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روابط سلجوقیان و عباسیان (ملکشاه و المقتدی)
چکیده :

پس از فروكش كردن آخرین مقاومتهای وابسته به نظام ساسانی ،كشور ایران
جزئی از بخش شرقی سرزمینهای خالفت گردید .در ابتدا برای اداره هربخش از
سرزمینهای شرقی خالفت ،عامالنی از طرف خلیفه مسلمین اعزام میگردید .این عامالن
به عنوان نمایندگان تاماالختیار خلیفه عمل میكردند .از زمان طاهریان رابطه خلیفه با امرای
مستقل آغاز گردید و در دوران یعقوب لیث ،امارت استکفاء تبدیل به امارت استیال شد ،و
امرا از چنان قدرتی برخوردار گردیدند كه میتوانستند خلفا را تعویض ،وخود جانشینی را
تعیین كنند .از دوره آل بویه ،سلطنت وخالفت با هم آشتی كردند .آل بویه با وجودی كه
شیعه بودند خلفا را به رسمیت شناختند و در مقابل خلفا آل بویه را پذیرفتند .در دوره
سالجقه این رابطه به هم نزدیکتر گردید و خلیفه و سلطان به عنوان مکمل یکدیگر عمل
مینمودند.
در تحقیق حاضر سعی شده است تا روابط ملکشاه سلجوقی ،بزرگترین سلطان
سلجوقی كه به دستیاری خواجه نظامالملک بر تخت سلطنت نشسته بود و خلیفه المقتدی
به تصویر كشیده شود .این روابط به صورت كامل و یک دست (از ابتدای سلطنت
465ه.ق تا مرگ ملکشاه 485ه .ق) در هیچ متنی نیامده است .لذا با مراجعه به مراجع
واشارات پراكنده آنها سعی شده است تا موضوع به روشنی تبیین و تحلیل شود.
کلید واژه:

تركمانان سلجوقی ،بیعت ،خلیفه و سلطان ،ملکشاه ،خواجه نظام الملک ،المقتدی.
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مقدمه:

فتوحات پر دامنه سلجوقیان در تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران از آن جهت در
خور توجه است كه حکومت ملوک الطوایفی را كه از آغاز جدایی ایران از حوزه خلفا تا
این دوره در ایران رواج داشت از بین برد و با تسخیر دیگر بالد اسالمی كشوری پهناور و
نیرومند تشکیل داد كه از ایران و غالبا به دست عناصر ایرانی بر قسمت اعظم دنیای متمدن
آن روزگار حکومت میكرد .اما از طرفی نابودی حکومتهای مستقل در داخل ایران و از
بین رفتن مراكز آنان و تمركز یافتن این مراكز در یک مركز محدود ،لطمه شدیدی بر
فرهنگ ایرانی و معارف اسالمی وارد ساخت .از سوی دیگر ایرانیان را از اندیشههای
بلندی كه تا این تاریخ در باره استقالل و ملیت خود داشتند دور ساخت و آنان را چنان در
تعصبات دینی و فرقهای غرق نمود كه هر حکومتی ستمگر یا وحشی و ناآشنا با تمدن تن
در دادند و دستخوش حاالتی گردیدند كه حمله تركان غز و متعاقب آن تاخت و تاز
مغوالن را به سرزمین خود چندان غریب و بدیع نپنداشتند.
آلب ارسالن سلجوقی كه با نیروی شمشیر و تدبیر خواجه نظام الملک توانست به
طور كامل بر مدعیان سلطنت فائق آید و مانند عمو یش طغرل با قائم خلیفه عباسی
( 467-422ه.ق) معاصر بود و با آن كه به بغداد سفر نکرد همواره در حفاظت از دستگاه
خالفت و حمایت از خلیفه و دفع مخالفان او كوشا بود .او در آغاز پادشاهی خود به سال
 456ه.ق دستور داد دختر خلیفه را كه بدون رضایت پدرش به همراه طغرل به ری آورده
بودند به بغداد باز گردانند 1.او با ازدواج دخترش با پسر خلیفه موافقت نمود و روابط
دوستی و قرابت سببی بین خاندان سلجوقی و خاندان عباسی را استحکام بخشید .وی
همچنین بین خانواده سلجوقی و غزنوی در مشرق رابطه قرابت سببی بر قرار ساخت و
بدین ترتیب مرزهای امنی برای متصرفات خویش بوجود آورد و ده سال سلطنت او با
پیروزی های پیگیر وخیره كننده تركان سلجوقی و اعتالی اسالم و جانبداری از خالفت
عباسی به پایان رسید .در حالی كه قدرت و سلطه عالمگیر و عظیمی كسب كرده بود .وی
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پس از عبور از جیحون در سال  465ه.ق به دست یکی از یاغیان محکوم به اعدام به نام
یوسف خوارزمی مضروب گردید و پس از چند روز از دنیا رفت.

