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ه.ق( در ایتتنا   تتا ی ازتتم ات ایتتار    021-717دولتتت جتتیاو )ا   
عصن  ود.  تا ووتود    ه.ق( در حاات هم 2878 - 803دینپای اشناف  

ها  تن   ی آ  وواهت ج)اجم و اجت الل یزنوی اشناف،  ه دل)ل ج)انه
 وتوار  همهای  درتمند  های دولت حنی)ن شنیف)ن، پ)وجته ات ج)اجت

یتههب   ، جیاو )ا  جتنیم ووار همهای  ولتگنفت. در ی)ا  د تأث)ن یم
ی ر بای دولتت   که  ه عنوا  حای)ا  نظایم خالفت عباجم و در تینه

فاطم)ا  ش)زم در یصن شناخته شده  ودند،  ا  نخورداری ات ا تتدار و  
ی تالش خود را  تنای نفتود در حتنی)ن شتنیف)ن و      توا  نظایم، همه

 ته کتار  نتتند. در     هتای ختود   همناه کند  ایار  اشناف  ا ج)اجت
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هتای یتههبم  ایتن دو دولتت،      پژوهش حاضن ضمن تووه  ه تفتاو  
دالیل روا ط ج)اجم اشناف  ا جتیاو )ا  و عوایتل یت ثن  تن پایتایم      

کنت)م. یاالزتا     روا تط ایتار  اشتناف و جتیاو )ا  را  نرجتم یتم      
ای نشتا    هتای کتا اانته   توص)فم، تحی)یم و اجتتنباطم یبتنتم  تن داده   

جتتیاو )ا  ات  ن تتناری ایتتن روا تتط،  تته دنبتتال کنتتب  دهنتتد کتته یتتم
یشنوع)ت و احنات وواهتت  تنای دولتت ختود و عباجت)ا  و کوتتاه       
کند  دجتت فاطم)تا  ات حتنی)ن شتنیف)ن  ودنتد. اشتناف  ته دل)تل         

نظتایم و ن)تات داشتتن  ته      -نداشتن اجت الل ا تصادی و ا تدار ج)اجتم 
جتتیاو )ا   حفتتم یووودیتتت ج)اجتتم و تتتداوا ایتتار  اشتتناف،   تته

 یتمایل  ودند.
 
: یناجتبا ، جتیاو )ا ، اشتناف، حاتات، حتنی)ن      واژگان کلیددی  

 شنیف)ن عباج)ا ، فاطم)ا .

 
 . مقدمه1

 ی یکته  ووتود  ،  ته دل)تل  الزتن   ی وزیتنه  پناگانههای   اش ات عنوا  یکم  هحاات اهم)ت 
و  اجتالیم  دجتتگاه خالفتت    تنای  ،تا یشتنوع)ت کانو  دو ینوره  ه عنوا   ی و یدینهیکنیه 
چتو    مینتت ی  هتای ی)تن   دولتت و جتیاو )ا    ویته و   ، آلچتو  فاطم)تا    مینت یهای  دولت

: 2712 ،فهتد   تن ا؛ 71-8/72: 2781،الغتاتی   اخش)دیا  ( و1/877 :2717 فهد،  ا ن طولون)ا 
 تن کنتم    ،در عصتن عباجت)ا   ویتژه   ه ت  ،در ادوار تاریخ اجتالا ( 117 :2830 جباعم، ؛2/774

یزایای یزنوی،  ضمن کنب وواهت  ،ج)اد   ن حنی)نتینا  نخورداری ات  پوش)ده ن)نت؛
 ن)ز در  نداشت.  ج)اجم 

کته   تتا تیتانم  و در حاتات   (و حنت)نم  جتادا  حنتنم   تا پ)ش ات تشک)ل ایار  اشناف 
در ایتور حاتات دخالتت     دچتار ضتزن نشتده  تود، خیفتا ینتت )ما       عباجتم  خالفتت  دجتگاه 

  فاجتم،  گماردنتد  یتم فندی ات خویشتاوندا  ختود را  تن آ  والیتت      کم دجتکندند و  یم
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 ت تا ضتزن دجتتگاه خالفت     ؛ ایتا (223 :2830 ،جباعم ؛223 :2810دحال ، ؛ 1/273: 2204
ایتن    )شتتن الزتن ،   ل و ینت ل در اطتناف وزیتنه  ینت  های ن)مه گ)نی دولت و شکل عباجم
ی  دورهحاتات وارد  ، تشتک)ل ایتار  اشتناف    ا  .کندند دخالت یمایور حنی)ن   ن ،ها دولت

در یناجتباتش تتأث)ن    و ر )تب  وتوار  هتم هتای   و ات   در ا  ج)اجم خود شد )ودیدی ات ح
ه.ق کته   2878تتا   803د جتال  یکنیته ات حتدو   ی ایتار  اشتناف حنتنم در یکته     .پهینفت

ایتار   ات   اشم .(701و  170: 2830جباعم،  ، ادایه داشت جزود  ن حاات ینیط شدند آل
ات ایتار    تود.   تیتا   هتم  در ایتنا   تبتار جتیاو م    ا حکویتت تتن    اشناف،ید   طوالنم

حدود یک  ن  جترنی   ،کندند تووه ج)اجم  ه حاات ات نظن  )ا  اشناف تا تیانم که جیاو
 ته    تا تووته  و یو ز)ت آنا  در حنی)ن  ه عنوا  ای)نا  آ  دو شهن تثب)ت شده  ود.  شده  ود

تتالش    تا ووتود   وتوار  هتم هتای   دولتت  ، ع(  ودند یننو ا  اهل  )تات  وایگاه اشناف که
آنتا    کند و همناه اشناف  یههبم -ج)اجمهای  گ)نی یضاعن  نای اعمال نفود در یوضع

و درصتدد   را رعایتت کننتد  حنیتت اشتناف   کندنتد   یتم جتزم   کم دجتا ، شهای  ا ج)اجت
 تن همت)ن یبنتا    ن)ز حاات آیدند. ج)اجت جیاو )ا  در  ی ج)اجم  ننمم حهف آنا  ات صحنه

تا در پنتتو   کندندتزایل  ا اشناف اجتوار اجاس که آنا  ج)اجت خاروم خود را  نچنان  ود؛
 ی کیتم کته در حتوته   هتای   پتژوهش   تا ووتود   عمتل  روشتانند.   ی آ   ه اهداف خود وایته 
طهماجتبم،   ؛2830 الانایشته،   اجتت  صور  گنفتته  ووار همهای  یناجبا  اشناف  ا دولت

هتتا   تته  اشتتم ات آ  حاضتتن نوشتتتاردر  کتته ووتتود دارداال   نتت)اری هنتتوت جتت  ،(2837
 اند ات: ج اال  پژوهش عبار  .پنداتیم یم

 ؟یههبم چه  ودهای  تفاو   ا ووود ،ل روا ط ج)اجم اشناف  ا جیاو )ا دالی .2
 اند؟  ودهی ثن   اشناف و جیاو )ا   ن ایااد و اجتمنار روا ط ایار معواییچه  .1

 -ف دا  ا تدار ج)اجتم عدا اجت الل ا تصادی، پژوهش این اجت که اول ی  فنض)ه
کنب یشنوع)ت و وواهت دیت ج)اجم و تداوا ایار  اشناف، ن)ات  ه حفم یووو نظایم،

شتنیف)ن  د  دجت فاطم)ا  ات حنی)ن  نای دولت جیاو )ا  و  ه تبع آ  عباج)ا  و کوتاه کن
 دوا ایتن  ی . فنضت)ه رونتد   ه شمار یم ی جیاو )ا  و اشناف جویه روا ط ج)اجم دو دالیل ات
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اجت. روش آتیو  فنض)ا ، فاطم)ا  یصن عایل یهمم در تداوا روا ط ی)ا  آنا   کهاجت 
 ای اجت. ا اانهکتهای  یبتنم  ن دادهو تحی)یم و اجتنباطم  توص)فم،
 

 حجازاشراف . 2
 ، ع( هنتتند   تن عیتم   حنتن  ،ات ننل دوی)ن ایاا ش)زه اینای حننم حاات که  ندی در طب ه 

 ،راوه  شتوند  اول شتناخته یتم   ی طب ته عنتوا     ه( یننو   ه یوجم الاو  یوجوی)ن  اشناف
ات جتال   ،ید  حکویت آنا  حدود یتک جتده  که  (170: 2830، جباعم ؛213-287 :2717
 ا این خاندا  ایار  های  واپن)ن جال ، ه طول اناای)د.  ناجاس این تاریخ ،قه. 708تا  803

کته   هنتتند  جی)مان)ا  ،ماشناف حنن ی هطب دوی)ن  .ه اجت ودتیا   همحکویت جیاو )ا  
 .(287 :2717 ،راوهجتنعت یضتمحل شتدند      هکندند و  ت  حکویت ه.ق 700تا  708 جال ات

اهلل حنتنم   تن عبتد   وزفن ن  ،  ه ا وهاشم یحمد(ه.ق 027 -700  هواشماشناف جوا  ی طب ه
  تته حکویتتت یکتته رجتت)د   ه.ق 700کتته در جتتال   (24 :2810  دحتتال ، هنتتتند یننتتو 

شتایل   و پس ات او فنتنتدانش کته  ته هواشتم یزتنوف  ودنتد،       (7/281 :2713 خیدو ،  ا ن
حکویتت ایتن    تن فی)تته     ن هاشم و ع)نتم   ن فی)ته،  اجم  ن  اجم، هاشم  ن یحمد، فی)ته  اجم

ایتار  ایتن طب ته ات اشتناف یکته       .(7/281 :2713خیتدو ،   گنفتنتد  ا تن  شهن را در اخت)ار 
 طم شد.جیاو )ا  دولت  ا ی ار  
 «حم عیم خ)ن الزمل»گفتن  تیدی داشتند. اشناف حننم یههب ،تصنیح  نخم ینا ع  ه

را تأی)د  ا آنش)زم های  گنایش زدی های  ایو )ا  و دولتدر ادا   و ینع آ  در تیا  تنیط 
که یکتم   نمات وماعت داشت  )ا  پنجالحناا در تیا  ایو یناد ،وب)ن گزارش ا ن  ه .کند یم

 :2871 وب)تن،  ا تن   کته یتههب اشتناف  تود     شد  نگزار یمتیدی  ی هش)ز تایایها  ه  ات آ 
که در ی)ا  اینتغنی  ندی ات  ا ن .(727-724 :2837 ؛ وزفنیا ،77/841 :2728، دهبم؛ 283

 ،شتافزم( داشتت   ی یههب اهتل جتنت  گویتا   هشتم هان ی ه شنین عاال  در جد ،اشناف
 آشتکارا  تن یتههب تیتدی پایبنتد هنتتند       کند که آنتا   و تصنیح یم تده شده اجت شگفت
 .(22/282: 2821 ،تغنی  ندی  ا ن

ی  هیدینت در  ه.ق 841دود جال حات  ،ع( حضن  ایاا حن)ن   هیننو  ، اشناف حن)نم
 هتا  آ ج)اجم و یزنتوی  ی  هجیایاتدهم هانی ی  ه تا حدود پایا  جد ایار  داشتند وینوره 

جتیاو )ا     اش یهمتم ات ایتن ایتار   تا دولتت     . (1/887 :[تا ] مفنحو ،   ا ن تداوا یافت
در طتم ایتن   . کندنتد  یم حکویت یهنا  ن یدینه در این ید  خاندا  آل .ه اجتعصن  ود هم

حاتات   ی همته و  تن  یدینته  را  تن  ایارتشتا   ی  ه ج)ان ا  در  تماا اشناف حننم  دوره گاه
در شتهنهای   هتا  جتال  ،شتکن  ،الفتتو  و پتس ات او پنتنش    ؛ چنانکه شنین ا وگنتناندند یم
 .(287: 2717 ؛راوه،212: 2831 ا تن عنبته،   ؛1/821 :2204 فاجتم،  شتده ایتار  داشتتند     یاد

 تا اشتاره  تته    ه.ق 722جتال    ی شتندی در چنانکتته  داشتتند؛ یتههب ایای)ته    ،اشتناف حنت)نم  
دجتتا    در حتال حاضتن،   در ایتار  آناتا  : »نوینتد  یتم  ایار  یدینه رخ داد تغ))ناتم که در

  ه ایایت ائمته  اثناعشتنی(   یزت د و اند یههب ایای)ه اجت وآنا  همه  ن ومات  نم عا)ه و  نم
 ک)تد أوی ت. (814-7/810 :2232   ی شتندی،  «هم  بول دارند ایای)ه را ع اید دیگن و هنتند
 . هما ( ایار  یکه دجت تیدیه اجت ،خالف یدینه ن کند یم
 

 سلجوقیان با اشراف مناسبات. 1-2
در عنوا  دولتتم ی تتدر   م  ه شی دوا  ن  ش ن)مهتا  پنام  ن دوا ی  هات اواخن ن)مجیاو )ا  

. کتند نزدیتک   اشناف در حاتات  دولت  آنا  را  ه ،یشتن وها  اجالا ظهور یافتند. ینافع 
 شته، ی الانا  تود در حاتات   ینتت ل  ن)مته  دولتت  ج)اجت خاروم اشناف کته حفتم    ا ووود
حاتات  نفتود در    نتتن ینا ته و صتاحب   های   در  ه  ،ضنور  ننا   آنا   ،(21 -22 :2830
و   ته کمتک یتالم    هتا  آ  یبتنا ن)تات   یشتکل یتالم و ا تصتادی اشتناف،    . ند ودشده  یتمایل

 تا   اشتناف د. ت یتم هتم گتنه   ه ینافع یشتن  آنتا  را  ت  ی یشنوع)ت  نای جیاو )ا ،  یهینئ
در ،  نخورداری ات وواهت کاریزیات)ک و انتنا   ه خاندا  اهل  )تت و جت)انه  تن حاتات    

در  ضتیع جتوا  ی  عنتوا   اعتده    تن حتنی)ن شتنیف)ن،  ته     ها  ن جن جت)اد   )ا  دولتر ا ت ی
ایتن    نایاشناف نانت  دل)ل .(2/17: 2841  یتز، تدند حنف آخن را یم ر ا تی  گندونه
 ج)اجتم  تود؛  حفتم یووودیتت   ف دا  توا  نظایم و لزوا ، ج)اجمهای  و جوگ)نی ها ر ا ت

هتای   . گتزارش نداشتت یاتاور را  های  ایکا  اینتادگم در ی ا ل  در تینا ایار  اشناف 
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اجت. روش آتیو  فنض)ا ، فاطم)ا  یصن عایل یهمم در تداوا روا ط ی)ا  آنا   کهاجت 
 ای اجت. ا اانهکتهای  یبتنم  ن دادهو تحی)یم و اجتنباطم  توص)فم،
 

