
 
 ثباتی سیاسی دولت سلجوقیان بیهای جانشینان ملکشاه در  نقش سیاست

 
 4 هاشم آقاجری ، سید3زاده شوکی، قدیر نجف2، محمدحسن رازنهان1حسین مفتخری

 )٠١/١١/٩٧:  نهایی پذیرشـ١٤/٠٩/٩٧:  مقالهدریافت(
 

 چکیده
ماهیت استبدادی حکومت پادشاهان سلجوقی و جایگاه بی بدیل سلطان در ساختار 

ل فروپاشی سلجوقیان، واجد کمال اهمیت است و این حکومت، در تحلیل و بررسی عل
با . ثباتی سیاسی بود ضعف و زوال حکومت جانشینان ملکشاه نیز برآیند چنین بی

ثباتی سیاسی  عنایت به این امر، بررسی و شناخت عوامل پدیدآورنده و تشدیدکنندۀ بی
دین پرسش در این مقاله درصدد پاسخ ب. یابد در این برهۀ تاریخی اهمیت بسیار می

های جانشینان ملکشاه از قبیل نزاع بر سر جانشینی،  ایم که میان سیاست بوده
های مذهبی و درگیری با خالفت توجهی به امور رفاهی مردم، دمیدن به آتش جنگ بی

ثباتی سیاسی در این دوره چه ارتباطی وجود داشته است؟ چارچوب نظری و بروز بی
ثباتی بر این اساس، بی. ثباتی سیاسی است در باب بینگارندگان، نظریۀ دیوید ساندرز

ها  سیاسی در دورۀ جانشینان ملکشاه بر مبنای دو مفهوم اساسی تغییرات و چالش
های آن طی چهار مقولۀ تغییر هنجار، تغییر مقامات اصلی اجرایی، تبیین و شاخص

ین تحقیق دستاورد ا. آمیز بازشناسی شده استهای خشونتتغییر مرزها و چالش
های جانشینان ملکشاه و حاکی از این است که همبستگی چشمگیری میان سیاست

 .ثباتی سیاسی در این برهۀ تاریخی وجود داشته استبروز بی
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 مقدمه
های ایران ترین دولت یکی از بزرگدولت سلجوقیان ازنظر قدرت نظامی و وسعت قلمرو،

الملک و مرگ ملکشاه رو به افول نهاد و بعد از اسالم بود، اما حاکمیت ایشان با قتل نظام
ثباتی سیاسی آغاز شد که با قتل طغرل سوم به دست خوارزمشاهیان به ای از بیدوره

و نزاع بر سر  جنگ های داخلی وبعد از مرگ ملکشاه اختالف و درگیری. پایان رسید
سالطین متأخر سلجوقی برخالف . جانشینی، به ناپایداری سیاسی در ایران انجامید

سالطین متقدم ایشان، قدرت و سیاست و درایت چندانی نداشتند؛ وزرا کارآمد نبودند و 
 و دخالت آنان در امور و  سلطنت کوتاه بود و دخالت امرای نظامی و افزایش قدرت مدت
گرچه عوامل متعدد مانند . کردثباتی سیاسی را آشکارتر اتابکان، بیهای گیریجهت

دخالت زنان، قدرت ایالت و رؤسای آنها و فقدان نظامي مشخص برای انتخاب جانشین، 
عنوان رأس هرم  در استمرار ناپایداری اوضاع مؤثر بود، اما ازآنجا که شخص سلطان به

 ثباتی دولت سلجوقی داشت، الزم است تأثیر ای در ثبات و بیکنندهقدرت جایگاه تعیین
های مختلف سیاسی، نظامی، اجتماعی و های سالطین سلجوقی در زمینهجایگاه سیاست
 . ثباتی سیاسی در این دوره بررسی شودمذهبی در بی

ثباتی سیاسی های سالطین و بیدر دوران حکومت جانشینان ملکشاه، میان سیاست
با عنایت بدین مهم است که در این مقاله، تأثیر . بودای مستقیم برقرار رابطه

. ثباتی سیاسی بررسی و مطالعه خواهد شدهای جانشینان ملکشاه در بی سیاست
ارسالن و ملکشاه، به نهایت قدرت امپراتوری سلجوقی، که در عصر پادشاهانی چون آلب

وال گردید؟ و عظمت رسید، چگونه و چرا در عصر جانشینان ملکشاه دچار ضعف و ز
هرچند در تحقیقات باسورث، بارتولد، کلوزنر، لمبتون و محققان ایرانی، مانند فروزانی، 

 شده است، اما پژوهشگران تاریخ این فر و ستارزاده به تاریخ سلجوقیان پرداختهیوسفی
اند و این خود  ها و مطالعات خود بررسی نکرده دوره، موضوع مقالۀ حاضر را در پژوهش

روش نگارندگان در پاسخ بدین . ند بر جنبۀ نوآورانۀ این پژوهش داللت کندتوامی
بر این اساس، در این مقاله .  است1ثباتی سیاسیپرسش توجه به مدل ساندرز در باب بی

                                                                                                                                            
 معرض تهدید قرارگرفتن یک رژیم یا نظام سیاسی است         ثباتی سیاسی دراصطالح علوم سیاسی در      بی. ١

 آن وقـوع  کـه  اسـت  پیچیـده  ای پدیـده  سیاسـی  ثبـات  ساندرز، تعریف در). ٤٤٨ آقابخشی و همکار،  (
 بـالعکس  ولی است اجتماعی و سیاسی تغییرات فرایند در وملزومات ها علت تمام آمدن فراهم مستلزم

  ←کننـده،  ثبـات  بـی  عوامـل  از یـک  هـر  رخـداد  با که است طبیعی و ساده ای پدیده سیاسی ثباتی بی



  ٢٧٥  ثباتی سیاسی دولت سلجوقیان های جانشینان ملکشاه در بی نقش سیاست

های مختلف سیاسی، های جانشینان ملکشاه در زمینهضمن توصیف مختصر سیاست
 احتمالی میان ۀاست تا رابطنظامی، اقتصادی، اجتماعی و مذهبی، کوشش شده 

ثباتی سیاسی در عصر جانشینان ملکشاه کشف و توضیح های مذکور و بروز بیسیاست
عنوان  های مختلف بههای جانشینان ملکشاه در زمینهبدین ترتیب سیاست. داده شود

 .عنوان متغیر وابسته بررسی شده است ثباتی سیاسی بهمتغیر مستقل و بروز بی
ثباتی سیاسی در عصر حاکمان بعد از ملکشاه را باید  نگارنده، ریشۀ بیبنابر فرضیۀ

های مختلف سیاسی، نظامی، اجتماعی و مذهبی های این پادشاهان در زمینهدر سیاست
های متعدد بر سر جانشینی و تغییر   و نزاعدر زمینۀ سیاسی، جنگ. جست و جو کرد

های نظامی سیاست. تأثیر تمام داشتثباتی سیاسی های حکومتی در بی  مقامۀپیوست
ثباتی های ناموفق علیه همسایگان همراه بود، بر روند بیجانشینان ملکشاه، که با جنگ

