
  ي انجمن ایرانی تاریخ نامه مطالعات تاریخ فرهنگی؛ پژوهش
  97ـ120، صص 1393 پاییز، ویکم بیستي  م، شمارهششسال 

 
  ماوراءالنهرنقش سادات علوي در تحوالت سیاسی 
  در قرن ششم هجري

  
  ∗محسن رحمتی

  
  چکیده

لوي ساکن در ماوراء النهر در قرن ششم هجري، نقش قابل تـوجهی در              سادات ع 
ویژه غلبه قراختاییان بر آنجا داشتند که         ، به ـ اجتماعی آن منطقه    سیاسیتحوالت  

هـاي    رغم قلّـت داده      به به خاطر سکوت منابع تاریخی، تا کنون مغفول مانده؛ ولی         
سـت و جامعـه      حـضور فعـال سـادات علـوي در عرصـه سیا            تـوان   تاریخی، می 

این مقالـه در صـدد اسـت، بـا        . ماوراءالنهر در قرن ششم را ردیابی و مطالعه کرد        
روش توصیفی ـ تحلیلی به فعالیت سـادات و نقـش آنهـا در تحـوالت سیاسـی       

دهد  هاي پژوهش، نشان می یافته. ماوراءالنهر در قرن ششم وضوح بیشتري ببخشد
ه، فرصتی براي آنها پیش آورد تا ضـمن   که پایگاه قويِ اجتماعیِ سادات در منطق      

 قراختاییـان، بـرآن ناحیـه را      ي  ي غلبه   ستیزه با قدرت قراخانیان، به نحوي زمینه      
بـه تقابـل بـا     فراهم کردند؛ اما در ادامه، ظاهراً به هدف تشکیل حکومت علـوي، 

سلطه قراختاییان برخاسته و برخی رخدادهاي اثر گذار سیاسی و اجتماعی را در         
  . احیه موجب شدندآن ن
 قراختاییـان،   ،هـا   سادات علوي، ماوراءالنهر، قراخانیـان، قرلـق      : هاي کلیدي   واژه

  . قطوان
   

      

                                                
   .)com.gmail@45mohsenrahmati(تان دانشیار گروه تاریخ دانشگاه لرس* 

  04/09/93: تاریخ تأییدـ  23/05/92 :تاریخ دریافت
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   مقدمه
دو  شـد کـه در هـر    اطالق می ) گاهی به آل ابی طالب    ( و) ع(سادات عموماً به فرزندان علی    

ق مغـصوبِ   نگرش سادات به خالفت به عنوان حـ  1.اند  با نسبت علوي معرفی شده     ،صورت
ها را در معـرض خـشم و آزار خلفـاي امـوي و            خود، در طول قرون نخستین اسالمی، آن      

 نیـز   ماوراءالنهر 3.کنند به مناطق دور دست مهاجرت       و مجبور ساخت تا    2عباسی قرار داده  
، مورد توجه سادات علوي واقع شده و بـا گـسترش   به لحاظ موقعیت جغرافیایی خاص آن  

یکی از ، تا پایان قرن چهارم به عنوان آن  مجاورهاي سرزمین  ونطقهمهاجرت سادات، آن م
 بـا همین زمان، با غلبه قراخانیان بر ماوراءالنهر، این منطقه       در   4.درآمدمراکز تجمع سادات    

هاي شمال و شرق سیحون وحدت یافته، سرنوشـت آنهـا بـا یکـدیگر      بیابانترکستان یعنی   
 ین خاطره هم ب5.دشطقه با خراسان و خوارزم منقطع پیوند خورد و پیوستگی سیاسی آن من     

باب تاریخ ماوراءالنهر، حوادث آن سامان در قرن  و همچنین به علّت فقدان متن تاریخی در
 نهایـت ، در )سازي که بر آینـده ایـران و آسـیا داشـت           تأثیر سرنوشت  ي  رغم همه  به( ششم،

 ،عی مـاوراءالنهر در ایـن قـرن   شناخت دقیق ماهیت تحوالت اجتمـا     تیرگی و ابهام است و    
                                                

 ،االسالم سـمعانی و کتابـه التحبیـر    تاج ،)ق1396/م1976( ،منیره ناجی السالم:  براي اطالع بیشتر نک.1
  .384ص ،جامعه بغداد :بغداد

عطار  مؤسسۀ ال:نجف، تحقیق السید احمد صقر، مقاتل الطّالبیین، )1428( ،ابوالفرج علی بن حسین اصفهانی:  نک.2
  .263ـ268، 207ـ210صفحات متعدد از جمله ص لثقافیه،

، سـروش  :، تـصحیح محمـد روشـن، تهـران    4ج ،تاریخنامـه طبـري   ،)1389(  بلعمـی، :نک براي نمونه .3
 ؛283ـ286ص، هدارالکتب العلمی :، بیروت2ج ،تاریخ یعقوبی، )1419( یعقوبی،؛ 1186ـ1152،1187ـ1153ص

 دنیاي کتاب، : ، تصحیح عبدالحی حبیبی، تهران    تاریخ گردیزي ،  )1363(گردیزي،   ؛550ـ557، ص مقاتل الطّالبیین 
  .176ص

  .194، صمجلس:   تهراناس اقبال، تصحیح عب،1 ج،تاریخ طبرستان، )1320مهتاریخ مقد(، ابن اسفندیار .4
ترجمه تاریخ ، )1354(؛ ناصح بن ظفر جرفادقانی،     368ـ387، ص تاریخ گردیزي :  براي شرح واقعه نک    .5

بنـدي مختـصر و    ؛ و یک جمع169ـ193بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ص: ، تصحیح جعفر شعار، تهران   یمینی
: ، ترجمه محمود محمودي، تهـران قرون وسطیبخارا دستاورد   ،  )1365 (، ریچارد نیلسون فراي   :مفید از واقعه در   
  . 198ـ207ص، علمی و فرهنگی
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 99  نقش سادات علوي در تحوالت سیاسی ماوراءالنهر در قرن ششم هجري

هایی از حضور سادات بـه       يِ منابع، نشانه    اما از البالي اطّالعات پراکنده    . است امري دشوار 
عنوان یکی از اقشار مؤثّر اجتماعی در تحـوالت سیاسـی و اجتمـاعی مـاوراءالنهر دیـده                   

متـون، جهـت   آوري و معرّفی اطّالعـات پراکنـده در ایـن      ، جمع رسالت این مقاله   1.شود  می
اجتماعی ماوراء النهردر قـرن    ـ  هاي سادات و نقش آنها در تحوالت سیاسی      ردیابی فعالیت 

سـادات   :دهـد  تشکیل مـی ارائه پاسخ روشن به این پرسش ششم است که محوریت آن را      
  ـ اجتماعی ماوراء النهر در قرن ششم هجري چه نقشی داشتند؟ علوي در تحوالت سیاسی

یکی، تـاریخ مـاوراءالنهر در قـرن    : ضر، حاوي دو محور اساسی است موضوع مقاله حا  
ششم و دیگري، جایگاه و موقعیت اجتماعی سادات علوي و تکاپوي سیاسی آنها به عنوان          

  .     یک قشر اجتماعی در این بستر تاریخی است
 که شایسته اسـت تـا کنـون    با توجه به فقر منابع و کمبود اطّالعات، هر دو محور، چنان    

کـه محـور نخـست، یعنـی تـاریخ       چنان. اند مورد توجه محقّقان و پژوهشگران قرار نگرفته  
 بارتولد مـورد مطالعـه و بررسـی    ي  نامه ترکستانماوراءالنهر در قرن ششم هجري، فقط در        

هـا در    و محور دوم، یعنی جایگـاه اجتمـاعی سـادات و تکـاپوي سیاسـی آن            2قرار گرفته 
الـدین   جـالل . کومت نیز با محور نخست، تفاوت زیـادي نـدارد  ماوراءالنهر براي تشکیل ح 

همایی در تشریح احوال مختاري غزنوي و سادات ممدوح وي، اشاراتی بـسیار مختـصر و          
ز در توضیح وضعیت تشیع در     و علی غفرانی نی    3کلّی درباره موقعیت اجتماعی سادات گفته     

                                                
، ترکستان نامـه  ،  )1352 (،بارتولد و.  و : نک دوره، نیا در منطقه نیا یخیتار منابع تیوضع از یآگاه يبرا .1
  .   35ـ74ص ،رانیا فرهنگ ادیبن: تهران کشاورز، می، ترجمه کر1ج
 و باسـورث  ،يفرا همچون محققان، گرید. 699ـ702، 682ـ688ص، 2ج همان،؛ 666ـ672ص همان،   .2

  داشته زمان نیا در ماوراءالنهر خیتار به یتوجه اندك خود، یمطالعات  موضوع تناسب به که زین یاوغلقفس
هـاي تحقیقـاتی وي       ها و یافته     و مطالب خود را  بر گفته       اطالعات ي همه اند،نگاشته یمطالب آن باب در ای

تـاریخ سیاسـی و   «، )1371(؛ باسـورث،   239ـ259ص،  بخارا دستاورد قرون وسطی   : نک (؛اند مبتنی ساخته 
، )5تـاریخ ایـران کمبـریج، ج   (تاریخ ایران از آمدن سلجوقیان تا فروپاشـی ایلخانـان       : در» دودمانی ایران 
ـ 183امیرکبیـر، ص  : بویل، ترجمه حسن انوشه، تهران    . آ.گردآوریج ي  ـ 121،192ـ ابـراهیم  ؛ محمـد    165ـ

  .   56ـ106گستره، ص: ، ترجمه داود اصفهانیان، تهرانتاریخ دولت خوارزمشاهیان، )1367(اوغلی،  فسق
  .311علمی و فرهنگی، ص: ، تهرانمختاري نامه، )1361(الدین همایی،   جالل.3
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 اخیراً نیـز  1.ات در آن منطقه دارد    النهر، فقط نگاه مختصري به موقعیت اجتماعی ساد       ماوراء
 به نقش سادات در  اما2اي در شرح تکاپوهاي سادات علوي در قرن پنجم نوشته شده،      مقاله

تـوان نخـستین    ترتیب، مقالـه حاضـر را مـی    بدین. تحوالت قرن ششم، پرداخته نشده است  
ن و تحلیـل  ي این موضوع به شمار آورد که با هدف تبیـی      پژوهش مستقلّ و تحلیلی درباره    

  . موقعیت سیاسی ـ اجتماعی سادات در جامعه ماوراءالنهر در قرن ششم، سامان یافته است
  

  ها و قراخانیان  سادات، قرلق
ماوراءالنهر، که همه شهرها و نواحی کرانه رود جیحون تا نواحی دو طـرف رود سـیحون و            

ترکستان مثل جند و  در قرن ششم حتی شهرهاي 3شد،  پیرامون دریاي خوارزم را شامل می     
گرفت، از زمان فتوحات اسالمی تا   صبران و بالساغون در آن سوي سیحون را نیز در برمی          
 از غلبـه قراخانیـان بـر    پـس  اما 4قرن پنجم، همواره، جزئی از  خراسان بزرگ بوده است،    

