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 چکیده

هررایی ماننررد بررزرگ، دیرروانة سررالجق برره ماننررده. ( 155-385کرمرران ) ةسررالجقهمزمرران بررا حاکمیررت    
دادبگررری وجرررود  اترررابکی و همچررون و مناصرررب دیگرررری زارت، دیررروان اسرررتیفا، دیرروان انشرررا  دیرروان و 
محمررد، دوتررن از اتابکرران سررلجوقی   الرردینبرروزقش و پسررر  اتابررک قطررب  اتابررک عالءالرردینداشررت. 

کمترر   کرمران،  تراریخ  از هرایی در برهره  کارآمدشران  و مرؤثر  بسریار  نقرش  رغرم  بره  کرمران هسرتند کره   
دارد.  قررار  مابهرا  از ایهالره  در آنران  زنردگی  زوایرای  از بسریاری  و گرفتره  قررار  قران محقّ عنایرت  مرورد 

ای و تحقیررق از همررین رو نوشررتار حاضررر بررر آن اسررت تررا بررا رو  تحلیلرری و بررا اسررتفاده از منررابع کتابخانرره 
 -خواجرره اتابررک(، در گررام نخسررت برره معرفرری ایررن دو اتابررک و خرردمات سیاسرری  ءمیدانی)بررسرری مقبررره

شررود. نتیجرره آنکرره   آنرران را یررادآور ةدر دومررین گررام، وضررعیت امررروزی مقبررر   ،فرهنگرری آنهررا پرداخترره 
انرد امرا   اگرچره ایرن دو اتابرک، روزگراری اقتردار داشرته و منشره خردمات فراوانری در کرمران دیرروز بروده            

مهرری تمرام در   نیرز برا بری    ة آنران بلکره مقبرر   ،شرود در میان کرمانیان امروز نه تنهرا نرامی از آنران بررده نمری     
 های قدیمی کرمان، رها شده است.  یکی از محلهة گوش
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 مممقدّ.9

   ی که در برخی ایاالت سرزمین ایران حکم محلّ حکومتگر هایخاندان تاریخ در لتهمّ با    
 بسیاری هایناگفته هنوز متمادی قرون و سالها گرشت با که دریافت توانمی اند،رانده

 بر غفلت از غباری و دارد وجود گر،خاندانهای حکومت این از کدام هر مورد در

 این فرهنگی و نظامی سیاسی، مختلف هایتحتی شخصیّ و تاریخی وقایع از بسیاری

 افزوده د متعدّ هایالیه بر زمان با گرر که غفلت از غباری .استنشسته حکومتها

 فراهم را هاتشخصیّ و این وقایع ابدی فراموشی موجبات ،غفلت این که بسا و گرددمی

گردد.  تاریخ دحوادث متعدّ و وقایع الیالبه در آنان شدن گور به زنده سبب و آورده
 همین از جمله کرمان، سرزمین بر حکومتش طوالنی تداوم رغم به کرمان ةسالجق دولت

 محققان و یشمنداناند عنایت مورد کمتر که است محلی حکومتگر هایخاندان

 گرفته قرار تاریکی در دولت این تاریخی زوایای از بسیاری هنوز و شده واقع زمینایران

 است. باقی مانده ناگفته و
این  از تدو شخصیّ به کرمانة سالجق دولت تاریخ ةمطالع هنگام به سطور این ءنگارنده  

 سالجقه تاریخ از هاییبرهه در کارآمدشان و رمؤثّ بسیار نقش رغم به که برخورد دولت

 در آنان زندگی زوایای از بسیاری و گرفته قرار قانمحقّ عنایت کمتر مورد کرمان،

 تهثیرگرار هایتشخصیّ از این پدر و پسر است در حالی دارد. این قرار ابهام از ایهاله

 بر دهنگارن رو همین ازب اندبوده کرمان سرزمین در بسیاری خدمات منشه و خود ةزمان

 سر از را تهثیرگرار و بزرگ تشخصیّ این دو زندگی بر تا پژوهش دانست فرض خود

 بپردازد. ایشان زندگی زوایای مختلف بررسی به توان حد در و گرفته
 لمئ. بیان مس9-9

های مورد بررسی پژوهش حاضر عبارتند از اتابک عالءالدین بوزقش و پسر  تشخصیّ    
کدام، چندین سال منصب اتابکی سلجوقیان کرمان را بر ه هرمحمد، ک اتابک قطب الدین

 تاریخ راوندی، اثر السرورۀآي و الصدورۀراح همچون منابعی در لاند. تهمّعهده داشته

سمح  نیشابوری، ظهیرالدین خواجه اثر سلجوقنامه بنداری اصفهانی، اثر سلجوقیة سلسل
 اثر االعلی للموقف عقدالعلی ،کرمانی ناصرالدین منشی اثر العلیا للحضره العلی

 ابوحامد الدینافضل اثر وقایع کرمان فی بدایع االزمان کرمانی، احمد ابوحامد الدینافضل

 اثر کرمان و تاریخ ابراهیم محمدبن اثر کرمان در غز و سلجوقیان تاریخ کرمانی، احمد

حتی  تهسف کمال با داشت که محرز نگارنده بر را لهئمس این وزیری، خان احمدعلی
 و بوزقش محمد الدینقطب اتابک خواجه از نامی نیز بزرگ مورخان این از بسیاری
 و کرمانی، محمد ابراهیم خبیصی الدینافضل تنها و اندعالءالدین بوزقش، نیاورده پدر 

 آنان رةدربا را مطالبی ت،شخصیّ این دو از بردن نام با که هستند ورزیری خاناحمدعلی
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 حیات روند بیان از نیز این بزرگان که است الزامی نکته این یادآوری البته د.انداشته بیان

 پدر باب این در که اطالعاتی و کرده خودداری محمد الدینقطب و عالءالدین بوزقش

از همین رو نوشتار حاضر بر آن است تا پاسخی  .است کلی بسیار دهندو پسر، ارائه می
اتابک عالءالدین بوزقش و فرزند  اتابک محمد،  .1 های ذیل بیابد:درخور برای پرسش

خواجه  ةمقبر .1؟ استهو نقش و جایگاه آنان در کرمان عهد سالجقه چه بود اندکه بوده
ق داشته و زمان و مکان ساخت آن کی و اتابک به کدامیک از این دو اتابک، تعلّ

 ت امروزی این بنا چگونه است؟ وضعیّ .5کجاست؟  
 پژوهش ة. پیشین9-0
ایران، این  ةدولت سلجوقیان کرمان در تاریخ میان و موقعیت ویژةت فراوان به رغم اهمیّ   

معاصر، کمتر کسی  ةقان و اندیشمندان، قرار گرفته و در دورسلسله، کمتر مورد عنایت محقّ
است. این مهم در باب دار گردیدهتحقیق و تفحّد در باب این سلسله را عهده

شده در ها و مقاالت تهلیفکتابیرگرار دولت مرکور نیز صاد  است. های تهثتشخصیّ
معاصر در باب سلجوقیان کرمان نیز بسیار اندک و انگشت شمار بوده و نویسندگان  ةدور

 ة. از جملتاریخ سیاسی این دولت بیان دارنداند تا شرحی از این آثار نیز بیشتر بر آن بوده
تهلیف « تاریخ سلجوقیان کرمان»کتاب  .1اشاره کرد:  توان به موراد ذیلاین آثار، می
شناسی، به زیور چاپ آراسته و توسح مرکز کرمان 1587پور، که در سال محسن مرسل
که توسح « کرمان ةتحلیلی بر چگونگی منصب وزارت دولت سالجق» ةمقال .1شده است. 

