزهايش به کهر زور بردارد، هالل تجاوزاتش را 

ماضي را بره قترل رسراند.    ادامه داد و ابن به اين کهر

ترتیرب جنگري میران بردر و پسرر  در سرال       بدين

رو برردر ق در نزديکرري دينررور رد داد. ازايررن  422

 ککست خورد و اسیر هالل پسر  کد.  

رغن اينکه سپاهیان هالل خواسرتند بردر از   علي

ای میان برود، ولي هالل بنا به خواسته پدر  قلعره 

قررار داد ترا بقیره عمرر خرود را بره       در اختیار وی 

، القصرت والترواريم مجمرل عبادت مشغول باکرد ) 

 اثیرر، ابرن ؛ 873/ 1: 3181خلدون، ؛ ابن128: 3138

که در قلعره متحصرن   (. بدر زماني247/ 7ق: 3187

بود، برای اينکه بتواند میان هالل و قبیله کراذنجان  

د عناز را به سمت خرو بنجدايي ايجاد کند، ابوالفتح

ای بره  هرای محرمانره  ترتیب نامره دعوت کرد. بدين

ابوعیسرري  بره  و حلروان  عنراز صرراحب برن ابروالفتح 

نشراندة  رر دسرت   اسردآباد  صراحب  محمدبنکاذی

 تعبیره  لشکری که خواست ايشان از و نوکت ر بدر

 هرالل  نفروذ  منراطق تحرت   بره  حملره  آمرادة  کرده،

حسنويه ابوالفتح که مشروعیت حکومت بني .بشوند

دانست، به وی متمايل کد و در حکومت بدر ميرا 

 به هالل پشت کرد.

عناز بنهای ابتدايي که ابوالفتحبا وجود موفقیت

کاذی در کاپورخواسرت و  در قرمیسین و ابوعیسي

به دست آوردند، آنان توسط نماينرده   3قلعه سرماج

ککسررت  -رافررن در نهاونررد بررنابرروبکر –هررالل 

سلطان بهاءالدوله طلرب  روی بدر از خوردند. ازاين

                                                                    
برخي معتقدند قلعه سرماج در نزديکي هرسین کنوني است.  . 3

داند. در حالي که لسترنج اين قلعه را در مجاورت دينور مي

 (224: 3112)لسترنج، 

؛ 128: 3138، القصرت والتواريممجملکمک نمود )

/ 7ق: 3187 اثیرر، ابرن ؛ 873/ 1: 3181خلردون،  ابن

ترتیرب برا کمرک سرپاهیان اعزامري از      (. بدين247

ق: 3187 اثیر،ابنبغداد بدر دوباره به قدرت رسید )

(. کمک امیر ديلمي به بدر نیز نشان از ايرن  248/ 7

حسنويه را در وی قدرت و مشروعیت بنيدارد، که 

داده در اواخرر  دانسته است. از اتفاقرات رد بدر مي

عناز آککار است، که وی در اواخرر  بنعمر ابوالفتح

حسررنويه هررای بنرريحکومرت خررويش بررا سیاسررت 

همداسرررتان گرديرررده اسرررت و خرررود را ترررابن   

دانسرته اسرت؛ امرا درمجمروع     حسرنويه مري  بدربن

فرات بردر و پسرر  هرالل،     توان گفرت، اختال مي

بر آنکه يکي از عوامرل اضرمحالل حکومرت    عالوه

حسنويه بود، فضای مناسبي برای رکرد قردرت   بني

 عناز فراهن کد.  حکومت بني
 

 عناز گسترش و تثبيت حکومت بنی

عنراز  برن حسرنويه و ابروالفتح  ازآنکه میان بدربنپس

صررلح ايجرراد گرديررد و برردر حکومررت وی را در  

 ق423 سررال درحلرروان مشررروعیت بخشررید؛ امررا  

 ابوالشروک  پسرر   و رفرت  دنیرا  از عنازبنابوالفتح

 از بغرداد  حکومت. دک وی جانشین ق(423-417)

و  گرديرد  نگران پدر  جای به ابوالشوک انتصاب

 بردانجا  سپاهي وتيت، از راندنش و وی عزل برای

ابوالشوک در جنگ با سپاهیان اعزامري  . نموداعزا  

از بغررداد مقاومررت کرررده، تررا آنکرره صررلح میرران او 

. کرد  برقررار  بهاءالدولره  وزيرر  ابوغالرب فخرالملک

 (  211/ 7ان: )هم

ازآن ابوالشوک برای تثبیت قردرت خرود در   پس

های ابتدايي حکومتش دست بره گشرودن   همان سال

اسرتا در سرال   ر ايرن های بیشتری نمرود. در سرزمین
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ق ابوالشوک مناطق خود را تا مرز حله گستر  424

، مَزيَد اسدیبنعليرو میان او و ابوالحسنداد. از اين

حله جنگ درگرفت، ولي پس از چندی صلح حاکن

کرره و آکررتي میرران طرررفین برقرررار گرديررد. چنرران 

ابوالشوک خرواهر خرود را بره ازدواج پسرر علري،      

 (273/ 7ان: دبیس درآورد. )هم

از جملرره دتيررل افررزايش قرردرت روزافررزون     

حسنويه و جريانات پرس  ابوالشوک گرديد، قتل بدربن

ق در 421از مرگ وی در منطقره برود. بردر در سرال     

جنررگ بررا گروهرري از کُردهررا برره قتررل رسررید.       

 اثیرر، ؛ ابن423-422: 3138، والقصتالتواريم مجمل)

هررای داخلرري حکومررت  (کشررمکش272/ 7ق: 3187

حسرنويه و جنرگ و درگیرری ايرن حکومرت برا       بني

گیرری هرر چره بیشرتر     الدوله ديلمي در قدرتکمس

ابوالشررروک تأثیرگرررذار برررود. پرررس از قترررل بررردر، 

حسنويه برر سرر تسرلط برر     بدر از بنيبنهاللطاهربن

فخرالدوله ديلمي وارد نبرد بنالدولهکهر زور با کمس

برا قترل   کد. در اين جنگ طاهر اسیر و زنرداني کرد.   