توجهی به امور رفاهی و امنیتی مردم در دورۀ همچنین، بی. سیاسی در این دوره افزود
ی جانشینان های مذهبای جاری بود و سرانجام باید به سیاست جانشینان ملکشاه رویه

های مختلف و درگیری  ملکشاه اشاره کرد که موجب تشدید منازعات مذهبی میان نحله
آمد و آثار  های جدی پدید می  بحرانهای نسنجیدهاز سیاست. شد آنان با خالفت می
ترین  مهم. های پایانی حکومت سلجوقی به نحو آشکاری سر بر آوردمخرب آن در سال

 .ریشانی، ضعف قدرت و درنهایت زوال سلجوقیان بودها، پ پیامد این بحران
 

 ثباتی سیاسی چارچوب نظری مقاله؛ مدل ساندرز در تبیین بی
شناسی سیاسی است و از ثباتی سیاسی از مباحث جدید در حوزۀ جامعهاگرچه بی

گذرد، اما در حقیقت قدمتی به درازای تاریخ تدوین تئوریک آن مدت چندانی نمی
ها در طول تاریخ، نقش این پدیده در ضعف و سقوط بسیاری از حکومت. ها داردحکومت

اساسی داشته است و بررسی و شناخت عوامل پدیدآورنده و تشدیدکنندۀ آن اهمیت 
ثباتی سیاسی به دست داده شده است، اما تاکنون تعاریف متعددی از بی. خاص دارد

                                                                                                                                            
 ای جامعـه  هـر  در سیاسـی  ثبـات  برقراری مکانیزم که این ضمن. شود می انسانی جوامع گیر دامن →

 سیاسی وضعیت با جاری سیاسی وضعیت که است زمانی سیاسی ثباتی بی اساس این بر. است متفاوت
 خـاص،  واقعـه  که زمانی تا. خوانند می نامطمئن احتماالً را جدید وضعیت و کند می پیدا تفاوت پیشین
 تـشکیل  را ثبـاتی  بـی  از بـاالیی  سـطح  است، پیشین منظم رویدادهای سامان به توالی و تداوم گویای
 ثبـاتی  بـی  از باالیی سطح یابد، می انحراف نظام پیشین الگوی از شدت   به واقعه که  وقتی تنها دهد؛ نمی

 ).١٧٣ـ١٧٢ ساندرز، (شود می محسوب
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وسیله آن یک  عیاری که بتوان بهم«: رسد تعریف دیوید ساندرز کمابیش جامع به نظر می
ثبات خواند، معیاری است که با وقوع یا عدم نظام سیاسی را در هر مقطع از زمان بی

ای نسبت مستقیم دارد یعنی ها در هر حکومت، رژیم یا جامعهوقوع تغییرها و چالش
ها، الگوی معمولی یک سیستم خاص حکومتی، رژیم آنکه تا چه حد این تغییر و چالش

ساندرز، (» انداند و تا چه میزان باعث ایجاد چالش در آنها شدهای را تغییر دادهیا جامعه
ثباتی سیاسی بر پایۀ دو شود، مفهوم بی چنانکه در تعریف ساندرز مالحظه می). ١٣٤

اند  های پیشنهادی آن عبارتها بنا شده است، که شاخصاصل اساسی تغییرات و چالش
، )تغییر در مقامات اصلی اجرایی(، تغییر حکومت )یر در هنجارهاتغی(تغییر رژیم : از

شورش، مرگ در اثر (آمیز های خشونتو چالش) تغییر مرزها(تغییر جامعۀ سیاسی 
های موردنظر دیوید ساندرز در جدول شاخص). ١٢٦همو، ) (خشونت سیاسی و مانند آن

 ).١٣٧همو، ( ترسیم شده است ١شماره 
 شاخص مفهوم ردیف

 تغییر رژیم ١
 تغییر در هنجارها

 تغییر در نظام حزبی
  غیرنظامیـتغییر در وضعیت نظامی 

 تغییر حکومت ٢
 تغییر در مقامات اصلی اجرایی

 تعدیل در قوه مجریه

 آمیزهای خشونتچالش ٣

 حمالت چریکی
 شورش

 مرگ در اثر خشونت سیاسی
 )انتقال نامنظم ناموفق(شده  کودتاهای انجام

 آمیزهای مسالمتچالش ٤
 اعتصابات
 تظاهرات

 ثباتی سیاسی دیوید ساندرزهای پیشنهادی چهاربعدی بیشاخص: ١جدول شماره 



  ٢٧٧  ثباتی سیاسی دولت سلجوقیان های جانشینان ملکشاه در بی نقش سیاست

 ثباتی سیاسی در دورۀ جانشینان ملکشاههای بیمتغیرها و شاخص
های تاریخی  ثباتی سیاسی در دورۀ جانشینان ملکشاه با توجه به آگاهیتحلیل مقولۀ بی
تغییر رژیم، تغییر حکومت، تغییر جامعه سیاسی و :  چهار متغیر استموجود، مبتنی بر

های عینی آن در جدول شماره این مفاهیم، متغیرها و شاخص. آمیزهای خشونتچالش
 : ترسیم شده است٢
 

 شاخص مفهوم ردیف

١ 
 تغییر رژیم

 )تغییر قواعد یا هنجارها(

 ی عدم تبعیت دیگر شاهزادگان سلجوقی در امر جانشینـ
 های سنگین از مردم و روند صعودی آن اخذ مالیاتـ
 توجهی به امور رفاهی و امنیتی مردم بیـ
  تضعیف نهاد وزارت در عصر جانشینان ملکشاهـ
کـاهش قـدرت    ( تـسلط امـرای نظـامی در امـور اجرایـی             ـ

 )ساالران به نفع سپهساالران دیوان

٢ 
 تغییر حکومت

 )تغییر مقامات اصلی(
عـزل و  (منـصبان حکـومتی   ب و پیاپی صاحب تغییر متناو ـ

 )قتل وزرا

٣ 
 تغییر جامعه سیاسی

 )تغییر مرزها(

 سلطان  ۀازحد قلمرو در دور      توسعه ارضی و گسترش بیش     ـ
 ملکشاه

 تشتت قلمرو و عـدم انـسجام جغرافیـای سیاسـی بعـد از               ـ
 مرگ برکیارق

 آمیزهای خشونتچالش ٤

اه تـا پایـان     های پیـاپی جانـشینی از مـرگ ملکـش          جنگ ـ
 سلسلۀ سلجوقی

 لشکرکشی غیرضروری و نابهنگام سلطان سنجر به نواحی         ـ
 ماوراءالنهر و شکست او در نبرد قطوان

 لشکرکشی سلطان سـنجر علیـه غـزان و اسـارت وی بـه               ـ
 دست آنان

 مــصادره بــه عنــف امــوال کــارگزاران حکــومتی توســط  ـــ
 سالطین سلجوقی

و قمـع     قلـع   (عیان  آمیز نسبت به شی   های خشونت  سیاست ـ
 )اسماعیلیه

  رویارویی نظامی با خالفت عباسیـ
 ثباتی سیاسی در عصر جانشینان ملکشاههای بیمتغیرها و شاخص: ٢جدول شماره 
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  ٢٧٩  ثباتی سیاسی دولت سلجوقیان های جانشینان ملکشاه در بی نقش سیاست

