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علي رضائيان
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هاي حكومت  بودند كه با تسلط بر ايران و عراق پايهزبان تركميقوسلجوقيان  :چكيده

هاي اسالمي، قلمروگيري در  از قدرتپيشآنان . ريزي كردند پيهاسرزميندي را در اين قدرتمن

 ،هاي پيش از خود در ايران همانند ساير حكومت،و به همين دليل نيزبودند دين اسالم را پذيرفته 

طغرل  .متوسل شدندبه كسب مشروعيت  از طريق گرفتن تأييديه از خلفاي عباسي آغازاز همان 

 در مناسبات ، سلجوقي با تأثيرپذيري از وزير ايراني خود عميدالملك كندريةسلسلنگذار بنيا

 را وي اين انديشه. ايجاد نكردتغييري بويه، ن پيش از خود، آلاسلطنت و خالفت نسبت به حاكم

 عباسي به ةخليف الهي است كه به خاندان عباسي داده شده و از طرف ي حكومت حقكه پذيرفت

   .ه استديچون طغرل واگذار گردامرايي هم

 تا آنجا ، تحوالت اساسي گرديدستخوش و سلطنت دتدر عهد جانشينان طغرل روابط خالف

واسطه و بيكومت از طريق ارث و استحقاق شخصي، كه سنجر به تبليغ اين انديشه پرداخت كه ح

ه در ساختار بدين ترتيب، نقش خليف .مستقيماً از طريق خداوند به وي تفويض گرديده است

حكومتي سلجوقي به شدت تضعيف گرديد و سنجر تنها دليل احترام به خالفت را پيروي از سنت 

  . دواسالف خود عنوان نم

  طغرل، مشروعيت، سنجر، خالفت، منشĤت :كليدي هايهواژ
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Surveying and comparing the political process of the 

Saljuqs sultans’ Legitimization: 

Toghril (429-455 A.H) and Sanjar (511-552A.H.) 

Ali Rezaeian
1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract: The Saljuqs were Turkish peoples, they dominated Iran and Iraq and 

established the foundations of a powerful  government in these areas. They had accepted 

Islam before  getting strong  in Islamic territories, therefore from the begining  they grasped 

to take the legitimacy through  taking confirmation from Abbasid caliphs just like the other 

previous governments in Iran. 

Togril , the founder of the Saljuq dynasty, affected by his Iranian minister,Amid-ul-

mulk kunduri, didn’t change the relations between monarchy and caliphate in comparison 

with previous rulers, Ale Buwayhids. He accepted this thought that monarchy is a divine 

right and it is given to the Abbasids  and it is assigned on the behalf of them to the rulers 

like Toghril. In the time of Togril and Successors, the relations between caliphate and 

monarchy changed fundamentally and sanjar publicized the idea that sovereignty is 

assigned to him directly on behalf of god through  heritage or personal deserts. Therefore, 

the role of caliph weakened severely in Saljuq  governmental structure and Sanjar stated 

that  the only reason for respect to caliphate is following the tradition of their predecessors.  

Key words: Toghril, Legitimacy, Sanjar, Caliphate, Monshaat  
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  مقدمه

 و نهايتاً موفق به فتح اين          ند  صحراگرد غز وارد ايران شد             هاي  هرهبران سلجوقي در رأس طايف             

 هر  انند  اما م   ، آنان گر چه پيش از حضور در ايران مسلمان شده بودند                         .   سرزمين گرديدند       

سلجوقيان احتماالً با        .   نياز داشتند     براي تثبيت خود به كسب مشروعيت               ديگري   حكومت  

 چون  ، گذشته هاي    روش   به هاي مختلف كسب مشروعيت        ايراني، راه          ساالران    ن همفكري ديوا     

، سازي  تأييديه گرفتن از خلفاي عباسي و نسب    
1

هاي جديدتري چون گرفتن مشروعيت از               تا راه      

.  عهد را مورد استفاده قرار دادند                اين    ةصوفيان برجست    
2

يابي در     مشروعيت   هاي   ابزار    كلية ن بي  از   

 هاي ترين ابزار       داشته و از اصلي      يتن تأييديه از خلفاي عباسي اهميت بسزاي              گرف  ترديد عهد بياين

 خالفت و   ة رابط   ة حاضر به بررسي و مقايس       ةمقال  .   شده است  كسب مشروعيت محسوب مي       

بنيانگذار اين         ، ) ق . ه   455- 429(  سلجوقي، طغرل     ة سلسلةسلطنت در عصر دو حاكم برجست          

  . ان بزرگ سلجوقي، پرداخته است آخرين سلط،)ق.ه 552- 511(نجر  و س،سلسله

 خالفت و سالطين مذكور و يا          هاي  هبط ا هدف اين بررسي آن نيست كه به ذكر جزئيات ر            

- 364(  چون ماوردي       ،  و انديشمندان سياسي اين عصر         ن هايارائه شده توسط فق        نظري   هاي  بحث 

 ةيف رابط     تعر راستاي    در   ) ق  . ه   505- 450( و غزالي    )   ق  . ه   485- 410(  نظام الملك    ، ) ق . ه   450

 عباسي از   گان في خل هاي  ها و هدف    شود انگيزه    حتي سعي نمي  .   خالفت و سلطنت بپردازد        

 بلكه هدف آن است كه نشان داده              ؛ ن سلجوقي مورد بررسي قرار گيرد             ا با حاكم   شان ارتباط    

