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چکیده

در دورۀ فرمانروایی سلجوویاا  ،نهلاد واار بل عنلوا یل

عنصلر

ثبا  ،بر ناروهای مختجف و پراکنده ک ب صور داخجی و خارجی،
مشلوو کللار بودنللد ،نظللار مللیکلرد ایلله نهللاد ،بللااوی کشللوریِ

حکومت سجوویی ب شمار میرفت و اا نهادهای جلاافتلادۀ حکوملت
اسللیمی موبللو مللیشللد در ایلله دورا  ،وایللر ،موللور دسللت اه

حکومتی ب شمار میرفت و یدر بباار داشت وی بل عنلوا نایلب
سللجنا  ،عهللدهدار تمللاج جنبلل هللای تشللکای کشللوری و دارای

مبئولات های فراوا بود وظایف ملالی ،نظلامی ،ییلایی ،ملههبی و

تشریفا اا مهمتریه مبئولاتهای وایر موبلو ملیشلد شلایاا

در سللار اراج و تللدریوی خللود ،هللد هللایی را در ضللمه مللدارا بللا
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حکومتها دنبا میکردند ک یکلی اا ا هلا دسلتیلافته بل مقلاج
واار ب عنوا یکی اا باالتریه و مؤثرتریه نهادهای حکلومتی بلود

ک باوجود مخلاررا ببلاار در ایله منصلب ،افلراد ببلاار درصلدد

دستیافته ب ا بودند ااماا  64وایری ک اا اغاا دورۀ سجوویی
اا اما رور با

(455ق) تلا پایلا دورۀ فرملانروایی رولر سلوج

(590ق) ب واار منصو شدند ،سازده ته شایۀ امامال بودنلد کل

اولاه ا ها تاجالمج

ابوالونایم ناج داشت مشهورتریه وایر شلایی،

انوشاروا به خالد ،نویبندۀ کتلا نفثة المصلدور فلی فتلور املا
الصدور و صدورالزما الفتور است ک ی

بلار در دورۀ موملد بله

مجکشاه (511ق) ب عنوا وایر مویت و بلار دوج ،در سلا 522ق در

اما مومود به مومد به مجکشلاه بل عنلوا وایلر و مرتبلۀ اخلر در

عصر مبیود به مجکشاه و درموموع ،س بار ب واار برگزیده شد

نکتۀ درخور توج  ،ا است ک هرس وایر اخلر در دورۀ سلجوویی

در اما اخریه پادشاه سیجق  ،رولر بله ارسلی (رولر سلوج)،

شای بودند پروندۀ واار پلررونل سلیجق کل شلروعکننلدۀ ا ،
ابوالفتح راای ،ساالر بوژگا بود ،با وارای شایی ب ناجهای عزالدیه
به رضا ،میاهالدیه کاشی و فخرالدیه به صفیالدیه ورامانلی ببلت

شد

واژههای کلیدی :سیجق  ،واار  ،شایاا  ،وارای شایی
 .1مقدمه

میموالً گفت میشود شایاا در دورۀ صفوی و درنتاچۀ ایداما شلاهاسلماعا او  ،یلدر

یافتند؛ ولی دروایع ،یدرت اری شایاا  ،سِاری تدریوی داشت اسلت انلا دررلو تلاریخ،
همواره درصدد تقویت نفوذ خود بودهاند؛ اما چو میکوشلادند بلا صلبر ،ملدارا ،تیامل و
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همزیبتی ب حل خلوی

دسلت یابنلد ،رونلد یلدرتاابی انلا رلوالنی شلد ایله گلروه اا

مبجمانا در دورۀ فرمانروایی سجوویاا  ،گبترش و نفوذ خلود در جامیلۀ اسلیمی را ادامل
دادند و در ایه دوره ،سازده بار ب مقاج واار دست یافتند و بر اسلماعاجا  ،صلدمۀ اساسلی
ادند؛ چنا ک ببااری اا رجا شلایی بل دسلت انلا یلا بلا دسابل هلای اسلماعاجاا  ،جلا
خللوی

را اادسللت دادنللد درباریللا سللجوویی مخللالف شللایاا ناللز اا اتهللاج بللارنا ری و

رافییبود استفاده میکردند و بل انلا ضلرب ملیادنلد؛ بلاوجلود ایله ،شلایاا در بدنلۀ
حکومت سجوویاا حیور داشتند و ب فیالات مشوو بودند انا سازده بار بل واار 27 ،
بار ب ریاست دیوا استافا ،پنج بار ب ریاست دیلوا علرو و یل
اِشرا

بلار بل ریاسلت دیلوا

دست یافتند؛ بنابرایه ،شایۀ اماما در مقایب با دی لر فِلرَق ،در ایله دوره ،وضلیات

بهتر و یدر باشتر داشتند و با تیام خود ،سااست ضدشایی سیجق را تیدی کردند
تاکنو  ،پژوه هلایی مبلتق دربلارۀ دیوانبلاالری در دورۀ سلجوویی صلور گرفتل
است ک ااجمج ا ها میتوا مقالۀ مومدحباه منظلوراالجلداد بلاعنلوا «یلدر سااسلی
اماما در دورۀ سجوویی» را ناج برد ک در ا  ،باشلتر بلر خانلدا مزیلد تأکالد شلده اسلت؛

عیوه بر ا  ،کارال کجوانر 1در دیوانباالری در عهد سجوویی ،اامنظری کجی ،دیوانباالری
سجوویی را بررسی کلرده اسلت؛ عبلا

ایبلا  ،موضلوع واار در عهلد سلیراه بلزر

سجوویی تا دورا سجنا سنور را ب صور اندگانام  ،در کتابی ب هماه ناج بررسی کلرده
است پژوه

حاضر ،وارای شایی در ایرا و عراق را شام میشود و یبلمت عملدۀ ا ،

تأکاد بر سیجقۀ عراق است روش مورداستفاده در ایه مقال  ،توقال تلاریخی بلا تکال بلر
شاوۀ توصافی -توجاجی و استفاده اا منابع کتابخان ای است پرس

منلر در پلژوه  ،ا

است ک باوجود سخت اریهای سیجق  ،شایاا چ روشهایی را برای ادام داد حااتشلا
درپا

گرفتند تا ب بقای انا دررو تاریخ کمل

شلود شلایاا توانبلتند بلا اسلتفاده اا

اعتدا و ناز مماشا و همکلاری بلا سلیجق و بلا تأکالد بلر ماانل روی در بدنلۀ حکوملت
سجوویی ،بایی بمانند و ببااری اا مشاغ و مناصب مهم و اا جمج مقاج واار را ب دسلت
اورند
1. Carla Klausner
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ترکا سجوویی با ایواد نوعی جدیلد اا دوللت اسلیمی ،گلاجهلایی مهلم بلرای ادود
تشنج باه نظری و عم  ،و ارما و واییات برداشتند انا درسنح فرهنگ و اجتماع ،موف
شدند جامیۀ اسیمی سنیمههب را بار دی ر موکلم کننلد و در ا  ،وحلدتی دوبلاره پدیلد
اورند دورۀ فرمانروایی سجوویاا  ،اما شلک گالری دوللت اسلیمی موبلو ملیشلد؛
گرچ نزدیکی ایه دولت و اسیج ،باشتر ،اانوع نظری بود تا عمجی (کجوانر1363 ،ش)11 :
بیتردید ،تمد اسیمی ،و تشکای اداری و حکومتی در دورۀ سجوویاا اسلتوکاج باشلتر
یافت و ایه مبئج  ،مدیو عوامجی بود ک ااجمج ا ها میتوا تودید پاوند دیله و دوللت
را ناج برد در اما حکومت سلجوویاا  ،بلاه نهادهلای ملههبی و یلدر سااسلی ،پاونلدی
ایواد شد و نتاوۀ ا  ،پادای
دولت سجوویی براسا
حبا

نهادهای امواشی ،دینی و حکومتیِ جدیلد بلود کل شلالودۀ

ا ها استوار شد موفقات و پاشرفت چنلاه نظلامی مبتنلیبلر تیلاد

یدر و همکاری متقاب عناصر مختجف بود در دورۀ سلجوویاا  ،نهلاد سااسلی در

عم  ،نهاد مههبی را توت نفوذ خود دراورد و تا انولا کل امکلا داشلت ،سجبلج مراتلب
مههبی در چهارچو دولت ،شکجی منظم گرفلت و املور ملههبی تولت نظلار عملومی
وایر سجنا درامد در حکومت سجوویاا  ،درکنلار عجملا ،نهلاد مهلم دی لری بل نلاج نهلاد
واار وجود داشت ب نظر میرسد در دورۀ تبجط تقریباً سیسالۀ نظاجالمج

 ،ایله دوللت

توت سجنۀ وارای سنیمههب یرار داشت است؛ اما منالیۀ دیا تلر تلاریخ واار سلیجق
نشا میدهد عدهای اا وارای شایۀ اماما ناز در شک گاری دولت اسیمی ،نقشلی ارانلده
ایفا کردند در هما دورا ایتدار نظاجالمج

 ،نفوذ دیوانباالرا شایی در دست اه سلجننت

اغاا شد و با گهشت اما ب حدی رساد ک ببااری اا وایرا سلیراه سلجوویی و حتلی
خجفای عباسی ،امامیمههب بودند (منظوراالجداد1388 :ش)27 :
در اوای دورۀ فرمانروایی سجوویاا  ،بدا سلبب کل ا بویل سلا هلا بلر بولداد تبلجط
داشتند و سیجقۀ اه سنت ناز هنوا چندا با شایاا اشنا نبودند ،عمجکردی تندتلر بلرضلد
شایاا وجود داشت ک دارای رنگوبوی مههبی بود اصل ایله برخلوردهلا را نملیتلوا
انکار کرد و در ببااری اا منابع تاریخی ناز انیکا

یافت اند ب هر صلور  ،درچهلارچو

منن حفظ یدر سااسی ،ایه مبئج یاب توجا است ک دولتها چ با ان ازههای ملههبی
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و چ ب دلا تر

و بدگمانی ،سخت اریهایی کنند سیراه سجوویی در اغاا ،بل شلایاا

اماما و اسماعاجا ب عنوا پدیدهای سااسی مین ریبتند ک درصدد برانداای حکومتانلد،
و بدیه سبب ،با انا مباراه میکردنلد موموعلۀ حاکملا سلجوویی اعلماا شلاه ،وایلرا ،
دیوا  ،سپاه و عجما با پاروا اماما و اسماعاجا دشمنی میکردنلد (حجملی1390 ،ش)153 :؛
اما اا دورۀ مجکشاه و پساا فو یافته خواج نظاجالمج