هـاي   اگرچـه بخـش  . بخش اعظم این ناحیه، وحدت سیاسی آن با خراسـان از بـین رفـت       
نطقه، در طول قرن ششم، وحدت سیاسـی نداشـت و هـر بخـشی از آن زیـر           مختلف این م  

پارچـه،   بایست به عنوان یک کلّ جغرافیـایی یـک         ي دولتی و حکومتی بودند، اما می        سلطه
بـراي تـأمین    ساداتی کـه بـه مـاوراءالنهر مهـاجرت کـرده بودنـد،         .مورد مطالعه قرار گیرد   

 برخـی .  شدندو اقتصادي داخل ف اجتماعی اقشار و اصناي هاي زندگی خود در همه هزینه
بـه تجـارت     برخـی نیـز   5.امالك زیـادي داشـتند     و به عنوان دهقان      به کشاورزي پرداخته  

                                                
، 4، س شـیعه شناسـی   ،  »لمغـو  حملـه  تا انیسامان سقوط از النهر ماوراء در عهیش خیتار« علی غفرانی،    .1
  . 10ـ12، ص1385  ،14ش
فصلنامه ، » پنجم سده در النهر ماوراء در حکومت لیتشک يبرا يعلو سادات يتکاپوها« محسن رحمتی، .2

  .  89ـ110، ص7،1389، ش2، سمطالعات تاریخ اسالم
، المغـرب  المـشرق الـی     من  حدودالعالم، )1362(،  مجهول المولف :  براي آگاهی از حدود ماوراءالنهر نک      .3
، تصحیح ،5، جالبلدان معجم، )ق1409(یاقوت حموي، ؛ 104ـ123طهوري، ص:  منوچهر ستوده، تهرانکوشش به

  . 45ـ47دارصادر، ص: ووستنفلد، بیروت
  . 123ـ128، صبخارا دستاورد قرون وسطی؛ 106، صحدودالعالم:  نک.4
تحقیـق مهـدي   ، 2ج، األعقاب و األلقاب و نساباأل  لباب ،)1371(،  بیهقیابوالحسن:  براي اطّالع بیشتر نک    .5

  .584صی العامه، اهللا العظمی النجفی المرعش هیآ همکتب: الرجایی، قم
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وري   پیشهها به اي دیگر نیز از آن  عده1.مشغول شده و در این زمینه هم شهرت بسیار یافتند
 غیـر از  ،و مشغله مهمن مالی، د سادات در صورت تمکّ   ظاهراً   2.ندمشغول بود گري   و صنعت 

 نها را بـا آ حدیث بود که تعلیم و انتشار علوم دینی و    اشتغال به    ؛نخست. حرفه خود داشتند  
در این مسیر برخی از آنها، تا آن حد پیش رفتند کـه حتّـی بـه        3.زد یار پیوند می   طبقه دین 

شرکت  ؛دوم 4.عنوان پیشوایانی مورد قبول، در جامعه سنّی مذهب آن سامان شناخته شدند           
در این مـسیر نیـز بـا    . دز ار که آنها را با سپاهیان و نظامیان پیوند میدر غزا و مبارزه با کفّ     

کسب عناوینی چون امیر، سـرهنگ، صـاحب الجـیش، سپهـساالر، و قاضـیان لـشکر بـه                   
  5.ترین مقامات نظامی رسیده و مسئولیت هدایت و سرپرستی لشکر را برعهده داشتند عالی

                                                
ـ :، تحقیق السید مهدي الرّجایی، قمالفخري فی انساب الطّالبیین، )ق1409(، اسماعیل بن الحسین مروزي   .1  ه مکتب
  .135، صهاهللا العظمی المرعشی النجفی العام هآی
، تحقیق عبداهللا عمر البارودي، نسابألا، .) ق1409( ، سمعانی؛639، ص2ج، و األلقاب و األعقاب نساباأل لباب  .2

  . 169، صالفخري فی انساب الطّالبیین ؛ 146، ص2، جبیروت، دارالجنان
، میراث مکتـوب : ، تحقیق یوسف الهادي، تهران علماء سمرقند  ۀالقند فی معرف  ،  )1378(،  نسفیحفص   ابو .3

،  االرشـاد : تحقیق منیره ناجی السالم، بغـداد  ،1 ج ،التحبیر فی معجم الکبیر   ،  )1975/  ق  1375(،   سمعانی ؛181ص
  .584، ص2ج،  و األلقاب و األعقابنساباأل لباب؛ 146، ص2، جاألنساب؛ همو، 252ص

 الفخري فی انـساب  ؛ 424، ص1ج ، و األلقاب و األعقاب  نساباأل  لباب: کدرباره وي ن   براي اطالع بیشتر     .4
، ترجمه محمد بن محمد بـن حـسین حـسینی،    فضایل بلخ، )1350(بلخی،  واعظ   الدین  صفی؛  103ص،  الطّالبیین

جواهر المضیئه ، ) ق1398(،  عبدالقادر قرشی؛357،350 صبنیاد فرهنگ ایران،: تصحیح عبدالحی حبیبی، تهران
 ابوالمحاسـن  ؛409ی الحلبـی، ص  عیسی البـاب : تحقیق عبدالفتاح محمد الحلو، قاهره3ج ،فی طبقات الحنفیه 
، عنّی بتصحیحه و تعلیقه محمدبدرالدین الفوائد البهیه فی تراجم الحنفیه، )ق1393( ،لکنوي هندي محمد بن عبدالحی

  .200، 220ص  ، مطبوعه مشهور پرتیس:ابوفراس النعسانی، کراچی
، اختیار ابراهیم الصریفینی، تحقیق خ نیشابور المنتخب من السیاق فی التاری،)1361(، فارسیبن اسماعیل عبدالغافر  .5

؛ 614، ص1ج، التحبیر فی معجـم الکبیـر    ؛  67ص،ه العلمی هین فی حوز   المدرس هجماع: محمدکاظم محمودي، قم  
 اهللا العظمی المرعـشی  ه آیه مکتب:، تحقیق مهدي الرجایی، قمهه المبارکرالشج، )ق1409( ،رازي محمد بن عمر فخر  

 ین   ؛155،  123،  106،  38، ص ۀالنجفی العامو األلقـاب و  نـساب األ لباب؛ 65، 28ص، الفخري فی انساب الطّالبی 
، عنّـی  عمده الطالب فی انساب آل ابـی طالـب        ،  )  ق1380(؛ ابن عنبه،    692، ص 2، ج 424، ص 1جاألعقاب،  

  . 40الحیدریه، ص: بتصحیحه محمد حسن آل الطالقانی، نجف
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 ایالت و عشایر قرلق که شالوده اصلی سپاه قراخانیـان را        ،قراخانیانکمیت  در زمان حا  
، دفـاع   جهت گسترش اسالم   حفظ نظم و دوام حکومت، مراقبت از ثغور        1دادند، تشکیل می 

ایالت و این  با در مجاورتسادات علوي    2.برعهده داشتند  را نیز  ار و مبارزه با کفّ    از مرزها 
 گویـاي   ،شواهد و قراین   .ه بود ها پیوندهاي محکمی برقرار شد     میان آن   و  شده عشایر مستقرّ 

بـه   جهت حفظ مرزهاي شرقی عالم اسـالم     ،ایالتاین  بخشی از    در این زمان که      ،آن است 
یباقوهـا و     ایغورهـا،  ،هـا   قپچـاق  یعنـی  (مسلمان شمال و شـرق      ایالت غیر  با   )غزا(مبارزه  
ـ        آنهاا   نیز ب   علوي بخشی از سادات   3،پرداختند) ها باسمیل ه مرزهـاي شـرقی رفت و در   4ه ـب

ها نوعی تـنش    در قرن ششم، بین قراخانیان و قرلق     5.برخی موارد فرماندهی آنها را داشتند     
سادات علوي در این قـضیه، بـا   . ساز تحوالت زیادي در ماوراءالنهر شد ایجاد شد که زمینه   

  .ها همراه بوده و در این مناقشات حضور داشتند قرلق
   

  ستیز با قراخانیانسادات و 
ي تاریخی مهـم در تـاریخ مـاوراءالنهر در قـرن شـشم، کـه سـادات نقـش                      اقعه و نخستین

                                                
 ، دارصـادر :تصحیح کـارل یوهـانس تـورنبرگ، بیـروت      ،  10 ج ،اریخالکامل فی الت   ،)  ق1386( ، ابن اثیر  .1

بنگاه ترجمـه و نـشر      : ، تصحیح هیوبرت دارك، تهران    سیرالملوك ،)1340(،  الملک  نظام ؛82ص ،11 ج ،173ص
  .122ـ124، 162ص ب،کتا
انان دائمی وجود نداشت و تنها در زمان ضرورت، دهق  سامانی نیروي نظامی جداگانه و    ي  در اوایل دوره   .2

 امـا در  ،دادنـد  که حکمرانان محلّی بودند، با دادن نیروي نظامی به امیر سامانی او را در مشکالت یاري می          
نیست، به تضعیف دهقانان و تشکیل و تقویت آن  به دالیلی که این بحث جاي بررسی ، سامانیي طول دوره

بودند که از اکناف  نیز  غازیانی،ر این دو در کنا.سپاهی منظم و یکپارچه از غالمان وابسته به خود پرداختند
.  کسب ثواب و جهاد در راه خدا با بیابانگردان کافر، به مـاوراءالنهر آمـده بودنـد       ي  قلمرو اسالمی به انگیزه   
  .   174،209،216ـ176، 165ـ166، صبخارا دستاورد قرون وسطی: براي اطالع بیشتر نک

 ؛377ص ، عامره: تصحیح معلم رفعت، استانبول،1 ج،الترك اتاللغ دیوان) ق1333ـ1335(، محمود کاشغري .3
  .365 ص،ترجمه تاریخ یمینی؛ 297ـ298، ص9، جالکامل فی التاریخ ؛173ص ،3؛ ج251ص ،2ج همان،

  .  614، ص1ج ،ریالکب معجم یف ریالتحب؛ 65ص، الفخري فی انساب الطّالبیین  .4
  . 67ص ،ابورالمنتخب من السیاق فی التاریخ نیش همانجا؛  .5
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اند اگر    که پژوهشگران نشان داده    چنان. خان است   چشمگیري در آن داشتند، سقوط ارسالن     
چه تکاپوهاي پر نشاط سادات علوي در قرن پنجم هجـري، بـراي تـشکیل حکومـت در                  

ا جایگـاه مـستحکم آنهـا در هـرم قـدرت و در جامعـه           ماوراءالنهر بـه نتی    جـه نرسـید، امـ
هاي قرن پنجم، سلطان سنجر سلجوقی       در واپسین سال   1.ماوراءالنهر، همچنان محفوظ ماند   

د بـن سـلیمان  و بـا لقـب           با غلبه بر ماوراءالنهر، یکی از امیران قراخـانی را بـا نـام محمـ
 و وي را در مقابل مخالفان حمایـت        ، تعیین خان به حکومت بخش غربی قراخانیان       ارسالن

