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  چکیده

های برجستۀ یکی از نمونه ه.) 630نوشتۀ ابن اثیر (د. االتابکیةالدولة یف الباهرریخالتا
نگاری اسالمی است و در آن، زندگی و شخصیت های دودمانی در سنت تاریختاریخ

اتابکان زنگی و رویدادهای عصر ایشان در جزیره و شام گزارش شده است. در این مقاله 
از یکدیگر ارزیابی شده تا نشان  به صورت جدا های ابن اثیر از اتابکان زنگی،گزارش

های این نابر یافتهطرفانه است یا جانبدارنه؟ بداده شود که تصویر وی از زنگیان بی
جعل و  توان گفت که اطالعات ابن اثیر از زندگی و کارنامۀ زنگیان،پژوهش می

شود: دو سلطان بزرگ نمایی و جانبداری دیده میامّا در آن بزرگ گویی نیست، خالف
عنوان طالیه داران جهاد ضد صلیبی، در سیمای زنگی، عمادالدین و نورالدین، به

های ابن اثیر از اند. گزارشقوارۀ خلفای صدر اسالم تصویر شده حاکمانی آرمانی در
ها، گویی است و افزون بر مدح و ذکر نیکیدیگر امیران زنگی، خالی از مبالغه و گزافه

  های آنان نیز هست.متضمن  ذمّ و ذکر ضعف
  

  یف اهرالتاریخ البنگاری دودمانی، ابن اثیر، نگاری اسالمی، تاریختاریخ ها:کلید واژه
  ، زنگیان.الدولة االتابکیة
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   مقدمه 
های دودمانیِ برکشیدۀ نگاری اسالمی، نویسندگان تاریخهای پرشمار تاریخدر میان گونه

گویی و نمایی، گزافهسالطین، بیش از همه در مظان اتهاماتی چون جانبداری، بزرگ
سونگری و  یک«تاً سرشار از اند. به باور بسیاری، این قبیل آثار تاریخی عمدسازیتاریخ

مشحون از تحریف، «) و 76زاده، (سجادی و عالم» جانبداری و مبالغه در تحسین و تقبیح
). اگرچه امروزه و 81است (شکوری، » ستاییسازی حقیقت، چاپلوسی و سلطاندگرگون

 .ـ (نکشود طرفی مورخ تأکید میبینگاری آکادمیک بیشتر بر اصل در عصر تاریخ
)، امّا مورخان سنتی نیز مدعی پایبندی به این اصل بودند. به هر روی، 92فورد، استن

شود، مستلزم های دودمانی داده میهایی که به تاریخ سنجش صحت و سقم نسبت
التاریخ الباهر فی الدولة گونه از آثار تاریخی است.  بررسی موشکافانه و  دقیق این

زَری (د.  یننگاشتۀ مورخ نامدار عزالد االتابکیة، ترین ق) یکی از برجسته 630ابن اثیر جَ
ای اسالمی است که در آن زندگی و زمانۀ اتابکان  زنگی از های دودمانی/ سلسلهتاریخ
های ابن اثیر از دوران در این مقاله روایت ق به رشتۀ تحریر درآمده است. 607تا  477

ت جداگانه واکاوی و بررسی و گاه با به صور الباهرفرمانروایی هر یک از امیران زنگی در 
مقایسه خواهد شد تا بدین پرسش پاسخ داده شود که  الکاملدیگر کتاب برجستۀ وی 

  طرفانه؟گزارش وی از اتابکان زنگی  جانبدارنه است یا بی
  
  سُنْقُر الدوله آقْقَسیم

ر(مق.  الدوله آقْبا ذکر نیای زنگیان قَسیمالتاریخ الباهر  نْقُ از امیران بزرگ  ق)،487سُ
ق)، و چگونگی ارتقاء وی در دربار سلجوقیان آغاز 485-465ملکشاه سلجوقی(حک. 

نْقُر اثیر در ذکر آقْ در روایت ابن ). نخستین نکتۀ قابل توجه5 اثیر، الباهر،ابنگردد (می  سُ
 لالکامبودن وی نشده، در حالی که در » مملوک/غالم«ای به  اشاره در الباهر این است که

: ـ ؛ همچنین نک10/162 همو، الکامل،ملکشاه خوانده است (» مملوک«به صراحت او را 
روشن است که ابن اثیر از باب احترام به زنگیان  .)1/492، دبا، »سنقرآق«زریاب، 

کوشیده است تا خاستگاه بردگی/ مملوکی آنان را کتمان کند . ابن اثیر توانایی و 
داند ) و او را از بهترین امیرانی می8-6 همو، الباهر،( تایدسالدوله را میشایستگی قسیم

های ملکشاه مؤثر بود در پیروزی که در عین قدرت و اقتدار، به سلطان وفادار ماند و
و برقراری امنیت در  های وی در مراعات وضع رعیت، دادگری). سیاست5 الباهر، (همو،
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ذکر آن رفته و ستایش ابن اثیر را  رالباههای حکمرانی اوست که در ها از خصلتراه
 ).15 الباهر، برانگیخته است (همو،