 ،ایله دیلدگاه تواالر کلرد؛ چلو

سیجق در دورۀ مجکشاه ،تقریباً سی سا بلود کل در ایلرا انلدگی ملیکردنلد و مواضلع
سااسی و رفتارهای اجتماعی انا تواار کرده و میتد تر شده بود سخت اریهلای اولال در
اص  ،نتاوۀ اعتقاد راسخ انا ب مههب ابوحناف نبود؛ بجک باشتر ب دلا حلواد سااسلی و
کبب ایتدار صور میگرفت انا اگر واییاً حنفاانی متیصلب بودنلد ،سلی سلا واار
خود را ب خواج نظاجالمج

شافییمههب واگلهار نملیکردنلد؛ درضلمه ،پلساا ملدتی،

سجوویاا باه شایاا اسماعاجی و شاوههای تندروانۀ انلا بلا شلایاا امامال  ،تفکال

یالل

شدند؛ چو دریافتند اماما  ،اه تیام و سااگاریانلد؛ بنلابرایه ،مواضلع مبلالمتجویانلۀ
سیراه سجوویی دربارۀ شایاا  ،نمایا شد حتی دربلارۀ نظلاجالمجل

بلااینکل گفتل شلده

است وی بر شایاا سخت میگرفت و داستا های ضدشایی سااسلتنامل  ،حلاکی اا نفلوذ
شایاا در دیوا هاست ،ایه روایت ،ناشی اا تیصب ملههبی نظلاجالمجل

نبلود خواجل بلا

بزرگا عجم و اد یوج شای انلس و الفتلی داشلت و بلا حیلور در موالبشلا و نالز داد
عنایا و صی  ،شایاا را موردتفقد یرار میداد ن رانی ایه وایلر بلزر  ،باشلتر بل سلبب
مبتیدبود شایاا در گروید ب مههب اسماعاجی بود (ستارااده1385 ،ش)93 :
بدیه ترتاب ،خواج نظاجالمج

با شایاا  ،پاوند خویشاوندی بریلرار کلرد او کل «سلرِ

همۀ سناا بود بل شلفاعت ،دختلر خلود را بل پبلر سلاد مرتیلی یملی داد و دختلر امالر شرفشلاه

(سجقرشللاه) را بللرای پبللرش اماللر عمللر خواسللت» (یزوینللی راای1391 ،ش )282 :سللیراه
سجوویی ناز با شایاا اماما  ،پاوندهای خویشاوندی بریرار کردند؛ چنا ک سلجنا مبلیود
سجوویی ،دختر مج

رلاس صدیۀ شاعی را ب همبری خواست و دختر سلجنا موملود را

ب شاه رستم عجی شهریار داد رستم عجی شهریار ،پادشاه شایی مااندرا بود ک میحلده او
را کشتند (هما  164 :و  )282باوجود تیصلب سلجوویاا  ،شلایاا بلا ااادی بل فلرای

و
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شیایر مههبیشا عم میکردند و عجما و وعاظ بل کلار تیجلام و ججبلا وعلظ و خنابل
مشوو بودند اا سوی دی ر ،برخی شایاا در بدنۀ حکومت سلجوویی فیالالت ملیکردنلد
(وفایی1391 ،ش )157 :و یدر و نفوذ انا افزای

یافت بود

در هر جامیی اا شایت و سادا اا پنواههزار تا ب دههزار و در هر موجبی اا دو-
س هزار تا پانصد و باشتر و کمتر جمع میشوند و جملع شلای  ،باعل

ابلادا و

حاص با کثر و یو و شوکت و نلور و انبلوه و اینلت اسلت (یزوینلی راای،
1391ش)395 :
شایاا عصر سجوویی درنظر داشتند با تربات عناصر ورایدۀ فرهن ی در ساختار دولت،
ا هم در سنو باالی حاکمات ،ب صلورتی فیلا مشلارکت کننلد؛ ایلرا در ا صلور ،
یدر الاج برای توق یافته اهدا

خود را ب دست ملیاوردنلد (حجملی1390 ،ش)163 :؛

ب هماه سبب ،شایاا اماما میکوشادند اا هرگون درگاری با سیجق ک ب نابودی انلا
میانواماد ،خودداری کنند؛ ایرا میدانبتند درصور بروا درگاری نخواهند توانبلت بل
هللد هللای اصللولی و دراامللد خللود ،جام لۀ عم ل بپوشللانند یکللی اا مبللالجی ک ل ب ل
رویکارامد وارای شایی کم

کرد ،نق

انا در دیوا استافا بود در ایه عصر ،امور

ایتصادی اا مهمتریه مبال دولتی موبو میشد و جمعاوری مالاا ها و وظایف ملالی،
اا جنب های مهم واار ب شمار میرفت در اص  ،مبئو نهایی حفظ اوضاع مبلاعد ملالی
دولت و ذخارهکرد پو برای موایع اضنراری ،وایر بود و بیدها ایه مبلئولات بل دیلوا
استافا واگهار شد وارای دورۀ سجوویی ،سااست ملالی را تولت نظلار خلود داشلتند تلا
امانی ک خواج نظاجالمج

در یاد حاا بود ،باوجود داشته مبتوفی ،خود بر تملاج املور

مالی نظار میکرد در پایا دورۀ واار نظاجالمج

 ،مودالمج

یمی ب ریاست دیلوا

استافا برگزیده شد و بدیه صور  ،شایاا  ،شوجی حباسلی را دراختالار گرفتنلد تلا بتواننلد
نب

حاکمات را در دست داشت باشند و اا ا برای رساد ب واار استفاده کنند
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اا متو تاریخی ،چناه برمیاید ک خواج نظاجالمج

 ،ضلدشلای نبلود؛ بجکل اا نفلوذ

رجا شایی در دربار سجوویاا ن را بود و میدانبت انا واار وی را سبلت خواهنلد
کرد؛ بنابرایه ،سیراه سجوویی را اا انا برحهر میداشت وی نوشت است:
و کبانی هبتند ک امروا در ایه دولت ،یربتی دارند و سر اا گریبا شایت بارو
کردهاند و ن اا شایتاند و ن اا ایه یلوج؛ بجکل بوارنل انلد و در سلر ،کلار ایشلا

میسااند و یو میدهند و دعو میکنند» (نظاجالمج

1378 ،ش)255 :

برخی ایه سخه خواج را دا ّ بر مخالفت وی با شای دانبت اند؛ درحلالی کل وی دروایلع،
گروهی را در نظر داشت است ک خود را ب شایاا نببت میدادهاند برخی بارناا ب تشلاع
اماما تظاهر میکردند و خواج اا انا ناراحت بود احتماالً سیراه سجوویی ،مناب مال
وی رفتار نمیکردند و برخی دولتمردا با نببتداد شایاا ب بارناا  ،درصدد ضلرب اد
ب انا و حهفشا بودهاند ک البت ایه مبلئج هرگلز موقل نشلد حیلور رجلا شلایی در
دست اه دولت ،پاامدهایی مثبت برای انا داشت ک ااجمج ا هلا نزدیل

شایاا بود یزوینی اایو نویبلندۀ کتلا بیل

فیلایح اللرواف

شلد ترکلا و

نوشلت اسلت« :در هلا

رواگاری ،ایه یو نداشتند ک اکنو ؛ چ دلار شدهاند و ب همۀ دهلا  ،سلخه ملیگوینلد هلا

سرایی نابت اا ترکا ک در او ده -پانزده رافیلی نابلتند و در دیلوا هلا هلم دبالرا ایشلا انلد»
(یزوینی راای1391 ،ش)126 :
امرواه براسا

توقاقاتی دیا تر ،میجوج شده است حتی اندیشۀ مخالفلت بلا شلایاا در

سااستنام  ،ب دست نویبندگا بیدی ساخت و ب کتا الواق شده است و کامیً متیج بل

خواج نابت اصلوالً سااسلت نزدیکلی بلا شلایاا ماانل رو (امامال ) ،ااسلوی نظلاجالمجل

پا اری میشده و ایه وایر لزوماً مانع حیور شایاا امامی در ساختار یدر نبوده اسلت و
حتی اولاه دولتمردا شایی را وی ب خدمت گرفت شایا ذکر است ک شایاا اسلماعاجی
در دورۀ سجوویاا (مجکشاه) ،ب همت حبه صبا در ایرا  ،البت با شاوههلای مبلجوان کل
موردیبو حکومت سجوویی نبلود ،یلو یافتنلد؛ درحلالی کل امامال در بدنلۀ حکوملت و
اجتماع اندگی میکردند؛ ن درو یجی ها؛ بنابرایه دربارۀ انلا نظلر منفلی وجلود نداشلت
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ویتی سیجق  ،یدر خود را در شلرق ایلرا اسلتوار ملیکردنلد ،عناصلر شلایی در دیجلم،
ربرستا  ،عراق عر و عراق عوم ،خواستا و کرما  ،حیور فیا داشتند در ایله دوره،
مراکز شای در ایرا  ،رونل و شلکوفایی داشلت ،شلایاا بلرای خلود ،ملدار  ،مبلاجد و
کتابخانل هلا داشلتند و حتللی در حالا دربلاری ناللز رخنل کردنلد (بویل 1366 ،ش)279 :
نزدیکی شایاا با ترکا ک در سدههای پنوم و ششم توق یافلت ،باعل

شلد ببلااری اا

ترکا  ،مههب شای را یبو کنند و هرجا تبجط و یدرتی دارند ،دست مبجّوا شای  ،عجملا و
منایبخوانا را در تبجاغ و ناز مد و ذکر منایب المۀ خود باا گهارند و ااسر اعتقاد بل الملۀ
شای  ،دوستدارا انا را تویار کنند و ناکو دارند
دربارۀ مههب خواج ناز بو هایی وجود دارد و حتی برخی وی را شای دانبت اند کل
البت ایه نظر ،صواح نابت؛ چو هندوشاه نخووانی ب شافییبود وی تصریح کرده است
ک شاید ب سبب همگراییهای موجود باه دو ملههب شلافیی و امامال  ،خواجل بلا شلایاا
امامی ،باشتر مدارا میکرده است؛ البت گویا خواجل بل نولوی درصلدد احالای سلنتهلای
ایرانی بوده و بر اندیشۀ ایرانشهری تأکاد کرده است دلال ایله مبلئج را بلدیه شلر بالا

کردهاند ک او در سااستنام  ،ها گلاه اا واژههلای «خجافل » و «سلجنا » اسلتفاده نکلرده و