 دنبال  را   با خالفت    هايي   چه هدف     شان ن سلجوقي، طغرل و سنجر، از ارتباط             اشود حاكم   

به  .    عصر خود القا نمايند       ةاشتند چگونه تصويري از اين ارتباط به جامع                  و سعي د  كردند   مي 

 ارتباط دو سلطان مذكور با خلفاي عباسي نيز                بين هاي اساسي     تالش خواهد شد تفاوت        ، عالوه   

  .مورد نقد و بررسي قرار گيرد

 ديدگاه طغرل بينهايي  آيا تفاوت: استگونهبدين اصلي پژوهش حاضر پرسشبدين ترتيب 

فرضية    باال    پرسش  به  پاسخ  ايجاد ارتباط با خالفت عباسي وجود داشته است؟ در                     براي   سنجر و  

 سعي در ايجاد ارتباط با           ،  طغرل و سنجر   ، اگر چه هر دو سلطان سلجوقي        :   گردد   مطرح مي   زير   
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 يكديگر برقرار گرديده          با  اما اين ارتباط با دو ديدگاه كامالً متفاوت                      ، خالفت عباسي داشتند     

  .است

  هاي آل بويه در ارتباط با خالفت عباسي تداوم سياست ورلطغ

 به  ، گيري  درت   از ق   پيش  سياسي جهان اسالم و حتي       ة ورود به صحن     آغاز   سلجوقيان از همان       

اي كه سران سلجوقي پيش از شكست          در نامه    .   اهميت ارتباط با خالفت عباسي واقف بودند                 

 عباسي  ةخليف »   مولي اميرالمؤمنين       « خود را       ، دادن غزنويان براي سوري حاكم خراسان فرستادند                     

. خواندند    
1

و برادر      از رهبران سلجوقي        ،  نيشابور نيز گرچه چغري بيگ داوود              گشودن   پس از      

نمود،  اما طغرل كه نقش ارشديت را در ميان سلجوقيان ايفا مي،طغرل، معتقد به غارت شهر بود

ها خواسته بود كه از قتل و          ل شده و از آن       اي از خليفه كه براي سلجوقيان ارسا             با استناد به نامه      

 وي را راضي نمود كه خيال غارت              ،  دينار پول به برادر          40/ 000 با دادن      ، غارت خودداري كنند          

.شهر را از سر بيرون كند
2

  

 اي رهبران سلجوقي نامه         ، ) ق  . ه   431( دندانقان      نهايي سلجوقيان بر غزنويان در نبرد              ةپس از غلب    

  از پيش  عنوان نمودند كه        ،  و ضمن اعالم اطاعت از خليفه          ندگاشت عباسي ن  ةخطاب به خليف    

جنگ با غزنويان همواره مشغول جهاد عليه كفار بوده و قيامشان تنها قيامي عليه ظلم غزنويان                                 

 در ادامه       است، و   مشغول بوده      »   لهو و تماشا   «  كه دائم به      باشد  مي و عملكرد بد سلطان مسعود       

 و از خليفه خواستند       اند  ود آمده    ن خراسان به جنگ مسع       ند كه به درخواست اعيا         شدمدعي   

.  تأييد آنان بپردازد          كه به  
3

 به اي    عباسي فرستاده    ة خليف ،  سلجوقيان به بغداد      ةپس از رسيدن نام         

 و آن را دليلي        ند  خليفه را بسيار مغتنم شمرد       ة سلجوقيان اعزام نمايند        .   نزد سلجوقيان اعزام كرد          

.بر مشروعيت خود دانستند
4

   

يش از ب و به شدق وارد بغداد . ه447 طغرل در سال ،گيري هر چه بيشتر سلجوقيان قدرتبا

ن زمان   از اي    سلجوقيان     . بويه بر خالفت عباسي پايان بخشيد           سال تسلط آل    صد و ده    حدود    

 ي كه بين  يهاي اساس    اما با وجود تفاوت          رفتند،   به شمار مي   امراي مسلط بر خالفت عباسي           
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 سلجوقيان در عصر طغرل سعي نكردند شكل            ،  وجود داشت     يان ق وسلج  با   بويه  حكومت آل    

گونه كه در عهد جانشينان طغرل صورت گرفت، مطرح                   اي از ارتباط با خالفت را، آن                 تازه   

 و ند بويه رفتار نمود        آل   يعني ، ن پيش از خود      ا عهد درست همانند حاكم       اين  در     يان ق وسلج. نمايند

 اين  هاي   شكل رابطة حكومت     .   غيير اساسي نگرديد    ساختار ارتباط خالفت و سلطنت دچار ت              

، اجبار   به   همچون طاهريان، و يا از             اختيار،    سرعهد با خالفت بدين گونه بود كه خليفه يا از                

گرچه   .   د كر  مختلف را به امرا واگذار مي              هاي  هيه، حكومت منطق     همچون صفاريان و آل بو         

 ةن خليف  اما نهايتاً اي      ، شده بودند     مسلط  اي  اذن و برخالف ميل خليفه بر منطقه        بسياري از امرا بي

بر  .   بخشيد  حكومتشان را مشروعيت مي          ،  تأييد آنان      لوا و    و با اعطاي منشور      عباسي بود كه     