برردر و اسررارت طرراهر، ايررالت لُررر و کرراذنجان برره   

: 3181خلردون،  عناز پیوسرتند )ابرن  ابوالشوک امیر بني

ترتیرب  (. بدين271-272/ 7ق: 3187 اثیر،؛ ابن874/ 1

 عناز بر مواضن خود تسلط بیشتری يافت.  بنابوالفتح

عناز در منراطق  بنطلبي ابوالفتحبراين، توسعهعالوه

در ديلمري موجرب خشرن وی گرديرد.     الدوله کمس

الدولرره کرره برره ری رفترره بررود،  ق کررمس426سررال 

ابوالشوک با پیوستن قبايل لرر و کراذنجان بره وی در    

رو منطقرره دينررور برره توسررعه طلبرري پرداخررت. ازايررن

الدولرره برررای مقابلرره بررا اقرردامات ابوالشرروک، کررمس

بدر حسنويه را که در اسارت وی بود، بنهاللطاهربن

هالل در جنگ با ابوالشروک پیرروز   . طاهربننمودآزاد 

 اثیرر، )ابرن  3کد و برادر وی سعدی را به قتل رسراند 

(. در نهايرررت میررران ابوالشررروک و  282/ 7ق: 3187

هالل صلح ايجاد کرد. کرايد بتروان دو دلیرل     طاهربن

. قردرت ابوالشروک   3برای اين صلح در نظر گرفرت:  

دازی هررالل، برررای برانرربررنازحررد ترروان طرراهربرریش

 آينرده  در ابوالشروک  اينکره  امیرد  به. 2ابوالشوک بود؛ 

 حمايت کند.   را وی

اما اين صلح دوامي نداکت و چرون ابوالشروک   

کند، ناگهان مطمئن کد که طاهر به وی تعر  نمي

 ر سعدی برادر  قصاص دربه طاهر حمله کرد و 

در سرال   را او رر  برود  کده کشته طاهر دست به که

ترتیب (. بدين282/ 7: )همان رسانید قتل بهق 426

 و 2ريخت فرو حسنويهبني خاندان فرمانروايي بنیان

اسردآباد، دينرور،   خاندان که کرامل   اين بالد بیشتر

 ابوالشروک  تصررف  بهکهر زور، دقوقا و بندينجین 

 بررادر  بره  را زور کرهر . همچنین ابوالشروک  درآمد

(. سرپردن کرهر   282/ 7: )همران  سپرد مُهَلهل خود

زور به برادر ابوالشوک اولین سنگ بنای کرکاف را  

عناز ايجاد کرد، کره تبعرات آن در   در حکومت بني

 آينده نه چندان دور آککار گرديد. 

بررا گذکررت زمرران قرردرت و اقترردار ابوالشرروک 

گستر  يافته و توانايي وی برای حف  و حراست 

راسرتا وی   يافرت. درايرن  از قلمرويش افزايش مري 

                                                                    
ی تثبیت صلح خود با خواهر ابوالشوک هالل براطاهربن.  3

 (282/ 7ق: 3187 اثیر،ازدواج کرد. )ابن

: 3174اذکايي، حسنويه از میان نرفت )با برافتادن آن امارت، تبار آل.  2

حسنويه به نا  خاندان برسق، مدتي در الشتر و ( بلکه اعقاب بني686

برخوردار بودند. نهاوند و همدان حکومت کردند و از نفوذ فراواني 

که در عصر سلجوقیان ابوسعید امیر اسفهساتر برسق کبیر حاکن چنان

(. سرانجا  در نیمة سده 311: 3146ستوده، کاپورخواست بوده است. )

پنجن هجری مناطق مذکور و قلعه سرماج جز قلمرو حکومت طغرل 

 (686: 3174سلجوقي کد. )اذکايي، 
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کاکويره در  بنبرای حف  از قلمرويش با عالءالدوله

ق درگیر کد، چون عالءالدوله قصد تصرف 434سال 

دينرور را داکرت. البترره ابوالشروک موفرق کررد وی را     

 (134-131/ 7: سرکوب کند. )همان

ق در برابرر  422براين، ابوالشوک در سال عالوه

ترکمانان غز ايستادگي نمود. ترکمانان غرز در ايرن   

بر همدان مستولي کدند و در پي آن بودند ترا   سال

کرره تحررت اختیررار  –برره اسرردآباد و قررراء دينررور  

ور کروند. ابروالفتح يکري از    حملره  -ابوالشوک بود

پسران ابوالشوک به دستور پدر به مقابله برا ايشران   

 ايرن برخاست. ابوالفتح در نبرد با غزان پیروز کرد.  

 عباسري خلیفه و کرد بلندآوازه را ابوالشوک پیروزی

 قبضرره يررک و کرررد الدولررهحسررا  لقررب بررهم را او

: )همرران نمررود اعطررا وی برره جواهرنشرران کمشرریر

(. قدرت ابوالشوک تا اين حد برود، کره وی   7/142

به همسرايگان خرود در برابرر ترکمانران غرز مردد       

رر کره    در موصرل  3عُقَیليرساند. وی به قِروا مي

کررد  رر کمرک    مورد هجو  غزان قرار گرفتره برود  

-آن ابوالشوک مدعي سرزمین(. درپي7/142: )همان

-بردين عقَیل در غرب قلمرو خود گرديرد.  های بني

ای برره ق طرري نامرره423ترتیررب ابوالشرروک در سررال 

مقلرد عُقَیلري از وی خواسرت ترا     برن بردران بنمالک

رر کره پیشرتر متعلرق بره پردر        آمیز دقوقا رامسالمت

ابوالشوک پرس از  ر به وی بازگرداند.  ابوالشوک بوده

 2عقیل توانست بر دقوقا نیز مسلط گردد.جنگ با بني

                                                                    
. حکومت بني عقیل در . امیر حکومت بني عُقیل در موصل3

ق در موصل و حلب حکومت 482تا  186فاصله سال های 

 داکتند. 

ابوالشوک نیز بر کلیه مهمات و اموال مالک مستولي گشت؛ اما . 2

 (1/ 8و  146/ 7ق: 3187 اثیر،بعدا  آنها را با صلح به او برگرداند.)ابن

در اين دوره زماني ابوالشوک به حدی نیرومنرد  

بويه برر  و قلمرو وی توسعه يافته بود، که امرای آل

کره در سرال   ای نداکتند؛ چنران حکومت وی سلطه

الدوله ديلمري  ق ابوسعدعبدالرحین وزير جالل424

کرده بود، بره ابوالشروک امیرر     که از وزارت استعفا

(. اين موضروع  1/ 8: عناز پناهنده گرديد )همانبني

عنراز مسرتقل   است، که حکومت بنيدهنده ايننشان

بويرره در آن دخررالتي نرردارد. اسررت و حکومررت آل

ناپرذير نبرود   نماند، که اقتدار ابوالشوک خدکهناگفته

و در اواخر حکومتش، قدرتش دچار تزلزل گرديد. 