 ثباتی سیاسی در دورۀ جانشینان ملکشاهمدل کلی بی
ثباتی سیاسی در دورۀ حاکمان بعد از ملکشاه با توجه به جایگاه مدل کلی بی

 . نشان شده است٣های آنان، در جدول شمارۀ کننده و تأثیرگذار سیاست تعیین
 

 

 

   

 

 

 
 

 ثباتی سیاسی در عصر جانشینان ملکشاهمدل کلی بی: ٣جدول شماره 
 

در » سلطان«کنندۀ  ماهیت استبدادی حکومت سلجوقی، متضمن جایگاه تعیین
رد شاه در تعیین سرنوشت ها و عملک ها، تصمیمبنابراین، سیاست. ساختار قدرت آن بود

های حاکمان پس از سیاست. شد این دولت، عامل بسیار مهم و تأثیرگذاری شمرده می
های مختلف اقتصادی، اجتماعی، مذهبی و سیاسی ـ نظامی، نظام ملکشاه، در عرصه

ثباتی سیاسی کرد، که سرانجام شیرازۀ امور از هم گسست و سیاسی را چنان گرفتار بی
 . وجب فروپاشی ساختاری قدرت شددر نهایت م

 
 ثباتی سیاسیاقدامات سیاسی جانشینان ملکشاه و بی) الف
 )آمیزهای خشونتچالش(ها بر سر جانشینی بعد از مرگ هر پادشاه  نزاع. ١

ای ترکان و الگوی های قبیله جانشینی متأثر از سنتۀدر حکومت سلجوقیان، مسأل
 نظامی این دولت بیشتر هم شد و ۀالگو به سبب صبغتضاد این دو . پادشاهی ایرانی بود

زد و موجب آشفتگی و ضعف حکومت این امر به اختالفات درونی سلجوقیان دامن 
اختالفات بر سر جانشینی به زمان سلطنت و حیات ملکشاه محدود نماند و با . گردید

می و  جدیدی شد که در آن، گذشته از امرای نظاۀمرگ او، اختالفات وارد مرحل
مرگ ملکشاه را باید . شاهزادگان، درباریان دیگر چون وزرا و زنان نیز نقش داشتند

-سياست

هاي 
جانشينان 
 ملكشاه

 تغيير رژيم

 تغيير حكومت

 تغيير جامعه سياسي
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فروپاش
ي 
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ي 
هاي چالش قدرت

 نتیجه
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ای که جانشینان سیاست و رویه. سرآغاز انحطاط و فروپاشی امپراتوری سلجوقی دانست
در اواخر . او در پیش گرفتند، دولت سلجوقی را به سراشیب سقوط و فروپاشی افکند

های جدی میان درباریان و  ر سر جانشین او، اختالف زندگی سلطان ملکشاه بۀدور
های سیاسی ـ اداری، سرنوشت سیاسی و هر یک از اشخاص و جریان. دیوانیان بروز کرد

نوعی به آنان وابسته  دیدند که بهموقعیت مطلوب خود را در گروی انتخاب ولیعهدی می
 ).٨٥ـ٨٤فر، یوسفی(بود 

 سر جانشینی، میان برکیارق با ترکان خاتون بعد از مرگ ملکشاه نخستین نزاع بر
 بود فرزندش محمود را جانشین ملکشاه درصددهمسر ملکشاه روی داد، زیرا ترکان بانو 

چون ملکشاه در بغداد مُرد، ترکان خاتون، خبر مرگ او را پنهان داشت و سپس . کند
را بخشید تا آنها را با او اموال هنگفتی به ام.  سلطان را نهانی از بغداد بیرون بُردۀجناز

مستوفی (هایی نیز صورت گرفت میان برکیارق و ترکان خاتون جنگ. خود همراه کند
های خود را برای به سلطنت ، اما اجل به ترکان خاتون مهلت نداد تا نقشه)٤٤٠قزوینی، 

ق روی در نقاب خاک کشید و مدتی ٤٨٧رساندن پسرش محمود اجرا کند و او در سال 
بدین ترتیب سلطنت بر برکیارق . ش محمود نیز بر اثر ابتال به آبله از دنیا رفتبعد، پسر

برکیارق در امر سلطنت ). ٤٥٠ـ٤٤٩؛ مستوفی قزوینی، ٩٣بنداری اصفهانی، (مسلم شد 
عالوه بر ترکان خاتون و محمود، شورش سه تن از عموهایش تتش و تکش و ارسالن 

سپس ). ١٧/٣٠١اثیر، ؛ ابن٣٦نیشابوری، (رد هایی جداگانه سرکوب کارغون را در جنگ
ها این جنگ.  جنگ روی داد٥اندکی بعد، برادرش محمد سر به شورش برداشت و میان آنها 

و بیماری برکیارق، مشکالت مالی و خستگی و فرسودگی موجب شد تا برکیارق سرانجام به 
خوزستان، جبال، برکیارق به حکومت بر اصفهان، فارس، : ی تن دهدامپراتورتقسیم 

طبرستان، بغداد و حرمین رضایت داد و محمد نیز به حکومت بر شمال غربی ایران و دیار 
بکر، جزیره، موصل و سوریه و مقرر شد در قلمرو هر یک به نامشان به عنوان سلطان خطبه 

ی سلجوقیان بزرگ رسماً به دو بخش تجزیه گردید امپراتوربدین ترتیب، . خوانده شود
با مرگ سلطان ). ١٤٨ـ١٤٧ ؛ راوندی،٣٩ـ٣٨؛ نیشابوری، ٣١٤ـ٣١١ی اصفهانی، بندار(

دوران حکومت او گرچه نسبت به برکیارق . برکیارق، پادشاهی سلطان محمد فرا رسید
پیش از آنکه مرگ او در سال . تنش کمتری داشت، اما خالی از آشوب و ناآرامی نبود

 ).١٨/٢١٠اثیر، ابن(نشینی خویش برگزید رسد، فرزند ارشدش محمود را به جاق فرا٥١١
زوال دولت سلجوقیان را در زمان سلطان  بنداری اصفهانی، اوضاع آشفته و روبه
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در روزگار سلطان محمد «: محمود در بخش غربی قلمرو آنان چنین توصیف کرده است
چون سلطنت به . کشور یکپارچه بود و اطراف و شهرهایش از آزمندان مصون بود

تکه کردند و راهی وسیع را تنگ  سلطان محمود رسید این کشور مجتمع را تکهفرزندش
ساختند و برای وی از هر طرف شرکایی در سلطنت قرار دادند و قدرتی مقابلش 

ای میان افراد های تازهبا مرگ محمود، درگیری). ١٥٦ـ١٥٥بنداری اصفهانی، (تراشیدند 
ها   نزاعۀ ایران و عراق گسترده شد و دامنخاندان سلجوقی پیش آمد و آشوب و فتنه در

ابن اثیر، مرگ مسعود را پایان حکومت سلجوقیان در ). ١٤٧ـ١٤٦فر، یوسفی(باال گرفت 
سلطان مسعود از جهان رفت و با رفتن او سعادت خانواده «: ایران غربی دانسته است

