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Abstract 

1. Introduction  

Seljuk Turks’s conquest was followed by establishing a new 

political regime in Iran. In the case of organizing their territory, they 

were neither adhering absolutely to their ancestors’ social-political 

tradition which was dispersal of power, nor imitating completely 

Persian-Islamic landowning. This tribe wanted a political system 

which was capable of maintaining and organizing that vast territory, 

thereby they used Persian-Islamic doctrines to establish a centralized 

government; however, they must respect their ancestral traditions for 

satisfaction of their Turkmen citizens. Accordingly, they ceded parts 

of their territory to other Turkish princes. 
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 In such a political structure, the ruling kingdoms of the provinces 

constantly tried to rebel against the great sultan to seize his position 

based on the ethnic traditions of the Turks. Throughout the Seljuk rule 

over Iran, such events occurred several times. Although the great 

Seljuk sultans succeeded in suppressing these revolts on several 

occasions, Sultan Sanjar was finally able to break the traditions for the 

first time since the establishment of the Seljuk government, defeating 

the great sultan of the time - Mahmud ibn Muhammad - at the Battle 

of Saveh and replaced him in throne. 

 

2. Methodology  

This study has been done with historical method. The required 

information was achieved by library study as well as referencing to 

main relative subject. Afterward, that information reviewed and 

criticized. Finally, the data which their accuracy confirmed, were 

written in a descriptive-analytical manner for the purpose of the 

research. 

 

3. Discussion   
The Great Seljuk sultans, according to their governing strategy, 

appointed some members of their family to rule those states. Sanjar 

was one of these people who were appointed to rule Khorasan in 490 

AH by Sultan Barkiarq. From then until 513 AH, when he defeated 

Sultan Mahmud in the battle of Saveh, Sanjar established relationship 

with the Great Seljuk sultans as a servitor of the central government. 

The most important factor in establishing these relations was the 

conflict between Barkiarq and Muhammad to gain the position of the 

great Seljuk sultan, in which Sanjar participated in favor of his 

brother-in-law, Muhammad. After the death of Sultan Barkiarq, Sanjar 

adopted a friendly strategy in relation to his brother Muhammad, who 

had ascended to the throne, and waited for the right time to elevate his 

position from Malik to Sultan. This situation was provided after the 

death of Sultan Mohammad and the beginning of the reign of his son 

Mahmud, and its consequences were determined during the battle of 

Saveh.  

Sanjar's sultanate which manifested in the outbreak of the Saveh 

war was the result of three factors. The first was Sanjar's great power. 
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During the seigniory over Khorasan, while suppressing the claimants 

of power, he was able to achieve great wealth and power by 

continuing the Seljuk domination of Transoxiana and paying tribute to 

the Ghaznavids; on the eve of the battle of Saveh, he had a significant 

advantage over Sultan Mahmud. The second factor in the occurrence 

of this battle was Sanjar's reference to the political and social 

traditions of the Turks. According to these traditions, the sultanate 

passed to the senior member of the ruling family. 

Sanjar, who considered himself the elder of the Seljuk dynasty, 

based on this principle, believed that despite him, Mahmoud Nojavan 

did not deserve to hold this position. Finally, the third factor that gave 

Sanjar a good excuse to confront Sultan Mahmud was Mahmoud's 

inability to control the situation and manage the affairs of the 

sultanate. The fact was that Sultan Mahmud was dominated by those 

around him due to his inexperience and could not resolve the affairs of 

the sultanate properly. 

 During the battle which took place in Saveh in 513 AH, Sanjar, 

who had prepared accurately and extensively for this war, succeeded 

in taking advantage of Sultan Mahmud's incorrect defense strategies 

as well as disagreement of his army commanders, and achieved an 

important victory. The battle of Saveh caused the sultanate to be 

transferred from Ajam Iraq and central Iran to the city of Merv in 

Khorasan. Subsequently, the status of the former great Seljuk sultans 

was reduced to an obedient  estates, and Sanjar, who was Malik prior 

to this event, became the Great Sultan. In proportion to the significant 

change in the power structure, relationships between the parties also 

underwent fundamental changes. Before the battle of Saveh, Sanjar, 

by his capacity as a king and from a low position, communicated with 

the great Seljuk sultans, after this war he became the Grand Sultan.  

Sanjar continued to give parts of the territory to Mahmud and his 

successors and indirectly supervised their affairs. During this period, 

factors such as Abbasid Caliphate, the struggles of numerous Seljuk 

princes for the throne of Iraq, the internal and external enemies of 

Sultan Sanjar and the rivalry of military rulers stationed in Iraq, led to 

the formation of relationship between Sultan Sanjar and Iraqi Seljuks. 

These factors, commensurate with their nature, played a dual role in 

the relationship between the parties. This means that in some cases 

they caused friendship, while they caused enmity in other cases.   
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4. Conclusion  

The political structure of the Seljuk government was a combination 

of the political and social traditions of the Turks and the pattern of 

Iranian-Islamic property. Turkic political traditions gave rise to 

centrifugal tendencies, and the Iranian-Islamic property model 

emphasized the concentration of power. Such a conflict led to 

repeated conflicts between the Seljuk central government and those 

obedient rulers. One of the most important of these conflicts was the 

battle of Saveh, which took place in 513 AH between Malik Sanjar 

and Sultan Mahmud. In the period before this battle, Sanjar 

established relationships with the Seljuk court from a low position as a 

Malik. Although Sanjar had an almost independent strategy of 

governing the territory during this period, he ostensibly considered 

himself obedient to the central government.  

He succeeded in gaining a lot of power over the land of Khorasan 

during the period of the seugniory, which lasted from 490 to 513 AH. 

This great power allowed Sanjar to claim the sultanate in appropriate 

circumstances after the death of Sultan Muhammad I, relying on the 

political and social traditions of the Turks in the field of entitlement of 

a senior member of the ruling family to seize the throne and Sultan 

Mahmud's inability to run affairs. Such factors provided the grounds 

for conflict between the parties in the battle of Saveh. Sultan Mahmud 

was defeated by the powerful Sanjar Corps due to adopting the wrong 

military strategy and differences of command.  

The Battle of Saveh resulted in the transfer of the sultanate from 

the central Iran and Ajam Iraq to Khorasan. This battle led to the 

formation of a new local dynasty called the Iraqi Seljuks. Another 

important consequence of this battle was a change in relations 

between the two sides. In the post-war period until Sanjar's death in 

552 AH, the Iraqi Seljuks were a local dynasty headed by Sanjar, and 

Sanjar indirectly supervised their situation. Factors such as the 

institution of the Abbasid Caliphate, the internal and external enemies 

of Sanjar, and the internal conflicts of the Iraqi Seljuks caused the 

relations between the parties which were friendship in some cases and 

enmities in other cases. 
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 قدرت  مناسبات  و ساختار تحول در آن گاهیجا و ساوه نبرد وقوع یهانهیزم
 رانیا انیسلجوق قلمرو در
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 3سلیمان حیدری

 

 

                                                                               چکیده  

ق سَنجَر بن ملکشاه از جانب سلطان بَرکیارُق به امارت خراسان گماشته شد.  490در سال 

ق(، متناسب با تحوالت حاکم بر دربار  513 – 490سنجر در دوره امارتش بر این منطقه )

طان محمد دنبال مرگ سلسلجوقی، در جایگاه مَلِک، مناسباتی با حکومت مرکزی برقرار نمود. به

ق، سنجر، سلطنت فرزند وی، محمود را به رسمیت نشناخت. پس از دو سال  511اول در سال 

کشاکش میان طرفین، سنجر موفق شد با شکست دادن محمود در نبرد ساوه، به مقام سلطنت دست 

ساختار های وقوع پیکار ساوه، تأثیر این نبرد بر رو تالش دارد ضمن واکاوی زمینهیابد. نوشتار پیش

ها نشان تحلیلی بررسی کند. یافته -و مناسبات قدرت در قلمرو سلجوقیان ایران را به شیوه توصیفی 

دهد، سنجر به پشتوانه قدرت فراوانی که در دوره امارتش بر سرزمین خراسان کسب کرده بود، می

برای تصاحب های سیاسی ترکان در زمینه استحقاق عضو ارشد خاندان حاکم، با استناد به سنت
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برداری مقام سلطنت و ناتوانی محمود در اداره امور مملکت، به مصاف وی رفت و توانست با بهره

از راهبردهای نظامی نادرست محمود، به پیروزی بزرگی دست یابد. در شرایطی که پیش از وقوع 

اسباتی با نشانده سالطین بزرگ سلجوقی در ایالت خراسان، مناین پیکار، سنجر به عنوان دست

حکومت مرکزی برقرار کرده بود، بعد از جنگ ساوه، درنتیجه تغییر جایگاه م مَلِکی و سلطانی، 

های تحت عنوان ملکپایگاه سلطنت به خراسان انتقال یافت و حاکمیت محمود و جانشینانش به

متناسب های زیادی از قلمرو سابقشان تمدید شد. امر سنجر، در قامت یک دودمان محلی بر بخش

 با این جابجایی قدرت، مناسبات طرفین نیز شکل متفاوتی به خود گرفت.