2

آلب ارسالن از بین فرزندان خود ملکشاه را به جانشینی برگزید .او كه به هنگام
مرگ پدر در ساحل جیحون بود همراه خواجه نظامالملک به سرعت به جانب خراسان
بازگشت و به تدبیر و درایت او در اندک زمانی عموم امرا و سر كردگان و شاهزادگان
سلجوقی در ماوراءالنهر وخراسان و كرمان و وعراق و شام به اطاعت فرمان او در آمدند و
دولت سلجوقی در عهد ملکشاه به منتهی درجه شکوه و عظمت و بسط خود رسید .هنگام
عبور از جیحون خواجه نظامالملک برای نشان دادن عظمت سلطنت و بسط قلمرو

سلجوقی «اجرت مالحان جیحون را بر انطاكیه حواله نمود 3».ملکشاه درحدود بیست سال
سلطنت خود دولت سلجوقی را به اوج عظمت و قدرت رسانید .اما سرانجام از قدرت
روزافزون خواجه و فرزندان و ایادی او در دستگاه سلطنت به تنگ آمد و بزرگترین رویداد
تاریخی در آن زمان یعنی قتل خواجه در رمضان سال  485ه.ق كه برخی آن را به تحریک
شاه دانستهاند رخ داد و مرگ مرموز شاه حدود پنج هفته پس از آن به این دوران پرشکوه و
جالل خاتمه بخشید.
رابطه ملکشاه و المقتدی:

در دومین سال سلطنت ملکشاه با مرگ القائم در سال  467ه.ق مقتدی خلیفه

شد .پدر او ابوالقاسم محمد بن القائم كه ذخیره الدین لقب داشت در سال  447در گذشته
بود از این رو القائم بامراهلل خالفت را به نوه خود داد .به نوشته ابن خلدون فخرالدوله
جهیر كه با خلیفه جدید بیعت كرده بود پسرخود عمیدالدوله را برای بیعت گرفتن نزد
ملکشاه فرستاد 4.در تاریخ دولت آل سلجوق آمده است كه ملکشاه بالفاصله جمعی از
بزرگان در بار خود را راهی بغداد كرد تا با خلیفه جدید بیعت كنند .خلیفه نیز در عوض
قاضی ابوعبداله بیضاوی را به همراه مویدالملک به ایران فرستاد تا از فرمانروای غزنین و
سلطان سلجوقی بیعت بگیرد 5.منابع از فاصله سه ساله  467الی  470و رابطه خلیفه و
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سلطان در طی این سه سال خبری به دست ندادهاند .جز این كه میدانیم كار بیعت به خیر
و خوشی به انجام رسید .از طرفی در سال  486ه.ق ملکشاه به توسط اتسز موفق به
تسخیر بیتالمقدس گردید و در سال  470ه.ق برادر خود تتش تاج الدوله را مامور حمله
به شام نمود و در همین سال به عللی كه در منابع ذكر نشده تصمیم گرفت كه بغداد را به
عنوان مركز خالفت انتخاب كند .در این مورد دو حدس را می توان صائب دانست:
 -1وسعت متصرفات و شورش هایی كه در متصرفات غربی صورت می گرفت سلطان را
بر آن داشت كه به جای اصفهان بغدادرا كه به متصرفات غربی نزدیکتر بود به عنوان
مركز سلطنت انتخاب نماید.
 -2تیرهگی روابط ملکشاه و خلیفه و انتخاب بغداد به عنوان مركز سلطنت ،كه بعدها در
سال  485ه.ق نیز به همین قصد و اخراج خلیفه از بغداد راهی آن شهر شد كه بدان
اشاره خواهد شد.
منابع بیشتر روی مورد دوم تکیه دارند چنان كه در كامل آمده كه ملکشاه تصمیم
داشت مقتدی را از بغداد بیرون راند و آن شهر را به پایتختی خود برگزیندو در حدود سال
 470ه.ق خواجه نظامالملک از تغیر سلطان نسبت به خلیفه آگاه شد  ...و در خفا به
خلیفه پیغام داد تا با خواستگاری از دختر ملکشاه پادشاه سلجوقی را به خویشتن دلگرم
نموده سردی موجود را از بین ببرد.

6

شاه و خلیفه تابع خواجه نظام الملک ( 474-470ﻫ.ق):

سالهای پس از  470ه.ق اوج قدرت ملکشاه است و در بیشتر ایام پادشاهی
ملکشاه دست نظام الملک را در شکل بخشیدن به سیاست سلجوقیان نسبت به خالفت
بغداد باز گذاشته بود .در اقتدار خواجه در عهد آلب ارسالن و ملکشاه هیچ شکی نیست.
به طوری كه عصر آلب ارسالن و ملکشاه را عصر نظام الملک نامیدهاند .و این بخاطر تدبیر
و كفایت و قدرت خواجه بوده است .ملکشاه خواجه را پدر خطاب میكرد و در این زمان
خواجه بزرگ در واقع دو حکومت را اداره میكرد حکومت سلجوقی و خالفت عباسی .در
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این دوران وزرای خلیفه بغداد با اشاره نظام الملک به رتق و فتق امور میپرداختند و قدرت
خواجه تا بدان جا بود كه هر گاه وزیر برخالف خواست او عمل مینمود از اصفهان حکم
عزل او صادر میشد .به عنوان نمونه می توان به عزل فخرالدوله جهیر از وزارت خلیفه
اشاره نمود.
«در سال  471ه.ق فخرالدوله ابونصر جهیر ازوزارت خلیفه
المقتدی بامراهلل معزول شد و این عزل به دستور نظامالملک انجام شد.
پسرش عمیدالدوله نزد نظام الملک آمد تا او را از پدرش خشنود سازد
نظام الملک خشنود شد و نزد خلیفه شفاعت كرد خلیفه نیز بار دیگر
عمیدالدوله را به كار گمارد ولی به فخرالدوله جهیر پدرش كاری رجوع
نکرد».