  
  ق) 541 - 521اتابک عمادالدین زنگی (حک: 

 است؛ حاکمی که عاملحکمرانی آرمانی  قامتو در سیما الباهر عمادالدین زنگی در 

و در یک ) 34، الباهر)، دارای مرتبه اصفیا الهی (همو، 65 الباهر،عزت اسالم (ابن اثیر، 
نیز از  الکامل). در 38، الباهر کالم، قائمی است که آمده تا دین خدا را یاری کند (همو،

). 52-11/53، الکاملترین حاکمان یاد شده است (همو، او به حیث بهترین و عادل
زندگی و کارنامۀ  به دورۀ عمادالدین اختصاص یافته و الباهرنزدیک  یک سوم کتاب 

تا ) 35- 34 همو، الباهر،( ق 512جزء از ارتقاء وی در موصل در سال عمادالدین جزء به 
ر در سال  ۀکشته شدن در محاصر عبَ ) گزارش شده است.  74- 76، الباهرق ( 541دژ جَ

های وی را از  ی و کوشیده پیروز 1ابن اثیر تک تک نبردهای وی را به دقت ثبت کرده 
یا پیروزی  )60، الباهرباشد ( 2 عۀ عِرْقَةقلم نیاندازد؛ خواه خبر فتح کوچکی مثل فتح قل

ها بزرگی چون بازپس   ).67-66، الباهر(گیری رُ
، اتابک عمادالدین زنگی را در این امور ستوده است: تدبیرهایش در الباهرابن اثیر در 

)؛ جذب افراد فرهیخته 94-93/ 11 الکامل. ـ ؛ نیز نک65 الباهر،مواقع حساس (ابن اثیر، 
همو، الدین یحیی بن عبدهللا بن قاسم شهروزی (ه همچون قاضی تاجو صاحب تجرب

، الباهر)؛ بهترین پادشاهان در دوراندیشی (63، الباهرالدین شهروزی () و کمال72الباهر،
)، بخشش صدقات فراوان 80 الباهر،)، دلیری و هیبت (78 الباهر،( رایی)؛  فرخنده76

ساالری در سطح دیوان  )، بنیاد دیوان82 باهر،ال)، یکرنگی و بلندی همت (81 الباهر،(
قبایل  )، کوچ80 الباهر،ها در یک شهر()، جلوگیری از تمرکز ثروت83 الباهر،سالجقه (

  (همانجا). ترکمان به منطقۀ شام  و دستور جهاد علیه فرنگیان
ه کند، بلکه بهای اتابک یاد نمیتنها از پیروزی الباهراثیر در  با این همه، ابن

پردازد؛ از جمله خبر شکست وی از اتابک ملک های وی نیز می ها، ناکامیشکست
رشد 43 الباهر،سلجوق شاه قراجه ساقی ( ستَ ) و خبر شکست عمادالدین از خلیفه المُ

                                                                                                                                        
تا آخرین نبرد وی که در محاصره قلعه جعبر  قه. 494چنانکه از نخستین نبرد وی با کربوقا در سال . 1

 ).76و  16 ابن اثیر، الباهر، ( به کشته شدن وی ختم شد سخن گفته است
 ). 4/109 ،البلدان معجم(یاقوت،  ، جایی در شرق طرابلسعِرْقَة. 2
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).  اگرچه گاه می کوشد تا شکست وی را کمرنگ و ناچیز جلوه 46-45 الباهر،بالله (
لمسترشد بالله را ناشی از خروج خلیفه از خیمه و دهد و مثالً شکست اتابک از خلیفه ا
بَیس می سخن گفتن با سپاهیانش و عقب داند و در پایان بدون نشینی متحد وی  دُ

دهد نشینی، از بازگشت وی خبر می استفاده از تعابیری چون شکست، فرار یا عقب
اه داشتن افرادی از کند که اشتباه وی با همر). در کنار این موارد ذکر می46- 45 الباهر،(

 الباهر،ها گاهی مختل شود (های مصادره شده، سبب شده بود روند محاصره قلعهقلعه
از اخبار شکست عمادالدین به  الباهرتوان گفت که ابن اثیر در  به طور کلی می  )73

  ). 43 الباهر،؛ 10/675، الکامل  (قس: سرعت گذشته است
 الباهرانش وعده داده است که اخبار زنگیان را در به مخاطب الکاملاگرچه ابن اثیر در 

)، با این حال از گزارش برخی از خبرهای 605/ 10، الکاملتفصیل ذکر خواهد کرد (  به
در سال  توان به این موارد اشاره کرد: مرتبط با اتابک چشم پوشیده است. از آن جمله می