 

 .زرگب انیسلجوق مناسبات، عراق، انیسلجوق سنجر، ساوه، جنگهای کلیدی: واژه
 
 . مقدّمه1

ی ادشاههای سیاسی ترکان و الگوی پساختار سیاسی حکومت سلجوقی تلفیقی از سنت

ن ی خانداهای ترکان، کشور میراث عام همه اعضانتاسالمی بود. به موجب س –ایرانی 

-مه میشد و باالترین قدرت اجرایی نیز به عضو ارشد خاندان حاکسلطنت محسوب می

 وارث بهرویه ت اسالمی، سلطنت بر اساس –های ملکداری ایرانی رسید. اما بر اساس اندیشه

حت درت تز رسیدن به قگرفت. سلجوقیان پس افرزند یا جانشین منصوب سلطان تعلق می

ور جلب منظ هدایت دیوانیان ایرانی بنیاد سلطنت متمرکزی را گذاشتند، با این حال به

 ادند. ایندار هایی از قلمرو خود را در اختیار آنان قررضایت دیگر اعضای ترکمان، بخش

و  ر داشتندتر از سلطان بزرگ سلجوقی قراای پاییننشانده که در مرتبههای دستملک

نی که راندند، هر زماهای تحت امرشان فرمان میتحت نظر حکومت مرکزی بر ایالت

این افراد  شدند.دیدند، وارد عمل میشرایط را  برای کسب مقام سلطان بزرگ مناسب می

-یمقدام اهای حساس انتقال سلطنت به منظور دستیابی به آرمان خویش بخصوص در برهه

 کردند. 

 ئله. شرح و بیان مس1-1

-های دستهای زیادی میان سالطین بزرگ سلجوقی و ملکدر دوره سلجوقی جنگ

ترین این منظور دستیابی به مقام سلطنت رخ داد. یکی از مهمها در ایاالت، بهنشانده آن
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 2نشاند سلجوقیان بزرگحاکم دست 1جنگ میان ملک سنجرنبردها پیکار ساوه بود. این 

ق از جانب سلطان  490حمود رخ داد. سنجر در سال در سرزمین خراسان و سلطان م

برکیارق به امارت خراسان منصوب شد. وی در سراسر دوره سلطنت برکیارق و محمد اول 

ق(، بر این منطقه حکمرانی کرد و در جایگاه ملکی خراسان مناسباتی با  511 – 490)

میان طرفین در این گیری مناسبات ترین عامل در شکلحکومت مرکزی برقرار نمود. مهم

منظور کسب سلطنت بود. در جریان این دوره، منازعات متعدد برکیارق و محمد به

منازعات، سنجر جانب محمد را گرفت. بعد از آغاز سلطنت محمد، مناسبات سنجر با 

آمیز بود. به دنبال حکومت مرکزی، تحت تأثیر پیوند خویشاوندی وی و محمد مسالمت

 –ق، سنجر بنا به دالیل مختلفی سلطنت جانشین وی  511سال مرگ سلطان محمد در 

را به رسمیت نشناخت و خود درصدد دستیابی به مقام سلطنت برآمد. وی بعد از  –محمود 

تهیه مقدمات الزم برای مشروع جلوه دادن این اقدام خویش، در پیکار ساوه محمود را 

. پژوهش حاضر درصدد پاسخ به شکست داد و مقام سلطان بزرگ را به خود اختصاص داد

 این سؤاالت است که:

 ست؟امؤثر بوده  چه عواملی در وقوع پیکار ساوه و پیروزی سنجر در این نبرد 

 ان ایفاایر این جنگ چه تأثیری در ساختار و مناسبات قدرت در درون قلمرو سلجوقیان

 نمود؟  

ی فراوانی برخوردار شد. سنجر بعد از انتصاب به حکومت خراسان از توان نظامی و مال

های وی به پشتوانه این قدرت، آماده تصاحب مقام سلطنت شد. استناد سنجر به سنت

سیاسی ترکان در زمینه استحقاق عضو ارشد خاندان برای کسب مقام جانشینی و عملکرد 

نادرست محمود و کارگزارانش که موجب ایجاد اختالل در اداره امور سلطنت شده بود، 

گیری از های وقوع نبرد ساوه را فراهم کردند. سنجر با بهرهدیگر بودند که زمینه دو عامل

راهبرد نظامی نادرست سلطان محمود و اختالف میان امرای وی به کمک سپاه توانمند 

خود، در نبرد ساوه به پیروزی مهمی دست یافت. پیکار ساوه موجب شد که سنجر از مرتبه 
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ست یابد و موقعیت سلطان محمود به مقام ملکی تنزل یابد. ملکی به مقام سلطان بزرگ د

این تحول مهم در ساختار قدرت موجب شد تا سنجر که در دوره امارت خویش در قامت 

ملک با دربار سلجوقی مناسباتی برقرار کرده بود، اکنون به عنوان سلطان بزرگ مناسبات 

 لیل یافته بود، تنظیم نماید.خود را با سالطینی که اکنون جایگاه آنان به ملکی تق

 تحقیق پیشینة .2-1

ومت با حک به بررسی مناسبات سنجر« سلجوقیان از آغاز تا فرجام»فروزانی در کتاب 

ر دوره اق دمرکزی در دوره ملکی وی و برشمردن برخی از مناسبات سنجر با سلجوقیان عر

مدنظر  هانآگیری ر شکلسلطنتش پرداخته اما این مناسبات را با توجه به عوامل مؤثر ب

ی فرهنگ وتاریخ تحوالت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی »فر در کتاب نداشته است. یوسفی

جر را ت سن، ناتوانی محمود در اداره امور سلطنت و شیخوخی«ایران در دوره سلجوقیان

لطان ت سعامل طغیان وی علیه محمود ذکر کرده. وی علیرغم اینکه به برخی از مداخال

ا از ود رخدر امور سلجوقیان عراق اشاره دارد، معتقد است که  سنجر تا حدودی  سنجر

نیز « ق( 590 – 431سلجوقیان )»مسائل مربوط به عراق دور نگه داشته بود. ستارزاده، 

ه است. رشمردبطلبانه از طرف سنجر عملکرد نامناسب محمود را دلیل اتخاذ راهبرد سلطنت

ه دست و ب ره شامل فرمانروایی بر سیستان و ماوراءالنهروی سلطنت سنجر را به دو دو

 ر و شرقالنهگرفتن نظارت بر امور غرب امپراتوری و دوره درگیری با رویدادهای مارواء

ی لجوقامپراتوری تقسیم کرده  و معتقد است که سنجر صرفاً بر بخش غربی حکومت س

 نظارتی غیرمستقیم داشته است. 

، پیامد نبرد ساوه را پدید «اسالم –لجوقیان و تمدن ترک س»عثمان توران در کتاب  

نشین در قلمرو سلجوقیان ایران و احیای عظمت قدرت سلجوقیان عنوان آمدن دو سلطان

گیری این دودمان محلی و مناسبات سلطان های شکلای به زمینهکرده است. اما هیچ اشاره

اوضاع سیاسی، اجتماعی و » نامهانسنجر با سلجوقیان عراق نداشته است.  بخشی از پای

نیری(، به مناسبات سنجر با )زارع« اقتصادی حکومت سلجوقیان در عصر سلجوقی

سلجوقیان عراق اختصاص یافته است. وی معتقد است که مناسبات سنجر و سلجوقیان عراق 
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که با ضعف سنجر همراه بوده، در دوره سلطنت مسعود کاهش محسوسی پیدا کرد و از 

 –بررسی تحوالت سیاسی »نامه دیگری تحت عنوان ق نیز پایان پذیرفت. در پایان 547 سال

قدیری(، علیرغم اینکه فصلی به بررسی « »ق( 590 – 511اجتماعی سلجوقیان عراق )

مناسبات سالجقه عراق با خلفای عباسی اختصاص داده شده، اما چنین رویکردی در قبال 

وهشگر صرفاً در خالل بررسی رویدادهای داخلی سلطان سنجر اتخاذ نشده. این پژ

های گذرایی به برخی از مناسبات سنجر با این دودمان حکومت سلجوقیان عراق، اشاره

داشته است. پژوهش حاضر در مقایسه با تحقیقیات پیشین از سه جهت دارای نوآوری 

ین پیکار را مورد های وقوع نبرد ساوه و دالیل پیروزی سنجر در ااست. نخست اینکه زمینه

بررسی قرار داده. در ثانی به بررسی جایگاه این نبرد در تغییر ساختار قدرت در درون قلمرو 

سلجوقیان ایران پرداخته است. بررسی مناسبات میان بخش شرقی )خراسان و ماوراءالنهر( و 

بعد از غربی )ایران مرکزی و عراقین عجم و عرب( قلمرو سلجوقیان ایران در دوره قبل و 

گیری این مناسبات، سومین عاملی است که نبرد ساوه، با توجه به عوامل مؤثر بر شکل

 کند.نوآروانه بودن این پژوهش را اثبات می

 پژوهش تیاهم و ضرورت. 3-1

های قابل تأمل دوره ترین ویژگیساختار سیاسی حکومت سلجوقی، یکی از مهم

علیرغم اینکه سلجوقیان، تحت هدایت  حاکیمت این خاندان بر سرزمین ایران بود.

دیوانساالران ایرانی، موفق شدند نخستین بار بعد از سقوط شاهنشاهی ساسانی، وحدت 

های سیاسی و ارضی این سرزمین را بازآفرینی کنند، اما به دلیل تعارض برخی از سنت

وه بر سیاسی و اجتماعی ترکان با الگوی حکومت متمرکز، شرایطی به وجود آمد که عال

هایی از قلمرو گذاری شد، بخشای که توسط عضو شاخص این خاندان پایهسلطنت مطلقه

این حکومت از جانب سالطین بزرگ سلجوقی به برخی از اعضای این خاندان واگذار 

های محلی گیری سلسلهگردید. اتخاذ این راهبرد از جانب سلجوقیان موجب شکل

مستقل به حاکمیت خویش صورت نیمهکزی بهسلجوقی شد که همزمان با حکومت مر
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دادند. این حاکمان محلی در موارد متعددی تالش داشتند تا به مقام سلطان بزرگ ادامه می

نشانده سلجوقی بود که موفق شد با پیروی از این دست یابند. سنجر نخستین حکمران دست

قام سلطنت دست یابد. سنت، بر سلطان محمود پیروز شود و از منصب امارت خراسان به م

تنها موجب ایجاد تغییرات مهمی در ساخت قدرت حکومت سلجوقی شد، این رویداد نه

بلکه در نوع مناسباتی که بعد از این جنگ میان بخش شرقی و غربی حکومت سلجوقیان 

 ایران برقرار شد، نیز مؤثر واقع گشت.