7

علت عزل چه بود و چرا خواجه نظام الملک دستور عزل فخرالدوله را صادر كرد؟
خواجه به بهانه این كه دست پنهان فخرالوله در پشت سر تهاجمات حنبلیان به مدرسه
نظامیه قرار دارد فرمان عزل او را صادر كرد و حتی كوشید پسرش مویدالملک را به عنوان
وزیر بر خلیفه تحمیل كند.

8

با عزل فخرالدوله فرزندش عمیدالدوله كه دست خود و

خانواده را به كلی از كار بركنار میدید شخصا به اردوی نظامالملک آمد تا برای پدر
وساطت كند اما عقل و كفایت او خواجه را خوش آمد و شاید هم متوجه دلبستگی خلیفه
به خانواده بنی جهیر شده بود .لذا عمیدالدوله داماد خواجه میشود .در این باره آمده است:
«قائم خلیفه او را برسالت پیش ملکشاه و خواجه فرستاد و ایشان
همه كارهای او بساختند و سلطان و خواجه را كفایت و رای و عقل و تدبیر
او خوش آمد و خواجه گفتی كاشکی مرا مثل او پسری بود و مقتدی وزارت
به ا و داد و او را تعظیم و تکریم تمام كرد و او صفیه دختر خواجه
نظامالملک را بخواست و به بغداد آمد و از او پسری آورد و آن دختر در
خانه عمید الدوله نماندو عمیدالدوله جمعی عدول را آورد تا دختر را مرده
دیدند ....خواجه از این حركت برنجید و باز بصالح آمد و مقتدی
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عمیدالدوله را از وزارت معزول كرد و به شفاعت خواجه بار دیگر وزارت
به او داد».

9

عمیدالدوله پس از عزل دوباره خدمت خواجه میرسد و حتی با دو دختر او

ازدواج میكند 10و به قول هندوشاه « باز بصالح آمد و مقتدی بشفاعت خواجه بار دیگر
وزارت باو داد».

11

سال  474روزﻫای خوش (پیوند خلیفه و سلطان):

پیوند ازدواج بین خلفای بنی عباس و پادشاهان سلجوقی از زمان اولین پادشاه این
سلسله سابقه داشت .طغرل بیک نخستین سلطانی بود كه در سال  448ه.ق برادرزاده خود
ارسالن خاتون را به عقد خلیفه القائم بامراهلل در آورد .سپس الب ارسالن در سال 464ه.ق
دختر خود صغری خاتون را به همسری خلیفه المقتدی باهلل راضی ساخت.

12

بنابراین

خلیفه خواهر سلطان ملکشاه را در عقد خود داشت .اما در سال  474در صدد ازدواج با
دختر سلطان بر آمد .دلیلش نیز آن بود كه همانگونه كه در وقایع سال  470ه.ق اشاره شد
ملکشاه تصمیم گرفته ب ود كه بغداد را به پایتختی انتخاب كند و مقتدی را از بغداد بیرون
نماید لذا خواجه برای تحکیم بنیان دوستی بین خلیفه و سلطان به خلیفه پیام داد كه با
خواستگاری از دختر ملکشاه پادشاه سلجوقی را به خویشتن نزدیک و دلگرم نماید .بنا بر
این ازدواج كامالً سیاسی است و عامل ازدواج خواجه بزرگ است كه در واقع دو دربار را
اداره مینماید .البته در اینجا باید نقش شیعیان اسماعیلی و تبلیغات آنان را نیز مد نظر داشته
باشیم .خواجه كه سنی متعصبی است سعی در حفظ قدرت خالفت نیز دارد .خواستگاری
كه از سوی خلیفه راهی در بار سلطان میشد فخرالوله جهیر بود كه پیش از این به دستور
خواجه عزل و فرزندش جانشین وی شده بود.
«المقتدی باهلل در سال  474ه.ق فخرالدوله جهیررا نزد ملکشاه
فرستاد تا دختر او را خواستگاری كند .او نیز به اصفهان آمد و دختر را به
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كابین پنجاه هزار دینار كه همه در حال آن را بپردازد عقد كرد و به بغداد باز
گردید».

13

اما عقد كنان به سادگی صورت نپذیرفت .شرایط عقد از نظر خلیفه بسیار طاقت
فرسا بود « .شرایطی بر خلیفه تحمیل گردید كه وی هیچ متعه یا زوجه دیگری مگر این
شاهزاده خانم نباید اختیار كند».