با حاکمیت ارسالن و حمایت و نظارت عالیه سنجر، در ربع اول قرن ششم، آرامـش                  2.کرد
کی از سادات به نـام  در این دوره، ی 3.النهر به وجود آمد کامل سیاسی و اجتماعی در ماوراء  

  بـه   4،رگ منطقـه بودنـد  د بن ابی شجاع علوي که پدر و جدش از علماي بز          اشرف بن محم
 مطالـب  دهـد کـه   منابع اجازه نمـی هاي  دادهت قلّ 5.دشعنوان رئیس شهر سمرقند، منصوب     

با توجـه بـه تحقیقـات موجـود در           اما   ،در باب ماهیت و وظایف این منصب بدانیم       زیادي  
توان رئیس را  مـسئول        خصوص منصب رئیس در دیگر نقاط ایران در عصر سلجوقی، می          

ه بـه       6. امور کشوري در هر شهر دانست      ي  همحلّیِ ادار  پیونـد عمیـق سیداشـرف       البتّه توجـ
                                                

  . 96ـ97، ص»پنجم سده در النهر ماوراء در حکومت لیتشک يبرا يعلو سادات يتکاپوها «.1
، کتابخانه دانشکده الهیات تهـران،  تاریخ الفی،  )خطّی(احمد تتوي   ؛  367،350، ص 10ج،  الکامل فی التاریخ    .2

  . الف505گ ب، 2/5 و 1/5نسخه خطّی ش
؛ 49، 70-71بنیاد فرهنـگ ایـران، ص   :  تهران، ترجمه ابونصر قباوي،راتاریخ بخا، )1351(نرشخی،  :  نک .3

  . 667ـ668، ص1، جترکستان نامه
، 2، ج ألنـساب ؛ ا 618، ص 2ج،   و األلقاب و األعقـاب     نساباأل لباب ؛172ص،  الفخري فی انساب الطّالبیین     .4

  .349ص
 بلکه بعدها در حوادث سـال  ،رسد نمیطور مستقیم از انتصاب وي به این منصب خبري        البته در منابع به    .5

ها قبل به این منصب رسیده باشد      بدیهی است که باید مدت    . دانند وي را دارنده این منصب می     هجري   524
، الکامل فی التاریخ: کن ؛ بتواند تأثیر داشته باشد   ،تا آن قدر اقتدار داشته باشد که در تعیین جانشین خاقان          

، بـه کوشـش     آرا  تاریخ جهان  ،)1342تاریخ مقدمه   (غفاري   اضی احمد  ق ؛82ص ،11 ج  همان، ؛661ص ،10ج
  .164ص، حافظ: حسن نراقی، تهران

 شـهرهاي  رئیس در منصب«آزاده،  صابره یوسفی فر، شهرام: براي اطالع بیشتر در باب این منصب نک .6

 انجمن ي شنامهپژوه فرهنگی؛ تاریخ مطالعات  ،»آنان اجتماعی و محلی هاي پیوستگی سلجوقی و ي دوره

  .117ـ139ص، 1390، تابستان8ش ،2تاریخ، س ایرانی
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احتماالً او، عـالوه بـر امـور      که   کند  این تصور را ایجاد می     ،رئیس سمرقند با نظامیان قرلق    
حال دانسته نیست که آیا از سـوي حکومـت   . کرد کشوري، در امور لشکري نیز مداخله می  

که او پـا را      ماوراء النهر، این اجازه به او داده شده یا این          سلجوقی و عمال قراخانی وي در     
از حدود خود فراتر گذاشته است؟ اگر چه مداخله او در امور لـشکري و همراهـی وي بـا               

د   1خان،  ها، و به دنبال آن اعتراض شدید سلطان سنجر به قتل وي توسط ارسالن               قرلق مؤیـ 
ري، امور لشکري و یا فرماندهی  رتق و آن است که حکومت سلجوقی، عالوه بر امور کشو    

  .  رده بودرا نیز به وي واگذار کها  فتق امور قرلق
 امـا در اواخـر   ،متأسفانه از تاریخ داخلی ماوراءالنهر در این دوره، چیزي دانسته نیست      

خان صورت گرفت که هم به نـابودي      ربع اول قرن ششم، یک شورش عمومی علیه ارسالن        
ي علّت و کیفیت  درباره. ضمحالل سیادت سلجوقیان برآن ناحیه انجامیدخان و هم ا     ارسالن

خـان و     این شورش، اطّالع زیادي در دست نیست، اما با توجه به نابودي همزمان ارسـالن              
در ایـن   . ها مـرتبط دانـست      ي سلجوقیان، شاید بتوان آن را با احساسات بومی قرلق          سلطه

يِ مرکـزي ایـن شـورش را ایـالت قرلـق تـشکیل              رابطه، همین قدر دانسته است که هسته      
دادند و سادات علوي به عنوان فرماندهان این نظامیان، نقش قاطعی در این قضیه ایفـاء                می

دراز مدت در مرزهاي شرقی که نـوعی تبعیـد   نظامی هاي    به مأموریت  ها   قرلق اعزام. کردند
منجـر  نان از ارسالن خـان  خشم و نارضایتی آ ، به مرور زمان به      شد محترمانه محسوب می  

شرف نیز با آنهـا  در این قضیه، سیدا. خان دست به کار شدند لذا آنها براي خلع ارسالن   2.شد
                                                

ب 42گ،2257 ـ  2259، کتابخانه دانشگاه تهـران، نـسخه ش  )عکسی( مکاتبات سالطین ماضیه، منشآت یا .1
  ب41ـ
 هزار 16 تا 10بین  ( گویند که او تعدادي      ،خان  منابع تاریخی در زمینه تنش میان ایالت قرلق و ارسالن          .2

تا ایشان ملوك چـین را از دخـول در والیـت    « از این ایالت را در مرزهاي شرقی جاي داده بود            )خرگاه
بعد از «افزایند که  و می. »ترکستان مانع شده نگذارند که کسی از ایشان به جانب والیت ترکستان تواند آمد          

ه ایشان را نگذارنـد  چندگاه ارسالن خان بر آن جماعت غضب فرمود جماعتی را بر ایشان مؤکل گردانید ک         
شود و آن جماعت از این جهـت بـسیار    که به زنان خود صحبت دارند چه اینمعنی موجب کثرت ایشان می      

 نگارنده معتقد است ؛83ـ84، ص11، جالکامل فی التاریخب؛ 505گ  تاریخ الفی، ؛»...بودند آزرده خاطر می
 آنـان را از زن و فرزنـدان   ،ت طوالنی آنها در مرزن تبعید سیاسی سپاهیان قرلق بود که اقام   مبی ،که این امر  
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د، م نصر بن محم   السلطنه ماوراءالنهر، شمس الملک دو      با نایب  اشرف، نخست سید. همراه بود 
ا  ؛لع پدر تحریک کردرا به خ که داماد سلطان سنجر نیز بود، بناي مراوده را گذارده و او    امـ 

د بن اشرف داشرف و پسرش محمخان نیز سی ارسالن. ن ماجرا را به اطّالع پدر رسانیدای او
    1. رساندقتلبه  523در غروب سه شنبه ششم رجب را 

السلطنه را بـه قتـل رسـانده و در صـدد برپـایی شـورش                 نظامیان قرلق بالفاصله نایب   
استمداد از سلطان سـنجر، بـا کمـک پـسر دیگـرش احمـد       خان ضمن  ا ارسالن ام ؛برآمدند

فـرو   را   غائلـه ط شـده و     قدرخان بن محمد، فرمانرواي فرغانه، توانست بـر اوضـاع مـسلّ           
ابن فندق، بدون تعیین زمان واقعه، از قتل یکی از سادات با عنوان امیرسپهـساالر                2.بنشاند

از  3.دهـد   خبـر مـی    ن خان  فرزند ارسال  در اخسیکت، کرسی فرغانه، بدست احمد قدرخان      
ها   را، که اکثراً از قرلق سرکردگی سپاهیان آن منطقه نیزدکه این سی، آید می بر لقب سپهساالر

ه بـه مـرگ        اما   ؛اگرچه زمان این واقعه مشخص نیست     . ه است  بر عهده داشت   بودند، با توجـ
قتل سیداشـرف و    با  احتماالً  رسد که در همین زمان بوده و         به نظر می   4،ق526قدرخان در   

ه بـه قتـل سـید دیگـري بـه نـام                   . ربط نباشـد    بی ها  خودسري قرلق  عـالوه بـر ایـن، توجـ
تواند مبـین آن     می 5ط ارسالن خان محمد در سمرقند،     سیداالسفهساالر حسن بن عقیل توس    

                                                                                                              
پنـدارد   بارتولـد مـی  . با نزدیک شدن مهاجمان ختایی این ایالت ناراضی نیز بدانها پیوسـتند   . جدا کرده بود  

خان محمد بن سلیمان و خاقان شرقی قراخانی موسوم به ارسـالن   مورخان در شرح این وقایع میان ارسالن 
، ترجمه محسن رحمتی، تاریخ هفت آب، )1392(بارتولد، . و. و :؛ نکاند   خلط کرده  ،)خان  محتمالً سلیمان (

دلیـل خـود بـراي چنـین       ) 668، ص 1، ج ترکستان نامه  (او در اثر دیگر خود     .54نوید شیراز، ص  : شیراز
ـ   داند که مانع از تداوم نفوذ ارسالن استداللی را بعد مسافت میان سمرقند و دره ایال می    ا آنجـا  خان محمـد ت

  .شد می
، 2 ج همـان، ؛423، ص1ج،  و األلقاب و األعقـاب نساباأل لباب،  488، ص  علماء سمرقند  ۀالقند فی معرف    .1

  .620ص
 ؛661ص، 10، جالکامل فی التاریخ؛ 620ص ،2ج  همان،؛423،ص1ج ، و األلقاب و األعقابنساباأل لباب  .2

  .164ص، آرا تاریخ جهان؛ 82،ص11 جهمان،
  . 424ص ،1ج ، و األلقاب و األعقابسابناأل لباب  .3
   .217ص دانشگاه تهران،: ، تصحیح ذبیح اهللا صفا، تهراندیوان اشعار، )1339(عبدالواسع جبلی،  .4
  .123ص، الفخري فی انساب الطّالبیین  .5
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ها و تالش براي خلع ارسالن خـان دخالـت    باشد که جمعی از سادات در این ناآرامی قرلق   
  .ط ارسالن خان به قتل رسیده باشندکرده و توس

درنـگ   بی  سنجر،و آشوبی که در سمرقند به راه افتاد      ،اوراءالنهر م ي  هالسلطن قتل نایب با  
خان با عذرخواهی از سـنجر،    در حالی که ارسالن  .رفت  به ماوراءالنهر  ،ق524در زمستان     

  به جان سـلطان     او نِاي از قرلقانِ تحت فرما     ه سوءقصد عد  تقاضاي مراجعت وي را داشت،    
خان در همـین زمـان    ارسالنکه  رغم آن به 1.تر گردانید  مرا در فتح سمرقند مصم    وي  ،  سنجر