 حجازاشراف . 2
 ، ع( هنتتند   تن عیتم   حنتن  ،ات ننل دوی)ن ایاا ش)زه اینای حننم حاات که  ندی در طب ه 

 ،راوه  شتوند  اول شتناخته یتم   ی طب ته عنتوا     ه( یننو   ه یوجم الاو  یوجوی)ن  اشناف
ات جتال   ،ید  حکویت آنا  حدود یتک جتده  که  (170: 2830، جباعم ؛213-287 :2717
 ا این خاندا  ایار  های  واپن)ن جال ، ه طول اناای)د.  ناجاس این تاریخ ،قه. 708تا  803

کته   هنتتند  جی)مان)ا  ،ماشناف حنن ی هطب دوی)ن  .ه اجت ودتیا   همحکویت جیاو )ا  
 .(287 :2717 ،راوهجتنعت یضتمحل شتدند      هکندند و  ت  حکویت ه.ق 700تا  708 جال ات

اهلل حنتنم   تن عبتد   وزفن ن  ،  ه ا وهاشم یحمد(ه.ق 027 -700  هواشماشناف جوا  ی طب ه
  تته حکویتتت یکتته رجتت)د   ه.ق 700کتته در جتتال   (24 :2810  دحتتال ، هنتتتند یننتتو 

شتایل   و پس ات او فنتنتدانش کته  ته هواشتم یزتنوف  ودنتد،       (7/281 :2713 خیدو ،  ا ن
حکویتت ایتن    تن فی)تته     ن هاشم و ع)نتم   ن فی)ته،  اجم  ن  اجم، هاشم  ن یحمد، فی)ته  اجم

ایتار  ایتن طب ته ات اشتناف یکته       .(7/281 :2713خیتدو ،   گنفتنتد  ا تن  شهن را در اخت)ار 
 طم شد.جیاو )ا  دولت  ا ی ار  
 «حم عیم خ)ن الزمل»گفتن  تیدی داشتند. اشناف حننم یههب ،تصنیح  نخم ینا ع  ه

را تأی)د  ا آنش)زم های  گنایش زدی های  ایو )ا  و دولتدر ادا   و ینع آ  در تیا  تنیط 
که یکتم   نمات وماعت داشت  )ا  پنجالحناا در تیا  ایو یناد ،وب)ن گزارش ا ن  ه .کند یم

 :2871 وب)تن،  ا تن   کته یتههب اشتناف  تود     شد  نگزار یمتیدی  ی هش)ز تایایها  ه  ات آ 
که در ی)ا  اینتغنی  ندی ات  ا ن .(727-724 :2837 ؛ وزفنیا ،77/841 :2728، دهبم؛ 283

 ،شتافزم( داشتت   ی یههب اهتل جتنت  گویتا   هشتم هان ی ه شنین عاال  در جد ،اشناف
 آشتکارا  تن یتههب تیتدی پایبنتد هنتتند       کند که آنتا   و تصنیح یم تده شده اجت شگفت
 .(22/282: 2821 ،تغنی  ندی  ا ن

ی  هیدینت در  ه.ق 841دود جال حات  ،ع( حضن  ایاا حن)ن   هیننو  ، اشناف حن)نم
 هتا  آ ج)اجم و یزنتوی  ی  هجیایاتدهم هانی ی  ه تا حدود پایا  جد ایار  داشتند وینوره 

جتیاو )ا     اش یهمتم ات ایتن ایتار   تا دولتت     . (1/887 :[تا ] مفنحو ،   ا ن تداوا یافت
در طتم ایتن   . کندنتد  یم حکویت یهنا  ن یدینه در این ید  خاندا  آل .ه اجتعصن  ود هم

حاتات   ی همته و  تن  یدینته  را  تن  ایارتشتا   ی  ه ج)ان ا  در  تماا اشناف حننم  دوره گاه
در شتهنهای   هتا  جتال  ،شتکن  ،الفتتو  و پتس ات او پنتنش    ؛ چنانکه شنین ا وگنتناندند یم
 .(287: 2717 ؛راوه،212: 2831 ا تن عنبته،   ؛1/821 :2204 فاجتم،  شتده ایتار  داشتتند     یاد

 تا اشتاره  تته    ه.ق 722جتال    ی شتندی در چنانکتته  داشتتند؛ یتههب ایای)ته    ،اشتناف حنت)نم  
دجتتا    در حتال حاضتن،   در ایتار  آناتا  : »نوینتد  یتم  ایار  یدینه رخ داد تغ))ناتم که در

  ه ایایت ائمته  اثناعشتنی(   یزت د و اند یههب ایای)ه اجت وآنا  همه  ن ومات  نم عا)ه و  نم
 ک)تد أوی ت. (814-7/810 :2232   ی شتندی،  «هم  بول دارند ایای)ه را ع اید دیگن و هنتند
 . هما ( ایار  یکه دجت تیدیه اجت ،خالف یدینه ن کند یم
 

 سلجوقیان با اشراف مناسبات. 1-2
در عنوا  دولتتم ی تتدر   م  ه شی دوا  ن  ش ن)مهتا  پنام  ن دوا ی  هات اواخن ن)مجیاو )ا  

. کتند نزدیتک   اشناف در حاتات  دولت  آنا  را  ه ،یشتن وها  اجالا ظهور یافتند. ینافع 
 شته، ی الانا  تود در حاتات   ینتت ل  ن)مته  دولتت  ج)اجت خاروم اشناف کته حفتم    ا ووود
حاتات  نفتود در    نتتن ینا ته و صتاحب   های   در  ه  ،ضنور  ننا   آنا   ،(21 -22 :2830
و   ته کمتک یتالم    هتا  آ  یبتنا ن)تات   یشتکل یتالم و ا تصتادی اشتناف،    . ند ودشده  یتمایل

 تا   اشتناف د. ت یتم هتم گتنه   ه ینافع یشتن  آنتا  را  ت  ی یشنوع)ت  نای جیاو )ا ،  یهینئ
در ،  نخورداری ات وواهت کاریزیات)ک و انتنا   ه خاندا  اهل  )تت و جت)انه  تن حاتات    

در  ضتیع جتوا  ی  عنتوا   اعتده    تن حتنی)ن شتنیف)ن،  ته     ها  ن جن جت)اد   )ا  دولتر ا ت ی
ایتن    نایاشناف نانت  دل)ل .(2/17: 2841  یتز، تدند حنف آخن را یم ر ا تی  گندونه
 ج)اجتم  تود؛  حفتم یووودیتت   ف دا  توا  نظایم و لزوا ، ج)اجمهای  و جوگ)نی ها ر ا ت

هتای   . گتزارش نداشتت یاتاور را  های  ایکا  اینتادگم در ی ا ل  در تینا ایار  اشناف 
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همتواره  یاتاور  هتای    تدر  های  لشکنکشم ای)نا  حنی)ن در پم دهند که نشا  یمیووود 
، خوانتد  خابته  ته نتاا     هتا  ایتن خواجتته  تنین  یهمیکم ات  .شدند آنا  یمهای  تنی)م خواجته

شنین یکه تنی)م  ،پم ورود جراه اعزایم ییکشاه جیاو م چنانکه در؛ ایشا  در حنی)ن  ود
فاتحتا   یشتنوع)ت را  ته    تواننتت  تنای     که یتم  (1/730: 2717 فهد، شد  ا ن اوی  هخواجت

 اریغا  آورد.
هتای    تدر  هتای   ینتدی ات کمتک    هتنه  هتا و  تأی)ن ن)اتیندی ها، این جوگ)نی دوادل)ل 
ات حنی)ن داشتند و  تواا   یالم وا نتگم شدیدی  ه خارج ات نظنکه  ود اشناف   نای یااور
، بتود  حاتات  نا)ز  ا تووه  ته حاصتی    ود.وا نته دیگن های  دولتهای  شا   ه کمکحکویت
 ته   حاتاج ات تتاونا  و  ویتژه   دریافت یال)ا  ، نهه ات تیا در این  حاات اینای آیدتنها در
ات ایتن رو هتن   ینصبا   تود؛   ها و صاحب و هدایای دولت( 1/173: 2204 فاجم،  کوسناا یُ

یزنتوی  هتای   پوشاند، ات حمایتت  یم عملی  هدولتم که  ه تزهدا  یالم خود  ه اشناف وای
گتاهم ن)تز تهدیتد  ته  اتع       .شتد  ینتد یتم    هتنه  هایشتا   جویم آنتا   تا ج)اجتت    و هماشناف 
ید  وایگزین یناجبم  تنای پنکتند     شد اشناف که در کوتاه یالم یووب یمهای  کمک
نتاا   چنانکته و تتم ای)تن یکته    ؛  )اینتد کننده کنار   در  تهدید ناچار  ا  ه ،یافتند نمم این خأل

یتندا   و انداخت، وی ارجال آدو ه را ات یصن  ه یکه  اتع کتند  فاطمم را ات خابه ی  هخیف)
خابه  ن تنار کتند    را درفاطمم  ی یکه  ه ای)ن فشار آوردند و او  ه ناچار  ار دیگن ناا خی)فه

 .(287-288 و 281/ 7: 2713خیدو ،  ا ن ؛22-21/21 :2717کث)ن،   ا ن
تیا   ا حکویتت   همکه  ه.ق 737تا  704ات جال  ، ن وزفن ایار  شنین یحمددر عصن 

جیاو )ا  و اشناف یکته  ن تنار    ود، روا ط ی)ا   ارجال  و ییکشاه و یحمود جیاو م آلب
جت)ا  و فاطم)تا  ت نت)م    هنچند در این عصن خالفت اجالیم ی)ا  دو  در  اصتیم عبا شد. 

و وانشت)نانش در ارتبتتاا  تا دو  تدر  یتااصتتم     شتنین یحمتد  راهبتند اصتتیم  شتده  تود،   
)ا  در عناق و فاطم)ا  در یصن، دوجتم یو ت و تمایل  ه جویم  ود که  تواند ینتافع  جیاو 

ی)ن کنتد؛  نتا ناین،   تتأ یو تع   و البتته  ته   هتن و  )شتتن  یالم شنین و ن)اتهای ا تصادی یکه را 
 یک ات ایتن دو ن)تنوی یتااصتم    تووه  ه شنایط یتغ)ن هنجال و  ا  ه ج)اجت شنین یکه جال

 ی  ه ناا خی)فه جالعباجم و یک  ی ینا ن یکه یک جال  ه ناا خی)فه  نخابه و  کندغ))ن یمت

در  بتال دریافتت    ه.ق 707جال  اتشنین یکه  ، ناجاس این ج)اجتشد. فاطمم خوانده یم
یتدتم  تنای    ته طتور یتنتاو  یتدتم  تنای جتیاو )ا  و        ،گنفتن آدو ته یالم و های  کمک

 /21 :2830 اث)تن،  ؛ ا ن1/770 :2717فهد،  ا ن ؛1/280: 2722  فاجم،خواند فاطم)ا  خابه یم
 ؛کتند  نه گاهم یشکالتم را ن)ز ایااد یماین ج)اجت دوگا .(24/247: 2721 ووتی، ؛ ا ن27

خابته خوانتد     دل)تل  فاطمم در اعتناض  ه شنین یکه  ه ی خی)فه ه.ق 703در جال  چنانکه
ایتن واکتنش    . اتع کتند  ، فنجتتاد یتم جتاله  ته یکته     ای را کته هتن   ه ناا عباج)ا ،  ار آدو ته 

 702 جتال  گ)ند. در جن خواند   ه ناا فاطم)ا  را اتخابه  وادار کندرا شنین یکه  ،فاطم)ا 
 ا فنجتاد  ایوالم  نای شنین او را  ته جتبب  اتع خابته  ته نتاا ختود         عباجم ی خی)فه ه.ق

ر  تنای ایتن کتا   د و ات فاطم)تا   عباجتم خابته خوانت    ی جنتنش کند و ا وهاشم  نای خی)فته 
 .(771-1/771: 2717 فهد، ا ن ؛287- 7/288 :2713 خیدو ، عهرخواهم کند  ا ن

، عوایتل  در روند یناجبا  ینائل یالم و ج)اجم ووود اهم)ت کی)دی ااجت که  گفتنم
نفود فاطم)ا  در  ی دل)ل جا  ه  ه .ندگهار  وددر تز))ن ج)اجت خاروم آنا  تأث)ندیگنی ن)ز 

یکتدیگن، در صتور  تتداوا ج)اجتت      یههبم  ا حاات و تمایل شنفای یکه  ه آنا  و  نا ت
اطاعتت ات فاطم)تا  و خابته خوانتد      اشناف ، حااتتأی)ن ن)اتهای یالم  و فاطم)ا  حمایتم
ات اختالفتا  شت)ز)ا  و اهتل جتنت     گزارشتم   این ادعای ید  دادند. یمتنو)ح  ها را آ  ه ناا 

 ن وزفتن و دجتتور  تتل وی در     ، یحمدیکه و شکایت ش)ز)ا  ات عالمم جنم  ه ای)ن آ  شهن
ا  یتا  ث)ن اختالفا  ج)اجم  ن جن نفود عباجت) اجت.  نخم چن)ن و ایزم را  ه تأ ه.ق 771جال 

 ینتدی شت)ز)ا   ته حکویتت فاطم)تا  در     و عیت آ  را عال ه اند فاطم)ا   ن یکه تفن)ن کنده
 :2721 وتوتی،    ا تن انتد   ایتن شتهن  ته حکویتت عباجت)ا  داننتته      دی جتن)ا   ینت   نا ن عال ته 

 .(1/731 :2717 فهد، ؛ ا ن24/112
 

 اشراف برابردر  سلجوقیان سیاست. 2-2
 جتتارتاده،   و پهینفتته اجتت   آشتکار ایتنی   ،دجتتگاه خالفتت عباجتم     نجیاو )ا   ی جیاه
جتویم یتههبم  تا  خیفتای عباجتم و هضتم        هم ووود اتبار  ی تن  این جینیه. (242 :2834
جیاو )ا   تنیطندادند. ها در  افت فنهنگم اجالا،  ه خیفا یاال اح)ا و  اتجاتی  در   آ 
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همتواره  یاتاور  هتای    تدر  های  لشکنکشم ای)نا  حنی)ن در پم دهند که نشا  یمیووود 
، خوانتد  خابته  ته نتاا     هتا  ایتن خواجتته  تنین  یهمیکم ات  .شدند آنا  یمهای  تنی)م خواجته

شنین یکه تنی)م  ،پم ورود جراه اعزایم ییکشاه جیاو م چنانکه در؛ ایشا  در حنی)ن  ود
فاتحتا   یشتنوع)ت را  ته    تواننتت  تنای     که یتم  (1/730: 2717 فهد، شد  ا ن اوی  هخواجت

 اریغا  آورد.
هتای    تدر  هتای   ینتدی ات کمتک    هتنه  هتا و  تأی)ن ن)اتیندی ها، این جوگ)نی دوادل)ل 
ات حنی)ن داشتند و  تواا   یالم وا نتگم شدیدی  ه خارج ات نظنکه  ود اشناف   نای یااور
، بتود  حاتات  نا)ز  ا تووه  ته حاصتی    ود.وا نته دیگن های  دولتهای  شا   ه کمکحکویت
 ته   حاتاج ات تتاونا  و  ویتژه   دریافت یال)ا  ، نهه ات تیا در این  حاات اینای آیدتنها در
ات ایتن رو هتن   ینصبا   تود؛   ها و صاحب و هدایای دولت( 1/173: 2204 فاجم،  کوسناا یُ

یزنتوی  هتای   پوشاند، ات حمایتت  یم عملی  هدولتم که  ه تزهدا  یالم خود  ه اشناف وای
گتاهم ن)تز تهدیتد  ته  اتع       .شتد  ینتد یتم    هتنه  هایشتا   جویم آنتا   تا ج)اجتت    و هماشناف 
ید  وایگزین یناجبم  تنای پنکتند     شد اشناف که در کوتاه یالم یووب یمهای  کمک
نتاا   چنانکته و تتم ای)تن یکته    ؛  )اینتد کننده کنار   در  تهدید ناچار  ا  ه ،یافتند نمم این خأل

یتندا   و انداخت، وی ارجال آدو ه را ات یصن  ه یکه  اتع کتند  فاطمم را ات خابه ی  هخیف)
خابه  ن تنار کتند    را درفاطمم  ی یکه  ه ای)ن فشار آوردند و او  ه ناچار  ار دیگن ناا خی)فه

 .(287-288 و 281/ 7: 2713خیدو ،  ا ن ؛22-21/21 :2717کث)ن،   ا ن
تیا   ا حکویتت   همکه  ه.ق 737تا  704ات جال  ، ن وزفن ایار  شنین یحمددر عصن 

جیاو )ا  و اشناف یکته  ن تنار    ود، روا ط ی)ا   ارجال  و ییکشاه و یحمود جیاو م آلب
جت)ا  و فاطم)تا  ت نت)م    هنچند در این عصن خالفت اجالیم ی)ا  دو  در  اصتیم عبا شد. 