هاي اسالمي به خالفت عباسي تعلق  حكومت بر كلّ سرزمين،در اين عصر حاكم ةمبناي انديش

 ها مشروعيت     اين سرزمين    داشت و تنها با تأييد خليفه بود كه حكومت امراي مسلط بر                    

.يافتمي
1

  

صادق بود و       ، چون و چرا برخالفت داشتند          بويه نيز كه تسلطي بي       آل  دربارة      اين موضوع     

  انكار  به ايشان تفويض شده است،          عباسي    ة خليف  سوي كه حكومت از      را   آنان نيز اين تصور         

 ،دانستند   اصب خالفت مي   بويه شيعه مذهب بودند و به لحاظ اعتقادي عباسيان را غ                    آل  .   كردند   نمي 

دادند و با توجه سنت تشكيل ميآنان را اهلة كه اكثريت مردم قلمرو تحت سلطاما به دليل آن

 ،نمود   ايفا مي   وره   هاي اين د     بخشيدن به حكومت      اهميتي كه خليفه در مشروعيت           نقش و  به 

 گيري تالش   درت   ق آغاز   اما از همان       .   بنابر مصالح سياسي تصميم به حفظ خالفت عباسي گرفتند            

تواند بيانگر      يكي از بهترين اسنادي كه مي          .   ندكن كردند تا هرچه بيشتر قدرت خلفا را محدود                 

- 334( هللا  عباسي مطيع  ةاي است كه خليف      نامه  ، بويه باشد   عباسي در عهد آل      وضعيت خالفت    

. نگاشته است  )   ق .  ه 365- 356( بختيار   حاكم بويي عزالدوله        در جواب به درخواست          )   ق .   ه 363

 به وي براي      ، در اين عهد عزالدوله از خليفه خواسته بود كه به دليل واجب بودن غزا بر خليفه                              

 غزا هنگامي بر من      « :    چنين نگاشته بود    پاسخ خليفه نيز در     .   دكن جهاد با روميان كمك مالي           

اكنون كه من      .   دارايي و سپاه در اختيار من بود               .   واجب است كه فرمانروايي به دست من باشد               

 ،آنها در دست شما و فرمانروايان ديگر كشور است                  ة هم ] و   [ بخور و نمير ندارم        ة  به انداز     جز  

من براي شما تنها اين نام را           .    نه هيچ يك از وظايف پيشوا بر من واجب نيست                نه غزا، نه حج،       
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. » . . .   براي شما آرام كنند        ]   را  [ آورند تا مردم         دارم كه خطيبان شما بر منبرها مي           
1

 اوج اقتدار و        

 در اين زمان اكثر          .  است  عضدالدوله ديلمي      زمان حكومت     بويه بر خالفت عباسي در         سلط آل  ت 

 تنها به يك مقام نمادين كه در مراسم              فت ده و خال   ش و اختيارات خليفه از وي سلب            ها امتياز   

پرداخت، تبديل گرديده           ييد قدرت امير بويي مي         أرسانيد و به ت     مي و تشريفات حضور به هم         

  .بود

مناسبات  در   ن سلسله سعي نكرد تصور موجود         گيري سلجوقيان، طغرل بنيانگذار اي با قدرت

 بويه در ارتباط       الگوي آل     از   د  نمو رسد تالش     خالفت و سلطنت را تغيير دهد و به نظر مي            بين 

 ،توان ارائه كرد         مي   باال  ترين داليلي كه براي تأييد ادعاي                  از مهم     . پيروي كند     با خالفت    ايشان   

اي  مقايسه    . است  نزد خلفاي عباسي الطايع و القائم             در   باريابي عضدالدوله و طغرل             مراسم  ةمقايس  

هاي فراوان و نگاه يكسان دو حاكم آل بويه و                       مراسم بيانگر همساني      اين    در خصوص    اجمالي    

  .است خالفت عباسي رابطة آن دو باسلجوقي در 

تمامي دشمنان و     .   ودند   طغرل هر دو حاكم در اوج قدرت ب                 در زمان باريابي عضدالدوله و              

. چرا بر بغداد داشتند           چون و   و تسلطي بي    بودند     خويش را سركوب يا مطيع كرده              ن بايرق  

تا صحن  از كاخ     عضدالدوله در هنگام باريابي به حضور خليفه الطائع درخواست كرده بود                                

عهد مشخص     اين   تا تمايز و برتري وي نسبت به ساير امراي                 بپيمايند  دارالسالم را سوار بر اسب             

. گردد   
2

. همين ترتيب و با اسب وارد صحن مذكور گرديد                 به     طغرل نيز دقيقاً     
3

عضدالدوله و       

. ي به حضور خليفه رفتند      بدون هيچ سالح     پس از حضور در صحن دارالسالم              امرايش     
4

 طغرل  

. نيز به اتفاق امراي خويش بدون اسلحه به حضور خليفه رسيد                       
5

 پس از رسيدن به جايگاه          

.  و از عضدالدوله خواستند زمين را ببوسد              ندداران پرده را برداشت              پرده   ، خالفت  
6

 طغرل نيز در     

. خليفه بر زمين بوسه زدبرابرهمين زمان در 
7

اي از   بويه و سلجوقي در مرحله هر دو سلطان آل
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.  عباسي كردند    ةمراسم اقدام به بوسيدن دست خليف             
1

  را هايي  هر دو ديدار خليفه نشانه            در   

كه عباسيان مدعي بودند از پيامبر              ، . . .  چوب دستي    همچون قطيفه و    
) ص ( 