 ةسال پنجم مجل نخستِ ةجمشید روستا و مهدیه محمودآبادی، نگاشته شده و در شمار
( چاپ و منتشر 1591گروه تاریخِ دانشگاه تهران )پژوهشهای علوم تاریخی، بهار و تابستان

 گردیده است.
،  «خواجه اتابک ةمقبر»البته موجبات خرسندی است که به سبب وجود بنای تاریخی   
ت و های معماری نیز مطالب ارزشمندی راجع به این دو شخصیّتوان در برخی از کتابمی
« اسالمی ةتاریخ هنر و معماری ایران در دور»دست آورد. کتابهایی همچون: ه آنها ب ةمقبر

تهلیف « معماری اسالمی ایران در دوره سلجوقیان»(ب 1588اثر محمدیوسف کیانی )
اثر شهرزاد « خواجه اتابک کرمان ءبررسی تزیینات مقبره»(ب 1579غالمعلی حاتم )

 ةینات خارجی بنا، بررسی مقبرئظهور رنگ در تز»تحت عنوان ای ( و مقاله1586پورصفر)
( 1581شهره جوادی) ةنوشت« های کاشی نگین در ایرانترین نمونهخواجه اتابک از قدیمی

ینات آن آمده ئاین آثار معماری هستند. اگرچه در این آثار، شرح کاملی از بنا و تز ةاز جمل
رف کردن ابهامات مربوط به صاحب اصلی بنا، امّا نوشتار حاضر بر آن است تا ضمن بر ط

 ت امروزی آن را مورد واکاوی قرار دهد. وضعیّ
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  ت پژوهش. ضرورت و اهمی9-3ّ
آنچه در تحقیقات پیشین، از قلم افتاده و انجام تحقیق حاضر را ضرورت بخشیده، یکی    

ندین خواجه اتابک استب زیرا با وجود نگار  چ ةساختن صاحب اصلی مقبردمشخّ
د نشده و در برخی موارد بنای مرکور به شخد کتاب و مقاله، هنوز صاحب بنا مشخّ

بار این بناست که امروزه له نیز بیان وضعیت اسفئاست. دومین مسدیگری انتساب داده شده
امید آنکه  های قدیمی کرمان، رها شده است.یکی از محله ةمهری تمام در گوشبیبا 

امی در راستای بازشناسی این بنای تاریخی و معرفی صاحب واقعی نوشتار حاضر بتواند گ
 آن بردارد.

  
 . بيث 0
اتابک عالءالدین بوزقش و فرزند  خواجه اتابک      خواجه شخصیت واکاوی از پیش   

های ترقی کرمان، پله ةت در دستگاه سالجقکه این دو شخصیّ آنجا و از محمد الدینقطب
 باب در ایشمه باید گام نخستین در اندکومتی نیز دست یافتهح را پیموده و به مناصب

 اصلی موضوع سراغ به سپس و داشت بیان کرمان گیری دولت سلجوقیانچگونگی شکل

  .آورد میان به سخن دو اتابک مرکور، از و رفته
در شرح این مهم باید چنین بیان داشت که از زمان طغرل بن میکائیل بن سلجو  بود که    
های دولتی وسیع و قدرتمند با نام سلجوقیان را بنهند. وی کمانان سلجوقی توانستند پایهتر

شده و واگراری فتح نقاط جدید به برادران و تصمیم گرفت با تقسیم نقاط فتح
زادگان، اوالی تسلّح خود بر نقاط فتح شده را تثبیت کرده و ثانیای نواحی فتح نشده را به ربراد

 :تحت اقتدار درآورد. از همین رو بود که سرعت فتح کرده و
بک، که برادر مهتر بود مرو والیت قسمت کردند و هر یکی از مقدمان به طرفی نامزد شد. چغری  

را دارالملک ساخت و خوراسان بیشتر خاص کرد و موسی یبغو به والیت بست و هرات و سیستان 
بک به والیت طبسین و پسر مهین چغریو نواحی آن چندانکه تواند گشود، نامزد شد و قاورد 

 (. 111: 1565نواحی کرمان... )راوندی، 
به این ترتیب فتح ایالت کرمان و نواحی اطراف آن به قاورد بن چغری بیگ واگرار    

نخست قرن پنجم هجری، راهی نواحی طبس و کرمان گردید:  ةگردیدب قاورد نیز در نیم
 کرمان فتح عازم بیگطغرل خود عم دستور هب  .ه155 سال به سلجوقی قاورد ملک»

قاورد در پیشروی به سمت جنوب، با غلبه بر دیالمه و  (. 1/698: 1573)میرخواند،  «گردید
. 1: 1516الدین کرمانی، قوم قفد، کرمان و کوهستان طبس را به تصرف درآورد. )افضل

ح کامل بر ها و تسلّو قفد(. ملک قاورد پس از غلبه بر دیلمیان 15/  5: 1578ابرو،  حافظ
(. اکثر این نواحی 78: 1591ب روستا،  11: 1575کرمان، عمّان را نیز فتح نمود. )خبیصی، 
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ب روستا،  61/ 3: 1581ه.  در دست فرزندان و نوادگان قاورد، باقی ماند )بویل، 385تا سال 
1591 :78 .) 
 کرمان ةسال ق . معرری خوا م اتابک عالءالدين بوزقش و خدمات و  بم0-9 
های دیگری همچون اتابگ، اتابیک و اتابیگ نیز که در تاریخ به صورت-اتابک ةواژ   

= بک] « بیگ»به معنى پدر و « اتا»ای ترکى و مرکب است از کلمه»... در واقع  -آمده 
ها و پرستاران شاهزادگان سلجوقى به معنى بزرگ. این لقب و عنوان معموال به هلل [ بگ
شدند و به مرور در شد که در آغاز امر به صورت غالم در دربار مشغول خدمت مىىداده م

گرفتند اثر کاردانى و لیاقت یا به جهات دیگر مورد عنایت سلطان و دیگر درباریان قرار مى
مؤلف  (.176/ 1: 1565راوندی، « )یافتند...و به کسب مقام و موقعیتى در مملکت توفیق مى

رین چنین مین و متهخّفضالء مورخین متقدّ ءزمره»نیز بر آن است که: السیر کتاب حبیب
سپردند و آن اند که اعاظم سالطین سلجوقى اوالد امجاد خود را به امراء کبار میآورده
« کردندتعبیر می زادگان از امیرانى که مربى ایشان بودند به اتابک یعنى اتابیکملک
رسد که شخد اتابک ضمن اینکه ین ترتیب به نظر می(. به ا331/ 1: 1535خواندمیر، )