گی بغداد را از اتابک ق) شحن 525- 511ق سلطان محمود (دوم) سلجوقی (حک.  521
در ؛  )647/ 10،الکامل: ابن اثیر، ـ الدین گرفت  و به مجاهدالدین بهروز سپرد (نکعماد
پس از  ق عمادالدین، حمص را که اقطاع خلیفه به وی بود، محاصره کرد، اما 531سال 

 مل،الکاکه به مقصود  نائل آمده باشد، مجبور شد آنجا را ترک کند (همو، مدتی بدون این
، 1ثبت شده الباهرهای سیاسی اتابک در که بیشتر ازدواج در حالیچنین  هم ). 11/50

الدین محمود (حاکم  مادر شهاب دالیل ازدواج اتابک با زمرد خاتون، ۀابن اثیر دربار
اتابک دید زمرد خاتون «نوشته است:  الکاملگوید، اما در سخنی نمی الباهر، در دمشق)

برند. لذا گمان کرد به وسیلۀ  یت بسیار دارد و مردم از او فرمان مدر دمشق نفوذ و قدر
پس از ازدواج چون به هدف خود نرسید  یول .تواند بر دمشق دست یابد یازدواج با او م

در  الباهرهای ابن اثیر در   از دیگر ناگفته ).11/55، الکامل(همو، » گردان شد یاز او رو
نقش زمرد خاتون، همسر اتابک، در  ارد اشاره کرد:توان به این موباب عمادالدین می

با زمرد خاتون، فتح بعلبک و ازدواج اتابک  ). 11/69،همو، الکاملحملۀ وی به دمشق (
ر الدین کنیز معین های  در جنگ با ملوک ارتقیه از پیام ).77- 1/76(ابن واصل، 2ان

                                                                                                                                        
ت کندغدی (اتابک ملک طغرل) به دستور سـلطان محمـود بـا همسـر وی     پس از وفا اتابککه  چنان .1

 ).28 ابن اثیر، الباهر، ( ازدواج کرد
جـا   کـه پـیش از ایـن گفتـیم، در آن     الدین انـر، چنـان   گفتند: سبب تصرف این شهر آن بود که معینیو م« .2

کـرد   ازدواجالـدین   ا مادر جمالب یورزید. وقت یعشق م یداشت که به و ییزیبا ککرد. و کنیز یم ییفرمانروا
  !الـدین  را کـه بـه معـین   کنیزک این کنیزك را به بعلبک فرستاد. اتابک عمادالدین، پس از تصرف بعلبک، 
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ماردین، و پسر عمویش  ی، فرمانروایالدین تمرتاش بن ایلغاز آمیزی که از حسام تهدید
ابن اثیر، گوید (الدوله داود بن سقمان، صاحب قلعه کیفا به اتابک رسید، سخنی نمی رکن

و از بازداشت اسفراینی، نماینده المسترشد بالله در موصل سخنی در  )40- 39 الباهر،
می کوشد روابط عمادالدین وخلیفه  الباهربه طور کلی در   ).47 ،الباهرمیان نیست (

 ،الکاملجزئیات اختالفات ایشان آمده است ( الکاملالراشد را حسنه نشان دهد، اما در 
بارۀ خشونت و بدعهدی اتابک نسبت به اهالی شکست خوردۀ بعلبک که . یا در)36/ 11
ای بسنده  فقط در حد جمله الباهربه صورت کامل توضیح داده شده ، در  الکاملدر 

  ).59 الباهر،» (فملکها عنوة و قهراً«کرده است: 
اتابک « ۀتوان در ساختن اسطوراوج ارادت و دلبستگی ابن اثیر به اتابک زنگی را می

قلعۀ  ۀق به قتل رسید که در کار محاصر 541دید: عمادالدین زنگی درحالی در » شهید
ر بود؛ شب عبَ ر  یهنگام، گروهجَ عبَ از غالمانش او را در خواب به قتل رساندند و به جَ

این قتل هرچند به تعبیر درست  .)74-76 الباهر،  ؛11/110، ، الکاملد (ابن اثیرگریختن
بود، امّا در خوابگاه رخ داد و نه در آوردگاه و قاتالن » خائنانه و ناجوانمردانه«خود ابن اثیر 

این نیز بارها در تاریخ  از پس و پیش مردن، گونهاین و دشمنانش نه و بودند وی یاران
در فرهنگ  1اند.خوانده نشده» شهید«ان دیگر روی داده است و هیچ یک برای شهریار
نی اسالمی و به کسی است که در آوردگاه جهاد با » شهید«ویژه در نظر مسلمانان سُ

دهد. شاید می» شهید«خالف این قاعده، به زنگی مقام  اثیر دشمنان  کشته شود، امّا ابن
زنگی در جنگ با فرنگیان، به عنوان سرسلسلۀ های عمادالدین تنها دستاویز وی، رشادت

