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سلجوقيان بر اثر تمركزگريزي              المستَرشِد باهللا زماني به خالفت رسيد كه حكومت                : چكيده  

سلجوقيان خلفا را وادار كرده  بودند كه از قدرت دنيوي خود دست                              .   تركمانان دچار تزلزل شده بود             

 ضعف سلجوقيان، تمام     ة مسترشد با مشاهد    .   ويند و به ذكر نامشان در خطبه و سكه اكتفا نمايند                  بش 

وي  .    طاعت سالطين و بازيابي قدرت دنيوي خالفت نمود                    ربقة  تالش خود را صرف خروج از              

 نظامي، توسل     حربة   و  اي بود كه در تقابل با سالطين به هر وسيله، از جمله حيله                         نخستين خليفه  

كرد و نقش مهمي در اختالفات شاهزادگان سلجوقي و                    ها شركت مي   و شخصاً در جنگ    ا .   جست 

يكي از سياست هاي مهم مسترشد در برابر سالطين سلجوقي، حمايت از                    .   تضعيف ايشان ايفا نمود        

- از اين    .   نقش المسترشد در احياي قدرت خالفت عباسي شايان توجه بود                    .   تر بود   شاهزادگان ضعيف     

  .  آيدصلي نو در تاريخ خالفت عباسي به شمار ميرو، او آغازگر ف

تحليلي به بررسي تكاپوي خليفه المسترشد باهللا              - ما در اين جستار برآنيم با رويكردي توصيفي                  

براي بازيابي قدرت دنيوي خلفاي عباسي بپردازيم و تقابل او را با سالطين سلجوقي و نيز نقش وي                                     

  .عباسي مورد تحليل قرار دهيمرا در احياي مجدد قدرت دنيوي خالفت 

   المسترشد، خالفت عباسي، سالطين سلجوقي، قدرت دنيوي:كليدي هايواژه
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Abstract: When al - Mustarshid billah reached to caliphate that Seljuk’s government had 

been Shaken by Turkmen’s decentralization.The Seljukshad forced the caliphs unhand their 

worldly power and suffice to be mentioned by their names in sermons and coins. Mustarshid 

billah  obsering Seljuk’s weakness, endeavoured leaving himself from sultans’ domination 

and regaining caliphal worldly power. He was the first caliph, who personally went to war 

and played an important role in weakening Seljuks’ princes and creating dissesions between 

them. Supporting the weaker princes was one of the Mustarshid’s important policies against 

Seljuks’ sultans. His role in revival of Abbasid caliphal power is considerable. Therefore, and 

he initiated a new period in the history of the Abbasids’ Caliphate.  

The present paper is a descriptive-analytic approach to examine Abbasids’ caliph effort 

of Mustarshid billah to recover worldly power, and his confrontation with the Seljuks’ 

sultans and his role in reviving the worldly power of the Abbasids’ Caliphate. 
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�مقدمه

بويه تحت سلطة امرا و سالطين          هر چند خلفاي عباسي در دورة سلجوقيان همانند دورة آل                        

 شد ودورة پيش رعايت مي ها، احترام خلفا بيشتر از كيشي سلجوقيان با آنبودند، اما به دليل هم

  . شدندخلفا بنا به ميل پادشاهان خلع نمي

اين طريق، به قدرت سياسي خود              سالطين سلجوقي بر بقاي عباسيان اصرار داشتند، تا از                    

طور كلي آنان نيز نقش خلفا را به امور مذهبي محدود كردند و در                           اما به   .   مشروعيت بخشند    

هاي عراق را به نفع          ه تنها تمامي زمينسلجوقيان ن. امور دنيوي هيچ نقشي براي ايشان قائل نبودند

خود مصادره كردند، بلكه با تعيين حاكم نظامي به منظور حفظ امنيت بغداد و تعيين وزير                                   

اين موضوع مورد پسند خلفا نبود و اسباب               .   كردند   براي خليفه، سلطة خود را بر خلفا بيشتر              

دار سلجوقيان، خلفا توان مخالفت            در دورة اقت        .   هاي آنان را با سلجوقيان فراهم آورد                  مخالفت  

از  .   اين رويه پس از مرگ ملكشاه تغيير كرد               .   ها نداشتندچنداني براي مقابله با اقتدار سياسي آن

- ها با بهره    آن  .   اي در راستاي كسب قدرت دنيوي آغاز نمودند                    آن به بعد خلفا تكاپوي گسترده           

دخالت در آن، نقش مهمي در              هاي ميان شاهزادگان سلجوقي با يكديگر و                 گيري از نزاع        

منظور  هاي خليفه مسترشد به     رو تالش    از اين    .   تضعيف و سقوط سلجوقيان عراق ايفا نمودند              

  .احياي قدرت دنيوي خالفت در تاريخ اسالم و همچنين در تاريخ ايران، اهميت بسزايي دارد

ق مورد    در اين پژوهش به ترتيب زماني روابط خليفه مسترشد با سالطين سلجوقي عرا                             

هاي خليفه مسترشد در راستاي احياي قدرت                تاكنون در بارة فعاليت          .   بحث قرار گرفته است       

تنها در منابعي كه در مورد سلجوقيان يا . دنيوي خلفاي عباسي تحقيق مستقلي انجام نگرفته است

ن اي شده است، كه از آ         هاي اندك و نابسنده         خالفت عباسيان تأليف شده، به اين موضوع اشاره          

- منابع دورة سلجوقي بيشتر به فعاليت           .   ميان باسورث بهتر از ديگران به موضوع پرداخته است                    

منابع تاريخ اسالم نيز اشاراتي             .   اند  هاي مسترشد پرداخته و آن را معلول ضعف سلجوقيان دانسته           

  .اندبه صورت گذرا و روايي به دورة خالفت مسترشد نموده

  قابل با سلطان محمود بن محمد قدرت طلبي خليفه مسترشد در ت. 1

 به دنيا آمده بود، بعد از مرگ پدرش در                    ق .  ه   486مستَرشِد باهللا فرزند مستظهر كه در سال             

 اي با كفايت بود كه        وي خليفه   .   ، پس از بيست و سه سال واليتعهدي، به خالفت رسيد                512سال  