14

اگر چه این وصلت موجب تحکیم قدرت خالفت و

رفع خطر فوری میشد اما شرایط سخت آن به زعم خلیفه خشم او را در پی داشت و آتش
خشم خلیفه دامنگیر خاندان بنو جهیر شد.
سالهای  475ﻫ.ق الی 478ﻫ.ق عزل وزیر وکسب قدرت خلیفه:

پس از وصلت خلیفه با دختر سلطان ،خلیفه اولین گام را در راه كسب قدرت مالی
و سیاسی برداشت .مسایل مالی و سیاسی خلیفه توسط شخصی بنام عمید اداره میشد كه
از طرف سلطان تعیین شده و موجب محدودیت قدرت خلیفه میشد .اكنون خلیفه با
اطمینان از موقعیت خود در اولین اقدام عمید را نشانه رفت .عمید مسئولیت امور مالی و
كشوری در پایتخت و بغداد را به طور كلی و نظارت براقطاعاتی كه به خلیفه اختصاص
داشت و انتقال عایدات آن را بر عهده داشت .عمید عراق آنچنان قدرت پیدا كرده بود كه
به طرق مختلف كار را بر خلیفه سخت میكرد .در سال  475ه.ق با تحکیم پیوند بین
خلیفه و سلطان ،المقتدی از عمید به ملکشاه و خواجه شکایت برد 15 .خلیفه جهت طرح
شکایت یکی از بزرگان به نام شیخ ابو اسحاق شیرازی را راهی اصفهان نمود.
« ...بعث الخلیفه الشیخ ابا اسحق شیرازی رسوال الی سلطان یتضمن
الشکوه من العمید ابی الفتح (بن ابی اللیث عمید العراق و ارسل الی السلطان
16

ملکشاه یبشره»..

شیخ از بغداد به سمت اصفهان حركت كرد« .امام ابوبکر چاچ و چند
تن دیگر از بزرگان و اعیان در خدمت او بودند شیخ ابو اسحاق از هر
شهری كه میگذشت مردم به استقبال می آمدند و گرد كجاوه او ازدحام
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میكردند و بر آن دست میكشیدند و بر روی میمالیدند و بر سم اسبش
بوسه میزدند .گروهی درهم ودینار بر او نثار میكردند و صنعتگران
چیزهایی كه خود ساخته بودند و بازرگانان كاالهای خود بر كجاوه او
میریختند .شیخ در تمام این احوال میگریست و مویه میكرد چون به نزد
سلطان رسید درخواست خود را عرضه داشت سلطان همه را اجابت كرد و
دست عمید العراق را از هر چه متعلق به خلیفه بود كوتاه نمود .شیخ
ابواسحاق به مجلس نظام الملک در آمد و میان او و امام الحرمین جوینی
مناظراتی واقع شد و خبر آن معروف است».

17

پس از عزل عمید و احترام خواجه و ملکشاه نسبت به رسول خلیفه المقتدی
هدف بزرگتری را نشانه گرفت .بنوجهیر و به خصوص عمیدالدوله پس از پیوند سببی با
خواجه و حمایت خواجه از وی منافع سلطان و وزیر را بر منافع خلیفه ترجیح می داد چرا
كه اینک هم داماد خواجه نظامالملک بود و هم سرنوشت پدر معزول را پیش چشم داشت.
از طرف دیگر خلیفه به عللی در این اواخر با عمید الدوله سر سنگین بود كه از جمله آن
شرایط سنگین عقد دختر ملکشاه بود كه پیشتر از آن یاد شد .عالوه بر آن قدرتگیری
عمید الدوله پس از ازدواج دوباره با دختر خواجه موجب قدرت او شده بود .خلیفه پس از
عزل عمید عراق و احساس قدرت و مطمئن از حمایت سلطان دست به كار خطرناكی زد
كه نزدیک بود خالفت را نیز از كف بدهد و آن این كه در سال  476ه.ق عمیدالدوله را از
وزارت خلع و به جای او ظهیرالدین ابو شجاع محمد بن حسین را كه حامی سر سخت او
بود به وزارت برگزید 18.نظام الملک از اینکه داماد و هم پیمان او باید بر كنار گردد سخت
به خشم آمد و بنا بر روایت ابن جوزی حتی درصدد بر آمد كه خالفت را براندازد.

19

از

طرف دیگر الزم بود كه حمایت نظام الملک و سلطان سلجوقی نسبت به خاندان بنو جهیر
كه سر سپرده آنان بودند معلوم شود لذا در آن روزها «نامهای از نظامالملک رسید كه از
جانب ملکشاه و از جانب خود بنی جهیر را به اصفهان دعوت كرده بود آنان نیز با تمام
زادورود خود به اصفهان حركت كردند و در دستگاه سلطان مقامهای ارجمند یافتند .سلطان
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ملکشاه سرزمین دیار بکر را به فخرالدوله بن جهیر داد و سپاهی همراه او كرد كه آنجا را از
بنی مروان بستاند و در آنجا به نام خود خطبه بخواند و نام خود بر سکه زند 20».با جستجو
در منابع تاریخی عالوه بر حمایت از بنو جهیر یکی دیگر از علل ناراحتی وخشم خواجه از
وزارت ابوشجاع معلوم میشود:
« خواجه نظام الملک خواست ظهیر الدین ابو شجاع در سفر كعبه با
او موافقت كند قبول نکرد و بخواجه نوشت كه یکی از یاران حسن بصری
از او التماس نمود كه در سفر كعبه با او باشد»