و وانشت)نانش در ارتبتتاا  تا دو  تدر  یتااصتتم     شتنین یحمتد  راهبتند اصتتیم  شتده  تود،   
)ا  در عناق و فاطم)ا  در یصن، دوجتم یو ت و تمایل  ه جویم  ود که  تواند ینتافع  جیاو 

ی)ن کنتد؛  نتا ناین،   تتأ یو تع   و البتته  ته   هتن و  )شتتن  یالم شنین و ن)اتهای ا تصادی یکه را 
 یک ات ایتن دو ن)تنوی یتااصتم    تووه  ه شنایط یتغ)ن هنجال و  ا  ه ج)اجت شنین یکه جال

 ی  ه ناا خی)فه جالعباجم و یک  ی ینا ن یکه یک جال  ه ناا خی)فه  نخابه و  کندغ))ن یمت

در  بتال دریافتت    ه.ق 707جال  اتشنین یکه  ، ناجاس این ج)اجتشد. فاطمم خوانده یم
یتدتم  تنای    ته طتور یتنتاو  یتدتم  تنای جتیاو )ا  و        ،گنفتن آدو ته یالم و های  کمک

 /21 :2830 اث)تن،  ؛ ا ن1/770 :2717فهد،  ا ن ؛1/280: 2722  فاجم،خواند فاطم)ا  خابه یم
 ؛کتند  نه گاهم یشکالتم را ن)ز ایااد یماین ج)اجت دوگا .(24/247: 2721 ووتی، ؛ ا ن27

خابته خوانتد     دل)تل  فاطمم در اعتناض  ه شنین یکه  ه ی خی)فه ه.ق 703در جال  چنانکه
ایتن واکتنش    . اتع کتند  ، فنجتتاد یتم جتاله  ته یکته     ای را کته هتن   ه ناا عباج)ا ،  ار آدو ته 

 702 جتال  گ)ند. در جن خواند   ه ناا فاطم)ا  را اتخابه  وادار کندرا شنین یکه  ،فاطم)ا 
 ا فنجتاد  ایوالم  نای شنین او را  ته جتبب  اتع خابته  ته نتاا ختود         عباجم ی خی)فه ه.ق

ر  تنای ایتن کتا   د و ات فاطم)تا   عباجتم خابته خوانت    ی جنتنش کند و ا وهاشم  نای خی)فته 
 .(771-1/771: 2717 فهد، ا ن ؛287- 7/288 :2713 خیدو ، عهرخواهم کند  ا ن

، عوایتل  در روند یناجبا  ینائل یالم و ج)اجم ووود اهم)ت کی)دی ااجت که  گفتنم
نفود فاطم)ا  در  ی دل)ل جا  ه  ه .ندگهار  وددر تز))ن ج)اجت خاروم آنا  تأث)ندیگنی ن)ز 

یکتدیگن، در صتور  تتداوا ج)اجتت      یههبم  ا حاات و تمایل شنفای یکه  ه آنا  و  نا ت
اطاعتت ات فاطم)تا  و خابته خوانتد      اشناف ، حااتتأی)ن ن)اتهای یالم  و فاطم)ا  حمایتم
ات اختالفتا  شت)ز)ا  و اهتل جتنت     گزارشتم   این ادعای ید  دادند. یمتنو)ح  ها را آ  ه ناا 

 ن وزفتن و دجتتور  تتل وی در     ، یحمدیکه و شکایت ش)ز)ا  ات عالمم جنم  ه ای)ن آ  شهن
ا  یتا  ث)ن اختالفا  ج)اجم  ن جن نفود عباجت) اجت.  نخم چن)ن و ایزم را  ه تأ ه.ق 771جال 

 ینتدی شت)ز)ا   ته حکویتت فاطم)تا  در     و عیت آ  را عال ه اند فاطم)ا   ن یکه تفن)ن کنده
 :2721 وتوتی،    ا تن انتد   ایتن شتهن  ته حکویتت عباجت)ا  داننتته      دی جتن)ا   ینت   نا ن عال ته 

 .(1/731 :2717 فهد، ؛ ا ن24/112
 

 اشراف برابردر  سلجوقیان سیاست. 2-2
 جتتارتاده،   و پهینفتته اجتت   آشتکار ایتنی   ،دجتتگاه خالفتت عباجتم     نجیاو )ا   ی جیاه
جتویم یتههبم  تا  خیفتای عباجتم و هضتم        هم ووود اتبار  ی تن  این جینیه. (242 :2834
جیاو )ا   تنیطندادند. ها در  افت فنهنگم اجالا،  ه خیفا یاال اح)ا و  اتجاتی  در   آ 
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ا تدار خالفتت عباجتم    تأث)ن عم) م در یزادال  ج)اجم ینا ه گهاشت و شکوه و ، ن  غداد
رجتال  جتیاو م در طتم    ا ی یکنیه  ه ناا آلتب  خوانده شد  خابه در یکهریات.  را درهم
 .(778 -1/771: 2717فهد،  ؛ ا ن1/772: 2722 فاجم، کند  را تأی)د یم گفتهاین چند جال 

پ)شنوی  ه جمت  اا آیات شد که آنا   اد ج)اجم جیاو )ا   ن حنی)ن ات آنگنتنش نفو
یههب را که دورا  ضزن خود  ی ش)زه  ویه حکویت آل و چ)نه شدندین  اینا ،  ن  غداد 

  شدند. پتس ات آ ،   ه عنوا  ینام دجتگاه خالفت عباجم یان گهراند  نانداختند و یم را
پنداختنتد.   ،عنتوا  راهبتند اصتیم ختود      ه ،گنتنش نفود ج)اجم در یکه و یدینهجالو ه  ه 
کتاروا  حتج   عهتده گنفتنتد و    نهتا را    ه حج، حااج و اصتال  راه  رج)دگم ی آنا  وظ)فه

 :2721 وتوتی،  ا تن انداتی کندند که حدود جه دهه  ه حتج اعتزاا نشتده  تود      را راهعناق 
طور طب)زم ات آنتا  در دورا    که  ه طیبم ارضم ی توجزه جیاو )ا  افزو   ن انگ)زه .(3/247

یکته و   های ج)اجم و یههبم دیگن،  هن انگ)زهث)تأرفت، تحت گ)نی  درتشا  انتظار یم اوج
 صدد نفود خود در حاتات  نآیدنتد کته نزدیتک یتک     آنا  هنگایم در تووه کندند.یدینه 

نم، فاطم)تا   یتد  طتوال   ی این در همه گهشت و ت نیبا   ن  ات ایار  اشناف  ن حنی)ن یم
جو و  خود هم های و اشناف را  ا ج)اجت تندهایم  ن این ینا ه نفود داش نش)بو  یصن  ا فنات 

فاطمم در  ی ناا خی)فه )شتن  ،در این ید  طوالنم چنانکه یانی ینویا  خود کنده  ودند؛
 ؛1/821 :2204 فاجتم،  شد تنین شهن اجالیم، خوانده یمعنوا  ی دس  ه ،حنی)نهای  خابه
، جتتیاو )ا  در چنتت)ن شتتنایام .(781 :2728 الغنتتم، ؛ عتتارف عبتتد1/778 :2717 ،فهتتد ا تتن

شتزار یبتتارته  تا فاطم)تا ، حمایتتت ات     عناصتن اصتیم ج)اجتتت ختاروم ختود را     جتنلوحه و 
عباجم و اجالا جنم در ی ا ل ش)ز)ا  اجماع)یم  نار دادند. این اجتناتژی  اشتم ات   ی خی)فه

-ایدئولوژی حکویت جیاو م  نای یشنوع)ت  اش)د   ه اعمال  در  ختود  تن جتنتی)ن   

ود را همچتو   دور ات انتظار نبود کته جتیاو )ا  کته خت     .ی عباجم  ود های اجالیم و خی)فه
شناجاندند،  اتگنداند  جت)اد  عباجت)ا   تن حتنی)ن را     حای)ا  و یتحدا  خالفت عباجم یم

 ج)اجم  ا فاطم)ا   رنداتند. ی در دجتور کار خود  نار دهند و در ی)دا  حاات  ه یبارته
ات که فاطم)تا    آیدندج)اجت  ی ا بالم جیاو )ا  این  ود که آنا  تیانم  ه صحنه خوش

 ختود را ات یتک جتو   جتیاو )ا    .داشتتند  کم  ه جمت انحااا گتاا  نیتم   کم ه.ق 737جال 
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ا تدار خالفتت عباجتم    تأث)ن عم) م در یزادال  ج)اجم ینا ه گهاشت و شکوه و ، ن  غداد
رجتال  جتیاو م در طتم    ا ی یکنیه  ه ناا آلتب  خوانده شد  خابه در یکهریات.  را درهم
 .(778 -1/771: 2717فهد،  ؛ ا ن1/772: 2722 فاجم، کند  را تأی)د یم گفتهاین چند جال 

پ)شنوی  ه جمت  اا آیات شد که آنا   اد ج)اجم جیاو )ا   ن حنی)ن ات آنگنتنش نفو
یههب را که دورا  ضزن خود  ی ش)زه  ویه حکویت آل و چ)نه شدندین  اینا ،  ن  غداد 

  شدند. پتس ات آ ،   ه عنوا  ینام دجتگاه خالفت عباجم یان گهراند  نانداختند و یم را
پنداختنتد.   ،عنتوا  راهبتند اصتیم ختود      ه ،گنتنش نفود ج)اجم در یکه و یدینهجالو ه  ه 
کتاروا  حتج   عهتده گنفتنتد و    نهتا را    ه حج، حااج و اصتال  راه  رج)دگم ی آنا  وظ)فه

 :2721 وتوتی،  ا تن انداتی کندند که حدود جه دهه  ه حتج اعتزاا نشتده  تود      را راهعناق 
طور طب)زم ات آنتا  در دورا    که  ه طیبم ارضم ی توجزه جیاو )ا  افزو   ن انگ)زه .(3/247

یکته و   های ج)اجم و یههبم دیگن،  هن انگ)زهث)تأرفت، تحت گ)نی  درتشا  انتظار یم اوج
 صدد نفود خود در حاتات  نآیدنتد کته نزدیتک یتک     آنا  هنگایم در تووه کندند.یدینه 

نم، فاطم)تا   یتد  طتوال   ی این در همه گهشت و ت نیبا   ن  ات ایار  اشناف  ن حنی)ن یم
جو و  خود هم های و اشناف را  ا ج)اجت تندهایم  ن این ینا ه نفود داش نش)بو  یصن  ا فنات 

فاطمم در  ی ناا خی)فه )شتن  ،در این ید  طوالنم چنانکه یانی ینویا  خود کنده  ودند؛
 ؛1/821 :2204 فاجتم،  شد تنین شهن اجالیم، خوانده یمعنوا  ی دس  ه ،حنی)نهای  خابه
، جتتیاو )ا  در چنتت)ن شتتنایام .(781 :2728 الغنتتم، ؛ عتتارف عبتتد1/778 :2717 ،فهتتد ا تتن

شتزار یبتتارته  تا فاطم)تا ، حمایتتت ات     عناصتن اصتیم ج)اجتتت ختاروم ختود را     جتنلوحه و 
عباجم و اجالا جنم در ی ا ل ش)ز)ا  اجماع)یم  نار دادند. این اجتناتژی  اشتم ات   ی خی)فه

-ایدئولوژی حکویت جیاو م  نای یشنوع)ت  اش)د   ه اعمال  در  ختود  تن جتنتی)ن   

ود را همچتو   دور ات انتظار نبود کته جتیاو )ا  کته خت     .ی عباجم  ود های اجالیم و خی)فه
شناجاندند،  اتگنداند  جت)اد  عباجت)ا   تن حتنی)ن را     حای)ا  و یتحدا  خالفت عباجم یم

 ج)اجم  ا فاطم)ا   رنداتند. ی در دجتور کار خود  نار دهند و در ی)دا  حاات  ه یبارته
ات که فاطم)تا    آیدندج)اجت  ی ا بالم جیاو )ا  این  ود که آنا  تیانم  ه صحنه خوش

 ختود را ات یتک جتو   جتیاو )ا    .داشتتند  کم  ه جمت انحااا گتاا  نیتم   کم ه.ق 737جال 

 تا شکنتت  )تزانس در نبتند یالدگتند       داننتتند و  تنین دولت در وها  اجتالا یتم    درتمند
و ات جتوی  ( 114 :2231 ،عمتاد االصتفهانم   اعتبار تیادی  ته دجتت آورده  ودنتد    شهن  و 

اعتزاا  .  ودنتد  ،ومیه در حنی)نات ،خالفت عباجمها و وظاین دجتگاه  دیگن یانی ج)اجت
 وتوتی،   ا تن ها اجت  ای ات این انااا وظ)فه نمونه ،کاروا  حج عنا م پس ات جم جال و فه