ب جای ا ها واژۀ «پادشاه» را ب کار برده است وی برخی

نظری پردااا درحلواۀ اندیشلۀ

سااسی مانند ماوردی و غزّالی ،در جنگ بلاه خیفلت و سلجننت ،کلامیً ررفلدار سلجننت
است و نظریۀ الهی حکومت و سجننت را هدیلۀ الهلی (نل ملوهبتی ااجانلب خجافل ) دانبلت
است (شریف1389 ،ش )221 /2 :هما گون ک گفتام ،برخی حتی بلا مقایبلۀ نبلخ هلای

خنی سااستنام  ،ب ایه مبئج پرداخت اند ک ایه اثر یا متیج ب خواج نابت و بیداً نوشلت

و ب وی منبو شده است و یا منالب ا توریف شده و عواب ،ا است ک در نخبتاه

سا های پساا مر

خواج و ااجانب مورخا همیصر خواج  ،ها کلس اا سااسلتناملۀ

او سخه ن فت و احتماالً اگر ایه کتا  ،تألاف وی باشد ،بیدها منالبی مبنیبر ضلدیت

بلا

شایاا بر ا افزوده شده است (ابوالوبنی ،وب اه عجلی ابوالوبلنی) اگلر بپلهیریم مناللب
ضدشایی خواج ااا ِ وی است ،احتملاالً عجلت ایله مبلئج  ،میللت او اا سلجنا مجکشلاه
سجوویی بوده است و ب رور کجی ،اختاار امور اا دست خواج بارو رفتل بلود؛ چلو ایله
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جمجۀ گیی اماز وی ک نوشت است« :کبانی هبتند کل در ایله دوللت ،یربتلی دارنلد و سلر اا

گریبا شایت بارو کردهاند» ،ناراحتی وی اا نزدی

شد سجنا ب کبانی را نشا میدهلد

ک خود را ب شای منبو کردهاند و دروایع ،شای نابتند اا انوا ک خواج  ،سااستنامل

را در اخریه سا های حاات

نوشت است ،منالب ضلدشلای در ا وجلود دارد؛ چلو در

ایه سا ها سجنا سجوویی ب شایاا نزدی

شده بود

ورود رجا شای ب دست اه سلیجق در علراق ،باعل

شلد در خراسلا نالز امانل هلای

گبترش تشاع فراهم شود ایه مبئج اا دورۀ سجنا سنور اغاا شد و با توج بل مووریلت
مشهدالرضا ب جایی رساد کل شلایاا در دورا خوارامشلاهاا  ،بل ررفلداری اا سلپاهاا
خوارامی درمقاب خجفای عباسی برخاستند (راوندی1364 ،ش)394 :
 .2نهاد وزارت و شیعیان

در حکومللت سللجوویاا  ،دو نهللاد دیلله و دولللت درکنللار هللم فیللا بودنللد و نهللاد دولللت
میبایبت درچهارچو حکومت سجوویی ،ب صور ی
نهاد ،بااوی کشوریِ حکومت ب شمار میرفت و در رأ

عنصر باثبا عم میکرد ایله
ا  ،واار یرار داشلت واار

در عصر سجوویاا  ،یکی اا ویژگیهای جاافتادۀ حکومت اسیمی موبو میشد و وایلر
در مقایب با یب  ،یدر ایادی ااسوی سیراه ترکنژاد بیتورب اِعما میکرد ایه مقلاج،
موور دست اه حکومتی ب شمار میرفت و ب عنوا نایب سلجنا  ،عهلدهدار تملاج جنبل هلای
تشکای کشوری بود ک توت نظار حکومت مرکزی یرار داشت
در دست اه خیفت و ناز دست اههای دولتی سیجق و امرای ایه عهد ،عدهای اا وارا و
دیوانباالرا شایی ،فیا بودند ک ااجمج انا میتوا هب اهلل مومد به عجلی ،میلرو

بل

ابهمنجب ،وایر المبتظهر باهلل ،خجافۀ عباسی را ناج بلرد ابلوعجی حبله بله صلدی در سلا
513ق وایر المبترشد باهلل ،خجافۀ عباسی و دارای القا «ساد اللوارا» و «صلدر المشلرق و
المور » بود وی ی
1350ش)126 :

بار هم اا واار عز شد؛ اما دوباره ب ایه مقاج رساد (ابهرقنقلی،
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 .3وزرای شیعه در دربار سلجوقیان

یکی اا نخبتاه شایاا اماما در دربار رور او  ،امار ابوالفیل عرایلی بلود کل نلزد ایله

پادشاه ،مقاج و احتراج بباار داشت او باروی شهر ری ،بارو و مبود یم ،و ناز منارههلایی را
ساخت و مشهد و یبۀ ستیفارمل بنلت موسلی بله جیفلر (ع) را ابلاد کلرد (یزوینلی راای،

1391ش )236 :در گنوانۀ اثار یم تأکاد شده است وی اه یم بوده ،نبب عجوی داشلت و
1350 ،ش )227 :یکی اا مبال مهم دربلارۀ واار

مردی خار و بااندیش بوده است (فا

در دورۀ سجوویی ،استایی رلوالنی خواجل نظلاجالمجل

بلر ایله مقلاج اسلت وی اا دورۀ

رور و در تماج دورا البارسی تا پایا حکومت مجکشاه ،واار ایه دولت را برعهلده
داشت؛ ب روری ک برخی ایه دوره را «الدول النظامیه» نامادهاند بدو ش

 ،خصوصلاا

و تواناییهای شخصی تیااه میکرد ک ایا سلجنا بایلد بلر املور مبلجط باشلد یلا وایلر ،و
باید بر جریا امور نظار کنند؛ ب ویژه اینکل اا اواسلط دورۀ مجکشلاه سلجوویی

کداجی

باه وایر و مجکشاه یو گرفت سلجاما راونلدی

(485-465ق 1092-1072 /ج) ،اختی

دربارۀ متوارشد مجکشاه بر خواج نظاجالمج
اختی

 ،دالیجی را ذکر کلرده کل مهلمتلریه ا هلا

برسر جانشانی بوده است (راونلدی1364 ،ش)134 :؛ املا اصل ملاجرا ا بلود کل

نظللاجالمجل

 ،یشللو عظللام خصوصللیای اا غیمللا نظللامی داشللت کل ربل نوشللتۀ سللاد

صدرالدیه ،تیداد انا ب بابتهزار نفر میرساد (صدرالدیه1933 ،ج)36 :
ابهجوای نوش است :نظاجالمج
 )41اخلتی

 ،هزارا نفر غیج داشلت (ابلهجلوای1357 ،ش/10 :

بللاه مجکشللاه و خواجل اا ایلله جهللت ،حللالز اهماللت بللود کل فیللا را بللرای

فیالاتهای شایاا گبتردهتر کرد ب نظر ملیرسلد اا اواسلط حکوملت مجکشلاه سلجوویی،
سجنا و خواج  ،هردو درصدد بهرهگاری اا ناروی شایاا برامدند شایاا دریافتل بودنلد
عام اصجیای ک سیجق را براسا

سنت موملود غزنلوی بل سلوی مبلاراه عجال شلایاا

سوق میداد ،وجود وارایی مانند خواج نظاجالمج

توسی بود؛ بنابرایه ،انا نالز سااسلت

خود را بر دو موور استوار کردند :بکی مباراه با مخالفا شایاا ک پادشلاها سلجوویی را
ب مباراه عجال شلایاا تولری

ملیکردنلد و دی لری سااسلت نزدیل

حکومت سیجق و نفوذ در ا تاجالمج

شلد بل دسلت اه

ابوالونایم توانبلت بلا ایولاد رافلی اا مخالفلا
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همچو مودالمج

ابوالمیالی ،و همچناه همدستی بلا ترکلا خلاتو ،

یمی و سدیدالمج

همبر مجکشاه ک با خواج نظاجالمج

 ،مخالف بلود ،امانلۀ سلقوخ خواجل را فلراهم کنلد

(راوندی1364 ،ش )133 :تاجالمج

یمی (شاراای) بل خانلدا دیلوانیای شلاراای تیجل

داشت و پدرش خبروفاروا ،یکی اا حکاج موجی فار
فار

بود ک ساوتکاه ،صاحب کرما ،

و عراق ،او را ب مجکشاه میرفی کرد و سپس او تلا منصلب رورایلی و وایلری اوجلۀ

اصجی مجکشاه (ترکا خاتو ) رساد (لمبتو 1372 ،1ش)327 :
 .4وزارت تاجالملک ابوالغنایم

ایه وایر ،شایۀ امامی بود و یزوینی راای ب نق اا کتا بی

فیایح الرواف

رافیی بوده است یزوینی وی را شای ندانبت و گفت است« :تاجالمج

نوشلت کل

 ،لقب ملراوا اسلت

و حجاف و میاهد صبا بود» (یزوینی راای1391 ،ش )130 :نویبندۀ کتلا زبدة النصرة و

نخب العصرة ب شای بود وی تصریح نکرده؛ اما شرحی مفصل دربلارۀ ایلداما وی و نالز
او نوشت و اورده است:

بزرگی و داد و ده
تاجالمج
ی

 ،خوشلهو و ابا اور و ثروتمند بود دستی در بخش

دهم بخش

داشت بزر

داشت ک اگر

ا بر صورا ببارد ،اا دریا باشتر ا پادا میکند او هملتهلایی
ک اخر نداشلت و بل وصلف نملیاملد کوچل

تلریه هملت

اا

رواگار ،بزر تر بود خداوند ،لبا های بزرگواری بر او پوشلاند ایله لبلا هلا
درست ب ید او بودند؛ ن دراا و ن کوتاه او ی انۀ دناا و بینظالر بلود ملردی بلود

همواره ساکت ،خوشاخیق و صاحبدست اه و ثابلتیلدج (بنلداری اصلفهانی،
1356ش)70:
ویتی بنداری ک خود شای مههب بوده ،ایهگون اا تاجالمج

تیریف کلرده ،مبلجّم اسلت

وی شای بوده است ذباحاهلل صفا ناز ایه وایلر را شلایۀ امامال دانبلت اسلت؛ چلو او پلای
گروهی اا هممههبا خود مانند مودالمج

یمی را -ک دیوا استافا را ب او داد -ب دربار
1. Lambton
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سجوویاا باا کلرد (صلفا1372 ،ش )187 /2 :دشلمنی وی بلا خواجل باعل
دستپروردگا تاجالمج

شلد یکلی اا

ب ناج ابهبهمناار درصدد مبموجکلرد خواجل برایلد کل البتل

موف نشد (ابهجوای1357 ،ش )330 /8 :حتی گفت شلده اسلت مجکشلاه ،خواجل را علز
کرد و مقام