، 45، 38: ـ (نک الباهر در» اتابک شهید«ان  ضدصلیبی باشد. بسامد تعبیر قهرمانان مسلم
و  668، 663 ،646، 641، 609/ 10(الکامل ) و  76، 74، 70، 66، 57، 51،52، 48، 46
خاص وی تبدیل  های ) چندان است که عمالً به یکی از نام110، 100، 99، 93/ 11

اند شده است. حتی مورخان بعدی، همچون ابن واصل هم در آثار خود آن را به کار برده
  ).107و  80/ 1: ابن واصل، ـ نک(

                                                                                                                                        
چنـان در حلـب مانـد تـا      انر تعلق داشت با خود برد و در حلب او را به عقد خویش در آورد. این زن هـم  "
الدین  خدمت معین را بار دیگر به کنورالدین محمود، کنیزکه اتابک به قتل رسید. پس از آن پسرش،  یوقت

 »  الدین انر بود. و مودت میان نورالدین و معین یدوست ۀترین واسط مهم کانر فرستاد. این کنیز
مارویـه امیـر   دقیقا بـه همـین صـورت خ   دمشق در ق ه. 282در   از جمله دویست سال پیش از وی . 1

ناصـرالدین  » شاه شـهید «؛ شاید )241: کندی، ـ (نک ه قتل رسیددر بستر ببه دست غالمانش طولونی 
  شاه قاجار تنها  استثنای دیگر باشد.
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  اتابکان موصل
  ق) 544- 541الدین بن عمادالدین زنگی(حک:  . سیف1

دین با لقب ال الدین انر، از سیف آمیز از زبان معینتعبیری مبالغهالباهر در ابن اثیر در 
الدین را که ). دوره کوتاه حکومت سیف89، الباهریاد کرده است (» پادشاه شرق«

همراهی و همکاری  توان عصر همبستگی زنگیان خواند.جانشین اصلی اتابک بود، می
منعکس شده است. از یک سوی   الباهرخوبی در وی با برادرانش عزالدین و نورالدین به

ها یاری رساند به عزالدین در تثبیت ح و از سوی دیگر ) 87 همو، الباهر،(کومتش در رُ
برای اعالم  همبستگی در برابر دشمنان نورالدین زنگی و همراهی وی در جنگ دوم 

  ). 90- 87(همو،  صلیبی و رفع هرگونه سوء تفاهم، به دیدار نورالدین رفت
ماردین است که الدین رفتار وی در محاصره شهر  نکتۀ قابل توجه در کارنامۀ سیف

)  11/123(الکامل بدان پرداخته. در  کنایهو در الباهر به صراحت  الکامل به ابن اثیر در 
) 91( الباهرآورد که از وی در شهر کارهای سخت ناپسند سر زده، اما در به روشنی می
ما از اتابک شهید شکایت «ماردین نوشته است:  یالدین تمرتاش فرمانروا از زبان حسام

ما حکم اعیاد را داشت. او  یکجاست روزگار او؟ آن ایام در برابر این روزها برا یریم. ولدا
از لشکریانش  یکدام نه خودش و نه احد در هیچ یچندین دفعه ما را محاصره کرد ول

الکامل در ». نکردند یدراز یک پر کاه را مفت برنداشت و به محصوالت سلطان دست
الدین]  بینیم که این مرد[سیف یحاال م یول« افزاید:ان میآورد و بدت را میهمین جمال

 ).123/ 11، الکامل» (سازد یکند و ویران م یشهرها را غارت م
  

  ق) 565 -  544بن عمادالدین (حک: الدین  . قطب2
الدین مانند اخالق نیکو، بردباری و طبع بخشنده یاد  سجایای اخالقی قطبابن اثیر از 

چنین به اختالف وی با برادرش نورالدین پرداخته که در  ). هم94 همو، الباهر،کرده (
. گزارش ابن اثیر از روزگار )97-96، الباهرنهایت به صلح میان آنان منجر شد (

های نادرست وی و فرزندش ها و تصمیم برخی سیاستالدین همراه است با ذکر  قطب
رغم الدین بهعهدش زین ولی الدین به سفر حج  قطب اصرارالدین. به عنوان نمونه،  زین

الدین توسط خلیفه ق که نتیجۀ آن تحقیر زین 555مخالفت بزرگان زنگی در سال 
 الباهر،(المستنجد بالله بود، هر چند که در نهایت با دلجویی خلیفه مسأله حل شد 

الدین بن علی اصفهانی وزیر  . نمونۀ دیگر دستگیری و به زندان افکندن جمال)115
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که انتقاد ) 119- 118، الباهر(الدین  نگیان است در قلعۀ موصل به دستور زینبرجستۀ ز
الدین  الدین را عامل کدورت و دشمنی وی با جمال ابن اثیر را برانگیخته. او اطرافیان زین

الدین از این اقدام پشیمان شد و اطرافیان خود را سرزنش  وزیر دانسته است. بعدها زین
  ).118، الباهر(کرد 
  