 

 بحث و بررسی .2
 ساوه کاریپ وقوع از قبل بزرگ انیسلجوق با سنجر مناسبات. 1 – 2

خت ر سابرای رسیدن به فهم درستی از چگونگی تأثیرگذاری نتایج آوردگاه ساوه ب

به  گاهینقدرت و مناسبات میان بخش شرقی و غربی سلجوقیان ایران، الزم است ابتدا 

ود، ربی بغها در ایران مرکزی و مناسبات ملک سنجر با سلجوقیان بزرگ که پایگاه آن

رکزی در مق( سنجر به عنوان نماینده حکومت  511 – 490اشیم. در این دوره )داشته ب

است.  ررسیبخراسان مناسباتی با سلجوقیان بزرگ داشت. این مناسبات در سه دوره قابل 

مل ا شاردوره نخست از زمان انتصاب سنجر به امارت خراسان تا مرگ سلطان برکیارق 

بود.  با حکومت مرکزی در این دوره خصمانهق(. مناسبات سنجر  498 – 490شد )می

ق نماینده  490نخستین اقدام وی برضد برکیارق حمایت از امرای شورشی بود که در سال 

به قتل رسانده بودند. سنجر  ار -بن نهاران  3اِکِنجی –در سرزمین خوارزم قانونی برکیارق 

لکه از بداد، نرشیان انجام تنها هیچ کمکی در زمینه سرکوب شودر جریان این رویداد، نه

 (. 244و  23/242: 1371اثیر، آنان نیز حمایت نمود )ابن

ترین عامل در مناسبات سنجر با سلجوقیان بزرگ در این دوره دخالت در منازعات مهم

پنجگانه برکیارق و محمد، به منظور کسب سلطنت بود. به دنبال شکست برکیارق از محمد 

وی به منظور تجدید قوا و جلب حمایت امیر داد حبشی بن ق، زمانی که  493در سال 

راهی اسفراین شد، در اطراف شهر  -هایی از خراسان حاکم گرگان و بخش –آلتونتاش 
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نوشجان مورد هجوم سنجر قرار گرفت. در این جنگ امیرداد به قتل رسید و برکیارق به 

ز برکیارق که در جریان (. پس از شکست محمد ا270 - 23/271عراق منهزم شد )همان: 

ق رخ داد، محمد از برادرش تقاضای کمک کرد. سنجر  494ها در سال دومین نبرد آن

خلدون، )ابن عالوه بر تأمین مایحتاج وی، خود نیز عازم اردوی محمد در گرگان شد

گیری از پراکندگی سپاهیان برکیارق، به پیشروی (. دو برادر توانستند با بهره4/56: 1366

ق در بغدا میان  494ای که در سال های پراکندهقلمرو وی بپردازند. پس از درگیری در

گیری از حمایت سنجر، نظر خلیفه برای طرفین صورت گرفت، محمد موفق شد با بهره

سنجر (. 305 -10/310ق:  1386خواندن خطبه سلطنت به نام خویش را جلب کند )پیشین، 

های خویش نیز حذف کرد و بدین ترتیب ق را از سکهدر بازگشت به خراسان نام برکیار

دومین دوره این مناسبات از مرگ  (peacock, 2015: 75).اعالم استقالل نمود 

ق(. بر اساس توافقی که  511 – 498گرفت )برکیارق تا پایان سلطنت محمد را در بر می

د، حق سلطانی بعد از خاتمه نبردهای پنجگانه میان برکیارق و محمد صورت گرفته بو

محمد بعد از مرگ برکیارق به رسمیت شناخته شد و حکومت سنجر بر خراسان نیز مورد 

(. سنجر که توانسته بود اقتدار سلجوقیان را 78م:  1993تأیید قرار گرفت )الحسینی، 

بخصوص در قسمت شرقی امپراطوری بازآفرینی کند، مجبور به پذیرش سلطنت محمد شد 

.(op.cit: 74) 
هایی که در این دوره ضرب کرد بر خود لقب سلطان نهاد )لوییک، این حال در سکه با 

(. پیوند خونی میان محمد و سنجر موجب شد تا محمد با نادیده انگاشتن قدرت 140: 1383

روزافزون سنجر، اختیارات بیشتری به وی بدهد. بدین ترتیب سنجر توانست تا زمان مرگ 

و 91م:  1993خویش را در خراسان استوار نماید )الحسینی، ق موقعیت  511محمد در سال 

ای که برای تصاحب سلطنت داشت، (. سنجر در این دوره علیرغم توان بالقوه84، 88

همچنان مشغول توسعه متصرفات خود بود. درنتیجه ارتباطات محدودی میان وی و سلطان 

الدوله صدقه عد از قتل سیفمحمد برقرار شد. براساس روایت تاریخ یزدی، سلطان محمد ب
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: 1399)یزدی، « سر او پیش برادر فرستاد سنجر به خراسان»ق  501حکمران حله، در سال 

-(. این رویداد بیانگر همگرایی و مناسبات نیکوی میان دو برادر بود. با این حال مهم127

این دوره پی توان به مناسبات حسنه سنجر با برادرش در ترین رویدادی که به وسیله آن می

ق(  552 – 511برد، ماجرای حمله سنجر به شهر غزنه بود. یزدی معتقد است که بهرامشاه )

قدری بماند عاقبت به خراسان آمد »برای کسب سلطنت غزنه ابتدا به نزد سلطان محمد رفته 

(. زمانی که سنجر قصد حمایت از بهرامشاه را داشت، 168)همان: « به خدمت سلطان سنجر

از محمد درخواست کرد که مانع دخالت سنجر در امور  -ارسالنشاه  –وقت غزنوی  سلطان

داخلی حکومت غزنوی شود. سلطان محمد برای حفظ ظاهر سفیری به دربار سنجر فرستاد، 

 1386االثیر، اما در واقع هیچ تالشی برای منصرف نمودن وی از تصمیمش انجام نداد )ابن

های سلطان محمد ینی معتقد است که سنجر برخالف توصیه(. با این حال الحس10/504ق: 

مبنی بر عدم حمله به غزنه در منازعات جانشینی این خاندان دخالت کرد و بهرامشاه را به 

(. دوره سوم فاصله دو ساله 91م:  11993جای ارسالنشاه به سلطنت گماشت )الحسینی، 

ق( است. در این  513 – 511) میان مرگ سلطان محمد تا پیروزی سنجر در پیکار ساوه

ترین عامل در مناسبات طرفین در الظاهر محمود در جایگاه سلطان قرار دارد. مهمدوره علی

چینی سنجر در حمله به عراق بود اش و مقدمهاین دوره کشاکش میان سنجر و برادرزاده

 (.10/550ق:  1386االثیر، ؛ ابن171: 1399)یزدی، 

 جنگ ساوهوقوع های زمینه .2-2

های اساسی وقوع نبرد ساوه تحکیم قدرت سنجر در خراسان بود. سنجر یکی از زمینه

هایی که در این ایالت بر علیه در دوره امارت بر سرزمین خراسان عالوه بر سرکوب شورش

های مجاور همچون شد، با خراجگزار کردن برخی از حکومتحاکمیتش ساماندهی می

لجوقیان بر فرارود، قدرت فراوانی کسب کرد. نخستین تهدید علیه غزنویان و تداوم سلطه س

ق توسط یکی از شاهزادگانی سلجوقی به نام محمد بن سلیمان  490حاکمیت وی در سال 

صورت گرفت. واقع شدن این شورش در آغاز حکومت سنجر و پشتیبانی غزنویان از آن، 

جر با درایت خویش توانست این تهدید مهمی را متوجه حاکمیت وی کرد. با این حال سن
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ق تالش دولتشاه،  491(. سنجر در سال 23/242: 1371شورش را در نطفه خفه کند )همان، 

و  494های دیگر شاهزاده سلجوقی برای تصرف خرسان را ناکام گذاشت. وی در سال

ق دو عملیات بزرگ علیه اسماعیلیان قهستان تدارک دید. پس از آنکه درنتیجه این  497

حمالت  اسماعیلیان در موضع ضعف قرار گرفتند، پیمان صلحی بر آنان تحمیل شد که به 

موجب آن به اسماعیلیان امان داده شد، مشروط بر آنکه سالحی خریداری نکنند، دژی بنا 

ننمایند و کسی را به آیین خویش دعوت نکنند. سنجر با قتل قدرخان جبرئیل بن عمر، 

های وی بر خراسان مسلط گردد و گیری از مشغلهاشت با بهرهحکمران قراخانی که تالش د

رسید، به گماشتن محمدارسالن خان بن سلیمان که از جانب مادر نسبش به سلجوقیان می

 – 324و  23/352حکومت سمرقند، سلطه سلجوقیان بر فرارود را استمرار بخشید )همان: 

حبشی بن آلتونتاش که از طرف (. سنجر بخصوص بعد از قتل امیرداد 255و  298، 321

 - 23/271هایی از خراسان حکومت داشت )همان: حکومت مرکزی بر گرگان و بخش

ترین دستاورد وی العنان سراسر خراسان بزرگ بدل شد. درخشان(، به حاکم مطلق270

(. 84، 88و 91م:  1993تصرف شهر غزنه و خراجگذار کردن غزنویان بود )الحسینی، 

 ق از توان نظامی و مالی فراوانی برخوردار شد. 511ا سال درنتیجه وی ت

-های سیاسی ترکان بود. به موجب این سنتدومین عامل در وقوع جنگ ساوه، سنت 

شد و هر زمانی که دیگر اعضای این ها، کشور دارایی عام همه اعضای قبیله محسوب می

یافتند، وارد عمل اسب میخاندان، اوضاع را برای تصاحب عنوان سلطان بزرگ سلجوقی من

. اگرچه دیوانساالران ایرانی تالش داشتند تا سلجوقیان (Yazar, 2011: 221)شدند می

اسالمی که به موجب آن و بر اساس رویه توارث، قدرت  –داری ایرانی را با اصول مملکت

حقوق وحقرسید، آشنا کنند؛ اما رؤسای ترکمان در این دوره کامالً بر به ولیعهد سلطان می