م خـود مبنـی بـر فـتح ارگ      رغم شفاعت علما، سنجر در تصمی       و همچنین به   مفلوج گردید 
 و در پاسـخ بـه   اي کـه خطـاب بـه علمـا     خان راسخ ماند و در نامه عزل ارسالنسمرقند و   

خـان کـه خلـع وي را     جـرایم ارسـالن  ،  آنها صادر کرده و سواد آن در دست است         شفاعت
داشرف را   قتل سی  ؛ نخست ،خان در طرح جرایم ارسالن    سنجر. بخشید، برشمرد   ضرورت می 

خـان مغلـوب و     باالخره پس از سه یا چهـار روز محاصـره ارگ، ارسـالن     2.کند مطرح می 
 بـه بلـخ   ه،سنجر، او را عـزل کـرد  . دشتسلیم ناچار با وساطت برخی از درباریان سنجري       

فرستاد و حسن بن علی بن عبدالمؤمن خان معروف به حسن تگین را به جاي وي منصوب     
 را ،دمحمودخان بن محم  خود، ي  سنجر خواهرزاده  اندکی بعد حسن تگین درگذشت و     . کرد

رسد کـه    ر می رغم سکوت منابع و با توجه به حوادث بعدي، به نظ            به 3.به جاي وي گماشت   
  .ها و علویان نشده بود به مهار ناآرامی قرلق او موفّق

  
  سادات و جنگ قطوان

هاي شرقی قلمرو اسـالمی حـادث شـد، نبـرد      اي که در قرن ششم در بخش        ترین واقعه  مهم
ار، بـا             ق536قطوان در    ، بود که طی آن  اسالم در مرزهاي شرقی اسالم، بـراي نخـستین ـب

                                                
، تصحیح محمد 2، ج، تاریخ جهانگشاي)1375(عطاملک جوینی،   ؛  661ص ،10، ج الکامل فی التاریخ    .1

  .252ص ،جبلیدیوان اشعار ب؛ 486؛ تتوي، گ4ص دنیاي کتاب،: نی، تهرانقزوی
  ب41ـب 42گ منشآت، .2
؛ 165، آرا تاریخ جهان؛ 83ص ،11ج  همان،؛662ص ،10ج ،الکامل فی التاریخ؛ 396، صجبلیدیوان اشعار  .3

تصحیح سعید نفیـسی،  ، منقول در تاریخ بیهقی، تاریخ حیدري، )1332(میر حیدر رازي،     ؛ ب 505 گ ،تاریخ الفی 
  .1168صابن سینا، : تهران

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

hi
st

or
ys

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                            10 / 24

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com
https://chistorys.ir/article-1-381-fa.html


 107  نقش سادات علوي در تحوالت سیاسی ماوراءالنهر در قرن ششم هجري

 آن ایالت غیـر مـسلمان قراختـایی، بـا غلبـه بـر سـپاه        ي تیجهشکست مواجه شده و در ن    
قراین و شواهد پراکنده، حاکی از نقـش        . سلجوقی، سراسر ماوراءالنهر را زیر فرمان گرفتند      

که اشاره شد در جریان خلع  چنان.  علوي آنها در این حادثه استي ها و فرمانده    قاطع قرلق 
 هنوز ایالت ربط نباشد، االً با استیالي سلجوقیان بیبه دالیلی نامعلوم، که احتمخان،  ارسالن

ـ      که محافظت از مرزهاي شرقی را عهـده        لذا آنها . قرلق، آرام و خرسند نشدند      ادار بودنـد، ب
 از  او تنـگ کردنـد کـه        او چنان عرصه را بـر       آب،   در هفت  قراخانی شورش علیه حکمرانِ  

منطقه مسلمان نـشین     ات ختایی، مهاجمان کافر قراختایی طلب یاري کرد و با ورود دستج         
اگرچه خـان مـسلمان    .آب به مرکزیت بالساغون زیر سلطه کافران ختایی قرار گرفت  هفت

   ا او با عنوان ایلک ترکمن به درجه دول م قدرت تنـزّ قراخانی بر مسند قدرت ابقا گردید، ام
   1.کرد

دیگـر نـواحی    نـدازي آنهـا بـه        موجب دست ا   ،قدرت گرفتن قراختاییان در این منطقه     
حکمران قراخانی و نایب  بن محمد، د و در نتیجه محمودخانشنشین شرق سیحون    مسلمان

بـا  ، ق531 هـا برخاسـت و در   طلبـی  سلطان سنجر در ماوراءالنهر، به مبارزه با ایـن زیـاده         
 ، با قـضاوت از روي حـوادث بعـدي        2.عقب نشست  مغلوب شده و   اما،  ختاییان مصاف داد  

 آنها  فرمانده علويِِ از عوامل اساسی این شکست را مخالفت سران قرلق و           شاید بتوان یکی    
 ایجاد تغییر در هرم قدرت قراخـانی و گـرفتن سـهم بیـشتر در       که احتماالً به دنبال    دانست

 محمود خاقان به دربار سنجر رفت و هول و هراس بر ،متعاقب این شکست. بودندحکومت 
طلبی ختاییان به سوي کاشغر   راه براي توسعهابراین،بن 3. گشتمسلمانان آن نواحی مستولی

ـ            رغم  بهباز شد که     در غیبـت   4.دشـ ق  مقاومـت خـوانین قراخـانی کاشـغر و اطـراف، محقّ
                                                

منهـاج  ؛ ب505،گتـاریخ الفـی  ؛ 87ـ88ص ،2ج ،تاریخ جهانگشاي؛  84ص ،11ج ،الکامل فی التاریخ   .1
 دنیاي کتاب،:   جلد در یک مجلّد، تهران2، تصحیح عبدالحی حبیبی، 2، جطبقات ناصري، )1363(سراج جوزجانی، 

  .پندارد طا حکمران بالساغون را محمود خاقان می به خ685ص ،2جترکستان نامه،  ؛94ص
  . الف506 گ،تاریخ الفی؛ 165،صتاریخ جهان آرا؛ 84،ص11، جالکامل فی التاریخ .2
  .85 همان، ص.3
، منقول در تاریخ بیهقی، تصحیح سعید ملحقات صراح، )1332(جمال قرشی،  این امر از آنجا معلوم است که       .4

  .کند  ارسالن خان ابراهیم بن احمد حکمران کاشغر را با لقب شهید یاد می1196صابن سینا، : نفیسی، تهران
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، )521-551حـک، ( سران قرلق ظاهراً با همراهی و همدلی آتسز خوارزمـشاه       محمودخان،
   1.تاز میدان شدند در ماوراءالنهر یکه

ربـوط بـه قتـل خلیفـه مـسترشد و           ن زمان درگیر مـسائل م     سلطان سنجر نیز که در ای     
 پس او. ه به آنها و یاري دادن به محمود خاقان را نداشت          فرصت بذل توج   2،الراشد بود  قیام

، تجهیز لشکر کـرده و  ق532 و فصل نسبی ماجراهاي مربوط به دستگاه خالفت در         از حلّ 
دستگیر کرده و به  پسرش آتلیغ را پس از  غلبه بر آتسز،   وي 3.به خوارزم رفت  ،  ق533در  

تا دست از  4، ماوراءالنهر به سمرقند ارسال داشت     قتل رساند و سر او را براي تنبیه عاصیانِ        
آوري سـپاه   بـه جمـع  ، ق535در اواخـر  بـه ناچـار    سنجر  و  اما چنین نشد   ،آشوب بردارند 

سلطان . راءالنهر رفتو به عزم سرکوبی آشوبگران قرلق و تأدیب قراختاییان، به ماو پرداخته
خان اهداف او را تأمین کند،  تواند مثل ارسالن که از حوادث گذشته دانسته بود که محمودخان نمی

د   خان موسوم به ابراهیم    فرمان حکومت ماوراءالنهر را براي فرزند دیگر ارسالن        صـادر    بن محمـ 
   5.کرد

راه  بـود، »  و نظـام بیفتـاده  از نهج نـسق «خواست با سامان دادن امور آن خطّه که          میسنجر  
» بر سر بغی و غلواي خویش« که هنوز ها لذا نخست به تأدیب قرلق . را هموار کند ابراهیمسلطنت
ـ    6. پرداخت ،بودند ط برخـی از سـادات    آنها که بخش اعظم سپاهیان ماوراءالنهر را شـامل و توس

                                                
توان به این   می، اما با تحلیل جزئیات روایات و قیاس با وقایع بعدي؛ سندي در دست نیست،این باره در .1

 حیح، تصبیهقی  تاریخ  بر  تعلیقات، )1332(یسی،  نفیدب؛ سع143ب ـ145، گمنشآت: جمله  از،نتیجه رسید
وطـواط،   رشـید  عبـدالجلیل  بن محمد ؛35ص،  بخارا تاریخ؛  1478ـ1480صسینا،    ابن: تهران نفیسی، سعید

، 319ـ321، 341، 345، 440، 558، 581بارانی، ص کتابخانه: تهران نفیسی، سعید تصحیح ،اشعار دیوان ،)1339(
 ،اشـعار  دیـوان  ،)1338( سـمرقندي،  سوزنی محمد بن مسعود   ؛135،  180ـ183،  196ـ200،  252ـ254،  300

  .341ـ342صامیرکبیر،: تهران حسینی، شاه ناصرالدین تصحیح
: ، تحقیق فیصل السامر و عبدالمنعم داود، بغداد12، جعیون التواریخ، ) ق1977/1398(ابن شاکر الکتبی محمد، :  نک.2

  . 329ـ330 صدارالحریه للطباعه،
  .343ص، 12 ج،عیون التواریخ؛ 5، ص2 جانگشاي،تاریخ جه ؛67ـ69ص ،11، جالکامل فی التاریخ  .3
  .1478ـ1480ص، تعلیقات بر تاریخ بیهقیب؛ 143  ـب145، گ منشآت .4
  .الف18  ـ الف22 گ ،همان .5
  .45ص، کالله خاور: ، تصحیح اسماعیل افشار، تهران سلجوقنامه،) 1332(ظهیرالدین نیشابوري  .6
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م و اتباع ایشان به ستوه از وطأت لشکر خراسان و ناهمواري حش«شدند،  علوي منطقه رهبري می
 پذیرش پرداخت پنج هزار شتر و پنج هزار اسب و پنج هزار گوسـفند نـسبت بـه                   با و   1،»آمدند
ها  قرلق .با رد پیشنهاد، بر تأدیب آنها تأکید کردند اما درباریان سنجر،  2، ابراز اطاعت کردندسلطان

 الجلیـل  سـید «سنی مـشهور بـه     بن احمـد حـ    ) یا احمد (ابوالحسن محمد    علوي آنان    فرماندهو  
و »  در سرّ کس فرستادند باستدعاي کافر« وقتی از جانب سلطان نومید شدند ناچار 3»السمرقندي 

  4.فراهم شده بود  حالی که در سپاه سنجر زمینه تشتت و اختالف،  در؛ قراختاییان یاري خواستند  از
شده و در دشت قطوان رو در روي  سپاه قراختاییان به عزم سمرقند روانه        ها،  با استمداد قرلق  