رفت،   يش به جنگ مي    عالوه بر شجاعت وي كه به تن خو           .   در منابع از وي تمجيد شده است           
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.ظافر برخي از اشعار او را ضبط  نموده استاديب و شاعر بزرگي نيز بود كه ابن
1

   

 لذا وي با استفاده از اختالفات             .   آغاز خالفت مسترشد مقارن با تضعيف حكومت سلجوقيان بود                   

 ملكشاه بن با مرگ محمد    .   داخلي بين سالطين سلجوقي، در تكاپوي كسب قدرت دنيوي برآمد                       

تر سلطان محمد    سنجر برادر كوچك      .   فرزندش محمود به حكومت رسيد          )   ق . ه 511  - 498( 

كه بر خراسان حكومت مي كرد و در عهد حكومت محمد عنوان ملك داشت و خطبه و                             

سنجر بر اساس اصل ارشديت كه          .   نمود، جانشيني محمود را نپذيرفت              نام سلطان مي    سكه به 

ت داشت، خود را سلطان بزرگ سلجوقي قلمداد كرد                 هنوز در جانشيني سالطين سلجوقي اهمي          

پس از آن سنجر      .   اش محمود را مغلوب نمود           با لشكركشي به غرب، برادرزاده                513و در سال     

خود را به همگان به عنوان سلطان بزرگ سلجوقي شناساند، اما محمود را به عنوان نايب خود                                 

در غرب از جمله در عراق عجم و عراق عرب،
2

  .ابقا نمود در حكومت 

انتقال مركز حكومت سلجوقيان بزرگ به خراسان، سبب تكوين حكومت سلجوقيان                             

اگرچه سلطان سنجر، محمود را به نيابت از خود در نواحي غربي باقي گذاشت، اما                                .   عراق شد   

به منظور تضعيف قدرت او، نه تنها نواحي بسياري را به قلمرو خود ضميمه نمود، بلكه                                    

ناطق عراق عجم را به طغرل و مسعود، برادران سلطان محمود داد و سبب                            حكومت برخي از م     

بدين ترتيب، سنجر نقش مهمي در         .   تشديد منازعات بر سر قدرت در ميان سلجوقيان عراق شد                   

.تضعيف قدرت سلجوقيان عراق و از ميان بردن يكپارچگي قلمرو ايشان ايفا كرد
3

  

هاي  ها و آشوب    ان سلطنت، سبب ايجاد فتنه      محاربات سلطان محمود براي مقابله با مدعي                   

در آغاز سال      .   گيري خليفه فراهم آورد         بسياري در نواحي غربي شد و زمينة مناسبي براي قدرت

- ملك .    نخستين درگيري داخلي توسط ملك مسعود برادر سلطان صورت گرفت                      ق .  ه   512

ه، به سمت بغداد     مزيدي اميرحلّ      صدقة بن بك به تحريك دبيس      مسعود با اتابك خود جيوش          

حركت كرد و نواحي پيرامون بغداد را غارت كرد؛ اما با آمدن نيروهاي سلطان محمود،                                          

.مجبور به صلح  شد
4

   

________________________________________________________________ 

  للخدماتحمادة سسةمؤ: االردن- ، تحقيق عصام مصطفي هزيمه و ديگران، اربداخبار الدول المنقطعه، )م1999(ظافرازديابن   1
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انتشارات بنياد فرهنگ ايران، : ، ترجمة محمد حسين جليلي، تهران العصرهنخبةو  ةالنصر ةزبد، )1356 (فتح بن علي بنداري   3

 .155ص

 .247ص انتشارات علمي، :، تهران18، ترجمةابوالقاسم حالت، ج الكامل في التاريخ، )1353(اثيرعزالدين ابن   4
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ها به منظور كسب قدرت و ناتواني                گيري شاهزادگان سلجوقي و منازعات آن                 قدرت     

ا منافع خليفه    خصوص در بغداد و نواحي اطراف آن، كه ب                    به سلطان محمود در دفع كامل ايشان             

. ارتباط مستقيم داشت، سبب به ستوه آمدن خليفه نيز شده بود
1

   

خليفه مسترشد در دورة ضعف و گسيختگي امور سلجوقيان در راستاي كسب قدرت دنيوي                              

ويژه سلطان محمود، پيوستگي          اين مسئله با ضعف سالطين سلجوقي، به          .   و نظامي تالش نمود        

.داند   بي خلفاي عباسي را معلول ضعف سلطان محمود مي               حلمي نيز قدرتيا      .   مستقيم داشت   
2

 

گيري نظامي خليفه با تعبير بيرون آمدن او از سراي خالفت ياد                        از قدرت     مجمل التواريخ      نويسندة    

. كند و معتقد است خلفاي پيشين اين رسم را به فراموشي سپرده بودند                      مي 
3

 نخستين اقدام خليفه       

اين اقدام اوائل           .   هاي بازار سلطان در بغداد بود               ميان بردن شراب       به منظور نماياندن اقتدار خود، از    

هاي  روي داد و نشان از عزم خليفه براي كسب قدرت از سال  ق . ه514خالفت مسترشد در سال 

دو سال بعد خليفه اقدام مهمي انجام داد تا استقالل خود را از سلطان نشان                            .   آغازين خالفت داشت        

. وب سلطان محمود، گامي ديگر در راستاي افزايش قدرت خود برداشت                           منص ِوي با عزل وزير        .   دهد  

رسد اين    به نظر مي   .   شددر زمان قدرت سلجوقيان، وزير خليفه غالباً از سوي سلطان گمارده مي                            

 وزارت     516سال    سلطان محمود در     .   امر در راستاي تسلط هرچه بيشتر بر خليفه گرفته باشد                 

پس از مدتي خليفه بدون اطالع سلطان وزير اورا عزل                       .    داد   الملك  نظام  بن خليفه را به احمد      

.كرد، اما در قبال اين اقدام  هيچ واكنشي از سوي سلطان انجام نگرفت
4

   

 .رسد كه خليفه منتظر فرصت مناسبي بوده تا عليه سلطان محمود اقدام نمايد                     نظر مي  چنين به    

. حمود را از خطبه انداخت          كه محمود از سنجر شكست خورد، خليفه نام م             به محض آن    
5