را ب تاجالمج

پساا مر

مجکشاه ،تاجالمج

داد (مبتوفی1362 ،ش )79 :براسا

اریعا برخی منابع،

رلاس دیوا وایر شد (کجلوانر1363 ،ش)62 :؛ املا مبلجّم

است ک در اخریه دولت خواج  ،تاجالمج

 ،صاحب دیوا رورا و مولدالمجل

 ،رللاس

دیوا استافا شد (مبتوفی1363 ،ش )126 :گویا مجکشاه پا اا کشت شلد خواجل  ،وی و
ببلااری اا دسللتپروردگللا خواجل را کل در کللار دیللوا بودنللد ،اا کللار برکنللار کللرد و
تاجالمج

و دوستان

را ب جای انا نشلاند (بویل 1366 ،ش )104 /5 :در زبةدةالتةاایخ
را ک گفت بود« :تو بلر مجل

امده است :مجکشاه ،پااج مشهور اعتراو سجنا ب نظاجالمج
مه دست انداخت ای و ممالکم ب فراندا و خویشا و غیمانت بخ

میکنلی؛ گلویی در مجل

انباا منی میخواهی بفرمایم تا دوا واار اا پا رویت یردارند؟» ،اارری تاجالمج
خواج فرستاد (صدرالدیه ،بیتا)101 :؛ بنابرایه ،تاجالمج
و خواج  ،بینق

در ایواد اختی

،

بلرای

بلاه مجکشلاه

نبوده است او پساا یت خواج در اما حکوملت موملد بله مجکشلاه،

دولتی تشکا داد ک هفلت ملاه رلو کشلاد (نخولوانی1357 ،ش )282 :در حبالبالبلار

امده است تاجالمج

هن امیک توانبت نظاجالمج

را اا کار برکنار کند و خود ،یلدر

را در دست گارد ،پای گروهی اا هممههبا خود مانند مودالمج

ابوالفی یملی را -کل

دیوا استافا را بدو داده بود -ب دربار سجوویاا باا کرد (خواندمار1858 ،ج )245 :در ایله
دولت ،مودالمج

مبتوفی و سدیدالمجل

نظاما  ،منبو ب خواج نظاجالمج

ابوالمیلالی ،منشلی شلدند و سلرانواج ،غیملا

و هوادارا برکاارق به مجکشاه ،تاجالمج

را ب یتل

رساندند در دورۀ فرمانروایی سجنا برکالارق بله مجکشلاه (497-487ق 1104-1094 /ج )
مودالمج

ب مقاج جانشانی استاذ عجی مبتوفی دست یافت
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 .5وزارت مجدالملک قمی

ایه وایر ،دیوانباالری شایی بود ک ب صور رسمی ،وارد تشکای سجوویاا شلد و در

شای بود وی تقریباً ها تردیدی وجلود نلدارد یزوینلی راای نوشل اسلت« :مولدالمجل

،

شاعی (شای ) و میتقد و مبتبصر و عالم و دانا بود» (یزوینی راای1391 ،ش )131 :ابهاثالر نالز
تصریح کرده است وی مردی خار بود ،شبها نماا میخواند ،صدیۀ بباار ب ویژه ب عجویا
میداد و متشاع (شای مههب) بود؛ ولی صواب را ب ناکی یاد میکلرد (ابلهاثالر ،بلیتلا/17 :
 )265مجکشاه سجوویی ،مودالمج
)281؛ بنابرایه ،مودالمج

را تأیاد و ب روایت یزوینی ،بر وی اعتماد کرد (هملا :

در دورۀ واار نظلاجالمجل

 ،نایلب شلر المجل

خلوارامی

مبللتوفی ش لد و سللپس مقللاج ریاسللت دیللوا را ب ل دسللت اورد (ایبللا  )109 :1380،ویتللی
نظاجالمج

ب منصب کلاتبی مجکشلاه

اا صونۀ سااسی کنار رفت ،مدتی کوتاه ،مودالمج

انتخلا شلد (مبللتوفی1364 ،ش )438 :پلساا فلو مجکشللاه ،در دورۀ حکوملت سللجنا
مومللد بلله مجکشللاه (487-485ق) و در دورۀ برکاللارق در دولللتهللای سلل وایللر وی
(عزالمج

 ،مؤیدالمج

و فخرالمج

) ک فراندا نظاجالمج

بودنلد ،مولدالمج

ملدتی

ریاست دیوا استافا را برعهده داشت و امان را برای رساد ب مقاج واار فلراهم کلرد و
درنهایللت ،در سللا 490ق 1097 /ج صللاحب مقللاج واار ش لد او بللا اسللتفاده اا لاایللت و
فرصترجبلی خلود ،بیلداا سلجنا  ،یلدر واییلی را دراختالار داشلت و در سرتاسلر دورۀ
برکاارق بر واار نظار میکرد عجت ارتقای مقاج مودالمج
به نظاجالمج

 ،ا بود کل فخرالمجل

 ،شایبت ی برادرش را نداشت مالا وی و بلرادران  ،ابلوالمظفر و عبالداهلل،

برسر تقبام جواهراتی ک اا خواج مارا مانده بود ،اختیفی شدید ب وجود املد و نقل
مودالمج
مؤیدالمج

در ایواد نفاق باه برادرا  ،درخور توج فراوا بلود؛ ایلرا فخرالمجل
در شهر ری ،تشنۀ واار بود و مودالمج

ب او کم

 ،بلرادر

کرد در ایله هن لاج،

مؤیدالمج

ب حبس افتاد و فخرالمج

بر مبند واار نشبت؛ املا چلو ملادر سلجنا بل

مودالمج

عنایت داشت ،ب او کم

کلرد تلا واار را بل دسلت اورد؛ بلدیه صلور ،

فخرالمج

ب ظاهر در مقاج واار بایی مانلد؛ ایلرا اا لاایلت ،فیلاجت و اد مولروج بلود

(بنداری اصفهانی1356 ،ش)97 :
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مودالمج

 ،شای ای عالم و عاد بود و در مشور سجننت ،یو واار و فرمانلدهی

و جهانداری ب جایی رساد ک مادر سجنا برکاارق را ب همبری خواست ،گنجهلای علالم
برداشت ،بر لشلکرها اا حلد روج تلا یواکنلد (اا بلید ملاورااالنهر) و بلید چلاه و ملاچاه،
فرمانده شد و سجنا نشانی و تلاجبخشلی ملیکلرد (یزوینلی راای1391 ،ش )131 :وی در
ساخته بنا بر مشاهد و مزارا امامزادگا شایی ،اهتماج بباار داشت و بر یبۀ اماج الوبه به
عجی ،ایهالیابدیه ،مومد بایر و جیفر صادق -عجاهم البیج -در بقاع و مشلهد املاج موسلی
کاظم و اماج مومد تقی (ع) و مقابر یری  ،بنلا سلاخت (یزوینلی راای1391 ،ش )236 :او
مزار عبدالیظام الوبنی در شهر ری و ببااری اا ملزارا امامزادگلا را نالز تیمالر کلرد و
فرما ِ بنا داد ،اویا

بباار برای مخارج ا ها تیالاه کلرد و «در مشلهد ،دِهِ خبلروجرد را کل

مدفه ساد حباه ،نوادۀ عابی به اید عجی بود را عمار کرد» (ابهفندق ،بیتا)206 :
مودالمج

بباار کوشاد تا اموا دیوانی را تولت نظلم دراورد و اا حالفومال شلد

اموا پاش اری کند؛ اا ایه روی ،با مخالفت بزرگا دیوانی و لشکری ک افرادی سلودجو
و یدرتمند بودند ،روب رو شد انا درصدد یتج

برامدند و وی را ب الولاد ملتهم کردنلد

« اا برکاارق وی را خواستند و چو سجنا اجابت نکرد ،ب خام و نوبتیِ سلجنا حمجل کردنلد و
موللدالمج

را کشللتند» (راونللدی1364 ،ش )145 :سللپاهاا  ،اتهللاج همدسللتی ایلله وایللر بللا

اسماعاجاا را بارها با برکاارق منر کردنلد؛ چلو گلاه کل سلتارۀ بخلت سلجنا درحلا
خاموشللی بللود ،وی اا اسللماعاجاا کملل
()Hodgson1, 1955: 86

 .6وزارت سعدالملک ابوالمحاسن

خواسللت بللود و مللتهم بلل ایلله همکللاری بللود

وی اا وارای شایی بود ک در اغاا ،با تاجالمج

ابوالونایم مصلاحبت ملیکلرد (ابلهاثالر،

بللیتللا )42 /18 :در دورۀ سللجنا مومللد بلله مجکشلللاه (511-498ق 1118 /1105 /ج )،
سیدالمج

ااماا شایاا  ،منصب واار سجوویاا را ب دست اورد وی نخبت ،ب عنلوا

مبتوفی مؤیدالمج

برگزیده شد و چهارماه وایر مومد به مجکشاه بود ک اا سا  496تلا
1. M.G. Hodgson
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سا پانصد هوری یمری ،وایر سجوویاا بود او نخبت ،در گنول  ،مبلتوفی بلود و ویتلی
مومد به مجکشاه ب تبریز امد ،ب واار منصو شد سیدالمج
ب دیوانباالری شایی ب ناج ایهالمج

دیوا اسلتافای خلود را

ابوسید به هندو واگهار کرد

برخی اعتقاد دارند بوسید ابی (اوی) گویا ناز اا وارا و عجملای شلایی بلوده کل
نام

منصور بوده و برحبب یرایه میبایبت نام

و نشده است گویا وی برادر سیدالمج

در کتا النق

درج میشد

بوده ک هردو بلا هلم بلرادر و همفکلر و

همعقاده بودند و هردو ب دستور سجنا مومد سجوویی ب یت رسادهاند و ابوسید،
یکی اا ا چهار نفلر بلوده و اا اعالا و اکلابر دیلوا سلیدالمج

کل بلر دروااۀ

اصفها مصجو شدند ،بوده است (حبانی ارموی1385 ،ش)731 / 2 :
سیدالمج

میتبلر ،در نتاولۀ تورئلۀ موملد خنابلی ،رللاس

همراه گروهی اا اشلخا

اصفها ک حامی بارناا بود ،کشت شد خنابی با باا ایه مبئج کل وی و یلاران

دارای

احباسا بارنی هبتند ،سجنا را بل ا هلا بلدباه کلرد و درنتاولۀ تورئل ای کل صلور
گرفت ،سیدالمج

ک یزوینی راای وی را شایۀ اصولی امامی دانبت است (یزوینی راای،

1391ش ،)131 :همراه چند نفر دی ر اا شایاا اماما ب ناجهای ایهالمج
ابوالفی صفی یمی نایب خنارالمجل