ق منطقرره کرمانشراه کره تحررت   412در سرال   بلکره 

تسلط ابوالشوک بود، مدت کوتراهي از دسرت وی   

خارج گرديد. قرمیسین )کرمانشاه( مدتي در اختیار 

الملرک قررار   اکراد قوهیه )کوهي( بره رهبرری تراج   

گرفت و ادعای خودمختاری نمودند. ابوالشوک بره  

سرررعت توانسررت آن منطقرره را تصرررف نمايررد و  

 دوبرراره ابوالشرروک ترتیررببرردين سرررکوب نمايررد.

 تصرف را 1عرنبا(ارنبه ) و خولیجان قلعه ،کرمانشاه

ذکررر اسررت،   برره (. تز 38-37/ 8: )همرران کرررد

های داخلي حکومت ابوالشوک ها و آکوبکور 

عنراز  زمینه را برای ايجراد کرکاف در خانردان بنري    

 فراهن نمود.
 

 عوامل زوال

 عنازالف( مثلث قدرت در حکومت بنی

 گفتني است، از همان ابتدای حکومرت ابوالشروک،  

 و کرروند جرردا قرردرت از توانسررتند او برررادران

مثلرث قردرتي در    .آورنرد  دسرت  بره  خودمختاری

 عنرراز برردين کرررح کررکل گرفررت: حکومررت بنرري

                                                                    
 . نزديک کِنگاور1
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محمرد در کرمانشراه و دينرور،    ابوالفتحبنابوالشوک

 و زور و صرامغان  کرهر  در محمرد ابوالفتحبنمُهَلهل

 ايرن . بنردنیجین  کرهر  در محمدابوالفتحبنسرخاب

منازعررات داخلرري در  بررروز باعررث بنرردیتقسررین

 عناز گرديد.حکومت بني

 و کرمانشاه ق412 سال درازآنکه پس ابوالشوک

را از حیطه تصرف اکراد قوهیه خرارج کررد،    دينور

راسرتا  درايرن درصدد تصرف مناطق بیشرتری کرد.   

قلعره بیلروار   ق راهي 413ابوالفتح پسر وی در سال 

گرديد. حاکن قلعه بیلروار چرون تراب مقاومرت در     

ابوالشروک را نداکرت، از   بنبرابر تجاوزات ابوالفتح

ابوالماجد مُهَلهل عمروی ابروالفتح مردد خواسرت.     

ترتیرب مُهَلهرل برا حراکن قلعره بیلروار علیره        بدين

راستا ابوالفتح در جنگ ابوالفتح متحد گرديد. دراين

و حاکن بیلوار ککست خرورد و   با سپاهیان مُهَلهل

اسیر کد. چرون ابوالشروک از اسرارت پسرر خرود      

را در  -ديررار مُهَلهررل  -مطلررن گرديررد، کررهر زور 

محاصررره درآورد و سررپس از عالءالدولرره کاکويرره  

(؛ 23-22/ 8: کمک خواسرت )همران   حاکن همدان

اما کمک وی نیز مدثر نبود و ابوالشروک در همران   

نمود. وی ابتردا پسرر     سال راه ديگری را امتحان

تحت تصرف ابوالماجرد   -سعدی را رهسپار دقوقا 

کرد. با ککست وی، خود ابوالشروک   –مُهَلهل بود 

؛ اما تنها يک کرب  توانست آن کهر را اکغال نمايد

در دقوقا باقي ماند و با کتاب به حلوان بازگشرت.  

چون متوجه کد يکي ديگر از بررادرانش علیره وی   

 ت.  آرايي کرده اسصف

عنراز،  رأ  ديگر مثلث قدرت در حکومت بني

عناز بود. محمدبنبنبرادر ديگر ابوالشوک، سرخاب

جراواني منراطق   ورا برن وی در اين زمان با ابوالفتح

وتراز قررار   تحت تصرف ابوالشوک را مورد تاخرت 

ترتیب ابوالشوک موفق کد، با کمک داده بود. بدين

سرخاب را خنثري   بويه تجاوزاتآلالدوله امیرجالل

( زمراني کره ابوالشروک از    21-28/ 8: کنند )همران 

الدولره در امران   تجاوزات سرخاب به کمک جرالل 

کاکويه قرمیسرین و  ماند، مُهَلهل با کمک عالءالدوله

ر تصررف   ر که تحت اختیار ابوالشوک بود دينور را

 3ترتیررب ابوالشرروک در دن سرریروانکردنررد. برردين

( ابوالشروک کره تروان    21/ 8متحصن کد. )همران:  

مقابلرره در برابررر سررپاهیان متحررد را نداکررت، برره   

مرن  »کاکويه نوکت و خاطر نشان کررد:  عالءالدوله

روی تو روگردان جز به قصد مراقبت از تو، از پیش

کو  و قدرت تو را بزرگ کمار  و عطرف بره   نمي

تو دار . چنانچه مرا ناگزير سازی از آن داکته باکن 

ر من پذيرفته اسرت و هرر گراه    در اين صورت. غد

من بر تو پیروز کو ، دکمنانت بر تو طمن ورزنرد،  

و اگر تو بر من چیره کوی، قرالع و برالد خرويش    

)همران:  « نمراين ديلمي ميالدولهتسلین پادکاه جالل

بره دلیرل    2کاکويره ترتیب عالءالدولره (. بدين21/ 8

رر ترن بره     الدولره ر جالل تر  از متحد ابوالشوک

ده و مُهَلهررل را تشررويق نمررود، بررررای    صررلح دا 

عذرخواهي و اعال  آمادگي برای اطاعرت از بررادر   

-جرالل  الدوله رود. مُهَلهل چنرین کررد و  نزد جالل

 )همران:  الدوله ديلمي میان آن دو صلح ايجاد کرد.

8 /21) 

با وجود آنکه میان آن دو صلح ايجاد کرد؛ امرا   

                                                                    
. سیروان از کهرهای وتيت ماسبذان و مهرجان قذق در مرز 3

غربي عراق بوده که کهر صیمره در نزديکي آن قرار داکته است. 

 ( 238: 3112)لسترنج، 

کاکويه در راه بازگشت از مناطق نکته ديگر آن که عالءالدوله. 2

/ 8ق: 3187 اثیر،ق( )ابن411تحت نفوذ ابوالشوک درگذکت. )

12) 
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مُهَلهرل  کماکان روابط میان آنان متشنج برود، چرون   

ورزيرد.  در آزادی ابوالفتح پسر ابوالشوک تعلل مري 

ق کلیره منرراطق مُهَلهررل را  414ابوالشروک در سررال  

تصرف کررد و برارديگر میران آن دو صرلح ايجراد      

/ 8 )همران:  آنکره ابروالفتح آزاد کرود   گرديد، بدون

گفرت، جنرگ و صرلح میران امررای      تروان مي(. 16

 . ناپذير کده بودعناز امری اجتناببني

اسرت، ابوالشروک تحرت هریا کررايطي      گفتني

بويه مستقر در بغداد را از خرود  حاضر نبود، امیرآل

دلگیر نمايد؛ زيررا امیرديلمري بغرداد در منازعرات     

عناز کمک مهمري بررای   مثلث قدرت حکومت بني

الدولره  ق که جرالل 411ابوالشوک بود. لذا در سال 

د، ديلمي وفات يافت و ابوکالیجار به حکومت رسی

ر کره دامراد    ابومنصورعزيزر ملک الدولهپسر جالل

ابوالشوک بود، مورد حمايت پدرزنش قرار نگرفت. 