 ،( 81/ 1: 1587وظیفه داشت که قلمرو اقطاعى شاهزاده را از طرف او اداره کند )قدیانی، 
ای تربیت کرده و پرور  کرد آن جوان را به گونهباید به عنوان پدری معنوی سعی می

لیاقت احراز جانشینی شخد های مورد ستایش ترکان و از جمله دهد که جامع شایستگی
 (. 111: 1587یوسفی فر، حکمران را پس از مرگ وی داشته باشد )

 ،ویژه تواریخ محلیای و بهبا تهمل در منابع مختلف تاریخی اعم از تواریخ عمومی، سلسله 
توان دریافت که این منابع، دوران اتابکی و اقتدار خواجه اتابک عالءالدین بوزقش را می

دانسته و این  ه. (331 -365سلطنت سلطان طغرلشاه بن محمد )حک:  ةا دورهمزمان ب
های حکومتی طغرلشاه با دوران حیات خواجه اتابک توان با تطبیق سالمی موضوع را

 175و171: 1561ب مستوفی، 31: 1575عالءالدین بوزقش، به اثبات رساند )ر.ک: خبیصی، 
شتمین سلطان سلجوقی کرمان بود و پیش از وی طغرلشاه، ه .(357/  1: 1535ب خواندمیر، 

هفت تن دیگر نیز به سلطنت رسیده بودند. در باب چگونگی حاکمیت سالطین قبل از وی 
و روند دستیابی او به تاج و تخت باید چنین بیان داشت که بعد از قتل قاورد در سال 

: 1516کرمانی، الدین افضله.  حکومت به یکی از فرزندان وی با نام کرمانشاه رسید )163
فرزند خود  ،که به جنگ سلطان ملکشاه بن آلب ارسالن برودقاورد پیش از این (.17

کرمانشاه را به نیابت حکومت کرمان گماشت. وی نیز پس از یکسال نیابت پدر در کرمان 
همین دلیل است که اغلب مورخان از (. شاید به11ه.  درگرشت )همان: 166در سال 
اند و پس از قاورد، فرزند دیگر وی، پادشاهان سلجوقی کرمان یاد نکرده ةر زمرکرمانشاه د
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پور، اند)مرسلیعنی سلطانشاه را به عنوان دومین سلطان سلجوقیان کرمان معرفی کرده
1587 :63 .) 
سلطانشاه، در جنگ پدر  با سلطان ملکشاه، حاضر بود و اگرچه وی نیز اسیر شده و به    

یدند اما وی بینایی خود را از دست نداد و پس از یکسال توانست به چشمانش میل کش
 (.17و16: 1516کرمانی، الدین افضلبه حکومت سلجوقیان کرمان برسد ) ،کرمان بازگشته

بعد از سلطانشاه، عمادالدنیا و الدین تورانشاه به پادشاهی رسید. وی مدت سیزده سال با 
( پس از وی 171: 1561پرداخت. )مستوفی، عدالت و رعیت پروری به امور حکومتی 
پنج  (.191: 1565ای، ه. ( )شبانکاره191-193فرزند ، ایرانشاه بر تخت سلطنت نشست )

سال دوران حکومت ایرانشاه را باید دوران حکومت اسماعیلیان در کرمان دانست. از همین 
م ارسالنشاه بن کرمانشاه االسالرو اغتشا  سراسر کرمان را فراگرفت. بعد از ایرانشاه، محی

کرمان نشست. این لقب بدین دلیل به  ةه.  به تخت سلطنت سالجق193بن قاورد به سال 
که بعد از الحاد ایرانشاه به دستور وی مجددای دین و مرهب در دستگاه  وی داده شد

ان پادشاهی کرد. در حکومتی رونق گرفت. وی مدت چهل و دو سال بر کرمان و مکر
و 581: 1575از هر سو به وی روی آوردند و هنر رونق گرفت )خبیصی،  علمازمان وی 

  (. 561: 1571 ،1/ب وزیری 581
الدین الدنیا و الدین محمد به پادشاهی رسید ) افضلبعد از ملک ارسالن، فرزند  مغیث 

ه.  پادشاهی کرد 331تا سال 356وی پانزده سال یعنی از سال  (. 18: 1516کرمانی، 
بن ارسالنشاه بعد از تکیه بر تخت پادشاهی تمام  (. محمد568-567/ 1: 1571ی، )وزیر

همتش صرف این گردید که امرا را راضی نگه دارد تا به برادر  سلجوقشاه نپیوندند. 
ه.  پسر  طغرلشاه به سلطنت 331سرانجام بعد از مرگ محمد بن ارسالنشاه در سال 

به سلطنت رسید که پدر ، ملک محمد، سرزمین کرمان رسید. طغرلشاه در حالی  ةسالجق
بر اثر سازمان عظیم »کرمان را به محیطی پر از ترس و ارعاب و ترور بدل ساخته بود و 

کس پژوهى که او ]ملک محمد[ فراهم آورده بود، چنان شده بود که هیچجاسوسى و پنهان
ها داشت که این سازمان توانست به اطمینان اظهار حیاتى نماید. او توقعدر هیچ باب نمی

از ترس  ها را هم به او خبر بدهند و همه این مقدمات ظاهرایحتى زاد و ولد سگ و گربه
است که این ت طرفداران او بودهسلجوقشاه و احتماال فعالیّ ،بازگشت برادر فراریش

 (.  9: 1575خبیصی، « )وسواس او به سرحد جنون رسیده بود.
ت در ملک محمد بود که به هنگام مرگ وی امنیّ ةمات سختگیرانشاید به سبب همین اقدا  

 کرمان برپا بود. به قول نگارنده کتاب تاریخ افضل:  ةسرتاسر قلمرو سالجق
پرور، دوست، علمبین، عالمملک مغیث الدنیا و الدین محمد پادشاهى بود عادل، سایس، دانا، پیش 

 گستر.حق
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 پادشررررراهى کررررره از مهابرررررت او  

 یاسرررتش در جرررو  برررا شرررمول س 

 در سخا هرچره کررده محرد کررم    

 

 شیر در بیشره شرب نکررد  خرواب     

 فرمرررران او نرفتررررى آبه جررررز برررر

 در سخن هرچه گفته عین صواب

الدین افضل ) .شد و )محل( آرام و آسایش و سکون کرمان به دور دولت او حرم عدل و امن
  ( 11: 1516کرمانی، 

های زیادی رو به رو نبود. کمرانی خود با دشواریبه این ترتیب ملک طغرلشاه در آغاز ح
دوست بود و او را والیتى پادشاهى عادل، منصف، لطیف، رعیّت»... اگرچه وی 

اکناف بود و خزینه وافر و رعیّتى مطیع و شاکر و ملکى اطراف و مملکتى مستقیمساکن
اما همین   ،( 61: 1356الدین کرمانی، ) افضل« بانظام و عدّتى و لشکر  تمام ]داشت[ 

عوامل سبب شده بود که وی رو به عشرت و خوشگررانی نهاده و از اداره مملکت خود 
 غافل شود: 

چهار ه [ و پشت بدوازده سال و کسر  بر بساط نشاط و ساحت راحت ]در سهو لهو نشست...   
ه و رعیت بظاهر شد  و نفا  اصحاب طرب آن دور رواج اهل مالهى بالش آسایش بازداد و در