ایفتای ن تش  نونتته در حاتات      آنا  خواها  .(701-1/770 :2717فهد،  ؛ ا ن3/247 :2721
جیاو )ا  در ایااد روا ط  ا  شد. اونا نممو این ج)اجت  دو  تزایل  ا اشناف حاات   ودند
 .گندد نم ج)اجت خاروم آنا   نیمهایم داشتندکه  ه یبا اهداف و انگ)زه ،اشناف

طغنل، اولت)ن فنیتاننوای    در پ)غااج)اجت و اجتناتژی خاروم جیاو )ا  در  بال حاات 
یتن نایته  تنای توو)ته     . وی در اشتود  دیده یم ه.ق 777ی عباجم در جال  جیاو م،  ه خی)فه
اناتاا جتفن حتج و حمیته  ته      راه حج  تنای  الو وع خود  ه  غداد، گشایش  لشکنکشم  نیب

 ؛2/412 :2830 اث)تن،  هداف جفن خود  ه  غداد اعالا کند  ا ننا ودی فاطم)ا  را ا نای یصن 
در این پ)غاا گشایش راه حج خوانتده شتده    آنچه را )متوانیم .(22 :2231 ،عماد االصفهانم
دفتع شتن    ی کته  ته طتور طب)زتم التیته       دان)معن م  ی وزینه ی جیاه  ن شبه تزب)نی ات وعده

یوضوعم که در این پ)غتاا همرایته   ها و این)ت حاو)ا  ن)ز  وده اجت؛  بایل عن  و  هبود راه
و اهم)ت ینائل ین توا  ته یکته و ارتبتاا آ   تا ج)اجتت       اجت  ا حمیه  ه یصن یان  شده 

  (.82 :2830 شه،ی الانادهد  را نشا  یمصن کیم جیاو )ا  در  بال فاطم)ا  ی
تواننت در حاتات نفتود    ه.ق( که پس ات فتح  غداد یم 700-777  طغنل در هفت جالم

حنتا   تا   ایتای اتتنا  و      یه؛ تینا یشغول تنو، فنصت پنداختن ودی  ه آ  را ن)افتیا د
ط رجتمم و  (. روا ت 1/273 :2717،کث)تن  ا تن شاند   )اا  ناج)نی در  غداد  ود  دیالمه و فنون

ارجتال  جتیاو م    ات یتن  طغتنل و ات تیتا  حکویتت آلتب     پتس   ،عمیم  ا اشناف حاات
( شنوع شد. این جیاا  جیاو م  ا تووه  ه ا تدار و شهن  نظتایم ختویش   ه.ق 700-740 

که پس ات نبند یالدگتند و شکنتت ایرناتتوری  )تزانس  ته دجتت آورده  تود،  تنای نفتود          
. وی دوی)ن پادشاه  درتمند جیاو م  تود کته  تنای    کند الش  )شتنیتجیاو )ا   ن حاات 

ا بتالم او  ته دل)تل     و ختوش  اوهتای   اح)ای خابه  نای عباج)ا  در یکته تتالش کتند. تتالش    
 ته حمایتت یتالم آ  وا نتته     یناجب دولت فاطم)ا  یصن که شنفای یکه اوضاع ا تصادی نا
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ی نیتزی،    تنکتا  و  ندگتا    ی فتنته  دل)تل فاطم)ا   ه  ،. در این ید  اش  ود نت)اه ، ودند
یتار   تواننتتند  ته ا    ایتد نمتم   چنانکته (  ه  حنا  داخیم دچار شتده  ودنتد و   1/142 :2724

عباجتم و  تهل    ی  ا حمایت خی)فته  ه.ق 704در جال  ارجال  آلب .اشناف تووه داشته  اشند
هتا کتاروانم ات    اشتند، پس ات جالیال ی)ا   بایل عن م که در ین)ن حاو)ا  عناق جکونت د

ای)نالحاج این کاروا ، تواننتت حکمتنا    ا والغنائم عیوی، حاو)ا  عناق را  ه یکه فنجتاد. 
 خیتدو ،  و م خابه  اوانتد  ا تن  عباجم و جیاا  جیا ی که  ه ناا خی)فه کند راضمیکه را 
فاطم)تا      اتع شتد.   ه در یکه  ه ناا  فاطم)اات این جال، خواند  خاب .(7/281-288: 2713

و  دهتد حاکم یمن را یأیور کنده  ودند تا ایتور یکته را جتایا      ،صی)حم ،ه.ق 702در جال 
؛ 7/120 :2722 ؛ عصایم یکتم، 7/177: 2713 خیدو ،  ا نخابه را  ه ناا فاطم)ا   نگنداند 

ی   تا تووته  ته تان ته     ، ن وزفتن شتنین یکته، یحمتد   آ  ن)تز  ات (. پ)ش 47 :2710الزییزم، 
کته  تا تووته  ته      ه  تود خواجتت  پتوتش و ات او  تود   هفتاطمم نوشتت   ی ای  ه خی)فه گهشته نایه

(. 7/171: 2232  ی شتتندی،  تته نتتاا عباجتت)ا  خابتته خوانتتده اجتتت     یشتتکال  ا تصتتادی 
که خابه  ه ناا عباج)ا  در این شهن  اع شتده  تود،  تار     ات حدود یک  ن تنت)ب پس   دین
ارجال  خابته خوانتده شتد     اهلل و پس ات وی  ه ناا آلب این ائم  ،عباجم ی  ه ناا خی)فهدیگن 
 (.77: 2710؛ الزییزم، 778 -1/771: 2717فهد،  ؛ ا ن1/772: 2722،  فاجم

تینا فاطم)ا  در پاجخ  ه ا داا شنین یکه، ارجتال آدو ته    ؛دین نرای)د ج)اد  جیاو )ا 
دیگتن   تار  شد را ات یصن  ه یکه  اع کندند. یندا یکه  ه حکمنا  فشار آوردند و او ناچار 

 ن گزارشم دیگتن،  .  نا(288-7/281: 2713 خیدو ،  اواند  ا نفاطمم خابه  ی  ه ناا خی)فه
بب  ته جت   شم شد که اشناف حننم، ای)تن یکته را  اا نانگ)نی خابه  ه ناا فاطم)ا  ات آنجات

گونته، پتس     دین و (172-7/171: 2232   ی شندی،رویگندانم ات فاطم)ا  نکوهش کندند 
؛ دهبم، 1/777: 2717 فهد، یاو )ا   اع شد  ا نخابه  ه ناا عباج)ا  و ج ات چهار جال یو تا 

 ی عباجتتم، در پتتم نایتته ارجتتال  و خی)فتته ال تتائم . جتتنانااا  تتا یتتن  آلتتب (82/12: 2728
: 2728 دهبتم، خوانتد   خابته   ته نتاا فاطم)تا      خالف یت)یش  تن المنتنصن فاطمم، ای)ن یکه 

ارجتال  راه او را   ه.ق(، وانشت)ن آلتب   730-740  (. ییکشتاه 1/770: 2717فهد،  ؛ ا ن82/12
 ته نتاا    هتا یزمتوال    ایا تا اواخن جتیانت او خابته   و  ا اشناف ارتباا  ن نار کندند؛ ادایه داد
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هتایم  ته    ارجتال  در شتاا پ)تنوتی    ه.ق ییکشاه یانند آلتب  772در جال که فاطم)ا   ود تا این
دجت آورد و  در  خود را  ه فاطم)ا  و ای)ن یکه نشا  داد. در پنتو این ونیا ، ای)ن یکته  

و ییکشتاه  عباجم  ی فاطمم را ات خابه انداخت و  ه ناا خی)فه ی تغ))ن یوضع داد و ناا خی)فه
 .(18/172 :2718نوینی، ؛21/203: 2830 اث)ن، خابه خواند  ا ن

 
 و اشراف عوامل مؤثر بر روابط سیاسی سلجوقیان. 3-2

هتا تحتت تتأث)ن شتنایط و عوایتل       روا تط ج)اجتم دولتت   گ)نی، گنتنش و یا کتاهش   شکل
عوایتل  تا ع شنایط تیانم و یکانم هنتتند؛  نتا ناین   یا خاروم  داخیم عوایل اجت. یاتیفم

 :شوند یم ت ن)م  ه دو دجتهی ثن  ن روا ط اشناف  ا جیاو )ا  
 

 سلجوقیان با اشرافبر روابط سیاسی خارجی عوامل مؤثر . 1-3-2
ایتن  . اجتت  فاطم)تا  دولتت   ،روا ط جتیاو )ا   تا اشتناف    تنین عایل خاروم ی ثن در یهم

اشتناف  تا جتیاو )ا      ایتار  یتا کتاهش روا تط ج)اجتم      توجتزه  را در )شتنین ن ش دولت 
 اتش   هم توجتزه  تینا ؛ندشتاد جویه روا ط اشناف  ا جیاو )ا  ن شم دودر  فاطم)ا . داشت
 ی کننتده  تتنین تهدیتد   دولتت فاطم)تا  یصتن  تزر      .انتد  آ   توده  ی و هم  اتدارنتده روا ط 

آشتکارا جت)اد  خیفتای    فاطم)تا    .شتد  یحنتو  یتم  و دجتگاه خالفتت عباجتم   جیاو )ا  
 ی رفتته  ب)ن خالفتت اتدجتت  هتا  ته عنتوا  یاصت     آ  ه عالم ینکن شدند و  ی همهعباجم را  ن 
 .(101 :[تا ] مط وش،  نگنینتند  ش)ز)ا  یم
ختود،  هتتنین گزینته    هتای   ج)اجتت اشناف  ا  کند جو  در حنی)ن و همجیاو )ا  نفود 
در رج)د   ه اهدافشتا  کمتک    تواننت جیاو )ا  را یمکند  فاطم)ا   ود و اعتبار   نای  م
 ات خابته، حتهف نتاا فاطم)تا     و خیفتای عباجتم،   تینا خوانده شد  خابه  ه ناا آنتا   کند؛ 

، و خدیت  ه حاتاج و تایتنا    در حنی)نالمنفزه  عااانااا ا دایا  ایااد  نتن یناجب  نای 
این  ن تناری  شتد؛  نتا ن   یم  و یشنوع)ت  نای حکویت آنایحبو )ت  ،یووب کنب اعتبار

 کار جیاو )ا   ود. ی روا ط  ا اشناف و ویب دوجتم آنا  جنلوحه
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وا ات یوارد اختالف ی)ا  دو  در  جیاو )ا  و فاطم)ا  که  ه یکته و یدینته ین ت   یکم 
.  )ایتد حتنا   نماتهای ی کندند نایشا  در خابه یک ات آنا  تالش یم شد، این  ود که هن یم

خواجتتند ننتبت  ته     نمتم  یتک   هت)   و جیاو )ا  در حتنی)ن یکنا  فاطم)ا   ج)اجت ت نیبا 
 اطم)تا ،  نای ف را ایااد کند. در حنی)ناین دو دولت ، چالش ی)ا  (تفاو   اشند حنی)ن  م
ی ت ا تل  تا خالفتت عباجتم  تود.      ویژه  تنا  رد اجتناتژیک در ج)اجت خاروم،  هحج ات یوا

 نماینتدگا    هتا جتالو ه    ویه و  زتد  تنگاتنگ آنا   ا آلت ا ل، ر ا ت این  ی تنین ویوه یهم
ه تنتاو  ی)تا  آنتا      ت  خوانم یوجتم حتج  تود کته     خابه این حنی)ن( در ی اداره عباج)ا  در

خابه خوانتد    .(14 :2832 ،وزفنیا  ؛172-7/171 :2232   ی شندی، شد دجت یم  ه دجت
رفت  ها  ه شمار یم دینم و ج)اجم آ تنین یظهن ج)اد   در حنی)ن شنیف)ن یهم ها  ه ناا آ 

هتای   ر ا تت  شتد.     ه عنوا  رهبن دینتم و ج)اجتم یتم   دو  در  و یووب یزنفم یکم ات آ 
اناتاا   ی کزبته،  اهتدا و آویاتتن پتنده    ردیو در حنی)ن  )شتن درجیاو )ا   ا فاطم)ا   دیگن

آ  در یکته و  م کتند   فناه حاو)ا  در ین)نهای ینتهم  ه یکه، کارهای خ)ن و حمایت ات
نظتن  در ا تدایا   . این شد انااا یم های عمنانم در یکه و یدینه کوشش ین)نهای حااج و

رفتنتد،  تنار    گتزاری  ته حتنی)ن یتم     حاو)انم که ات ن اا گوناگو  وها  اجالا  تنای حتج  
گفتنتد و  اعت     نی)ن شتنیف)ن جتان یتم   هتا  ته حت    دولتت  تووهگنفت و در  اتگشت ات  یم

 . ندشد ها یم حکویت  ج)اد  و یشنوع)ت آ 
 ته جتبب    (ه.ق 731 تتا حتدود جتال     ای در  نهته ها، دولت فتاطمم یصتن    در این ر ا ت
جتال  هتایم چتو  ار    ا ج)اجتت تینا آنا  د و توا  ا تصادی  )شتن یوفق  ود؛ دیریماجم کارآی

 ی یکته، ارجتال وایته    عنتوا  ایتنای   اشناف  ته دارا  کزبه و  آدو ه  نای یندا حنی)ن، پنده
 ،ر ینت)ن یصتن و شتاا   حااج دهای  صور  جال)انه و ایااد این)ت  )شتن  نای کاروا  کزبه  ه

-218 :2837 ،طهماجتبم  شد  )شتن  ه ناا آنا  خابه خوانده یم ودند و   تن در ی اطزم یوفق
در ج)اد  و عباج)ا  جیاو )ا   (ه.ق 047جال   پایا  حکویت فاطم)ا تا ات آ  پس  .(227

نبتند  تا   هتای داخیتم و    )ق  )شتن داشتند؛ تینا دولت فتاطمم درگ)تن گنفتتاری   توف ن حنی)ن 
ای)تنا  یحیتم   عنوا   در این ید ، اشناف  ه .(21 :2830 شه،یالانا ها و تنگ)ا   ود   صی)بم

 بتا  ته   هتای اهتدایم ر   های ر )ب و ی)تزا  کمتک   تووه  ه توا  نظایم دولت،  ایکه و یدینه
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دند  ا این ج)اجت، ثبا  حکویت خود و این)ت کوش) یم گنفتند و یمایشا ، وانب یکم را 
 .حنی)ن و رفاه یندا آ  را تأی)ن کنند

نتد   ا اشناف  ودجیاو )ا  گهار در روا ط تنین عوایل تأث)ن ات یهم فاطم)ا  ،در یاموع
االیکتا    فاطم)ا  حتتم . داشت یهممروا ط آنا  ن ش  ی و این دولت در کاهش و یا توجزه

البتته در   .حاتات  ودنتد   ا توجل  ه ا زار ا تصادی کارآیتد یتانع وتوال  داد  جتیاو )ا  در     
جتیاو )ا  در  ازتم فاطم)تا  و ضتزن ج)اجتم،     ا تصتادی ی  هایم  ا تووته  ته ضتزن      نهه