جديرد  عزيرز علیره امیرر    ذکر است، که ملرک بهتز 

کور  کرده بود. پرس از آن   -ابوکالیجار –بويه آل

عقَیرل او را طررد کررده،    مَزيَد و امیر بنيکه امیر بني

ر رفت. ولي ابوالشوک او  وکر ابوالش نزد پدرزنش

را نپذيرفت و او را بره طرالق دخترر  وادار کررد     

است، که ابوالشوک قصرد  اين(. جالب17/ 8 )همان:

نداکته امیر جديد بغداد را از خود برانرد. چرون در   

عناز به کمک مناسبات قدرت و تثبیت حکومت بني

 و قدرت امیر بغداد نیازمند بود. 

 
 با سلجوقيان عنازب( مناسبات بنی

تروان بره   عناز برا سرلجوقیان را مري   مناسبات با بني

 مرحله تقسین نمود:چهار

عنراز در برابرر   اول: مقاومت ککننده بنري مرحله

 سلجوقیان

برداری سلجوقیان از عد  اتحاد دو : بهرهمرحله

 عنازبني

عنراز در  مرحلة سو : اطاعت مثلث قدرت بنري 

 برابر سلجوقیان

عناز در قردرت  کدن بنيستحیلمرحلة چهار : م

 سلجوقیان  
 

عنااز در برابار   مرحلة اول: مقاومت شکننده بنی

 سلجوقيان

پس از تأسیس سلسله سلجوقیان، ترکمانان غز رهسرپار  

ينال به دستور طغرل ق ابراهین417غرب کدند. در سال 

عجن را مورد حمله قررار  سلجوقي مناطق جبال و عراق

-برن گرکاسرب آن ود. درپري داد و همدان را تسخیر نمر 

عالءالدوله کاکويه، حاکن همدان، گريخت و به کردهای 

گفتني است، با پیشروی هرر چره   پناهنده کد.  3جوزقان

ينال، ابوالشوک که توان مقابله با اين نیروی بیشتر ابراهین

کررد. وی  نشیني ميمنطقه عقببهقوی را نداکت، منطقه

از آنجرا بره حلروان و    پس از ترک دينور به کرمانشاه و 

ينرال از  ترتیرب ابرراهین  رفرت. بردين   2سپس به صیمره

فرصت استفاده نمود، دينور را تسخیر نمود و بدون هیا 

عنراز را بره   مقاومتي حلوان را تاراج کند و کاد امیر بني

آتش بکشد. ازطرف ديگر گروهي ديگری از ترکمانران  

صررف  را ت 1ماهیدکرت )مايدکرت(  ينال غز تابن ابراهین

 (42-43/ 8 کدند. )همان: 4کردند و راهي خانقین

                                                                    
 گورکای از کُردان است که به کُردهای جوزکان، جُوَرقان و طايفه نا  . 3

 (82و  76/ 2: 3183؛ زکي بیگ، 7/272ق:3187اثیر، نیز مشهورند. )ابن

مستوفي اين کهر هلل حمدا .است ل و خوزستاناجبمابین ری . که2

 ( 37/ 1: 3183مستوفي، . )استرا از توابن لر کوچک کمرده 

کرمانشاهان است. حد کمالي آن روان سر و حد ماهیدکت از بلوکات . 1

 .کرقي آن کرمانشاه و حدجنوبي لرستان و حد غربي رود کرند است

. خانقین در گذکته بر سر راه خراسان به تیسفون و سپس عراق 4

قرار داکته است. کهری است که امروزه در نزديکي مرز ايران و 

 ( 68: 3112در خاک عراق قرار دارد. )لسترنج، 



 9های محلی ایران، سال پنجم، شماره اول، پیاپی پژوهشنامه تاریخ           119

 

عناز فضرا را  توان گفت، منازعات داخلي بنيمي

بهترر  عبرارت برای ورود سلجوقیان فراهن کررد. بره  

تر از آن برود، کره بتوانرد در برابرر     عناز ککنندهبني

امرران ترکمانرران مقاومررت کنررد؛ امررا  حمررالت برري

تا بتوانرد قلمررو   ابوالشوک به دنبال راه نجاتي بود، 

خود را در برابر ترکمانان غز حفر  نمايرد. گفتنري    

الشروک در زنردان عمرويش    ابري برن است، ابوالفتح

مُهَلهل بمرد. مُهَلهل پسر خود ابوالغنائن را ابوالماجد

پیش ابوالشوک فرستاد که به او اطمینان بدهرد، کره   

ابوالفتح با مرگ طبیعي مرده است و اگر باور نکررد  

ابوالغنائن را به انتقا  خون او بکشد. ولي ابوالشوک 

برررا احتررررا  ابوالغنرررائن را پرررس فرسرررتاد و برررا  

ابوالماجدمُهَلهل قرارداد صلح ببست. ابوالشروک از  

تر  غزها اسارت و مرگ پسر  را فرامو  کرد. 

 (42/ 8 )همان:

ابوالشروک و  دوامري میران   ترتیب اتحاد بيبدين

 در را خرود  چرون  شروک مُهَلهل ککل گرفت. ابوال

 بررادر   به ديد ياروياور بدون برابر حمالت غزان

 اما نوکت؛ همکاری تقاضای بر مبني اینامه مُهَلهل

 نتوانسرتند  دو ايرن  و نبخشرید  اینتیجره  پیمران  اين

ازآن اختالفررات میرران پررس. ببرنررد پرریش از کرراری

عناز همچنان ادامره داکرت. در همران    حکومت بني

عنراز  برن محمرد ابوالفتحبنسرخابق میان 417سال 

برادر ابوالشروک برا ابوالشروک و پسرر  سرعدی      

درگیری ايجاد کرد. سررخاب منراطق تحرت نفروذ      

سعدی را مورد تاراج قرار داد و همچنین ابوالشوک 

طرور کره   مناطق سرخاب را تصررف نمرود. همران   

عناز برر سرر   آککار است، میان اعضای خاندان بني

یشرتر درگیرری و اخرتالف    به دست آوردن مناطق ب

عناز در برابرر حمرالت   رو حکومت بنياست. ازاين

 پذيرتر گرديد.  ترکمانان غز بیش از پیش آسیب

از آنجا که ابوالشوک نتوانست خانردان خرود را   

در برابر ترکمانان غز متحد سازد و توانرايي مقابلره   

در برابرر غرزان را نداکرت، در قلعره سریروان پنراه       

ق در آن قلعه وفرات يافرت.   417گرفت و در سال 

پس از وفات ابوالشوک، کُردها به سعدی پسرر وی  

پشت کردند و با عموی وی مُهَلهل همرراه کردند.   