برافراشته نشد و سلجوقی نیز از میان رفت و پس از او دیگر پرچمی که آماده کرده بود 
های دولت  با مرگ مسعود پایه). ١٥٣ـ٢٠/١٥٠اثیر، ابن(» مورد التفات واقع نگردید

ها و های ایشان دوباره دستخوش آشوب سالجقه بیش از پیش سستی گرفت و سرزمین
 دست فرماندهان لشکر و ۀها گردید و ضعف سالطین بدان جا رسید که بازیچ نزاع

 .ینها به فساد و تباهی هر چه بیشتر حکومت سلجوقیان دامن زد اۀهم. فرمانداران شدند
 
 تغییر متناوب و پیاپی مقامات . ٢

 شخص ۀهای استبدادی و مطلقه، عزل و نصب مقامات حکومتی، به اراددر حکومت
ها، کارگزاران و دیوانساالران امنیت شغلی و گونه حکومتدر این. سلطان بستگی دارد

 پیشامدی در معرض خشم سلطان و برکناری قرار نیتر وچککسیاسی ندارند و با 
 استبدادی بود، ۀ بارز و آشکار حکومت مطلقۀ در حکومت سلجوقی، که نمون. گیرند می

 آنهامقامات پیوسته در حال تغییر و تعویض بودند و این موضوع، در کارایی و کارآمدی 
 با سو کرت در عصر سلجوقی از ینهاد وزا. و روند طبیعی انجام امور آثار نامطلوب داشت

ترین الملک یکی از درخشانوجود وزرای کاردان چون عمیدالملک کندری و خواجه نظام
.  ضعف و انحطاط افتادۀادوار را سپری کرد و از سوی دیگر، پس از مرگ خواجه به ورط

 اسباب و سالمت برد و بسیاری از ایشان به انواع ادله و در این دوره، کمتر وزیری جان به
 جانشینان ۀ در دور. رسیدندها، مورد غضب واقع شدند و به طرزی فجیع به قتل  بهانه

 سطح اجرایی پس از سلطان یعنی مقام وزارت صورت نیتر یعالملکشاه این تغییرات در 
الملک به اقتدار درونی و بیرونی حکومت تضعیف مقام وزارت بعد از خواجه نظام. گرفت

در عصر جانشینان ملکشاه، دیگر وزیر شخص دوم . ت جدی آسیب زدسلجوقیان به صور
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حاکمیت نبود، بلکه در کنار او عناصر دیگری نیز همچون نظامیان قدرت و نفوذ خویش 
 .تراز وزیر شدند را افزایش دادند و هم

الملک از مقام وزارت همدست الملک ابوالغنائم، که در برکناری خواجه نظامتاج
بهمنیار بود، از نفوذ و مقام ترکان خاتون برای رسیدن به هدف استفاده ابوالمحاسن و 

وزارت او که با درگیری و کشمکش آغاز . کرد و بعد از عزل خواجه به مقام وزارت رسید
الملک او را قطعه شده بود، سرانجام با دستگیری او به پایان رسید و غالمان خواجه نظام

 پرآشوب بعد از ملکشاه گروهی ۀ در دور). ٢/٤٩٣یر، ؛ خواندم٢٠٠خوافی، (قطعه کردند 
بر این گمان بودند که اگر یکی از فرزندان خواجه را به مقام وزارت برسانند، اوضاع 

الملک  حکومت بسامان خواهد شد و هم بدین منظور برکیارق، عزالملک بن نظامۀ آشفت
 نفسانی و تمتع ذات جسمانی در شهوت«را به مقام وزارت رساند، اما برخالف انتظار، او 
بنابراین، ). ٥٢ناصرالدین منشی، (بود » بغایت حریص و از تدبیر امور غافل و متهاون

برکیارق او را عزل کرد و مقام وزارت را به برادرش مؤیدالملک سپرد، اما پس از مدتی دو 
بت به تن از برادران مؤیدالملک، مجدالملک و فخرالملک، با تبانی نظر سلطان را نس

. مؤیدالملک مکدر کردند و سلطان او را به زندان افکند و مقام وزارت به فخرالملک داد
که به یاری طرفدارانش آزاد شد، نزد سلطان محمد بن ملکشاه مؤیدالملک بعد از آن

این . رفت و پس از رسیدن به مقام وزارت سلطان محمد، او را علیه برکیارق برانگیخت
عقیلی، (رد با برکیارق دستگیر شد و به دستور سلطان به قتل رسید وزیر سرانجام در نب

الملک نیز پس از مدتی از فخرالملک بن نظام). ٢٠٢؛ خوافی، ١٠٢؛ نیشابوری، ٢١٨
او بعد از مرگ محمد به وزارت . وزارت برکیارق عزل شد و به وزارت سلطان محمد رسید
ت فداییان اسماعیلی کشته شد سلطان سنجر دست یافت تا آنکه همچون پدرش به دس

فرزندان متعدد خواجه در این دوره، در عراق و خراسان وزارت ). ٢١٥، ٢٠٦خوافی، (
کدام نتوانستند  برکیارق، محمد، سنجر و محمود بن محمد را در دست داشتند، اما هیچ

از دیگر وزرای مقتول این دوره . اقتدار و جایگاهی همچون خواجه به دست آورند
لملک عثمان بود که در عصر سنجر به مقام وزارت رسید و هم در این دوران، اشمس

در غایت بخل بود و نهایت خست و امساک و بر « : ظلم و ستم بسیار بر مردم روا داشت
اندیشید تا سلطان  دو سال وزیر بود و تدبیرهای بد می. کردن مال حریص بود جمع

). ٢٥٨عقیلی، (»  سر از تنش جدا کردندسنجر به استطالب او مثال فرستاد و فرمود
ای وزارت مشترک سنجر و طغرل بن محمد را بر ابوالقاسم درگزینی نیز که در دوره
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؛ ٥٥نیشابوری، ( ق به دستور طغرل به دار آویخته شد ٥٢٧عهده داشت، در سال 
 ).٧٧؛ ناصرالدین منشی، ٢٠٩راوندی؛ 

افرادی مبالغی : رت تنزل یافتروشن است که بعد از ملکشاه شأن و جایگاه وزا
زدند، بی آنکه برای چنین  کردند و بر کرسی مقام وزارت تکیه می هنگفت پیشکش می

گاه ثروت هنگفت برخی از وزرای این دوره، طمع . مقام مهمی صالحیت داشته باشند
شد و گاه به قتل انگیخت و در نتیجه وزیر معزول می سلطان و اطرافیان او را برمی

). ٢٣٤ـ٢٣٣؛ عقیلی، ٥٨ناصرالدین منشی، (کردند  ید و اموالش را مصادره میرس می
به . افتادند توزی با امیران لشکر میبرخی از وزاری کاردان نیز به گرداب رقابت و کینه

ساالران سخت کاهش یافت و سپهساالران در  هرحال، قدرت وزیر و دیگر دیوان
ییر در مقامات اصلی، همچون عزل وزرا و تغ. های سیاسی نقش چشمگیر یافتند تصمیم

 .ثباتی سیاسی اوضاع گردیدهای سنگین بر ایشان، موجب بی اجرای عقوبت
 
های چالش(ثباتی سیاسی های نظامی جانشینان ملکشاه و بی سیاست ـب

 )آمیز خشونت
عنوان باالترین مقام در رأس  حکومت سلجوقی اساساً ماهیتی نظامی داشت و سلطان به