 اين   

رسد كه خليفه    گونه به نظر مي     اقدام خليفه در راستاي تثبيت قدرت خود انجام گرفت و اين                         

مايل بود، به علت دوري سنجر از مركز خالفت،  قدرت را در اختيار بگيرد، تا به آسودگي                                       

  . به استحكام موقعيت خود بپردازد

________________________________________________________________ 

، 2انتشارات اساطير، چ : ، تصحيح عثمان توران، تهران االخيارةمسایر االخبار و ةمسامر، )1362(آقسراييمحمدمحمود بن   1

 .24ص

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، : ، ترجمه و اضافات عبداهللا ناصري طاهري، قمدولت سلجوقيان، )1384(حلميالدينكمالاحمد   2

 .47، ص2چ

  .385، ص2نشركاللة خاور، چ : ،تصحيح ملك الشعرا بهار، تهرانمجمل التواريخ والقصص، ]تابي[مؤلف ناشناس   3

انتشارات : پژوه و يحيي ذكاء، تهرانتقي دانش، به كوشش محمدوزارت در عهد سالطين بزرگ سلجوقي، )1384(اقبالعباس   4

  .162، ص2دانشگاه تهران، چ

  .184، ص السعادهمطبعة: مصر، المجلد الثاني عشر، البدايه و النهايه، )م1932(كثيرعمادالدين ابن   5
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هاي نظامي خليفه با ناتواني           آغاز فعايت     .   مزيد آغاز شد     بني فعاليت نظامي خليفه از پيكار با             

ناتواني سلطان محمود در دفاع از بغداد                 .   سلطان محمود در دفاع از بغداد ارتباط مستقيم داشت                     

مزيد كمك خواست     ارتق براي دفع بني          بن چنان بود كه خليفه از ايلغازي             
1

ترين دشمن    مهم .   

يدي امير شيعه مذهب حلّه بود كه حمالت زيادي به                    مز صدقة بن خليفه در اين زمان دبيس           

 بهترين وجه در      و بركيارق به      صدقه از اختالفات سلطان محمد          بن پدر دبيس    .   داد   بغداد انجام مي       

اثير معتقد است دبيس همين نقش را در ميان سلطان                ابن  .   راستاي گسترش قلمرو خود سود برد            

. محمود و مسعود ايفا كرد          
2

قه نسبت به خليفه تنها به حمالت نظامي به             صدبن  تهديد دبيس    

رسد كه از لحاظ اعتقادي به خالفت پايبندي نداشت، خليفه                     نظر مي  او به   .   بغداد محدود نماند        

گاه كه برادر مسترشد و مدعي خالفت              آن  .   نگريست  را صرفاً به ديدة يك هماورد جنگي مي              

دگان خليفه را براي استرداد برادرش،                  به حلّه گريخت، دبيس او را به حضور پذيرفت، اما نماين 

  . از اين رو، وحشت خليفه از او دو چندان شد. به درگاه راه نداد

طور مؤثر از حمالت دبيس به            سلطان محمود كه درگير مشكالت داخلي بود، نتوانست به                     

صدقه در زمان حكومت سلطان محمود چندين بار به                  بن دبيس  .   بغداد ممانعت به عمل آورد            

باسورث معتقد است كه سلجوقيان تعمداً دبيس را در قدرت نگه داشته بودند .  حمله كردبغداد

.تا مانع توجه خليفه به امور سلجوقيان باشد
3

 اما عامل اصلي را بايستي در ضعف سلطان محمود 

خود باسورث نيز در جاي ديگري به ضعف سلطان محمود اشاره كرده و نوشته                          .   جستجو نمود   

ن بر فروپاشي قدرت سلطان مقتدر و از هم گسيختگي وحدت سلطنت او                       است كه معاصرا    

.اندخوردهتأسف مي
4

كه سلطان محمود چندين مرتبه حمالتي عليه دبيس تدارك          افزون بر آن

  . ديده و به خليفه مدد رسانده بود

 ترين   از سلطان خواست آقسنقر برسقي حاكم موصل و نزديك               مسترشد در برابر حملة دبيس            

زماني كه برسقي نيز در جنگ با دبيس مغلوب شد،                .   داد بگمارد     ارش را به شحنگي بغ       سرد 

. سلطان محمود برادر دبيس را كه گروگانش بود به قتل رسانيد                       
5

 دبيس ظاهراً خليفه را عامل           

رو، به خليفه پيغام داد كه بغداد را با خاك يكسان خواهد                          از اين    .   دانست   قتل برادر خود مي        
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. س و ناتواني سلطان سبب شد خليفه خود دست به اقداماتي عليه دبيس بزند                       تهديد دبي    .   كرد  

او همچنين نيروهاي بسياري گرد آورد و                 .   مسترشد از مردم بغداد خواست همگي مسلح شوند              

نيروهاي خليفه و شحنة بغداد، دبيس را                .   هاي بسياري تقسيم كرد         ميان آنان اموال و سالح            

. شمشير كشيد و به تن خويش به نبرد پرداخت              در اين جنگ خليفه       .   شكست دادند    
1

 به نظر   

رسد اين پيروزي خليفه تأثير زيادي در اقدامات بعدي او در مقابله با سالطين سلجوقي                                      مي 

اقدام خليفه در گردآوري نيرو و شركت مستقيم در جنگ و نيز شكست دشمن                          .   داشته است   

.  روي داد      - ور ديني محدود شده بود          كه قدرت خلفا به ام        - براي نخستين بار در دورة سلجوقي             

اين مسئله تأثير زيادي در گرايش خليفه به امور نظامي و در نتيجه توجه او به امور دنيوي                                         

  .داشت

خليفه براي مقاومت در برابر هرگونه حمله به بغداد، دستور داد با كمك اهالي بغداد،                                         

ر شهر دوباره ساخته شود                يه           .   ديوا پا ز تحكيم  ا قد    وي پس  د،             هاي  بغدا رت خود در 

با اتكا به قدرت نظامي خود توانست حملة ملك طغرل به بغداد را دفع كند و                         ق . ه516درسال