. علیرغم تالش فراوان (Bosworth, 1995: 941)ای خود اشراف داشتند طایفه

سالطین سلجوقی، انحالل حقوق سیاسی ترک که به موجب آن، دولت ملک مشترک همه 

شد، ممکن نشد. بنابراین با مرگ هر سلطان زمینه برای جنگ اعضای خاندان محسوب می
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شد. تعیین ولیعهد در زمان حیات سالطین نیز این قدرت، آشوب و یا انشعاب آماده می

های های سلجوقی در برهه(. بر همین اساس ملک300: 1395داد )توران، وضع را تغییر نمی

حساس انتقال سلطنت اعتقاد چندانی به رویه توارث برای انتقال قدرت نداشتند. آنان معتقد 

(. بر 56م:  1993ق بگیرد )الحسینی، بایست به عضو ارشد خاندان تعلبودند که سلطنت می

اساس این سنت، ملک سنجر که اکنون ارشدترین عضو خاندان سلطنتی سلجوقی بود و 

: 1387فر، ای را برای او ایجاد کرده بود )یوسفیاین موقعیت در نزد ترکان اعتبار ویژه

سنی و  های گوناگون به ارشدیت(، بالفاصله بعد از مرگ سلطان محمد به مناسبت125

جست. وی با بیان اینکه برادرزاده استحقاق خویش برای تصاحب مقام سلطنت استناد می

-من بچه است و تحت نفوذ درباریان قرار دارد، حاضر به پذیرش سلطنت محمود نشد )ابن

 (. 10/550ق:  1386االثیر، 

رد مودر  را« فرزند من»سنجر بصورت هدفمند و هوشمندانه در موارد بسیاری تعبیر 

در واپسین  (. اقدامات سلطان محمد154ق:  1402کاشانی، برد )غفاریمحمود به کار می

ه تا ککرد. وی تر میروزهای حیات خویش نیز سنجر را در اتخاذ این راهبرد مصمم

 خویش دانست سنجر سلطنت محمود را به رسمیت نخواهد شناخت، به جانشینحدودی می

شین: د )پیخویش را نگاه داشته و به دستورات او عمل کنسفارش نمود که احترام عموی 

با »رده: سفارش ک ای به سنجر نوشته و به اواسفندیار معتقد است، محمد نامه(. ابن10/550

ابع این عصر نیز (. من2/48: 1320اسفندیار، )ابن «امفرزندان من همان کن که با تو کرده

 ای کسبای غیرمستقیم بر استحقاق او برگونهضمن اشاره به ارشدیت سنی سنجر، به

 (.115ق:  1400االصفهانی، ؛ البنداری83 – 84م:  1993اند )الحسینی، سلطنت تأکید کرده

سومین عاملی که در وقوع نبرد ساوه نقش داشت، ناتوانی محمود در اداره امور  

حمود سلطنت و اتخاذ برخی راهبردهای نادرست از جانب وی و کارگزارانش بود. م

کرد که تنها راه دوام سلطنتش، از میان درنتیجه تحریکات درباریان خویش گمان می

برداشتن سنجر است. بر همین اساس در اقدامی نادرست به قراخانیان پیشنهاد اتحاد برضد 

عموی خویش را داد. البنداری به درستی این اقدام را عامل سلب نعمت سلطنت از محمود 
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(. گویا محمود درصدد حفظ تمامیت 115ق:  1400االصفهانی، داریکند )البنعنوان می

دهد که هر بخش از قلمرو ارضی قلمرو سلجوقیان نیز نبوده؛ زیرا به قراخانیان اختیار می

(. این اقدام 88م:  1993سنجر که تمایل داشتند، را به تصرف خویش درآورند )الحسینی، 

به عنوان مدافع تمامیت ارضی قلمرو توانست بر مشروعیت حرکت سنجر محمود می

سلجوقیان بیفزاید. عالوه بر این، محمود با دست زدن به برخی اقدامات، نادانسته موقعیت 

شناخت. وی بعد از خویش را تضعیف نمود و بطور ضمنی سلطنت سنجر را به رسمیت می

اد و گفت رسیدن به مقام سلطنت، سالح خاصه و انگشتر سلطان محمد را نزد سنجر فرست

 (.171: 1399)یزدی، « اگر پدر من برفت خداوند هم عمست و هم پدر»

ازای  ه درکگذشته از این، محمود قبل از حمله سنجر به عراق، به وی پیشنهاد داد  

ق:  1386ر، االثیپرداخت سالیانه دویست هزار دینار، از این کار خودداری نماید )ابن

نجر سه ملک بته بود که در مقام سلطان بزرگ سلجوقی (. بنابراین وی عمالً پذیف10/550

بر  یز مزیدنود، باج بپردازد. سواستفاده درباریان که منجر به پریشانی اوضاع عراق شده ب

ه نه ادارزمی علت گشت. البنداری با تذکر این واقعیت که اگر اطرافیان محمود وی را در

وسط تد که کنبه مشکالتی اشاره می گذاشتند، شاهی نیکوروش بود؛امور به طبع خود می

ه ببردند  اراجاین گروه به وجود آمده بود. آنان در یک مورد خزانه غنی سلطنتی را به ت

-داریای که سلطان در برآوردن ضروریات خویش نیز با مشکل مواجه شد )البنگونه

به  کردند ومیفراد در اداره امور به استقالل عمل (. این ا144 - 145ق:  1400االصفهانی، 

 لک سنجربه م های پیاپیداشتند. زمانی که خبر این رسواییسلطان توهین و تحقیر روا می

رده کی آن هاای شروع به ویرانی پایهرسید، وی به منظور حفظ بنیاد خاندانی که عده

، 119و  120 گیری سلطنت از محمود شد )همان:بودند، ناگزیر از حمله به عراق و بازپس

117). 

  ساوه نبرد در سنجر یروزیپ لیدال .3-2
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د در محمو تدبیری سلطاننخستین عاملی که موجب پیروزی سنجر در این پیکار شد، بی

، ن طرفینمیا اتخاذ یک راهبرد جنگی مناسب بود. بعد از مهیا شدن شرایط برای رویارویی

ن بلی عه توسط سنجر پیشقروالن سپاه خویش را روانه تصرف گرگان کرد؛ اما این سپا

پاه سنشینی مقدمه عمر، حاجب سلطان محمود عقب رانده شد. محمود سرخوش از عقب

رای بسنجر، وارد شهر ری شد. علی بن عمر با در نظر داشتن جایگاه راهبردی ری 

صلی اا سپاه ببله جلوگیری از ورود سپاه خراسان به عراق، به سلطان توصیه کرد که برای مقا

عازم  ویش،خهای حاجب ر اقامت کند؛ اما محمود با نادیده گرفتن توصیهسنجر در این شه

رتیب مانعی در برابر سنجر برای ت(. بدین 550 - 10/551ق:  1386االثیر، گرگان شد )ابن

قدمه سپاه منشینی رسد محمود بعد از عقببه نظر می .پیشروی به سمت عراق باقی نماند

ه که پنداشتکم گرفته بود؛ یا چنین میا دستسنجر از گرگان، قدرت عموی خویش ر

وتاه راق کعنشینی مقدمه سپاهش، از موضع خویش در حمله به احتماالً سنجر پس از عقب

 خواهد آمد.

ای داشت، دشمنی امرای سپاه محمود با دومین عاملی که در پیروزی سنجر تأثیر عمده 

بار و دشمنی و رقابت میان علییکدیگر بود. در توضیح این امر باید افزود به دلیل 

مَنکُوبَرس و اختالف عقیده آنان، در زمینه شیوه سازماندهی سپاه تدبیر درستی برای 

ترین . درنهایت نهایی(120ق:  1400االصفهانی، )البنداریرویارویی با سنجر اتخاذ نشد 

ن و تجربه گیری از توامندی وی از تجهیزات جنگی و بهرهعامل در پیروزی سنجر، بهره

برخالف راهبردهای اشتباه سلطان محمود، سنجر برای این امرای توانمند و باکفایت بود. 

و به »ق از مرو به نیشابور رفت  513جنگ تدارکات کاملی دیده بود. وی در بهار سال 

در طرف (. 171: 1399)یزدی، « اطراف رسوالن فرستاد و ملوک و امرا را به خدمت خواند

از ورود محمود به گرگان، امرایی همچون منصور بن صدقه و منکوبرس به مقابل، بعد 

سنجر نیز با بیست هزار سپاهی و تجهیزات یاری وی آمدند و به اتفاق راهی همدان شدند. 