و اولرین   3ينال رفرت ترتیب سعدی نزد ابراهینبدين

عناز با سلجوقیان بره  اتحاد میان يکي از اعضای بني

 دلیل منازعات داخلي پديد آمد. 

تگي در حکومررت کرررايط موجررود و چنددسرر  

ينال در تسلط برر قلمررو   عناز موجب کد ابراهینبني

راسرتا از يکري از   تر گردد. وی دراينعناز مصمنبني

حسررنويه برررای مانرده از خانرردان بنري  اعضرای برراقي 

رسیدن به هدفش استفاده نمود. ابراهین حلوان را بره  

حسرنويه سرپرد.   هالل از خانردان بنري  بنطاهربدربن

ينال قصد داکرت، برا سرپردن کرانون     هیندرواقن ابرا

عنراز بره رقیرب ديرينره ايرن      قدرت حکومرت بنري  

حسنويه در جهرت تضرعیف ايرن    حکومت يعني بني

طاهر برا حمايرت   ترتیب بدربنحکومت برآيد. بدين

بررر حلرروان، قرمیسررین   ابررراهین توانسررت، عررالوه  

)کرمانشاه( را تصرف کند؛ اما پس از چندی در سال 

بر گرفتن قرمیسرین و مايدکرت   عالوهق مُهَلهل 418

ينرال  طاهر، توانسرت در جنرگ برا ابرراهین    از بدربن

(. 41/ 8 دينررور را بررار ديگررر تسررخیر کنررد )همرران: 

ينرال از  ترتیب اولین و آخرين ککست ابرراهین بدين

گفرت، در مرحلرة اول   تروان عناز رقن خورد. مري بني

بنرد  نسلجوقیان نی عناز در برابرمناسبات، مقاومت بني

                                                                    
پس از مرگ ابوالشوک، مُهَلهل با همسر وی که مادر سعدی . 3

بود، ازدواج نمود و سعدی را ناديده گرفت و اين موضوع نیز 

 (42/ 8ق: 3187 اثیر،موجب ناراحتي سعدی گرديد. )ابن
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و ککننده بود؛ اما اين مقاومت نتوانست مرانن جردی   

   های سلجوقیان کود.برای پیشروی
 

باارداري ساالجوقيان از عااد  مرحلااة دو : بهااره

 عناز اتحاد امراي بنی

عنراز  سلجوقیان از عرد  اتحراد بنري    در اين مرحله

طرور کره بیران    بررداری تز  را کردنرد. همران   بهره

ابوالشرروک، سررعدی برره  گرديررد، پررس از وفررات  

ينال به او وعده داد کره  ينال پیوست. ابراهینابراهین

قلمرو پردر  را از مُهَلهرل و سررخاب بازسرتاند.     

ترتیب سعدی به کمک ترکمانان غز توانسرت،  بدين

ينرال  بر حلوان استیال يابد و خطبه بره نرا  ابرراهین   

ترتیرب  (. بردين 41/ 8 ق( )همان:418خوانده کد )

بار خطبه به نرا  سرلجوقیان در قلمررو     برای اولین

 عناز خوانده کد.  بني

با وجود آنکه سعدی در برابر مُهَلهل موفق بود؛ 

اما وی در برابر سرخاب عمويش موفقیتي به دست 

برن  نیاورد. گفتني است، سعدی برا کمرک ابروالفتح   

جاواني و ترکمانران غرز بنردنیجین را کره در     3ورا 

؛ امرا پرس از   تصرف سرخاب برود، تصررف نمرود   

جنررگ و گريررز سرررخاب موفررق کررد، سررعدی و  

/ 8 ق( )همران: 418جراواني را اسریر کنرد )   ابوالفتح

ق 411توجره ايرن اسرت کره در سرال      (. جالب41

سپاهیان سرخاب کور  کردنرد و وی را تحويرل   

ينال دادند. سرخاب در برابر خواسته ابراهین ابراهین

يستادگي را آزاد کند، ا -متحد ابراهین – 2که سعدی

راسررتا ابوالعسررکر فرزنررد کورکرري  کرررد. درايررن 

                                                                    
 . وران نیز آمده است 3

جاواني در ورا بنطور که بیان گرديد، سعدی و ابوالفتح. همان 2

 اسارت سرخاب بودند. 

سرخاب با خواسته ابراهین همراهي نمود و سعدی 

توان چنرین نتیجره گرفرت، کره     را آزاد ساخت. مي

عناز متوجه کردند، کره قردرت    اعضای خاندان بني

اين حکومت رو بره زوال اسرت و از هرر فرصرتي     

 رفاستفاده کرده تا با سلجوقیان متحد کروند. ازطر  

ينرال رفرت،   ديگر پس از آن که سعدی نزد ابرراهین 

در کمال ناباوری مورد استقبال وی قرار نگرفرت و  

از خلیفه عباسي و سرلطان ابوکالیجرار درخواسرت    

ترتیب وی برا کمرک ديلمیران برر     کمک کرد. بدين

 (44/ 8: بخشي از مناطق خود دست يافت. )همان

 از اسررتفاده بررا ق411 سررال در ينررالابررراهین

 ديگری هایآبادی و دنها عناز،منازعات داخلي بني

ينال پس از راستا ابراهیندراين .درآورد تصرف به را

 4و قلعره سررماج   1تسخیر قلعره کِنکرور )کنگراور(   

درصدد تسرخیر قرالع و دنهرای سررخاب برآمرد.      

که سرخاب در ( اکنون41-44/ 8ق: 3187 اثیر،)ابن

داکرت بیشرترين   ينال بود، وی قصد اسارت ابراهین

برررداری را از ايررن قضرریه کنررد. ابررراهین برره  بهررره

ر دسرتور داد بره    ر داماد و وزير خود طاهراحمدبن

همراهي سرخاب، کلیه قالع وی را تصرف نمايرد.  