. شكست سختي نيز بر او وارد آورد            
2

 به اين ترتيب، در اين سال قدرت نظامي خليفه به حدي                     

رسيده بود كه ديگر نيازي به حمايت نيروهاي سلطان نداشت و پس از اين جنگ بود كه                                   

حاكم   كه مخالفت مستقيم با      خليفه خود را براي مقابلة مستقيم با سلطان آماده نمود؛ به طوري                        

  .بغداد، يرنقش زكوي را آغاز نمود

 هاي و تحكم  درگيري و مقابلة امرا بر سر شحنگي بغداد و ظلم آنان نسبت به مردم اين شهر                              

ة سلجوقيان منصب شحنگي     در دور     .   گيري خلفا بود      بر خليفه از ديگرعوامل قدرت             شحنگان 

صاحب اين    .   شدرفت و به امراي مبرز واگذار مي                 ترين مشاغل به شمار مي       بغداد يكي از مهم       

با توجه به ضعف     .   شغل، عالوه بر ايجاد نظم و امنيت شهر، رابط مستقيم سلطان با خليفه بود                       

ردند و ظلم و     ك سالطين سلجوقي و قدرت يافتن امرا، شحنگان در گردآوري ماليات دخالت مي      

تغييرات مداوم اين منصب از سوي سلطان از ضعف او در                    .   داشتند  ستم بسياري بر مردم روا مي           

. هاي روز افزون شحنگان و نارضايتي مردم بغداد و خليفه از آنان نشان داشت                               مقابله با خواسته 

ير منكو  منصب به ام    اهميت اين منصب سبب شد تا برسقي از دستور سلطان براي واگذاري اين               
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 خودداري نمايد و در نهايت با محاصره و غارت نواحي پيرامون بغداد، اين منصب را                                        برس  

گيري  داري اين سمت، به دليل سخت           امير منكو برس نيز چند ماه پس از عهده               .   واگذار كرد       

.بسيار در جمع آوري اموال مردم و آزار آنان، به فرمان سلطان از كار بركنار شد
1

    

ظلم و ستم شحنة بغداد نسبت به مردم استفاده كرد و تصميم گرفت خود را از                         مسترشد از      

 خليفه و جانشينان او عليه شحنة بغداد كه نيروهاي بسياري در اختيار                         تهديد  .   سلطة او برهاند     

وي به    .   خود داشت، چندان بود كه شحنه بر جان خود بيمناك شد و بغداد را ترك نمود                                

خليفه توانايي نظامي بسياري كسب كرده و لشكريان فراواني                          سلطان محمود يادآور شد كه           

اند و   اعتبار شده    همچنين بيان نمود كه عوامل سلطان در بغداد بي                .   پيرامون خود گردآورده است              

اجازة ورود به شهر در دست عوامل خليفه است و آنان براي مقابله با سلطان تداركات بسياري 

شود و   هشدار داد كه اگر به بغداد نرود، قدرت خليفه بيشتر مي                       در پايان نيز به سلطان        .   اند  ديده   

. خاك عراق از دست سلطان بيرون خواهد رفت                  
2

 پيام شحنة بغداد به سلطان محمود، گوياي             

اين اقدامات براي          .   اقدامات نظامي خليفه و تالش وي در راستاي رسيدن به قدرت دنيوي بود                               

ت و خلفاي پيش از مسترشد به طوركلي مطيع              نخستين بار عليه سلطان سلجوقي صورت گرف           

  .شدندسلجوقيان محسوب مي

سلطان محمود دريافت كه با قدرت روز افزون خليفه، عراق عرب از دست او خارج                                         

هاي  خليفه مسترشد چون پايه      .    به سوي بغداد رفت       ق .  ه   520بدين سبب وي در سال        .   خواهد شد   

ي ازسلطان خواست به علت كمبود مواد غذايي                 قدرت خود را در خطر ديد، با ارسال هداياي                       

حركت خود را به تأخيراندازد و بيان نمود كه در غير اين صورت بغداد را ترك خواهد                                          

. نمود  
3

هاي شحنة خود يقين      رسد اين پيام خليفه، سبب شد سلطان محمود به گفته             نظر مي   به 

 موقعيت خود به سوي بغداد         اعتنا مانده و براي تحكيم          وي به درخواست خليفه بي         .   حاصل كند  

 فرمان عفيف خادم      خليفه به منظور مقابله با نيروهاي سلطان سربازاني را تحت                     .   حركت كرد    

مسترشد حتي پس از شكست هم سر       .   به واسط گسيل نمود كه از محمود شكست خوردند                

در  خليفه در نظر داشت با يك شبيخون          .   مصالحه با سلطان را نداشت و به مقاومت ادامه داد                    
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بسياري از نيروهاي سلطان كه در شهر بودند، با اين                      .   شهر، سربازان سلجوقي را مغلوب نمايد             

هزار   خليفه به سي  .   ترفند كشته شدند و بازماندگان به ديگر نيروها در بيرون شهر ملحق شدند                        

مقاومت سخت خليفه تنها با خيانت         .   نيروي خود و مردم شهر بغداد دستور حفر خندق داد                      

 حاكم واسط از سلطان محمود، شكسته شد و           عمادالدين زنگي       ربل و حمايت گستردة         حاكم ا   

سلطان محمود نه تنها نتوانست مردم شهر و خليفه را تأديب كند،      . خليفه ناچار به صلح گرديد

  .بلكه بابت محاصرة بغداد از اوعذر خواهي نمود

م توسعة قدرت خالفت       طلبي و درايت مسترشد از عوامل مه             تسامح سلطان محمود و جاه          

. داشت  سلطان محمود از آغاز حكومت خود توجه واحترام خاصي به خليفه ابراز مي                              .   بود  

ها را   گرفتند، سلطان آن      هاي بغداد به هر دليلي مورد توجه خليفه قرار نمي                     زماني كه شحنه    

.كردعزل و حتي گزينة مورد نظر خليفه را به اين سمت منصوب مي
1

 سلطان  بردباري و احترام

در اين درگيري        .   نسبت به خليفه، حتي پس از درگيري نظامي بين دو طرف، نيز تغيير نكرد                          

كه بسياري از نيروهاي           سلطان به سختي توانست نيروهاي خليفه را سركوب كند؛ به طوري                      