فراوانی همچون هجده فیل در معیت امرای نیرومندی همچون امیر اُنَر، امیر قُماج و 

(. نبرد 4/91: 1366، خلدون)ابن 4سپاه عراق شدبا گرشاسف بن فرامرز کاکویی آماده نبرد 
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ق در نزدیکی ساوه با پیروزی سنجر  513االول سال نهایی میان طرفین در چهارم جمادی

ترین دالیل شکست محمود در این جنگ، استفاده (. یکی از مهم171خاتمه یافت )پیشین: 

 (.4/92عراق شد )پیشین:  نظام سپاهسنجر از پیالن جنگی بود که باعث انهزام سواره

 قدرت مناسبات تحول در ساوه کاریپ گاهیجا .4-2

رد. به د آونبرد ساوه تغییری اساسی در ساختار قدرت در قلمرو سلجوقیان ایران پدی

ود، به براق دنبال این رویداد، مقام سلطان بزرگ که پیش از محمود، از آن پادشاهان ع

برخی از  اداره مستقیم سراسر قلمرو سلجوقیان، سنجر در خراسان رسید. سنجر به جای

م:  1993نی، شهرهای مهم همچون مازندران، طبرستان، قومس، دامغان، ری، دماوند )الحسی

نجا ا بر آان خود رکه اندر اعتداد عراق بودند بخراسان گردانید نایب»( و گرگان را 98و  89

اری های ترکان در واگذتسپس بنا بر عوامل مختلفی همچون تأسی به سن«. گماشت

مورد  د درمناطقی از امپراتوری به اعضای خاندان سلطنت و عمل به وصایای سلطان محم

ریخ )تا پاسداشت محمود، وی را به عنوان ولیعهد خویش به نیابت حکومت عراق گماشت

 (.68 - 67: 1377سلجوق در آناطولی، آل

های شتند، اما همان موقعیت ملکموقعیت محمود و جانشینانش اگرچه لقب سلطان دا 

(. نظر به اینکه سنجر 19: 1372سلجوقی بود که تحت تابعیت سلطان قرار داشتند )لمبتن، 

ای از سرزمین عراق عجم و نواحی های گستردهپس از پیروزی بر محمود، حکومت بخش

ن عراق ق سلسله معروف به سلجوقیا 513دیگر را به وی واگذار کرد، بدین ترتیب از سال 

(. متناسب با این تغییر، مناسبات طرفین نیز متحول شد. 207: 1392شکل گرفت )فروزانی، 

-در این دوره عواملی چند موجب برقراری مناسبات میان سلطان سنجر و سلجوقیان عراق 

شد. یکی از این عوامل منازعات جانشینی سلجوقیان عراق بود. سلطان سنجر در مقام 

تأسیس ( مراقب تحوالت سیاسی سلسله محلی تازه122: 1356بلی، )ج« فرمانده کشور»

های خویش در زمینه اداره این منطقه را بر مقدرات امور این سلجوقیان عراق بود تا اندیشه

های دوره ترین ویژگی(. یکی از مهم92ق:  1431حکومت حکمفرما نماید )طقوش، 
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ین سلسله تداوم داشت، منازعه سلطنت سلجوقیان عراق که تقریباً تا آخر حیات ا

طلبی شاهزادگان پرشمار سلجوقی به منظور کسب سلطنت عراق بود. این منازعات با قدرت

ور شده و ظهور آنان، رقابت سلجوقیان عراق به منظور کسب سلطنت اتابکان و امیران شعله

ینی سلجوقیان (. منازعات جانش253: 1395تر کرد )توران، تر و وخیماین ناحیه را بحرانی

های حساس انتقال سلطنت و یا بر علیه سلطان قانونی وقت عراق صورت عراق یا در برهه

شد گرفت. سنجر در چنین منازعاتی ناگزیر به مداخله در امور این سلسله محلی میمی

 (.136: 1392)ستارزاده، 

 تی راگیری چنین منازعاعالوه بر ساختار سیاسی حکومت سلجوقی که زمینه شکل 

موجب  جوقی،آورد، اقدام سنجر در واگذاری قلمروهای زیادی به شاهزادگان سلفراهم می

ق:  1400االصفهانی، ظهور مدعیان جدیدی برای تصاحب سلطنت عراق شد )البنداری

نجان، زبهر، (. سنجر بعد از دستیابی به مقام سلطنت، شهرهای ساوه، آوه، قزوین، ا127

یز به نهان را اصف ن را به طغرل داد و سراسر فارس به همراه بخشی ازگیالن، دیلمان و طالقا

اقدام را  (. اگرچه وی هدف خویش از این90م:  1993سلجوقشاه واگذار کرد )الحسینی، 

 ان کردهعنو تقسیم عادالنه ملک میان برداردزادگانش به منظور جلوگیری از تصادم آنان

اهزادگان شموجب افزایش توان نظامی و مالی  (، اما این اقدام59: 1346)مؤیدثابتی، 

 مذکور و منازعه آنان با سالطین عراق شد. 

نخستین تأثیرگذاری این مؤلفه بر مناسبات طرفین، در منازعات جانشینی محمود 

 526 – 525ق، ابتدا به نام فرزندش داود ) 525مشخص شد. پس از مرگ محمود در سال 

ق( به  547 – 529این انتصاب توسط مسعود بن محمد )ق( خطبه سلطنت خوانده شد، اما 

ق میان دو مدعی صورت  526رسمیت شناخته نشد. در جریان نبردی که در محرم سال  

ای که در همین سال میان آنان منعقد شد، تکلیف نتیجهگرفت، علیرغم قرارداد صلح بی

از خلیفه  پیروز نهایی بصورت قطعی مشخص نشد. تقاضای مشترک داود و مسعود

ق( برای خطبه خواندن به نامشان موجب شد که خلیفه از  529 – 512المسترشد باهلل )

سلطان سنجر کسب تکلیف کند. سنجر با بیان اینکه خطبه فقط منحصر به خود اوست، به 
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خلیفه دستور داد که خواسته هیچکدام از مدعیان را برآورده نکند. در چنین شرایطی 

 1/80: 1383واصل، ق(، تقاضای کمک کر )ابن 541 – 521زنگی ) مسعود از عمادالدین

فرستاده سلطان مسعود را بسیار عزت داشته و در جواب نوشت که آنچه از »(. زنگی 81 –

آید در خدمت سلطان تقصیر نخواهد شد اینک استعداد سپاه کرده متوجه دست ما می

 (. 4/3932: 1382)تتوی و قزوینی، « گردممالزمت می

راق عطنت مقارن با این رویداد، سلجوقشاه، حاکم خوزستان نیز به منظور تصاحب سل

نین چعازم بغداد شد. المسترشد برخالف سفارش سنجر با سلجوقشاه بیعت کرد. در 

لیه عرا  شرایطی سلطان سنجر با وعده واگذاری منصب شحنگی بغداد به عمادالدین، او

ب یت عقدر برابر خلیفه شکست خورد و به تکرخلیفه و سلجوقشاه شوراند. اما زنگی 

نجر، سضد  نشست. مسعود و سلجوقشاه نیز بعد از زدوخورد کوتاهی تصمیم گرفتند که بر

رد، کق( برای رسیدن به سلطنت عراق حمایت می 529 – 526که از طغرل بن محمد )

اگذار وعود متحد شوند. براساس قراردادی که میان طرفین منعقد شد، سلطنت عراق به مس

 526سال  ه درشد و سلجوقشاه به عنوان ولیعهد وی تعیین گردید؛ اما در جریان  نبردی ک

لطنت سطبه خق در دینور میان سنجر و متحدان روی داد، سنجر پیروز شد و به نام طغرل 

ای ترجیح ترین توجیه سلطان سنجر بر(. مهم84 – 1/81: 1383واصل، خوانده شد )ابن

 ه درچنانکر دیگر شاهزادگان برای حکومت عراق، شایستگی طغرل بود. دادن طغرل ب

 گوید:می اشاره به این مسئله
اگرچه همه نزدیک ما عزیزانند و هر یک بخصال حمیده ستوده اما حال فرزند اعز » 

]طغرل[ ... بخالف دیگران است چه او را در همه آداب و سرهای پادشاهی و 

و مدت هفت سال که در خدمت و تربیت ما بود او را  ایمجهانداری مستجمع یافته

-قولی و نیکواعتقادی و خویشتنایم و در نیک و بد آزموده جز درستتجربت فرموده

« ایمپروری و اخالق خوب و احسان با خلق خدای ازوی ندیدهداری و دین

ل دیگر ای در قباپس از این رویداد، سنجر راهبرد دوستانه .(60: 1346)مؤیدثابتی، 

برادرزادگانش در پیش گرفت. سنجر پس از مالقات با مسعود، به نکوش وی اکتفا 
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(. علیرغم 10/677ق:  1386االثیر، کرد و مجدداً او را به حکومت گنجه گماشت )ابن

اینکه طغرل در دوره سلطنت خویش چندین بار با شورش مدعیان سلطنت عراق روبرو 

هر تقصیری که در رعایت و مراقبت »شد و با وجود اینکه سنجر تضمین کرده بود که 

 (.60: 1346)مؤیدثابتی، « جانب و بزرگداشت او رود خصم او ما باشیم

مایت حعراق  سلطنت تنها از طغرل در برابر دیگرمدعیاناین زمان به بعد نهبا این حال از  

ز ت، نیمنظور صورت گرفنکرد، بلکه در دیگر منازعاتی که بعد از مرگ طغرل، بدین

راق با نت عهرگز مداخله نکرد. با این حال مخالفان طغرل زمانی که به منظور کسب سلط

-ابن)اشتند دحمایت مجدد سلطان سنجر از وی بیم خواستند، از احتمال وی به جدال برمی

ن سنجر از شد سلطاترین عاملی که موجب میرسد مهم(. به نظر می49ق:  1382االثیر، 

-ری، گرفتامایدآفرینی ناین این زمان به بعد دیگر نتواند در منازعات جانشینی عراق نقش

 های متعدد وی در مرزهای شرقی بوده است.