ترتیب سپاهیان غز بنردنیجین را مرورد تراراج    بدين

 (44/ 8: ق(. )همان411قرار دادند )

به قالع سرعدی  بر اين، راستا، غزان عالوه در اين

ر که سعدی به کمک ديلمیان به منراطق   حمله کردند

،  1ر و توانستند کهرهای باجِسری خود بازگشته بود

                                                                    
کاکويره  عالءالدولره برن فار  که بره نیابرت گرکاسرب   عُکبربن.  1

 حکومت آنجا را در دست داکت.

حسرنويه برود کره برا     اين دن در اختیار يکي از فرزندان بردربن .  4

 ينال افتاد.  ق، اين دن به دست ابراهین411وفات وی در سال 

ين کرهر در عرراق عررب قررار گرفتره      گويند. ا. باجِسره نیز مي 1

 (64: 3112است. )لسترنج، 
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ق(. 411را غارت کننرد )رجرب    2و هارونیه 3دسکره

مَزيَد رفرت. برا   بندر پي آن سعدی به حله نزد دبیس

بر تسلط ينال توانست عالوهدورکدن سعدی، ابراهین

را بره   –بدر و مالک  –پسران مُهَلهل  بر دن سیروان،

ترکمانران   ترتیببدين(. 44/ 8: گروگان بگیرد )همان

 هرای کرانره  ترا  را خود قلمرو سعدیبا ککست  غز،

همچنرررین  .دادنرررد گسرررتر  دجلررره رودخانررره

طاهر موفق کد، کهر زور را که در تصررف  احمدبن

 زور کرهر  برر  چیرگري  مُهَلهل بود، تسخیر نمايد و با

 .يافرت  گسرتر   ازپریش بیش نفوذ ترکمان غز دامنه

 نبردهرای  هرای ويژگري  جملره  از کره  نمانرد،  ناگفته

-غارتگری در رویزياده عنازامرای بني با ينالابراهین

 همراهري  را او که غزهايي توسط ويژه به که بود، ها

. گرفرت مري  صرورت  کده فتح نواحي در کردند،مي

 هرای سرنت  از میراثري  نامحردود ی هاتاراج اين البته

 صحرانشریني  روزگرار  در ایقبیله هایجنگ در رايج

 آنران  ذهرن  در همچنران  کره  رفتمي کمار به غزها

  .بود ماندهباقي

 

عنااز در  مرحلة سو : اطاعت مثلث قادرت بنای  

 برابر سلجوقيان

ر که در حله در پنراه   الشوکابيبنق سعدی442در 

نگاری کررد و  نامهينال ر با ابراهین مَزيَد بودبندُبیس

هر چه »میان آن دو صلح افتاد. قرار بر اين کد، که 

                                                                    
 (68: 3112آيد.. )لسترنج، جز کهرهای عراق عرب به کمار مي.  3

دانرد کره طايفرة    را در غررب ايرران مري    رکید ياسمي اين منطقه.  2

(. در 371: 3161ياسرمي،  هارونیه کُرد در آنجا مستقر بودنرد )رکرید  

حالي که لسترنج هارونیه را جرز کرهرهای آسریای صرغیر بره کرمار       

(. 311: 3112آورده که در غرب مرعش قرار گرفته اسرت )لسرترنج،   

به نظر مي رسد، غزان با دور کدن سعدی، کهرهای عرراق عررب از   

   جمله باجسری و دسکره و ثغور آسیای صغیر را غارت کرده بودند.

 

ينرال و  در دست سعدی و بررون از دسرت ابرراهین   

/ 8: )همران « نمايندگان اوست، از آنِ سعدی باکرد 

(. پس از ايرن مصرالحه، سرعدی بره جنرگ برا       41

رر   رر کره دکرمن سرلجوقیان بودنرد      سپاهیان بغداد

ه پیرروز میردان   پرداخت و موفق کرد در دو مرحلر  

کار قصد داکت، نظرر سرلجوقیان    گردد. وی با اين

و  1را به خود معطوف کند. در ادامه سعدی بَعقوبره 

ينرال  نا  ابراهینرا تسخیر و در آنجا به 4ناحیه دزدار

ترتیرب يکري از   (. بدين41/ 8خطبه خواند )همان: 

رئررو  مثلررث قرردرت تسررلین سررلجوقیان گرديررد. 

ينال توانست سعدی را مطیرن  ابراهینبر اينکه عالوه

کند، بر قالع مهن منطقه تسلط داکت. کواهدی در 

ق دن 443ينررال در سررال دسررت اسررت کرره ابررراهین

   1سرماج را در اختیار داکته است.

ينال درآمده بر سعدی که به تسلین ابراهینعالوه

 بره  ناچار که متوجه کد، ديگر مُهَلهل از طرفبود، 

مُهَلهرل،   اسرت.  سلجوقیان به بندگي و احترا  ابراز

ق به خردمت طغررل   442برادر ابوالشوک، در سال 

سلجوقي کتافت و سلطان طغرل نیرز امرارات او را   

بر سیروان، دقوقا، کهر زور و صامغان ابقرا کررد و   

 6بررررادر  سررررخاب را از بنرررد بیررررون آورد.   

                                                                    
اين کشور است.  استان ديالهوزه از کهرهای عراق و مرکز . امر1

 يکي از کهرها در مسیر کاهراه خراسان است. 

ويي ساخته بود و ابوالشوک در ناحیه دزدار باربنسعدی. 4

های خود را در آن قرار داده بود. هر چند بساسیری در اندوخته

 اثیر،وتاز قرار داد. )ابنق منطقه دزدار را مورد تاخت443سال 

 (11/ 8ق: 3187

زماني که روابط طغرل و ابراهین رو به تیرگي گرايید، ابراهین .  1

 (12-13/ 8ق: 3187مدتي را در اين دن به سر برد.)ابن اثیر، 

طور که بیان سرخاب در اين زمان در اسارت طغرل بود. همان.  6

ينال درآمد؛ اما به ق سرخاب به اسارت ابراهین411گرديد در سال 

که ابراهین در دن سرماج پناه گرفته بود و رسد در زمانينظر مي

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%84%D9%87
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 3ترتیررب سرررخاب برره دن مرراهگي و ديررزی برردين

متعلق به وی بروده اسرت.   برگشت که پیش از اين 

 (17/ 8 )همان:

ق سرعدی، فرزنرد ابوالشروک، برا     444در سرال  

کمک سلطان طغرل سلجوقي و ترکمانان غز موفرق  

جاواني را عجن بتازد و وتيات ابودلفکد، تا عراق

-(. بردين 64/ 8: ان)همر  تا نعمانیره را غرارت کررد   

ترتیب قدرت و نفوذ سعدی برا حمايرت و کمرک    

براوجود   از رقیبران خرود گشرت.   سلجوقیان بریش  

عنراز از سرلجوقیان اطاعرت    اينکه مثلث قدرت بني

کرده بودنرد؛ امرا همچنران میران آنران اخرتالف و       

درگیری وجود داکت و بر سر مسائل مختلرف بره   

زمران   پرداختنرد. در همرین  جنگ برا يکرديگر مري   

از ستن مُهَلهرل   2ق( گروهي از رؤسای ايالت444)

رو در جنگي کره  . ازاينپیش سعدی ککايت کردند

میان سرعدی و مُهَلهرل رد داد، مُهَلهرل و پسرر      

راسرتا  مالک ککست خوردند و اسیر کدند. درايرن 

بويه، بررای ابرراز   رحین ديلمي، آخرين امیر آلملک

وجود در مناسبات منطقه، سپاهي را برای جنگ برا  

 سعدی اعزا  کرد؛ امرا مروفقیتي بره دسرت نیراورد.     