. شد تبع آن در رأس ساختار سپاه، فرمانده هم محسوب می مراتب اجتماعی و به سله سل
ای برخوردار بود و قدرتش را به العادهترین مقام نظامی از اختیارات فوقعنوان عالی وی به
 تحقق تمایالت و ۀسپاه در حقیقت وسیل. کردای مستبدانه بر اتباع خود تحمیل می شیوه

 آنها بود و به همین سبب، به سپاه و سپاهیگری اهمیت خاص ۀآمال بلندپروازان
های سنجر و نبرد او  حاکمان پس از ملکشاه باید به سیاستۀ در خصوص دور. دادند می

سلطان سنجر با دریافت خبر ورود قراختاییان به مرزهای . با قراختائیان اشاره کنیم
رویارویی این مهاجمان با سلطان .  شدوارد  نبرد با کافران تازه ۀ سرزمین اسالمی، آماد

 آنها بر ماوراءالنهر، پیامدهای شگرف اقتصادی و ۀ سنجر سلجوقی در نبرد قطوان و غلب
 سنجر، ۀ  ق با شکست غیرمنتظر٥٣٦اجتماعی در پی داشت و بدین ترتیب، در سال 

ودسری سنجر به تأدیب و مهار خ. اراضی شرقی قلمرو اسالمی به دست قراختاییان افتاد
در این ). ٤٥نیشابوری، (بودند، پرداخت » بر سر بغی و غلوای خویش«قرلقان که هنوز 

میان، سپاه سلجوقی دست تعرض به اموال و نوامیس گشود و زنان و کودکان آنها را به 
از «ایالت قرلق، متحمل خسارات فراوان شدند، چنانکه ). ٩٣حسینی، (اسارت گرفت 
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؛ ٤٥نیشابوری، (» واری حشم و اتباع ایشان به ستوه آمدندوطات لشکر خراسان و ناهم
این ایالت که بخش اعظم سپاهیان ماوراءالنهر بودند و برخی از سادات ). ١٧٢راوندی، 

کردند، در این مدت آشوب راهی جز تسلیم نداشتند و  علوی منطقه آنها را راهبری می
 پنج هزار شتر، پنج هزار اسب و بنابراین، با تضرع و زاری نزد سلطان و پذیرش پرداخت

هزار گوسفند سر به اطاعت فرود آوردند و خواهش کردند تا سپاهیان دست از  پنجاه
سلطان سنجر نپذیرفت و طوایف قرلق ). ٩ـ٢/٥خواندمیر، (و عیال آنان بازدارد  تعرض به اهل 

نجر سپاهی بزرگ از سلطان س. نیز به قراختائیان پناه بردند و ایشان را به حمله، برانگیختند
 ۀالحجملوک، فرمانروایان و حکام مستقل ایاالت و والیات تحت فرمان خود گرد آورد و در ذو

عدد «شمار سپاه قراختایی را از .  ق با عبور از رود آموی، به نبرد با قراختاییان شتافت٥٣٥
 که شمار  لیاند، در حا بیشتر دانسته و یا حدود سیصدهزار تن نوشته» رمل و تعداد نمل

 هزار ٤٠در این میان، ایالت قرلق نیز با حدود . صد هزار تن بود لشکریان خراسان حدود یک
این نبرد برای سنجر و سپاهیانش سرنوشتی شوم داشت و . تن به اردوی قراختایی پیوستند
 بودند 1قراختاییان که به قول ابن اثیر سیصد هزار سوار. به شکست سخت او انجامید

شدگان سپاه  ، بر سپاهیان سلطان سنجر، فایق آمدند و شمار کشته)٢٠/٣٩ثیر، ا ابن(
مرکوب شخص ). همانجا(اند مسلمانان را برخی از مورخان حتی تا صد هزار تن هم آورده

الدین ملک نیمروز از مرگ نجات یافت،  سلطان سنجر تلف شد و خود او با رشادت ملک تاج
های اداری و مذهبی دولت سلجوقی به و اعاظم و شخصیتاما شمار قابل توجهی از ارکان 

الدین ملک و تاج) همسر سلطان(خان حکمران سمرقند، ترکان خاتون  ابراهیم. قتل رسیدند
 ).٢٦١جوزجانی، (نیمروز نیز به اسارت درآمدند 

گرچه سلطان سنجر توانست از دست قراختاییان فرار کند، اما رهایی از چنگ 
 ق در نبرد با غزها نیز شکست ٥٤٨او در سال : ان مشکالت وی نبودقراختاییان، پای

با اینکه . و سه سال در چنگ ترکمانان اسیر بود) ١٧٩راوندی، (خورد و به اسارت درآمد 
 ق توانست از چنگ غزها رهایی یابد، اما تحمل این همه ٥٥١سلطان، سرانجام در سال 

همو، (یت نیز یک سال بعد درگذشت نها آور بود و درمصائب برای وی بسیار رنج
 ۀاز دیگر سفرهای جنگی سلطان سنجر باید به نبردهای متعدد او در منطق ).١٨٤ـ١٨٣

آتسز خوارزمشاه عَلَم استقالل و عصیان . خوارزم در رویارویی با آتسز خوارزمی اشاره کرد

                                                                                                                                            
همچنین تعداد لشکریان سلطان سنجر نظرات متفاوتی ارائـه          تعداد نیروهای گورخان و    مورد البته در . ١

 .شده است
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 ق نام پادشاهی بر ٥٣٥ علیه سلطان سنجر سلجوقی برافراشته بود، چندان که در سال
 این حرکت براثر شکست ۀزمین. خود نهاد و نام سلجوقیان را از خطبه و سکه انداخت
آتسز با . ای برای آتسز فراهم کردسلطان سنجر از قراختائیان حاصل شد و فرصت تازه

مشغولی سلطان سنجر، به خراسان یورش آورد و در مرو غنائم بسیار به توجه به دل
این قضایا مه تقریباً از ). ٧١ـ٦٧اوغلی، قفس(فتاد و قتل و غارت فراوان کرد چنگ او ا

 ق ادامه یافت و سلطان سلجوقی ٥٥١ق آغاز شد، تا زمان مرگ آتسز در سال ٥٣٣سال 
 ).١٣ـ٢/٥جوینی، (را ناچار چندین بار برای سرکوب آتسز، لشکر به سوی خوارزم کشید 

توان گفت که نهاد حق می  است و به می اصلی حکومت نظاۀساالری خصیص ارتش
حفظ و نگاهداری چنین . سپاه در ساختار حکومت سلجوقی بیشترین اعتبار را داشت

های متعدد نیز بر میزان های هنگفت بود و لشکرکشی هزینهسپاهی متضمن صرف
 خود، به طلبانۀ ی دستیابی به اهداف توسعهحاکمان سلجوقی برا. افزودها میهزینه

از این روی سالطین سلجوقی کوشیدند تا بر . یافته نیاز داشتند اهی مقتدر و سازمانسپ
نگاهداری ارتش . یافته تشکیل دهندحسب امکانات نظامی در آن دوره، سپاهی سازمان