وامل مؤثر بر مناسبات طرفین در این دوره رقابت امرای نظامی دربار یکی دیگر از ع 

ها با سلجوقیان عراق بود. در دوره سلجوقی حسادت میان امرا، همکاری نزدیک آن

ها (. این رقابت32: 1363ساخت )لمبتون، یکدیگر را جز در موارد استثنایی غیرممکن می

شد. بنابراین سنجر به عنوان بزرگ می موجب ایجاد آشفتگی در قلمرو سلجوقیان عراق

ها وارد عمل شود. شد در برخی موارد برای رفع این تنشخاندان سلجوقی، ناگزیر می

ترین مصداق برای تشریح اختالف گروهی از امرا با امیر خاصبَک بن بَلَنگَری مهم

مهمی  خاصبک به دلیل خدماتآفرینی این مؤلفه بر مناسبات طرفین است. چگونگی نقش

 – 60و  64: 1333)نیشابوری، که در زمینه سرکوب مخالفان سلطان مسعود انجام داده بود 

-ای که سلطان دائماً بر مقام و منزلت وی (، مورد توجه ویژه وی قرار گرفت. به گونه58

امراء بزرگ به جرعه قدح او قانع شدند و دست همه در زیر سنگ او »افزود تا اینکه می

که از توجهات بیش از حد مسعود به خاصبک (. این امرا 163: 1363جاءقمی، )ابور« آمد

به ستوه آمده بودند، ابتدا تالش کردند تا به وسیله امیر چاولی، از شر وی خالص شوند؛ اما 

 – 84: 1386)همدانی، حمایت مسعود از خاصبک، موجب ناکام ماندن این توطئه شد 

ای همچون بُقش کبیر و های برجستهها شخصیتبین آن بنابراین امرای ناراضی که در(. 82
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-طَرَنطای محمودی  بودند، به نشانه اعتراض عازم بغداد شدند. علیرغم اینکه خلیفه المقتفی

اآلخر سال ها در ربیعق( شورشیان را از آمدن به شهر منع کرد، اما آن 555 – 530ألمر اهلل )

خلیفه، بغداد را غارت کردند. سپس از اقدامات  ق وارد بغداد شدند و با شکست دادن 543

خویش پوزش خواسته و عازم نهروان شدند. با این حال در آنجا نیز دست به قتل و تاراج 

گشودند. سپس به همراه ملکشاه بن محمود بار دیگر به بغداد بازگشتند و خواستار خواندن 

ه آنان به دفاع از شهر پرداخت خطبه به نام ملکشاه بن محمود شدند. خلیفه ضمن رد خواست

 (.4/123: 1366خلدون، و همزمان از سلطان مسعود نیز درخواست کمک کرد )ابن

یقت ماجرا ا از حقاو ر هایی به دربار سنجر فرستادند والبته این امرا پیش از طغیان، شکواییه 

ه در شیو زی کهآمیهایی، مسعود را به دلیل راهبرد تبعیضآگاه کردند. سنجر در ضمن پیام

ظور حل ه منبرخورد با امرا اتخاذ کرده بود، سرزنش نمود؛ سپس به وی دستور داد که ب

دم این معضل، خاصبک را از دربار خویش براند. سنجر تهدید کرد که در صورت ع

قه عزل منط اجرای این دستور، قشونی به عراق خواهد فرستاد و مسعود را از سلطنت این

-ری میخوددا های سنجرآمیز از عمل به خوستهای مغالطهسعود به شیوهخواهد کرد. اما م

ین دلیل سنجر برای سامان دادن به اوضاع (؛ به هم133 - 11/134ق:  1386االثیر، کرد )ابن

مدان مستقر ق به ری لشکر کشید. مسعود که در این زمان در ه 543عراق در زمستان سال 

زور از ردباگالدین غداد را داشت؛ اما به توصیه شرفبود از بیم سلطان قصد عزیمت به ب

 امرای سپاهش مصلحت خویش را در این دید که به همراه خاصبک به خدمت سنجر

زمانی  اند.برسند؛ اما خاصبک از ترس مجازات به وسیله سلطان سنجر، در همدان باقی م

ی میان اهصمیمان که مسعود به ری رسید، علیرغم دلخوری که سنجر از وی داشت، مالقات

تی که ح ای مورد تکریم سلطان سنجر قرار گرفتطرفین صورت گرفت. مسعود به اندازه

  (.206ق:  1400االصفهانی، تعجب خود وی را نیز به همراه داشت )البنداری

رسد که مسعود به این دلیل از بردن خاصبک به ری خودداری کرده تا بتواند به نظر می

سر مهر آورد. وی پس از رسیدن به ری از خاصبک شفاعت کرد و درباره سنجر را با او بر 
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(. مسعود بعد آنکه مراتب بندگی را در خدمت 206اقدامات او به سنجر توضیح داد )همان: 

عمویش به جای آورد، پیکی به نزد خاصبک فرستاد و او را به ری فراخواند. درنتیجه 

ک تقدیم سلطان سنجر کرد، سلطان مأموریت های مسعود و هدایایی که خاصبچینیمقدمه

اصلی خویش را فراموش نمود و در تضادی آشکار با خواسته امرای شورشی و ماهیت 

بیک زیاده از این درجه و مرتبه استحقاق خاص»مأموریتش خطاب به مسعود گفت که 

نجر در گوید س(. البنداری با در نظر داشتن این واقعیت می64: 1332)نیشابوری، « دارد

جریان این دیدار مأموریت اصلی خود را فراموش کرد و نه به خوب فرمان داد و نه از بدی 

گذاری به سپاسگذری بازداشت نه به شکایت رسیدگی کرد و نه شکایتی را بر اثر حق

علیرغم اینکه رقابت امرا با خاصبک در ابتدا موجب  (. بنابراین206)پیشین:  5تبدیل کرد

یان سلطان سنجر و سلجوقیان عراق شد، اما درنهایت سنجر پس از شنیدن ایجاد کدورت م

توضیحات مسعود، از مواضع پیشین خود کوتاه آمد و بعد از هجده روز اقامت در ری و 

(. مسعود به محض بازگشت 64اش، به خراسان بازگشت )پیشین: صحبتی با برادرزادههم

ورشیان را از حمایت سنجر محروم کند، به سنجر به خراسان، در حالی که توانسته بود ش

عزم سرکوب این امرا، رهسپار بغداد شد. در پی این اقدام، امرای شورشی متواری شدند و 

  (.4/123: 1366خلدون، غائله آنان خاتمه یافت )ابن

وهله نخست از  این نهاد در  خالفت عباسی از دیگر عوامل مؤثر بر مناسبات طرفین بود.

ر همی دممانی با مدعیان سلطنت عراق که مورد حمایت سنجر نبودند، نقش پیطریق هم

های نهاد شمنیبا این حال د .(4/108: همان) واگرایی میان سنجر و این دودمان ایفا نمود

شتری د بیخالفت با سلجوقیان عراق که بخصوص در دوره خالفت المسترشد و الراشد نمو

ز آنان اراق عطان سنجر به عنوان پشتیان سلجوقیان یافت، موجب شد تا در برخی مواقع سل

رایی ب همگهای نهاد خالفت حمایت کند و بدین ترتیب این نهاد موجدر برابر کارشکنی

ن جوزی، ب؛ سبط 408: 1350طقطقی، میان سنجر و سلجوقیان عراق را فراهم نمود )ابن

 (. 295: 1313؛ نخجوانی، 279و  20/332: 1434
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ن ت میاو خارجی سنجر، عامل دیگری بود که موجب برقراری مناسبامخالفان داخلی 

قیان ار سلجوهای مخالف سنجر در دربترین گروهیکی از مهم سنجر و سلجوقیان عراق شد.

غالم  ،عباس. ره کردبایست به امیر عباس اشااز جمله این امرا می عراق، امرای نظامی بودند.

طاعات ره اقاز آنجایی که ری در زمهر خادم بود. یکی از خدمتکاران سنجر موسوم به جو

سط ر توقتل جوه به دنبالوی عباس را از طرف خود حاکم این منطقه کرد.  ،جوهر بود

ان و سماعیلیازه با امیر عباس به دلیل مبار پیوستند. عباسبه  ویغالمان  ،فدائیان اسماعیلی

-اریلبندا)کومت ری جلب کند توجه به رعایا توانست رضایت سنجر را برای ابقای در ح

ق در برابر  536ال سسنجر بعد از شکستی که در  (.176 - 177: ق 1400االصفهانی، 

در  ا سپاهیبکه  قراختائیان متحمل شد، عباس را به نزد مسعود فرستاد و به وی اختیار داد

 هپسندید رفتار شهر ری مستقر شود تا چنانچه به نیروی کمکی نیاز بود، از او کمک بگیرد.

ند کی ابقا مت رامیر عباس در هنگام دیدار با مسعود، موجب شد تا او نیز عباس را در حکو

قطوان  (. گویا امیر عباس پس از شکست سنجر در نبرد11/82ق:  1386االثیر، )ابن

 گوید امیر عباستحرکاتی برعلیه وی انجام داده، زیرا ابورجاء قمی می
ود و ولی بمشغنجر را از جانب گورخان و سمرقند دلبه استظهار آن که سلطان س» 

بار به دفع آن خطب جسیم روی بدان صوب نهاده، عصیان ظاهر کرد و متشوف اخ

ا چشم نجر رسشد. تا پایان حرکت به سمرقند چون باشد. اتفاق چنان افتاد که سلطان 

و  گرفت زخمی رسید ... کار امیرعباس بدین فتن که با لشکر خراسان افتاد باال

 (.163: 1363)ابورجاءقمی، « روزگار او اعیاد سعادت آمد

 به همین دلیل نظر سنجر نسبت به وی عوض شد و 
رسیذ  د بریمسعود را فرموذ که او را بگیرذ و ری بستانذ ... چون سلطان مسعو» 

ا ذ او رهای پسندیده واجب دیعباس پیشکشهای غریب آورد و استقبال کرد و خدمت

« آمذیجانیذ و گرفتن مصلحت ندیذ چه مردی غازی بوذ بذنامی حاصل مسلطان نرن

 (. 232: 1333)راوندی، 
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وان ت قطعلیرغم نافرمانی مسعود، سلطان سنجر که در این زمان گرفتار تبعات شکس