 (  64/ 8ان: )هم

عنراز  تز  به ذکر است، پس از آنکه امرای بنري 

عنراز  در برابر سلجوقیان مطین کدند، اعضرای بنري  

راسرتا  دانستند. درايرن کاره در امور ميطغرل را همه

 و رفرت  طغررل  نزد به مُهَلهلق بدربن441در سال 

از بنرد سرعدی    پردر   آزادی در که خواست او از

 
طغرل موفق گرديد بر وی مسلط کود، سرخاب در اختیار طغرل 

 .قرار گرفته باکد

 لرستان غرب کمال در کردها قلمرو که محلي.  3

مقن بنعمر، دايي سعدی، و پسران عليکه کامل خالدبن.  2

 عُقیلي )زَرير و مطر( بود.

ازای آزادی  در که کرد، پیشنهاد طغرل. کند مداخله

پسر سعدی که نزد طغرل است، وی مُهَلهرل را آزاد  

سعدی پیشنهاد طغرل را نپذيرفت و در پي يار  کند.

رحررین، آخرررين رو بررا ملررکيرراوری بررود. ازايررنو 

فرمانروای بويهي، مکاتبه و عر  اطاعت نمود؛ اما 

رحرین ديلمري نیرز    کوکش او برای اتحاد برا ملرک  

ل برا کمرک طغررل،    مُهَلهر بردربن سودی نداکرت.  

قبراد  سعدی را ککست داد و سعدی بره دن روکرن  

مُهَلهل به اين حرد اکتفرا نکررد و برا     پناه برد. بدربن

 (  61/ 8غزان کهر زور را نیز تسخیر نمود. )همان:

ق فرمانررده سررپاه 446ديگررر در سررال  از طرررف

اسرحاق، موفرق کرد    برن طغرل سرلجوقي، ابرراهین  

قبراد و  دنهرای روکرن  بر حلروان و دسرکره،   عالوه

رر را تصررف    ر که در اختیار سعدی بودنرد  1بردان

هرا و  طرور کره آکرکار اسرت، پیشرروی     همانکند. 

های سلجوقیان همچنان ادامه دارد و مناطق موفقیت

را يکي پس از ديگری فرتح کررده و عرصره را برر     

ذکر اسرت کره    عناز تنگ نمودند. کايانخاندان بني

عناز در رنوکت امرای بنيآخرين اطالعاتي که از س

دست است به کرح ذيل است: مُهَلهرل در يکري از   

 بره مُهَلهل متواری کرد و  بنها کشته کد؛ بدرجنگ

پنراه   4روکران  قلعة در سعدی و رفت کیراز سمت

 (  61-68/ 8گرفت. )همان: 

 

عنااز  شدن حکومت بنای مرحلة چهار : مستحيل

 در قدرت سلجوقيان

گفتني است، پس از آنکره طغررل سرلجوقي در سرال     

ق بر بغداد مسلط گرديد، منابن اطالعات کمي در 447

                                                                    
 . در دهستان آتن از توابن سردکت است. 1

 دياله ساحل رود راست سمت در.  4
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کننرد. از ايرن مسرئله    خصوص اين خاندان ارائره مري  

عنراز کرامال  در   توان نتیجه گرفت، که خانردان بنري  مي

دستگاه حکومت سلجوقیان تابن و خدمتگذار بودند و 

ان مسرتحیل کردند.   به عبارتي بهتر در قدرت سلجوقی

ق طغرل سلجوقي که قصرد  447که در سال ایبه گونه

جنگ با خلیفه فاطمي را داکرت، بره امررای دينرور و     

/ 4: 3111)میرخوانرد،   حلوان دستور آمراده برا  داد  

برامراهلل برا   القرائن عباسيکه خلیفه(. همچنین زماني263

دختر داود سرلجوقي بررادر طغررل سرلجوقي ازدواج     

جشررن ازدواج ايررن دو خانرردان، فررردی از نمررود، در 

التراريم  فري عناز حضور دارد که در الکاملخاندان بني

 اثیرر، الشوک کُرد معرفي کرده است. )ابنابيوی را ابن

 (74/ 8ق: 3187

آيد، اين است که اين دست ميآنچه از منابن به

هجری، به عنوان امرای پنجنقرنخاندان در نیمه

ل کده در قدرت سلجوقیان تحت فرمان و مستحی

دادند و هر کدا  از اعضای اين ادامه حیات مي

خاندان در يکي از دنهای سرزمین خود امارت 

 گفتني است، ابوالفوار ای داکتند. کنترل کده

بدر در زمان طغرل با حمايت وی به بنسرخاب

و دقوقا منصوب  3حکومت کهر زور، خفتیان

یش از سال گرديد، که مشخصا  اين انتصاب پ

ارسالن، ق است. سپس وی در زمان آلب411

ملکشاه و برکیارق نیز از فرماندهان و امرای 

رفته و در خدمت سالطین کمار ميسلجوقیان به

ق که سلطان برکیارق 487سلجوقي بود. در سال 

فرزند ملکشاه از بین سپاه عمويش تتش فرار کرده 

/ 8: )همان بدر پناه برده بودبنبود، به کهر سرخاب

                                                                    
های خفتیان )خفتیدگان( کهری با قلعه مستحکن در میان دهکده. 3

 ( 221: 3112متعدد در ساحل رود زاب قرار داکته است. )لسترنج، 

ق میان سلطان 412(. همچنین در سال 373

برکیارق و برادر  سلطان محمد جنگي نزديک 

سفیدرود )همدان( به وقوع پیوست، در اين جنگ 

ر صاحب دن کِنکاور  عنازبدر بنيبنسرخاب

ر با سلطان برکیارق همکاری نمود و از  )کِنگاور(

 (313-312/ 8: ان)هم 2ياران وی بود.

