ت ﺳلﺠوﻗيان
تحليل وضعيت نهاد اتابكي و جايگاه اتابكان در حكوم ِ
كرمان

جمشيد روستا ،دانشيار گروه تاريخ دانشگاه شهيد باهنر كرمان

چكيده
حكومت محلي سلجوقيان كرمان در حدود سال  ٤٣٣ه.ق و به همت مَلِك قاورد بن چغري بيگ تأسيس
گرديد .حكومتي كه پس از وي نيز در خاندان او بهصورت موروثي باقي ماند و تا سال  ٥٨٣ه.ق تداوم يافت.
نوشتار حاضر با كاربرد روش تحليلي بر آن است تا در گام نخست به معرفي حكومت مذكور در مقدمه ،پرداخته و
در دومين گام ضمن واكاويِ نهاد اتابكي و وظايف اتابكان نزد تركمانان سلجوقي ،وضعيت اين نهاد را در
حكومت سلجوقيان كرمان موردبررسي قرار داده و مقتدرترين اتابكان اين دولت را معرفي نمايد .پرسش تحقيق
در اين نوشتار عبارت است از اينكه :نهاد اتابكي در حكومت سلجوقيان كرمان چگونه بوده و اتابكان اين
حكومت از چه جايگاهي برخوردار بودهاند؟ نتيجهي بهدستآمده از اين نوشتار ،نشانگر آن است كه اتابكان
سلجوقي كرمان از اقتداري روزافزون برخوردار بوده و نقش آنان در انتقال قدرت از يك حاكم به ديگري ،از نهاد
وزارت و وزرا نيز بيشتر است .رويكردي كه خاص سلجوقيان كرمان بوده و نسبت به ساير شاخههاي سلجوقيان
– بهويژه سلجوقيان بزرگ -از تازگي برخوردار است.

واژگان كليدي :كرمان ،سلجوقيان ،نهاد اتابكي ،اتابكان.
تاريخ دريافت٩٦/٠٣/١٥ :

تاريخ پذيرش٩٧/٠٢/٠٢ :
E-mail: jamshidroosta@yahoo.com
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مﻘدمﻪ
سلجوقيان »قبيلهاي ترك نژاد بودهاند كه در زمان سلاطين غزنوي و در اواخر قرن چهارم هجري،
از آسياي ميانه به ماوراءالنهر مهاجرت كردند ،چون يكي از پيشوايان ايشان سلجوق بن دقاق بود لذا
اخلاف او را به نام وي سلجوقيان يا سلاجقه خواندهاند) «.مشكور (٧٢ :١٣٥٠ ،نوادگان سلجوق پس از
شكست سپاهيان سلطان مسعود غزنوي در محل دندانقان در سال  ٤٣١ه.ق بر خراسان ،مستولي شدند
و بهزودي حركت خود براي فتح نواحي داخلي ايران را آغاز نمودند .طغرل بن ميكائيل بن سلجوق –
كه در رأس سلجوقيان قرار داشت -تصميم گرفت با تقسيم نقاط فتحشده و واگذاري فتح نقاط جديد به
برادران و برادرزادگان ،اولاً تسلط خود بر نقاط فتحشده را تثبيت كرده و ثانياً نواحي فتح نشده را
بهسرعت فتح كرده و تحت اقتدار درآورد .از همين رو بود كه »ولايت قسمت كردند و هريكي از مقدمان
به طرفي نامزد شد .چغري بك كه برادر مهتر بود مرو را دارالملك ساخت و خوراسان بيشتر خاص كرد
و موسي يبغو به ولايت بُست و هرات و سيستان و نواحي آن چندانكه تواند گشود ،نامزد شد و قاورد
پسر مهين چغريبك به ولايت طبسين و نواحي كرمان) .«...راوندي (١٠٤ :١٣٦٣ ،بهاينترتيب فتح
ايالت كرمان و نواحي اطراف آن به قاورد بن چغريبيگ واگذار گرديد؛ اما راجع به زمان ورود قاورد به
كرمان و تشكيل حكومت سلاجقه كرمان توسط وي نظرات متفاوتي وجود دارد .برخي از منابع برآنند كه
»مَلِك قاورد سلجوقي به سال  ٤٣٣ه.ق به دستور عم خود طغرلبيگ عازم فتح كرمان گرديد«.
)ميرخواند (٦٩٨ /٤ :١٣٧٥ ،بعضي ديگر برآنند كه ملك قاورد به سال  ٤٤٢ه.ق عزم تصرف كرمان
نمود )وزيري .(٣٤٣ /١ :١٣٧٠ ،در اين ميان مورخاني چون بنداري نيز از اين واقعه به هنگام بيان وقايع
سال  ٤٤٧ه.ق سخن به ميان آوردهاند )بنداري .(٣٧ :١٣٥٥ ،اگرچه اين ديدگاهها بسيار متناقض هستند
اما با توجه به اينكه ملك قاورد در سال  ٤٦٥ه.ق وفات يافته و مدت حكومتش نيز  ٣٢سال بوده است
به نظر ميرسد همان ديدگاه نخست يعني سال  ٤٣٣ه.ق به واقعيت نزديكتر است) .حلمي:١٣٨٣ ،
٥٣؛ لسترنﺞ٣٢٦ :١٣٨٣ ،؛ روستا(٧٧ :١٣٩٢ ،
همزمان با ورود قاورد به كرمان شاخهاي از ديالمه بر اين سرزمين حكومت ميكردند كه تحت
اقتدار فرمانروايي بنام ابوكاليجار قرار داشتند .اين امير ديلمي كه مركز حكومتش در شيراز بود مردي از
اهالي ديلم بانام بهرام بن لشكر ستان را از طرف خود حاكم كرمان ساخته بود )افضلالدين كرماني،
 .(٣ :١٣٢٦با حضور تركمانان در خدمت قاورد ،بهرام ،نايب ابوكاليجار ،مصلحت را در صلح با قاورد ديد
و با دادن زهر به ابوكاليجار ديلمي ،حكومت كرمان را تسليم قاورد نمود )حافظ ابرو٢٣ /٣ :١٣٧٨ ،؛
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افضلالدين كرماني .(٤ :١٣٢٦ ،قاورد در پيشروي به سمت جنوب ،كرمان و كوهستان طبس را به
تصرف درآورد .طبس ،دژي بااهميت و مركز بازرگاني بر سرراهي بود كه از كنار كوير بزرگ نمك عبور
ميكرد و خراسان را به كرمان متصل ميساخت )بويل(٥٥ :١٣٨٠ ،؛ اما شكست ابوكاليجار ،پايان كار
قاورد براي تسلط بر كرمان نبود چراكه قومي ديگر بانام قوم قفﺺ  ١نيز در برخي از نقاط كرمان تسلط
داشت .اين قوم به گفتهي منابع ،قومي شرير بودند و مشكلات فراواني را براي مَلِك قاورد ،فراهم
آوردند؛ اما وي سرانجام توانست با بهكارگيري جاسوساني در بين آنها اين قبيله را نيز قتل و غارت
نمايد )وزيري٣٤٦-٣٤٧ /١ :١٣٧٠ ،؛ افضلالدين كرماني .(٨-٩ :١٣٢٦ ،ملك قاورد پس از غلبه بر
ديلميان و قفﺺها و تسلط كامل بر كرمان ،راهي فتح عمان شد و در اين امر از امير هرموز خواست كه
وي را ياري نمايد و تجهيزات اين سفر را براي او فراهم سازد؛ اما والي عمان  -كه شخصي بود به نام
شهريار بن تافيل -بدون مقاومت تسليم شد و در آن سرزمين خطبه و سكه به نام ملك قاورد خوانده
شد )خبيصي .(١٠ :١٣٤٣ ،پس از تسخير عمان ،فتح كرمان به پايان رسيد و قاورد تمامي خاك ولايت را
را تصرف نمود.
بدين ترتيب حكومت سلجوقيان كرمان تأسيس گرديده و پايههاي آن مستحكم شد .حكومتي كه
پس از ملك قاورد بن چغريبيگ نيز در ميان فرزندان و نوادگان وي تداوميافته و مدتزمان يك سده و
نيم بر سرزمين كرمان و نواحي اطراف آن اقتدار داشت .همزمان با حاكميت اين حكومت نيز مانند ساير
شاخههاي برآمده از تركمانان سلجوقي ،نهاد اتابكي وجود داشته و جايگاه اتابكان ،بسته به ميزان اقتدار
يا عدم اقتدا ِر حكّام ،تغيير مييافت .نوشتار حاضر بر آن است تا به واكاوي اين نهاد در حكومت
سلجوقيان كرمان پرداخته و پاسخي درخور براي پرسشهاي ذيل بيابد -١ :نقش و جايگاه نهاد اتابكي
در دستگاه سياسي -اداري حكومت سلجوقيان كرمان چگونه بود؟  -٢مقتدرترين اتابكان سلجوقي
كرمان چه كساني بودند و اقدامات آنان چه بود؟
پيشينﻪي پژوهش
بهرغم اهميت فراوان و موقعيت ويژهي دولت سلجوقيان كرمان در تاريخ ميانهي ايران ،اين
سلسله كمتر موردعنايت محققان و انديشمندان ،قرارگرفته و در دوره معاصر ،كمتر كسي تحقيق و
تفحّﺺ در باب اين سلسله را عهدهدار گرديده است .اگرچه مورخان متقدمي همچون افضلالدين
ابوحامد كرماني )قرن  ٦ه.ق( و محمد بن ابراهيم خبيصي در آثاري همچون "بدايع الازمان في وقايع
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ن عصر
كرمان"" ،عقدالعلي للموقف الاعلي" و "سلجوقيان و غز در كرمان" تاريخ سياسي كرما ِ
سلجوقي را بيان داشتهاند اما كتابها يا مقالات تأليف شده در دوره معاصر در باب سلجوقيان كرمان،
بسيار اندك و انگشتشمارند .از ميان معاصرين تنها محمدابراهيم باستاني پاريزي است كه با دلسوزي
تمام ،كار بر روي حكومتهاي محلي كرمان همچون سلجوقيان و قراختاييان كرمان را آغاز كرده و در
طول حيات خويش برخي از منابع متقدّم را تصحيح نموده و يا مقالاتي در باب آنان به رشته تحرير
درآورده است ،اما باز آنچه در تمامي اين آثار از قلم افتاده ،وضعيت نهاد اتابكي حكومت سلجوقيان
ب »تاريخ تحولات سياسي،
كرمان و جايگاه اتابكان در اين حكومت است .شهرا ِم يوسفيفر نيز در كتا ِ
اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي ايران در دوران سلجوقيان« مطالب ارزشمندي را در باب نها ِد اتابكي
ن بزرگ پرداختهاند .مايهء
ارائه كرده و البته به وضعيت اين نهاد در دستگاه اداري حكومت سلجوقيا ِ
خرسندي است كه در سال  ،١٣٨٧كتابي تحت عنوان " تاريخ سلجوقيان كرمان" به نگارش محسن
مرسلپور ،توسط مركز كرمانشناسي انتشار يافته است .در اين كتاب ،نگارنده ،به خوبي تاريخ سياسي
كرمان در عهد سلجوقيان را تبيين نموده است اما از اختصاص بخشي مستقل به اتابكان ،خودداري
كرده و مقالهء حاضر بر آن است تا با تمركز بر اين موضوع ،نكات مبهم و مغفول مانده در حوزهء اتابكان
سلجوقي كرمان را مورد واكاوي قرار دهد.