 . ودندتن  ج)اد   ن حنی)ن یوفق
 

 مؤثر بر روابط سلجوقیان با اشرافعوامل داخلی . 2-3-2
کته ی ت)م حتنی)ن    اینان)تانم   ،تبتع آ   و  ته عباج)ا  های عیمم و دینم طنفدار  شاص)ت نفود
. طب)زم  ود رود یمشمار   ن  ن روا ط جیاو )ا   ا اشناف  هومیه عوایل داخیم ی ثات ، ودند
 تافتنتد و  تنای جت)اد     یههب را  ننمتم  فاطم)ا  ش)زه های ج)اجتاینا   ه لحاظ یههبم، که 
ات اهل جنت  ودنتد. طب)زتم    حااج  )شتن ویژه که ؛  هکوش)دند مدد اهل جنت  ن حاات ییا

گفتن ادا  ش)زم ی یتد    یکهاشناف یههب  ود   تیدی  ا ووود ود که اشناف در ی اطزم 
و  (7/24 :2713 ،خیتدو   ؛ ا تن 77/841 :2728 ،؛ دهبتم 283 :2871، وب)ن آ  اجت. نک: ا ن

 تته ناچتتار   تته ،(111-233 :2711 ،یتتدینس  یدینتته یتتههب  تتود  اشتتناف حنتت)نم  ایتتایم
حاتات و  یندا   )شتن. شدند یمیتمایل  ،جیاو )ا یزنم  ،دولت حایم اهل جنتهای  ج)اجت

ادا  یاننتد  هتا شتزارهایم    که  نخم ات آ یههب  ودند و ات ایار  اشناف  یندا حنی)ن جنم
 توی   ی جتیاو )ا  انگ)تزه   ،هتا  تی)نته  نتووه  ه اینبودند.  ا راضم ه  ودند،ش)زم را رواج داد

 ل نفتود و جت)اد   جیاو )ا   نای اعما ،. در این راجتااشناف داشتند  نای  ن ناری ارتباا  ا
یاتیفتم جتود ونتتند کته     و ا تزار   هتا  روشات  ،نی)نحت   تن و دجتگاه خالفتت عباجتم   خود 
 ند ات:ا ها عبار  تنین آ  یهم
خانتدا   هتا ات   الحتاج  فنجتتاد  ای)تن  جیاو )ا  ات  هدف الحاج ات ی)ا  عیویا : ای)ن انتاا  .2

و نتاا عباجت)ا    آورد  ، رتبتاا و خویشتاوندی  تا اشتناف حاتات     ا دل)تل   هاین  ود که عیوی 
 تن عیتم تینبتم     یحمتد   تن  الغنائم حنتن  کنند. ا وتضم)ن حنی)ن را های  خابه درجیاو )ا  
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ایتار  حتج را    منی  747تا  707های   ود که در جال ها ی آ  اتومیه ،ن )ب طالب)ب)نعیوی 
ی عباجتتم،  را یت اعتتد کتند  تته نتاا خی)فتته   شتتنین یکته  او کنتم  تتود کته   .عهتده داشتتت  ن

: 2204؛ فاجتتم، 3/184: 2721 وتتوتی، ارجتتال  و جتترس ییکشتتاه خابتته  اوانتتد  ا تتن آلتتب
الغنائم ات یک جال پت)ش  تا    . ا و(24 :2830 شه،یالانا؛ 774-1/771 :2717فهد،  ا ن ؛1/184

در یکته یاتاور  تود. او     ،هدف یتهاکنه و تنی)تب شتنین یکته  تنای اطاعتت ات عباجت)ا        
 :2713، خیتدو   ا تن  ؛21/71 :2830 اث)تن،   ا تن   زد ن)ز  ا اشناف یکه رایزنم داشتهای  جال
گ)تنی جتیاو )ا  ات وایگتاه ن بتای      توجل و  هتنه ج)اجت (. 1/771 :2717فهد،  ا ن ؛7/281

 ویه تان ته کتنده  ودنتد، نشتا  داد      تن آل جیاو )ا  را که پ)شکارآیدی دیریماجم عیوی، 
و او یوفتق شتد اشتناف را    الدوله  ویهم ا واحمد یوجوی را  ه ایار  حتج گماشتت     عضد

 .الدوله  اوانند( ی عباجم و عضد یت اعد کند خابه را  ه ناا خی)فه
تتوا  نظتایم ات ج)اجتت     ووود تا  ،ارجال  و ییکشاه جتیاو م  آلب اجتفاده ات ا زار یالم: .1

نفود یکته  هتنه گنفتنتد     تا هتای   انااا ا دایا  رفاهم  نای حااج و اهدای پول  ته خانتدا   
 741ی  زرگم که در جتال  ها ارجال   ا یوف )ت آلب .(14: 2832ال اجمم و دیگنا ، ی)نا و 

نیا ، ای)ن وفاطم)ا  را در تنگنا  نار داد. در پنتو این  ه.ق در شاا و فینا)ن  ه دجت آورد،
ارجتال  خابته    ی عباجتم و آلتب   تغ))تن ج)اجتت داد و  ته نتاا خی)فته      یکه  ه نفع  در   نتن
ارجتال  خابته    آلتب ات وی اهلل و پس  عباجم ال ائم  این ی  ه ناا خی)فه خواند. در جال  زد ن)ز

 .(778-1/771 :2717 فهد، ا نخوانده شد  
کتار جتیاو )ا  را  تنای اعمتال نفتود و جت)اد  در         ا)جتال در طتم  یکم ات عواییم که 

هتای یتداوا  تود    و توع  حاتم   دل)تل  نایط وخ)م  ا تصادی در یصن  ته کند، ش  آجا حاات 
که در  )شتن ینا ع  ه.ق 741در جال  .(2/021: 2712 ،یکم فهد  ن؛ ا21/741 :2830 اث)ن،  ا ن

وخایتت اوضتاع در یصتن و     تاریام نانت)ن جال خوانده شد  خابه  ه ناا عباجت)ا  اجتت،  
را  ته دوجتتم  )شتتن  تا خیفتای عباجتم و جتالط)ن         او ،های یصنای)دی ای)ن یکه ات کمکنا

 ی تدر جیاو م که در اوج  در  خود  ودند تشویق کند.
ارجتال  آیتد و  ته    لب ه در ار آ، ای)ن یکه، زفنویحمد ن  ی فنجتاده ،ه.ق 747در جال  

 ته نتاا خی)فته    و اند  کندهاو اطالع داد که در یکه ناا خیفای فاطمم یصن را ات خابه حهف 

شود. جیاا  جیاو م  ا اجت بال ات ایتن ا تداا،    ارجال  خابه خوانده یم ال ائم  ایناهلل و آلب
 نای حکمنا  یکه فنجتاد و  ته او وعتده داد   گنانبها  دینار همناه خیزت و هدایای  جم هزار

 اث)تن،  دینار  نای او ی تنری  فنجتتد  ا تن    ده هزارکه در صور  حفم وضع یووود، جاالنه 
. در گزارش دیگنی آیده (1/771 :2717 فهد، ا ن ؛21/11 :2717 کث)ن، ا ن ؛27/801 :2830

هتای نفت)س  ته او     همتناه خیزتت  ارجال   ه پاس ا داا ای)ن یکه جم هزار دینار  ه لباجت: آ
 اث)تن،  نه پنج هزار دینتار  ته وی عاتا شتود  ا تن      اش)د و دجتور داد  ه پاداش این عمل، جاال

کتته را  «حتم عیتم خ)تتن الزمتل   »جتتیاو )ا ،  گویتا اشتناف  تتنای خوشتایند    .(21/42: 2830
شتد، ات  ا  یکه دکتن یتم  یاصوص ادا  ش)ز)ا   ود و پ)ش ات آ   ه پ)نوی ات فاطم)ا  در اد

 .(778-1/771 :2717 فهد، ا ن ؛21/42 :2830 اث)ن، ادا  یکه حهف کندند  ا ن
ه همچنتا   جویم ای)نا  یکه  ا جیاو )ا ، اشناف حنت)نم یدینت   هم  ا ووود ،تا این تیا 

ختود،  هتای   آنا   ا ج)اجت کند جو  ارجال   نای هم خواندند. آلب  ه ناا فاطم)ا  خابه یم
یهنا حن)نم، اعالا کند کته در صتور  تتن داد   ته خواجتته خیفتای         ه ای)ن یدینه، شنین

زار دینار  ته وی تزیتق خواهتد    جاالنه پنج ه او عاا خواهد شد و عباجم،  )نت هزار دینار  ه
گویا عدا تمک)ن ای)ن یدینه، فنصت یناجبم  نای ای)ن یکه  .(21/42: 2830 اث)ن، گنفت  ا ن

در  ،ارجتال    تا حمایتت آلتب    رو ایتن  ؛ اتعمل  روشاند ی  ه ینویا  خود وایه فناهم آورد تا
ی عباجتتم،  و  تتا خوانتتد  خابتته  تته نتتاا خی)فتته  افتتزود یمتتنو ختتود   تتهیدینتته را  740جتتال 
تنت)تب    تدین  .(1/744: 2727، ؛ جتااوی 7/218: 2713 خیدو ، الحنی)ن ناا گنفت  ا ن ای)ن

 تح ق یافت. ج)اد  جیاو )ا   ن حنی)ن یو تا 
 ،اشتناف حتاکم  تن حاتات     کند جو   نای اعمال نفود در حنی)ن و هم جیاو مییکشاه 

حاتاج در  هتای   یار  کاروا   اتداشتن اعنا   ادیه اتند ات: ا ا دایاتم انااا داد که عبار 
ات ایوال شاصتم   ات حااج گنفته شدههای  و تزهد پنداخت یالها  اتای پنداخت پول  ه آ 

تحت عناوینم که لغو گنفتن یال)ا  ات حااج در ین)ن حج  ،(71-2/71 :2721 ووتی،ا ن 
هتتدایا و  ،داد  ا ااعتتا  ،شتد  دریافتت یتتم «  خفتتار ( خفتتار»و «  یکتوس(  یکتتس»چتو   

دجتتگاه خالفتت   حتنی)ن یوظتن  تود یبیغتم  ته       تا آ  تیا  ای)ن   ه ای)ن حنی)نها  پ)شکش
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ایتار  حتج را    منی  747تا  707های   ود که در جال ها ی آ  اتومیه ،ن )ب طالب)ب)نعیوی 
ی عباجتتم،  را یت اعتتد کتند  تته نتاا خی)فتته   شتتنین یکته  او کنتم  تتود کته   .عهتده داشتتت  ن

: 2204؛ فاجتتم، 3/184: 2721 وتتوتی، ارجتتال  و جتترس ییکشتتاه خابتته  اوانتتد  ا تتن آلتتب
الغنائم ات یک جال پت)ش  تا    . ا و(24 :2830 شه،یالانا؛ 774-1/771 :2717فهد،  ا ن ؛1/184

در یکته یاتاور  تود. او     ،هدف یتهاکنه و تنی)تب شتنین یکته  تنای اطاعتت ات عباجت)ا        
 :2713، خیتدو   ا تن  ؛21/71 :2830 اث)تن،   ا تن   زد ن)ز  ا اشناف یکه رایزنم داشتهای  جال
گ)تنی جتیاو )ا  ات وایگتاه ن بتای      توجل و  هتنه ج)اجت (. 1/771 :2717فهد،  ا ن ؛7/281

 ویه تان ته کتنده  ودنتد، نشتا  داد      تن آل جیاو )ا  را که پ)شکارآیدی دیریماجم عیوی، 
و او یوفتق شتد اشتناف را    الدوله  ویهم ا واحمد یوجوی را  ه ایار  حتج گماشتت     عضد

 .الدوله  اوانند( ی عباجم و عضد یت اعد کند خابه را  ه ناا خی)فه
تتوا  نظتایم ات ج)اجتت     ووود تا  ،ارجال  و ییکشاه جتیاو م  آلب اجتفاده ات ا زار یالم: .1

نفود یکته  هتنه گنفتنتد     تا هتای   انااا ا دایا  رفاهم  نای حااج و اهدای پول  ته خانتدا   
 741ی  زرگم که در جتال  ها ارجال   ا یوف )ت آلب .(14: 2832ال اجمم و دیگنا ، ی)نا و 

نیا ، ای)ن وفاطم)ا  را در تنگنا  نار داد. در پنتو این  ه.ق در شاا و فینا)ن  ه دجت آورد،
ارجتال  خابته    ی عباجتم و آلتب   تغ))تن ج)اجتت داد و  ته نتاا خی)فته      یکه  ه نفع  در   نتن
ارجتال  خابته    آلتب ات وی اهلل و پس  عباجم ال ائم  این ی  ه ناا خی)فه خواند. در جال  زد ن)ز

 .(778-1/771 :2717 فهد، ا نخوانده شد  
کتار جتیاو )ا  را  تنای اعمتال نفتود و جت)اد  در         ا)جتال در طتم  یکم ات عواییم که 

هتای یتداوا  تود    و توع  حاتم   دل)تل  نایط وخ)م  ا تصادی در یصن  ته کند، ش  آجا حاات 
که در  )شتن ینا ع  ه.ق 741در جال  .(2/021: 2712 ،یکم فهد  ن؛ ا21/741 :2830 اث)ن،  ا ن

وخایتت اوضتاع در یصتن و     تاریام نانت)ن جال خوانده شد  خابه  ه ناا عباجت)ا  اجتت،  
را  ته دوجتتم  )شتتن  تا خیفتای عباجتم و جتالط)ن         او ،های یصنای)دی ای)ن یکه ات کمکنا

 ی تدر جیاو م که در اوج  در  خود  ودند تشویق کند.
ارجتال  آیتد و  ته    لب ه در ار آ، ای)ن یکه، زفنویحمد ن  ی فنجتاده ،ه.ق 747در جال  

 ته نتاا خی)فته    و اند  کندهاو اطالع داد که در یکه ناا خیفای فاطمم یصن را ات خابه حهف 

شود. جیاا  جیاو م  ا اجت بال ات ایتن ا تداا،    ارجال  خابه خوانده یم ال ائم  ایناهلل و آلب
 نای حکمنا  یکه فنجتاد و  ته او وعتده داد   گنانبها  دینار همناه خیزت و هدایای  جم هزار

 اث)تن،  دینار  نای او ی تنری  فنجتتد  ا تن    ده هزارکه در صور  حفم وضع یووود، جاالنه 
. در گزارش دیگنی آیده (1/771 :2717 فهد، ا ن ؛21/11 :2717 کث)ن، ا ن ؛27/801 :2830

هتای نفت)س  ته او     همتناه خیزتت  ارجال   ه پاس ا داا ای)ن یکه جم هزار دینار  ه لباجت: آ
 اث)تن،  نه پنج هزار دینتار  ته وی عاتا شتود  ا تن      اش)د و دجتور داد  ه پاداش این عمل، جاال