هاي  خليفه، دشنام    �تحريك  �به �و مردم    �بغداد غارت شد      �او در    �كاخ   �سلطان  به قتل رسيدند و      

.دادنداو ميبسياري به 
2

  

هرچند مسترشد در نخستين اقدام نظامي خود شكست خورد، اما با توجه به تسامح                                   

اين نوع برخورد        .   سلطان، نيروهايش به كلي از ميان نرفت و در قدرتش نيز خللي وارد نشد                              

گردآوري نيروهاي بسيار و مبارزه                 .   سلطان، خليفه را به از سرگيري اقدامات خود تشويق نمود                     

ومت در برابر سلطان محمود، به خليفه مسترشد و خلفاي بعدي نشان داد با اقدامات                                  و مقا  

  .توان با نفوذ سلجوقيان مقابله نمودسازمان يافته مي

  مسترشد و منازعات جانشيني سلطان محمود. 2

چندين تن از شاهزادگان سلجوقي مدعي جانشيني سلطان محمود بودند و بدين منظور به نزاع                               

سلطان محمود فرزندش داوود را به جانشيني برگزيده بود، اما برادران                                  .    برخاستند  با يكديگر   

پس از مرگ     .   آمدند   محمود، طغرل، مسعود و سلجوقشاه، مدعيان قدرتمندتري به شمار مي                         
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مدعيان سلطنت در تكاپوي        .   اي شد  سلطان محمود، روابط مسترشد با سلجوقيان وارد مرحلة تازه                     

توسط دستگاه خالفت و ذكر نامشان در خطبه، پس از نام خليفه،                         شدن  به رسميت شناخته   

گيري خود را از دورة سلطان محمود آغاز كرده بود، از اين                              خليفه نيز كه روند قدرت         .   بودند   

ترين سياست خليفه در اين زمان          مهم .   فرصت براي از ميان بردن نفوذ سلجوقيان استفاده نمود                     

در برابر مدعيان قدرتمندتر و ايجاد تفرقه ميان شاهزادگان                         تر سلجوقي   حمايت از مدعيان ضعيف       

حمايت مسترشد از شاهزادة ضعيف سلجوقي به صورت             .   سلجوقي در راستاي تضعيف آنان بود            

خليفه با اتخاذ اين روش، تسلط و نفوذ سلجوقيان                 .   حمايت نظامي و آوردن نام او در خطبه بود                   

پيامد اين سياست،     .   ن را تحت اختيار خود گرفت          بر نهاد خالفت را تضعيف نمود و حتي سالطي             

اين سياست مسترشد تا پايان       .   النهرين بود     قدرتمند شدن خليفه و اعمال سلطه بر ديگرمناطق بين               

 مدعيان سلطنت سلجوقي نيز كه در اصل         .   دولت سلجوقيان از سوي جانشينان او پيگيري شد                

 و حمايت او نياز داشتند، از وي تبعيت               گيري خليفه بودند، هنگامي كه به خليفه             مخالف قدرت     

مقابله با نفوذ خليفه          نمودند، به     هاي قدرت خود را مستحكم مي            كردند؛ و زماني كه پايه            مي 

  .پرداختند و در اين راه از هيچ اقدامي فروگذار نبودندمي

حمايت از سلجوقشاه در برابر سلطان مسعود، و اتحاد با اين دو عليه سنجر، در راستاي                                      

با آمدن سلجوقشاه به بغداد، خليفه او را به                  .   تر انجام گرفت      ياست حمايت از مدعيان ضعيف       س

مسعود با حمايت عمادالدين زنگي، براي مقابله با برادرش                         .   حضور پذيرفت و به كمكش شتافت         

. به بغداد رفت؛ ولي مغلوب نيروهاي متحد سلجوقشاه و خليفه شد                    
1

 لشكركشي سنجر به غرب     

پس از مرگ محمود و نزاع بر سر جانشيني او، سنجر بار ديگر به                       .   قباي او گرديد       باعث اتحاد ر      

با آمدن او، مدعيان قدرت نسبت به تضعيف . منظور تحكيم موقعيت خود به غرب لشكر كشيد

 طغرل را به       ، كه متوجه شدند، سنجر      موقعيت خود احساس خطر كردند، به خصوص اين                    

آنان   .   ابراين، جبهة متحدي عليه سلطان سنجر تشكيل دادند              بن .   جانشيني محمود تعيين كرده است         

توافق كردند مسعود را به سلطنت، و سلجوقشاه را به وليعهدي او انتخاب كنند و عراق عرب هم 

همچنين قرار شد هر سه متحد با نيروهاي خود در                 .   تحت حكومت وكيل خليفه قرار گيرد            

.  باشند جنگ با سنجر شركت كنند و همگي در خدمت خليفه           
2

هدف خليفه از پيوستن به اين            

 اتحاد، خارج شدن از تسلط سالطين سلجوقي بود و تمامي اقداماتش بر مبناي همين اصل                              
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يكي از   .   رغم قرار پيشين، در جنگ عليه سنجر شركت نكرد               مسترشد علي  .   ريزي شده بود      پي 

كرده   رت سنجر را مي     توان برشمرد كه خليفه مالحظة قد          گونه مي   داليل چنين اقدامي را بدين            

وي  .   خواست مدعيان سلجوقي در جنگ عليه يكديگر تضعيف شوند              كه او مي    تر اين   مهم .   است 

دانست نيروهاي متحدانش توان غلبه بر سنجر را ندارند؛ به همين سبب تنها به انداختن نام                                  مي 

رهاي عراق     سنجر از اين اقدام خليفه برآشفت و حكومت حله و شه                 .   سنجر از خطبه اكتفا نمود       

صدقة مزيدي، و شحنگي بغداد را به عمادالدين زنگي سپرد و از آنان خواست با                                بن را به دبيس     

.سپاه خليفه به مقابله بپردازند
1

  

با  .   خليفه در تكاپوي افزايش قدرت خود و حفاظت بغداد بود و متحدانش را رها نمود                                      

ان در نزديكي همدان به سختي           خيانت خليفه به متحدانش و عدم همراهي آنان در جنگ، ايش                      

خليفه كه به اكراه تا خانقين پيش آمده بود، با سپاهيانش به                         .   مغلوب سپاهيان سنجر شدند     