ضرورت و اهميّت پژوهش
ن كرمان نه تنها به بازشناسي اتابكان و نقش آنان در وضعيت
بررسي وضعيت نهاد اتابكيِ سلجوقيا ِ
سياسي و بهويژه چالشهاي نظاميِ ميانِ مدعيانِ تاج و تخت در اواخرِ حكومتِ سلجوقيان در كرمان
كمك مينمايد بلكه با نگاهي تطبيقي اثبات مينمايد كه اقتدار اتابكانِ دربا ِر سلجوقيِ كرمان نسبت به
ن بزرگ  -بيشتر بوده و به عبارت بهتر حتّي در مواردي
ساير شاخههاي سلجوقيان  -بهويژه سلجوقيا ِ
نهادِ اتابكي با اقتداري بيشتر از نهادِ وزارت عمل مينمايد .همين موضوع جنبهاي نوآورانه به پژوهش
حاضر داده است.
ﺷمﻪاي دربارهء منصب اتابكي در ايران و وظايف اتابكان در نزد تركمانان
ﺳلﺠوﻗي
واژهي اتابك كه در تاريخ بهصورت ديگري همچون اتابگ  ،٢اتابيك  ٣و اتابيگ نيز آمده درواقع
»...كلمهاي تركي و مركب است از »اتا« به معني پدر و »بيگ« ]بك= بگ[ به معني بزرگ .اين لقب و
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عنوان معمولاً به لَلهها و پرستاران شاهزادگان سلجوقي داده ميشد كه در آغاز امر بهصورت غلام در
دربار مشغول خدمت ميشدند و به مرور در اثر كارداني و لياقت يا به جهات ديگر موردعنايت سلطان و
ديگر درباريان قرار ميگرفتند و به كسب مقام و موقعيتي در مملكت توفيق مييافتند) «...راوندي،
 .(٢٧٦/٢ :١٣٨٧مؤلف كتاب حبيبالسير نيز بر آن است كه» :زمرهء فضلاء مورخين متقدّمين و متأخّرين
متأخّرين چنين آوردهاند كه اعاظم سلاطين سلجوقي ،اولاد امجاد خود را به امراء كبار ميسپردند و آن
َملِكزادگان از اميراني كه مربي ايشان بودند به اتابك يعني اتابيك تعبير ميكردند« )خواندمير:١٣٨٠ ،
.(٥٥١/٢
واژهي اتابك درواقع مترادف واژههايي همچون لَله ،لالا ،اتاليق و اتاليك نيز هست .اگرچه اين
واژهها تُركي بوده و اكثر آنها به ايران دوره اسلامي و به طور خاص به زمان سلجوقي و پس از آنها
بازميگردد ،اما يادآوري اين نكته نيز ضروري است كه با تأمل در تاريخ ايران دوران باستان نيز ميتوان
به سنتي مشابه همين سنت اتابكي برخورد .سنتي كه ميتوان از آن با نام " نهاد دايگاني" نام برد:
»گزارشهاي تاريخي نشان ميدهند كه در دوران ساسانيان پارهاي از شاهزادگان ايراني ،هنرها و
دانشهاي شاهانه را در چهارچوب نهاد دايگاني ميآموختهاند .در اين شيوة پرورش ،شاهزادة ساساني
هنرهايي همچون اسب سواري ،زوبين و كمند افكندن ،جنگيدن با نيزه ،كمان داري ،چوگان بازي و
فضيلتهاي بايستة شهرياري هم چون دادگري ،بخشندگي ،وفاداري به پيمانها و خويشتنداري و
جوانمردي را پيش داية خود كه ميتوانست هم وند بزرگ يك دودمانِ نژاده و يا يكي از شاهكهاي
دست نشاندة ساسانيان باشد ،ميآموخت و دايه ،در آينده پشتيباني از آن شاهزادة دست پروردهاش را
وظيفة خود ميديد .نهاد دايگاني در نزديك به پنﺞ سده تاريخ ساسانيان پديدهاي كامل ًا شناخته شده بوده
و آگاهيم كه شماري از پادشاهان ساساني پيش از گرفتن تاج و تخت شهرياري ايرانشهر در چهارچوب
نهاد دايگاني ،پرورش يافتهاند« )جليليان.(٧١ :١٣٩١ ،
بدين ترتيب پيشينهء اين نهاد در ايران را ميتوان به قبل از ورود تركمانان سلجوقي بازگرداند .بعد
از سلجوقيان نيز سنت اتابكي ،تحت عناويني همچون للگي ،اتاليقي و ...ادامه يافت .براي نمونه
همزمان با دوره تيموريان علاوه بر واژهي اتابك و سنت اتابكي از واژه لَله و سنت للگي نيز ياد شده
است ...» :سلطان خليل ،چون رايت استقلال در تختگاه برافراشت؛ خاطر را به ضبط و كفايت مهمّات
ممالك آذربايجان و عراقين و فارس داشت و خَلَف صدق خويش شاهزادهء ارجمند اميرزاده الوند را با
طايفهاي از امراي نامدار مثل حسينبيك قوجهحاجي كه اميري با تدبير بود و جهانگيرِ صاحبشمشير و
سردار مسلمانخوي فرزانه و جهاندار عادل طب ِع يگانه و تعهّد للگي و تربيت پادشاهزاده او فرمودي«...
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)خنجي .(١٢١ :١٣٨٢ ،اين روند پس از زوال تيموريان نيز در ايران ادامه داشت و همزمان با دوران
حاكميت دولت صفويه ،سنت للگي رشد و رونق فراوان يافته و تعداد لَله ها بسيار زياد شد .در ابتداي به
ي سلسلهء صفويه ،اغلب حُكام ايالات از بستگان خاندان سلطنتي از قبيل پسران ،نوادگان،
شكلگير ِ
برادران و برادرزادگان پادشاه بودند و اكثر شاهزادگان را در طفوليت يا سالهاي نوجواني به حكومت
ايالات ميفرستادند .تقريب ًا همواره يك مربّي نيز بهنام لَله همراه آنها به محل حكومت ميرفت .حتي
هنگامي كه آنها به سن بلوغ نيز رسيده بودند باز لَله ،ملازم آنها بود و شاهزاده ،اسم ًا دارندهء حكومت بود.