را  است،    به آنان رسيده       

. به همراه داشتند      
2

آنچه خداوند تبارك وتعالي از امور                  «   : خليفه به عضدوالدوله اعالم نمود               

 پس تو ...سپارم ميسپرده به توزمين به من ختر آن در جميع جهات در خاور و با رعايا و تدبير

. » طلب خير از خداوند بپذير و متصدي شو             ها را با     اين  
3

 به طغرل نيز از طرف خليفه پادشاهي             

. شرق و غرب تفويض گرديد         
4

 زماني كه     ، گذاري     هر دو تاج بر سر نهادند و هر دو پس از تاج                   

به اين    ها و تاج موفق        سنگيني خلعت علت  به  ، خواستند در احترام به خليفه زمين را ببوسند               مي 

.نشدندكار 
5

   

توانست دليل       منابع در طي مراسم باريابي عضدالدوله يكي از سرداران وي كه نمي                           ةشتبه نو  

 به  ،  عباسي و بوسيدن زمين توسط وي را درك كند               ةبه خليف  احترام بيش از حد امير خويش             

عضدالدوله دستور داد تا براي وي توضيح دهند                      . » خداست  ]   خليفه [ اين     « : اعتراض پرسيده بود        

. است دا بر روي زمين        كه خليفه جانشين خ     
6

 گونه كه از جريان مراسم ياد شده و گفتار                همان  

حاكميت متعلق به خلفاي      كه حقّ الهي     پذيرفته بود      وي اين انديشه را           ، آيد  عضدالدوله بر مي      

 و واگذاري  حكومت از سوي خليفه را دليلي بر مشروعيت الهي حكومت خود                           است،  عباسي  

  .ستدانمي

 ،گيري سلجوقيان     قدرت   نخست هاي   كومت طغرل و در سال       رسد در عصر ح     به نظر مي   

 طغرل  از اين رو        ، با خالفت بينديشند     خود   آنان در موقعيتي نبودند كه به تعريفي تازه از ارتباط        

 ، عباسي ة نزد خليف   در   ديلمي و تكرار مراسم باريابي             ةنيز با الگوبرداري از عملكرد عضدالدول                   

  . مورد تقليد قرار داد،داده بود ديلمي ترتيب ةالدولي را كه عضديشهمان نظام مشروعيت بخ

يلمي را مد      د ة عباسي نيز رفتار عضدالدول          يفةطغرل در برقراري ارتباط خويشاوندي با خل                     

 . عباسي درآوردةق دختر خويش را به ازدواج خليف.ه 369عضدالدوله در سال . نظر داشته است
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 شود كه وليعهد     ي داراي پسر      «  بود كه    ار آن   دوله از اين ك       هدف عضدال     ، مسكويه   ابن  ةبه گفت  

. » بويه برسد پادشاهي و خالفت در دولت ديلمي يكي شود                    باشد و خالفت به آل       
1

 طغرل نيز    

دو  «  با اين ازدواج          ،  بنداري    ة به گفت  .  عباسي القائم درآورد          ةدختر برادر خود را به ازدواج خليف                  

.» يكديگر شدقرين و دولت نمخلوط شده و دي يكديگر ]با [دولت خالفت و طغرل بيك
2

  

عضدوالدوله فراتر نهاد و آن زماني بود كه تصميم                        حد طغرل تنها در يك مورد پا را از                

بويه بدان      كاري كه هيچ كدام از امراي آل                 ؛ گرفت دختر خليفه را به ازدواج خود در آورد                        

.اقدام نكرده بودند
3

خليفه تالش . ائم شدق خواهان ازدواج با دختر خليفه ق..ه 453 در سال وي 

كندري   د در اين راه از عميدالملك               نمو كرد تا طغرل را از اين تصميم منصرف كند و سعي                   

 داري   د خو  طغرل   با  ازدواج دخترش          از   اگر خليفه    ، الملك مدعي گرديد        اما عميد   ، كمك بگيرد   

 ، به همين دليل نيز براي تحت فشار قرار دادن خليفه                      ؛  خطر خواهد افتاد        به  جان وي     ، كند 

اي به قاضي     طغرل نيز در نامه          . سياه عباسيان را از تن به درآورد و لباس سفيد پوشيد                      ةجام  

ها و امالك اعطاء        القضات بغداد به شدت از خليفه گاليه كرد و دستور داد برخي از زمين                             

ثر واقع گرديد و خليفه در محرم سال              ؤسرانجام فشارهاي ياد شده م             . د شوشده به خليفه ضبط    

.رضايت دادبه پيوند زناشويي مذكور ق . ه454
4

  

با خالفت    سلجوقيان   د كه احتماالً طراح سياست ارتباط             شودر اينجا بايد به اين نكته اشاره              

سلجوقيان در زمان حضور در خراسان قومي                 .   كندري بود     در عهد طغرل وزير وي عميدالملك             

 ةگونه كه به گفت      آن  ؛ تندنداش  آن عصر    بيگانه بودند كه آشنايي زيادي با ساختارهاي موجود                       

 در مالقات با قاضي صاعد، از بزرگان شهر، كه                  ،  طغرل زماني كه وارد شهر نيشابور شد             ، بيهقي 

دمان نو     ما مر    « :  گفت ، ها را بگيرد     از وي خواست جلو ظلم و ستم لشكريان و غارت آن                     