ه موافقت )آسایش( الناس على دین ملوکهم )و متابعت الناس بزمانهم اشبه منهم بآبائهم( رو  ب
  ...گرشتکردند و روزگار  خو  میمیخانه نهادند و رکوع صراحى را سجود می

 ( 51: 1516بر سریر سرور جای همه       بر بساط نشاط، پای همه )افضل الدین کرمانی،     

عی قدرت یعنی برادر  محمودشاه و عمویش سلجوقشاه شواری وی وجود دو مدّتنها د
بود که این مشکالت نیز با وجود اتابکی قدرتمند، بانفوذ و کاردان با نام خواجه اتابک 

شد. در شرح این مهم باید چنین بیان داشت که با تهملی در عالءالدین بوزقش برطرف می
ان دریافت که در اکثر دوران حکومت این ملک، تودوران حاکمیت ملک طغرلشاه می

خواجه اتابک عالءالدین بوزقش بر منصب اتابکی تکیه زده و رسیدگی به امور قلمرو 
سلجوقیان و »است. این را از خالل سخنان نگارنده کتاب دار بودهکرمان را عهده ةسالجق

تابک دیگری با نام توان دریافت. وی به هنگام سخن گفتن از انیز می« غز در کرمان
 در»دارد که: چنین بیان می –که از رقیبان خواجه اتابک بوزقش بوده  –دالدین ریحان مؤیّ
 اتابک با مبارات میدان در و شد حالقو  دالدین ریحان[طغرل، ]مؤیّ ملک عهد اول

 طغرل ملک عهد آخر در خرید و بسیار ترک غالم و نمود مجارات بوزقش عالءالدین
« فرمودند... او قربت درجه مضاف نیز اتابکى منصب شد، نگونسار بوزقش اتابک علم چون

 (. 31: 1575)خبیصی، 
توان دریافت که اگرچه در ابتدای بر تخت نشستن ملک طغرلشاه دو به این ترتیب می

دالدین ریحان و خواجه اتابک عالءالدین بوزقش برای دستیابی به اتابک با نامهای مؤیّ
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کرمان با هم رقابت داشته اند اما سرانجام این خواجه  ةو اداره قلمرو سالجققدرت بیشتر 
اتابک بوزقش بوده که با اقتدار فراوان توانسته در این رقابت پیروز شده و تا انتهای سلطنت 

دالدین ریحان و تنها پس از مرگ وی بود که مؤیّ ملک طغرلشاه بر کرسی اتابکی تکیه زند
 .ر یافته و به منصب اتابکی برسد )ر.ک: همانجا(توانست دوباره اقتدا

تی ترک با گونه که عنوان گردید در اکثر سالهای حکومت ملک طغرلشاه، شخصیّهمان 
نام خواجه اتابک عالءالدین بوزقش، اتابکی این سلطان را بر عهده داشته و از اقتدار زیادی 

ت سخن اب خود از این شخصیّاست. یکی از نخستین کسانی که در کتنیز برخوردار بوده
 کتاب مزارات کرمان است:  ةمحرابی کرمانی نگارند ،استبه میان آورده

اند، بعد از کمال صوری و معنوی که چنین مشهور است که حضرت خواجه اتابک ترک بوده  
که  گوینداز آن می 1اند و بزقو کردهداشته اند، دنیوی بسیار نیز در سر کار ایشان بوده صرف می

در عالم ملکوت دیده اند و به زبان ترک به این اسم و لقب « بازی سفید»مکاشفان ایشان را به 
اند و بعضی گویند که به بزغوج مشهورند و وجه تسمیه او به این ]نام[ آن است که هر مشهور شده

مطبخ رفتند و داخل مدد خرج آمدند و به مبطخ ایشان میروز یک سر بز و یک غوج از کوه می
 (  31:  1585)محرابی کرمانی، .شدند اما ظاهرای قول اول اصح است... ایشان می

توان دریافت که خواجه اتابک عالءالدین بوزقش با درایت و کاردانی به این ترتیب می   
کرمان را فراهم آورد بلکه سالهای  ءخود نه تنها توانسته آرامش و امنیت قلمرو سالجقه

های حکومتی سالطین جوقی را نیز به یکی از درخشانترین دورهسلطنت طغرلشاه سل
سلجوقی بدل ساخته است. همه این مهم به همت این اتابک کاردان بدست آمد چراکه 

[ و بساط نشاط و ساحت راحت ]در سهو لهو نشستبر »... خود طغرلشاه به قول اکثر منابع 
 (.  19-18: 1516کرمانی، )افضل الدین ...« چهار بالش آسایش بازداده پشت ب

کرمان ثبات بخشید بلکه  ةخواجه اتابک عالءالدین نه تنها به اوضاع سیاسی قلمرو سالجق
در سایه این آرامش سیاسی مقدمات رشد تجارت و پیشرفت اوضاع اقتصادی این دولت را 

سید و گویند در زمان طغرلشاه عشور ابریشم مکران به سى هزار دینار ر» نیز فراهم ساخت: 
« هزار دینار اجاره رفت. در بلوچستان ]نیز[ آبادانى زیاد کرده است...تمغا  بندر تیز پانزده

که از زمان حکّام پیشین سلجوقی کرمان،  -رونق تجاری بندر تیز (.16: 1575)خبیصی، 
در این زمان نیز با درایت خواجه اتابک عالءالدین، ادامه داشت. این  -آغاز گردیده بود

در ناحیه مکران، در سواحل دریای عمان قرار داشت. در این عهد، مکران از ایاالت  بندر
دادند ت میشد. سلجوقیان کرمان به این بندر اهمیّحکومت کرمان محسوب می ةتحت سلط

روز به روز از جایگاه ممتازتری برخوردار  ،ی را پیمودهو به همین دلیل نیز راه ترقّ
ت تجاری بود اما اوج شکوفایی در قرن چهارم نیز دارای فعالیّ گردید. اگرچه این بندرمی

آن را باید مربوط به عصر سالجقه کرمان در قرون پنجم و ششم دانست. این بندر بر سر راه 
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 ( 81و81: 1586تجاری خلیج فارس به هندوستان قرار داشت. )ر.ک: خیراندیشب خلیفه، 
بر  -استزیستههد سلجوقیان کرمان، میکه خود در اواخر ع –مؤلف کتاب تاریخ افضل 

 آن است که: 
خزاین ه وافر از عشور تجار و اجرت سفاین ب ءثغر تیزست که از آنجا مالها ،از خصاید کرمان...   