بود .كار للگي در موارد محدودي به چند تن از امرا متفق ًا نيز داده شده است .همچنين للگي را پدري
)اتابيگي( شاهزاده نيز ميدانستهاند )ر.ك :هربرن .(٥٩ :١٣٤٩ ،براي مثال محمديوسف واله قزويني
مؤلف كتاب "خُلد بَرين" به هنگام تولد يكي از فرزندان شاه اسماعيل صفوي ،از واگذاري پرورش فرزند
به يكي از بزرگان كشوري خبر داده و بر آن است كه ...» :شاهزادهء والاتبار را به "سام ميرزا" موسوم
ساختند و امر للگي آن دوحهء رياض سلطنت را به عهدهء امير عاليشأن ،دورميشخان ،مفوّض گردانيده
ن بلندمكان به شكرانهء اين موهبتِ خسروانه ،پيشكشهاي شاهانه كشيد) «...واله قزويني:١٣٧٢ ،
خا ِ
 .(٢٦٧اين روند در دورههاي افشار ،زند و قاجار نيز ادامه يافته و اكثر شاهزادگان اين دولتها نيز بر طبق
سنت و رسم للگي پرورش مييافتند .همزمان با شكلگيري مقدمات اوليهء دولت افشاريه ،فتحعليخان،
از رؤساي ايل قاجار ،سرپرستي و للگي تهماسب ميرزا از شاهزادگان ناكام صفويان را عهدهدار بود اما
سرانجام نيز در اثر توطئهء تهماسب ميرزا و نادرقلي ،فتحعليخان قاجار به قتل رسيد ...» :فتحعليخان
قاجار تيموري ،از بيوفايي و نقض عهد و ميثاق نواب اشرف اقدس ،تهماسب ميرزا ،رنجيده و خانهنشين
شده .آن والاجاه ،او را طلب فرمود .به خدمتش نرفت و عريضهاي به خدمت فلك رفعتش نوشت كه :اي
اي نواب مالكرقاب زمان و اي وليعهد سلطان جهان ،خداي عالم ،تبارك و تعالي ،در قرآن مجيد
ميفرمايد :اوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا .در وقتيكه در دمورقاپي  ،٤محبوس بودي ،با برادران خود
كه آخرالامر ،همه به شمشير و خنجر افاغنه كشته شدند ،من به مردي و مردانگي ،تو را از ميان ايشان
انتخاب نموده و بيرون آوردم نظر به آن كه از بدو طفوليت تو ،اتابك و لَله و مربي تو ،من بودم و شب و
روز ،از روي ارادت و اخلاص ،به خدمتگذاري تو ،قيام و اقدام نمودم و در هيچ باب ،در خدمت تو ،تقصير
تقصير ننمودهام .تا آنكه به مرتبهء استقلال رسيدي و با من ،عهد و ميثاق نمودي كه تا زنده باشي،
بيمشورت و مصلحت من ،كاري نكني) «...آصف.(١٨٠ :١٣٨٢ ،

تحليل وضعيت نهاد اتابكي و جايگاه اتابكان در حكومتِ سلجوقيان كرمان

٢٣٥

پس از اين اجمال در باب منصب دايگاني ،اتابكي و لَلگي در پويهء تاريخ ايران ،حال بايد به اصل
سخن بازگشت و از وظايف اتابكان در عهد تركمانان سلجوقي ،سخن به ميان آورد .در باب وظايف
اتابك بايد چنين بيان نمود كه وي ضمن اينكه وظيفه داشت قلمرو اقطاعي شاهزاده را از طرف او اداره
كند )قدياني (٨١/١:١٣٨٧ ،بايد به عنوان پدري معنوي سعي ميكرد آن جوان را به گونهاي تربيت كرده
و پرورش دهد كه جامع شايستگيهاي مورد ستايش تُركان و از جمله لياقت احراز جانشيني شخﺺ
حكمران را پس از مرگ وي داشته باشد )يوسفي فر .(٢٠٠ :١٣٨٧ ،بدون شك يكي از نخستين و در
عين حال كاملترين نمونههاي منصب اتابكي ،خواجه نظامالملك طوسي بود كه ابتدا از سوي
چغريبيگ به اتابكي فرزندش آلبارسلان سلجوقي انتخاب شد .وي نه تنها در تربيت آلبارسلان
كوشش فراوان كرد بلكه توانست اين شاهزاده را به سلطنت برساند .وي به مدت ده سال اتابكي و
وزارت آلبارسلان و بعد از كشته شدن اين سلطان درسال  ٤٦٥ه.ق ،به مدت بيست سال به عنوان
اتابك و وزير ملكشاه به ادارهء امور امپراطوري سلجوقي پرداخت )خواندمير١٥٠-١٥١ :٢٥٣٥ ،؛ مؤلف
ناشناس .(٥١ :١٣٧٧ ،خواجه نظامالملك در اين دوره در تمامي امور اعم از فتوحات و لشكركشيها،
عزل و نصبها ،ازدواجهاي سياسي ،ارتباط با خلافت بغداد ،امور تجاري و عوارض مالياتي شهرها،
نظارت بر اوقاف و نهادهاي مذهبي و فرهنگي ،صاحب نظر بود (٦١٩: ١٩٩١Lambton, ) .به عبارت
بهتر اگرچه در سنت اسلامي ،اقتدار اصلي در دست يك نفر ،يعني سلطان بود اما ماهيت قدرت سلطان
به تعادل بين نيروها و مقامات مختلف بستگي داشته و حفظ قدرت سلطان از طريق كنترل قدرت بين
امرا و ارتش و نهادهاي دولتي صورت ميگرفت .كاري كه خواجه نظامالملك به خوبي از عهدهء انجام
آن برآمده و بدون ترديد اصليترين اقدام وزارت ،يعني تدبير امور مملكتي را به بهترين وجه انجام
ميداد) .ر.ك .373-٣٧٠: ١٩٥٧ Lambton, :كلوزنر .١٠٢-١٠٧ :١٣٦٣ ،اقبال آشتياني:١٣٣٨ ،
.(٢٢
در مجموع ميتوان چنين بيان نمود كه اگرچه ابتدا استفاده از منصب اتابكي به عنوان ابزاري
كارآمد براي افزايش نظارت حكومت مركزي بر قلمروهاي دور و نزديك ،دور كردن امراي مقتدر از
مركز و كاهش فشارهاي آنان در دربار ،دور كردن شاهزادههاي سلجوقي از دربار و اعمال نظارت مؤثر
بر فعاليتها و تمايلات سياسي آنان ،پيامدهايي مفيد براي حاكميت سلجوقيان بزرگ داشت اما به زودي
بروز ضعف در ساختار سياسي و بدنهء ديوانسالاري ،سبب گرديد تا اتابكان از اقتدار سياسي و اقتصادي
زيادي در قلمرو خود برخوردار شده و از همين رو در امور جانشيني سلاطين سلجوقي دخالت كنند .اين
روند در اواخر دوران سلجوقي چنان شدت گرفت كه منجر به ايجاد حكومتهايي محلي توسط اتابكان
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سلجوقي شد .حكومتهايي همچون اتابكان فارس ،اتابكان آذربايجان ،اتابكان يزد و اتابكان لر كه خود
از اقتداري روزافزون برخوردار شدند) .يوسفيفر.(٢٠٢ :١٣٨٧ ،
جايگاه اتابكان در حكومت ﺳلﺠوﻗيان كرمان
همزمان با حاكميت سلجوقيان كرمان نيز همچون سلجوقيان بزرگ و به تقليد از اين حكومت،
ديوانهايي همچون ديوان وزارت ،ديوان اشراف ،ديوان استيفا ،ديوان انشاء و مناصب ديگري همچون
اتابكي و امير سلاح وجود داشت )مرسلپور .(١٣٠-١٣١ :١٣٨٧ ،با واكاوي تاريخ سلجوقيان كرمان -و
همانگونه كه در صفحات بعد نيز به طور مفصّل شرح داده شده -ميتوان دريافت كه طي حاكميت آنها،
نه تنها اتابكان ،وظايف مرسوم خود همچون سرپرستي شاهزادگان و پرورش آنان را انجام ميدادند بلكه
با اقتدار كامل از شاهزادهء مدنظرشان براي رسيدن به تاج و تخت ،حمايت ميكردند .آنها بعد از بر
تخت نشاندن شاهزادهء مدنظر خود نيز اينقدر اقتدار داشتند كه ميتوانستند سلطانِ تازهقدرتيافته را
تحت كنترل خود درآورده و يا حتي در صورت لزوم وي را از تخت به زير بكشند .براي نمونه »اتابك
قطبالدين محمد...كدخداي خويش ناصرالدين كمال را بخواند و خانه خالي كرد و گفت:
تا چند ازين نشست ،بَر بايد خاست
زين طايفه ،كار ما نخواهد شد راست
اي ناصرالدين ،من با غفلت اين پادشاه و حق ناشناسي او درماندهام .افسر اين مملكت ،من بر سر
او نهادم ]و[ مشتي مجهول ،از غايت شقاوت ميكوشند تا او را از سرير سلطنت فرود آورند و حل و عقد
اين گره بدست منست و َمثَل عوام چنانكه ،هركس ]كه[ خَر بر بام بَرَد ،خود بزير تواند آورد«...
)افضلالدين كرماني.(٥٦ :١٣٢٦ ،
اين در حالي است كه در دولت سلجوقيان بزرگ ،وزير ،محور دستگاه حكومتي بود و به عنوان
نايب سلطان ،تمام جنبههاي تشكيلات كشوري را برعهده داشت .اين مهم را ميتوان به روشني از لا به
به لاي حيات و اقدامات سياسي -اداري وزرايي همچون خواجه عميدالملك كندري ،خواجه نظامالملك
طوسي و ديگر وزراي متنفّذ و مقتدر دربار سلجوقيان بزرگ دريافت .براي نمونه مؤلف دستورالوزراء ،در
باب خواجه عميدالملك كندري چنين بيان ميدارد كه» :به وفور عقل و فراست و صنوف فضل و
كياست ،موصوف و معروف بود و در صنعت انشاء و فصاحت و فن استيفاء و سياقت ،يد بيضا مينمود...
در زمان سلطنت سلطان طغرل بيك ،بيست سال در كمال استقلال به انتظام مهام وزارت پرداخت«...