کتته را  «حتم عیتم خ)تتن الزمتل   »جتتیاو )ا ،  گویتا اشتناف  تتنای خوشتایند    .(21/42: 2830
شتد، ات  ا  یکه دکتن یتم  یاصوص ادا  ش)ز)ا   ود و پ)ش ات آ   ه پ)نوی ات فاطم)ا  در اد

 .(778-1/771 :2717 فهد، ا ن ؛21/42 :2830 اث)ن، ادا  یکه حهف کندند  ا ن
ه همچنتا   جویم ای)نا  یکه  ا جیاو )ا ، اشناف حنت)نم یدینت   هم  ا ووود ،تا این تیا 

ختود،  هتای   آنا   ا ج)اجت کند جو  ارجال   نای هم خواندند. آلب  ه ناا فاطم)ا  خابه یم
یهنا حن)نم، اعالا کند کته در صتور  تتن داد   ته خواجتته خیفتای         ه ای)ن یدینه، شنین

زار دینار  ته وی تزیتق خواهتد    جاالنه پنج ه او عاا خواهد شد و عباجم،  )نت هزار دینار  ه
گویا عدا تمک)ن ای)ن یدینه، فنصت یناجبم  نای ای)ن یکه  .(21/42: 2830 اث)ن، گنفت  ا ن

در  ،ارجتال    تا حمایتت آلتب    رو ایتن  ؛ اتعمل  روشاند ی  ه ینویا  خود وایه فناهم آورد تا
ی عباجتتم،  و  تتا خوانتتد  خابتته  تته نتتاا خی)فتته  افتتزود یمتتنو ختتود   تتهیدینتته را  740جتتال 
تنت)تب    تدین  .(1/744: 2727، ؛ جتااوی 7/218: 2713 خیدو ، الحنی)ن ناا گنفت  ا ن ای)ن

 تح ق یافت. ج)اد  جیاو )ا   ن حنی)ن یو تا 
 ،اشتناف حتاکم  تن حاتات     کند جو   نای اعمال نفود در حنی)ن و هم جیاو مییکشاه 

حاتاج در  هتای   یار  کاروا   اتداشتن اعنا   ادیه اتند ات: ا ا دایاتم انااا داد که عبار 
ات ایوال شاصتم   ات حااج گنفته شدههای  و تزهد پنداخت یالها  اتای پنداخت پول  ه آ 

تحت عناوینم که لغو گنفتن یال)ا  ات حااج در ین)ن حج  ،(71-2/71 :2721 ووتی،ا ن 
هتتدایا و  ،داد  ا ااعتتا  ،شتد  دریافتت یتتم «  خفتتار ( خفتتار»و «  یکتوس(  یکتتس»چتو   

دجتتگاه خالفتت   حتنی)ن یوظتن  تود یبیغتم  ته       تا آ  تیا  ای)ن   ه ای)ن حنی)نها  پ)شکش
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؛ 282 :2847  راونتدی،  اختصاص ایوال و ا ااعا   ه  اهل حتنی)ن و یاتاورین   ( و رنداتد
 .(130-0/137 :[تا ] م ،خیکا ا ن

ایکانا  رفاهم ایااد کتند. او   نای حااج و  کند را تزم)ن حجهای  یکشاه یناتل و راهی
: 2722  فاجتم،  شتود   اتجتاتی   نتا  ت )تده    و ینت تل شتود  عنفا   ه یکته  آ  داد  دجتور

 در ینت)ن حتج   این)تت چن)ن ا تدایاتم یووتب    .(774-1/770 :2717فهد،  ؛ ا ن141 -8/142
اروا  حتج  تدو  یحتافم    کت اجتت   آی)زی گفتته شتده   ای که در گزارش ایناق گونه شد؛  ه

 (ه.ق 723-734 نک)ارق   در حکویت جیاا  .(0/130 :[تا ] م خیکا ، ا نکند   حنکت یم
اث)تن،   ا تن  ه.ق  721جتال  در  پس ات رج)د   ه وتار  ، َناوِجْتانمالمیک  یاد ،وا وتینش)زم

)اری  نت  کارهای( 8/131 :2713 خیدو ، ؛ ا ن42 :2804، نداری اصفهانم ؛ 21/132 :2830
 تن   د  تن حتنا ایایتا    )تع و  بتن عبتاس      جاخت نانتت)ن گنبت  در حنی)ن شنیف)ن انااا داد. 

 .(8/122: 2872االیت)ن،   یحنن ؛3/127 :2830 اث)ن،  ن  ادهند  ننبت یماو عبدالمایب را  ه 
در  تن عمتاره حنت)نم،     المیک،  ه دجت ای)ن یدینه، ینظتور یاد ی یکم ات یزمارا  فنجتاده

کتته ( 172: 2723 الغنتتم، ؛ عتتارف عبتتد21/801 :2830 اث)تتن، ه.ق کشتتته شتتد  ا تتن 720جتتال 
ات دیگتن  وتواد اصتفهانم   . اجتت جتیاو )ا   و ت)نگم روا تط اشتناف حنت)نم     ی دهنده نشا 

ختدیا    و وتیتن  تود  اجت که در در ار دولتت تنگ)تا     جیاو )ا های  تا ع ج)اجتاینان)ا  
؛ 1/121: 2722فاجتتتم،  ؛813-22/814: 2830 اث)تتتن، اناتتتاا داد  ا تتتندر حتتتنی)ن تیتتتادی 

 .(200، 8/2:  1114جمهودی، 
هتای یبتنتم  تن    در کنتار روش : جیاو )ا  الحاومو انتاا  نظای)ا   ه ای)ن  توجل  ه تور .8

فنجتتاد   نفتود در حاتات اجتتفاده کندنتد.      ات  در  نظایم خود ن)ز  ناییهاکنه و تام)ع، 
 ، تیغانتاا   .ن)ز ینجوا  ودتن  پ)ش ،ن)نوهای نظایم همناه کاروان)ا  و در خدیت ای)ن حج

تتن   تن    نظایم جنآیات ایار  اینایه.ق  743عنوا  ای)ن حاج در جال   های)ن نظایم تن  
عیت این تغ))ن ج)اجت  ی در اره .(1/773: 2717 فهد، یافت  ا نها ادایه  حج  ود که تا ید 

کته شتنین یکته     ه.ق 747گویتا پتس ات جتال     اطالعا  د ) م در دجت ن)نت. ،جیاو )ا 
عباجم، خابه خواند   ه ناا فاطم)تا  را   ی دل)ل ننج)د  ینتمنی هم)شگم ات جوی خی)فه  ه

 :2717فهتد،   ایتار  حتج گماشتتند  ا تن    )نا  تن  را  ن جیاو )ا  ای ،دو اره ات جن گنفت

 ا  عهده داشت وجال ایار  حج را  ن 14که  ود  یدیگن ات اینای تن طاشتک)ن  .(1/777
 .(2/874 :2717  فهد، کند  ا ن خواهم شنین یکه یبارته یم تیاده

ووود  ی دهنده ، نشا ی تن   ن ینند ایار  حاج عنا )ا ات نصب اینا رویدادهای پس
. در همتا  جتال نانتت ایتار      هنتتند عباجم در یکته   -ن)نوهای یاالن  در  جیاو م 

 نخم ات پژوهشتگنا   ته تحنیتک     ی (  )ن او و  ندگا  یکه که  ه گفتهه.ق 743 تیغ  جال 
ی داد کته  ته   هتایم رو درگ)نی ،یاالفا  حکویت عباجم  ن ای)ن حاج عناق شوریده  ودند

های دیگتنی ن)تز   گزارش .(34: 2830 شه،ی؛ الانا773: 2717فهد،   ا نپ)نوتی  تیغ اناای)د 
 742کته در جتال   او )ا  و عباجت)ا  ارائته شتده اجتت. این    اختالف ای)ن یکه  تا جتی   ی در اره

ن )ب عیویا  را  ه یکه فنجتادند تا ات ای)ن یکه  نای عباجت)ا   )زتت    ،عباج)ا  ا وطالب تینبم
جم و جیاو )ا  روی داده  تود  م ی)ا  ای)ن یکه  ا خیفای عبادهد که اختالفنشا  یم ، گ)ند

ن)ز ی)ا  طنفدارا  ج)اد  فاطم)ا  و ای)ن حتج و   771در جال  .(24/237: 2721 ووتی، ا ن 
و  نتد هایم روی داد و ینبنی که عنا )ا   ا ختود  ته یکته آورده  ود   کاروا  عنا م درگ)نی

جتور ای)ن یکه شکنته شد. ایتن وا زته نشتا     عباجم حک شده  ود  ه د ی روی آ  ناا خی)فه
و ات  ی ات عباج)ا  و جتیاو )ا  را داشتت  گ)ن ها  صد کنارهی)ن یکه در این جالدهد که ایم

تن انس داشتت  وانش)نم ای)ن ی تدر تن   ه وای ای)ن ینائم عیوی که ات نظن یههبم  ا او  )ش
 .(24/221: 2721ووتی،  ا ن ناراضم  ود 

هتای دیگتن ن)تز ات    ،  ته روش در ایور حتنی)ن   ن اجتفاده ات اینای تن  افزو جیاو )ا  
کندنتد. آنتا  دو  تار  ته یکته      خود  ن یکه اجتفاده یتم  ی  در  نظایم  نای  ن ناری جیاه

البتته رویکتند جتیاو )ا   ته     . کندنتد وادار لشکن کش)دند و ای)ن یکه را  ه اطاعتت ات ختود   
آرایم در  نا تن   ؛ تینا اینای یکه آ  را صنتماا نشدچن)ن ج)اجتم  نای آنا  چندا  آجا  

ییکشتاه  تیتنا   ؛انااا شد ه.ق 737کشم جیاو )ا  در جال اول)ن لشکنکندند.  خود تی م یم
یکه را  ه  یمنو خود  )فزاید تا  نای هم)شه  ته   خواجت یم ،که در اوج  در   ودجیاو م 

و  ته یکتم ات جتندارا  تتن   ته نتاا       ر ایتن  ؛ اتفاطم)ا   تن آ  جتنتی)ن پایتا  دهتد     ی جیاه
تصتنف  یکته و یدینته را    ،حاکم یمنضمن  ه اطاعت درآورد  که د یأیوریت دا« تنشک»
، ای کته جتال  زتد ای)تن یکته      گونته   ته  نتد؛ تشتم رفتار کند تنشک  ا یندا یکه  هجراه  .ندک
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؛ 282 :2847  راونتدی،  اختصاص ایوال و ا ااعا   ه  اهل حتنی)ن و یاتاورین   ( و رنداتد
 .(130-0/137 :[تا ] م ،خیکا ا ن

ایکانا  رفاهم ایااد کتند. او   نای حااج و  کند را تزم)ن حجهای  یکشاه یناتل و راهی
: 2722  فاجتم،  شتود   اتجتاتی   نتا  ت )تده    و ینت تل شتود  عنفا   ه یکته  آ  داد  دجتور

 در ینت)ن حتج   این)تت چن)ن ا تدایاتم یووتب    .(774-1/770 :2717فهد،  ؛ ا ن141 -8/142
اروا  حتج  تدو  یحتافم    کت اجتت   آی)زی گفتته شتده   ای که در گزارش ایناق گونه شد؛  ه

 (ه.ق 723-734 نک)ارق   در حکویت جیاا  .(0/130 :[تا ] م خیکا ، ا نکند   حنکت یم
اث)تن،   ا تن  ه.ق  721جتال  در  پس ات رج)د   ه وتار  ، َناوِجْتانمالمیک  یاد ،وا وتینش)زم

)اری  نت  کارهای( 8/131 :2713 خیدو ، ؛ ا ن42 :2804، نداری اصفهانم ؛ 21/132 :2830
 تن   د  تن حتنا ایایتا    )تع و  بتن عبتاس      جاخت نانتت)ن گنبت  در حنی)ن شنیف)ن انااا داد. 

 .(8/122: 2872االیت)ن،   یحنن ؛3/127 :2830 اث)ن،  ن  ادهند  ننبت یماو عبدالمایب را  ه 
در  تن عمتاره حنت)نم،     المیک،  ه دجت ای)ن یدینه، ینظتور یاد ی یکم ات یزمارا  فنجتاده

کتته ( 172: 2723 الغنتتم، ؛ عتتارف عبتتد21/801 :2830 اث)تتن، ه.ق کشتتته شتتد  ا تتن 720جتتال 
ات دیگتن  وتواد اصتفهانم   . اجتت جتیاو )ا   و ت)نگم روا تط اشتناف حنت)نم     ی دهنده نشا 

ختدیا    و وتیتن  تود  اجت که در در ار دولتت تنگ)تا     جیاو )ا های  تا ع ج)اجتاینان)ا  
؛ 1/121: 2722فاجتتتم،  ؛813-22/814: 2830 اث)تتتن، اناتتتاا داد  ا تتتندر حتتتنی)ن تیتتتادی 

 .(200، 8/2:  1114جمهودی، 
هتای یبتنتم  تن    در کنتار روش : جیاو )ا  الحاومو انتاا  نظای)ا   ه ای)ن  توجل  ه تور .8

فنجتتاد   نفتود در حاتات اجتتفاده کندنتد.      ات  در  نظایم خود ن)ز  ناییهاکنه و تام)ع، 
 ، تیغانتاا   .ن)ز ینجوا  ودتن  پ)ش ،ن)نوهای نظایم همناه کاروان)ا  و در خدیت ای)ن حج

تتن   تن    نظایم جنآیات ایار  اینایه.ق  743عنوا  ای)ن حاج در جال   های)ن نظایم تن  
عیت این تغ))ن ج)اجت  ی در اره .(1/773: 2717 فهد، یافت  ا نها ادایه  حج  ود که تا ید 

کته شتنین یکته     ه.ق 747گویتا پتس ات جتال     اطالعا  د ) م در دجت ن)نت. ،جیاو )ا 
عباجم، خابه خواند   ه ناا فاطم)تا  را   ی دل)ل ننج)د  ینتمنی هم)شگم ات جوی خی)فه  ه

 :2717فهتد،   ایتار  حتج گماشتتند  ا تن    )نا  تن  را  ن جیاو )ا  ای ،دو اره ات جن گنفت

 ا  عهده داشت وجال ایار  حج را  ن 14که  ود  یدیگن ات اینای تن طاشتک)ن  .(1/777
 .(2/874 :2717  فهد، کند  ا ن خواهم شنین یکه یبارته یم تیاده

ووود  ی دهنده ، نشا ی تن   ن ینند ایار  حاج عنا )ا ات نصب اینا رویدادهای پس
. در همتا  جتال نانتت ایتار      هنتتند عباجم در یکته   -ن)نوهای یاالن  در  جیاو م 

 نخم ات پژوهشتگنا   ته تحنیتک     ی (  )ن او و  ندگا  یکه که  ه گفتهه.ق 743 تیغ  جال 
ی داد کته  ته   هتایم رو درگ)نی ،یاالفا  حکویت عباجم  ن ای)ن حاج عناق شوریده  ودند