پادشاه رسد و اهل هند و سند و حبشه و زنج و مصر و دیار عرب از عمان و بحرین را فرضه 
  هند و حبشى و زنگى و مخملهاء ةعقاقیر هند  و بردآنجاست و هر مشک و عنبر و نیل و بقم و 

ازین ثغر برند.  و امثال این طرایف که در جهانست پراگین و فوطها  دنبلى وسادهاءو لطیف 
  (117:1356الدین کرمانی، )افضل

توان به کرمان سخن به میان آورده اند می ءبدین ترتیب و با تهمل در منابعی که از سالجقه  
کرمان پی برد. اگرچه تاریخ دقیق  ةرفیع اتابک عالءالدین بوزقش در دربار سالجق جایگاه

اند نیامده اما از کدام از منابعی که از او سخن به میان آوردهفوت این اتابک بزرگ در هیچ
منصب اتابکی را برعهده داشته و  ،آنجایی که وی تا سالهای آخر حکومت ملک طغرلشاه

به احتمال زیاد تاریخ وفات این  ،استه.  سلطنت کرده365سال ملک طغرلشاه نیز تا 
 اتابک علم طغرل، ملک عهد آخر در و» ه.  بوده است: 365تا  361اتابک بین سالهای 

 (.31)همان: « شد... نگونسار بوزقش
 ة.خوا م اتابک ميمد بن اتابک بوزقش و نقش و  در اوضاع سیاسی سال ق0-0

 کرمان
لشاه، بین پسرانش ارسالنشاه، بهرامشاه و تورانشاه با یکدیگر بعد از مرگ طغر  

چند صباحی بر تخت  ،رخ داد و هر از گاهی یکی از آنان پیروز شده های فراوانکشمکش
(. 357/  1: 1535ب خواندمیر،  175-171: 1561زد )مستوفی، کرمان تکیه می ةسالجق

اطالعات جامعی در دست است  ،کرمان ةهای حکومت سالجقخوشبختانه از واپسین سال
الدین ابوحامد کرمانی است. این شخد در خدمت های افضلکه این مهم حاصل تال 

های پرداخت. از خالل آثار وی یعنی کتابفرزندان طغرلشاه به امور دیوانی و دبیری می
وقیان کتاب سلج»، و همچنین «االعلیللموقفعقدالعلی»و « بدایع االزمان فی وقایع کرمان»

ای دیگر با نام محمدابراهیم خبیصی به رشته تحریر که توسح نویسنده –« و غز در کرمان
دریافت که در این دوره، زمام امور به دست اتابکان افتاد و توان نه تنها می -درآمده

ساخت ها به یکی از پسران طغرلشاه حکومت را چند صباحی نصیب وی میگرایش آن
توان سرگرشت و اقدامات یکی دیگر از اتابکان قدرتمند بلکه می ،(86: 1591)روستا، 

الدین محمد بن اتابک بوزقش را به نظاره کرمان یعنی خواجه اتابک قطب ةعهد سالجق
 نشست. 
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کرمان به  ةدر توضیح این مهم باید چنین بیان داشت که تا دوران سلطنت طغرلشاه، سالجق  
ابک عالءالدین بوزقش، قدرتمند بودند و این خود تی کاردان با نام اتسبب وجود شخصیّ

اما اکنون هر سه  ،ام سایر ایاالت در کرمان بسیار اندک باشدگردید تا دخالت حکّسبب می
شدند تا با حمایت حاکم آن والیت به سلطنت ل میبرادر به یکی از والیات همجوار متوسّ

ام یزد و عرا ، و بهرامشاه را حاکم دست یابند. تورانشاه را حاکم فارس، ارسالنشاه را حک
برای مثال،  ب(68و67: 1356ب کرمانی، 39: 1575کردند )خبیصی، خراسان حمایت می

در باب درخواست کمک بهرامشاه از خراسان، « سلجوقیان و غز در کرمان»کتاب  ةنویسند
 دارد که: چنین بیان می

ؤیّدّ که پادشاه خراسان است لشکر  تمام خالصه مشورت]بهرامشاه با درباریان[ آن بود که ملک م
 ةاست، اگر مال و خزانالعهد به سلطنت است هنوز خزانه جمع نشدهدارد، و او را چون قریب

 (39: 1575خبیصی، همانا حکم امداد و شرط انجاد بجا  آورد. ) ،خویش فداء او کنیم
غرلشاه به دست که زمام کار ممالک در اواخر دوران سلطنت ملک طه به اینبا توجّ
ه.  به جای پدر نشست. 361دالدین اتابک ریحان بودب بهرامشاه به کمک وی به سال مؤیّ

رسد وی حتی قبل از مرگ پدر و با حمایت این اتابک قدرتمند، پدر را مخفی به نظر می
با انداختن آوازه مرگ وی، خود در جیرفت به تخت نشست. برادران وی ارسالنشاه  ،کرده

بالفاصله از جیرفت  -که در این زمان آمادگی مقابله با برادر را نداشتند –اه و تورانش
گریختند. ارسالنشاه، راهی بم شد و تورانشاه نیز برای دریافت کمک از اتابک زنگی، به 

(. در این 55: 1516الدین کرمانی، ب افضل 51و19: 1578 ،5/ابروفارس پناهنده شد )حافظ
ر اتابک عالءالدین بوزقش با نام قطب الدین محمد بود. اگرچه زمان، بردسیر در دست پس

این اتابک در آغاز کار به جهت مرگ پدر و اقتدار اتابک مؤیدالدین ریحان، قدرت الزم 
برای کنار زدن اتابک ریحان را نداشت اما فعالی بعد از مؤیدالدین ریحان، بزرگترین اتابک 

 کرمان بود: ءسالجقه
بزقش مرد  حلیم، خردمند، عاقل بود و در آداب سپاهیگر ،  محمد بن اتابک ... قطب الدین   

بوزقش( از سراچه  چون )در اواخر عهد ملک طغرل که( پدر  )اتابک ،کشیده عنان و دانسته
فرمود و عزم غرفه دارالمقام عقبى کرد، به حکم آنکه شوکت لشکر کرمان از  احتشام دنیا تحویل

)پدر او و( دادبک صالح و  [ اتابکر او بود و حقو  انعام و احسان ]آنخیل و خول غالمان پد
 اگر مؤیدالدین )ریحان( خواست و اگرنه، اهمال ،ترک و زهد )اجداد او( بر خاص و عام ثابت

 ( 56: 1516الدین کرمانی، )افضل . جانب او ناممکن بود...
اتابک مؤیدالدین ریحان از اقتدار به این ترتیب اگرچه در آغاز حکومت پسران طغرلشاه،   

و  زیادی برخوردار بود اما اتابک قطب الدین محمد بن اتابک بوزقش نیز به سبب وجهه
 اعتبار بسیار زیاد پدر  در نزد مردم کرمان، صاحب مقامات مهم شد. 
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...چون منصب اتابکى به مؤیدالدین دادند، البد شحنگى )دارالملک بردسیر( و دادبکى با    
پدر او در دل  ى داشت و طول عهد نیکوکار یم و پیشوات تقدّبایست داد. چه اهلیّالدین میطبق

مردم کرمان، نهال مهر دولت ایشان کشته بود. )چون( پنج شش ماهى )در عهد ملک طغرل و اوایل 
 [الدین عاقبت]قطب عهد ملک بهرامشاه( اسم دادبکى و شحنگى بر و  بودب چنانکه معلوم است

  (57و56کار کرمان بازو  افتاد. )همان:  اتابک شد و همگى
الدین محمد در آغاز و پیش از دستیابی به مقام اتابکی، صاحب دو مقام گونه قطببدین   

 بود.  1برجسته شحنگی و دادبگی
الدین محمد گیری روزافزون اتابک مؤیدالدین ریحان، قطببا مرگ طغرلشاه و قدرت     

قدرت از رقیب دیرین خود و پدر  بازنماند. از همین رو به  ةشد تا در چرخنیز بر آن 
محد جلوس بهرامشاه، وی نیز در شهر بردسیر خطبه به نام او کرد تا از رقیب خود، یعنی 

تواند در اما چون دریافت که نمی ،(576: 1571 ،1/مؤیدالدین ریحان، عقب نیفتد )وزیری
ین ریحان، به مقامی دست یابد و از طرف دیگر چون زیر سایه سنگین اتابک مؤیدالد

« رعایت جانب او را اهمال نمود و در قضاء حق وفادار  او امهال فرمود...»... بهرامشاه 
برای  ،الدین محمد بر آن شد تا بردسیر را رها کردهقطب، (57: 1516الدین کرمانی، )افضل

ه، راهی شهر بم گردد. به این ترتیب قدرت پیوستن به فرزند دیگر طغرلشاه، با نام ارسالنشا
 ارسالنشاه نیز بیش از پیش گردید. 