 كه به   - سرعت به بغداد بازگشت و تمامي اقدامات دفاعي را براي مقابله با مدعيان عراق                                       

جر، به مقابله با       صدقه و زنگي، حاميان سن        بن دبيس  .   كار بست    به - پرداختند    تحريك سنجر مي   

ما        ا فتند؛  به     خليفه شتا به          در محلي  برامكه  نيروهاي خليفه شكست          نام حصن  ز  ا سختي 

. خوردند    
2

 اين پيروزي نشان داد كه مسترشد تا چه حد در كسب و افزايش قدرت نظامي خود                               

پيروزي خليفه بر دشمن سرسخت خود كه زماني از او وحشت داشت،                        .   كامياب بوده است       

لذا سالطين سلجوقي از آن پس، خليفه را يك               .   شداي سلجوقيان محسوب مي       زنگ خطري بر     

كشي خليفه   فر معتقد است كه اين لشكر        يوسفي .   آوردند      مدعي قدرت خود به حساب مي             

كه خلفا در تحوالت سياسي نقش         شد از تغيير موضع خالفت عباسي و اين          نمودي محسوب مي      

.تري بر عهده گرفته، بودندمهم
3

  

در اين زمان توانسته بود بر قدرت خود بيفزايد، به طوري كه حتي به خود اجازه                                   مسترشد    

 با مراجعت سنجر به شرقي و تعيين سلطان طغرل           .   داد براي پذيرش سلطان شرط تعيين كند              

به حكومت نواحي غربي از سوي او، خليفه براي تأييد سلطنت طغرل                         )   ق . ه 529  -   525( 

بدين ترتيب، روابط بين آنان تيره شد و                  .   ا را نپذيرفت     ه شروطي تعيين نمود، ولي طغرل آن             

________________________________________________________________ 
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افكني ميان ديگر مدعيان          خليفه به سياست خود مبني بر حمايت از مدعيان ضعيف و تفرقه                  

احتمال دارد كه خليفه در تحريك داوود عليه طغرل دست داشته است، زيرا پس                                .   روي آورد       

او را در عمارت سلطان كه در اين زمان                  از شكست ملك داوود از طغرل، از او استقبال كرد و                

. تحت تصرف خليفه بود، جاي داد            
1

 حتي اگر خليفه در تحريك داوود نقشي نداشت، پس از                     

  .شكست او از طغرل، تصميم گرفت از او به عنوان حربةسياسي سود جويد

تر استفاده نمود و        خليفه از سياست حمايت از شاهزادة ضعيف           ق .  ه 527بار ديگر در سال          

نام او كرد و ملك  در برابر طغرل، مسعود مدعي ديگر سلطنت را به بغداد پذيرفت و خطبه به

خليفه بدين ترتيب جبهة قدرتمندي عليه طغرل تشكيل داد و با                     .   داوود را به نيابت او گمارد                

خليفه همچنين براي     .   هاي مشروعيت طغرل را سست نمود           آوردن نام مسعود در خطبه، پايه                

.   غرل نيروهاي بسياري در اختيار مسعود و داوود قرار داد                               مقابله با ط     
2

مسترشد هنگام به     

رسميت شناختن مسعود و آوردن نامش در خطبه به او چنان وانمود كرد كه سلطنت و قدرت           

. دنيوي را وي به مسعود اعطا نموده و او نيز مي بايست طغرل را از ميان بردارد                                   
3

 سلطان مسعود   

تكاپوي   .    خليفه بر طغرل، كه دست نشاندة سنجر بود، پيروز شد                  با حمايت مادي و معنوي          

وي در    .   مسترشد در نفاق افكني ميان شاهزادگان سلجوقي، نارضايتي سنجر را سبب گرديد                           

اي خليفه را به سبب ايجاد نفاق بين افراد خاندان سلجوقي و مخالفت با طغرل سرزنش                                 نامه  

.نمود
4

  

ي زود از نيات خليفه اطالع يافت و تالش كرد آلت                     رسد كه مسعود خيل     چنين به نظر مي      

با رفتن سنجر به خراسان و ايجاد نفاق ميان شاهزادگان سلجوقي، مسترشد زمان                        . دست او نشود

قدرت بسيار خليفه در اين زمان سبب گرايش بسياري از                     .   را براي توسعة قلمرو خود مهيا ديد             

كشيد و آنجا را محاصره نمود تا عالوه                 خليفه به موصل لشكر     .   امراي سلجوقي به او شد         

هر چند سلطان مسعود در اين          .   برتصرف آن، از شر رقيب قدرتمند خود، زنگي، رهايي يابد                          

همچنين زنگي    .   گيري او بود      آمد، اما در نهان مخالف قدرت              زمان متحد خليفه به حساب مي         

ة موصل با سپاهيان خود       بدين داليل، سلطان درحين محاصر           .   نيز از متحدان سلطان مسعود بود           
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به سمت بغداد حركت كرد و خليفه مجبور شد دست از محاصره بردارد و به سمت بغداد                              

. عقب نشيني نمايد    
1

 كه عامل اتحاد مجدد         ق .  ه   528يافتن دوبارة طغرل در               حتي با قدرت     

رغم مساعدت و تحت فشار قرار گرفتن و وعدة همراهي   مسترشد و سلطان مسعود گرديد، علي

. كرد  ز سوي خليفه به منظور مقابله با طغرل، مسعود در اين كار اهمال مي                           ا 
2

رسد   به نظر مي   

دانست؛ از اين رو، تا مرگ                تر را خود خليفه مي        سلطان مسعود در اين زمان خطر بزرگ                

  .ق تالش چنداني براي مقابله با او انجام نداد. ه529طغرل در 

   سلجوقيمنازعات خليفه مسترشد با سلطان مسعود. 3

تقابل ميان سلطنت و خالفت به اوج خود             )   ق . ه 547  - 529(  مسعود  با به قدرت رسيدن سلطان        

گيري و كوتاه كردن دست سلطان از امور     از يك سو خليفه خواهان تسريع روند قدرت. رسيد

بود، و از سوي ديگر سلطان مسعود نيز، با توجه به شناخت اهداف خليفه، توان خود را براي                                    