 ق) 575 - 565الدین (حک:  الدین بن قطب سیف .3
های پس از نورالدین محمود که زنگیان  سالیعنی روایات ابن اثیر از این دوره به بعد، 

الدین،  های برادر سیف . حتی از دالوریعف و فترت شدند، بسیار مختصر استدچار ض
رغم همه و به ا اینب 1گوید.الدین سخنی نمی الدین، در نبرد با صالح عزالدین بن قطب

الدین اشاره کرده است؛  های درست و نادرست سیفگویی، به شماری از کنشخالصه
، انتقاد الدین الدین ابوالحسن فرزند جمال مثالً از یک سوی از عزل وزیر باکفایت، جالل

ق) را  571الحجه سال  و از سوی دیگر انتصاب مجاهدالدین قایماز (در ذی 2کند می
الدین این است که به  توصیۀ ). بیشترین نقد ابن اثیر بر سیف177، الباهر (ستاید  می

فخرالدین عبدالمسیح برای  فتح و افزودن شام به قلمرو خویش اعتنایی نکرد و به 
الدین ایوبی این امکان را داد که دمشق را تصرف  موصل بازگشت؛ در نتیجه  به صالح

الدین از  های سیف از ذکر شکست  الباهردر ). ابن اثیر همچنین 175، الباهرکند (
/ 11 الکامل،چون تل السلطان ( و از دست دادن مناطقی همه.  571الدین در سال  صالح
  پوشی کرده است.)  چشم429/ 11، الکامل) و منبج (427
  

  ق)  589 - 576حک:  . عزالدین مسعود بن مودود (4
الدین ایوبی، های صالحاندازینی از دستالدین در روزهای پایانی عمر، به سبب نگراسیف

برادرش عزالدین مسعود را به جانشینی برگزید. گویا عزالدین فردی تندخوی بود و از 
                                                                                                                                        

الدین ثباته قال: إمّا أنّ هذا أشجع  صالح یالدین بعد انهزام أصحابه، فلمّا رأ و ثبت عزّالدین أخو سیف«. 1
ا فأزالوه عن موقفه، و تمّـت الهزیمـة   النّاس، أو أنّه ال یعرف الحرب، و أمر أصحابه بالحملة علیه، فحملو

 ).421،ص11 ،جالکامل » (علیهم
سالگی به وزارت رسید و  25الدین وزیر بود که در  الدین ابوالحسن فرزند جمال این وزیر کارآمد جالل. 2

و بـه زنـدان   شد الدوله از کار برکنار  ولی با دستور سیف بود، خدمات بسیارمصدر در دو سال وزارتش 
الدین بن نیسان حاکم آمد آزاد شد، ولی یکسال  پدرهمسرش کمال  وی با وساطت که هر چند ؛داافت

 .177ابن اثیر، الباهر، بعد وفات کرد. 
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جای ابوبکر تشبیه و این روی ابن اثیر در بیانی غلوآمیز این نحوۀ جانشینی را با جانشینی عمر به
فۀ دوم بیم داشتند، امّا خلق و خوی کند و نوشته است مردم از تندخویی عمر خلیمقایسه می

). ابن اثیر به دو اقدام عزالدین مسعود 181 همو، الباهر،وی پس از رسیدن به خالفت تغییر کرد (
) 184، الباهر)، دیگری زندانی کردن مجاهدالدین قایماز (183، الباهریکی از دست دادن حلب (

  رز زنگیان بود.اشاره کرده است که هر دو از نظر او از اشتباهات با
الدین با  های صالحهای ضعف زنگیان بود؛ چنانکه جنگدورة حکومت عزالدین سال

سنجرشاه، برادرزاده اش، حاکم جزیره برضد  او بوده است (همو،  عزالدین حاصل سعایت
توان به این موارد اشاره  ذکر نشده است، می الباهرها که در  از وقایع مهم این سال ).184

ق که با تدبیر  581وب میان ترکمانان و کردان در دیار جزیره و موصل درسال کرد: آش
پیمانی عزالدین و پادشاه ارمن  )، هم519/ 11، همو، الکاملالدین قایماز حل شد ( مجاهد

الدین همچون رها،  ) و سقوط مناطق مهمی از زنگیان به دست صالح488/ 11همو، (
  ). 515/ 11 همو،عرابان، نصیبین و میافارقین (حران، رقه، خابور، قرقیا، ماکسین، 

  
  ق)  607 -589(حک:   شاه بن عزالدین . نورالدین ارسالن5

شاه ملقب به سعید را به همت بلند ستوده است و اینکه او،آبرو و  ابن اثیر نورالدین ارسالن
 د (ابن اثیر،را که از دست رفته بود، به پایه نخستین بازگردان یجاه و احترام خاندان اتابک

همه این دوره، روزگار ضعف و فروپاشی زنگیان است و ابن اثیر که  ).  با این291/ 12، الکامل
از رویدادها را دیده است به  عصر این دورۀ پر تالطم و پرحادثه بوده و بسیاریخود هم
رود. ز ذکر جزئیاتی که احتماال مایۀ رنجش خاطر بوده طفره میآورد و اگویی روی می کلی