21

كه همین اشاره برای پی

بردن به ناراحتی خواجه كافیست.
سال  479ﻫ.ق ورود ملکشاه به بغداد:

در سال  479ه.ق ملکشاه پس از فتح حلب در بالد شام به بغداد رفت .او در

مقابل خلیفه رفتار متواضعانهای در پیش گرفت و به نوشته بنداری پس از در یافت ردا و
شمشیر و مقام خود از دست خلیفه سعی كرد تا دست خلیفه را ببوسد .اما خلیفه مانع شد
و سرانجام شاه بر خاتم او بوسه زد .در همین بازدید بود كه ملکشاه در میدان چوگان به
بازی مشغول شد و پس از دیدار سلطان و خلیفه و خروج سلطان از سرای خلیفه
نظامالملک در همانجا توقف كرد تا همه امرا سلجوقی كه چهل تن بودند آمده و توسط اوبا
ذكر درجه و پایه و میزان حقوق و علوفه و سوارانشان به خلیفه معرفی شدند و خلیفه

خواجه را خلعت داد… 22در این سفر خلیفه خواجه را به رضی امیرالمومنین ملقب ساخت
و این لقب در تاریخ خالفت عباسی پیش از خواجه به وزیری اعطا نشده بود 23.در تاریخ
خلفا در باره این سفر آمده است كه:
«وفیها دخل السلطان ملکشاه بغدادفی ذالحجه و هو اول دخول الیها
فنزل بداد الملکه ولعب بالکره و قد تقاوم الخلیفه ثم رجع الی اصبهان …»

24

بخش اول خبر یعنی ورود سلطان به بغداد و اقامت در منزل خلیفه و بازی چوگان
با خبر بنداری یکی است .اما در پایان خبر متفاوت است ،آنجا كه مینویسد« :ثم رجع الی
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اصبهان» در حالی كه بنداری اشاره دارد كه« :خرج من بغداد الی خراسان»

25

البته تمامی

مورخین اشاره به خروج سلطان به سمت اصفهان دارند و خبر بنداری واحد است و شاید
اشتباه ناسخ باشد .اما سیوطی خبر دیگری دارد كه در بقیه منابع نیامده است و آن این كه:
«فیها قطعت خطبه العبیدی بالحرمین و خطب للمقتدی»

26

آیا تا كنون خطبه به نام مقتدی

در حرمین جاری نمیشد؟ در همین سفر ابو شجاع وزیر خلیفه خطبه معروف خود برای
ملکشاه را در حضور خلیفه میخواند:
« یا جالل الدین سیدنا امیر المومنین الذی اصطفاه اهلل لعزه الخالفه،
واجتباه لشرف االمامه ...فیطاعه تقبل علیک الخیرات من جوانبها و تدر
البركات بسحائبها» 27ای جالل الدین موالی ما امیر المومنین كه خداوند وی
را به عزت خالفت بر گزید و او را چوپان امت و پیشوا قرار داد نزد تو
امانتی كه به موقع نیز هست قرار داده و ترا به این نیکویی كه بر جای هست
انتخاب كرده وشمشیر بر تو آویخت ...به فرمانبری خلیفه مالها از اطراف
دنیا به تو روی میآورد .كه در این خطبه ضمن تایید ملکشاه به او تفهیم شد
كه مشروعیت سلطنت از جانب خلیفه میباشد «سبکباری و سرخوشی
سلطان در این ایام چنان بود كه اقطاعات خلیفه را افزایش داد و مالیاتهای
غیر قانونی و عوارض حمل و نقل كاالها و حق العبوری را كه از حجاج می
گرفتند بر داشت».

28

سالهای  480ﻫ.ق  482-ه .ق پیوند ازدواج خلیفه و دختر سلطان و تیرگی روابط:

اقامت ملکشاه در بغداد نا سال  480ه.ق به طول انجامید .هنگامی كه ملکشاه در

بغداد بود عروسی بین دختر سلطان و خلیفه آغاز شد در باره كیفیت عقد و عروسی
نوشتهاند كه در محرم سال  480دختر را برای عروسی به سرای خلیفه فرستاد همراه او
صد و سی شتر بود همه با پوششهای دیبای رومی و بار بیشترشان زر و سیم ،نیز سه
عماری و هفتاد و چهار استر با پوششهای دیبای ملکی و طوقهای زره بر شش استر دوازده
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صندوق از نقره بود پر از انواع زیورها و گوهرها و مهدی عظیم از طال سعدالدوله گوهر
آیین وامیر ارتق ]برسق[ و دیگر امرا پیشاپیش این جهاز در حركت بودند و مردم بر ایشان

دینار و جامه نثار میكردند 29.گویا قبالً در این مورد با سلطان صحبت شده بود و چون در
این هنگام ملکشاه به عزم شکار به بیرون از بغداد رفته بود

30

در نتیجه خلیفه خواستگاران

را نزد تركان خاتون فرستاد.
خلی فه وزیر خود ابوشجاع ظهیر الدین محمد بن الحسین الهمدانی را
نزد زوجه سلطان ،تركان خاتون فرستاد . ..وزیر به خاتون گفت سرور ما امیر
المومنین گوید :ان اهلل یامركم ان تودو االمانت الی اهلها ...سپس خاتون دختر
ملکشاه در محفحهای ...بیامد خلیفه نیز ولیمهای ترتیب داده بود...