که پس از دستیابی به قدرت به ملک  –الدین محمد با ارسالنشاه اگرچه همراهی قطب   
بازو  مُلک مَلِک » سبب اقتدار روزافزون این امیر شده و  -ثانی نیز موسوم شده بودارسالن

اما هنوز اندک زمانی از این جریان  ،)همانجا(« الدین قو  شدارسالن به انضمام  قطب
نگرشته بود که ارسالنشاه عیش و نو  را آغاز کرده و از پرداختن به امور مملکتی غافل 

طلب نیز این فرصت را مغتنم شمردند و زمینه را از همین رو برخی از امرای منفعت بگشت
توان به افرادی همچون طرمطی این امرا می ةملنمایی خود هموار نمودند. از جبرای قدرت

  :الدین سرخاوی اشاره کردو رفیع
بود  طرمطى غالمى بزرگ بود از غالمان امیرداد قدیم و هنر  زیادت نداشت اما ترکى زیرک   

حکم ه رنود و اوبا  مقیم زاویه خرابات بود و ب خواره، پیوسته با اهلدوست و شرابتازیک
الدین مرد  بود لجوج و طالب غایت سرخاو  معرفتى داشت و رفیع الدینا رفیعتاشى بخواجه

سه  وار بر ترک دمید که اتابک چرا باید که بر کرمانکارها... ]لهرا[ آغاز فضول نهاد و دمنه
او را  منافع استب یعنى اتابکى و دادبکى و شحنگى هرسه منصب که مظنه حشمت و مدخل موافق

را  را به جاه و بعضى یل بگسترد و اتباع وصول اتابک محمد بعضى را بمال و بعضىباشد و حبل ح
و اتابک محمد شراب کمتر خورد  و در ندیمى مَلِک رغبت  بردبه تهدید و وعید از راه می

و قریب قراب و لهرا هرروز عقد  ننمود  و طرمطى همواره مالزم خدمت بود و نزدیک خیل
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تر و اتابک ازین معنى شد و قاعده احوال اتابک محمد، منثلممی ترمنتظم دولت طرمطى،
  (31. )همان: شدخسته میشکسته و جاندل
الدین محمد از ارسالنشاه شد، از همین رو این عوامل سبب رنجش اتابک قطب ةهم    

که منصب  –صالح را در آن دید که شبانگاهان به همراه برادر  امیر عالءالدین ابوبکر 
با خدم و حشم از دربار ارسالنشاه بیرون رفته و به بهرامشاه بپیوندد. به  -داشت 5یر آخورام

اتابک برین تقریر با سوار  چهارصد، بیرون شد و گله در پیش گرفت و به » این ترتیب 
(. اتابک قطب الدین محمد پس از اقامتی کوتاه در 31)همان: « راه بافت به جیرفت شد...

دار با بهرامشاه راهی بم شد. از آن طرف نیز بهرامشاه به محد دریافت جیرفت، برای دی
ا  شکفته شد و طایر دل گلبن طبع آشفته»..خبر حرکت اتابک محمد به سمت بم 

کش راه ا  آرمیده گشت و دانست که روزگار بدمهر در آشتى میزند و فلک کینهرمیده
استقبال اتابک محمد آمد. بهرامشاه به از همین رو به  ب(37)همان: « جوید...مصالحت می

های او توانست با حمله به بردسیر زودی و به لطف کاردانی اتابک محمد و حمایت
 کرمان تکیه زند. ةخود دوباره بر تخت سالجق ،برادر  ارسالنشاه را بیرون رانده

مامای به ساله پسران طغرلشاه تخالصه آنکه سیاست و اداره کرمان در دوره فترت بیست    
الدین قطب چنانکه معلوم است»الدین کرمانی چراکه به قول افضل ،دست این اتابک بود

اما متهسفانه همه  ب(57)همان: « کار کرمان باز و  افتاد اتابک شد و همگى عاقبت
نتیجه ماند. از همان روز مرگ طغرلشاه تا اواخر های او برای نجات کرمان بیکوشش

میان سه فرزند  بر سر تاج و تخت کشمکش بود و هر  ،کرمان ةجقدوران سلطنت سال
تاج و  ،اما دوباره از برادر شکست خورده ،کردچند صباحی حکومت می ،کدام از این سه

داد. حتی برای مدتی نیز کرمان میان بهرامشاه و ارسالنشاه تقسیم شد و تخت را از دست می
(. 15نگ باقی مانده از آن بهرامشاه شد )همان: چهار دانگ آن به ارسالنشاه رسید و دو دا

ها شد اما او نیز با تورانشاه نیز اگرچه کمتر از دو برادر خویش وارد این کشاکش
 های کمک مکرر خود از حکام فارس، چند صباحی حکومت یافت.درخواست

 ت امروز  اين بناخوا م اتابک و وضعیّ ةصاحم مقبر ة. دربار0-3
الجقه از استحکام و زیبایی فراوانی برخوردار بوده و اگرچه نزدیک به معماری عهد س    

دهنده مهارت و ولی بناهای برجای مانده از آن دوران نشان ،گرردهزار سال از آن دوره می
های مختلف معماری است )کیانی، استادی هنرمندان و استادکاران و آگاهی آنان از شیوه

کرمان نیز از این امر مستثنی نبوده و بدون  ةه از عهد سالجق(. بناهای برجای ماند31:  1588
های باقی مانده از دوران حاکمیت سلجوقیان در شک یکی از ارزشمندترین گنجینه

سده از تاریخ کرمان را در دل  9ای که نزدیک به مقبره بخواجه اتابک است ءکرمان، مقبره
های ترین محلهای از قدیمیام، در گوشهتوجهی تممهری و بیخود نهفته اما امروزه با بی
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کرمان آرمیده است. اساسای بنای مقبره و آرامگاه برای بزرگان و اندیشمندان، در سرزمین 
چراکه ایرانیان همواره به اولیاء و  بایران بیش از سایر ممالک اسالمی مورد توجه بوده است

های ت این بناها یاد و نام انساناند تا با ساخبزرگان خود احترام گرارده و بر آن بوده
  .( 111:   1579)حاتم، ة تاریخ زنده نگه دارندبزرگ را برای همیش