.»ن ندانيموغريبيم و رسمهاي تازيكا
5

،  تاريخ ايران        ديگر  هاي  ه  مانند بسياري از دور       ، در اين زمان

حاكم     رسيدة  قدرت    به  ساالران ايراني بودند كه با حضور در خدمت گروه تازه                             ديوان    همانا  

 اينترين  از برجستهييك. داري را بر عهده گرفتندكشورديرينة ها با اصول آشنا كردن آنة وظيف
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نگام حضور طغرل      ه ، خالد  بن  انوشيروان     ةبه گفت  .   ل بود   وزير طغر    كندري    يان عميدالملك    ن ديوا   

شنيد و به اجازه و مشورت او            ديد و مي    مي ]   كندري   [ طغرل با چشم و گوش وي            « ، در بغداد     

. » آورد    داد و كساني را از مقام فرو مي               را مقام مي       ] كساني  [ كسان   
1

حضور طغرل در        نخستين  در   

 را   بين سلطان و خليفه    ةكندري بود كه نقش واسط          عميدالملك   ينهم )   ق .  ه 447به سال  ( بغداد    

براي طغرل     خليفه توسط وي     عميدالملك از سوي طغرل به ديدار خليفه رفت و                    .   ايفا نمود    

. كرد    ارسال   هايي   خلعت 
2

 عباسي نيز طغرل حضور      ة در مراسم ازدواج دختر طغرل با خليف                  

.كندري به نيابت از او در مراسم حضور يافتدالملكمينداشت و ع
3

   

. كندري جايگاه خاصي داشت  عميدالملكيفه نيز  نزد خلدردر مراسم رسمي باريابي طغرل 

.  كندري بود     ة  سخنان خليفه براي طغرل بر عهد         ةدر تمام طول مراسم وظيفة راهنمايي  و ترجم            

 اين وزير     هاي وي توسط     خطاب به طغرل اعالم نمود كه فرمانعميد خليفه در تأييد ،به عالوه

دوست و امانت ما   ] كندريملكميدالع[محمد « : به او گفتبراي طغرل خوانده خواهد شد و

.» او را نگاهدار و از حادثه محفوظ بدار زيرا مردي مورد اطمينان استتست  نزد
4

   

دليل عدم    ه توان استنباط كرد آن است كه ب      آنچه از مجموع اطالعات ارائه شده تاكنون مي

 اين   ، مي  موجود در قلمرو اسال         هاي  سمها و ر   ن سلجوقي از سنت    ااهي حاكم   شناخت و آگ    

 ارتباط خالفت و       ة كندري وزير ايراني آنان بود كه سعي كرد ساختار تثبيت شد                      عميدالملك   

د جايگاه خالفت توسط يي و ضمن تأي كندبويه را در زمان سلجوقيان پيگرهد آلسلطنت در ع

  .د بگيردي عباسي تأية براي آنان از خليف، سلجوقيانكماح

  ارتباط خالفت و سلطنت در عصر سنجر

تحوالت فراواني در            ، ) قه   511( سنجررسيدن   پادشاهي    به  تا  )   ق  . ه   450(  مرگ طغرل    ةر فاصل  د 

-  در اين دوره سالطيني چون آلب             . وقوع پيوست    ه خلفاي عباسي و سالطين سلجوق ب  بين  ةرابط

- 498( و محمد  )   ق .  ه 498- 487(  بركيارق    ، ) ق .  ه 485- 465(  ملكشاه  ، ) ق .  ه 465- 455( ارسالن   

ارسالن و ملكشاه دوران اوج و اقتدار حكومت                         عصر آلب     . به قدرت رسيدند       )   ق .  ه 511
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 جوقيان  سل، طوسي الملك   در اين عهد و با حضور وزير قدرتمند آنان خواجه نظام                       . سلجوقي بود   

در اين شرايط نقش و         . ثيرگذار در جهان اسالم تبديل شدند               أهاي مهم و ت     به يكي از قدرت        

 با تسلطي جوقيان شدت كاهش يافت و سل بهدورة ياد شده سياسي هاياهميت خليفه در جريان

از   حتي  ، نظامي در بغداد       ة   با گماشتن فرماند     به دست آوردند،         تحت تصرف    قلمروهاي    كه در    

. شدند نفوذ خليفه بر پايتخت خويش نيز مانع            
1

هاي فراواني كه          و كشمكش  ها با وجود اختالف       

 در قلمرو سلجوقي      ) ق .  ه 511( تا به قدرت رسيدن سنجر          ) ق .  ه 485( پس از مرگ ملكشاه        

در اين عهد خالفت           .  خلفاي عباسي نتوانستند به احياي قدرت خويش بپردازند                       ، درگرفت    

بررسي جزئيات اين تحوالت نيازمند            .چون و چراي سالطين سلجوقي باقي ماندهمچنان تابع بي

است كه در اين زمان رابطة خالفت و سلطنت وارد دورة                        آن     مسلم  اما   ، تحقيقي مستقل است   

  .هاي ساختاري داشتتفاوتبا عصر طغرل ديدي گرديد كه ج

 چون  ، ت اين عصر    Ĥنشم   هاي   از ديوان سنجر كه در مجموعه             شده هاي رسمي صادر     نامه  