های دیگتنی ن)تز   گزارش .(34: 2830 شه،ی؛ الانا773: 2717فهد،   ا نپ)نوتی  تیغ اناای)د 
 742کته در جتال   او )ا  و عباجت)ا  ارائته شتده اجتت. این    اختالف ای)ن یکه  تا جتی   ی در اره

ن )ب عیویا  را  ه یکه فنجتادند تا ات ای)ن یکه  نای عباجت)ا   )زتت    ،عباج)ا  ا وطالب تینبم
جم و جیاو )ا  روی داده  تود  م ی)ا  ای)ن یکه  ا خیفای عبادهد که اختالفنشا  یم ، گ)ند

ن)ز ی)ا  طنفدارا  ج)اد  فاطم)ا  و ای)ن حتج و   771در جال  .(24/237: 2721 ووتی، ا ن 
و  نتد هایم روی داد و ینبنی که عنا )ا   ا ختود  ته یکته آورده  ود   کاروا  عنا م درگ)نی

جتور ای)ن یکه شکنته شد. ایتن وا زته نشتا     عباجم حک شده  ود  ه د ی روی آ  ناا خی)فه
و ات  ی ات عباج)ا  و جتیاو )ا  را داشتت  گ)ن ها  صد کنارهی)ن یکه در این جالدهد که ایم

تن انس داشتت  وانش)نم ای)ن ی تدر تن   ه وای ای)ن ینائم عیوی که ات نظن یههبم  ا او  )ش
 .(24/221: 2721ووتی،  ا ن ناراضم  ود 

هتای دیگتن ن)تز ات    ،  ته روش در ایور حتنی)ن   ن اجتفاده ات اینای تن  افزو جیاو )ا  
کندنتد. آنتا  دو  تار  ته یکته      خود  ن یکه اجتفاده یتم  ی  در  نظایم  نای  ن ناری جیاه

البتته رویکتند جتیاو )ا   ته     . کندنتد وادار لشکن کش)دند و ای)ن یکه را  ه اطاعتت ات ختود   
آرایم در  نا تن   ؛ تینا اینای یکه آ  را صنتماا نشدچن)ن ج)اجتم  نای آنا  چندا  آجا  

ییکشتاه  تیتنا   ؛انااا شد ه.ق 737کشم جیاو )ا  در جال اول)ن لشکنکندند.  خود تی م یم
یکه را  ه  یمنو خود  )فزاید تا  نای هم)شه  ته   خواجت یم ،که در اوج  در   ودجیاو م 

و  ته یکتم ات جتندارا  تتن   ته نتاا       ر ایتن  ؛ اتفاطم)ا   تن آ  جتنتی)ن پایتا  دهتد     ی جیاه
تصتنف  یکته و یدینته را    ،حاکم یمنضمن  ه اطاعت درآورد  که د یأیوریت دا« تنشک»
، ای کته جتال  زتد ای)تن یکته      گونته   ته  نتد؛ تشتم رفتار کند تنشک  ا یندا یکه  هجراه  .ندک

www.noormags.ir

http://www.noormags.ir


52 / دالیل و عوامل مؤثر در مناسبات دولت سلجوقی و امارت اشراف حجاز

در پتتم  .(1/730: 2717 فهتتد، ا تتن ختتواهم  تته  غتتداد آیتتد   ،  تتنای دادهاشتتم  تتن ا تتم یحمتتد
 ه دجتت آورنتد   را نتواننتند  در  پایداری در ینا ه جراه تحت این او  ،درگهشت تنشک

اشناف  تا  )تنو  رانتد  جتراه     ییکشاه و آشفتگم اوضاع پس ات او،  ین  ناگهانمدل)ل   ه و
 ؛117 و 21/111: 2830 اث)تن،  خواندنتد  ا تن  وی ات یکه،  ار دیگن خابته را  ته نتاا فاطم)تا      

ج)اجت اعزاا ن)نوی نظایم  ه یکه  .(7/170 :2232  ی شندی، ؛734-1/730 :2717 فهد، ا ن
-734   ن ییکشاه جتیاو م    نک)ارق( ن)ز  ه ناا یحمد 730 اع  شد ای)ن آ  شهن در جال 

 .(1/734 :2717 فهتد،   ته جتیانت رجت)ده  تود، خابته  اوانتد  ا تن        تتاتگم  که  ه (ه.ق 723
شتدید شتد. در ایتن جتال      734 تا جتالو ه دو تاره در جتال      ،ا وهاشم ،اختالف شنین یکه

کتاروا   ته وضتع     ،در پم آ  ویار  کند را کاروا  حج عناق هاشم در نزدیکم یدینه ا و
 :2830 اث)تن،  حاو)ا  وتا  ختود را ات دجتت دادنتد  ا تن       ن)ار  دی گنفتار شد و  ن)اری ات

فنتنتدش  اجتم  ته     ه.ق، 737در جتال   هاشتم  تا یتن  ا و   .(2/778 :2722 ؛ فاجم،21/110
دل)ل خابه خوانتد   ته نتاا فاطم)تا ،       ه جال، ایار  یکه رج)د. اختالف او  ا عناق ات هما 

ادند و جتراهم  ته فنیانتدهم    جیاو )ا  خ)یم تود  ه این یوضوع واکنش نشا  د .شنوع شد
ن)نوهتایم ات  ن یکته  د. ای)ت فنجتادند که ای)تن یکته را فتناری دا    ه یکه را  ن جاوتک)ن  اجرهبد

یکته  ار  آوری کند و  ا ونگ)د   ا اجرهبد  ن او پ)نوت شد و  ار دیگتن ایت    بایل عن  ومع
  .(8/112: 2722؛ فاجم، 1/737 :2717 فهد، ا ن ؛21/182 :2830 اث)ن،  ا ن را  ه دجت آورد
ششتم   ی جتده ات کاهش یافت؛ تینا نفود جیاو )ا  در حاات  کم کم ، زده ات این تیا   

 تاهلل   منتنشتد الشنوع اختالفا  خیفای عباجم  ا جیاو )ا  کته  ته درگ)تنی ی)تا       ا ، منی
ات تمنکز جیاو )ا   ن ینتائل   ،عباجم  ا جیاا  ینزود جیاو م ینان شد (ه.ق 021-012 

دل)تل   گتزاری اینان)تا   ته    هتا یتدتم حتج    الج و حنی)ن کاجته شتد و در ایتن جت   ین وا  ه ح
زن جتیاو )ا ،  تدر  ج)اجتم عتناق     ا)ل شد.  زد ات آنکه در پم ضت ها تزگونه ونگ این
 تدر    ی ینتائل ین توا  ته حاتات ن)تز ات ح)اته       ،طور کایل  ه دجت خیفای عباجم افتاد  ه

جیاو )ا  خارج شد و خود خیفا  ه گنتتنش نفتود ختود  تن حتنی)ن ادایته دادنتد. آختنین         
 ته شتنق    ، خوارتیشتاه)ا (   )تب پ)تدایش ر  دل)تل  جیاا   درتمند جالو ه جنان  ود که  ته 

یناتعتا   تن جتن     ی نت)اته که دردر حنی)ن جالو ه ارتباا و نفود  ،افزو   ن آ  کند.تووه 
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در پتتم  .(1/730: 2717 فهتتد، ا تتن ختتواهم  تته  غتتداد آیتتد   ،  تتنای دادهاشتتم  تتن ا تتم یحمتتد
 ه دجتت آورنتد   را نتواننتند  در  پایداری در ینا ه جراه تحت این او  ،درگهشت تنشک

اشناف  تا  )تنو  رانتد  جتراه     ییکشاه و آشفتگم اوضاع پس ات او،  ین  ناگهانمدل)ل   ه و
 ؛117 و 21/111: 2830 اث)تن،  خواندنتد  ا تن  وی ات یکه،  ار دیگن خابته را  ته نتاا فاطم)تا      

ج)اجت اعزاا ن)نوی نظایم  ه یکه  .(7/170 :2232  ی شندی، ؛734-1/730 :2717 فهد، ا ن
-734   ن ییکشاه جتیاو م    نک)ارق( ن)ز  ه ناا یحمد 730 اع  شد ای)ن آ  شهن در جال 

 .(1/734 :2717 فهتد،   ته جتیانت رجت)ده  تود، خابته  اوانتد  ا تن        تتاتگم  که  ه (ه.ق 723
شتدید شتد. در ایتن جتال      734 تا جتالو ه دو تاره در جتال      ،ا وهاشم ،اختالف شنین یکه

کتاروا   ته وضتع     ،در پم آ  ویار  کند را کاروا  حج عناق هاشم در نزدیکم یدینه ا و
 :2830 اث)تن،  حاو)ا  وتا  ختود را ات دجتت دادنتد  ا تن       ن)ار  دی گنفتار شد و  ن)اری ات

فنتنتدش  اجتم  ته     ه.ق، 737در جتال   هاشتم  تا یتن  ا و   .(2/778 :2722 ؛ فاجم،21/110
دل)ل خابه خوانتد   ته نتاا فاطم)تا ،       ه جال، ایار  یکه رج)د. اختالف او  ا عناق ات هما 

ادند و جتراهم  ته فنیانتدهم    جیاو )ا  خ)یم تود  ه این یوضوع واکنش نشا  د .شنوع شد
ن)نوهتایم ات  ن یکته  د. ای)ت فنجتادند که ای)تن یکته را فتناری دا    ه یکه را  ن جاوتک)ن  اجرهبد

یکته  ار  آوری کند و  ا ونگ)د   ا اجرهبد  ن او پ)نوت شد و  ار دیگتن ایت    بایل عن  ومع
  .(8/112: 2722؛ فاجم، 1/737 :2717 فهد، ا ن ؛21/182 :2830 اث)ن،  ا ن را  ه دجت آورد
ششتم   ی جتده ات کاهش یافت؛ تینا نفود جیاو )ا  در حاات  کم کم ، زده ات این تیا   

 تاهلل   منتنشتد الشنوع اختالفا  خیفای عباجم  ا جیاو )ا  کته  ته درگ)تنی ی)تا       ا ، منی
ات تمنکز جیاو )ا   ن ینتائل   ،عباجم  ا جیاا  ینزود جیاو م ینان شد (ه.ق 021-012 

دل)تل   گتزاری اینان)تا   ته    هتا یتدتم حتج    الج و حنی)ن کاجته شتد و در ایتن جت   ین وا  ه ح
زن جتیاو )ا ،  تدر  ج)اجتم عتناق     ا)ل شد.  زد ات آنکه در پم ضت ها تزگونه ونگ این
 تدر    ی ینتائل ین توا  ته حاتات ن)تز ات ح)اته       ،طور کایل  ه دجت خیفای عباجم افتاد  ه

جیاو )ا  خارج شد و خود خیفا  ه گنتتنش نفتود ختود  تن حتنی)ن ادایته دادنتد. آختنین         
 ته شتنق    ، خوارتیشتاه)ا (   )تب پ)تدایش ر  دل)تل  جیاا   درتمند جالو ه جنان  ود که  ته 

یناتعتا   تن جتن     ی نت)اته که دردر حنی)ن جالو ه ارتباا و نفود  ،افزو   ن آ  کند.تووه 

ا ل یمکن رج)د و  ه حد(، 74 -83: 2873حیمم،   )نم  ه جناش)ب ج وا افتاده  ودندوانش
صتدد حتهف   در کتم  کتم و   ودنتد   ه تادیتد  توا پنداختته   این تیانم  ود که خیفای عباجم  

دیگتن ات   در این تیا کندند.   ش روا ط  ا حاات را خود ایفا یمو ن جیاو )ا   نآیده  ودند
 تن    اجتم  تن   ی)تته فُشتنین  ا  یادی نشده اجت. خابه خوانده شد  در حنی)ن  ه ناا جیاو )

 خیتدو ،  خواند  ا تن  ( در دورا  ایار  خود  ه ناا عباج)ا  خابه یمه.ق 017 -023یحمد  
( ن)تتز 002-017 تتن فی)تتته   ، هاشتتمج)اجتتت ختتاروم وانشتت)ن او  ی در تتاره .(7/287: 2713
ی ختو  او  تا فاطم)تا ،     را اته  ی هایم در ارهتوا  تصوین روشنم تنج)م کند. گزارش نمم

کاروا  حتج عنا تم کته در جتال      او  ه ی ووود دارد و حمیه ،یانند فنجتاد  جف)نی  ه یصن
ای ات اختالفتا  او  تا عنا )تا  اجتت      نمونته  ،آیتد یکته یتم    ا ایار  نظن خادا  ته  ه.ق 082
هتتایم گتزارش  .(4/270: 2722؛ فاجتتم، 1/013: 2717فهتد،   ا تتن ؛22/218: 2830 اث)تن،   ا تن 
خیتدو  کته  ته     ومیته ن تل ا تن   ه ناا عباج)ا  ن)ز یووود اجت؛ اتاو  خابه خواند   ی در اره

هتای   ا  اشم ات جتال  داننته اجت که 000اج)ا  را تا جال خابه خواند   ه ناا عب ،صناحت
 تن   ی  اجتم  در تاره  .(7/174 :2232  ی شندی،اجت  یصادف حکویت وانش)ن وی  ن یکه 

 هتتنی   ی ند کته او  تا فاطم)تا  را اته    ال ول هنتت  ینا ع یتفق ی همه ت نیبا ( 007-002هاشم  
نا م در یوجتم حتج    ا عباج)ا   ه درگ)نی ی)ا  شنین یکه  ا حاو)ا  ع داشته و اختالفاتش

 .(1/18: 2717 فهد، ا ن ؛22/172: 2830 اث)ن، ینان شد  ا ن 004جال 
جتیاا  ییکشتاه جتیاو م     ه.ق 743در جتال   ،وتوتی  ا نگزارش   ن نا . ایااد پ)وند جببم:7

خواهن ختود را  ته   و نفود ج)اجم  )شتن  ن حاات، تصم)م گنفت   ن وزفن یحمدتام)ع   نای
ین پ)شنهاد  نای ای)تن یکته خوشتایند  تود و نظتن او را ویتب کتند.        ا ظاهنا آورد. ع د او در

فاطمم اطالع یا ند و  ی شنین یکه نمایندگانم را  ه یصن فنجتاد تا ات وضع ا تصادی خی)فه
ایتن   ، تصتم)م گنفتت  فتاطمم خبتن آوردنتد    ی هنگایم که آنا  ات وضز)ت ناینتاعد خی)فته  

یکته انتداخت و    ی .  دین تنت)ب ای)ن یکه  ار دیگن ناا فاطم)ا  را ات خابه رهیند راپ)شنهاد 
یایبتم ن)ایتده    جنانااا ایتن اتدواج در ینتا ع تتاریام    ی در اره  ه ناا عباج)ا  خابه خواند.