ها به اوج خود همزمان با حاکمیت ترکمانان سلجوقی در ایران، ساخت این اینگونه مقبره

هایی با اشکال گوناگون اعم از (. مقبره71و75: 1517ت فراوان یافت )کونل، اهمیّ ،رسیده

های فراوانی از هر کدام از اینگونه دار و هشت ضلعی که نمونهای، ترکچهارگو ، دایره

هایی همچون برج طغرل، برج ها در نقاط مختلف ایران زمین وجود دارد. مقبرهمقبره

مهماندوست، گنبد شیخ جنید، گنبد جبلیه، برج های خرقان، برج چهل دختران و گنبد 

ن، کرمان و مراغه بنا گردیده تی همچون همدان، دامغان، قزویسرخ که در ایاالت و والیا

خواجه اتابک نیز از جمله  ءمقبره .(63و61:  1588ب کیانی،  115و111:   1579)حاتم،  اند

ترین ای هشت ضلعی با بدنه آجری که در یکی از قدیمیهاست. مقبرههمین مقبره

 ( 1گردیده است. )تصویر شماره  بنا 1های شهر کرمان با نام محله ته باغ هللمحله

 
 خواجه اتابک )عکس از نگارنده( ء: نمای بیرونی مقبره1تصویر 

معماری »در باب صاحب این بنا باید چنین عنوان کرد که اگرچه غالمعلی حاتم در کتاب 
 ةینات مقبرئبررسی تز»و شهرزاد پورصفر در کتاب « اسالمی ایران در دوره سلجوقیان
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الدین محمد بن بوزقش ق به خواجه اتابک قطببنای مرکور را متعلّ« رمانخواجه اتابک ک
چراکه این بنا  باندق بزرگوار دچار سهو شدهرسد هر دو محقّاما به نظر می ،دانندمی

ق نداشته و در واقع صاحب اصلی بنا پدر  ، به اتابک محمد تعلّةبرخالف نظر این دو محق
بوزقش است. در اثبات این نظر باید چنین عنوان کرد وی یعنی خواجه اتابک عالءالدین 

توان دریافت که آنان به طور دقیق و شفاف بنای که اوالی با رجوع به برخی منابع تاریخی می
رسد یکی از نخستین اند. به نظر میق به اتابک عالءالدین بوزقش دانستهمرکور را متعلّ

ی همزمان با حکومت دولت صفویه، از این افرادی که تقریبای در نیمه نخست قرن دهم یعن
است. وی در « مزارات کرمان»بنا سخن به میان آورده محرابی کرمانی، نویسنده کتاب 

در ذکر مرشد االنس و الجان و سالک مسالک الوجدان و » بخشی از کتاب، ذیلِ عنوان 
ر به بزقو  و العرفان الممتاز من بین اهل اهلل فی العصر الدوران خواجه اتابک المشته

: 1585)محرابی کرمانی، « خواجه محمد مهرزبان افید علیهما سجال الرحمه و الرضوان 
ت نامگراری وی به این نام )که پیش از پس از معرفی خواجه اتابک بوزقش و و علّ .(31

و گنبد مدفن ایشان با آنکه » دارد که : وی چنین بیان می ةاین نیز آمد( درباره مقبر
نماید که اندک وقتی باشد که احداث شده و این ل است که نهاده اند، چنان میچهارصدسا

  .)همانجا(« نیز دال بر کمال ایشان تواند بود...
توان دریافت که بنا به خواجه اتابک عالءالدین بوزقش تعلق دارد. اما به بدین ترتیب می  

مان عنوانی است که نویسنده ه ،را به اشتباه افکنده ذکرشدهق رسد آنچه دو محقّنظر می
است. اگر عنوان یک کتاب مزارات کرمان پیش از بیان شرح حال اتابک بوزقش آورده

توان دریافت که محرابی پس از سخن گفتن از می ،مرتبه دیگر به طور دقیق بازخوانی شود
. استاتابک بوزقش از شخد دیگری با نام خواجه محمد مهرزبان نیز سخن به میان آورده

قان مرکور وی را با رسد آوردن نام خواجه محمد مهرزبان سبب شده محقّبه نظر می
که این خواجه محمد مهرزبان فرد دیگری است حالیاشتباه بگیرند درخواجه اتابک محمد 

توان دریافت. به این و این مهم را از ادامه سخن محرابی در کتاب مزارات کرمان نیز می
وی به سراغ  ةگفتن از خواجه اتابک عالءالدین بوزقش و مقبر ترتیب که وی پس از سخن

 دارد که: خواجه محمد مهرزبان رفته و در باب وی چنین بیان می
و اما احوال خواجه محمد مهرزبان چنان بوده که ایشان بعد از فیوض و کمال صوری معنوی     

ه و جدیداالسالمی بوده و ایشان را دایم صامت بوده اند و بعضی گویند پدر ایشان مرزبان نام داشت
اند و العهده علی الراوی و تاریخ خوانند و به شیخ محمد مهرزبان مشهور شدهبه آن اسم باز می

اهلل روحه بر در مزار ایشان نوشته قریب اهلل روحالدین محبوفات ایشان حضرت قاضی صاین
 (31)همان:  .چهارصد سال خواهد بود
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توان دریافت که بر خالف کرمان می ةتهملی در تاریخ سالجق از طرف دیگر با اندک
ت و آرامش را پشت سر دوران اتابکی اتابک عالءالدین بوزقش که کرمان دورانی از امنیّ

نه تنها  -همانگونه که پیش از این نیز آمد –نهاد، در دوره اتابکی فرزند  اتابک محمد 
میان فرزندان طغرلشاه بر سر تاج و تخت  این ایالت روی آرامش به خود ندید بلکه مدام

ها فرصتی را برای پرداختن به امور عمرانی و درگیری و کشمکش بود. این کشمکش
شخصی. این مهم را  رةکرد چه برسد با ساخت مقبنمی اخت مساجد و مدارس نیز فراهمس

که خود سخنان افضل الدین ابوحامد کرمانی دریافت. وی  یالبالتوان از به روشنی می
شاهد ویرانی های حاصل از درگیری های این برادران و پس از آن هجوم ویرانگر غزها به 

 دارد که: در این باره چنین بیان می ،کرمان بوده
کار بآنجا رسید که کرمان که در عموم عدل و شمول امن و دوام خصب و فرط راحت و      

غد سمرقند و غوطه دمشق الف زیاد  میزد و با س نهادعمت، فردوس اعلى را دوزخ مىکثرت ن
درمان پایانست و درد  بىامروز در خرابى، دیار لوط و زمین سبا را سه ضربه نهاد... این محنتى بى

و تاریخ جمع این سواد که سال سى و نهم است از وفات ملک طغرلشاه و هرروز آب این واقعه 
 (91.) همان:  متکدرترست و مزاج صالح احوال کرمان متغیرتر...

