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چکیده

دولتتت جتتیاو (ا  021-717ه.ق) در ایتتنا تتا ی ازتتم ات ایتتار

دینپای اشناف  2878 - 803ه.ق) در حاات همعصن ود .تا ووتود
وواهت ج(اجم و اجت الل یزنوی اشناف ،ه دل(ل ج(انهی آ ها تن

حنی(ن شنیف(ن ،پ(وجته ات ج(اجتهای دولتهای درتمند هموتوار

تأث(ن یمگنفت .در ی(ا دولتهای همووار ،جیاو (ا جتنیمیتههب
که ه عنوا حای(ا نظایم خالفت عباجم و در تینهی ر بای دولتت
فاطم(ا ش(زم در یصن شناخته شده ودند ،ا نخورداری ات ا تتدار و

توا نظایم ،همه ی تالش خود را تنای نفتود در حتنی(ن شتنیف(ن و

همناه کند ایار اشناف ا ج(اجتهتای ختود ته کتار نتتند .در

 .2دانش(ار و عضو ه(ئت عیمم گنوه تاریخ دانشگاه الزهنا و نوینندهی ینئولjanahmad2004@yahoo.com .
 .1دانشاوی دکتنی تاریخ و تمد اجالیم دانشگاه یزارف اجالیمMahmud.samani@gmail.com .
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پژوهش حاضن ضمن تووه ه تفتاو هتای یتههبم ایتن دو دولتت،

دالیل روا ط ج(اجم اشناف ا جتیاو (ا و عوایتل یت ثن تن پایتایم

روا تط ایتار اشتناف و جتیاو (ا را نرجتم یتمکنت(م .یاالزتا

توص(فم ،تحی(یم و اجتتنباطم یبتنتم تن دادههتای کتا اانتهای نشتا

یتتمدهنتتد کتته جتتیاو (ا ات ن تتناری ایتتن روا تتط ،تته دنبتتال کنتتب

یشنوع(ت و احنات وواهتت تنای دولتت ختود و عباجت(ا و کوتتاه

کند دجتت فاطم(تا ات حتنی(ن شتنیف(ن ودنتد .اشتناف ته دل(تل

نداشتن اجت الل ا تصادی و ا تدار ج(اجتم -نظتایم و ن(تات داشتتن ته

حفتتم یووودیتتت ج(اجتتم و تتتداوا ایتتار اشتتناف ،تته جتتیاو (ا
یتمایل ودند.

واژگان کلیددی :یناجتبا  ،جتیاو (ا  ،اشتناف ،حاتات ،حتنی(ن

شنیف(ن عباج(ا  ،فاطم(ا .
 .1مقدمه

اهم(ت حاات هعنوا یکم ات اشهای پناگانهی وزیتنهالزتن  ،ته دل(تل ووتود یکتهی
یکنیه و یدینهی ینوره ه عنوا دو کانو یشتنوع(تتا ،تنای دجتتگاه خالفتت اجتالیم و

دولتهای ینت یم چتو فاطم(تا  ،آل ویته و جتیاو (ا و دولتتهتای ی(تنینتت یم چتو
طولون(ا ا نفهد )877/1 :2717 ،و اخش(دیا الغتاتی71-72/8 :2781،؛ ا تنفهتد:2712 ،
774/2؛ جباعم )117 :2830 ،در ادوار تاریخ اجتالا ،تهویتژه در عصتن عباجت(ا  ،تن کنتم
پوش(ده ن(نت؛ تینا نخورداری ات ج(اد

ن حنی(ن ،ضمن کنب وواهت یزنوی ،یزایای

ج(اجم ن(ز در نداشت.
تا پ(ش ات تشک(ل ایار اشناف جتادا حنتنم و حنت(نم) در حاتات و تتا تیتانمکته
دجتگاه خالفتت عباجتم دچتار ضتزن نشتده تود ،خیفتا ینتت (ما در ایتور حاتات دخالتت
یمکندند و دجتکم فندی ات خویشتاوندا ختود را تن آ والیتت یتمگماردنتد فاجتم،
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273/1 :2204؛ دحال 223 :2810 ،؛ جباعم)223 :2830 ،؛ ایتا تا ضتزن دجتتگاه خالفتت
عباجم و شکلگ(نی دولتهای ن(مهینت ل و ینت ل در اطتناف وزیتنهالزتن ( ،شتتن ایتن
دولتها ،ن ایور حنی(ن دخالت یمکندند .ا تشتک(ل ایتار اشتناف ،حاتات وارد دورهی
ودیدی ات ح(ا ج(اجم خود شد و ات در هتای هتموتوار و ر (تب در یناجتباتش تتأث(ن
پهینفت .ایتار اشتناف حنتنم در یکتهی یکنیته ات حتدود جتال  803تتا  2878ه.ق کته
آلجزود ن حاات ینیط شدند ،ادایه داشت جباعم 170 :2830 ،و  .)701اشم ات ایتار
طوالنمید اشناف ،ا حکویتت تتن تبتار جتیاو م در ایتنا هتمتیتا تود .ات ایتار
اشناف تا تیانم که جیاو (ا ات نظن ج(اجم ه حاات تووه کندند ،حدود یک ن جترنی
شده ود و یو ز(ت آنا در حنی(ن ه عنوا ای(نا آ دو شهن تثب(ت شده ود .تا تووته ته
وایگاه اشناف که ات یننو ا اهل (ت ع) ودند ،دولتتهتای هتموتوار تا ووتود تتالش
یضاعن نای اعمال نفود در یوضعگ(نیهای ج(اجم -یههبم اشناف و همناه کند آنتا
ا ج(اجتهایشا  ،دجتکم جتزم یتمکندنتد حنیتت اشتناف را رعایتت کننتد و درصتدد
حهف آنا ات صحنهی ج(اجم ننممآیدند .ج(اجت جیاو (ا در حاات ن(ز تن همت(ن یبنتا
ود؛ چنانکه آنا ج(اجت خاروم خود را ناجاس تزایل ا اشناف اجتوار کندند تا در پنتتو
آ ه اهداف خود وایتهی عمتل روشتانند .تا ووتود پتژوهشهتای کیتم کته در حتوتهی
یناجبا اشناف ا دولتهای همووار صور گنفتته اجتت الانایشته2830 ،؛ طهماجتبم،
 ،)2837هنتتوت ج ت اال