 از اسـتحکام موقعیـت لـشکرگاه     ،به حکم آشنایی با منطقـه     که   ها  قرلق. سپاه سنجر قرار گرفتند   
 آنها رحـم نخواهـد   ، بهدانستند که در صورت پیروزي سنجر لع بودند و در ضمن می  سلجوقی مطّ 

وانستند لـشکر سـنجر را از    با اعمال تاکتیکی خاص ت، عالوه بر جالدت و استقامت در نبرد      ،شد
 سـپاه  بـر  شکـست سـنگینی   ،در منطقـه  ،  ق536و سپس در روز پنجم صـفر         محلّ خود خارج  

. د شـ الدین ملک نیمروز باعث نجات جان سـلطان  تاج سلجوقی وارد سازند و تنها رشادت ملک  
                                                

علی : ، تصحیح محمد اقبال، تهران  السرور  ۀالصدور و آی    ۀراح،  )1363(علی بن سلیمان راوندي،     ؛  45ص همان، .1
  .172، صاکبر علمی

 : الفتح بن علـی البنـداري، قـاهره   ة، اختصرره الفطة و عصرره النصةزبد، )ق1318(، عمادالدین کاتب االصفهانی   .2
، تصحیح محمد شـفیع،  هقی السلجو لهاخبارالدو،  )1933(،  حسینی صدرالدین ابوالفوارس ،  253ص،  هدارالکتب العربی 

حبیب السیر فی ، ) 1333( الدین خواندمیر،  الدین بن همام غیاث؛ 367ص،12 ج،عیون التواریخ، 93صنا،  بی: الهور
  خیام،–پیروز:  ، تهران4، جروضه الصفا، )1339(میرخواند،  ؛5ـ9، ص2ج کتابفروشی خیام،: ، تهراناخبار افراد بشر

  .]اند  و قرلقان و ختابیان را درهم آمیختهشدیداً خلط مبحث کرده[ 312ص
الـسید الجلیـل االسفهـساالر    «. 620، ص2ج،  و األلقـاب و األعقـاب  نـساب األ لباب:  براي القاب وي نک    .3

الدوله و الدین، ملک امراء الساده األکـرمین، صـاحب جیـوش المـسلمین محمـد بـن الـسید األجـلّ                      ناصر
 یا همـان سـپاه   د و هم پدرش فرمانده غازیان قرلقپس هم خو. »االسفهساالر رأس السادة أحمد بن أحمد    

  . قراخانی بودند
 ة و عـصر ره النـص ةزبـد الف؛  506 گ،تاریخ الفی، 172ص،  السرورۀالصدور و آی    ۀراح؛  46 ص ،سلجوقنامه .4
یح ، تصحاالنساب  مجمع، ) 1363( اي،  شبانکاره محمد بن علی؛ 86ص ،11ج ،الکامل فی التاریخ؛ 253ص، رهالفط

  .]به خطا قرلقان را خربکیان نوشته است[ 110 صامیرکبیر،: میرهاشم محدث، تهران
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به اسارت ه کثیري از ارکان، اعاظم و صنادید اداري و مذهبی دولت سلجوقی به قتل رسیدند یا عد
سلطان سلجوقی و تعدادي کمی از افراد سپاه که موفّق به فرار شده بودند، خـود را بـه                    .درآمدند

  1.ندترمذ و بلخ رسانده و در آنجا به انتظار بقایاي گریختگان نشست
پس از پیروزي در قطوان، سپاه قراختایی به سوي سـمرقند و از آنجـا بـه دیگـر شـهرهاي              

 قراختاییان،  ي  مقدمه آید که سپاهیان قرلق در      از اشارات ابن شهاب برمی    . دماوراءالنهر روانه شدن  
 این قضیه خشم عمـومی مـردم را علیـه       2.دادند  راه ورود و ویرانی در شهرها را به آنها نشان می          

ها در جریان جنـگ   ها برانگیخت و برخی از شاعران، همراهی برخی سادات علوي با قرلق   قرلق
گورخان ختایی و همراهان  پس از این پیروزي، 3.هش قرار داده و هجو گفتندقطوان را مورد نکو

او بـراي  . نـد او که حاضر به رهایی زندگی ایلی و ترك خرگاه نبودند، به بالساغون مراجعت کرد 
 ،در کنار هر یک از این فرمانروایان محلّیاداره ماوراءالنهر، فرمانراوایان سابق را ابقاء نموده و فقط 

 بنابراین، 4. که مأمور جبایت خراج و وصول آن به دربار قراختاییان بود   داي را منصوب کر    شحنه

                                                
 ره، الفطـ ه و عـصر ره النـص هزبـد  :هاي متفاوت در منـابع زیـر آمـده اسـت         شرح جنگ با شرح و تفصیل      .1

الـدین حـسن    ابن شهاب یـزدي تـاج  ؛ 46ص ،سلجوقنامه؛ 93ـ95ص،  ه السلجوقی لهاخبارالدو  ؛253ـ255ص
ـ ب149گف،1330، کتابخانه ملّی ایران، نسخه ش  التواریخ حسنی جامع، )خطّی( الکامل فی ب؛ 153ب،146 

باد رآ حیـد ،10 ج،المنتظم فی التاریخ ملوك و االمم      ،)ق1357ـ1360(،  ابن جوزي ؛  85ـ86ص ،11 ج ،التاریخ
، لزمان فی تاریخ االعیـان مرآة ا، )1951/ق1370(جوزي،     سبط ابن  ؛97 ص ،هالمعارف العثمانی   ةدائرمجلس   :الدکن
ذیل تاریخ  ،  )تا  بی (،ابن قالنسی   ابی یعلی بن حمزه    ؛180صالمعارف العثمانیه،     مجلس دایره : ، حیدرآباد الدکن  8ج

محمد بن نظام ؛ 312ـ313ص، 4، جالصفا ۀروض؛ 275ص ،تبه المتنبی مک: ف آمدروز، قاهره. ، تصحیح هدمشق
، 241ـ243، کتابخانه دانشگاه تهران، نسخه عکسی شماره کایه السلجوقیهالعراضه فی الح، )عکسی(، حسینی یزدي

 ،عیـون التـواریخ   ؛  110 ص ،مجمع االنساب   ؛449ص،  تاریخ گزیده ؛  261ص ،1ج،  طبقات ناصري ؛  39ص
  تحقیق شعیب ارنـووط و ،20ج ،سیر اعالم النبالء، )1403/1983(، الدین ابوعبداهللا ذهبی   شمس،  368ص،  12ج

، تصحیح لطائف الطوایف ،)1336 (بن واعظ کاشفی، ، فخرالدین علی127، ص الرساله ه مؤسس :، بیروت دیگران
  . الف141منشآت، گ؛ 174، ص السرورۀالصدور و آی ۀراح؛ 246 اقبال، ص:احمد گلچین معانی، تهران

  .ب158، گ التواریخ حسنی جامع .2
  .95ص، ه السلجوقیلهاخبارالدو  .3
  .176، ص12ج   همان،؛86، ص11ج، الکامل فی التاریخ .4
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  دیگـر سـوي  از بهبودي اوضاع خود نومید شدند و از          سو،  از یک     ها و رؤساي علوي آنها     قرلق
 ی کوشیدند تا با مهربان؛ لذادیدند پناه می  احتمالی سنجر بیي جویانه خود را در برابر حمالت تالفی

ده و خود را بـه  کر از اعمال گذشته خود اظهار ندامت  ،و تقرّب به آنها   خراسانی  به اسیران   نسبت  
رغم پیروزي در  به که  حاضر شد گورخانها،  این تالش  ي  نتیجه ظاهراً در    1.سنجر نزدیک نمایند  

فراهم ، باب صلح با سلطان سلجوقی را بگشاید و با تبادل سفیرانی مقدمات آزادي اسیران       جنگ
فیر فیمابین نقـش اصـلی را   الزم به ذکر است که در این مذاکرات نیز سادات به عنوان س    2.گشت

، ق538که سیدابوالمحامد محمد بن مجاهد فی سبیل اهللا ابوبکر بن حمزه خجندي در  چنانداشتند؛ 
   3.از طرف قراختاییان به دربار سلطان سنجر آمده بود

  

   سادات و سلطه ختاییان
 قرلق   با توج شان از همراهی با قراختاییان و عدم تحقق آنهـا، بـه     ها و رئیس علوي     ه به انتظارات

 5لی که ابوالحسن بیهقی فهرست مفص و4هاي مشهور اشارات نسابه. زودي بین آنها اختالف افتاد
 بـر نمایانـدن پراکنـدگی    وهکنـد، عـال   از نقیبان سادات در شهرهاي مـاوراءالنهر ارائـه مـی          

، ایی سادات و کثرت تعداد آنها در شهرهاي سمرقند، فرغانه، اخسیکت، کاشان، بلـخ    جغرافی
  در ایـن دوره   گذاري آنهـا   تواند مؤید قدرت اجتماعی و تأثیر      بالساغون و جز آن می    ،  ترمذ
 ایالت قرلق نیز که با استیالي ختاییان و تعطیلی غزا عمالً بیکار شده بودند، یـک جریـان          .باشد

 عمر خود   ي  سوزنی سمرقندي که بیشترین و بهترین دوره      . آمدند  عی به حساب می   نیرومند اجتما 
ه  که عد 6ستایش سپهساالران ماوراءالنهر دارد در همین زمان گذرانده است، مدایح بسیاري در را

پیوند سادات را با    تداوم  تواند   ستاید و همین امر به خوبی می       زیادي از آنها را با نسبت علوي می       
                                                

  .ب141، گمنشآت .1
  .ب172، گ التواریخ حسنی جامع .2
  .621،ص2ج،  و األلقاب و األعقابنساباأل لباب .3
 ۀالقند فی معرف؛ 99، ص1، جاألنساب ؛28، 33، 62، 167، 169 ص،الفخري فی انساب الطّالبیین:   از جمله .4

  .  350، صعلماء سمرقند
  .618ـ630، ص2ج،  األلقاب و األعقاب ونساباأل لباب .5
  .145، 181ـ182در ص:  از جمله.6
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توانـست در امـور     بنابراین، همسویی این دو جریان قدرتمند با یکدیگر، می  .بنمایاندقرلق  ایالت  
آب و    هفـت ي مراجعت قراختاییان بـه شـرق منطقـه    . ماوراءالنهر در این زمان بسیار مؤثر باشد      

 آن منطقـه را در    ، خود بـه مـاوراءالنهر     ي  ناتوانی سنجر در تالفی شکست قطوان و تجدید سلطه        
   . محلّی گذاشتمرانانایالت قرلق و حکاختیار 

ـ   به نظر می  ودن گورخـان و نداشـتن   رسد که این خأل نسبی قدرت و همچنین غیرمـسلمان ب
ها، براي تـشکیل و تحقّـق     سادات علوي را به فکر انداخته باشد تا با یاري قرلق       تعصب مذهبی، 