بدر، برا وجرود اينکره در    بنسرخابار ابوالفو

خدمت سلجوقیان بود؛ امرا از تهاجمرات ترکمانران    

و هرر برار در برابرر آنران ايسرتادگي      در امان نبرود  

کرد و قلمرو خود را، تا آنجا که در توانش برود،  مي

يکري از   -ق قرابلري  411نمرود. در سرال   حف  مي

برره بررالد سرررخاب  -سررران ايررل سررلغر ترکمرران  

مُهَلهل حمله کرد و سررخاب را ککسرت   نبدرببن

به جز دقوقرا و کرهر    -داد و کلیه بالد سرخاب را 

(. همچنرین در  232/ 8ان: اکغال نمود )همر  -زور 

ارترق کره از امرراء    برن ابرراهین برن ق بلک418سال 

مسرتولي کرد کره از     1ترکمان بود، بر قلعه خانیجار

( 221/ 8ق: 3187اثیر، بدر بود. )ابنبنبالد سرخاب

برن  ها و قالع سرخابيکي پس از ديگری سرزمین

آمد؛ ترا اينکره در   بدر به چنگال ترکمانان غز درمي

بن بردر وفرات   سرخابامیر ابوالفوار ق 122سال 

بردر  برن نمود. پس از فوت او برادر  ابوالمنصرور 

 وفرات  ق133 سرال  درامیر و جانشین او کرد. وی  

 سررالة صدوسرري حکومررت وی مرررگ بررا و يافررت

 4.رسید پايان به کازنجاني عنازبني

                                                                    
مزيداسدی نیز از جمله افرادی بود که به بنصدقهعزالدوله. 2

 (313-312/ 8ق: 3187اثیر، ابنسلطان برکیارق نیز ياری رساند. )

 ک است.. در نزديکي جنوب کرکو 1

عناز، که در منابن تز  به ذکر است، آخرين فرد از خاندان بني.  4

ق امالکش 172عناز است که در سال بنآمده است، سرخاب

 مرگ باکود. توسط بنیانگذار سلسلة لر کوچک تصرف مي
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  گيرينتيجه

عناز اگرچه حکومتي کوچک و محلي حکومت بني

-رود؛ اما قريب به صدوسي سال در قرنکمار ميبه

هجرری در مناسربات منطقره غررب     چهار  و پنجن

آفريني کردند. اين حکومت با توجره بره   ايران نقش

کرايط سیاسي موجود در جهان اسال  با استفاده از 

ای که پايگاه اين خانردان در قبیلره کُررد    قدرت قبیله

برر اسرتقالل از   کادنجان برود، موفرق کردند عرالوه    

حسنويه، اين حکومت را منقر  کننرد  حکومت بني

 و به تثبیت و گستر  حکومت خود دست زند.  

مطالبي که در صفحات پیشین ذکر گرديد،  با

توان به سه دوره تقسین عناز را ميدوران حکومت بني

عناز موفق کدند، قدرت ( دوراني که امرای بني3کرد: 

حکومت بني حسنويه در غرب ايران را کاهش داده و 

( دوران منازعات 2به تشکیل حکومت بپردازند. 

وران گذار داخلي میان خاندان بني عناز که به د

( دوراني که اين حکومت با 1توان تعبیر نمود. مي

های دروني توانايي مقاومت در برابر توجه به ککاف

حمالت سلجوقیان را نداکت. در دورة سو  حکومت 

تر از آن بود که بتواند در برابر يادکده ککننده

سو سلجوقیان با  سلجوقیان ايستادگي کند. زيرا ازيک

کردن ف قدرت توانستند با همراهتوجه به اين ککا

يکي از اعضای خاندان علیه ديگران به اهداف دراز 

عناز مدت خود دست يابند. از طرف ديگر اعضای بني

برای حف  موجوديت خود تال  داکتند، حمايت 

سلجوقیان را داکته باکند تا بتوانند بر ديگر اعضای 

ترتیب سلجوقیان با خاندان مسلط کوند. بدين

عناز يکي پس از ديگری گیری از میان اعضای بنيبهره

 
. رسید پايان به تاريم در عنازبني حضور آخرين عنازبنسرخاب

 (221/ 8 ق:3187اثیر، )ابن

امرای اين خاندان را به اطاعت خود درآوردند. پس از 

عناز تابن و خدمتگزار نشاندة بنيآن امیر دست

عناز ديگر حکومت بنيعبارتيسلجوقیان گرديد و به

توان رو ميدر قدرت سلجوقیان مستحیل کد. ازاين

محلي  قبال حکومتگفت سیاست کلي سلجوقیان در 

باره آن يادکده بر اين اسا  استوار بود، که به يک

حکومت را از میان برنداکته و آن را به صورت 

 . خدمتگزار سالطین درآوردند.
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. چهرار امیرنشرین کُررد   (. 3112رونبیاني، محمدجمیل )

 تهران: توکلي.

زبرردة ترراريم کرررد و (. 3183بیررگ، محمرردامین )زکرري
 . ترجمة يداهلل روکن اردتن. تهران: تو .کردستان

. تهرران: دانشررگاه  مظفرررآل(. 3146سرتوده، حسرینقلي )  

 تهران.

سلسررلة کرررد کرریعه سرریمای (. »3188قیررداری، زهرررا )

رکرد  مجلرة  «. بويره حسنويه در عصرر آل مذهب آل

 .14. کمارة 3188. بهار آموز  تاريم

هرای  جغرافیای تاريخي سرزمین(. 3112لسترنج، گای )
. ترجمة محمود عرفان. تهران: علمري  کرقيخالفت

 و فرهنگي.  

(. بررره تصرررحیح 3138) القصرررتوالترررواريممجمرررل

 اور.الشعرای بهار. تهران: خملک

. بره کوکرش   القلروب ةنزهرر (. 3183مستوفي، حمداهلل )

 امروز.محمد دبیرسیاقي. قزوين: حديث

ترراريم و فرهنررگ ايررران در (. 3171ماليررری، محمررد )
. دوران انتقال از عصرر ساسراني بره عصرر اسرالمي     

 تهران: تو .

الصررفا فرري  ةروضررر(. 3111میرخوانررد، میرمحمررد ) 

 . تهران: مرکزی.  والخلفاالملوکاتنبیاءوةسیر

عنرراز؛ خانررداني بنرري(. »3111مینورسررکي، وتديمیررر )

ترجمة آرمران فروهري.   «. حکومتگر در جهان اسال 

. فصلنامه علمري ر تخصصري.     تاريخنامة خوارزمي

 سال اول. تابستان.  

الدين سیرت جالل(. 3184الدين محمد )نسوی، کهاب

. مصحح مجتبري مینروی. تهرران: علمري و     منکبرني

 نگي.  فره

 