 ۀشد و افزایش هزین های حکومت می ای و مزدبگیر موجب افزایش هزینهمنظم، حرفه
های تازه بود و به همین سبب برای تدارک مقدمات دولت، بالطبع مستلزم وضع مالیات

ها برای شد و در حقیقت این لشکرکشیالعاده اخذ میهای فوقهر بار لشکرکشی مالیات
 ).١/٦٠٧بارتولد، (نوایی نبود  مردم منشأ چیزی جز فقر و بیۀعام

 
 ثباتی سیاسیهای اجتماعی جانشینان ملکشاه و بی سیاست ـپ
 )تغییر قواعد(ور رفاهی و امنیتی مردم توجهی به امبیـ 

 ماهیت نظامی ۀضعف سیاست جانشینان ملکشاه در امور اجتماعی را باید در زمین
 قلمرو، مانعی بزرگ برای ۀمحوریت امور نظامی و توسع. حکومت سلجوقی توضیح داد
های حکومت ازجمله امور اجتماعی و مسائل رفاهی و توجه حاکمان به سایر جنبه

ای برای از دیدگاه او و سایر سالطین مستبد، مردم صرفاً ابزار و وسیله. تی مردم بودامنی
تنها اقدامی   حکومت بودند و به همین سبب، نهۀطلبان تأمین اهداف نظامی و توسعه

ها و درخور توجه برای بهبود وضعیت آنها صورت نگرفت، بلکه در اثر لشکرکشی
ا و حتی مناطق شهری خالی و کاریزها ویران شد و بسیاری از روستاه های متعدد، جنگ

). ٧٤زاده، ؛ حسن٥٧٥پور، انصاف(کشت بدون استفاده ماند  های قابلبسیاری از زمین
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های  لشکرکشیۀبایست هزینهای سنگین میمردم نواحی مختلف با پرداخت مالیات
مأموران مالیاتی در این میان، منافع شخصی کارگزاران و . کردند حاکمان را تأمین می

اشتغاالت ). ٦٠٨ـ١/٦٠٧بارتولد، (خواهی مضاعف از مردم بود  موجب اجحاف و زیاده
طلبانه، حاکمان سلجوقی را از توجه به وضعیت  پیاپی نظامی و محوریت اهداف توسعه

کوتاهی عمر . اقتصادی ـ اجتماعی مردم و کوشش در بهبود وضعیت آنان بازداشته بود
های جانشینی مشکالت و تبع آن، افزایش جنگ شاهان سلجوقی و بهحکومت واپسین پاد

ابن اثیر در توصیف شرایط دشوار اقتصادی . های بسیاری برای مردم پدید آوردگرفتاری
های جانشینی میان برکیارق و محمد که موجب شد آنان ـ اجتماعی حاصل از جنگ

اینکه ] صلح[سبب آن «: ستگانه به صلح تمایل یابند، نوشته اهای پنجپس از جنگ
هایی که میان آنان روی داد، به درازا کشیده شده بود و فساد گسترش یافته، اموال جنگ

غارت، خونها ریخته و بالد ویران و روستاها سوزانده شده بودند و سلطنت مورد مطامع و 
بزرگان نیز محکوم واقع شده و پادشاهان که توانا و قدرتمند بودند مقهور گردیده، امرا و 

دوام چنان وضعی را خواهان بودند و پسندشان بود که تحکماتشان دوام داشته و 
 ).١٧/٣٤٣اثیر، ابن(» شان ارضاء شودنفوذشان توسعه یافته و خودکامگی

 شدت گرفتن ۀ جانشینان ملکشاه و در نتیجۀ قحطی و به دنبال آن بیماری، در دور
شدت قحطی به حدی بود که . شیوع یافت بر سر جانشینی در والیات مختلف جنگ

عالوه بر این، . ای نمانده بود و مردم به آدمخواری روی آورده بودند سگ و گربه
که در شهری مثل اصفهان  نحوی هایی چون طاعون و وبا گریبانگیر مردم شد، به بیماری

ها،   و نراعها این جنگۀدر هنگام ).١٨٣، ١٥٧ای، شبانکاره(انبوهی از مردم جان باختند 
وتاز لشکریان زایل شد و هراس و بیم عمومی جامعه  امنیت اجتماعی مناطق تحت تاخت

در چنین شرایط . تنها مسافرت کنند را فراگرفت؛ چنانکه اکثر افراد جرئت نداشتند 
وتازهای سپاهیان  تاخت. نابسامانی، حاکمان سلجوقی درگیر نبرد با یکدیگر بودند

های جانشینی، از دو جهت بر فعالیت اقتصادی ساکنان محلی سلجوقی در جریان جنگ
یکی از طریق کاهش جمعیت و نابودی یا فرار نیروی کار و دیگر، از طریق : اثر گذاشت

 این کشتارها، جمعیت منطقه ۀدر نتیج. های اقتصادی در آن ایالترونقی فعالیتبی
خت آسیب دید، زیرا کاهش یافت و با گسترش ناامنی، کشاورزی در این دوره س

از طرف دیگر، هنگام . ها کار کنند تنهایی جرأت نداشتند در مزارع و زمین کشاورزان به
برداشت محصول هم، کسی را یارای آن نبود تا ایالت را از تعرض و تصرف محصوالت 
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مانع شود، بنابراین، کشاورزان برای حفظ جان و مال خویش تا حد ممکن کشاورزی 
های یکی دیگر از نتایج اجتماعی سیاست). ١٤١ـ١٤٠توفی قزوینی، مس(کردند نمی

با گسترش ناامنی . جانشینان ملکشاه، تغییر اساسی در بافت قومی ـ جمعیتی جامعه بود
اجتماعی و تخریب وضعیت اقتصادی جامعه، تورم و قحطی انبوهی از مردم از میان 

تر ن به در بردند، به نواحی آرامها جا آن دسته از مردمی از جریان این نزاع. رفتند
بسیاری از اهالی مناطقی که بیشتر در ). ٥٨٦الدین کرمانی، افضل(مهاجرت کردند 
ها بودند، به نواحی مجاور نظیر خراسان، هند، غزنه یا حتی نواحی دورتر معرض درگیری

لی، با این کشتار و سپس مهاجرت اها. یعنی عراق، شام، مصر و حجاز، مهاجرت کردند
 خویش را رها کردند ۀ ایران از میان رفتند یا خانه و کاشانۀتوجهی از سکن بخش قابل

 ).١٩/٣١٨اثیر، ابن(
 

 ثباتی سیاسیهای مذهبی جانشینان ملکشاه و بی سیاست ـد
ثباتی سیاسی بپردازیم، های مذهبی حاکمان سلجوقی بر بیقبل از آنکه به تأثیر سیاست
های مذهبی سلجوقیان بر چه اساس و محوری قرار  سیاستنخست باید روشن شود که

ترین قدرت مذهبی در آن زمان خالفت بغداد بود و  ترین و عمده دانیم که بزرگ داشت؟ می
توانستند  های اسالمی، با تکیه بر این منبع قدرت می حاکمان مناطق گوناگون در سرزمین