کنش نیروهاي بومی و مذهبی  اما این قضیه، وا    ،حکومت علوي در ماوراءالنهر دست به کار شوند       
  قراخانیابراهیم خان. پی داشت ویژه خان قراخانی سمرقند و صدر مذهبی بخارا را در        منطقه، به 

ابوالحـسن  الجلیل ، سـید  هـا    فرمانده علـوي قرلـق     ،ق543 ، در شعبان  براي مقابله با این اقدامات    
ادات بـراي تـشکیل دولـت     ه و فعالیت س    کرد  را اعدام   سپهساالر سمرقند  ،محمدبن احمدالحسنی 
که از این زمان بـه بعـد، از انتـصاب سـید دیگـري بـه عنـوان          از آنجا  1.علوي را عقیم گذاشت   
ها، نام رؤساي ایلی قرلق  رسد و در عین حال، منابع در تشریح ناآرامی قرلق سپهساالري خبر نمی

 از قتـل   پـس ید کـه آ  برمی2کنند، همچون علی بیگ، عیاربیگ، الچین بیگ و جز آن را ذکر می     
ها از میان رفته و رؤساي ایلی آنها، فرماندهی را بـر   سیدالجلیل، فرماندهی سادات علوي بر قرلق 

دهد که تـا      ، نشان می  ق556که خواهد آمد، قتل ناصرالدین سمرقندي در          اما چنان  ،عهده گرفتند 
 ظاهراً از این پـس  اما، ها ادامه داشته است حدود یک دهه بعد، ارتباط بین سادات علوي و قرلق       

اند تا  ها را برعهده داشته   سادات علوي به جاي فرماندهی نظامی، فرماندهی معنوي و فکري قرلق          
و (ها  هاي قرلق بنابراین، نا آرامی . از نیروي نظامی آنها براي تشکیل حکومت علوي استفاده کنند         

 بـه گفتـه     ن ادامـه داشـت و      حکومت ابراهیم خا   ي  در ادامه ) ظاهراً تحت نظارت معنوي علویان    
شوکتها قبا وجود قرل) ق536-550:حک( وييِ   دوران حکومت چهارده سالهي همه خان،مور  

برهان   پیشوایان مذهبی آل در اواخر سلطنت، براي جلب همکاري و اتّحاداو 3.و شکوهی نداشت
                                                

  . 623ـ624، ص2؛ ج248، 424، ص1 ج، و األلقاب و األعقابنساباأل لباب  .1
وزارت فرهنـگ   : ، تصحیح احمد آتش، استانبول    سندبادنامه،  )1948(ظهیري سمرقندي،   محمد بن علی    :  نک .2

دانـشگاه تهـران،   : ، تصحیح جعفر شعار، تهـران لسیاسه فی اعراض الریاسهاغراض ا، )1348(،  ؛ همو 16ترکیه، ص 
  . الف284، گ التواریخ حسنی  جامع؛12 ص ،2ج،  تاریخ جهانگشاي؛421ص

  .165ص، آرا تاریخ جهان ؛202، ص11ج، الکامل فی التاریخ .3
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 در همانجا طّالع از این امر،ها، با ا قرلق. ، به بخارا رفتق550در ها،   براي مقابله با قرلقدر بخارا
   1.بر او تاخته و پس از قتل وي، جسد او را در بیابان رها کردند )اطراف بخارا(

، یعنی فرزندان حـسن تگـین        قراخانی شرقیشعبه  دیگر از    ، افرادي کارگزاران دولت ختایی  
 در طغـرل تگـین حـسین بـن حـسن      ، آنانارشد. را به امارت سمرقند برگزیدند    )ق525متوفی(

 و ملقّـب بـه   و برادر کوچکترش علی بن حـسن معـروف بـه کـوك سـاغون       درگذشت ،ق551
ها نشان داد که حکومت ختـایی    سادات علوي و قرلقاین امر به 2 .دش جانشین وي   ،الدین  جالل

از آنجـا  .  مخالفت خود افزودندي نیز به آنها اجازه تشکیل حکومت نخواهد داد، بنابراین بر دامنه      
در همـین زمـان،   . نـد ر بدون حامی ممکن نبود، تصمیم به جلب رضـایت سـنجر گرفت  که این ام  

 زمینه را 3درگذشت علی بیگ یکی از رؤساي قرلق که به شدت با سلطان سنجر مخالفت داشت،         
ها توانستند سنجر را در هنگام فرار از دست      لذا قرلق . براي چنین امري به طور کامل فراهم نمود       

از تـرس  پی داشـت و در نتیجـه، غزهـا     البته این امر دشمنی غزها را نیز در        4.غزها یاري دهند  
ا سـنجر، بـه نـواحی جنـوبی           هـا    همکاري قرلق  انتقامسنجر و هم به      ي  جویانه  عملیات تالفی   ـب

ها  با عقب نشینی از اراضـی اطـراف جیحـون، در اطـراف                 در نتیجه، قرلق   5.تاختند  ماوراءالنهر  
  .  دندسمرقند و بخارا متمرکز ش

ؤساي ایلی  ، یکی از ر    قراختاییان، با قتل یبغوخان    به دستور  الدین علی،   جالل ؛خانِ قراخانی 
، این )567 ـ 551: حک( خوارزمشاه  ایل ارسالناما حمایت 6 آنها برخاست،ها، به مقابله با قرلق

 خـانِ   در گذشـت   7.ندبرگـشت » امراي قرلق با احترام و اکرام به مقام خـویش         « اقدام را خنثی و   

                                                
   .1196، صملحقات صراح .1
  . همانجا.2
  .  الف284، گ التواریخ حسنی جامع .3
  .  الف48 الف ـ 49،گمنشاتمانجا؛  ه.4
  . 87، ص2، جفی معجم الکبیر التحبیر؛ 95، ص2، جتاریخ طبرستان .5
   .12ص ،2ج، تاریخ جهانگشاي .6
، تـاریخ گزیـده  ، )1364(حمداهللا مستوفی قزوینـی،  ؛ 14ـ15، ص2جتاریخ جهانگشاي،    : شرح ماجرا در   .7

؛  الفـپ 538گ ،تاریخ الفـی  ؛  364ص ،4ج،  الصفا  روضه؛  485صامیرکبیر،  : تصحیح عبدالحسین نوایی، تهران   
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 عیاربک که پیش از آن سپهساالر دولت ها فرصت داد تا به ریاست  به قرلق  1،ق554 درقراخانی  
 خـانِ   از آن سوي برادر  3.ندازند قراخانی را برا   سلطه حکومت سمرقند را گرفته و     2،قراخانی بود 

پاهیان فرغانه روانه سمرقند شده و بـا سـ          از ،ق556، که به نام مسعود شناخته شده، در         قراخانی
اسروشنه، مصاف داد  مابین ساباط و زامین در، »رباط ایلک«قرلق به زعامت عیاربک، در دشت       

تن به قتل رساند و به سمرقند آمد و به عنوان خاقان قراخانی ماوراءالنهر بر  به  تنينبرد و او را در
در .   پرداخت و دیگر همدستان آنهاها  نخست به تسویه حساب با بقایاي قرلقوي 4 .تخت نشست
ین سمرقندي، یکی ازند این راستا، سیبه ، ها هام همکاري با قرلقبه اتّ هم علماي سادات را اصرالد

 سپس با ارسال سپاهیان به نقاط مختلف کشور به تأدیب ایالت سرکش             خان  مسعود 5.رساند قتل
                                                                                                              

دانند، امـا   میق  559ژوهشگران جدید این ماجرا را همان تالش دربار قراخانی در خلع سالح قرلقان در          پ
    :ک ن. كه درست باشدرود  گمان نمی

International Encyclopedia of Islamic Dynasties, (2002), Nagedra.Kr. Sigh (Editor – In – Chief).  New 
Dehli : Anmol Publications,vol.27,p.1513. 

  .418، صاغراض السیاسه فی اعراض الریاسه؛ 18،8، صسندبادنامه .1
  .318، صسوزنیدیوان  .2
  .420ص، اغراض السیاسه فی اعراض الریاسه  .3
الدین ابوجعفر محمد      آثار رضی  تحقیق در احوال و   الدین نیشابوري،      رضی ؛16ص ،سندبادنامه ؛42ص  همان، .4

 نامه دکتري، دانشکده ادبیات، دانشگاه تهران، ، پایان2، تصحیح حسن سپهري، جنیشابوري و تصحیح انتقادي دیوان او
  .182ـ186ص ،)منتشر نشده( ،)1351(
ن، نـسخه  ، کتابخانه دانشکده ادبیات تهراالروایات الحکایات و لوامع   جوامع،  )خطّی( عوفی محمد بن محمد    .5

، انتخاب جعفر شـعار،   گزیده جوامع الحکایات و لوامع الروایات     ،  )1367(همو،   الف؛125گب،27خطی ش 
، زینـت المجـالس  ، )1342( مجدالدین محمد الحسینی،  ؛87 ص انتشارات و آموزش انقالب اسالمی،    : تهران
  .287، صکتابخانه سنایی: تهران

ظهـارات عـوفی در رابطـه بـا قتـل سـید ناصـرالدین         ا ،به خطا ) 656، ص 1، ج ترکستان نامه  (بارتولد
و پـس از  ده  نسبت دا،)430ـ460 :حک( سمرقندي به دست تمغاج خان را به تمغاج خان ابراهیم بن نصر        

اند، خطاي او را تکرار کرده و ابراهیم خان را       فرسایی کرده  وي تقریباً همه پژوهشگرانی که در این باره قلم        
ـ الع بیشتر براي اطّ. اند پنداشتهقاتل ناصرالدین سمرقندي     :کدرباره زندگی و مرگ ناصرالدین سمرقندي، ن
 نساباأل لباب   ؛409، ص3ج ، جواهر المضیئه فی طبقات الحنفیه؛200، 220، صالفوائد البهیه فی تراجم الحنفیه

  .357 ،350، صفضایل بلخ ؛424ص ،1ج، و األلقاب و األعقاب
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 115  نقش سادات علوي در تحوالت سیاسی ماوراءالنهر در قرن ششم هجري

  1.بود، پرداخت  که تعدادشان فزونی گرفته
  

  سادات و خلع سالح قرلقان
ها از رابطه نظامی به رابطه معنوي، زمینه را براي تسویه  نیِ رابطه میان سادات علوي و قرلقدگرگو

خان قراخانی، با جلب نظر پیشوایان حنفی که موافقتی بـا  . حساب قراخانیان با قرلق هموار کرد   
ین، بنابرا. ها را براي همیشه از علویان جدا کند         تشکیل دولت علوي نداشتند، تصمیم گرفت قرلق      

 فرسـتاده و  ییـان  بـه دربـار قراختا   را الدین محمدبن عمر از صدور برهانی       الدین بن شمس    سیف
 پس از ابالغ فرمان خلع سالح و ها  قرلق2.ها بدست آورد موافقت گورخان را در خلع سالح قرلق