ن ه میاکنشینی کرد. گذشته از اختالفی بود، از مواضع خود درباره امیر عباس عقب

ا وجود داشت و موجبات لشکرکشی سنجر به شهر ری رخاصبک و سایر امرای عراق 

قدام ااین  ها و تحریکات خاصبک برعلیه سنجر، یکی دیگر از دالیلفراهم نمود، دشمنی

ر ن امسنجر ذکر شده است. میرخواند دلیل تغییر نگرش سنجر نسبت به خاصبک را ای

-یمو تحریص خاصبک مسعود را بر مخالفت او ]سنجر[ ترغیب »معرفی کرده است که 

مسعود گفته  خاصبک با سلطان»گوید همدانی نیز می(. 6/3240: 1385)میرخواند، « نماید

ئله خاصبک مس (.86: 1386)همدانی، « است تا او ملک عراق فروگیرد و با عم عصیان کند

و  سعودچنانکه پیشتر گفته شد با لشکرکشی سنجر به ری همراه شد. اما با وساطت م

طان طرف خاصبک به سنجر داده شد، درنهایت خاصبک مورد بخشش سلهدایایی که از 

  (.64: 1332)نیشابوری، سنجر قرار گرفت 

، در مواردی از پیدا کرد 6حاکمان باوندیسنجر در جریان اختالفاتی که با برخی از 

گرفت. زمانی که اصفهبد شاهزادگان سلجوقی عراق به منظور مقابله با آنان یاری می

ق( در جریان درگیری میان سنجر و  512 – 557الدوله )حک: ه علی بن حسامعالءالدول

ق، حاضر نشد شخصاً سپاه سنجر را یاری کند و پس از آن نیز به  513محمود در سال 

 230: 1363های مکرر سنجر برای حضور در دربارش پاسخ منفی داد )مرعشی، درخواست

با اصفهبد فرستاد و متعهد شد در صورت (، سنجر مسعود بن محمد را به مقابله 223 –

باوند به وی واگذار خواهد. اما مسعود در حمله سال پیروزی مسعود بر باوندیان، قلمرو آل

ق خویش به قلمرو اصفهبد شکست خورد. هنگامی که سنجر از این حادثه آگاه شد،  521

که یرغش مشغول  امیر یرغش والی دامغان را مأمور مقابله با اصفهبد کرد. در شرایطی

خبر رسید که قراجه ساقی با لشکر عراق ببغداد شد و سلجوقشاه »محاصره قلعه روهین بود 

کند و مسعود نیز از گرگان پیش ایشان شده بود ... سلطان لشکر بازخواند را اتابکی می

با (. سنجر در هنگام مقابله 69و  71 – 2/72: 1320اسفندیار، )ابن« ارغش با پیش سلطان شد

گرفت. مخالفان خویش در مرزهای شرقی نیز در برخی مواقع از سلجوقیان عراق کمک می
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ق( و سلطان سنجر، سه  521 – 551پس از ایجاد کدورت میان آتسِز خوارزمشاه )حک: 

ق صورت گرفت. در جریان نخستین نبرد  542و  538، 533های درگیری عمده در سال

 555 – 556وارزم منجر شد، سلیمانشاه بن محمد )حک: میان طرفین که به فرار آتسز از خ

ق( از جانب سنجر به حکومت خوارزم گماشته شد. با این حال  بعد از بازگشت سنجر به 

 خراسان، آتسز شهر را از سلیمانشاه پس گرفت.

اثیر، )ابن ق در برابر قراختائیان متحمل شد 536سنجر به دنبال شکستی که در سال  

ا ت آن رو متعلقا (، پیکی به نزد مسعود فرستاد و به او اجازه داد که ری52 – 26/58: 1371

 اق نیازه عربه تصرف درآورد و با لشکریان خویش در آنجا مستقر شود تا چنانچه به سپا

ان، شد )هم نه ریها استفاده شود. مسعود نیز برای امتثال امر عموی خویش رواافتاد از آن

ری از گیه بهرهای پیش رفت که سنجر نیازی بحال شرایط به گونه (. با این11/82ق:  1386

ت از شکس ن پستوان نظامی سلجوقیان عراق برای مقابله با قراختائیان پیدا نکرد. همچنی

ی، جانشین و ق در برابر غزان، کارگزاران دولت سنجر به منظور تعیین 548سنجر در سال 

د و فتار بوی بدروی انتخاب کردند. اما او که مردسلیمانشاه بن محمد را به عنوان جانشین 

ا رویش سوءتدبیر داشت، با مشاهده اقدامات غزان در خراسان ضعف شخصیت و اراده خ

راسان را به مقصد خ 549نشان داد و از اداره امور ناتوان ماند. بنابراین در ماه صفر سال 

 (. 248و  26/252: 1371گرگان ترک کرد )همان، 

سارت سنجر، هیچگونه اقدامی از جانب سلجوقیان عراق به منظور بیرون در دوره ا

آوردن وی از اسارت یا سروسامان دادن به وضعیت خراسان و یا حتی تصرف این منطقه 

-انجام نگرفت. نخستین عامل مؤثر در اتخاذ این راهبرد از جانب سلجوقیان عراق، گرفتاری

قارن با بخشی از سلطنت محمد دوم در عراق های داخلی آنان بود. دوره اسارت سنجر م

های متعدد خلیفه بود. در این دوره محمد مشغول مقابله با شورش امرای نظامی و کارشکنی

(. 213 - 214ق:  1400االصفهانی، ؛ البنداری267: 1333المقتفی المراهلل بود )راوندی، 

که سلجوقیان عراق تمایل توان در این زمینه مطرح کرد، این است احتمال دیگری که می
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ای جز سرسپردگی مجدد آنان به چندانی به آزادی سنجر و احیای قدرت وی که نتیجه

کرد، نداشتند. سنجر مدت چهار سال در اسارت غزان باقی ماند تا اینکه سنجر را ایجاب می

توسط جمعی از ممالیک خود آزاد. سنجر بعد از ورود به پایتخت خویش که اکنون به 

ای تبدیل شده بود، دچار یاس و ناامیدی شد و دیگر قادر به احیای مجدد سلطنت انهویر

و مشاهده اوضاع  خویش نشد. بعد از آن نیز درنتیجه غم و اندوه ناشی از دوران اسارت

: 1314قزوینی، )حسینیق درگذشت  552 سالاالول ربیع 26در بار قلمرو خویش اسف

یط پیش از رسیدن سنجر به منصب سلطنت احیا شد. پایگاه پس از این رویدادها شرا .(109

گیری در سلطنت از خراسان به عراق منتقل شد، عراق بار دیگر به کانون اصلی تصمیم

مؤید قلمرو سلجوقیان ایران مبدل گشت و جانشینان سنجر در خراسان نیز تا زمان قتل امیر 

لقب ملک مطیع سلجوقیان عراق شدند  ق به وسیله تکش خوارزمشاه، با 568ابه در سال آی

 (.292 - 11/293ق:  1386االثیر، )ابن

 

 گیرینتیجه .3

دهد که پس از انتصاب سنجر به امارت خراسان وی با دستاوردهای پژوهش نشان می

های قدرت خود در این تکیه بر توانایی خویش و ضعف حکومت مرکزی، به تحکیم پایه

ر انتظار فرصت مناسبی برای دستیابی به مقام سلطنت بود، منطقه همت گماشت. سنجر که د

دانست. تجربگی و ناکارآمدی سلطان محمود را بهترین موقعیت برای تحقق این راهبرد بی

وی با استناد به مسئله ارشدیت سنی خویش موفق شد با یک لشکرکشی موفق به عراق، 

ام خویش برخوردار نبود، را در پیکار اش که از توانایی الزم برای محافظت از مقبرادرزاده

ترین پیامد پیکار ساوه تغییر در ساوه شکست دهد و به مقام سلطنت دست یابد. فوری

ساختار قدرت حکومت سلجوقی بود. این جنگ موجب شد تا سنجر از مرتبه ملکی 

خراسان به مقام سلطان بزرگ سلجوقی دست یابد و مقام سالطین بزرگ سابق مستقر در 

نشانده تقلیل یابد. این جنگ تأثیر مهمی نیز های دستاق عجم و ایران مرکزی، به ملکعر

بر مناسبات طرفین گذاشت. تا پیش از وقوع نبرد ساوه، سنجر حداقل در ظاهر مطیع 
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شد. اگرچه وی در دوره سلطنت برکیارق از موضع قدرت با سلجوقیان بزرگ محسوب می

در دوره سلطنت محمد مناسباتی دوستانه با سلطان حکومت مرکزی مراوده داشت، اما 

بزرگ سلجوقی برقرار نمود. بعد از پیروزی سنجر در نبرد ساوه، وی تمرکز عمده خود را 

های شرقی حکومت سلجوقی نمود. با این حال برخی عوامل وی را معطوف به اداره بخش

سله محلی نمود. منازعات ناگزیر از حضور در عراق یا نظارت غیرمستقیم  بر امور این سل

جانشینی سلجوقیان عراق، نهاد خالفت عباسی، ، دشمنان داخلی و خارجی سنجر و رقابت 

گیری این مناسبات شدند. این امرای دربار سالجقه عراق عواملی بودند که موجب شکل

عوامل گذشته از نقش اولیه خود که موجب برقراری مناسبات میان سلطان سنجر و 

ای بر روابط میان طرفین گذاشتند. بدین معنی برخی از گانهعراق شدند، تأثیر سهسلجوقیان 

این عوامل موجب ایجاد همگرایی در این مناسبات شدند، تعدادی واگرایی در مناسبات 

ای را ایفا نمودند. بدین معنی که بنا به شرایط طرفین را رقم زدند و برخی نیز نقش دوگانه

ب واگرایی و در برهه دیگری موجب ایجاد همگرایی در مناسبات ای سبموجود، در برهه

 سلطان سنر و سلجوقیان عراق شدند.