)خواندمير .(١٤٨-١٤٩ :٢٥٣٥ ،در باب مقام و جايگاه خواجه نظامالملك طوسي نيز همين جمله كافي
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ت نظام
است كه» :الحق به رأي رزين و فكر متين آن خواجهء صاحبتمكين ،امور مُلك و ملت ،صف ِ
ت سرانجام پذيرفت) «...همان(١٥٣ :
گرفت و مهام دين و دولت ،سم ِ
بدين ترتيب ميتوان دريافت كه در دربار سلجوقيان بزرگ ،وزير از قدرت سياسي فراواني برخوردار
بود؛ وي در به سلطنت رسيدن پادشاهان نقش داشت ،مذاكرات خويشاوندي را انجام ميداد ،در فتوحات
و لشكركشيها حضور داشت ،بر مجالس مظالم مينشست ،امور مالي امپراطوري را كنترل ميكرد و بر
نهادهاي ديني نظارت داشت اما در دولت سلجوقيان كرمان ،نقش سياسي وزير بسيار كم رنگ بود و
تمامي اين اختيارات بدست اتابكان افتاده بود .با تأمل در حاكميت سلجوقيان كرمان ميتوان دريافت كه
همزمان با گذشتِ تاريخ حاكميت اين دولت ،از اقتدار سلاطين كاسته شده و بر جايگاه و اعتبار اتابكان
افزوده ميشد .اين روند بهويژه در اواخر دوران سلجوقيان كرمان به اوج خود رسيد .با توجه به اينكه از
واپسين سالهاي حكومت سلجوقيان كرمان و به همت افضلالدين ابوحامد كرماني اطلاعات جامعي در
دست است ميتوان دقيقتر به اين مهم پرداخت) .ر.ك :افضلالدين كرماني.(٣٦-٩٥ :١٣٢٦ ،
به نظر ميرسد نخستين مرتبهاي كه در منابع ،از منصب اتابكي سلجوقيان كرمان سخن به ميان
آمده همزمان با حكومت ايرانشاه سلجوقي است .وي كه پنجمين حاكم سلجوقي كرمان است بعد از
مرگ پدرش تورانشاه ،در سال  ٤٩٠ه.ق بر تخت سلطنت نشست )شبانكارهاي .(١٩٠ :١٣٦٣ ،اتابك وي
فردي بود كه در منابع از وي با نام نصيرالدوله ،ياد شده است .با تأمل در دوران حكومت ايرانشاه )-٤٩٥
 ٤٩٠ه.ق( ميتوان دريافت كه پنﺞ سال حكومت وي درواقع دوران حكومت اسماعيليان در كرمان بود و
سرانجام نيز به دليل حشر و نشر وي با اسماعيليان ،علماي وقت همچون قاضي ابوالعلاء بكويه و امام
تاج الدين القراء ،فتوا به مباح بودن خونش دادند ) ٥منشي كرماني١٧ :١٣٦٢ ،؛ حافظ ابرو٣ :١٣٧٨ ،
 .(٢٦/اتابك نصيرالدوله كه ميدانست اكثريت مردمان كرمان بر مذاهب شافعي و حنفي بوده و به هيچ
روي اين رفتار سلطان را نخواهند پذيرفت؛ بر آن شد تا ايرانشاه را از همراهي با اسماعيليان بازدارد» :در
زمان حكومت ايرانشاه كفر و الحاد در دستگاه حكومتي رونق گرفت .وي اتابكي داشت به نام
نصيرالدوله كه شخصي متدين بود و مدام ايرانشاه را نصيحت مينمود تا با اوباش و اراذل كه يكي از
آنها كاكابليمان نام داشت معاشرت ننمايد« )وزيري(٣٦٣ /١ :١٣٧٠ ،؛ اما ايرانشاه توجهي به نصايح
اتابك نصيرالدوله ننمود و سرانجام نيز »با اينهمه دولتخواهي ،قصد كشتن اتابك كرد چون اتابك را
معلوم شد بگريخت و با پانصد سوار به جانب اصفهان رفت) «.افضلالدين كرماني.(٢٠ :١٣٢٦ ،
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با فرار اتابك نصيرالدوله به اصفهان ،ايرانشاه با فراغ بال به اقدامات خود پرداخته و روز به روز بر
اقتدار اسماعيليان افزوده ميشد تا اينكه »شيخ الاسلام و علماء انام و قضاه عهد بر خلع او متّفق شده
فتوي نوشتند كه هرگاه پادشاهي الحاد و زندقه بر دين اسلام اختيار كند خون او مباح باشد و لا طاعة
للمخلوق في معصية اللّه تعالي و عوام را بر خروج فتوي دادند ...كاكابليمان و پيروان را و خاصان را به
دوزخ فرستادند ...ايرانشاه با دو سوار ،جان از مهلكه بيرون برد و بگريخت ...از دارالملك ،فرخ قفجاق را
با فوجي از حشم ،پي او فرستادند ،در منزلي كه آنرا »كوشك شيرويه« گويند به ايرانشاه رسيد و همانجا
او را هلاك كرد .سر او به بردسير آورد)«.خبيصي (٣١-٣٢ :١٣٤٣ ،اتابك نصيرالدوله آنقدر اقتدار نداشت
تا ايرانشاه را از اقدامات غيرمعقولش بازدارد و سرانجام نيز فرار را بر قرار ترجيح داد .بعد از قتل ايرانشاه
نيز به سبب اقتدار پادشاهان جديد ،محيالاسلام ارسلانشاه بن كرمانشاه بن قاورد – كه مدت چهل و دو
سال )از  ٤٩٥تا  ٥٣٦ه.ق( بر كرمان و مكران پادشاهي كرد -و پسرش ملك محمد بن ارسلانشاه – كه
پانزده سال يعني از سال  ٥٣٦تا سال  ٥٥١ه.ق پادشاهي كرد -اتابكان نتوانستند نفوذ خود را گسترش
دهند اما بدون ترديد دوران حكومت ملك طغرلشاه )از  ٥٥١تا  ٥٦١ه.ق( و فرزندانش )از  ٥٦١تا ٥٨٣
ه.ق( را بايد دوران اقتدار بيچون چراي اتابكان ناميد) .ر.ك :افضلالدين كرماني١٨ :١٣٢٦ ،؛ وزيري،
 .(٣٦٧-٣٦٨/١ :١٣٧٠از جملهء اين اتابكان ميتوان به افرادي همچون اتابك علاءالدين بوزقش ،٦
اتابك مؤيدالدين ريحان و اتابك قطبالدين محمد اشاره كرد) .روستا (٨٦-٨٧ :١٣٩٢ ،در ذيل ،ضمن
معرفي اين اتابكان و بيان جايگاه آنان در دستگاه سياسي -اداري سلجوقيان كرمان ،به اقدامات اساسي
آنان پرداخته شده است.
نﻘش و جايگاه خواجﻪ اتابك علاءالدين بوزﻗش در دﺳتگاه ﺳلﺠوﻗيان كرمان
با تأمل در منابع مختلف تاريخي و بهويژه تواريخ محلي ،ميتوان دريافت كه اين منابع ،دوران
اتابكي و اقتدار خواجه اتابك علاءالدين بوزقش را همزمان با دوره سلطنت سلطان طغرلشاه بن محمد
دانستهاند) .ر.ك :خبيصي٥١ :١٣٤٣ ،؛ محرابي كرماني (٥٠ :١٣٨٣ ،طغرلشاه ،هشتمين سلطان سلجوقي
كرمان بود و پيش از وي هفت تن ديگر نيز به سلطنت رسيده بودند .در باب چگونگي حاكميت سلاطين
سلاطين قبل از وي و روند دستيابي او به تاج و تخت بايد چنين بيان داشت كه بعد از قتل قاورد در سال
سال  ٤٦٥ه.ق حكومت به يكي از فرزندان وي با نام كرمانشاه رسيد )افضل الدين كرماني.(١٧ :١٣٢٦ ،
قاورد پيش از اينكه به جنگ سلطان ملكشاه بن آلب ارسلان برود فرزند خود كرمانشاه را به نيابت
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حكومت كرمان گماشت .وي نيز پس از يكسال نيابت پدر در كرمان در سال  ٤٦٦ه.ق درگذشت
)همان .(١٤ :شايد بههمين دليل است كه اغلب مورخان از كرمانشاه در زمره پادشاهان سلجوقي كرمان
ياد نكردهاند و پس از قاورد ،فرزند ديگر وي ،يعني سلطانشاه را به عنوان دومين سلطان سلجوقيان
كرمان معرفي كردهاند) .مرسلپور .(٦٥ :١٣٨٧ ،سلطانشاه ،در جنگ پدرش با سلطان ملكشاه ،حاضر بود
و اگرچه وي نيز اسير شده و به چشمانش ميل كشيدند اما وي بينايي خود را از دست نداد و پس از
يكسال توانست به كرمان بازگشته و به حكومت سلجوقيان كرمان برسد )افضل الدين كرماني:١٣٢٦ ،
 .(١٧-١٦بعد از سلطانشاه ،عمادالدنيا و الدين تورانشاه به پادشاهي رسيد .وي مدت سيزده سال با عدالت
عدالت و رعيتپروري به امور حكومتي پرداخت) .مستوفي (٤٧٢ :١٣٦٤ ،پس از وي فرزندش ،ايرانشاه
بر تخت سلطنت نشست ) ٤٩٠-٤٩٥ه.ق( )شبانكارهاي (١٩٠ :١٣٦٣ ،و پس از پنﺞ سال اغتشاش و
كشمكشهاي مذهبي سرانجام ارسلانشاه بن كرمانشاه بن قاورد به سال  ٤٩٥ه.ق به تخت سلطنت
سلجوقيان كرمان نشست) .خبيصي٣٣ :١٣٤٣ ،؛ وزيري .(٣٦٤ / ١ :١٣٧٠ ،بعد از ملك ارسلان ،فرزندش
فرزندش مغيﺚالدنيا و الدين محمد به پادشاهي رسيد )افضلالدين كرماني .(١٨ :١٣٢٦ ،وي پانزده سال
يعني از سال  ٥٣٦تا سال  ٥٥١ه.ق پادشاهي كرد )وزيري .(٣٦٨-٣٦٧/ ١ :١٣٧٠ ،سرانجام بعد از مرگ
محمد بن ارسلانشاه در سال  ٥٥١ه.ق پسرش طغرلشاه به سلطنت سلجوقيان كرمان رسيد ٧.طغرلشاه در
در حالي به سلطنت رسيد كه پدرش ،ملك محمد ،سرزمين كرمان را به محيطي پر از ترس و ارعاب و
ترور بدل ساخته بود و »بر اثر سازمان عظيم جاسوسي و پنهانپژوهي كه او ]ملك محمد[ فراهم آورده
بود ،چنان شده بود كه هيچكس در هيچ باب نميتوانست به اطمينان ،اظهار حياتي نمايد .او توقع داشت
كه اين سازمانها حتي زاد و ولد سگ و گربهها را هم به او خبر بدهند و همه اين مقدمات ظاهر ًا از ترس
ترس بازگشت برادر فراريش سلجوقشاه و احتمال ًا فعاليت طرفداران او بوده است كه اين وسواس او به
سرحد جنون رسيده بود) «.خبيصي .(٩ :١٣٤٣ ،شايد به سبب همين اقدامات سختگيرانهء ملك محمد
بود كه به هنگام مرگ وي امنيت در سرتاسر قلمرو سلجوقيان كرمان برپا بود .به قول نگارنده كتاب
تاريخ افضل» :ملك مغيﺚ الدنيا و الدين محمد پادشاهي بود عادل ،سايس ،دانا ،پيشبين ،عالمدوست،
علمپرور ،حقگستر.