31

این

مراسم در حضور بزرگانی مثل نظام الملک و ابو سعد مستوفی و ابوشجاع
برگزار گردید و حاصل ازدواج نیز تولد پسری بود كه نام او را ابوجعفر
گذاشتند.

32

از سال  481ه.ق چند عامل موجب تیره گی و سردی روابط شاه و خلیفه شد.
اولین عامل هنگام سفر سلطان به حج پدید آمد .در سال  481ه.ق ملکشاه قصد حج
كرد

33

در مسیر سفر حادثهای پیش آمد كه موجب شد حرمت خلیفه بشکند .برای تبیین

حادثه شرح این نکته الزم است كه عامل قتل آلب ارسالن پدر ملکشاه كوتوال یکی از قالع
بنام یوسف برزمی بوده است .كه پس از خطای تیری كه سلطان بدو انداخت از غفلت
همگان استفاده كرده با كارد آلب ارسالن را زخمی كرد و پس از آن
« یوسف برزمی كارد به دست می رفت ،جامع نیشابوری كه مهتر
فراشان بود میخ كوبی به دست داشت از پس او در آمد و بر سرش زد و بجا
كشت».

34

در عهد سلطان ملکشاه غالمی از غالمان خلیفه پسر ابن جامع را كشت .جامع به
خاطر انتقام غالم را تعقیب كرد و غالم به حرم خلیفه گریخت.
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«جامع به در حرم شد ...و خلیفه او را در حرم نگذاشت چون سلطان
برنشست جامع عنان سلطان بگرفت كه با او گستاخ بودی گفت ای خداوند
با كشنده پسر بنده همان كن كه من با كشنده پدرت كردم».

35

و به دالیلی كه در تحلیل خواهد آمد شاه دستوری صادر كرد كه در واقع هتک
حرمت خلیفه بود
«سلطان را [سخن جامع] موافق آمد و امیر حاجب قماج رابفرستاد تا
غالم را از حرم خلیفه بدر آورند و خلیفه مقتدی ده هزار دینار خون بها داد
تا ناموس حرم نشکنند سلطان نپذیرفت و گفت ناموس شکستن بهتر از
فرمان یزدان گذاشتن و قصاص بحق نافرمودن .غالم را به دست خصم داد تا
قصاص فرمود».

36

مورخ در حیرت میافتد كه آیا این همان سلطانی است كه میخواست بر دست
خلیفه بوسه زند؟ و این خلیفه همان چوپان امت و امیرالمومنین است كه وزیر خلیفه ابو
شجاع در مقابل ملکشاه توصیف مینمود؟ پس چرا چنین شد؟ با بررسی منابع اندكی كه
بجا مانده شاید برخورد خلیفه با دختر سلطان در ابتدای همین سال را بتوان یکی از علل
این واقعه قرار داد .دختر سلطان شکایت برخورد خلیفه را به دربار برد كه همرهان مورد
بیمهری قرار گرفته اند و خلیفه حرمت بانو را نگاه نداشته است در اوایل سال 481
تركانی كه همراه شاهزاده خانم سلجوقی بودند به واسطه خشونت و جنجال از حرم خلیفه
اخراج گردیدند

37

دختر سلطان از خلیفه و كمی توجه به خود شکایت نمود 38 .این واقعه

قبل از سفر ملکشاه به حج است و برخورد ملکشاه با خلیفه را می توان نوعی تنبیه وی با
زبان دیپلماسی دانست .پس از بازگشت ملکشاه از سفر حج كه با آغاز سال  482هجری
قمری مصادف بود شاه دخترش خاتون را به اصفهان فراخواند و در واقع بر جدایی تصریح
نمود اما این سفر هم بد فرجام بود در ربیع االول سال  482ه.ق این خاتون با پسری كه
از مقتدی پیدا كرده بود به درخواست ملکشاه از بغداد رو به اصفهان نهاد و در ذوالقعده
همان سال در اصفهان در گذشت.

39

اما پسرش معروف به امیرالمومنین كوچک محبوب و
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مقرب سلطان گردید 40واقعاً در میان شاهزادگان حرم چرا این پسر محبوب گردید؟ ایا
بخاطر مرگ زو د هنگام مادر بود ؟ یا با دادن لقب امیرالمومنین كوچک ملکشاه سودای
دیگری در سر داشت؟ اما هر چه كه بود اوضاع سیاسی حبر از حوادث شومی برای خلیفه
میداد.
سال ﻫای  485 -484ﻫ.ق سردی مناسبات ،اخراج خلیفه و مرگ ملکشاه (سلطان):

در سال 484ه.ق ملکشاه برای بار دوم به بغداد سفر كرد .اما این بار نه از

دیدارهای شبانه خبری بود و نه از بارعامهای روزانه و نه از خلیفه بغداد تجلیل شد.
براستی هدف از این سفر چه بود؟ نوشتهاند كه نخستین اقدام سلطان در این سال ساختن
مسجد جامع معروف سلطانی بود و دومین اقدام امر به بنا ساختمان جهت وزرا و اعیان
سلجوقی (و فیها قدم السلطان ملکشاه بغدادو امر به عمل جامع الکبیر و عمل االمراح .له
دورا 41...چنان كه ابن كثیر هم بدان اشاره كرده است.