یابی علل ضعف زنگیان، ابن اثیر به درستی و با دقت به بیماری و مرگ بزرگان در ریشه
همو، الدین زنگی ( و اختالفات مکرر زنگیان موصل و سنجار و حتی خیانت قطب 1زنگی

  شاه از لشکریان ملک عادل الدین ارسالن) اشاره کرده، اما از شکست نور196- 194 الباهر،
  نیامده است. الباهر) ذکری در 194-  12/192،الکاملایوبی (همو، 

  
  ق) 615 -607القاهر (حک:  عزالدین مسعود بن ارسالنشاه، الملک  .6

ها وی از بیماری  سالگی درگذشت. در این سال 17سالگی به قدرت رسید و در  9وی در 

                                                                                                                                        
 یچون عز الدین جوردیک، شمس الدین عبد هللا بن ابراهیم، فخر الـدین عبـد هللا بـن عیسـ     کسانی. 1

  و جمال الدین محاسن. یلنکرمهرانیان، مجاهد الدین قایماز، ظهیر الدین یولق بن ب
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و برادر وی، عمادالدین،  وصل عمالَ به دست  بدرالدین لؤلؤ بودبرد و حکومت مرنج می
قلعۀ عقر و شوش را در اختیار داشت. اطالعات تاریخی از وی که در عصر زوال زنگیان 

ابن اثیر در   ).12/293 الکامل، بود و در جوانی وفات یافت، بسیار اندک است (ابن اثیر،
های وی همانند بذل اموال و  ه و ویژگیاز به قدرت رسیدن القاهر سخن گفت الباهر

همو، همتا دانسته است (ها بی عدالت و علو همت را ستوده و وی را در این خصلت
عصر بودن، بیش از این از او سخنی نگفته و به ذکر رغم همهمه و به ). با این202 الباهر،
برای هیچ کدام از پر طمطراق برای وی بسنده کرده؛ القابی پیوسته و طوالنی که   القاب

سلطان االسالم و المسلمین، ناصر امیرالمومنین، ابی المظفر «اتابکان زنگی نیاورده است: 
» مسعود اعز هللا سلطانه، و اعلی شانه، و نصر جنده و اعوانه و خذل عدو دولته و اهانه

  ).202- 201 ابن اثیر، الباهر،(
  

  اتابکان شام
  ) ق 569 – 541ادل (حک: . نورالدین محمود زنگی، الملک الع1

های نورالدین زنگی اختصاص یافته به زندگی و جنگ الباهرصفحات بسیاری از کتاب 
چون شکست وی از جوسلین فرنگی در شمال حلب  است. از روزهای سخت نورالدین هم

های وی بر صلیبیان مانند فتح  قلعۀ حارم تا روزهای خوش پیروزی  1ق 546در سال 
ترین  و اسارت جوسلین که ابن اثیر از آن به عنوان یکی از بزرگ )109، الباهر(

  ). 103، الباهرهای مسلمانان در نبرد با فرنگان یاد کرده است ( پیروزی
در جایگاه حاکمی آرمانی به تصویر کشیده شده؛ الباهر نورالدین مانند عمادالدین در 

؛ 2فراتر از سن اوست ) که شجاعت و صبرش162، الباهرحاکمی از نوادر روزگار (
ترین بندگان خداست و سیره و روش وی بهترین پادشاهی عادل و برحق که از محبوب

 کس نیک راشدین و عمر بن عبد العزیز، هیچ ی)، چنانکه پس از خلفا107، الباهربوده (
). ابن  11/403،الکامل: ـ ؛ نیز نک163 الباهر،تر از او نبوده است ( خواهرفتارتر و عدالت

                                                                                                                                        
دار نورالدین بود کـه   سالح ،مسلمان یراندر این نبرد نورالدین از جوسلین شکست خورد. از جمله اس. 1

حـاکم   -سالح وی را  همراه داشت. جوسلین سالح نورالدین را برای سلطان مسعود بن قلیچ ارسـالن 
چـه   هـم، آن  یزود  هاین سالح داماد توست ب« قونیه و اقصرا که پدر همسر وی بود فرستاد و پیام داد:

 ).102-101 ابن اثیر، الباهر،( »تر از این است برایت خواهد رسید مهم
  ).99 ابن اثیر، الباهر، د (در این هنگام نورالدین سی و پنج ساله بو. 2
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اثیر، نورالدین را به عدل و انصاف، جهاد با فرنگیان، عبادت، احسان و انعام ستوده 
) و اینکه  وجود این صفات در یک امت جای مباهات دارد، چه رسد به یک 163،الباهر(

کند که در حکومتش اگر عدلی الدین ایوبی نیز نقل می از قول صالح .جا) شخص (همان
را با حکومت سلیمان نبی و حکومت وی  ).167، الباهرت (بوده از نورالدین آموخته اس