شير در بيشه شب نكردي خواب
پادشاهي كه از مهابت او
با شمول سياستش در جوي

جز به فرمان او نرفتي آب

در سخا هرچه كرده محض كرم

در سخن هرچه گفته عين صواب

٢٤٠

مجله پژوهشهاي تاريخي ايران و اسلام شماره  ٢٢بهار و تابستان ١٣٩٧

كرمان به دور دولت او حرم عدل و امن شد و )محل( آرام و آسايش و سكون« )افضل الدين
كرماني.(٢٤ :١٣٢٦ ،
بهاينترتيب ملك طغرلشاه در آغاز حكمراني خود با دشواريهاي زيادي رو به رو نبود .اگرچه وي
» ...پادشاهي عادل ،منصف ،لطيف ،رعيتدوست بود و او را ولايتي ساكناطراف و مملكتي
مستقيماكناف بود و خزينهء وافر و رعيتي مطيع و شاكر و ملكي بانظام و عدّتي و لشكري تمام
]داشت[« )افضلالدين كرماني(٦٤ :٢٥٣٦ ،؛ اما همين عوامل سبب شده بود كه وي رو به عشرت و
خوشگذراني نهاده و از ادارهء مملكت خود غافل شود ...» :دوازده سال و كسري بر بساط نشاط و ساحت
راحت ]در سهو لهو نشست[ و پشت به چهار بالش آسايش بازداد و در آن دور رواج اهل ملاهي و نفاق
اصحاب طرب ظاهر شد و رعيت به موافقت )آسايش( الناس علي دين ملوكهم )و متابعت الناس بزمانهم
اشبه منهم بآبائهم( روي به ميخانه نهادند و ركوع صراحي را سجود ميكردند و روزگاري خوش
ميگذشت ...بر سرير سرور جاي همه بر بساط نشاط ،پاي همه« )افضلالدين كرماني .(٣٠ :١٣٢٦ ،تنها
دشواري وي وجود دو مدعي قدرت يعني برادرش محمودشاه و عمويش سلجوقشاه بود كه اين مشكلات
نيز با وجود اتابكي قدرتمند ،بانفوذ و كاردان با نام خواجه اتابك علاءالدين بوزقش برطرف ميشد .در
شرح اين مهم بايد چنين بيان داشت كه با تأملي در دوران حاكميت ملك طغرلشاه ميتوان دريافت كه
در اكثر دوران حكومت اين مَلِك ،خواجه اتابك علاءالدين بوزقش بر منصب اتابكي تكيه زده و رسيدگي
به امور قلمرو سلجوقيان كرمان را عهده دار بوده است .اين را از خلال سخنان نگارندهء كتاب
"سلجوقيان و غز در كرمان" نيز ميتوان دريافت .وي به هنگام سخن گفتن از اتابك ديگري با نام
مؤيدالدين ريحان – كه از رقيبان خواجه اتابك بوزقش بوده – چنين بيان ميدارد كه» :در اول عهد
ملك طغرل] ،مؤيدالدين ريحان[ قوي حال شد و در ميدان مبارات با اتابك علاء الدين بوزقش مجارات
نمود و غلام تُرك بسيار خريد و در آخر عهد ملك طغرل چون عَلَم اتابك بوزقش ،نگونسار شد ،منصب
اتابكي نيز مضاف درجهء قربت او فرمودند) «...خبيصي .(٥١ :١٣٤٣ ،بهاينترتيب ميتوان دريافت كه
اگرچه در ابتداي بر تخت نشستن ملك طغرلشاه ،دو اتابك با نامهاي مؤيدالدين ريحان و خواجه اتابك
علاءالدين بوزقش براي دستيابي به قدرت بيشتر و ادارهء قلمرو سلجوقيان كرمان با هم رقابت داشتهاند
اما سرانجام اين خواجه اتابك بوزقش بوده كه با اقتدار فراوان توانسته در اين رقابت پيروز شده و تا
انتهاي سلطنت ملك طغرلشاه بر كرسي اتابكي تكيه زند و تنها پس از مرگ وي بود كه مؤيدالدين
ريحان توانست دوباره اقتدار يافته و به منصب اتابكي برسد.
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خواجه اتابك علاءالدين بوزقش ،فردي ترك نژاد بوده و يكي از نخستين كساني كه در كتاب خود
از اين شخصيت ،سخن به ميان آورده محرابي كرماني نگارندهء كتاب "مزارات كرمان" است» :چنين
مشهور است كه حضرت خواجه اتابك ،تُرك بودهاند ...و بزقوش از آن ميگويند كه مكاشفان ايشان را
به "بازي سفيد" در عالم ملكوت ديدهاند و به زبان تُرك به اين اسم و لقب مشهور شدهاند و بعضي
گويند كه به بزغوج مشهورند و وجه تسميهء او به اين ]نام[ آن است كه هر روز يك سر بز و يك غوج
از كوه ميآمدند و به مبطخ ايشان ميرفتند و داخل مدد خرج مطبخ ايشان ميشدند اما ظاهراً قول اول،
اصح است) «...محرابي كرماني .(٥٠ :١٣٨٣ ،بهاينترتيب ميتوان دريافت كه خواجه اتابك علاءالدين
بوزقش با درايت و كارداني خود نه تنها توانسته آرامش و امنيت قلمرو سلجوقيان كرمان را فراهم آورد
بلكه سالهاي سلطنت طغرلشاه سلجوقي را نيز به يكي از درخشانترين دورههاي حكومتي سلاطين
سلجوقي بدل ساخته است .همه اين مهم به همت اين اتابك كاردان بدست آمد چراكه خود طغرلشاه به
قول اكثر منابع » ...بر بساط نشاط و ساحت راحت ]در سهو لهو نشست[ و پشت به چهار بالش آسايش
بازداد) «...افضلالدين كرماني .(١٩-١٨ :١٣٢٦ ،خواجه اتابك علاءالدين نه تنها به اوضاع سياسي قلمرو
سلجوقيان كرمان ثبات بخشيد بلكه در سايهء اين آرامش سياسي مقدمات رشد تجارت و پيشرفت
اوضاع اقتصادي اين دولت را نيز فراهم ساخت» :گويند در زمان طغرلشاه ،عشور ابريشم مكران به سي
هزار دينار رسيد و تمغاي بندر تيز پانزده هزار دينار اجاره رفت .در بلوچستان ]نيز[ آباداني زياد كرده
است) «...خبيصي .(٤٦ :١٣٤٣ ،در مجموع با تأمل در منابعي كه از سلجوقيان كرمان سخن به ميان
آوردهاند ميتوان به جايگاه رفيع اتابك علاءالدين بوزقش در دربار سلجوقيان كرمان پي برد .اگرچه
تاريخ دقيق فوت اين اتابك بزرگ در هيچ كدام از منابعي كه از او سخن به ميان آوردهاند نيامده اما از
آنجايي كه وي تا سالهاي آخر حكومت ملك طغرلشاه منصب اتابكي را برعهده داشته و ملك طغرلشاه
نيز تا سال  ٥٦٣ه.ق سلطنت كرده است به احتمال زياد تاريخ وفات اين اتابك بين سالهاي  ٥٦٠تا ٥٦٣
ه.ق بوده است» :و در آخر عهد ملك طغرل ،علم اتابك بوزقش نگونسار شد) «...همان.(٥١ :
جايگاه اتابك مؤيدالدين ريحان در تكاپوي ﻗدرت ﺷاهزادگان ﺳلﺠوﻗي كرمان
با فوت اتابك علاءالدين بوزقش ،در اواخر دوران سلطنت ملك طغرلشاه ،زمام امور دربار سلجوقيان
ك بانفوذ ديگري با نام مؤيدالدين ريحان افتاد .اين »مؤيدالدين ريحان،
سلجوقيان كرمان به دست اتاب ِ
خواجه ]اي[ بود كه در خدمت ملوك سَلَف ،پير شده و او را عقل و رأيي بود كامل و كرم و مروّتي
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ل عهد ملك طغرل ،قوي حال شد و در ميدان مبارات ،با اتابك
شامل و طول و عرضي در جُثه ...در او ِ
علاءالدين بزقش ،مجارات نمود و غلام تُرك بسيار خريد و در آخر عهد ملك طغرل چون عَلَم ُعمرِ
اتابك بزقش نگونسار شد؛ منصب اتابكي نيز مضاف درجهء قربت او فرمودند) «...افضلالدين كرماني،
 (٣٥-٣٦ :١٣٢٦بدين ترتيب روند قدرتگيري اين اتابك با مرگ طغرلشاه و كشمكش پسرانش
ارسلانشاه ،بهرامشاه و تورانشاه براي دستيابي به تاج و تخت ،تسريع گرديد) .همان (٣٣ :اين موضوع را
ميتوان از همان نخستين حوادث پس از مرگ طغرلشاه دريافت .بدين ترتيب كه با مرگ سلطان و »به
مجرّد آن آوازه ،بهرامشاه به استظهار قوّت مؤيدالدين ريحان ،بر تخت پدر بنشست) «.خبيصي:١٣٤٣ ،
 .(٥١چراكه »مؤيدالدين از پسران ملك طغرل با بهرامشاه بهتر بودي و رعايت جانب او زيادت
فرمودي« )افضلالدين كرماني (٣٣ :١٣٢٦ ،حتي برخي از منابع برآنند كه اتابك مؤيدالدين ريحان ،قبل
از مرگ طغرلشاه ،وي را مخفي ساخته و با انداختن آوازهء مرگش ،بهرامشاه را در جيرفت بر تخت نشاند:
نشاند» :پس در بامدادِ روز شنبه هيجدهم ماه فروردين ،آواز برآوردند كه مَلِك طغرل ،فرمان يافت و
اضطراب در شهر جيرفت افتاد و تُركان و غلامان ،دست به تاراج و غارت برآوردند و جملهء مراكب و
ستوران تاجيكان و اصحاب قلم ببردند و آن آوازه ،خود نتيجهء نوحهء جواري حجرهء سلطنت بود بر
خوف وقوع حادثه؛ و هنوز َملِك زنده بود)«.خبيصي٥١ :١٣٤٣ ،؛ افضلالدين كرماني(٣٣ :١٣٢٦ ،
ارسلانشاه و تورانشاه – كه در اين زمان آمادگي مقابله با برادر و مؤيدالدين ريحان ،اتابكِ قدرتمند
وي را نداشتند -بلافاصله از جيرفت گريختند .ارسلانشاه ،راهي بم شد و تورانشاه نيز براي دريافت كمك
از اتابك زنگي ،به فارس پناهنده شد) .حافظابرو٢٩-٣٠ / ٣ :١٣٧٨ ،؛ افضلالدين كرماني(٣٣ :١٣٢٦ ،؛
اما ارسلانشاه به زودي و با حمايت اتابك ديگري با نام قطبالدين محمد توانست در بم اقتدار يافته و