ابوسلید هنلدو و

 -کل هم لی دیوانبلاالر بودنلد -در دیلوا اسلتافا

کشت شدند پساا ا  ،سجنا پشاما شلد و سل روا بلار نلداد ویتلی در روا چهلارج ،بلر
تخت نشبت ،همۀ یاصدا سیدالمج

ترسلاده بودنلد و شلمس راای (شلاعر شلایی) نلزد

سجنا امد و ایه شیر را خواند:
تلللو را سلللید و بوسلللید بودنلللد یلللار

چللللو تللللاج اابللللرِ سللللر دراویختللللی

دراویخلللت بایبلللت بِلللدا هلللردوا

تللللللو ا هللللللردوا را براویختللللللی

در ایه شیر ،منظور اا سید ،سلیدالمج

و ملراد اا بوسلید ،ایلهالمجل

اسلت پلساا

شناد ایه شیر ،سجنا گریبت و ب شاعر ،سام و خجیت بخشاد و دسلتور داد سلیدالمج
را با حرمت و رون تماج دفه کنند (هما  )131 :سیدالمج

 ،یویتریه کابانۀ شلایی را در

دولت سجوویی تشکا داد ایه وایی در دورا حکومت مومد بله مجکشلاه اتفلاق افتلاد و
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بنابر نوشتۀ بنداری ،پساا رفته سیدالمج

 ،کشور اراج ب صورتی هولناک درامد (بنداری

اصفهانی1356 ،ش)109 :
ایه حادث  ،نشان ر تبلاهی واار در دورۀ پبلاه سلجوویاا اسلت کل نل تنهلا درنتاولۀ
ضیف ذاتی ایه نظاج ،بجک براثر توزیۀ یدر سااسی سلجوویی صلور گرفلت در املا
واار سیدالمج

 ،نوعی تباهی مویت در واار روی داد (لمبته1372 ،ش )57 :یکی اا

مشللکی شللایاا امامال در ایلله امللا  ،تیللاد انللا بللا اسللماعاجا بللود و اسللماعاجا کل اا
یدر یافته اماما در دست اه حکومتی ،ن را بودند ،ضرب هلایی بلر شلایاا ادنلد شلایاا
امامی در ایه املا هلم اا مخالفلا خلود در درو حکوملت ضلرب ملیخوردنلد و هلم اا
اسماعاجا تیداد اماماانی ک در ایه دوره بل دسلت اسلماعاجاا کشلت شلدند ،اگلر باشلتر اا
شمار حاکما و دولتمردا سجوویی نباشد ،کمتر ناز نبوده است
اختی

ماا اماما و اسماعاجا ب نظرا متفاو انا دربارۀ جانشانی املاج صلادق (ع)

و غابت اماج باامیگردد اانظر اماما  ،تنها ی

اماج ،غایب اسلت؛ املا بل اعتقلاد اسلماعاجا ،

تیداد اماما مبتور ،باشتر اا یکی است و میجوج نابت دربلارۀ توحالد ،اسلماعاجا میتقدنلد
خداوند متیا ن مث دارد و ن ضد انلا صلفا را بل صلور منجل اا وجلود خلدا نفلی
میکنند؛ درحالی ک اماما  ،صفا خدا را عاه ذات

میدانند اسماعاجا ب میلاد جبلمانی

اعتقاد ندارند؛ بجک میاد را صرفاً اانوع روحانی میدانند و ب بهشت و جهنم ،میلک و جله
ایما دارند؛ ولی تفبارشا اا ایه امور با نظر شایۀ امامی ،متفاو است (سبوانی1418 ،ق:
 )191اسماعاجا میتقدند امامت دُورِ عدد هفت گردش میکند و نبو بل حیلر موملد
(

) ختم نشده است و تبدی و تواار در احکاج و شرییت و حتی برداشلته اصل تکجالف،

مانیی ندارد؛ درحالی ک اماما حیر موملد (

) را خلاتماالنبالا ملیداننلد و بلرای وی

دوااده وصی برمیشمرند (رباربایی1362 ،ش )39 :اانظر سااسی ،اسماعاجا بیداا شهاد
اماج صادق (ع) برسر جانشنی ا حیر با اماما دچار اختی

شدند و ماا ا ها شکا

ایواد شد انا در دورههای بید ،همواره اماما را بل مماشلا و همکلاری بلا حکوملتهلا
متهم میکردند و ب یااج بالباف (مبجوان ) اعتقاد داشتند؛ درحالی ک شایۀ امامال  ،ماانل رو
و اه تقا بودند اسماعاجاا ب تقا اعتقاد نداشتند و ب دنبا برانداای حاکمالت و خیفلت
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بودند و میگفتند اماما با یرالتی ک اا مباراه دارند ،راه پاشلرفت انلا را سلد کلردهانلد و
باید تییاف شوند؛ ب هماه سبب ،هماملا بلا مبلاراه بلا حاکمالت سلجوویاا  ،بلا شلایاا
اثناعشری ناز مخالفت میکردند
اا جمج بزرگا شایی متیددی ک ب دسلت اسلماعاجا کشلت شلدند ،ملیتلوا خواجلۀ
شهاد میاهالدیه کاشی ،وایر سجنا سلنور ،سلاد منتهلی جرجلانی ،سلاد اباراللب کالا در
یزویه ،ساد حبه کاای جرجانی ،ساد اباهاشم کاای جاینی ،سلاد سلاار یزوینلی ،خواجل
بوالفی بوعصلاج اینوابلادی ،مجل

گردوبلاا و رسلتمعجلی شلهریار ،پبلر مجل

مجلوک

مااندرا را ناج برد (یزوینی راای1391 ،ش)144 :

برخی مخالفا شایاا ااجمجل نویبلندۀ کتلا فیلایح اللرواف

کوشلادهانلد بلا بالا

اشتراکا اماما و اسماعاجا  ،شایاا اماما را بل تالغ سلجوویاا ببلپارند یبلمتی اا کتلا

النق

عبدالوجا یزوینی در پاسخ بل ایله شلبها نوشلت شلده اسلت (رضلوی1391 ،ش:

 )444ب رور کجی ،شایاا اثناعشری ،تندرویها و کلجاندیشلیهلای اسلماعاجا را اا هملا
اغاا کار و دورۀ اماج صادق (ع) نمیپهیرفتند یدیمیتریه ردی ها عجا اسلماعاجا را فیل

به شاذا شایی نوشت و عبدالوجا یزوینی ،مؤلف کتا النق

هلم رسلال ای یابل توجل

عجا اسماعاجا ن اشت ک البت در حا حاضر ،مفقود است (دفتری1377 ،ش 33 :و )64
اسماعاجاا ناز عیوه بر مخالفتهای نظلامی و سااسلی بلا شلایاا املامی ،فیالالتهلایی

فکری و فرهن لی عجال امامال صلور دادنلد و کتلا تنبال الهلادی و المبلتهدی ،نوشلتۀ

حمادالدیه کرمانی ااجمج اثاری است ک در ا با شایاا امامیمههب منایش شده اسلت
(حمادالدیه کرمانی1983 ،ج )46 :در ادامۀ هماه ن لرش ،دوللتهلا شلایا ایلرا ماننلد
ا باوند در ربرستا با اسماعاجاا  ،رابن ا خصمان داشتند و مخصوصاً ویتا فرانلد رسلتم
به عجا ،میرو

ب شاه غاا در سا 537ق ب دست نزاریا ترور شد ،ب گفتۀ ظهاراللدیه

مرعشا ،شاه غلاا اا سلرِ کشلت ا اسلماعاجا ،منلارههلا سلاخت (ظهالراللدیه ناشلابوری،
1332ش )40 :عبدالوجا یزوینا هم دربارۀ ایه مبئج نوشت است:
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و در همۀ بباط اماه و دایرۀ مبجمانا ،کداج سنا است ک با مجولدا  ،ا کلرده
ک شاه شاها  ،رستم به عجا به شهریار شایا اا یجی گشاد و مجودگرفته و یت

و نهب و مانند ا ک اظهر مه الشمس است؟ (یزوینا راای1391 ،ش)553 :
در دورۀ مومد به مجکشاه ،هشت دولت یا کابان تشکا شد و بلااینکل درنتاولۀ تورئلۀ
مومد خنابی ،ب فیالاتهای دیوانی شایاا لنمۀ شدید خورد ،در کابان های پنوم و ششلم
مومد به مجکشاه ،شایاا همچنا نق

داشتند کابانۀ پنوم را ضاااالمج

ابونصلر تشلکا

داد ک نایب مبتوفی وی ابوالفی صفی یملی بلود و ریاسلت دیلوا رولرا را میلاهاللدیه
المج

مخت

برعهده داشت ک در کابانۀ سیدالمج

 ،جانشاه رورا بود

در دورۀ فرمانروایی سلجنا سلنور ،یلااده نفلر بل واار رسلادند کل دو نفلر اا انلا
ب ناجهای شر الدیه ابوراهر و میاهالدیه مخت

المج

 ،شای بودند شر الدیه ابورلاهر

سید به عجی یمی ،مدتی ب بوداد رفت و در اردوی مجکشاه ،در دست اه مهه الدیه کمنج
ب عنوا متصدی دیوا عرو لشکر فیالات کرد پساا ا  ،عم ملرو بل او واگلهار شلد؛
سپس وی مدتی متصلدی دیلوا علرو لشلکر شلد و یل
داشللت او دارای مقللاج و نللامی نا ل

سلا  ،در منصلب واار یلرار

بللود و در مو لرّج سللا 516ق درگهشللت (بنللداری

اصفهانی1356 ،ش )322 :و درجوار تربت مقد

رضوی در مشهد مقد

ب خاک سلپرده

شد (کاتلب اصلفهانی1889 ،ج )245 :وی ملدتی واار تلاجاللدیه خلاتو سلفری  ،ملادر
سجنا سنور و مومد را برعهده داشت و امارمیزی شاعر ،اشیاری یاب توج را دربلارهاش
سروده است ک برخی اا ا ها شاییبود شر الدیه را نشا میدهند:
دیلله مصللنفی