 الكتبه  ����
2

، ينگراد  ت لن  Ĥمنش   
3

بررسي     . آيد  به شمار مي   مانده بهترين سند تحول مذكور             باقي  

 سلجوقيان   كه ي سنجر مدعي آن است      سازد كه سلطان سلجوق      ت اين دوره روشن مي            Ĥمنش 

 از   شده در نامة صادر      .   اند  حكومت خويش را مستقيماً و بدون واسطه از خداوند دريافت كرده                          

ايزد سبحانه تعالي دولت             « :  است  آمده   ، الدين به وزارت           تعيين قوام    به منظور   سوي سنجر  

. » سلجوقي را ثبتها اهللا سبب امن و عمارت جهان گردانيده                     
4

گان نيز    تقليد عمل گر   در فرمان        

چون ايزد سبحانه و تعالي بفضل عميم و صنع لطيف خويش پادشاهي                     « :   گويد  سنجر چنين مي  

 مناظم امور     تيب عالم ما را كرامت كردست و عنان حل و عقد مصالح ممالك جهان و تر                           

 بودايع ما       و جبالً   سهالً و بحراً   و خاليق بسيط زمين را براً            . . . . جهانيان در دست اقتدار ما نهاده               

.»...سپرده و سايه ايالت و سلطنت ما را بر ايشان گسترده
5

  

 از آنجا كه سلطان سلجوقي مستقيماً از سوي ، از ديوان سنجر شدههاي صادرهبراساس فرمان

به حساب    و اولي االمر        ) االرض    في اهللا  ظل (  خدا بر روي زمين         ة ساي ، خداوند انتخاب گرديده            

 در اعتراض به        ، مروزي    ةتوب  ابي    قاسمل از سوي وزير سنجر ابوا         ه  شد صادر   ةدر نام    .   آمده است    
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 ضمن ،  كرده بود     قراخاني كه عليه سنجر شورش         خان  علماي سمرقند در حمايت از ارسالن              

مان ايزد بگذرند و فرمان خداي تعالي                  فر از   «  خطاب به آنان آمده كه چرا             ، ن اگاليه از روحاني        

كه  ]   سنجر[ برنخوانند و از فرمان پادشاه وقت                »   مر منكم   الرسول و اولي اال         ا اهللا و اطيعو     ا  اطيعو  

. »  روزگار و سايه ايزدي بر خلق عدول كنند                   قران   ين عهدست و صاحب    ن ذوالقر    
1

در فرمان       

چون ايزد سبحانه و تعالي « : است به نقل از سنجر آمده، نيزالكتبه���� نيشابور مندرج در يقضا

 و ما را    . . . ك در دست تصرف ما نهاده است            عنان مل   . . . كه مالك الملك به حقيقت اوست         

 .»...بمرتبت و بمنزلت اسم ظل اهللا في االرض رسانيده
2

  

را از آنچه گفته شد نيز            پا ، نگاشته  مسترشد  اي كه خطاب به خليفه عباسي        سنجر در نامه    

  كه پدرش ملكشاه داراي فرّه ايزدي بوده و به همين دليل نيز توانسته                              شده مدعي      نهاده و    تر فرا  

.دكنبيني بزرگي سنجر را در آينده پيشاست 
3

  

 )اصل و نسب   ( ارث   تو  وي به نقش     ،  از سوي سنجر    شده هاي صادرهمچنين در يكي از فرمان

 سنجر ) فرمان     (  دراين نامه      . كند مي  اشاره    در دستيابي خويش به پادشاهي          هاي شخصي   و لياقت   

اق و ميراث قايم و به استحافتهما پادشاهي جهان را از خداوند جلت عظمه ي« كه شودمدعي مي

.»ايمبدان رسيده
4

  

 ةگردد آن است كه سلطان سلجوقي خود را سايمورد اشاره استنباط مي هاي آنچه از فرمان

 هاي شخصي و ميراث      و معتقد است كه سلطنت رابه دليل لياقت           داند   مي خدا بر روي زمين         

آن است كه در چنين        شود  مطرح مي كه پرسشيحال . واسطه از خداوند دريافت كرده استبي

 به اين    پاسخ  براي    . براي خليفه در نظر گرفته شده           چه جايگاهي       شرايطي از ديدگاه سنجر         

 عباسي مسترشد   ة از سوي سنجر خطاب به خليف        شده هاي صادر     بايد يكي ديگر از نامه         پرسش 

 الزم است اوضاع        نامه و براي فهميدن بهتر آن            اين  ت يم به دليل اه     .  مورد بررسي قرار داد            را  

  : مورد بررسي قرار گيردبه اختصار با نگارش آن مقارنسياسي 

هايي بين    حاكم سلجوقي عراق، درگيري           )   ق  . ه   525( ملكشاه  محمد بن پس از مرگ محمود       

- ل  طغر ها سنجر از   طي اين درگيري   در . ي وي صورت گرفتشاهزادگان سلجوقي بر سر جانشين
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 مسترشد حامي    ي عباس ة اما خليف   ، كرد  وي بود حمايت مي       اي كه در ركاب         محمد شاهزاده     بن 

  . ديگر سلجوقي مسعود بن محمد و برادرش سلجوقشاه بودةشاهزاد

  از طرف نهايتاً به جنگي منجر شد كه در آن سنجر بر مسعود و سلجوقشاه كه             دو اختالف 

سپس .   ديسلجوقشاه قراچه را به قتل رسان            اتابك       غلبه نمود و    ، شدند يفه حمايت مي   سوي خل  