روز به روز بر قدرتش افزوده ميشد .بهاينترتيب نفوذ و اقتدار ارسلانشاه نيز بيش از پيش گرديد و از اين
زمان تا اواخر دوران سلطنت سلجوقيان كرمان ،مدام ميان اين دو برادر كشمكش بود و هر كدام از اين
دو چند صباحي حكومت ميكرد اما دوباره شكست خورده و تاج و تخت را از دست ميداد .حتي براي
مدتي نيز كرمان ميان اين دو برادر تقسيم شد و چهار دانگ آن به ارسلانشاه رسيد و دو دانگ باقي
مانده از آن بهرامشاه شد .تورانشاه نيز اگرچه كمتر از دو برادر خويش وارد اين كشاكشها شد اما او نيز
با درخواستهاي كمك مكرر خود از حكام فارس ،چند صباحي حكومت يافت) .وزيري٣٧٦ /١ :١٣٧٠ ،؛
افضلالدين كرماني(٤٣ :١٣٢٦ ،
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اتابك مؤيدالدين ريحان ،فردي بسيار زيرك بوده و با سوء استفاده از كشمكش ميان شاهزادگان
سلجوقي كرمان ،ثروتي فراوان اندوخته بود .اگرچه در ظاهر ،صلحي ميان برادران برقرار شده بود اما
مؤيدالدين ريحان ميدانست كه اين صلح را دوامي نيست از همين رو تصميم گرفت تا با خروج از
كرمان و رفتن به قلمرو اتابكان يزد ،با خيالي راحت ثروت بدست آورده را مورد استفاده قرار دهد:
»مؤيدالدين را خزانه وافر بود و چون انقلاب كرمان ميدانست ،ميخواست تا آن ]ثروت[ را از
محنتكدهء كرمان بيرون افكند و با اتابك يزد ،سابقهء موّدتي داشت و مقدمهء مكاتبتي ...از خدمت
ملك بهرامشاه به بهانهء اداء حﺞ ،مرخّﺺ شده در جوار اتابك يزد شد ...مؤيدالدين در مدت مُقام يزد،
ذخائر و دفاين و نفايس خزاين كه داشت فداي نفس خويش ميكرد و هر روز تحفهء طرفه و مبرتي تازه
به اتابك سام ]حاكم يزد[ ميفرستاد) «.افضلالدين كرماني(٤٨ :١٣٢٦ ،
بدين ترتيب اتابك مؤيدالدين ريحان ،مدت زماني نزديك به  ٧سال  ٨در يزد ماند تا اينكه غلامان
او – كه با نام غلامان مؤيدي مشهور بودند -بر آن شدند تا وي را به كرمان برگردانند .از همين رو »در
ماه فروردين سنهء سبع و ستين ] ٥٦٧ه.ق[ امير قلچق از پيش شد و امير چغرانه و امير آيبه با جملهء
غلامان مؤيدالدين بر پي او شدند ...اتابك يزد ،اسباب نهضت ساخت و ترتيب لشكري تمام كرد و در
موافقت مؤيدالدين ريحان روي به كرمان نهادند) «.همان (٨٠ :آشفتگي اوضاع كرمان در نبود اتابك
ريحان دوچندان گرديده و امراي كشوري و لشكري با سوءاستفاده از ضعف شاهزادگان سلجوقي و
كشمكش ميان آنان ،اقتدار فراوان يافته و ثروتهاي كلان اندوخته بودند .از جملهء اين امرا ،اميري ترك
ك دراز و اتابك ايبك نيز ياد كردهاند -توانسته
با نام امير ايبك -كه منابع از وي با عناويني همچون ايب ِ
بود قدرتي فراوان يافته و يكي از شاهزادگان سلجوقي با نام تورانشاه را بر تخت نشانده و به نام وي و
به كام خود فرمانروايي كند) .خبيصي.(١١١ :١٣٤٣ ،
با ورود اتابك مؤيدالدين ريحان به همراه نيروهاي كمكي اتابكِ يزد به حوالي شهر بردسير ،نبرد
ميان اتابك ايبك – كه با مَلِك تورانشاه بر بردسير حكم ميراند -با لشكريان اتابك مؤيدالدين ريحان
ك يزد در مقابل
آغاز گرديد .روز نخست اين نبرد با پيروزي لشكريان اتابك ريحان و متحدش اتاب ِ
اتابك ايبك و مَلِك تورانشاه همراه شده و اتابك ريحان بلافاصله شهر را در محاصره گرفت .اتابك
ايبك كه توان مقابله با اتابك ريحان را در خود نميديد» :رسولي پيش مؤيدالدين فرستاد و گفت اتابك
ايبك ،دعا ميگويد و خدمت ميرساند و عرضه ميدارد كه من عرصهء مصاف برچيدم و تُوبت از تُركي
و سپاهيگري كردم  ...اينك شهر و پادشاه تسليم كردم و خود موي باز ميكنم و به خانگاهي ميشوم ...
 ...ملك تورانشاه از شهر بيرون آمد و ايبك در سراي اتابك بوزقش -به قُرب قلعهء كهنه و دروازه نو-
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مقام كرد؛ و روزي دو سه او را مهلت حيات دادند ،پس به قلعه بردند و قنينهء قالبش از راح روح خالي
كردند) «.همان(١١٩-١٢٠ :
با تأملي در اين جريان ميتوان ميزان ذلّت و ضعف آخرين سلاطين سلجوقي كرمان را دريافت.
تورانشاه در حقيقت عروسكي خيمهشب بازي بود كه چند صباحي آلت دست اتابك ايبك شده و مدتي
ديگر توسط اتابك مؤيدالدين به بازي گرفته شده بود .از اين زمان به بعد مؤيدالدين ريحان دوباره به
كرسي اتابكي نشست و اگرچه مدت زماني كوتاه اتابكي را رها ساخته و به طور كلي از سياست و
كارهاي سياسي توبه كرد اما دوباره به هنگام هجوم غزها به كرمان ،لباس رزم پوشيده و بر آن شد تا
با فراهم نمودن نيرويي قوي به نبرد آنان برود ولي مرگ وي در سيرجان ،اين رؤياي وي را پايان داد:
ن فرسان و شطاح جهان ،مترجم كلام رحمان ،شيخ
س ميدا ِ
ت فار ِ
»مؤيدالدين ريحان كه بر دس ِ
شمسالدين محمد روزبهان؛ توبه كرده بود و خرقه پوشيده ،قارورهء توبت بر سنگ زد و گليم خرقه بر
آتش نهاد و ديگرباره اتابك شد و لشكر شهر برگرفت و به سيرجان شد ...مؤيدالدين را ،شراب عمر به
دُرد رسيده بود و مدّت بقا به آخر كشيده .در آن خاك او را بخواندند .لبيك اجابت گفت و او را در رباط
خواجه علي ،به سيرجان دفن كردند) «.افضلالدين كرماني(٩٤-٩٥ :١٣٢٦ ،
خواجﻪ اتابك ﻗﻄبالدين محمد بن اتابك بوزﻗش و تلاش براي دﺳتيابي بﻪ
ﻗدرت
همزمان با مرگ َملِك طغرلشاه و تلاش اتابك مؤيدالدين ريحان براي اقتدار بخشيدن به بهرامشاه،
شهر بردسير در دست پس ِر اتابك علاءالدين بوزقش با نام قطب الدين محمد بود .اگرچه اين اتابك در
آغاز كار به جهت مرگ پدر و اقتدار اتابك مؤيدالدين ريحان ،قدرت لازم براي كنار زدن اتابك ريحان را
نداشت اما فعلاً بعد از مؤيدالدين ريحان ،بزرگترين اتابك سلجوقيان كرمان بود ...» :قطب الدين محمد
بن اتابك بزقش مردي حليم ،خردمند ،عاقل بود و در آداب سپاهيگري ،كشيده عنان و دانسته .چون )در
اواخر عهد ملك طغرل كه( پدرش )اتابك بوزقش( از سراچهء احتشام دنيا تحويل فرمود و عزم غرفهء
دارالمقام عقبي كرد ،به حكم آنكه شوكت لشكر كرمان از خيل و خول غلامان پدر او بود و حقوق انعام و
احسان ]آن[ اتابك )پدر او و( دادبك صالح و ترك و زهد )اجداد او( بر خاص و عام ثابت .اگر مؤيدالدين
)ريحان( خواست و اگرنه ،اهمال جانب او ناممكن بود) «...افضلالدين كرماني.(٣٦ :١٣٢٦ ،
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بهاينترتيب اگرچه در آغاز حكومت پسران طغرلشاه ،اتابك مؤيدالدين ريحان از اقتدار زيادي
برخوردار بود اما اتابك قطبالدين محمد بن اتابك بوزقش نيز به سبب وجهه و اعتبار بسيار زياد پدرش
در نزد مردم كرمان ،صاحب مقامات مهم شد...» .چون منصب اتابكي به مؤيدالدين دادند ،لابد شحنگي
)دارالملك بردسير( و دادبكي با قطبالدين ميبايست داد .چه اهليت تقدم و پيشوائي داشت و طول عهد
نيكوكاري پدر او در دل مردم كرمان ،نهال مهر دولت ايشان كشته بود) .چون( پنﺞ شش ماهي )در عهد
ملك طغرل و اوايل عهد ملك بهرامشاه( اسم دادبكي و شحنگي بر وي بود؛ چنانكه معلوم است
]قطبالدين عاقبت[ اتابك شد و همگي كار كرمان با ِز وي افتاد) «.همان .(٣٦-٣٧ :بدينگونه
قطبالدين محمد در آغاز و پيش از دستيابي به مقام اتابكي ،صاحب دو مقام برجستهء شحنگي  ٩و
دادبگي  ١٠بود .با مرگ طغرلشاه و قدرتگيري روزافزون اتابك مؤيدالدين ريحان ،قطبالدين محمد
نيز بر آن شد تا در چرخهء قدرت از رقيب ديرين خود و پدرش ،باز نماند .از همين رو به محض جلوس
بهرامشاه ،وي نيز در شهر بردسير خطبه به نام او كرد تا از رقيب خود ،يعني مؤيدالدين ريحان ،عقب
نيفتد) .وزيري(٣٧٦ /١ :١٣٧٠ ،؛ اما چون دريافت كه نميتواند در زير سايهء سنگين اتابك مؤيدالدين
ريحان ،به مقامي دست يابد و از طرف ديگر چون بهرامشاه » ...رعايت جانب او را اهمال نمود و در
قضاء حق وفاداري او امهال فرمود) «...افضلالدين كرماني .(٣٧ :١٣٢٦ ،قطبالدين محمد بر آن شد تا
بردسير را رها كرده و براي پيوستن به فرزند ديگر طغرلشاه ،با نام ارسلانشاه ،راهي شهر بم گردد١١.