بود و بیشتر ترکانی که اسالم آورده مذهب تسنن در آن زمان فراگیر . مشروعیت کسب کنند
های اسالمی راه یافته بودند، مذهب اهل سنت داشتند و با عنوان مجاهد و و به سرزمین

غزنویان و سلجوقیان ). ٨٠ـ٢/٧٩جوینی، (غازی در خدمت خلفا و کارگزاران خالفت بودند 
 .های روشنی از این موضوع محسوب داشتتوان نمونه را می

 
 )آمیزهای خشونتچالش(ای   فرقههای نزاع. ١

بیشتر مردم خراسان و : پراکندگی مذهبی در قلمرو حکومت سلجوقیان بسیار متنوع بود
در خوارزم معتزلیان عدلی مذهب اکثریت . ماوراءالنهر و غزنین حنفی مذهب بودند

 بیشتر. در آذربایجان و همدان و اصفهان و قزوین شافعی مذهبان غالب بودند. داشتند
به تعبیر قزوینی رازی، شماری از . مردم مازندران و گیالن و دیلمان، شیعی زیدی بودند

مردم لرستان و خوزستان و نهاوند عقاید مشبّهه و مجسّمه داشتند و در مشهد،  قم 
اکثریت با  کاشان، آوه، سبزوار، قسمتی از طبرستان و ری و بعضی از نواحی قزوین،
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:  منطقه خطبه و سکه به مذهب غالب آن محل تعلق داشتدر هر. عشری بود اثنیۀشیع
دست شافعی مذهب باشد و به مازندران  به به آذربایجان زبون بودند شیعت و تیغ و قلم«

سیاست ). ٤٥٩قزوینی رازی، (» دست شیعیان باشد به شافعیان زبون باشند و تیغ و قلم
 عمیدالملک کندری و ویژه مبتنی بر تعصب مذهبی حاکمان و وزیران سلجوقی، به

های شهرها و خرابی. زد ها دامن می الملک طوسی، به اختالفات و نزاعخواجه نظام
چنانکه . ها، کشته شدن انبوهی از مردم، از پیامدهای مهم اختالفات مذهبی بودآبادی

هایی از مردم هم به خاطر مصالح سیاسی و تغییر مذهب شماری از علما و گروه
ی در واقع، تغییر مذهب در دوره. گرفت از قتل و تبعید صورت میاجتماعی و بیم 

محمد بن (های سیاسی و اجتماعی بود سلجوقی، عاملی برای کسب یا حفظ موقعیت
 سلجوقی، گاه به کشتارهای عظیم از پیروان فرق ۀاختالفات مذهبی در دور). ٧٢٥منور، 

بسیار بال و آفت « برکیارق،  ق در زمان٤٨٩در نیشابور به سال : انجامیدمختلف می
 ق در زمان محمد بن ٥١٠در سال ). ٢٦٩بیهقی، (» جهت به مردم قصبه تعدی کرد ازآن

به سبب اختالف فردی علوی با ) ع(ملکشاه، در روز عاشورا در کنار مرقد امام هشتم 
طرفداران آن دو وارد معرکه شدند و سرانجام کار . یکی از فقهای طوس آشوبی برپا شد

) ع(حاکم شهر، ناچار دیواری دور زیارتگاه حضرت امام رضا . ه نزاع و کشتار کشیدب
در اختالفات مذهبی میان . ها برکنار بماند کشید تا آن مکان مقدس از نزاع و کشمکش

 ق در عصر سنجر، جمعیت بسیاری از هر دو طرف کشته ٥٣٢اهالی سبزوار به سال 
.  حکومت سلجوقیان ادامه داشتۀدر طول دوراختالفات مذهبی مردم نیشابور . شدند

ابوالمظفر خجندی از : انجامیدها نیز می اختالفات مذهبی گاهی به قتل علما و مقام
 ق بعد از وعظ در شهر ری به دست مردی علوی کشته شد؛ ٤٩٧فقهای شافعی در سال 

 آمد اسماعیل صابونی از خطبا و مفسران بزرگ نیشابور، در تعصبات مذهبی به قتل
؛ عین القضاه همدانی دچار تعصب عوام و ابوالقاسم درگزینی وزیر )٦٨٨محمد بن منور، (

سبب تهمتی که در باب عقیدت علمای روزگار بر وی بستند، بر در مدرسه که «سنجر 
همچنین پس از ). ٧٦ناصرالدین منشی، (» کرد، فرمود که بیاویختندجا تدریس میآن

کردند و ای حشر میای از محلههر شب فرقه«اسارت او  غزان در عصر سنجر و ۀحمل
شکست سلطان سنجر در مقابل غزها، ). ٥١نیشابوری، (» زدندآتش در محله مخالفان می

صورتی وحشیانه به خراسان یورش آورند و مراکز و نهادهای آموزشی  سبب شد تا آنان به
از . سان را به قتل برسانندخراسان را نابود کنند و شماری از علما و دانشمندان خرا
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مشهورترین علمایی که در این واقعه کشته شد، محمد بن یحیی فقیه مشهور شافعی 
در غالب منابعی که . مذهب نیشابور بود که مردم را به مقاومت علیه غزان فراخوانده بود

د انمحمد بن یحیی با اندوه بسیار یاد کرده» شهادت«اند، از  غزها سخن گفتهۀاز حمل
 ).٤٣قزوینی رازی، (

 دوم قرن پنجم قمری اشاره کرد ۀهمچنین باید به حکومت اسماعیلیان نزاری در نیم
کشی و دامن زدن به وحشت و خشونت های مذهبی، آدم که نقشی محوری در نزاع

 سلجوقیان، عالوه بر تبلیغ مذهبی، تشکیالتی زیرزمینی ۀاسماعیلیه در طول دور. داشت
د کرده بودند و از هر فرصتی برای از میان بردن دشمنان و مخالفان و تروریستی ایجا

های رهبران الموت، فداییان اسماعیلی را با انگیزه). ٢٨٨نخجوانی، (کردند استفاده می
 ترور، توانستند ضربات ۀساختند و با اتخاذ شیومذهبی و اعتقادی، مطیع خویش می

هاجسن، ( ـ مذهبی مخالف وارد آورند های سیاسیها و جریانسختی بر پیکر حکومت
خوف و وحشتی که از اسماعیلیان در میان امرا و دیوانیان ایجاد شده بود، ). ١٨٦-١٨٥

منصبان دولتی و درباری زیر لباس خود همیشه زره تا آنجا پیش رفت که صاحب
ن خواجه عالوه بر ترور خلفا و وزرایی چو. پوشیدند تا از گزند سوءقصد در امان بمانند می

، علمای )٢١٥، ٢٠٢خوافی، (، فخرالملک )٢٤٣؛ بناکتی، ١٣٢کاشانی، (الملک نظام
ابوالمحاسن : مذهبی متصل به حکومت در رأس ترورهای اسماعیلیان قرار داشتند

رویانی، فقیه شافعی، نخستین فقیهی بود که اسماعیلیان را خارج از دین دانست و 
ابوالمظفر خجندی ). ٤٤٢قزوینی، (ه قتل رسید  ق در رویان ب٥٠٢سرانجام در سال 