مِهلللر وللللیفلللروا و سلللپهر علللدوشلللکه

پشللت شللرییت و شللر

در دهر ،شلاهسلنور و خلاتو و صلدر دیله

در اخللر  ،مومللد و اهللرا و بوالوبلله

و ناز:
فرما تو بر اِنس و جا در حد مرو شاهوا

وا نیمت تو شادما  ،ا رسو و بوالوبه

(ایبا اشتاانی)252 :1337 ،
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مومد به مجکشاه ،برادر خود سنور را بر حکومت خراسا  ،بلایی گهاشلت سلنور نالز
همواره ریاست و سجننت برادر بر خود را ب رسمات ملیشلناخت و هلا گلاه اا فرملا وی
سرپاچی نکرد پساا ا  ،مومد ،متوج متصرفا غربلی سلیجق  ،یینلی اسلاای صلوار و
شاج شد و چو در ا تاریخ ،یدر خجفای عباسی ضیاف شده بود ،وی توانبت بر علراق
عللر ناللز مبللجط شللود (بهرامللی )732 :1356 ،گرچ ل پللساا مومللد ،بللرادرش سللنور،
بزر تریه فرمانروای سجوویی شد ،یجملرو حقاقلی سلنور اا ری بل رلر

مشلرق تلا حلد

کاشور و سند بود و نواحی غربلی بل دسلت املرا و اتابکلا سلجوویی و پبلرا موملد اداره
میشد؛ بدیه صور  ،دروایع ،دو کانو یدر در خراسا و عراق شلک گرفلت پلساا
اسار سنور ب دست غزهلا در سلا 548ق سلیجقۀ بلزر

منقلرو شلدند و یلدر در

عراق ادام یافت اا انوا ک سیجق  ،تیصبا دینی را در املور ممجکتلداری و رلرا رفتلار
با مخالفانشا دخالت نمیدادند ،ب دنبا تشکا دولت سیجقۀ عراق و با توج ب جورافاای
سااسی -مههبی شایی در ایه کشور و نفوذ رواافلزو شلایاا  ،وارای شلایی در اصل  ،اا
سا 496ق در دربار سلیجقۀ علراق ،نقشلی پلررنلگتلر ایفلا کردنلد؛ البتل اخلتی
جانشانا مجکشاه سجوویی ،فیالاتهای اسماعاجاا  ،اختی

انا با خیفت عباسلی ،جنلگ

با خجفا (الراشد باهلل و المبترشد باهلل) و فیالاتهلای نخب لا املامیملههب ،باعل
نفوذ انا در دست اه اداری سیجق شد و پساا مر

بلاه

افلزای

مومد به مجکشلاه و اسلتقرار سلنور

در خراسا ب عنلوا سلجنا رسلمی ،در ایلاال غربلی ،پراکنلدگیهلایی بل وجلود املد و
کشمک هایی در دیوانباالری ب عنوا پدیدهای مبتق شک گرفلت؛ البتل ایله ملاجرا بلا
تواار سجنا واییی ،ارتباری نداشت؛ ب دی ر سلخه ،بل هملا انلدااه کل یلدر در رأ
حکومت پراکنده شد ،دیوانباالری نالز دچلار تشلتت شلد و شلایاا بلرای بل دسلتاورد
مناصب ،یدر باشتر یافتند
 .7وزارت انوشیروان بن خالد

در کابانۀ پنوم مومد به مجکشاه ،ی

نفر اا شلایاا امامال بل نلاج انوشلاروا بله خاللد بل

ریاست دیوا عرو منصو شد ایه مبئج و نالز تصلدی دیلوا علرو ااجانلب شلایاا
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دریافتنلد بایلد بلر مناصلب نظلامی دسلت

نشا میدهد انا درپی اادستداد سیدالمج

یابند انوشاروا در کابانۀ ششم مومد بله مجکشلاه کل کابانلۀ خنارالمجل

مابلدی (-504

511ق ) بود ،خود را ب مقاج جانشانی نایب وایر رساند؛ چلو نایلب خنالرالمجل

در ایله

هن اج ،کام به کافی اصفهانی بود در سا 511ق انوشاروا برای مدتی تا شروع سجننت
سجنا سنور ،ب عنوا نایب وایر ،امور واار را برعهده گرفت نوشتۀ انوشاروا به خالد

در دستر است انوشاروا  ،نویبندۀ کتا نفث المصدوی فی فتای زمان الصدوی و صةدوی
الزمان الفتای اسلت کل اصل ا  ،موجلود نابلت؛ املا عماداللدیه کاتلب اصلفهانی ،نفثة
المصدوی را ب عربی ترجم کرد و ا را نصرة الفترة و عصرة الفطره نامالد وی اضلافاتی بلر
مته اصجی ن اشت و ایه کار در سا 579ق یینی  47سا پلساا ملر

انوشلاروا انولاج

شد در سا 623ق عماد فتح به عجی بنداری کتلا نصرة الفترة و عصرة الفطره را خیصل

کرد و اثر جدید را زبدة النصرة و نخبة العصةره نامالد؛ بنلابرایه ،اصل کتلا  ،مربلوخ بل
انوشاوا به خالد است ایه کتا  ،یکی اا نفاستریه و میتبرتریه منابع تاریخی نوشت شده
ب یجم ی

وایر شایی امامی در دورۀ سجوویاا موبو میشود

انوشاروا به خالد نوشت است:
سجنا مومد به مجکشاه توسط یکی اا خدمتکارا مخصو
نوشت و اا وایر خود ،خنارالمج

خودش ب مه نامل

مابدی ک عاد ب نافرمانی و سرپاچی کرده

بود ،شکایت کرد و گفت« :مه اا صی و ب راستامد ایه وایر ،مأیو

هبتم

و امادی ب راستی و استقامت وی ندارج هرچندگلاه یل

نفلر اا فرانلدا نلاالی

کافی را (منظور کام به کافی اصفهانی ،فراند عزالمجل

کلافی اسلت) در خانلۀ

مه بریرار میکند ای انوشاروا ! دوست دارج اارر

مله نایلب واار باشلی و

خرابیها را اباد ساای» و مه در ناابت واار نشبتم باانک وایلر ،ناخشلنود بلود

(بنداری اصفهانی1356 ،ش)124 :
با اینک انوشاروا ب نوشتۀ خلود ،بلا دسابلۀ اررافالا اا ناابلت واار برکنلار شلد ،در
هشتماه و اخریه کابانۀ دورۀ مومد به مجکشاه ،بار دی لر بل مقلاج ریاسلت دیلوا علرو
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رساد در دورۀ مومود به مجکشاه ،ش

کابان تشلکا شلد و در سل دوره ،انوشلاروا بله

خالد ،عارو لشکر بود و درنهایت ب مقاج واار دسلت یافلت وی اا سلا  512تلا سلا
522ق ب مد ده سا  ،منصب واار را دراختالار داشلت و بنلابر نوشلتۀ خلودش در ایله
دورا  ،موردااار دو ته اا افلراد یلرار گرفلت :یکلی شلها اسلید ،صلاحب مقلاج رولرا و
دی ری صفی ابوالقاسم مبتوفی؛ بنابرایه اا واار استیفا داد و در دورا سجنا رور بله
مومللد بلله مجکشللاه (روللر دوج529-525 ،ق 1134-1131 /ج ) ،هللا گون ل مبللئولاتی را
نپهیرفت؛ اما در اما ایه سجنا  ،ی

دیوانباالر شایی دی ر ب نلاج شلر اللدیه عجلی بله

ابیالرجا ک نخبت ،وکالت سجنا رور را برعهده داشت ،ب مقاج واار منصو شد
وی میرو

ب جندت اه ،خلدمتکار یلدیم سلجنا رولر بلود وی بل شلهامت و

حصافت عق و راانت رأی ،متوجی بود نومالدیه ابوالرجا واار گلرفته وی را
اشتباه میداند ک اا انچ با یواجالدیه ابوالقاسم درگزینی ،وایر یبجی رفت ،عبر

ن رفت و واار یبو کرد (ابوالرجای یمی1363 ،ش)27 :
وی ی

سا باشلتر ،منصلب واار را بلرعهلده نداشلت تلااینکل در سلا 529ق سلجنا

مبیود به مومد به مجکشاه (547-529ق 1152-1134 /ج ) ب سلجننت رسلاد و انوشلاروا
به خالد ،بار دی ر ب مقاج واار منصو شد و تا سا 530ق بر ایه مقاج ،بایی ماند؛ وللی
درنهایلت ،بل سللبب اهللد و شللد تواضلع ،اا ا منصللب کنللاره گرفللت (منشللی کرمللانی،
1362ش )77 :انوشاروا اا ناکا و برگزیدگا مردج عصر خوی

بل شلمار ملیاملد وی

برای خجفا و سیراه واار کرد ،بباار متواضع بود و ب داشلته ایله خجل شلهر داشلت
(ابللهرقنقللی1350 ،ش )413 :ابللهجللوای نوشللت اسللت :وی در رمیللا 532ق در بوللداد
درگهشت جبدش را نخبت در بوداد دفه کردند؛ سپس ب نوف بردند و درجلوار مریلد
اماج عجی (ع) ب خاک سپردند (ابهجوای1357 ،ش)308 /7 :
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 .8وزارت خاندان مختصالملک کاشی

ایه خاندا اا میتبرتریه افراد دیوانی شایی در دورۀ سجوویی بودنلد و برخلی کبلا انلا
بدیه شر ب مقاج واار رسادند:
الف) معینالدین ابونصر احمد بن فضل بن محمود کاشانی (مختصالملک کاشیی-

مختص اول) :وی نخبتاه بار ،در دورۀ سجننت مومد به مجکشاه در سا 496ق ب واسلنۀ
داییاش صفیالحضرة کاشی ک نزد سیجق  ،جای اهی شاخ

داشت ،ب دربار ایه سجبج

راه یافت و مراح پاشرفت را ری کرد و در مقاج جانشانی رورایلی در دیلوا انشلا بل کلار
مشوو شد در دورۀ واار ضاااالمج

ابونصر احمد به نظاجالمج

(504-500ق ) ،او ب

مقاج رورایی رساد و در ششماه کابانلۀ دورۀ موملد بله مجکشلاه ،در واار خنارالمجل
(511-504ق ) ب مقاج مبتوفا ری نای شلد و ایله مقلاج را در هشلتماه کابانلۀ موملد بله
مجکشاه در دورۀ واار ربابالدول (512-511ق ) ناز حفظ کرد
میاهالدیه در سا های  517تا 521ق در دورۀ سجنا سنور بل واار رسلاد (حبلانی
یللزدی1337 ،ق1909 /ج113 :؛ ظهارالللدیه ناشللابوری1332 ،ش )52 :وی دررللو واار
خود ،ب عدالت رفتار میکرد ،اثار خار فراوا برجای گهاشت و ب پاشرفت شایاا کم
بباار کرد او اا هم بهتر ،تفاو های سااسی مالا شلایۀ امامال و اسلماعاجاا را نشلا داد؛
بدیه سبب ،در مباراه با اسماعاجاا المو میکوشاد سرانواج ،جا خود را برسر ایه کلار
گهاشت و دو ته اا اسماعاجاا در یکی اا رواهلای نلوروا کل ایله وایلر ،دیلدار عملومی
داشت ،او را کشتند (منشی کرمانی1362 ،ش )67 :وی ب تاغ میحدۀ میعلاه بل شلهاد
رساد و ب موتشم شهاد مشهور شد (یزوینی راای1391 ،ش )237 :میلاهاللدیه در دوللت
سیدالمج