 را به تخت سلطنت عراق نشاند و           او     و   كرد   طغرل را به عنوان وليعهد خود معرفي                ، سنجر

 انجام گرفتدر شرايطي اقدام اين . دنمو را به وزارت وي منصوب )درگزيني(آباديانسابوالقاسم

  . دشمني شديدي وجود داشت)درگزيني( خليفه و انس آباديبينكه 

شورش نمود و به         سلجوقي عليه طغرل     ة مد ديگر شاهزاد      مح بن داود    ق  .  ه 526در سال    

اما در جنگ با طغرل شكست         .   ر احمديلي به همدان حمله كرد           قسن اتابك خود آق       همراهي   

همزمان مسعود نيز به دارالخالفه آمد و خليفه به دليل مخالفت با                        .    به خليفه پناه برد       و خورد   

 ها را با خواند و آنبه نام مسعود و داود خطبة سلطنت )درگزيني(طغرل و وزير وي انس آبادي

 طغرل را     و  مسعود به همدان حمله كرد          ،  پس از چندي     . سپاهي به آذربايجان و گنجه فرستاد            

 نامة سنجر به خليفه در شرايط         . ) ق . ه   527(   د به فارس فرار كند        ش مجبور   او  شكست داد و     

 سلجوقي  ة راق از شاهزاد       نشانده سنجر در ع      طغرل وليعهد و حاكم دست        فوق يعني زماني كه        

 شديدي بين سنجر و    هاي   عباسي شكست خورد و اختالف          ة مستر شد خليف  ةالحماي   تحت 

: از سوي سنجر خطاب به خليفه نگاشته شده است،خليفه بروز كرد
1

   

  منشور و   كه از مستر شد و خلفاي پيش از او            كند  گرچه اعالم مي      ،  نامه  اين  سنجر در طي    

لوا از       نكته را نيز به خليفه بفهماند كه دريافت منشور و                اين  عي دارد      سريافت نموده است،        لوا د   

همين دليل بالفاصله       به .   خليفه به اين معني نيست كه خليفه سلطنت را به وي اعطا كرده است                   

 بر اين نكته كه حكومت را خداوند ، از اشاره به دريافت عهد ولوا از خلفاي عباسيپيش و پس

ما پادشاهي جهان را از خداوند جهان جلت عظمته                      « : ورزد    كيد مي  به وي اعطا كرده است تأ          

و عهد داريم و        لوا   . . . مؤمنين ل و از پدر و جداميرا          ايم   استحقاق و ميراث بدان رسيده           ه ايم و ب    يافته  

.»امروز ايزد تعالي همه جهان را به تحت تصرف و امان ما دارد بفضل و رأفت خويش
2

    

هاي وي با خليفه مستر شد به           نشان دهد كه درگيري          ندك مي  نامه سعي   ةسنجر در ادام      

________________________________________________________________ 
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 كه  پردازد      مي يهاي  ت به همين دليل به شرح خدم        ؛ معني دشمني وي با خالفت عباسي نيست          

كند كه درعهد خالفت برادر  به اين موضوع اشاره مي،براي مثال. استبراي خالفت انجام داده 

  است سلطان سلجوقي قصد داشته     )   ق  .  ه498 - 487( بركيارق ،)ق .ه 512- 487(مسترشد، مستظهر 

اند    اما اين سنجر و برادرش محمد بوده              ؛ داي  را جايگزين وي نم        خليفه را عزل و شخص ديگري         

. كار ممانعت به عمل آورده اندآنكه از 
1

هاي فراواني         كه جنگكند همچنين سنجر اعالم مي

هاي وي     كوشش ثر الفت كرده و برا        را مطيع خ    بسياري    و ملوك و سالطين و ياغيان          انجام داده     

  . است عباسي خطبه خوانده شده و سكّه ضرب گرديدهةدر واليات مختلف به نام خليف

خالفت آن است كه سنجر تنها دليلي را            جايگاه    دربارة      اهميت در نامة سنجر       شايان    ةنكت 

نت و  پيروي از س     ، كند كه براي احترام به خليفة عباسي و حفظ و تداوم خالفت مطرح مي                         

كه حق و جايگاهي براي خليفه در تفويض حكومت به                    بدون آن     است،  رفتار نياكان خويش         

كسي ديگر از آل عباس         « خواسته   به همين دليل نيز ضمن رد اين اتهام كه مي              .   خويش قائل باشد     

متابعت و     داري و     ما باري در طاعت        « : گويد   مي ،  مسترشد انتخاب كند     نشيني را به جا    »   يا علويان    

. » . . . ت خاندان بزرگ عباسي بر سنت پدران خويش خواهيم رفت                      مواال   
2

 از  ي  در بخش ديگر     

 بوده است بر سيرت و سنت        اين  اعتقاد ما       « : كند  نامه نيز مجدداً همين گفتار را تكرار مي                اين  

ي خويش آل عباس رضوان اهللا            ا امامت و ائمه مقتد        و تعظيم و طاعتداري خاندان             . . . اسالفمان    

.»...ب دانسته و بدين جمله نشو و نما و تربيت يافته عليهم اجمعين واج
3

   

 مورد بحث اگر چه همواره از نظام خالفت دفاع و هرگونه تالش                             ةسنجر در طي نام     