بر اهل اسکان در مزارع کاشغر، سر به شورش برداشتند و در اطراف بیابان قزل قوم گرد آمدند تا  
تـا   آنهـا را سـرگرم نمـود    ، با گفتگو) 566م (الدین محمدبن عمر برهانی     اما شمس  ،بخارا بتازند 

اي جـز    مغلوبین که چـاره 3.دندکر قلع و قمع   ،ق559سپاهیان مسعود خاقان رسیده و آنها را در         
خاقان، بـه  سپاهیان مسعود . تسلیم یا مهاجرت نداشتند روانه جنوب شده و از آموي عبور کردند   

ز آموي گذشته و بلخ را تـصرف   ا،560در اواسط   تعقیب آناني تعقیب آنها پرداخته و در ادامه   
  4.کرد

ي حاکمیـت     هـا بـراي تـشکیل حکومـت علـوي در دوره            بنابراین، همـه امیـدهاي آن     
اگرچه آنها همچنان به عنوان یـک قـشر اجتمـاعی متنفّـذ بـاقی      . قراختاییان از میان رفت  

دهد کـه برخـی    د عوفی خبر میمحم. ا براي همیشه از نیروهاي نظامی جدا شدند     ماندند، ام 
رسـد     به نظر می   5.از علویان در ماوراءالنهر در قرن ششم به راهزنی و عیاري مشغول بودند            

متأسفانه . اند  گري بیکار شده    اینها، برخی از همان علویانی باشند که پس از ترك امر نظامی           

                                                
  .702ص، 2، جترکستان نامه؛ 249، صدیوان سوزنی؛ 421ـ422ص، لریاسهاغراض السیاسه فی اعراض ا   .1
  .7ـ8، 125، 339ص، سوزنیدیوان  .2
  .297ـ298، 349ص، سوزنیدیوان  ب؛584گ ،تاریخ الفی ؛310، ص11، جالکامل فی التاریخ  .3
  .421ـ422ص، اغراض السیاسه فی اعراض الریاسه  .4
تـصحیح بـانو مـصفّا     ،1ج ،3، قع الحکایات و لوامع الروایـات     جوام ،)1352(،  سدیدالدین محمد عوفی   .5
  .112 ص،، تهران، بنیاد فرهنگ ایران)کریمی(
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 21  مطالعات تاریخ فرهنگی، شماره 116

 

و فقـدان منبـع، از سرنوشـت و    ، ق565  با مـرگ ابوالحـسن بیهقـی در    ،از این زمان به بعد    
 مبنی بر تداوم اقتدار و شواهدي اما ،العی در دست نیست  وضعیت سادات در ماوراءالنهر اطّ    

که سـلطان عالءالـدین    یکی آن نفوذ اجتماعی سادات در شهرهاي آن منطقه در دست است،      
نتصاب فرزند ارشـد خـود ناصـرالدین        در هنگام ا   ،)ق568ـ596 :حک( تکش خوارزمشاه 

 او را به رعایت حال اقـشار مختلـف جامعـه    ،ق574 در حدود    جندملکشاه به فرمانروایی    
 این امـر حـاکی از   1.درب و در میان این اقشار از سادات و علویان نیز نام می         کند توصیه می 

کـه  ، ق597 در همچنـین . باشـد  مـی  نفوذ و اقتدار اجتماعی آنهـا در آن شـهر       تعداد زیاد و  
 ترمذ را  توانست ،، پس از قریب به نیم قرن      )ق558-599: حک( الدین غوري  سلطان غیاث 

ي زیادي از ختاییـان      او عده  از حکام قراخانی تابع قراختاییان بازپس گرفته و آزاد سازد،         
   2.به بلخ برد بخشی از سادات و علویان این شهرها را با خودرا به قتل رسانده و 

خواسته راه را براي      که سلطان غور با تبعید آنان می       رود  سکوت منابع، تصور می   رغم    به
وز، نیز هنها  رانده شدن قرلقپس از این حاکی از آن است که      و  اعمال قدرت خود بگشاید     

 از دست نداده بودند و در سایه حکومت کـافر           سادات جایگاه اجتماعی و فرهنگی خود را      
این اقدام سلطان غور نیز در موقعیت سـادات  . جستند د را میختایی، استقالل اجتماعی خو  

-596: کحـ (  سـلطان محمـد خوارزمـشاه     )ق614(  بیست سـال بعـد     تأثیري نگذاشت و  
 به نام سیدعالءالملک ترمـذي      آنها را  عباسی، یکی از     ي  در جریان مبارزه با خلیفه     )ق617

 سادات در آن منطقـه پـس از     فقر منابع مانع از آن است که از اوضاع         3.به خالفت برداشت  
 ابـن  ي و فقط برخی اشارات جـسته گریختـه   زیادي دانسته شود غلبه مغوالن چیز حمله و 

  .  بر وجود و اعتبار سادات در ماوراءالنهر تا قرن نهم داللت دارد4،عنبه
                                                

 شـرکت سـهامی چـاپ،   : ، تصحیح احمد بهمنیار، تهـران    التوسل الی التّرسل  ،  )1315(بغدادي،    محمد بن مؤید   .1
  . 20ویژه ص ، به13ـ29ص

 تحقیق ،26 ج،نهایه االرب فی فنون االدب، )1985/1405( نویري، ؛206ص ،12ج ،الکامل فی التاریخ .2
  .98صمطبعه الهیئه المصریه العامه للکتاب، : محمد فوزي العنتیل، قاهره

  . 96ـ97، ص2، جتاریخ جهانگشاي .3
  . 52، 55، 79، 80ـ81، 88ـ89، 90، 91، 231، 294، 358، صعمده الطالب فی انساب آل ابی طالب .4
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 117  نقش سادات علوي در تحوالت سیاسی ماوراءالنهر در قرن ششم هجري

  نتیجه
غـور  ویـژه در ث   از یک سو، و اشتغال آنها به غـزا، بـه  ماوراء النهر تراکم و تمرکز سادات در      

که این سادات فرمانـدهی   شرقی عالم اسالم، آنها را با ایالت قرلق در تماس قرار داد، چنان          
ها درهم تنیده شده و با توجـه بـه پیونـد         آنها را در دست گرفتند و از این طریق، منافع آن          

ها با قراخانیان به عنوان شالوده سپاه آن دولت، در هـرم قـدرت جایگـاهی             تنگاتنگ قرلق 
تغییر و تحول در اوضاع اجتماعی منطقه در زمان قراخانیان و اختالف میان             . افتندمحکم ی 

 براي سادات علوي پـیش آورد  سپاهیان قرلق با حکمرانان قراخانی، در قرن ششم، فرصتی 
        .ها براي تحقّق اهداف خود تـالش کننـد   خان در همراهی با قرلق     شورش علیه ارسالن   تا با 

هـاي ایـن    النهر و ممانعت از تحقّق برنامه     ان سنجر سلجوقی در ماوراء    استحکام قدرت سلط  
ها، آنها را در مسیر طغیان و همراهی با آتسز خوارزمشاه علیه سنجر انداخته  سادات و قرلق

عـدم تحقّـق   . و سرانجام آنها را به همکاري با کفـار ختـایی در جنـگ قطـوان وادار کـرد         
الِ        از استیالي    پسهاي سادات،     خواسته ل بـا ختاییـان و عمـ قراختاییان، آنهـا را بـه تقاـب

ها  منصوبشان رهنمون ساخت، اما توفیق ابراهیم خان قراخانی در اعدام فرمانده علوي قرلق
ي  کـه از ایـن پـس، رابطـه     چنـان . ا و سادات علوي را دگرگون ساخته ارتباط میان قرلق  

در نیمـه  . عنوي میان آنها تبدیل شدنظامی آن دو با یکدیگر، قطع و به یک رابطه فکري و م     
هـا مـصمم    ها با خوارزمشاهیان، قراختاییان را در سرکوبی قرلق    دوم قرن ششم، پیوند قرلق    

ها، میان آنها و علویان جدایی افکندند تا تـشکیل حکومـت    لذا با خلع سالح قرلق   . ساخت
  . علوي در ماوراءالنهر براي همیشه به شکل یک رؤیا باقی بماند
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   و مآخذمنابعفهرست 
   . دارصادر:، تصحیح کارل یوهانس تورنبرگ، بیروتالکامل فی التاریخ، )ق1386(، ین علیالد عزّ،ابن اثیرـ 
   . مجلس:اس اقبال، تهران، تاریخ طبرستان، تصحیح عب)1320تاریخ مقدمه (،  بهاءالدین محمد کاتب،ابن اسفندیارـ 
ـ المنـتظم فـی التـاریخ ملـوك و االمـم      ،  )ق1357ـ1360(،  لیع بن  عبدالرحمن ،ابن جوزي ـ    :اد الـدکن درآب، حی

  . المعارف العثمانیۀ دائرة
دارالحریۀ :  تحقیق فیصل السامر و عبدالمنعم داود، بغدادعیون التواریخ،، )ق1977/1398(ـ ابن شاکر کتبی، محمد، 

 .للطباعه
  .ف1330، کتابخانه ملّی ایران، نسخه شماره واریخ حسنی الت جامع، )خطّی(الدین حسن،  ـ ابن شهاب یزدي، تاج

 عنّی بتصحیحه محمد حسن آل عمده الطالب فی انساب آل ابی طالب،، )ق1380(ابن عنبه، احمد بن علی، ـ 
 . الحیدریه: الطالقانی، نجف

  . مکتبه المتنبی:روز، قاهره  آمد.ف.  ، تصحیح هذیل تاریخ دمشق، )تا بی( ،هـ ابن قالنسی، ابی یعلی بن حمز
 ه مؤسس:، تحقیق السید احمد صقر، بیروت  مقاتل الطّالبیین ،  )ق1987/1408(،   علی بن حسین   ،ابوالفرج اصفهانی ـ  

 .االعلمی للمطبوعات
  . بنیاد فرهنگ ایران: ، ترجمه کریم کشاورز، تهرانترکستان نامه، )1352( .و. و. بارتولدـ 

  . نوید شیراز: ، ترجمه محسن رحمتی، شیراز هفت آبتاریخ، )1392(، ـ ــــــــــــــــ 
تاریخ ایران از آمـدن سـلجوقیان تـا         : در» تاریخ سیاسی و دودمانی ایران    «،  )1371(ـ باسورث، ادموند کلیفورد،     

  .امیرکبیر: بویل،  ترجمه حسن انوشه، تهران. آ .گردآوري جی ،)5تاریخ ایران کمبریج ج(یلخانان، فروپاشی ا
 .سروش: ، تصحیح محمد روشن، تهرانتاریخنامه طبري ،)1389(حمد بن محمد بن عبیداهللا، بلعمی، مـ 

 . شرکت سهامی چاپ: ، تصحیح احمد بهمنیار، تهرانالتوسل الی الترسل، )1315(ـ بغدادي، محمد بن مؤید، 
  .العظمی النجفی المرعشیاهللا  هیآ همکتب: ، تحقیق مهدي الرجایی، قماالنساب لباب، )1371( ، علی بن زید،بیهقیـ 