« در این سفر ملکشاه مسجد جامع سلطانی را بنا نهاد و خواجه نظام
الملک و تاج الملک و سایر بزرگان هر یک خانه ای از برای خود ساختند تا
به هنگام اقامت در بغداد در آنجا منزل كنند».

42

در واقع به عللی كه قبالً از آن یاد شد مناسبات سلطان و خلیفه المقتدی در این
سفر سرد بود و سلطان به خلیفه اعتنایی نکرد و حتی تصمیم گرفت كه بغداد را تختگاه
زمستانی خود قرار دهد تصمیمی كه سابقه قبلی هم داشته است و ظاهراً علت شروع
عملیات ساختمانی در بغداد نیز همین بوده است.
« در این سفر یارانش از هرسو گرد آمدند از جمله برادرش تاجالدوله
تتش و قسیم الدوله آقسنقر صاحب حلب و بوزان صاحب رها و دیگر عمال
اطراف بیامدند سلطان مراسم شب میالد و جشن سده را در بغداد برگزار
كرد جشنی كه در شکوه و عظمت سابقه نداشت آنگاه وزیر خود نظام
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الملک و دیگران را فرمان داد كه برای خود در بغداد خانههایی بسازند كه
چون به بغداد در میآیند در آنها فرود آیند و سپس به اصفهان باز گردید».

43

در همین سفر بود كه سلطان اصرار ورزید كه خلیفه نامزدی پسر بزرگش كه بعدها
به نام المستظهر خلیفه شد را به نفع ابوالفضل جعفر نوه خلیفه و سلطان كه از دختر سلطان
متولد شده بود بهم بزند و سپس به اصفهان برگشت .در واقع دو هشدار سهمگین به خلیفه
داده شد اوال با شروع خانه سازی اطرافیان سلطان به خلیفه اخطار داده شد كه بغداد بزودی
مقر سلطنت سالجفه خواهد شد و دو سلطان هم در اقلیمی نگنجند .دوم آن كه مشروعیت
ولیعهد خلیفه زیر سئوال رفت .اكنون به خوبی روشن شده بود كه زمانه آبستن حوادثی
ناخوشایند است و خلیفه در بغداد بی تابی میكرد.
در سالهای آخر سلطنت ملکشاه به دالیل عدیده زندگی سلطان با تلخی و ناكامی
طی شد .بر اثر تغیرات كلی روسای مناصب نظم موجود در كشور دستخوش اختالل
گردید .از طرفی تركان خاتون همسر سلطان تقاضا داشت كه محمود فرزندش جانشین پدر
و وارث تاج و تخت معرفی گردد .اما خواجه نظامالملک شاهزاده بركیارق فرزند همسر
دیگر سلطان را برای احراز این مقام شایستهتر میدانست .از سوی دیگر خلیفه میخواست
به جای ابوالفضل جعفر نوه ملکشاه ،المستهظر باهلل را جانشین خود قرار دهد .بنابراین
سلطان كه دیگر عنان از دست داده بود در سال  485ه .ق عازم بغداد گردید .منتها پیش از
آن واقعه ای عظیم روی داد كه پایه های تخت سلطان را لرزاند و آن ماجرای قتل خواجه
بزرگ است كه برخی از مورخین یکی از علل آن را حمایت خواجه از خلیفه میدانستند و
چون ملکشاه عزم را جزم كرده بود كه خلیفه را از بغداد براند و خواجه را مانع می دانست
او را براند چنانکه سبکی مینویسد:
«چون پادشاه میدانست با بودن خواجه این كار عملی نیست پیش از
رسیدن به بغداد مقدمات قتل او را فراهم ساخت».

44

با قتل خواجه حامی خود در دربار سلطان را از دست داد و ملکشاه نیز وعده
وزارت را به رقیب خواجه یعنی تاج الملک قمی داد .چگونگی تیره گی روابط خواجه و
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ملکشاه خارج از بحث است اما اینکه شاید یکی از علل قتل خواجه حركت ملکشاه به
قصد عزل خلیفه بوده باشد مطلب مهمی است كه نیاز به تحقیقی جداگانه دارد.
در هر حال «سلطان ملکشاه پس از كشته شدن نظام المک روانه بغداد گردید و در
اواخر ماه رمضان به شهر در آمد از دولتمردان ابوالفضل [اسعد بن محمد موسی] براوستانی
یا بالسانی قمی یا [ مجدالملک قمی و تاج الملک ابوالغنایم مرزبان خسرو فیروز] وزیر
زوجه او تركان خاتون جاللیه دختر یکی از ملوک خانیه یا ماورالنهر همراه او بود
تاجالملک یکی از كسانی بود كه با نظامالملک دشمنی داشت و پیوسته علیه او سعایت
می كرد چون سلطان وارد بغداد شد قصدش آن بود كه در نخستین فرصت وزارت خویش
بدو دهد 45».در تاریخ فخری نیز آمده است:

«میان مقتدی و ملکشاه سلجوقی پیش آمدی شگفت رخ داد بدین
معنی كه نظر سلطان در باره خلیفه تغییر كرد از این رو عازم بغداد شد و در
سال  485بدانجا رسید نزد خلیفه پیغام فرستاد كه باید از بغداد خارج شود
و در هر كجا كه میخواهد سکونت نماید مقتدی ازآن پیشنهاد سخت
پریشان شد و از ملکشاه خواست تا یک ماه به او مهلت دهد ملکشاه پاسخ
داد یک ساعت نیزمهلت نمی دهم و فرستاده همچنان در میان ایشان آمد و
شد میكردند سپس با و .ساطت تاجالملک وزیر قرار شد به خلیفه ده روز
مهلت دهد».