بهاينترتيب قدرت ارسلانشاه نيز بيش از پيش گرديد.
اگرچه همراهي قطبالدين محمد با ارسلانشاه – كه پس از دستيابي به قدرت به ملك ارسلانثاني
ارسلانثاني نيز موسوم شده بود -سبب اقتدار روزافزون اين امير شده و »بازوي مُلك مَلِك ارسلان به
انضمام قطبالدين ،قوي شد« )همانجا(؛ اما هنوز اندك زماني از اين جريان نگذشته بود كه ارسلانشاه،
عيش و نوش را آغاز كرده و از پرداختن به امور مملكتي غافل گشت .از همين رو برخي از امراي
منفعتطلب نيز اين فرصت را مغتنم شمردند و زمينه را براي قدرتنمايي خود هموار نمودند .از جملهء
اين امرا ميتوان به افرادي همچون طرمطي و رفيع الدين سرخاوي اشاره كرد» .طرمطي ،غلامي بزرگ
بود از غلامان اميرداد قديم و هنري زيادت نداشت اما تُركي زيرك بود تازيكدوست و شرابخواره،
پيوسته با اهل رنود و اوباش مقيم زاويه خرابات بود و به حكم خواجه تاشي با رفيعالدين سرخاوي
معرفتي داشت و رفيعالدين مردي بود لجوج و طالب غايت كارها] ...لهذا[ آغاز فضول نهاد و دمنهوار بر
تُرك دميد كه اتابك چرا بايد كه بر كرمان سه منصب كه مظنهء حشمت و مدخل موافق منافع است؛
يعني اتابكي و دادبكي و شحنگي هرسه او را باشد و حبل حيل بگسترد و اتباع وصول اتابك محمد
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بعضي را به مال و بعضي را به جاه و بعضي را به تهديد و وعيد از راه ميبرد؛ و اتابك محمد ،شراب
كمتر خوردي و در نديمي مَلِك ،رغبت ننمودي و طرمطي همواره ملازم خدمت بود و نزديك خيل و
قريب قراب و لهذا هر روز عقد دولت طرمطي ،منتظمتر ميشد و قاعدهء احوال اتابك محمد ،منثلمتر و
اتابك ازين معني دلشكسته و جانخسته ميشد« )همان.(٥٠ :
همهء اين عوامل سبب رنجش اتابك قطبالدين محمد از ارسلانشاه شد ،از همين رو صلاح را در
آن ديد كه شبانگاهان به همراه برادرش امير علاءالدين ابوبكر – كه منصب امير آخور  ١٢داشت -با
خدم و حشم از دربار ارسلانشاه بيرون رفته و به بهرامشاه بپيوندد ١٣.بهاينترتيب »اتابك برين تقرير با
سواري چهارصد ،بيرون شد و گَله در پيش گرفت و به راه بافت به جيرفت شد) «...همان .(٥٠ :اتابك
قطبالدين محمد پس از اقامتي كوتاه در جيرفت ،براي ديدار با بهرامشاه راهي بم شد .از آن طرف نيز
بهرامشاه به محض دريافت خبر حركت اتابك محمد به سمت بم » ..گلبن طبع آشفتهاش شكفته شد و
طاير دل رميدهاش آرميده گشت و دانست كه روزگار بدمهر در آشتي ميزند و فلك كينهكش ،راه
مصالحت ميجويد) «...همان .(٥٧ :از همين رو به استقبال اتابك محمد آمد .بهرامشاه به زودي و به
لطف كارداني اتابك محمد و حمايتهاي او توانست با حمله به بردسير برادرش ارسلانشاه را بيرون رانده
و خود دوباره بر تخت سلجوقيان كرمان تكيه زند.
ء
خلاصه آنكه سياست و ادارهء كرمان در دوره فترت بيست ساله پسران طغرلشاه تمام ًا به دست اين
اين اتابك بود چراكه به قول افضل الدين كرماني »چنانكه معلوم است قطبالدين عاقبت اتابك شد و
همگي كار كرمان باز وي افتاد) «.همان(٣٧ :؛ اما متأسفانه همه كوششهاي او براي نجات كرمان
بينتيجه ماند .از همان روز مرگ طغرلشاه تا اواخر دوران سلطنت سلجوقيان كرمان ميان سه فرزندش
بر سر تاج و تخت كشمكش بود و هر كدام از اين سه چند صباحي حكومت ميكرد اما دوباره از برادر
شكست خورده و تاج و تخت را از دست ميداد .حتي براي مدتي نيز كرمان ميان بهرامشاه و ارسلانشاه
تقسيم شد و چهار دانگ آن به ارسلانشاه رسيد و دو دانگ باقي مانده از آن بهرامشاه شد .تورانشاه نيز
اگرچه كمتر از دو برادر خويش وارد اين كشاكشها شد اما او نيز با درخواستهاي كمك مكرر خود از
حكام فارس ،چند صباحي حكومت يافت )خبيصي .(٧٠ :١٣٤٣ ،اين كشمكشهاي داخلي ،به كلي
اوضاع كرمان را آشفته ساخته بود و سرانجام نيز ورود تركمانان غز به كرمان و اطلاع آنان از اين
وضعيت آشفته ،موجبات تسلط آنان بر كرمان و انقراض دولت سلجوقيان كرمان را فراهم نمود ...» :چند
خيل از ايشان ]غزها[ روي به كرمان نهادند و بر عقب خبر كه از راه راور برآمدند و به كوبنان رسيدند؛
سواري پنجهزار و با بُنهء بسيار و زن و فرزند بيشمار؛ اما همه محروب و مسلوب و مقهور و منكوب و
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برهنه و غارتيده؛ دو سه روز در كوبنان خرابي كردند و چون بر حصار دست نيافتند به زرند آمدند و اول
نوبت ،قتل و تعذيب نكردند؛ بر غارت مطعومي و ملبوسي اقتصار رفت و عادت شوم غز خود چنين بود
كه نخست از در عجز درآمدندي تا حريف را بشناختندي .اگر غالب بودندي دستبازي خويش
بنمودندي) «...افضلالدين كرماني.(٨٧ :١٣٢٦ ،
نتيﺠﻪ
نوشتار حاضر بر آن بود تا ضمن بررسي نهاد اتابكي حكومت سلجوقيان كرمان ،نقش و جايگاه
اتابكان در وقايع سياسي اين حكومت را مورد واكاوي قرار دهد .نتايﺞ حاصل از اين پژوهش عبارتاند
از:
 -١بدون شك سلجوقيان كرمان در ساختار اداري حكومتشان از سلجوقيان بزرگ ،الگو گرفتهاند
اما در حاكميت آنان برخلاف حكومت سلجوقيان بزرگ ،كاركرد نهاد وزارت ،بسيار ضعيف بوده و در
عوض كارايي نهاد اتابكي از قوّت بيشتري برخوردار بوده است .بهاينترتيب كه در دولت سلجوقيان
بزرگ ،وزير ،محور دستگاه حكومتي بود و بهعنوان نايب سلطان ،تمام جنبههاي تشكيلات كشوري را بر
عهده داشت اما در دولت سلجوقيان كرمان ،نقش سياسي وزير بسيار كمرنگ بوده و اين اتابكان بودند
كه امور مهمي همچون :به سلطنت رساندن شاهزادگان ،مذاكرات خويشاوندي ،فتوحات و لشكركشيها
و نظارت بر خزانه و امور مالي را عهدهدار بودند.
 -٢اتابكان بعد از بر تخت نشاندن شاهزاده مدنظر خود نيز اينقدر اقتدار داشتند كه ميتوانستند
ن تازه قدرت يافته را تحت كنترل خود درآورده و يا حتي در صورت لزوم وي را از تخت به زير
سلطا ِ
بكشند.
 -٣نخستين مرتبهاي كه در منابع ،از منصب اتابكي سلجوقيان كرمان سخن به ميان آمده
همزمان با حكومت ايرانشاه سلجوقي است و اتابك وي فردي بود كه در منابع از وي با نام نصيرالدوله،
ياد شده است .اگرچه اتابك نصيرالدوله آنقدر اقتدار نداشت تا ايرانشاه را از اقدامات غيرمعقولش بازدارد و
سرانجام نيز فرار را بر قرار ترجيح داد اما همزمان با دوران حكّامي همچون ملك طغرلشاه )از  ٥٥١تا
 ٥٦١ه.ق( و فرزندانش )از  ٥٦١تا  ٥٨٣ه.ق( نهاد اتابكي رشدي مضاعف كرد.
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 -٤بدون ترديد ضعف سلاطين آخر سلجوقي كرمان از يك سو؛ و وجود اتابكان قدرتمندي
همچون اتابك علاءالدين بوزقش ،اتابك مؤيدالدين ريحان و اتابك قطبالدين محمد از ديگر سو ،در
استحكام جايگاه و افزايش اقتدار اتابكان ،نقشي غير قابل انكار داشت.