  .ب2/5 و 1/5، کتابخانه دانشکده الهیات تهران، نسخه خطی شمارة تاریخ الفی، )خطّی( ـ تتوي، احمد،
 .دانشگاه تهران: ، تصحیح ذبیح اهللا صفا، تهراندیوان اشعار، )1339(عبدالواسع، ـ جبلی، 

  .بنگاه ترجمه و نشر کتاب:  جعفر شعار، تهران، تصحیحترجمه تاریخ یمینی، )1354(ـ جرفادقانی، ناصح بن ظفر، 
 .دنیاي کتاب:  تصحیح عبدالحی حبیبی، تهرانطبقات ناصري،، )1363(ـ جوزجانی، منهاج سراج، 

  .دنیاي کتاب: تهران، تصحیح محمد قزوینی، تاریخ جهانگشاي). 1375(ـ جوینی، عطاملک، 
  .نا بی :، تصحیح محمد شفیع، الهورالسلجوقیهاخبارالدوله ، )1933(،  صدرالدین ابوالفوارس،حسینیـ 

 .کتابخانه سنایی: ، تهرانزینت المجالس، )1342(ـ حسینی، مجدالدین محمد، 
 ، کتابخانه دانشگاه تهران، نـسخه شـماره   العراضه فی الحکایه السلجوقیه  ،  )عکسی(یزدي، محمد بن نظام،       ـ حسینی 

  .241ـ243
 .خیام: ، تهرانحبیب السیر فی اخبار افراد بشر، )1333(ین، الد الدین بن همام ـ خواندمیر، غیاث

 :، بیـروت دیگـران ، تحقیق شعیب ارنـووط و سیر اعالم النبالء  ،  )م1983/ق1403(،  الدین ابوعبداهللا    شمس ،ذهبیـ  
  . الرسالههمؤسس

 . ابن سینا:  ران، منقول در تاریخ بیهقی، تصحیح سعید نفیسی، تهتاریخ حیدري، )1332(حیدر بن علی، ـ رازي، میر
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  .علی اکبر علمی:   تصحیح محمد اقبال، تهران،و آیه السرور  الصدور   راحه، )1363(ـ راوندي، ابوبکر علی بن سلیمان، 
تکاپوهاي سادات علوي  براي تشکیل حکومت در مـاوراء النهـر در سـده               « ،)1389(ـ رحمتی، محسن،    

  .89ـ110، ص7، ش2، مجله مطالعات تاریخ اسالم، س»پنجم
 .بارانی: ، تصحیح سعید نفیسی، تهراندیوان اشعار، )1339(ـ رشید وطواط، محمد بن عبدالجلیل، 

مجلس : ، حیدرآباد الدکنمرآه الزمان فی تاریخ االعیان، )1951/ق1370(جوزي، یوسف بن قزاوغلی،       ابن   ـ سبط 
 .  المعارف العثمانیه دایره

 .طهوري: تهرانکوشش منوچهر ستوده،   به،شرق الی المغربحدودالعالم من الم، )1362(ـ مجهول المولف، 
  .  دارالجنان:، بیروتاالنساب، تحقیق عبداهللا عمر البارودي، )ق1409(،  ابوسعد عبدالکریم بن محمد،سمعانیـ 
 .د مطبعۀ االرشا:، تحقیق منیره ناجی السالم، بغدادالتحبیر فی معجم الکبیر، )1975/ ق1375(،  ـــــــــــــــ ـ

 .امیرکبیر: ، تصحیح ناصرالدین شاه حسینی، تهراندیوان اشعار، )1338(ـ سوزنی سمرقندي، محمد بن مسعود، 
 . امیرکبیر: ، تصحیح میرهاشم محدث، تهرانمجمع االنساب، )1363(اي، محمد بن علی،  ـ شبانکاره

 . وزارت فرهنگ ترکیه: ستانبول، تصحیح احمد آتش، اسندبادنامه، )1948(ـ ظهیري سمرقندي، محمد بن علی، 
 . دانشگاه تهران: ، تصحیح جعفر شعار، تهراناغراض السیاسه فی اعراض الریاسه، )1348(، ـ ـــــــــــــــ 

: ، اختصره الفتح بن علی البنـداري، قـاهره       ه الفطر ه و عصر  ه النصر هزبد،  )ق.ه1318(،  عمادالدین کاتب االصفهانی  ـ  
 .هدارالکتب العربی

 بنیـاد  :، تهران)کریمی(، تصحیح بانو مصفّا جوامع الحکایات و لوامع الروایات     ،)1352( ، سدیدالدین محمد  ،عوفیـ  
  .فرهنگ ایران

  .ب27، کتابخانه دانشکده ادبیات تهران، ش الروایات الحکایات و لوامع جوامع، )خطّی(،  ــ ــــــــــــــــ
انتشارات و : ، انتخاب جعفر شعار، تهران   ایات و لوامع الروایات   گزیده جوامع الحک  ،  )1367(،  ــــــــــــــ   ـ 

   . آموزش انقالب اسالمی
   .حافظ: کوشش حسن نراقی، تهران ، بهآرا تاریخ جهان، )1342تاریخ مقدمه (،  قاضی احمد،غفاريـ 

، 4ی، س، شـیعه شناسـ  »تاریخ شیعه در ماوراء النهر از  سقوط سامانیان تا حملـه مغـول    «ـ غفرانی، علی،    
   .1385، 14ش
، اختیار ابراهیم الصریفینی، تحقیق محمدکاظم المنتخب من السیاق فی التاریخ نیشابور ،)1361(، عبدالغافر، فارسیـ 

 . جماعه المدرسین فی حوزه العلمیه:محمودي، قم
 العظمی المرعشی مکتبه آیه اهللا: ، تحقیق مهدي الرجایی، قمالشجره المبارکه ،)ق1409( ، محمد بن عمر،فخررازيـ 

  .النجفی العامه
  . علمی و فرهنگی:  ، ترجمه محمود محمودي، تهرانبخارا دستاورد قرون وسطی، )1365(ـ فراي، ریچارد نیلسون، 

  . ابن سینا: ، منقول در تاریخ بیهقی، تصحیح سعید نفیسی، تهرانملحقات صراح، )1332(ـ قرشی، جمال، 
 مطبعه عیسی : ، تحقیق عبدالفتاح محمد الحلو، قاهرههر المضیئه فی طبقات الحنفیهجوا، )ق1398(،  عبدالقادر،قرشیـ 

  .البابی الحلبی
 .گستره: ، ترجمه داود اصفهانیان، تهرانتاریخ دولت خوارزمشاهیان، )1367(اوغلی، ابراهیم،  ـ قفس

  .  عامره:لم رفعت، استانبول، تصحیح معدیوان اللغات الترك، )ق1333ـ1335(  ،بن حسین محمد    محمودبن،کاشغريـ 
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: ، تصحیح عبدالحی حبیبی، تهرانزین االخبار مشهور به تاریخ گردیزي، )1363(ـ گردیزي، عبدالحی بن ضحاك، 
  .دنیاي کتاب

، عنّی بتصحیحه و تعلیقه الفوائد البهیه فی تراجم الحنفیه، )ق1393(،  ابوالمحاسن محمد بن عبدالحی،لکنوي هنديـ 
 .مطبوعه مشهور پرتیس : ابوفراس النعسانی، کراچیبدرالدین محمد

ـ :، تحقیق السید مهدي الرّجایی، قم الفخري فی انساب الطّالبیین   ،  )ق1409(،  اسماعیل بن الحسین  ،  مروزيـ    ه مکتب
 .هاهللا العظمی المرعشی النجفی العام هآی

 .امیرکبیر: یی، تهران، تصحیح عبدالحسین نواتاریخ گزیده، )1364( ـ مستوفی قزوینی، حمداهللا، 
   .2257 – 2259، کتابخانه دانشگاه تهران، ش )عکسی( مکاتبات سالطین ماضیه منشآت یاـ 

 .پیروز ـ خیام: ، تهران روضه الصفا،)1339(ـ میرخواند، محمد بن خاوندشاه، 
   . شاداالر: بغداد االسالم سمعانی و کتابه التحبیر، تاج ،)ق1976/1396( ، منیره،ناجی السالمـ 

، ترجمه ابونصر قباوي، تلخیص محمد بن زفر بن عمر، تـصحیح  تاریخ بخارا ،  )1351(ـ نرشخی، محمد بن جعفر،      
  . بنیاد فرهنگ ایران: محمدتقی مدرس رضوي، تهران

 میـراث  :، تحقیق یوسف الهـادي، تهـران   القند فی معرفه علماء سمرقند    ،  )1378( ،عمر بن احمد  ابوحفص   ،نسفیـ  
 .مکتوب

  . بنگاه ترجمه و نشر کتاب:، تصحیح هیوبرت دارك، تهرانسیرالملوك، )1340(،  حسن بن اسحق،الملک ظامنـ 
   ابن سینا: ، تصحیح سعید نفیسی، تهرانتعلیقات بر تاریخ بیهقی، )1332 ( سعید،،نفیسیـ 

: زي العنتیل، قـاهره ، تحقیق محمد فونهایه االرب فی فنون االدب، )1985/1405(ـ نویري، احمد بن عبدالوهاب،  
 . مطبعه الهیئه المصریه العامه للکتاب

، » الدین ابوجعفر محمد نیشابوري و تصحیح انتقادي دیوان او تحقیق در احوال و آثار رضی«الدین،  ـ نیشابوري، رضی
 .1351نامه دکتري، دانشکده ادبیات، دانشگاه تهران،  ، پایانج2 تصحیح حسن سپهري،

  .کالله خاور: ، تصحیح اسماعیل افشار، تهران سلجوقنامه،)1332(دین،  ـ نیشابوري، ظهیرال
، ترجمه محمد بن محمد بن حسین حسینی، تصحیح عبدالحی حبیبی، فضایل بلخ، )1350(الدین،  ـ واعظ بلخی، صفی

  .بنیاد فرهنگ ایران: تهران
  . اقبال: معانی، تهران، تصحیح احمد گلچینلطائف الطوایف ،)1336 (فخرالدین علی،ـ واعظ کاشفی، 
 .علمی و فرهنگی: ، تهراننامه مختاري، )1361(الدین،  ـ همایی، جالل

   . دارصادر: ، تصحیح فردیناند ووستنفلد، بیروتالبلدان معجم، )ق1409(الدین ابوعبداله،  یاقوت حموي، شهاب ـ 
  .دارالکتب العلمیه : بیروت، تحقیق خلیل منصور،تاریخ یعقوبی، )ق1419(ـ یعقوبی، احمدبن ابی واضح، 

 و محلی هاي پیوستگی سلجوقی و دوره ي شهرهاي رئیس در منصب«  آزاده، و صابرهفر، شهرام ـ یوسفی
، 1390  تابـستان ،8ش ،2تـاریخ، س  ایرانی انجمن ي پژوهشنامه فرهنگی؛ تاریخ مطالعات ،»آنان اجتماعی

 . 117ـ139ص
- International Encyclopedia of Islamic Dynasties, (2002)  ,Nagedra.Kr. Sigh (Editor-In-Chief). New 
Dehli: Anmol Publications. 
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