ابوالمواسه ک با تورئۀ خنابی کشت شد ،مقاج رورایی داشلت و پلساا ا تلا

مقاج واار تریی کرد و در تملاج دورا فیالالت خلود ،هملت
ب خارر سیدالمج

 ،هممههب امامی خود صر

را در مبلاراه بلا اسلماعاجا

کرد؛ ب هماه سبب ،ویتلی وایلر سلجنا

سنور بود ،در رباعاالو سا 523ق ب دست مومد کوهنج (کوهج) ب یت رسلاد (خواجل
رشادالدیه فی اهلل)144 :1362 ،
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امارمیزی دربارۀ وی اشیاری سروده و در ابااتی ،دربارۀ شای بودن

سخه گفت اسلت؛

مانند:
میللاه سللزد کلل انللد رأی پللا

شاهنشللاه

عجی سزد کل انلد تالغ در صلف صلفاه
(ایبا اشتاانی)257 :1337 ،

در باشتر منابع ،ایه وایر شای مههب را ب سبب تیش بلرای ببلط علدالت و انولاجداد
کارهای عمرانی ستودهاند وی چندیه رباخ ساخت و راه یم را مرمت کلرد ،بنلایی اجلری
در راه یم ب ناج «دیر گچاه» را تیمار کرد و در پایا واارت

ب رد مظلالم پرداخلت؛ بلدیه

صور ک فرما داد هرکس ب خدمتی و تکجف و رشو و تیهد ،وجهی بل او داده بلود،
بااید تلا رد ا کنلد (منشلی کرملانی1362 ،ش )68 :ایله وایلر و بلرادران

بهلاااللدیه و

مودالدیه ،اثار خار بباار اعماا مدار  ،مباجد ،پ ها ،رباخها و مشلاهد پدیلد اوردنلد و
رد مظالم و صی کردند و خا ایشا ب نلاج صلفی ،میملار مدرسلۀ کاشلا بلود (یزوینلی
راای1391 ،ش)237 :
ب) فخرالدین ابوطاهر اسماعیل (ابوطاهر معین ابونصر احمد بن فضل بین محمیود
کاشی ،المختص دوم) :وی دو بار ب مقاج واار رساد :یل
ب مد ی

بلار اا سلا  547تلا 548ق

سا  ،وایر سجنا سجاما به مومد بله مجکشلاه بلود« :فخراللدیه یبل اا سلنور،

والی ری بود چو سجنا سنور را نکبت غز رساد ،اتبلاع فخراللدیه را ب رفتنلد و در ری خلروج

کردند چو سجنا سجاما به مومد به مجکشاه اا مااندرا ب ری امد ،او وایر شد» (ابوالرجای
یمی1363 ،ش)163 :؛ بار دوج در عصر ارسی به رور به مومد به مجکشاه ،اا سا 560
تا 562ق واار کرد
ج) معینالدین کاشی :وی در سا 590ق ب مد چند ماه ،وایر رور به ارسی (رور
سوج) بود و سجاما راوندی دربارۀ واار او نوشت است:
خواج میاه کاشی را سجنا بنواخت و دولت واار فرسلتاد و صلههلزار دینلار
پاشک

ب خدمت سجنا اورد و در سنۀ تبع و ثماناه خمبمال  ،واارتخانۀ ایشا
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باا رون ااسر گرفت خواج میاهالدیه ب خهمت اعی پاوست سجنا همایو را
برنواناللد و خواراماللا را بوهاناللد و بلل درۀ خللوارِ ری ،مصللافی سللخت رفللت
(راونللدی1364 ،ش 331 :و  )365عایبللت ،سللجنا را چنللا نمودنللد کلل وی
میرف ب سراجالدیه یملاا ملینویبلد کل کهخلدای او بلوذه بلوذ سلجنا  ،او را

بفرموذ گرفته و اسبا و ممجکت او تاراج داذ (هما )370 :
 .9آخرین وزرای شیعی سلجوقیان

نفوذ شایاا در دورا پایانی حکومت سیجق ب انوا رساد ک س وایر اخلر ایله سجبلج

ب ناجهای عزیزالدیه رضی (رضا) ،میاهالدیه کاشی و فخرالدیه به صفیالدیه ورامانی ک
یکی پساا دی ری روی کار امدنلد (هملا  ،)331 :شلایۀ املامی بودنلد و بلدیه صلور ،
پروندۀ واار سیجق با وارای شایی ببت شد
عزیزالدیه به رضا یاادهماه وایلر شلایی عهلد سلیجق اسلت کل بنلداری نلاج وی را
عزیزالدیه به رضیالدیه ذکر کرده و او را بخشنده و دارای اخیق پبندیده دانبلت اسلت
(بنداری اصفهانی1356 ،ش« )342 :رضیالدیه ،میمارالورماه است ک حرج خدا و رسو کل

ب چند مویف ،ب حج بایبتاد و مشاهد فرمود و ملدرک کلرد» (یزوینلی راای1391 ،ش)448 :
خاندا رضیالدیه ورامانی ،اه تشاع و فی دوست و شاعرپرور بودند ،ب میتقلدا دی لر
فِرَق اسیج احتراج میگزاردند ،در جود و سخا ان شتنملا بودنلد و خانل ای بلاا و سلفرهای
گبترده داشتند اعیای ایه خاندا اا رؤسای بلزر

ملههبی بل شلمار ملیرفتنلد (پرویلز،

1351ش)351 :
پساا ایه وایر ،میاهالدیه کاشی ب واار رساد ک اا ثروتمندا شای مههب سلاکه

وراماه بود یزوینی ،نویبندۀ کتا النق

 ،دربارۀ اثار خارا و احبا و برکلا خانلدا

رضیالدیه در وراماه نوشت است:

مدرسۀ رضوی و فتوا و اویا

میتمد و مدرسا عالم متدیه و فقها و رالب مود

و خارا ایشا در حرماه مک و مدین و مشاهد الم و اوالد ایشا اا شلمعنهلاد
و تبرک در هر اما خوا نهاد و ادرارا و رسلوجنهلاد کل روایلف اسلیج اا

فصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا 107 /

حنفللی و سللنی و شللایی بللیتیصللب و ماننللد ا اسللتفاده نماینللد (یزوینللی راای،
1391ش)226 :
اخریه وایر شلای ملههب سلجوویاا کل اخلریه وایلر سلیجقۀ ایلرا نالز موبلو
میشود ،فخرالدیه به صفیالدیه ورامانی ،فراند صلفیاللدیه احملد و نلوادۀ رضلیاللدیه
ابوسید ورامانی بود راوندی نوشت است:
پساا میاهالدیه کاشی ،سجنا رور  ،واار ب صلاحب کبالر ،فخراللدیه پبلر
صفیالدیه ورامانی داد و ب عظمتی و ارایشی هرچ تماجتر دستبو
رون او بیداا نظاجالمج

کرد و بلر

 ،کلس بل واار ننشبلت و سلجنا بل نشلاخ و رلر

مشوو میبوذ و اا اررا فراغت مینمود (راوندی1364 ،ش)389 :
در پایا حکومت سجوویاا در ایرا  ،نهاد واار تقریباً ب صور کام دراختالار شلایاا
اماما یرار گرفت و برخی عوام ب ایه مبئج کم

کرد :نخبت ،انک ب صلور سلنتی،

دو نهیت شای گرایی و ایرانا ری با یکدی ر ممزوج بودند ،نهاد واار سلیراه ،هماشل
دراختاار ایراناا یرار داشت و ایراناا با توج ب روحاۀ ضدسلجن ای کل داشلتند ،بل تشلا
متمای بودند و در نتاول  ،نهادهلای اداری و واار دراختالار انلا یلرار ملیگرفلت؛ ثانالاً
شایاا  ،باشتر در نواحی غربی و عرایاه نفوذ داشتند و اا ویتی مرکز حکوملت سلیجق بل
نواحی غربی کشاده شد ،نفلوذ شلایاا در تشلکای اداری افلزای

یافلت؛ علیوهبلر ا ،

شایاا تشکایتی هدفمند داشتند و ا  ،عبار اا مباراهای مبلتمر بلود تلا درنتاولۀ ا  ،بلا
سااش و مدارا اا ضرب خورد و حه

خود ججوگاری کنند انا ب تبیات اا اماما خلود

تقا میکردنلد و تقال  ،خلود نلوعی مبلاراه در حاللت اسلتتار موبلو ملیشلد (منهلری،
1368ش)171 :
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 .10نتیجهگیری

نهللاد وارا در دورۀ فرمللانروایی سللجوویاا اا اهماللت ببللاار برخللوردار بللود و خواجلل
نظاجالمج

ب صورتی درخور توج  ،سبب افزای

یدر ایه نهلاد شلد شلایاا درراسلتای

توق یافته هد های مههبیشا درصدد برامدنلد بلر بییلی نهادهلای حکلومتی ااجمجل
واار دست یابند و بدیه سبب با دولت سیجق با وف و مدارا رفنار میکردنلد بلاوجلود
مخالفتها تندرویهای اسماعاجا و حتی ایداجکرد انا ب نبرد مبلجوان و تلرور ،شلایاا
اماما برای حفظ تشاع ،ب همزیبتی مبالمتامالز بلا سلیجق روی اوردنلد و توانبلتند بلا
تصدی مشاغ و مناصبی مهم همچو ریاست دیوا های اسلتافا ،عَلرَو و اِشلرا
مقاج واار  ،ب حفظ جای اه تشاع در جامی کم

و حتلی

کننلد شلایاا ایله دورا درموملوع،

سازده بار بل واار رسلادند و بلااینکل برخلی اا انلا بل سلبب تورئل هلای اسلماعاجاا و
درباریا سجوویی ،جا خود را اا دست دادند ،ایه گروه اا مبجمانا توانبتند برای ارتقای
جای اهشا گاجهای اساسی بردارند ایلداما انلا بل یلدری مهلم بلود کل حتلی خواجل
نظاجالمج