گزارشتم ات حضتور   اجتت،   هات جتنگنفتن ایتن وصتیت خبتن داد     وتوتی  اینکه ا ناجت و  ا
 :2721وتوتی،   ی)تن یکته  ته عتناق ارائته نتداده اجتت  ا تن        خواهن ییکشاه در یکه یا رفتن ا
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نفتن ایتن اتدواج را  نگدل)تل جتن   یکتم ات یح  تا ،   .(1/773: 2717 فهد، ا ن؛ 24/272-271
و پ)ایتدهای آ   شتنین نگتنا  آثتار    طنف داننته و یادآوری کنده اجت که عدا توافق دو

رجد شنین یکه دریافته  ود که یوضوع اتدواج نوعم فنیب ات جوی  نظن یم ه.   وداتدواج 
 توده اجتت کته  ته خضتوع و تبز)تت کایتل        شتا    و )ا   نای رج)د   ه اهداف ج)اجتم جیا
 .(48: 2830 شه،یالانا شد  نین یکه ات جیاا  جیاو م ینان یمش
 

 گیری . نتیجه3
 یاو )ا ج که دهد یمو اشناف و آتیو  فنض)ا  یان  نشا  جیاو )ا   یناجبا  ی یاالزه

نی)ن یزنتم حت   ،اشتناف  یناطق اجتحفاظمخالفت عباجم در ایور رجمم عنوا  نمایندگا    ه
شتناف  ته جتیاو )ا  و    ا یتالم هتای   وا نتتگم . داشتتند )ا  ر ا ت تنگاتنگم  ا فاطم ،شنیف)ن

تتنین   یهتم  ،داخیتم دو دولتت  هتای   در حتنی)ن و ونیتا    ج)اجتم  فاطم)ا   نای ایفای ن ش
کته   دهنتد  یتم تح ) تا  نشتا     .انتد   توده ناف  ا جیاو )ا  شدر روا ط ج)اجم ا ی ثنعوایل 

جتیاو )ا  و فاطم)تا   تن ح)تا  دولتت      ج)اجم و یتههبم  های  و ر ا ت وویانه روا ط جت)زه
عهتده   ندر روا تط اشتناف  تا جتیاو )ا      جتویه   ن شتم دو فاطم)ا   اجت.تأث)ن داشته اشناف 
تتنین   ت کتند کته ن)اتهتای یتالم اشتناف یهتم      وزئ)ا  یان  شده در یتن ی اله ثا  .داشتند

هنو ت ن)اتهای یتالم اشتناف    .نود روا ط ج)اجم دو دولت داشته اجتن ش را در فنات و ف
توجتزه  و )ا  اشتناف  تا جتیا   روا تط   ،شتدند  ات ارجال آ  ناتوا  یتم فاطم)ا   و شد تیاد یم

 را اتایار  اشناف  خود  نو نفود گهاری تأث)نجیاو )ا  این یاالزه نشا  داد که  یافت. یم
و  احتناا  ه آنتا   دلاویم ات اینای یکه و ،یالمهای  کمک چو  ،مق و ا زارهای یاتیفطن

جتیاو )ا   که ی)ا   یا )م دریمارائه شده های  ات گزارش .دادند انااا یمنظایم تهدید گاهم 
انتظتار جتالط)ن جتیاو م      )شتنیناجت. ای  ن نار نبوده  پ)وجته اشناف روا ط ینتحکم وو 

عباجتم و جتالط)ن جتیاو م  توده      ی ات اشناف، اعالا اطاعت و خواند  خابه  ه ناا خی)فته 
 اجت.
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نفتن ایتن اتدواج را  نگدل)تل جتن   یکتم ات یح  تا ،   .(1/773: 2717 فهد، ا ن؛ 24/272-271
و پ)ایتدهای آ   شتنین نگتنا  آثتار    طنف داننته و یادآوری کنده اجت که عدا توافق دو

رجد شنین یکه دریافته  ود که یوضوع اتدواج نوعم فنیب ات جوی  نظن یم ه.   وداتدواج 
 توده اجتت کته  ته خضتوع و تبز)تت کایتل        شتا    و )ا   نای رج)د   ه اهداف ج)اجتم جیا
 .(48: 2830 شه،یالانا شد  نین یکه ات جیاا  جیاو م ینان یمش
 

 گیری . نتیجه3
 یاو )ا ج که دهد یمو اشناف و آتیو  فنض)ا  یان  نشا  جیاو )ا   یناجبا  ی یاالزه

نی)ن یزنتم حت   ،اشتناف  یناطق اجتحفاظمخالفت عباجم در ایور رجمم عنوا  نمایندگا    ه
شتناف  ته جتیاو )ا  و    ا یتالم هتای   وا نتتگم . داشتتند )ا  ر ا ت تنگاتنگم  ا فاطم ،شنیف)ن

تتنین   یهتم  ،داخیتم دو دولتت  هتای   در حتنی)ن و ونیتا    ج)اجتم  فاطم)ا   نای ایفای ن ش
کته   دهنتد  یتم تح ) تا  نشتا     .انتد   توده ناف  ا جیاو )ا  شدر روا ط ج)اجم ا ی ثنعوایل 

جتیاو )ا  و فاطم)تا   تن ح)تا  دولتت      ج)اجم و یتههبم  های  و ر ا ت وویانه روا ط جت)زه
عهتده   ندر روا تط اشتناف  تا جتیاو )ا      جتویه   ن شتم دو فاطم)ا   اجت.تأث)ن داشته اشناف 
تتنین   ت کتند کته ن)اتهتای یتالم اشتناف یهتم      وزئ)ا  یان  شده در یتن ی اله ثا  .داشتند

هنو ت ن)اتهای یتالم اشتناف    .نود روا ط ج)اجم دو دولت داشته اجتن ش را در فنات و ف
توجتزه  و )ا  اشتناف  تا جتیا   روا تط   ،شتدند  ات ارجال آ  ناتوا  یتم فاطم)ا   و شد تیاد یم

 را اتایار  اشناف  خود  نو نفود گهاری تأث)نجیاو )ا  این یاالزه نشا  داد که  یافت. یم
و  احتناا  ه آنتا   دلاویم ات اینای یکه و ،یالمهای  کمک چو  ،مق و ا زارهای یاتیفطن

جتیاو )ا   که ی)ا   یا )م دریمارائه شده های  ات گزارش .دادند انااا یمنظایم تهدید گاهم 
انتظتار جتالط)ن جتیاو م      )شتنیناجت. ای  ن نار نبوده  پ)وجته اشناف روا ط ینتحکم وو 

عباجتم و جتالط)ن جتیاو م  توده      ی ات اشناف، اعالا اطاعت و خواند  خابه  ه ناا خی)فته 
 اجت.
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 .ال نی وایزة :النزودیه .کوشش شیتو 
. تح )ق یحمتدفه)م  القریاخبار ا ااحاف الوری ب. (2717  ن یحمد. فهد، نام عمن ا ن -

 ال نی.اا: یکه شیتو .
 الفکن. دار : )نو  .البدایه و النهایه .(2717  ن عمن.  ، ا والفداء اجماع)لدیش م کث)ن ا ن -
 .وی)یتم  ی تنومته . سدلجوقی  ی سلسدله  اداریخ . (2804 . ن عیتم  فتح ،اصفهانم  نداری -

  . ن)اد فنهنگ اینا  :تهنا 
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وغناف)تایم ن)نوهتای   جتاتیا    انتشتارا   تهتنا :   .هاطلس شیع .(2837 . رجول ،وزفنیا  -
 .ینیح

تهتتنا : تیتتتو  جتتبز، جتتاتیا  وغناف)تتایم ن)نوهتتای  .راه حدد  .(2832.  ----------- -
 ینیح.

اهلل ناصتنی   تنومه و اضافا  عبتد  .دولت سلجوقیان. (2873  .الدین احمد کمال ،حیمم -
 ..  م: پژوهشگاه حوته و دانشگاه8طاهنی. چ 

 .رقابت عباسیان و فاطمیان در سیادت بر حرمین شدریفین . (2830 . جی)ما  ،خنایشه -
 . نشن یشزن :تهنا ی رجول وزفنیا .  تنومه

 :یصتن  .الحرا خالصةالکال  فدی بیدان امدراء البلدد     .(2810  .  ن تینماحمد، ال حد - 
 .المابزة الا)نیه

اداریخ االسدال  و وفیدات الميداریر و      .(2728  . تن احمتد   التدین یحمتد   شمس، دهبم -
 دار صادر، الکتا  الزن م، الثان)ه. : )نو  .تح )ق عمن عبدالنالا تدینی .األعال 

السدرور در اداریخ    ال ددور و آیده   راحده  .(2847 .  تن جتی)ما    راوندی، یحمد ن عیم -
   تهنا : ای)نکب)ن. تصح)ح یحمد ا بال. .سلجوقآل
یکتبتة   :طتائن  .مکه عبر ع دور االسدال   ااریخ امراء (. 2717.  حنت)ن عبدالفتا  ، راوه -

 .المزارف
 : )تنو   . ا الثان)ته. ه 784_301مکه و عالقااها الخارجیده  . (2710 . احمد عمن، تییزم -

 .  الدار الزن )ه لیموجوعا 
ی رجتول وزفنیتا .    . تنومته ااریخ مکه از آغاز اا شرفای مکه(. 2830جباعم، احمتد.    -

 تهنا : یشزن. 

 جمت. :تهنا  .سلجوقیان .(2834 . جتارتاده، یی)حه -
 : )تنو   .فدی اداریخ المدیندة اليدریفه     التحفة اللطیفه .(2727  .الدین جااوی شمس -

 .  الکتب الزیم)ه دار
 .دارالکتب الزیم)ه : )نو  . ه کوشش یحمد عبدالحم)د .وفاء الوفاء .(1114  .جمهودی -

.  تاهنه:  ااریخ الفداطمیین فدی شدمال افرقیده و م در و بدالد اليدا         تا[. . ] مط وش -
 النفائس. دار
یکه آوردگاه ر ا ت اینای اینانم و یصنی  ات  ن  جتوا تتا   » .(2837  .جاجا  ،طهماجبم -

 .8. ش2س . پژوران ااریخ .«ششم هانی(
 دارالبشائن. :دیشق .ااریخ امراء مکة المکرمه .(2728  .عبدالغنماحمد عارف  -
 .نشن ا ی)م :تهنا . المنوره نهااریخ امراء المدی .(2723  .--------------- -
 .اداریخ دولدت آل سدلجوق    .(2231  . تن یحمتد   یحمتد  ا وعبتد اهلل   ،االصفهانمعماد  -

 .اآلفاق الادیدة دار : )نو 
 .یکتبة االجدی :یکه .ده)ش  ه کوشش ا ن .افادة االناا .(2781  . ن یحمد عبداهلل ،غازی -
یکه: یکتبته   .شفاء الغرا  بأخبار البلدالحرا  .(2204  .الدین یحمد ن احمد فاجم، ت م -

 التهفه الحدیثه.
. تح )تق  العقدالثمین فی اداریخ بلدداالمین   .(2722 . ---------------------- -

 : دارالکتب الزیم)ه. )نو  یحمد عبدال ادر احمدعاا.
وتارة  :دیشق . ه کوشش تکار .و صناعه االنياء صبح االعيی .(2232 . ، احمد ی شندی -

 .الث افه
 . ه کوشش حنن االی)ن،  )نو ، دار التزارف .اليیعه اعیان (.2872  .یحنن االی)ن -
ینکتز   ریتاض:  .المنوره فی الع ر المملدوکی المدینه  (.2711 . یدینس، عبد النحمن -

 .المیک ف)صل لیبحوث و الدراجا  االجالی)ه
  .وتارة االو اف :یصن . ه کوشش الش)ال .ااعاظ الحنفاء. (2724 . احمد ن عیم ،ی نیزی -
 ی نایتته پایتتا . ی اول عباسددیان مراسدد  حدد  در دوره. (2821 ، عبتتاس. ن)تتا یوحتتدی -

 الزیوا.  ا ندانشگاه  م ارشد.کارشناج
 نشن کتا  ینوع.  . تهنا :ی ح  درباره .(2832 . و دیگنا ر )ه  ،ال اجممی)نا و -
الکتتب و   دار : تاهنه  .و فندون االدب  نهایة االرب .(2718 .  ن عبدالوها  نوینی، احمد -

 .الوثائق
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.  تاهنه:  ااریخ الفداطمیین فدی شدمال افرقیده و م در و بدالد اليدا         تا[. . ] مط وش -
 النفائس. دار
یکه آوردگاه ر ا ت اینای اینانم و یصنی  ات  ن  جتوا تتا   » .(2837  .جاجا  ،طهماجبم -

 .8. ش2س . پژوران ااریخ .«ششم هانی(
 دارالبشائن. :دیشق .ااریخ امراء مکة المکرمه .(2728  .عبدالغنماحمد عارف  -
 .نشن ا ی)م :تهنا . المنوره نهااریخ امراء المدی .(2723  .--------------- -
 .اداریخ دولدت آل سدلجوق    .(2231  . تن یحمتد   یحمتد  ا وعبتد اهلل   ،االصفهانمعماد  -

 .اآلفاق الادیدة دار : )نو 
 .یکتبة االجدی :یکه .ده)ش  ه کوشش ا ن .افادة االناا .(2781  . ن یحمد عبداهلل ،غازی -
یکه: یکتبته   .شفاء الغرا  بأخبار البلدالحرا  .(2204  .الدین یحمد ن احمد فاجم، ت م -

 التهفه الحدیثه.
. تح )تق  العقدالثمین فی اداریخ بلدداالمین   .(2722 . ---------------------- -

 : دارالکتب الزیم)ه. )نو  یحمد عبدال ادر احمدعاا.
وتارة  :دیشق . ه کوشش تکار .و صناعه االنياء صبح االعيی .(2232 . ، احمد ی شندی -

 .الث افه
 . ه کوشش حنن االی)ن،  )نو ، دار التزارف .اليیعه اعیان (.2872  .یحنن االی)ن -
ینکتز   ریتاض:  .المنوره فی الع ر المملدوکی المدینه  (.2711 . یدینس، عبد النحمن -

 .المیک ف)صل لیبحوث و الدراجا  االجالی)ه
  .وتارة االو اف :یصن . ه کوشش الش)ال .ااعاظ الحنفاء. (2724 . احمد ن عیم ،ی نیزی -
 ی نایتته پایتتا . ی اول عباسددیان مراسدد  حدد  در دوره. (2821 ، عبتتاس. ن)تتا یوحتتدی -

 الزیوا.  ا ندانشگاه  م ارشد.کارشناج
 نشن کتا  ینوع.  . تهنا :ی ح  درباره .(2832 . و دیگنا ر )ه  ،ال اجممی)نا و -
الکتتب و   دار : تاهنه  .و فندون االدب  نهایة االرب .(2718 .  ن عبدالوها  نوینی، احمد -

 .الوثائق
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