 ).٢/٤٦٧خواندمیر، ( ق به دست آنان کشته شد ٤٩١شافعی، مفتی اصفهان نیز در سال 
 
 )آمیز های خشونتچالش(نزاع با خالفت عباسی . ٢

های مختلفی داشتند تا هر چه بیشتر از لحاظ سلجوقیان در برخورد با خالفت روش
ظهور سلجوقیان برای خالفت . نهاد مشروعیت بخش بهره برندسیاسی و دینی از این 

بویه و حتی  خاندانی نوخاسته، قوی و مطیع، علیه آل: عباسی، فرصتی طالیی بود
مناسبات میان سلجوقیان و خالفت عباسی، ماجرایی طوالنی و فرسایشی بود . فاطمیان

انشینان او نیز ادامه ارسالن و ملکشاه و جکه از عصر طغرل آغاز شد و در زمان آلب
مناسبات خلیفه و سلطان همیشه بر روال عادی نبود، زیرا تا زمانی که سالطین . یافت

کردند، قدرتمند و بانفوذ سلجوقی بر سر کار بودند، خلفا به قدرت معنوی خود اکتفا می
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شدند و درصدد ثباتی سیاسی در عصر جانشینان ملکشاه، خلفا وسوسه اما با بروز بی
این موضوع به درگیری نظامی مستقیم میان . آمدندب قدرت دنیوی پیشین خود برکس

 ضعف و پریشانی ۀآغاز خالفت المسترشد با مرحل. خالفت با حاکمان سلجوقی انجامید
حکومت سلجوقیان مقارن بود و او با استفاده از اختالفات داخلی میان سالطین 

 پس از مرگ سلطان محمود، روابط .سلجوقی، در تکاپوی کسب قدرت دنیوی برآمد
مدعیان سلطنت در تکاپوی آن بودند که : ای شد تازهۀالمسترشد با سلجوقیان وارد مرحل

خالفت، سلطنت ایشان را به رسمیت شناسد و نامشان در خطبه، پس از نام خلیفه یاد 
این  سلطان محمود آغاز شده بود، از ۀ او از دورخلیفه که روند افزایش قدرت. شود

ترین سیاست خلیفه در این زمان  مهم. فرصت برای از رفع نفوذ سلجوقیان استفاده کرد
تر سلجوقی در برابر مدعیان قدرتمندتر و تفرقه افکنی میان حمایت از مدعیان ضعیف

 ضعیف ۀحمایت المسترشد از شاهزاد. شاهزادگان سلجوقی برای تضعیف آنان بود
خلیفه با این روش، . وردن نام او در خطبه بودصورت حمایت نظامی و آ سلجوقی به

تسلط و نفوذ سلجوقیان بر نهاد خالفت را تضعیف کرد و حتی سالطین را تحت اختیار 
 ).٥٤نیشابوری، (خود گرفت 

های پس از المسترشد به ترتیب الراشد و المقتفی به مقام خالفت رسیدند و سیاست
ترین ضربه بر پیکر ه دادند، اما جدیالمسترشد را در تضعیف قدرت سلجوقیان ادام

سیاست خالفت عباسی با جلوس خلیفه . جان سلجوقیان را خلیفه الناصر وارد کردنیمه
الناصر و مناسبات او با سالطین خوارزمشاهی علیه حاکمیت سالطین سلجوقی دنبال 

 درواقع با جلوس الناصر بر سریر خالفت و با سیاست تفتین وی، خلیفه شخصیت. شد
خلیفه الناصر که از . اصلی و درجه اول دیپلماسی و سیاست در شرق جهان اسالم گردید

همان ابتدا درصدد تضعیف و حذف سلطان طغرل سوم سلجوقی بود و با وی سر موافقت 
کرد و هم خواهان  نداشت، پیوسته قتلغ اینانج را علیه طغرل به جنگ تحریک می

. ایان دادن به حکومت سلطان سلجوقی بود سلطان تکش در مغرب ایران و پۀمداخل
 عراق و مغرب ایران، ۀالناصر برای پایان دادن به سیادت دودمان سلجوقی در حوز

همچون اسالف خود، رسوالنی به دارالملک خوارزم فرستاد و خواستار مداخالت نظامی 
 ۀاخلقتلغ اینانج با مد. سلطان عالءالدین تکش ضد سلطان سلجوقی در مغرب ایران شد

سلطان خوارزمی و کمک قوای او، در نبردی در حوالی شهر ری بر سپاه سلجوقی پیروز 
 .شد و با هالکت سلطان طغرل، دولت سالجقه منقرض گشت
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 نتیجه
در ساختار » سلطان«در تحقیق حاضر کوشیده شد تا با توجه به جایگاه کلیدی عنصر 

های جانشینان ملکشاه ستثباتی سیاسی، براساس سیا سلجوقی، بیۀحکومت مطلق
ای مستقیم میان دستاورد نهایی این پژوهش، برقراری رابطه. تبیین و تحلیل گردد

 آن زوال و سقوط زودهنگام ۀثباتی سیاسی است، که نتیجهای این حاکمان و بیسیاست
های مختلف سیاسی، نظامی، اجتماعی، ها در عرصهاین سیاست. حکومت سلجوقی بود

 سیاسی، تصمیمات ۀدر عرص. ثباتی سیاسی گردیدذهبی موجب بروز بیاقتصادی و م
های متعدد بر سر جانشینی حاکمان پس از ملکشاه در امر جانشینی موجب وقوع جنگ

همچنین سیاست دیگر آنها در تغییر متناوب و پیاپی ). آمیزهای خشونتچالش(گردید 
 نظامی سیاست ۀ در عرص.نظمی سیاسی در امور حکومت گردیدها موجب بی مقام

های پیاپی حاکمان پس از ملکشاه، طلبی ارضی موجب لشکرکشیمبتنی بر توسعه
و ) تغییر مرزها(خصوص در عصر سنجر، به نواحی مختلف و درنتیجه گسترش قلمرو  به

سیاست اجتماعی جانشینان ملکشاه در . بالطبع عدم نظارت کافی بر مناطق مفتوحه شد
توجهی به امور رفاهی و امنیتی بی. با مردمان آن عهد بررسی شد برخورد آنها ۀنحو

، موجب نارضایتی پنهان آنان و از دست رفتن مناطق مهمی از قلمرو )تغییر قواعد(مردم 
انباشت سرمایه، سیاست .  این حکومت گردیدۀدر اواخر دور) تغییر مرزها(سلجوقی 

تغییر (تحمل از مردم  و غیرقابلهای سنگین  اقتصادی این حاکمان موجب اخذ مالیات
سیاست مذهبی جانشینان . و درنتیجه ناامیدی و دلسردی آنان از حکومت گردید) قواعد

ای میان تشیع و تسنن را تیزتر کرد، که حاصل نهایی آن، های فرقه ملکشاه، آتش نزاع
 سوی از. های مختلف اجتماعی و اقتصادی بودها در زمینه ها و نابسامانیوقوع آشوب

دیگر، در عصر جانشینان ملکشاه، کوشش خلفا برای کسب قدرت بیشتر، موجب 
نهایت نیز موجب سقوط سلجوقیان به  درگیری میان حاکمان سلجوقی و خالفت و در

 .  دست تکش خوارزمشاه به تحریک خلیفه الناصر عباسی شد
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