 مهم نيز   ة اما بر اين نكت      ، كند خويش در عزل خليفه يا براندازي خالفت را به شدت رد مي                          

 درهمين ارتباط ضمن        . وي دخالت كند      و  نبايد در امور سياسي قلمر         كه خليفه   ورزد    مي تأكيد   

المقدس و جناياتي        تبي عراق و فتح      در مناطق شام و       ]   ليبيان ص[ »   كفار  « اشاره به موضوع حضور         

 كه چرا فكري     شود به خليفه معترض مي     گرفته است،     انجام    ها  به دست آن     مناطق   اين  كه در    

كه  بپردازد      وي    به قلمرو    كه  خليفه به جاي آن      ، به اعتقاد سنجر    .   كند به حال اين مناطق نمي         

 در ساير    » كفار  « بهتر است به جناياتي كه از سوي           ،  درآن امنيت كامل در مرزها حكمفرماست        

. گيرد توجه كند     مناطق جهان اسالم صورت مي          
4

 درگيري خليفه با        دربارة     سنجر دربحث      
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حق دخالت     كه خليفه   ورزد     تأكيد مي   آبادي وزير طغرل نيز مجدداً بر اين نكته                  ابوالقاسم انس      

 به وي   ، گويد اگر خليفه با وزير طغرل مشكلي دارد                و مي  ندارد     هاي قلمرو وي را         در درگيري      

.رسيدگي نمايدبه مسئله نامه بنويسد تا او خود 
1

  

 كند،  سياسي قلمرو خويش منع مي      هاي  گونه كه خليفه را از دخالت در جريان                سنجر همان  

تواند در مناطق مرزي           خليفه تنها مي   ، اين اساس     بر . سازد  مي   مشخص محدودة عمل خليفه را نيز          

امروز سراي عزيز امامي را اختيار باشد كه خروج                          « : و درجنگ با كفار وارد عمل گردد                 

.»حدان رغبت نمايدقهر ملغزوات روم و فرنگ و تركستان و هندوستان و ب و ...فرمايد
2

  

 كه سلجوقيان در اين عهد مانده از عصر سنجر نشانگر آن استبررسي عملكرد و اسناد باقي

 سلجوقيان  . نگريستند  گيري به نهاد خالفت مي        قدرت   ة هاي اولي      سال  با  متفاوت   با نگاهي كامالً     

طور نظري متعلق به        به كم دست اي بودند كه بر قلمرو وسيعي كه            در عصر طغرل اقوام بيگانه           

 بخشيدن به   تداوم      براي كسب مشروعيت و         از اين رو،       .    بودند   شده  مسلط  ، خالفت عباسي بود     

در عصر    سلجوقيان   اما   .   يديه گرفتن از خلفاي عباسي داشتند          أي حكومت خويش نياز فراواني به ت             

هاي وسيعي از ايران و عراق حكومت كرده و به نوعي به                          سنجر چند نسل بود كه در بخش        

يه  يدأي در اين زمان سلجوقيان نياز زيادي به ت                   . ده بودند    شن مشروع اين مناطق تبديل            احاكم  

 سعي ،  اما با توجه به نقش و جايگاه خالفت در جهان اسالم                    ، گرفتن از خلفاي عباسي نداشتند         

 . به هرچه بيشتر محدود كردن قدرت آن بپردازند،د ضمن حفظ اين نهادكردنمي

  گيرينتيجه

ساالران ايراني خود،           گيري تحت تأثير ديوان         طغرل بنيانگذار سلسله سلجوقيان، در بدو قدرت                  

ترين نهاد    كندري، ضمن برقراري ارتباط با خالفت عباسي كه مهم                       ژه عميد الملك     وي  ه ب 

 عباسي منشور ولوا دريافت           ة، از خليف    شد عهد محسوب مي    اين  هاي   مشروعيت بخش حكومت      

كه حاكميت در     پذيرفته بود       عقيده را     اين  بويه،    ن پيش از خود، آل         اطغرل به مانند حاكم       .   كرد  

 ،گردديض ميوف و امراي ديگر تنامكاوسط آنان به ح و تاستاسي جهان اسالم حق خاندان عب

  .سيس سلجوقي مشروعيت الهي ببخشدأ تا بدين ترتيب به حكومت تازه تكردميو تالش 

اي كه در طي حكومت سالطين پيش از سنجر در              تحوالت گسترده       به دليل    ، در عهد سنجر   
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 حكومت به خاندان سلجوقي         ة كنند  ديگر خليفه تفويض     ، ارتباط با خالفت صورت گرفته بود             

 اتكا داشت     و استحقاق خويش به مقام سلطنت         موروثي    سنجر بيشتر به نقش    .   دشمحسوب نمي   

با توجه به     اين،    با وجود     .   واسطه وي را براي سلطنت برگزيده است              و مدعي بود كه خداوند بي           

 ،رض قرار دهد      را مورد تع       سنجر سعي نكرد خالفت     ، جايگاه و اهميت تاريخي نهاد خالفت              

 كه خليفه نقشي در اعطاي حكومت به وي نداشته و                 ورزيد    مي اما همواره بر اين نكته تأكيد             

 و  است  تنها به دليل تأسي وي به نياكان خويش              بوده،    اگر خالفت عباسي مورد احترام سنجر              

خواهد كه به هيچ وجه در امور سياسي قلمرو تحت حاكميت                     نيز از خليفه مي     سببهمين  به 
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