46

سیوطی نیز دقیقا به همین مطلب اشاره دارد( .عاد الی بغداد فی سنه خمس و
ثمانین عازما علی اشرو ارسل الی خلیفه یقول :البد تترک لی بغداد و تذهب الی بلد ...قال:
امهلنی و لو شهرا ...فارسل الخلیفه الی وزیر السلطان یطلب المهله الی عشره االیام 47.پس
از قبول ده روز مهلت برای خلیفه سلطان عازم شکار شد و ظاهرا به علت خوردن گوشت
شکار مسموم گردید و در حالی كه تب شدیدی داشت در سوم شوال به بغداد باز گشت
اطبا وی را فصد كردند ولی موثر نیفتاد و پیش از آن كه خلیفه را تبعید نماید یا تاج الملک
را بر مسند وزارت ببیند در شب جمعه شانزدهم شوال از دنیا رفت .مطالب تاریخ بیهق
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صراحت دارد كه ملکشاه را بیر دست خادمی زهر دادند و آن زهر پیه خرگوش دریایی

بوده است 48.سیوطی برای آنکه آبروی خلیفه را حفظ كند مینویسد :فانفق مرض السلطان
ذو موته وعد ذلک كرامه للخلیفه و قیل ان الخلیفه حبل یصوم .فاذا افطر جلس علی الرماد

و دعا علی ملکشاه فاستجاب اهلل دعاه 49 ...تنها مورخی كه در مورد چگونگی مرگ ملکشاه
با دیگران نظری مخالف دارد نویسنده كتاب اخبار الدوله السلجوقیه است كه مینویسد:
و لما انفصل السلطان عن اصفهان و قصد مدینه السالم مرض فما
طال مرضه حتی توفی ...از زمانی كه سلطان شهر اصفهان را ترک گفت و
قصد مدینه السالم كرد كه مریض شد و مرضش طولی نکشید تا اینکه فوت
كرد.

50

كه برخالف نظر تمام مورخین دیگر در مورد محل مرگ اوست.

بنداری مینویسد و اما النوبه الثالثه فانه دخلها فی الرابع و العشرین من شهر
رمضان سنه  485بعد قتله نظام الملک و معه تاج الملک و كانت و فاته بها
فی شوال.

51

کالم آخر:

روابط ملکشاه و خلیفه یک دوره پرفراز و نشیب را پشت سر گذاشت .دوران
شادی و عیش :روزهایی كه سلطان وارد بغداد شد و بر دست خلیفه بوسه زد ،روزهای
خوش شادی و عروسی و  ...دوران غم و اندوه :روزهای پر محنت برای خلیفه ،حکم
تبعید ،تنگی وقت و ...
این واقعیت را نباید ندیده گرفت كه سلطان در برخورد با مدعیان تاج و تخت به
حمایت خلیفه نیاز داشت و زمانی كه خلیفه از او حمایت علنی نمیكند در خشم میشود
و تنها با پا در میانی خواجه بزرگ و قرار ازدواج چنانکه بررسی شد اوضاع آرام میشود.
ملکشاه پدر زن خلیفه و خلیفه داماد شاه است و میتوان ادعا نمود كه از این ازدواج دو
طرف سود میبرند اما نفر سومی را هم نباید نادیده گرفت همسر خلیفه كه دختر سلطان
بود .نقش همسر خلیفه در تیره گی روابط خلیفه و سلطان به درستی تبین نشده است .واقعا
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جای پای زن در وقایع پیش آمده چقدر است؟ اما مطمئنا بدگوییهای خاتون دختر سلطان
و نقش مادر وی تركان خاتون زن مقتدر شاه را نباید نادیده انگاشت و دست كم گرفت.
ضمن اینکه وقتی ملکشاه در اوج قدرت احساس می كند كه خواجه بزرگ جا را برای او
تنگ كرده است .بنابراین خلیفه جای خود دارد لذا پس از قتل خواجه عازم بغداد می شود
و در اینجا سخن از عزل نیست كه خلیفه مقتدر دیگری جایگزین المقتدی می شود ،سخن
از نفی بلد است و شکستن حرمت خلیفه ،اما روزگار به سلطان مهلت نمیدهد و در واقع
شاید هم اگر سلطان نمیمرد باز هم حکومت سلجوقی دچار چالش میشد و این مسئله را
حوادث پس از وی و جنگهای جانشینی و اوضاع آشفته حکومت سلجوقی نشان میدهد
كه نیاز به تحقیق موسع دیگری دارد.
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