ين ترتيب، رويارويي آنان اجتناب ناپذير                     بد .   يافتن بيشتر خليفه به كار برد         از قدرت     ممانعت   

اصفهاني، دو مورخ دورة سلجوقي،               كاتب  حسيني و عمادالدين       علي هر چند صدرالدين      .   نمود  مي 

 مسعود را دشمني يرنقش، شحنة سابق بغداد، با سلطان                  ريشة درگيري بين خليفه و سلطان            

دانند،    ه توسط او مي    مسعود و تحريك خليف      
3

 اما نمي توان اين عامل را سبب اصلي اختالفات                  

در واقع، علت اصلي اين درگيري را بايد در تضاد منافع خالفت و سلطنت در اين زمان                                  .   دانست   

خواست به شيوة اسالف خود بر دستگاه خالفت سلطه داشته باشد،                 سلطان مسعود مي    .   برشمرد  

 ق.  ه   529گيري خليفه سبب شد درسال       روند قدرت      .   شد نبود  اما اين امر مورد پذيرش مستر              

اين عوامل موجب گرديد            .   بسياري از امراي سلطان مسعود به تبعيت از خليفه متمايل شوند                      

.خليفه نام مسعود را از خطبه بيندازد و عليه وي به اقدام نظامي روي بياورد
4

  

با دشمنانش نيروي نظامي را نيز            مسترشد، عالوه بر اهرم مشروعيت بخشي خلفا، در تقابل                      

وي نخستين خليفة عباسي بود كه در برابر سالطين سلجوقي متوسل به اقدام                       .   به كار گرفت     

اين اقدام بيانگر توان نظامي              .   دانند   منابع، خليفه را آغازگر پيكار با سلطان مسعود مي. نظامي شد
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كه خليفه را به      - بك وي آقسنقر     خليفه پيش از حملة نظامي، با ملك داوود و اتا                   .   خليفه بود   

 پيمان اتحاد بست و قرار شد در تصرف قلمرو سلطان                    - نمود  مقابله با مسعود تحريك مي          

بدين ترتيب، خليفه با لشكريانش به سوي همدان حركت                   .   مسعود يكديگر را حمايت كنند         

ن اسالم  مسترشد براي تضعيف مشروعيت سياسي سلطان مسعود، او را نافرمان در برابر دي                          . كرد

. و غاصب حقوق خلفا معرفي كرد         
1

 خليفه در ابتداي حركت خود عليه مسعود بسيار مصمم                   

كه پيش از آغاز جنگ هداياي بسياري آماده كرده     طوريبود و به پيروزي خود يقين داشت؛ به

اجناس همراه او را ده ميليون              .   و با خود آورده بود، تا درصورت پيروزي، به سردارانش بدهد                               

.ها پس از نبرد به دست سپاهيان سلطان مسعود غارت شداند كه همة آن تخمين زدهدينار
2

  

ظاهراً خوشبيني مسترشد دربارة چيرگي بر سلطان مسعود داراي اساس چنداني نبوده و در                                     

پيش از آغاز نبرد، بسياري از تركان و امراي سپاه خليفه به                          .   سپاه خليفه تشتّت وجود داشته است         

گونه، مسترشد در اين پيكار شكست خورد و              بدين  .   دند و به سلطان مسعود پيوستند        او خيانت كر     

رغم پيوستن    علي .   تأثير نبود    اهمال و سستي خليفه پيش از آغاز جنگ، در شكست او بي                  .   اسير شد 

بسياري از امرا و سپاهيان سلجوقي به خليفه، وي در حركت به ميدان جنگ تعلل و سستي نشان                              

 خليفه سبب پيوستن دوبارة نيروهاي سلجوقي و لشكريان خليفه به سلطان مسعود                      اين اقدام      .   داد   

. شد
3

رسد وزير خليفه، ابوالقاسم درگزيني، پيش از جنگ به سلطان پيوسته و در كار                             به نظر مي   

.كرده است؛ زيرا پس از جنگ مورد توجه مسعود قرار گرفتنيروهاي خليفه اخالل مي
4

   

رغم پيمان خود، در جنگ حضور            ود كه متحد خليفه بود، علي         رسد ملك داو     به نظر مي     

هرچند خليفه قول داده         .   دهند  منابع هيچ گزارشي از حضور او در جنگ ارائه نمي                    .   نيافته باشد   

بود، در صورت حضور او در جنگ و پيروزي بر مسعود، خطبه به نام وي خوانده شود،                                   
5

 ولي   

مسترشد،  به گاه حملة سنجر، با متحدان خود             ملك داوود به همان كاري مبادرت ورزيد كه                      

قدرت فزايندة خليفه در اين زمان، مدعيان سلجوقي را بر آن                           .   مسعود و سلجوقشاه انجام داد            
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  .  گيري خليفه بپردازندداشته بود در آغاز به مقابله با خطر قدرت

ه به دست    با شكست مسترشد در عرصة پيكار با سلطان مسعود، تعيين شحنگي بغداد دوبار             

پيش از اين نيز سالطين سلجوقي توسط شحنة منتخب خود در بغداد، اقتدارشان   . سلجوقيان افتاد

به دليل قدرت و نفوذ خليفه در            .   را بر خلفا تحميل مي كردند و مراقب تحركات خلفا بودند                     

ه اي به عواملش در بغداد بنويسد ك              بغداد، سلطان از مسترشد درخواست نمود كه وي طي نامه                    

 آبه، شحنة   امير بك   سلطان مسعود براي تضعيف قدرت خليفه، به               .   شحنة سلطان را بپذيرند      

.بغداد، دستور مصادرة تمامي اموال خليفه و تنبيه همة حاميان او را در بغداد، را صادر كرد
1

  

سلطان پس از    .   ناپذير بود      اقدامات سلطان براي در هم شكستن قدرت خليفه امري اجتناب                         

ر خليفه، مدتي او را نزد خود نگه داشت و به دليل ترس از تجديد قدرت وي،                                    پيروزي ب     

وي همچنين از خليفه پيمان گرفت ديگر درصدد گردآوري                      .   بالفاصله او را به بغداد نفرستاد             