 

 هایاداشت
د جزیره متولد ق در شهر سنجار از بال 479سنجر یکی از فرزندان سلطان ملکشاه بود که در سال . 1

به سنجر  محل تولدش (، ولی به مناسبت10/178ق:  1359الجوزی، شد. نام اصلی وی احمد بود )ابن

-ابن (.38 :1386، ملکشاه موسوم به بشولی متولد شده بودند )همدانی معروف شد. سنجر و محمد از جاریه

 (10/287ق:  1386االثیر، )ابن یاد کرده استولد امبا نام زن از این االثیر 

اکم بر حقیان ن سلجوواژه سلجوقیان بزرگ از سوی پژوهشگران جدید و به منظور ایجاد تمایز میا. 2

 .(Guedy, 2015: 321)های حکومت این خاندان به کار برده شده است مناطق مرکزی و دیگر شاخه

 ومند دررضیه برهای متفاوتی از اسامی ترکی این دوره دارند. مایرانی و ترک خوانش پژوهشگران .3

 رده است.تناقضات تالش ک ، درجهت رفع این«اعالم تاریخی سلجوقیان»ای تحت عنوان نامهپایان

انان خمشاه و سز خوارزسنجر با جمله حشم از غور و بهرامشاه غزنین و ات»اسفندیار معتقد است که ابن .4

 (2/55: 1320اسفندیار، )ابن« سمرقند روی بعراق نهاد
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ی وان ی میهای خونترین عاملی که در اتخاذ این رویکرد از جانب سلطان سنجر مؤثر بود، پیوندمهم. 5

به چشم  یش راتحت تأثیر پیوندهای خویشاوندی، برادرزادگان خو و برادرزادگانش در عراق بود. سنجر

دید. با نمی بایست هرچه زودتر و درجهت تحکیم سلطنتش از میان برداشته شوند،رقبای سیاسی که می

لجوقیان مور سادادن به نگاهی به راهبرد سنجر در جریان چند سفر وی به عراق که به منظور سروسامان 

 وعراق صورت گرفت، نقش این عامل به خوبی مشخص است. از جمله هنگام شکست سپاه مسعود 

ش دگان خویرادرزاای در قبال بسلجوقشاه که در پی رسیدن به منصب سلطنت عراق بودند، راهبرد دوستانه

رفاً به راق، صعمحمد به حکومت  ای که پس از ختم این غائله و انتصاب طغرل بندرپیش گرفت. به گونه

یل ذدر  (.10/677 ق: 1386االثیر، سرزنش مسعود بسنده کرد و او را مجدداً به حکومت گنجه گماشت )ابن

ا نجر او رسسلطان »المصدور درباره نقش این مؤلفه در برخورد سلطان سنجر با مسعود آمده است که: نفثه

ست دان دویش مجروح نتواند کردن و هیچکس دست خویش بپدری مهربان بود و او فرزند. کس سایه خ

یز با نهایت ن(. سنجر نسب به دیگر مدعی سلطنت یعنی سلجوقشاه 35: 1363)ابورجاءقمی، « دیگر نبرد

طان بزرگ سلت. ساقی پرداخبزرگواری برخورد کرد. و صرفاً به مؤاخذه و مجازات اتابک وی یعنی قراجه

 و چه بدیمن به ت انگیزی چه بودای مفسد فتنه غرض تو از این فتنه» گفت:ساقی سلجوقی خطاب به قراجه

 (.4/2135: 1382)تتوی و قزوینی، « های مرا بر جنگ من تحریص کردیکرده بودم که برادرزاده

و  ستاننی طبرخاندانی ایرانی از امیران طبرستان بودند که حدود هفتصد سال در مناطق کوهستا. 6

 اشتند.حکومت د مازندران

  

 کتابنامه
 منابع فارسی الف.

. ترجمه اسالم و ایران تاریخ کامل بزرگ(. 1371. )الحسن علیاالثیر، عزالدین ابیابن -     

 . تهران: مؤسسه مطبوعات علمی. 26و  23عباس خلیلی و ابوالقاسم حالت. ج 

. تهران: 4دی. ج اباترجمه محمدپرویز گن العبر.(. 1366خلدون، محمد بن عبدالرحمن. )ابن -

 علمی فرهنگی.

حید گلپایگانی. . ترجمه محمدوتاریخ فخری(. 1350طقطقی، محمد بن علی بن طباطبا. )ابن -

 تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

نی ایوب )تاریخ الکروب فی اخبار بمفرج(. 1383الدین محمد بن سالم. )واصل، جمالابن -

 می فرهنگی.. تهران: عل1شیال. ترجمه پرویز اتابکی. ج الدین التصحیح جمال ایوبیان(.
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پژوه. تهران: حمدتقی دانشم. به کوشش تاریخ الوزراء(. 1363الدین. )ابورجا قمی، نجم -

 مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

ی. تهران: (. مقدمه، تصحیح و تعلیقات نادره جالل1377. )سلجوق در آناطولیتاریخ آل -

 مکتوب. آیینه میراث

ح غالمرضا طباطبایی مجد. ج . تصحیتاریخ الفی(. 1382خان قزوینی. )تتوی، احمد و آصف -

 . تهران: شرکت انتشاراتی علمی فرهنگی.4

. ترجمه پرویز زارع شاهمرسی. ماسال –سلجوقیان و تمدن ترک (. 1395توران، عثمان. ) -

 تبریز: اختر.

طهرانی.  الدین. تصحیح سید جاللالتواریخلب(. 1314حسینی قزوینی، یحیی بن عبداللطیف. ) -

 تهران: گالله خاور.

. به سعی و تصحیح السرورالصدور و آیهراحه(. 1333) راوندی، محمد بن علی بن سلیمان. -

 محمد اقبال. تصحیح مجتبی مینوی. تهران: امیرکبیر.

 مت.تهران: سق(.  590 – 431سلجوقیان )(. 1392ستارزاده، ملیحه. ) -

. تصحیح مرتضی مدرس تاریخ نگارستانق(.  1404غفاری کاشانی، احمد بن محمد. ) -

 گیالنی. تهران: کتابفروشی حافظ.

  . تهران: سمت.غاز تا فرجامآسلجوقیان از (. 1393فروزانی، ابوالقاسم. ) -

. . ترجمه یعقوب آژندران بعد از اسالمسیری در تاریخ ای(. 1363لمبتون، آن. ک. س. ) -

 تهران: امیرکبیر.

وب آژند. . ترجمه یعقتداوم و تحول در تاریخ میانه ایران(. 1372.)لمبتون، آن. ک. س -

 تهران: نی.

الملوک واالنبیاء الصفا فی سیرهروضه(. 1385دشاه بن محمود. )میرخواند،  محمد بن خاون -

 . تهران: اساطیر.6. ج 2. تصحیح و تحشیه جمشید کیانفر. چ و الخلفا

های اسالمی تا ی تاریخی از اوایل دورههااسناد و نامه(. 1346مؤیدثابتی، سیدعلی. ) -

 . تهران: کتابخانه طهوری.اواخر عهد شاه اسماعیل صفوی
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. تهران: خ طبرستان و رویان و مازندرانتاری(. 1363) مرعشی، ظهیرالدین بن نصیرالدین. -

 نابی

 له خاور.. تهران: گالامه به همراه ذیل سلجوقنامهسلجوقن(. 1332نیشابوری، ظهیرالدین. )

فا و وزرای السلف در تواریخ خلتجارب(. 1313نخجوانی، هندوشاه بن سنجر بن عبداهلل. ) -

 نا.. تصحیح عباس اقبال. تهران: بیایشان

تصحیح محمد  سلجوق(.خ )تاریخ آلالتواریجامع(. 1386اهلل. )همدانی، رشیدالدین فضل -

 های میراث مکتوب.تهران: مرکز پژوهشروشن. 

فرهنگی  تاریخ تحوالت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و(. 1387فر، شهرام. )یوسفی -

 نور.. تهران: پیامایران در دوره سلجوقیان

 خ سلجوقیان(.التواریخ حسنی )بخش تاریجامع(. 1399الدین حسن. )یزدی، شهاب -

 تن.ری مگودنلی. تهران: ترجمه و نشر آثار هن مقدمه، تحقیق و تصحیح بُلنت اوزقوزو

 

 ب. منابع عربی
. بیروت: 11و  10. ج یخالتارالکامل فیق(. 1386الحسن علی. )االثیر، عزالدین ابیابن -     

 دارالصاد.

اهر فی الدوله االتابکیه التاریخ البق(.  1382) .الحسن علیاالثیر، عزالدین ابیابن  -      

 الحدیثه.تحقیق عبدالقادر احمد طیلمات. قاهره: دارالکتب. بالموصل

 ریخ ملوک و االمم.المنتظم فی التاق(.  1359الفرج عبدالرحمن بن علی. )الجوزی، ابیابن -

 العثمانیه.المعارف. حیدرآباد: دائره10ج 

-آل تاریخ الدوله. ق( 1400االصفهانی، عمادالدین محمد بن محمد بن حامد. )البنداری -

-ت: داراآلفاق. بیرو3الجدیده.چ داراآلفاقالعربی فیالتراث. تحقیق لجنه احیاالسلجوق

 الجدیده.

یحه محمد . اعتنی بتصحالسلجوقیهاخبارالدوله م(.  1993الحسینی، علی بن ناصر بن علی. ) -

 الجدیده.اقبال. بیروت: داراآلفاق

الزمان همرآق(.  1434ن قزاوغلی بن عبداهلل. )المظفر یوسف بالدین ابیبن الجوزی، شمسسبط -

 . دمشق: شرکه الرساله العالمیه.20.  االعیانفی تواریخ
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.، بیروت: 3. چ الموصل و بالدالشامالزنکیین فیتاریخق(.  1431طقوش، محمدسهیل. ) -

 دارالنفائس.
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