مجالس وی را به مجالس رسول هللا (ص) شبیه  ) و166الباهر ، کند ((ص) مقایسه میپیامبر
چیز  دانسته است که در آن جز از علم و دین و احوال صالحان و مشورت در امر جهاد از هیچ

هللا )، خیل124، الباهرهللا (را با صفت سیوف سپاهیان او  ).173، الباهردیگری خبری نبود (
تصرف دمشق به دست نورالدین را لطف  1الطواویس وصف کرده است. ) و جیش131، الباهر(

طور کلی از  ). به107- 106، الباهرداند (خدا به مردم این شهر و پاسخ دعاهای ایشان می
   ).110 هر،البانظر ابن اثیر نورالدین رحمت خدا بر مسلمانان بود (

سازی های ابن اثیر دربارۀ نورالدین هرچند اندک، گاه کتمان و دگرگوندر گزارش
ابن اثیر، نورالدین در نبرد یغری با فرنگیان در سال  ۀشود. برای نمونه، به نوشتدیده می

که به گزارش  )؛ در حالی91 همو، الباهر،؛ 11/134، الکاملق پیروز شد (همو،  543
یا   ).302؛ ابن قالنسی، 1/55در این جنگ نورالدین شکست خورد (ابوشامه، منابع دیگر، 

در نمونه ای دیگر،نورالدین از ریختن خون مسلمانان کراهت داشت، پس با حیله دمشق 
دانست که آنجا را با زور  یاو م الکامل،)، اما بنابر107 اثیر، الباهر، ابنرا تصرف کرد (

دید نزدیک است مغلوب دشمنی  یدمشق هر وقت م ینرواتواند فتح کند، زیرا فرما ینم
خواست؛ فرنگیان هم به  ینوشت و از ایشان یاری م یشود به فرنگیان نامه م  پنجه یقو

-197/ 11، الکاملقدر بیافتد  (همو،  ییاری او می آمدند تا مبادا شهر به دست حریف
شیرکوه ایوبی نمایندۀ های اسدالدین ). همچنین روایتی که ابن اثیر از رشادت198

 الکاملنورالدین در مصر و فرماندۀ وی در نبرد با فرنگیان همراه ابیاتی در مدح وی در 
  ).  122 همو، الباهر،شود ( دیده نمی الباهر) آمده است، در 11/301(

  
  )ق 577-569الصالح (حک:   . اسماعیل بن محمود، الملک2

الدین و تصرف شهرهای وی به دست سیفآغاز دوران حکومت ملک صالح با دو مسألۀ 
اشتباه فاحش بزرگان زنگی در فرستادن وی از دمشق به حلب و در نتیجه ضمیمه شدن 

الدین ایوبی همراه بود. ابن اثیر دربارۀ این اشتباه بزرگان شام در  این شهر به قلمرو صالح

                                                                                                                                        
 ).123 ابن اثیر، الباهر،( سپاه مجهز حجاج بن یوسف در قرن یک هجری .1
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» بر سر ریختند این خاکی بود که به دست خود«نوشته است:  الباهرو  الکاملدو کتاب 
). الباهر از دوران حکومت ملک صالح اطالعات 176 همو، الباهر،؛ 11/415، الکامل(همو، 

چندانی به دست نمی دهد، چنانکه برای هر سال تقریبا یک حادثه، آن هم به صورت 
  ).180- 175 همو، الباهر،مختصر ذکر شده است (

 
  اتابکان سنجار 

  ق)   594 -565دود (حک: الدین بن مو .عمادالدین بن قطب1
آورده، که  الباهرهای معدودی در کتاب الدین روایتابن اثیر از عمادالدین بن قطب

جملگی، تصویری منفی از وی به دست می دهد. در روایت اول، نورالدین در پی مرگ 
الدین که در روزهای آخر عمر ق از داماد خود عماد 565الدین مودود در سال قطب

انشینی کنار گذاشته شده بود، حمایت نظامی کرد و علی رغم نظر مشاوران، پدرش از ج
). ابن 11/362 همو، الکامل،( الدین را همزمان به فرمانروایی رساند وی و برادرش سیف

داند و  های بعدی زنگیان می این نحوۀ تقسیم حکومت را عامل کشمکش الکاملاثیر در 
خانوادۀ اتابک دردسر  یاست که برا یاین روش«ه است: آورد یالدین شهرزور به نقل از کمال

الدین را  سیف یبردار تر فرمان آورد. چون عمادالدین به عنوان پسر بزرگ یوجود م به
است که نسبت به عمادالدین گذشت ندارد. به همین  یالدین نیز فرمانروایپذیرد و سیف ینم

آیند که از این  ین در صدد برمافتد و دشمنا یم یجهت میان ایشان اختالف و دودستگ
ق با مرگ ملک  577در روایت دوم، در سال  ).11/365، الکامل»(برداری کنند مسأله بهره