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يادداﺷتها
 -١قُفﺺ كه در منابع فارسي و عربي به اَشكال مختلفي همچون قفس ،كوچ ،كفچ ،كوفچ وكوفﺞ نيز آمده
و نام اين قوم در ادبيات فارسي عموم ًا مقارن با قوم بلوچ و بهصورت كوچ و بلوچ ،آورده شده است در اصل
طوايفي بودند كه ظاهر ًا در جيرفت و نواحي جبال بارز ،سكونت داشته و به راهزني در اين نواحي ميپرداختند.
)براي اطلاع بيشتر از اين قوم ،ر.ك :محمد ابراهيم خبيصي ،سلجوقيان و غز در كرمان .با مقدمهء باستاني
پاريزي) ،تهران :طهوري ،(١٣٤٣ ،ص  .٥مولف ناشناس .تاريخ سيستان .تصحيح ملك الشعراء بهار) .تهران:
پديده خاور .(١٣٦٦ ،ص  .٨٧-٨٦جواد صفي نژاد ،كهن شهرها )تلخيﺺ و بازنويسي كتاب مسالك و
الممالكابواسحاقابراهيم اصطخري() ،تهران :اهل قلم ،(١٣٨٣ ،ص ١٠٧؛ جمشيد روستا» ،تحليلي بر منصب
وزارت سلاجقه كرمان« ،پژوهشهاي علوم تاريخي ،دوره  ،٥ش ) ١بهار و تابستان  ،(١٣٩٢ص .(٩٣
 -٢در برخي از منابع از واژهي اتابگ استفاده شده است .براي نمونه مؤلف تاريخ الفي در باب چرايي و
چگونگي ورود سنجر بن ملكشاه به خراسان و آغاز دولت اين سلطان چنين مي نگارد كه» :در اوايل اين سال
]چهار صد و هشتادم[ سلطان بركيارق به واسطهء آنكه به مسامع ع ّز و جلال او رسيد كه عمّش ،ارسلان ارغون،
در خراسان علم عصيان و طغيان برافراشته داعيه ملكگيري دارد و جمعي كثير از دليران صفشكن در ظلّ
رايت او جمع آمدهاند ،برادر خود ،سنجر بن ملكشاه را با امير قماج كه به اتابگ ]ي[ سنجر مقرّر شده بود به دفع
عمّ خود ،ارسلان ارغون ،نامزد فرمود و خود نيز متعاقب سنجر متوجّه آن صوب گشت« )قاضي احمد تتوي،
آصف خان قزويني.(٢٥٨٧/٤ :١٣٨٢ ،
 -٣اتابيك لقبي بود كه از اوايل دوره سلجوقي به كساني كه مأمور تربيت و مراقبت و تمشيت امور
شاهزادگان بودند ،داده ميشد و اين اتابيكان حمايت آن كودكان را از هر حيﺚ برعهده ميگرفتند و همين امر به
تدريﺞ موجب دخالت آنان در امور ميشد .شيخ عبدالجليل رازي در كتاب النقض آورده است» :تا سلطنت بفرخي
بآل سلجوق افتاد الي يومنا هذا هر كجا كه طفل يكماهه سلجوقي باشد اميري معروف بگردي ،مهيب ،او را بصد
حيله و چاره و رنﺞ بدست آورد و بطرفي از اطراف عالم شود و خود را مضطرب ميدارد و اگرچه آن طفل بيعقل
و بيعلم و بيقوت باشد هركس از عقلاء كه بشنود آن امير و اتابك را معذور دارد و ميگويد او سلطان بچه
دارد« )رازي.(٢٣ :١٣٣١ ،
» -٤نويسندهء كتاب نصف جهان في تعريف اصفهان از دمورقاپي به عنوان زندان بزرگ صفويه در جنوب
ميدان نقش جهان ياد ميكند اما از مطالب محمد محسن و نيز محمد هاشم نويسندهء رستم التواريخ بر ميآيد
كه كاخ شاهي و محل زندگي شاهزادهها بوده است) «.مستوفي(٢١٥ :١٣٧٥ ،
 -٥منشي كرماني ،در باب چگونگي تغيير مذهب مَلِك ايرانشاه و سرانجام فتواي علماي وقت به مباح
بودن خون اين ملك ،چنين بيان ميدارد كه ...» :بعد از آنكه ]عماد الدنيا والدين ملك تورانشاه[ سيزده سال و
نيم در عدل گستري و رعيت پروري گذرانيد و به بهشت عدن خراميد؛ سُلاله مطعون و نتيجه ملعونش ايرانشاه
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كه از پدر چون خاكستر از آتش آمد حاكم شد و به سبب آنكه با باطنيان و ملاحدهء ملاعين ،مكاتبت و مصادقت
ورزيد و از ربقهء ايمان و اسلام ،منخلع شد بر قلع او جمهور اعيان متفق النيه و مجتمع الهمّه شدند و خواص و
عوام به فتواي ائمه عهد ،قاضي ابوالعلاء بكويه قدس اللّه روحه و امام تاج القراء كه هر دو از علماء اولياء و اتقياء
و اصفياء بودند به اباحت خون آن زنديق بر فتك و قتل او انگيخته گشتند) «...منشي كرماني(١٧ :١٣٦٢ ،
 -٦بزقش )بوزقش= بزقوش( ،كلمهاي تركي است و معني باز خاكستري رنگ ميدهد )بوز = خاكستري+
قوش = باز( )خبيصي.(٥٣ :١٣٤٣ ،
» -٧ملك محمد ،پيش از آنكه پدرش در گذرد ،زرنگي كرد و چون متوجه بيماري پدر شد ،او را دزديد و
به قلعه كوه برد و درواقع زنداني كرد و خود جانشين مقتدر پدر شد .ملك محمد ،بعد از اين كودتا ،بلافاصله
كرمانشاه را به قتل آورد و ساير برادران را كه قريب بيست تن بودند همه را توقيف كرد و در قلعههاي اطراف
محبوس داشت و چشم آنان را كور كرد .از ظاهر امر بر ميآيد كه مدت حكومت او ) ٥٥١ -٥٣٨ه (.دوره آرامش
قبل از طوفان بوده است) «...خبيصي :١٣٤٣ ،مقدمه ،ص .(٩
 -٨افضلالدين كرماني ،مدت زمان دوري اتابك مؤيدالدين ريحان از كرمان را  ٧سال دانسته و چنين بيان
ميدارد كه» :مؤيدالدين ريحان بعد از هفت سال كه در غربت بسر برده بود ،به خانه باز رسيد و در منصب
اتابكي بنشست) .افضلالدين كرماني.(٨٢ :١٣٢٦ ،
-٩شحنه :شخصي بود كه از طرف سلطان براي اداره شهري گماشته ميشد .در كتاب عتبه الكتبه درباره
وظايف شحنگان چنين بيان گرديده كه از وظايف شحنگان »آسوده داشتن رعايا و بر احوال ايشان شفقت
نمودن و ترتيب مصالح ايشان فرمودن و سايه عدل بر ايشان گسترانيدن و از معرّت جور و عدوان مصون و
محروس گردانيدن ) «...علي بن احمد منتجب الدين جويني ،عتبه الكتبه ،به تصحيح محمد قزويني و عباس
اقبال آشتياني) ،تهران :اساطير ،(١٣٨٤ ،ص .٦٠
-١٠دادبگ درواقع همان قاضي القضاه يا رئيس عدالتخانه بود» .دادبگي ،رياست عدالتخانه و مركب از داد
به معني عدل و بيگ به معني رئيس است:
دادبك از رأي او دستِ ستم بند كرد زانكه همي رأي او حكمت نابست و پند«)خبيصي(٥٤ :١٣٤٣ ،
 ...» -١١قطب الدين )محمد( چون تباهي كار )ملك( بهرامشاه ديد روي بقبله اقبال ملك ارسلان نهاد و
يكشب با باقي حشم و غلامان خويش لبيك حرم )كرم( ملك ارسلان زد و بخدمت او پيوست ]و[ بازوي ملك
ملك ارسلان بانضمام قطب الدين قوي شد) .اعداد( شوكت وافر و امداد نصرت )متوافر( و متظاهر و در بردسير،
بهرامشاه ماند و مؤيدالدين و خواص خدم ايشان) «...افضلالدين كرماني(٣٧ :١٣٢٦ ،
 -١٢فردي كه مسؤول حسابهاي اصطبلها و همه امور مربوط به پرورش و تربيت اسب بوده است .از
دوره ايران باستان منصبي با نام آخورآمار ديبهر )آخور آمار دبير( وجود داشت .اين ديوان در دوران خلفا به نام
»ديوان الاحشام« خوانده ميشد .در رأس اين ديوان شخصي بود كه وي را امير آخور يا مير آخور يا آخورباشي
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ميناميدند) .محمدمهدي ملايري ،تاريخ و فرهنگ ايران در دوران انتقال از عصر ساساني به عصر اسلامي ،ج ،٥
) ،٥تهران :طوس ،(١٣٧٩ ،ص .١٤٩
 -١٣به هنگام شب ،اتابك محمد »كدخداي خويش ناصر الدين كمال را بخواند و خانه خالي كرد و گفت:
زين طايفه كار ما نخواهد شد راست  /تا چند ازين نشست بايد برخاست
اي ناصرالدين ،من با غفلت اين پادشاه و حق ناشناسي او درماندهام .افسر اين مملكت ،من بر سر او نهادم
و مشتي مجهول از غايت شقاوت ميكوشند تا او را از سرير سلطنت فرود آورند و حل و عقد اين گره بدست
منست و مَثَل عوام چنانكه ،هركس كه خر بر بام برد خود بزير تواند آورد .فردا روز آدينه بعد از نماز با برادر
ابوبكر با گله بمشيز در شب از پي او بيرون شوم و گله را برانيم و بجانب بم شويم و بسبب پيادگي كس بر پي
ما نيارد آمد .بهرامشاه چنانكه هست ازين برادر متميزتر )و متيقظتر( ست و اين ساعت منكوب ]است[ و مغلول و
ملول )و مغلوب( لا شك ،منت اين موهبت بدارد و از افتادن برخيزد) «...افضلالدين كرماني(٥٦ :١٣٢٦ ،
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