با پذيرش اين       .   سپاه نباشد و از دارالخالفه بيرون نرود؛ و مبلغي نيز به عنوان غرامت بپردازد                                    

در اين زمان كه خليفه آمادة             .   ، سلطان پذيرفت كه وي به بغداد بازگردد                 تعهدات توسط خليفه     

رو،   از اين    .   رفتن به سمت بغداد بود، نمايندگاني از سوي سنجر نزد سلطان مسعود آمدند                             

در همين حين، بيست و چهار باطني خليفه مسترشد را . بازگشت خليفه به بغداد به تأخير افتاد

.اندنددر دروازة مراغه به قتل رس
2

  

برخي از منابع، از جمله            .   كنند منابع در مورد مسبب قتل خليفه، نظرات گوناگوني ارائه مي                         

 كه سلطان مسعود قصد بازگرداندن او را داشت، قالنسي، معتقدندابوالرجاي قمي و جويني و ابن

.ولي باطنيان وي را به قتل رساندند
3

   

 النصره    ����در   .   اند  سبب قتل خليفه معرفي نموده       اي ديگر از منابع، سالطين سلجوقي را م              پاره     

به نقل از حاضران در محل حادثه، مسطور است كه باطنيان به دستور سنجر خليفه را از ميان                               

. بردند   
4

خلكان، سلطان مسعود را قاتل مسترشد معرفي كرده و علت آن را بيم سلطان از                              ابن  

ي توسط خليفه در پيرامون بغداد دانسته               اقتدار او و تصرف امالك بسياري از بزرگان سلجوق                       
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.است
1

طقطقي معتقد است، خليفه به دستور مسعود كه از قدرت او بيمناك شده بود، كشته  ابن

شد و نامة سنجر نيز در راستاي كوشش وي در تكريم خليفه و بازگرداندن او به طور شايسته                                 

. به بغداد بود      
2

. تقابل با منافع سالطين سلجوقي بود          از آغاز خالفت، اقدامات خليفه در تضاد و                    

وي در چندين مورد نام سلطان سنجر و مسعود را از خطبه انداخت و در تضعيف قدرت                                    

از اين رو،  هر دو سلطان نسبت به او عداوت خاصي داشتند و                  . سلجوقيان نقش مهمي ايفاد نمود

به  .    تحمل نمايند   توانستند قدرت خليفه و اقدامات او در راستاي تضعيف قدرتشان را                                 نمي 

كه خلفا در مدت زيادي از حكومت سلجوقيان مطيع اوامر سالطين بودند و                              خصوص آن    

رسد كه سلطان سنجر در قتل        چنين به نظر مي    .   شدفعاليت هايشان به امور ديني محدود مي                 

گونه كه منابع نيز متذكر شده اند، قتل خليفه درست همزمان                    همان  .   خليفه دست داشته است     

در آن زمان شايع بود كه سنجر تصميم به خلع خليفه                .   ود نمايندگان سنجر صورت گرفت      با ور

نتقال خالفت به فرد ديگري از عباسيان گرفته است                           سنجر پس از صلح با      .   مسترشد و ا

رسد كه از اسماعيليان        اي با آنان برقرار كرده بود و بعيد به نظر نمي                     اسماعيليان، روابط دوستانه           

موارد مذكور، چنان در آن دوره شايع بود كه سنجر                       .   ست به چنين اقدامي بزنند        خواسته باشد د  

.اي به خليفه مسترشد از هر دو مورد تبرّي جسته بود در نامه
3

   

رسد كه سلطان مسعود نيز با قتل خليفه مخالفتي نداشته و اين اقدام را                        گونه به نظر مي     اين    

اما وي از دست يازيدن به قتل مسترشد               .   است دانسته  براي تحكيم موقعيت سلطنت ضروري مي

صدقه،  بن اقدام او در كشتن دبيس           .   تبري مي جست    
4

ترين دشمن خليفه، به منظور تبرئة            بزرگ   

  . صدقه در آن واقعه صورت گرفتبنخود از قتل خليفه و نشان دادن دست داشتن دبيس

  گيرينتيجه

فت در دورة سلجوقي تا پايان حكومت                بنا بر آنچه بيان شد، روابط بين نهاد سلطنت و خال                  

كه سالطين، خلفا را از         هاي ديني و دنيوي بود؛ چنان              محمد بن ملكشاه بر پاية تقسيم حيطه          

پارگي قلمرو سلجوقيان كه به تكوين حكومت              .   دستيابي به قدرت دنيوي محروم ساخته بودند                

________________________________________________________________ 
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 183  تكاپوي خليفه مستَرشِد عباسي براي كسب قدرت دنيوي و تقابل او با سلجوقيان عراق

فت عباسي را در      سلجوقيان عراق انجاميد و تضعيف سلجوقيان را موجب شد، تكاپوي خال                        

خليفه المسترشد باهللا كه مقارن با تضعيف سلجوقيان . راستاي كسب قدرت دنيوي در پي داشت

هاي  سياست.   به خالفت رسيد، تالش خود را صرف بازيابي قدرت دنيوي خالفت عباسي نمود                           

- لحت محمد قرار داد و رفتار مصا            بن قدرت طلبانة وي از همان آغاز او را در تقابل با محمود                          

تر سلجوقي   مسترشد از مدعيان ضعيف       .   جويانة محمود به افزايش قدرت خليفه انجاميد                     

شاهزادگان سلجوقي       .   جست كرد و از ايشان براي رسيدن به اهداف خود سود مي                       حمايت مي   

گيري خالفت، كوشيدند تا نيروي خود را               كه مدام در حال كشمكش بودند، با مشاهدة قدرت                    

مسعود سلجوقي با برادرش طغرل مصالحه نمود و پس         . ن امر سوق دهنددرراستاي ممانعت از اي

از كسب قدرت نيز بيرون راندن خليفه از عرصة منازعات سياسي را وجهة همت خود قرار                                 

طلبانة خويش گذاشت، اما          هاي قدرت     اگرچه خليفه مسترشد جان خود را بر سر سياست            .   داد   

تيجه، قدرت خلفا در تقابل با سالطين افزايش                  در ن   .   خلفاي خلف وي مشي او را پي گرفتند              

  .يافت و به استقالل خالفت از سلطنت انجاميد
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