یعنی خواجه اتابک  ذکرشده،توان به جایگاه رفیع دو اتابک از آنچه بیان گردید می 

الدین محمد پی برد. نقش این پدر و پسر در امور سیاسی       عالءالدین بوزقش و اتابک قطب

اما با همه این احوال و در  ،کرمان غیر قابل انکار است ةهای پایانی حاکمیت سالجقدهه

 ،کمال تهسف امروزه نه تنها کمتر کسی از سرگرشت و اقدامات این دو اتابک باخبر بوده

خواجه اتابک و حتی صاحب اصلی این بنا در هاله ای از  ةت بنای مقبربلکه هنوز وضعیّ

ت بغرنج امروزی این بنا است. وضعیّابهام قرار گرفته و الیه ای از غبار غفلت بر آن نشسته

ناشناسی دیگری نسبت به جایگاه و اعتبار این دو خواجه بزرگ است. حق نیز بی حرمتی و

های سامان آن را از عکست نابهای از شهر کرمان افتاده و وضعیّامروزه این بنا در گوشه

ت هستند. هایی که بهتر از هر سخنی بازگوکننده این وضعیّتوان دریافت. عکسذیل می

ای از غبار غفلت د آنکه این نوشتار توانسته باشد ذره( امی 3و  1، 5، 1)تصاویر شماره 

نشسته بر سرگرشت این دو اتابک بزرگ و اقدامات کارگشای آنان برای بهبود اوضاع 

 سیاسی کرمان عهد سالجقه را بزداید.      

  



 96 نیعالءالد اتابک خواجه گاهیجا یواکاو/ 

                                  
  :  ضلع شرقی مقبره، از داخل. )عکس از نگارنده(             5تصویر : ضلع غربی مقبره، از داخل. )عکس از نگارنده(  1تصویر  

           
 : نمایی از داخل مقبره )عکس از نگارنده( 3تصویر   )عکس از نگارنده( : ضلع شمالی مقبره 1تصویر 

 
 گیر   .نتیجم3 
 ةلت سالجقنوشتار حاضر بر آن بود تا در گام نخست ضمن معرفی دو اتابک قدرتمند دو   

کرمان یعنی اتابک عالءالدین بوزقش و پسر  اتابک قطب الدین محمد، نقش و جایگاه 
در دومین  ،های سیاسی قلمرو این دولت را بیان داشتهغیر قابل انکار آنان در وقایع و جریان

دارد. هایی در باب این بنا را بیان خواجه اتابک رفته و ناگفته ةگام به سراغ بنایی با نام مقبر
 نتایج حاصل از این پژوهش عبارتند از:
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هایی کرمان نیز همچون سالجقه بزرگ، دیوان ةاگرچه همزمان با حاکمیت سالجق -1
چون اتابکی وجود وزارت، دیوان استیفا، دیوان انشا و مناصب دیگری هممانند دیوان 

 ،اتابکان افتادهزمام امور به دست کرمان،  ءاما با این تفاوت که در عهد سالجقه ،داشت
اتابک عالءالدین بوزقش و پسر  اتابک اقتدار آنان حتی از وزرا نیز بیشتر گردید. 

دو نفر از قدرتمندترین اتابکان این دولت بودند. خواجه اتابک  ،الدین محمدقطب
رسیدگی به امور طغرلشاه بر منصب اتابکی تکیه زده، عالءالدین بوزقش همزمان با ملک 

کرمان را عهده دار بود و با درایت و کاردانی خود نه تنها توانست آرامش و  ةقلمرو سالجق
بلکه سالهای سلطنت طغرلشاه سلجوقی را نیز  ،کرمان را فراهم آورد ةامنیت قلمرو سالجق

نه تنها به های حکومتی سالطین سلجوقی، بدل ساخت. وی به یکی از درخشانترین دوره
این آرامش سیاسی،  ةبلکه در سای ،ن ثبات بخشیدکرما ةاوضاع سیاسی قلمرو سالجق

بندر تیز و  ةویژه در حوزمات رشد تجارت و پیشرفت اوضاع اقتصادی این دولت بهمقدّ
رونق تجاری شهرهای مختلف کرمان را نیز فراهم ساخت. مخصوصای تجارت ابریشم و 

ساخت.  پس روانه میهای گران قیمت که درآمد فراوانی را به خزانه طغرلشاه، سایر پارچه
از مرگ اتابک عالءالدین بوزقش نیز این پسر  اتابک محمد بود که سیاست و اداره 

های اما کشمکش ،پسران طغرلشاه را عهده دار گردید ةکرمان در دوره فترت بیست سال
فانه همه های ارسالنشاه، بهرامشاه و تورانشاه، متهسّمداوم میان سه پسر طغرلشاه، با نام

 نتیجه گراشت.برای نجات کرمان بی را های اتابک محمدشکوش
بدون شک خواجه اتابک برجای مانده که  ةکرمان بنایی با نام مقبر ةاز زمان سالجق -1 

ت سلجوقیان در کرمان است. مانده از دوران حاکمیّهای باقییکی از ارزشمندترین گنجینه
الدین محمد بن بوزقش خواجه اتابک قطب ق بهقان این مقبره را متعلّاگرچه برخی از محقّ

 باندقان بزرگوار دچار سهو شدهاما در این نوشتار ثابت گردید که این محقّ ،دانندمی
است. برای اثبات ق داشتهچراکه این مقبره به پدر اتابک محمد با نام عالءالدین بوزقش تعلّ

توان دریافت که منابع تاریخی میاین نظر نیز چنین عنوان گردید که اوالی با رجوع به برخی 
اند و ق به اتابک عالءالدین بوزقش دانستهآنان به طور دقیق و شفاف بنای مرکور را متعلّ

ثانیای بر خالف دوران اتابکی اتابک عالءالدین بوزقش که کرمان دورانی از امنیت و 
ن ایالت روی اتابکی فرزند  اتابک محمد نه تنها ای ةآرامش را پشت سر نهاد، در دور

بلکه مدام میان فرزندان طغرلشاه بر سر تاج و تخت درگیری و  ،آرامش به خود ندید
 گراشت. ها فرصتی را برای پرداختن به امور عمرانی باقی نمیکشمکش بود. این کشمکش

جایگاه اتابک عالءالدین و اتابک قطب الدین در کرمان دیروز )دوران سالجقه( بسیار  -5
ا با کمال تهسف در کرمان امروز نه تنها کمتر کسی از سرگرشت و اقدامات این رفیع بود ام
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خواجه اتابک و حتی صاحب اصلی ة ت بنای مقبربلکه هنوز وضعیّ ،دو اتابک باخبر بوده
 است.ای از ابهام قرار گرفتهاین بنا در هاله

 
 هايادداشت

رنگ میدهد )بوز = خاکستر + قو  = باز(  ا  ترکى است و معنى باز خاکستر . بزقش )بوزقش(، کلمه1
 (.35 :خبیصی، پاورقی )

، ریاست عدالتخانه و مرکب از داد دادبگى» یا رئیس عدالتخانه بود.  ۀقاضی القضا. دادبگ در واقع همان 1
 به معنى عدل و بیگ به معنى رئیس است: 

 « حکمت نابست و پند...دادبک از رأی او دست ستم بند کرد       زانکه همی رأی او       
  (31)خبیصی، پاورقی ص                                                                                            

 ةها و همه امور مربوط به پرور  و تربیت اسب بوده است. از دورول حسابها  اصطبل. فردی که مسئ5
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