اش، حلب به قلمرو عزالدین مسعود افزوده شد. عمادالدین از  نامهصالح بر مبنای وصیت
د. البته در به وی امارت سنجار را پیشنهاد دا برادرش امارت حلب را خواست و در مقابل،

 همو، الباهر،(کند  الدین واگذار می نجار را به صالحکنار آن تهدید کرد که اگر نپذیرد،س
ویژه مجاهدالدین قایماز، عزالدین مسعود پذیرفت که حلب را  ). با اصرار بزرگان زنگی به183

د. الدین بو به عمادالدین بسپرد. نتیجه، از دست رفتن شهر مهمی چون حلب به دست صالح
ابن اثیر به صراحت از دست رفتن حلب را، ضرر محض می داند که نتیجۀ تسلیم  الباهردر 

جا). در آخرین روایت، ابن اثیر از حمالت عمادالدین  این شهر به عمادالدین بوده است (همان
موصل به  های آخر پیش از مرگش به قلمرو زنگیان موصل و حمالت متقابل زنگیان در ماه

    ).97- 196 همو، الباهر،گوید ( از مرگش می قلمرو وی پس
الدین  روایت یا ذکر نیکویی از عمادالدین زنگی بن قطب الباهردر مجموع در کتاب 

مودود نیامده است. به نظر ابن اثیر، در میان زنگیان کسی به اندازه او تعصب نابجا در 
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داد و بر میمذهب  نداشت، چنانکه در مذهب ابوحنیفه تعصب سخت از خود نشان 
  ) .191، الباهرکرد (گیری میشافعیان بیش از حد سخت

  
  ق) 616 -594الدین بن عمادالدین (حک: . قطب2

شاه و به  ق یعنی وفات نورالدین ارسالن 607حوادث تا سال  الباهراز آن روی که در 
های حکومت سال نگاشته شده است، از مجموع حوادث قدرت رسیدن ملک قاهر

تنها سه حادثه یاد شده است  ق ادامه داشته، 616بن عمادالدین که تا سال  الدین قطب
و هر سه رویداد حاکی از نزاع و تقابل حاکمان زنگی ناحیۀ  سنجار در برابر حکمرانان 

  ).197-194،الباهرموصل است ( 
  

  اتابکان جزیرۀ ابن عمر 
  )ق 605 – 576معزالدین سنجرشاه (حک:
). ابن اثیر 181 همو، الباهر،اشت که به جانشینی پدر رسید (وی دوازده سال بیشتر ند

هایی از بیشتر از او یاد کرده و روایت الکاملکمتر به وی پرداخته، امّا در  الباهردر 
الدین ایوبی علیه حاکمان زنگی موصل آورده است که نشان از همکاری وی با صالح

؛ 12/60؛ 11/517 همو، الکامل. ـ رد (نکروابط غیر دوستانۀ زنگیان در این دوران زوال دا
ق باز می گردد که  595به سال  الباهر). آخرین روایت از وی در 185-184 الباهر، همو،

ملک افضل علیۀ ملک کامل در آن ابن اثیر خبر از اتحاد وی با نورالدین ارسالنشاه و 
ان اندک است که  دربارۀ او چند الباهرهای ). گزارش195-194، الباهردهد ( ایوبی می

  ق در آن نیامده است. 605حتی خبر قتل وی به دست فرزندش غازی  در سال 
  
   نتیجه

ابن اثیر سرتاسر  التاریخ الباهردر ارزیابی کالن توان گفت که سیمای زنگیان در 
های نیک آنان و ها و کنشجانبدارانه و یکسونگرانه ترسیم نشده و مؤلف،هم به سیاست

های وی از هریک از هایشان پرداخته است. در ارزیابی خرد، روایتکستها و شهم ضعف
باید حساب عمادالدین و نورالدین را از دیگر امیران زنگی جدا کرد.  حاکمان زنگی،

اشدین ر یدر قامت حاکمانی آرمانی همچون خلفا الباهرعمادالدین و نورالدین زنگی در 
اند. در ارزیابی این گونه یافته»شهید«ای و سیمایی اسطورهو عمر بن عبدالعزیز اموی، 

سازی از عمادالدین و نورالدین تنها مختص بخش باید توجه داشت که این گونه قهرمان
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های اسالمی این دوره و ابن اثیرِ مورخِ دربار زنگیان نیست و کم و بیش در دیگر تاریخ
دیگر حاکمان زنگی، هم شود. جز این دو، روایت ابن اثیر از پس از آن نیز دیده می

. در این بخش آن ارزیابی یک سویه به کنار می رود  و ابن متضمن مدح است و هم ذمّ
کند های حاکمان متاخر زنگی را نکوهش میاثیر گاه به صراحت و گاه به کنایه، سیاست
  پردازد. و به علل ضعف و فروپاشی دولت آنان می
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