نتوانبت کاری مهم عجا انا انواج دهد و موبور شد در اخلریه کابانلۀ خلود،

برخی شایاا را وارد کند گرچل یبل اا ا  ،رولر سلجوویی اا مشلاور امالر ابوالفیل
عرایی شایی بهرهمند شده بود ،شایاا درنظر داشتند با تربات عناصلر فرهن لی ورایلده ،در
ساختار دولت سجوویی ،ا هم در سنو باالی حاکمات ب صورتی فیلا مشلارکت کننلد؛
ایرا در ا صور  ،یدر الاج برای توق یافته هد های خود را ب دست میاوردند؛ بل
هماه سبب ،شایاا اماما تیش میکردند اا هرگون درگالری بلا سلیجق کل بل نلابودی
انا میانواماد ،خودداری کنند؛ ایرا دریافتل بودنلد درصلور بلروا درگالری نخواهنلد
توانبت ب هد های اصولی و دراامد خود جامۀ عم بپوشانند
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جدول  .1فهرست وزرای شیعی و سالهای وزارت آنان در دورۀ سلجوقیان
پادشاه
1

مومد به مجکشاه

2

برکاارق

3

مومد به مجکشاه به برکاارق

4

مومد به مجکشاه به برکاارق

5

سجنا سنور

سالهای

وزیر
تاجالمج

وزارت

ابوالونایم

مودالمج
سیدالمج

ابوالمواسه

انوشاروا به خالد
میاهالدیه مخت

کاشی

500-496ق
511ق
521-517ق

6

مومود به مومد به مجکشاه

انوشاروا به خالد

516-515ق

7

رور مومد به مجکشاه (رور دوج)

شر الدیه عجی به رجا

529-528ق

8

مبیود به مومد به مجکشاه

انوشاروا به خالد

530-528ق

9

سجاما به مومد به مجکشاه

فخرالدیه کاشانی

549-548ق

10

ارسی به رور به مومد به مجکشاه

فخرالدیه میاه المخت

562-560ق

11

رور به ارسی به رور

عزیزالدیه به رضا

571ق ب بید

12

رور به ارسی به رور

میاهالدیه کاشی

571ق ب بید

13

رور به ارسی به رور

فخرالدیه به صفیالدیه
ورامانی

571ق ب بید
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منابع

 ابهاثار ،عزالدیه عجی (بیتا) تاریخ بزرگ اسالم و ایران (الکامل) ترجملۀ ابوالقاسلم
حالت ج 18تهرا  :مؤسبۀ منبوعاتی عجمی

( _______ بیتا) تاریخ بزرگ اسالم و ایران (الکامل) ترجمۀ عجی هاشمی ج17
تهرا  :شرکت سهامی چاپ و انتشارا کتب ایرا

 ابهجوای ،عبدالرحما به عجی (1357ش) المنتظم فی التااریخ الملاوو و االمام

چ 1حادراباد هند :مطبع داخرةالمعایف عثمانی
 ابهرقنقی ،مومد به عجی (1350ش) تاریخ فخری ترجمۀ موملد وحالد گجپای لانی
تهرا  :بن اه ترجم و نشر کتا

 ابهفندق ،ابوالوبه عجی به اید باهقی (بیتلا) تاریخ بیهق تصلواح و تیجاقلا احملد
بهمناار تهرا  :فروغی
 ابوالوبنی ،عجی (منهر) () «پردهبرداری اا ی

توریف تاریخی :مندرجا ضلدشلایی

سااستنام » وب اه رسمی استاد عجی ابوالوبنی www.monzer.ir

 ابوالرجای یمی ،نومالدیه (1363ش) تاریخ وزرا ب کوشل

موملدتقلی دانل پلژوه

تهرا  :مؤسبۀ منالیا و توقاقا فرهن ی واار فرهنگ و امواش عالی
 ایبا اشتاانی ،عبا

(1338ش) وزارت در عهد سالطین بزرگ سلجوقی از تااریخ

تشکیل این سلساله تاا مارگ سالسان سانجر ( )552-433بل کوشل

موملدتقلی

دان پژوه تهرا  :دانش اه تهرا
 ایبا اشتاانی ،عبلا

و موملد یزوینلی (1380ش) «مقدمل ای بلر مراسلی دیلوا سلجوویاا و

خوارامشاهاا و اوای عهد مووال » ب کوش اکرج مبیودی و نادر منجّبلی نامۀ بهارساتان

ش3

2
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 بنداری اصفهانی ،عماد فتح به عجی (1356ش) زبدة النصرة و نخبة العصرة (تاریخ سلسلۀ

سلجوقی) ترجمۀ مومدحباه ججاجی تهرا  :بنااد فرهنگ ایرا

 بوی  ،جی ا (1366ش) تاریخ ایران کمبریج از آمادن سالجوقیان تاا فروپاشای

دولت ایلخانان ترجمۀ حبه انوش ج 5چ 1تهرا  :امارکبار

 پرویز ،عبا

(1351ش) تاریخ سالجقه و خوارزمشاهان تهرا  :شرکت سهامی چاپ

و انتشارا کتب ایرا (عجمی)
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 حبانی اُرموی (مود ) ،جی الدیه (1385ش) تعلیقاات نقا

ج 2تهلرا  :انومله

اثار مجی
 حبانی یزدی ،ابهالنظاج موملد بله موملد بله عبلداهلل (1337ق1909 /ج) العراضةة یة

الحکایة السلجوقیه ب سیی فار اوسهایم المانی لاد  ،هجند :کتابخانۀ بری

 حجمی ،احمد کما الدیه (1390ش) دولت سلجوقیان ترجمۀ عبداهلل ناصری راهری
با همکاری حوتاهلل جودکی و فرحناا افیجی تهرا  :پژوهش اه حواه و دانش اه ،ادارۀ
چاپ
 حمادالدیه کرمانی ،احمد به عبداهلل (1983ج) راحة العقل توقال مصلنفی غاللب چ2
بارو  ،لبنا  :دار االندلس

 خواج رشادالدیه فی اهلل (1362ش) جامع التواریخ ب کوش

بهمله کریملی چ2

تهرا  :ایبا

 خواندمار ،غاا الدیه به هماجاللدیه (1333ش) حبیب السیر فی اخباار افاراد بشار

بمبئی  1858تهرا

 دفتری ،فرهلاد (1377ش) افسانههای حشاشین یا اسسورههای فاداییان اساماعیلی

ترجمۀ فریدو بدرهای تهرا  :نشر و پژوه های فراا روا

 راوندی ،مومد به عجی به سلجاما (1364ش) راحة الصدور و آیة السةرور رر اةاریآ آ

سلجوق تصواح مومد ایبا حواشی و تصواح موتبی مانوی تهرا  :امارکبار

 رضوی ،رسو (1391ش) «دفاع اا اماما و برالت اا اسلماعاجا در اللنق

» مجموعاه

مقاالت کنگرۀ بزرگداشت عبادالجلیل رازی قزوینای ج 1تهلرا  :چلاپ موجلس
شورای اسیمی

 سبوانی ،جیفر (1418ق) بحوث فی الملل و النحل ج 8چ 1یم :اماج صادق
 ستارااده ،مجاو (1385ش) سلجوقیان ( )590-431چ 2تهرا  :سمت

 شریف ،ماا مومد (1389ش) تاریخ فلسفه در اسالم ترجمۀ گروه مترجما ایلرنظلر
نصراهلل پورجوادی ج 2تهرا  :مرکز نشر دانش اهی
 صدرالدیه ،ابوالوبه عجی به ناصر به عجی حبانی (1933ج) اخبةار الدولةة السةلجوقیه

الهور :چاپ مومد ایبا
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( _______ بیتا) زبدة التواریآ :اخبار امرا و پادشاهان سلجوقی مقدمل و تصلواح
مومد نورالدیه و ضاااالدیه بوناا اُ

ترجمۀ رمیا عجی رو الجهی تهلرا  :سلااما

چاپ و انتشارا واار فرهنگ و ارشاد اسیمی

 صفا ،ذباحاهلل (1372ش) تاریخ ادبیات ایران ج 2چ : 13فردوسی

 رباربایی ،ساد موملدحبلاه (1362ش) شایعه در اساالم چ 1تهلرا  :دفتلر تبجاولا
اسیمی

 ظهارالدیه ناشابوری ،خواج اماج (1332ش) سلجوقنامه تهرا  :نشر گیلۀ خاور
 فا

1350( ،ش) گنجینۀ آثار قم یم :چاپ مهر استوا

 یزوینی راای ،نصارالدیه ابوالرشاد عبدالوجا (1391ش) بع
نق

بع

فضایح الرواف

(نق

مثالب النواصب فای

) تهرا  :چاپ مرکز اسناد موجس شورای اسیمی

 کاتب اصفهانی ،عمادالدیه مومد به صفیالدیه (1889ج) زبدة النصرة و نخبةة العصةرة

توقا هوتبما لاد  ،هجند

 کجوانر ،کارال (1363ش) دیوانساالری در عهد سلجوقی ،وزارت در عهد سلجوقی

ترجمۀ ییقو اژند تهرا  :امارکبار
 لمبتو  ،ا

(1372ش) تداوم و تحول در تاریخ میانۀ ایران ترجمۀ ییقو اژنلد

تهرا  :نشر نی

 منهری ،مرتیی (1368ش) سیری در سیرۀ ائمۀ اطهار چ 4تهرا  :صدرا

 مرعشی ،ساد نصارالدیه (1345ش) تاریخ طبرساتان و رویاان و مازنادران تهلرا :
شرق

 مبتوفی ،حمداهلل (1363ش) تاریخ گزیده بل اهتملاج عبدالوبلاه نلوایی چ 3تهلرا :
امارکبار

 منهری ،مرتیی ( )1368سِیری در سیرۀ ائمۀ اطهار چ 4تهرا  :صدرا

 منشی کرمانی ،ناصرالدیه (1362ش) سمط العل للحضةرة العلیةا تصلواح عبلا

ایبلا

تهرا  :اسارار

 منظوراالجللداد ،مومللدحبللاه (1388ش) «یللدر سااسللی امامالل در دورۀ سللجننت
سجوویاا » فصلنامۀ تاریخ اسالم ش18
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 نخووانی ،هندوشاه به سنور به عبداهلل صاحبی (1357ش) تجارب السلف در تواریخ

خلفا و وزرای ایشان تصواح عبا

رهوری
 نظاجالمج

ایبا ب اهتملاج توفال سلبوانی تهلرا  :کتابخانلۀ

توسی ،ابوعجی حبه (1378ش) سیر الملاوو (سیاساتناماه) بل اهتملاج

هاوبر دارک چ 4تهرا  :عجمی و فرهن ی
 وفایی ،مرتیی (1391ش) «مدار
النق

و موافل عجملی و دینلی و رجلا شلای در کتلا

» مجموعه مقاالت کنگرۀ بزرگداشت عبادالجلیل رازی قزوینای ج 2یلم:
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