نتت(اری ووتتود دارد کتته در نوشتتتار حاضتتن تته اشتتم ات آ هتتا

یمپنداتیم .ج اال پژوهش عبار اند ات:
 .2دالیل روا ط ج(اجم اشناف ا جیاو (ا  ،ا ووود تفاو های یههبم چه ود؟
 .1چه عواییم ن ایااد و اجتمنار روا ط ایار اشناف و جیاو (ا ی ثن ودهاند؟
فنض(هی اول پژوهش این اجت که عدا اجت الل ا تصادی ،ف دا ا تدار ج(اجتم-
نظایم ،ن(ات ه حفم یووودیت ج(اجم و تداوا ایار اشناف ،کنب یشنوع(ت و وواهت
نای دولت جیاو (ا و ه تبع آ عباج(ا و کوتاه کند دجت فاطم(ا ات حنی(ن شتنیف(ن
ات دالیل روا ط ج(اجم دوجویهی جیاو (ا و اشناف ه شمار یمرونتد .فنضت(هی دوا ایتن

 / 38دالیل و عوامل مؤثر در مناسبات دولت سلجوقی و امارت اشراف حجاز

اجت که فاطم(ا یصن عایل یهمم در تداوا روا ط ی(ا آنا اجت .روش آتیو فنض(ا ،
توص(فم ،تحی(یم و اجتنباطم و یبتنم ن دادههای کتا اانهای اجت.
 .2اشراف حجاز

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

اشناف یوجوی(ن یننو

ه یوجم الاو ) هعنتوا طب تهی اول شتناخته یتمشتوند راوه،

287-213 :2717؛ جباعم )170 :2830 ،که ید حکویت آنا حدود یتک جتده ،ات جتال
 803تا  708ه.ق ،ه طول اناای(د .ناجاس این تاریخ ،واپن(ن جالهای ایار این خاندا ا
حکویت جیاو (ا همتیا وده اجت .دوی(ن طب هی اشناف حننم ،جی(مان(ا هنتتند کته
ات جال  708تا  700ه.ق حکویت کندند و تهجتنعت یضتمحل شتدند راوه.)287 :2717 ،
طب هی جوا اشناف هواشم  027 -700ه.ق) ،ه ا وهاشم یحمد ن وزفن تن عبتداهلل حنتنم
یننتتو هنتتتند دحتتال  )24 :2810 ،کتته در جتتال  700ه.ق تته حکویتتت یکتته رجتت(د
ا نخیدو  )281/7 :2713 ،و پس ات او فنتنتدانش کته ته هواشتم یزتنوف ودنتد ،شتایل
اجم ن یحمد ،فی(ته ن اجم ،هاشم ن فی(ته ،اجم ن هاشم و ع(نتم تن فی(تته حکویتت ایتن
شهن را در اخت(ار گنفتنتد ا تنخیتدو  .)281/7 :2713 ،ایتار ایتن طب ته ات اشتناف یکته
ی ار ا دولت جیاو (ا طم شد.
هتصنیح نخم ینا ع ،اشناف حننم یههب تیدی داشتند .گفتن «حم عیم خ(ن الزمل»
در ادا و ینع آ در تیا تنیط ایو (ا و دولتهای زدی گنایشهای ش(زم آنا را تأی(د
یمکند .هگزارش ا نوب(ن ،ینادالحناا در تیا ایو (ا پنج نمات وماعت داشت که یکتم
ات آ ها ه ایایت ش(زهی تیدی نگزار یمشد کته یتههب اشتناف تود ا تنوب(تن:2871 ،
283؛ دهبم841/77 :2728 ،؛ وزفنیا  .)727-724 :2837 ،ا نتغنی ندی ات اینکه در ی(ا
اشناف ،شنین عاال در جدهی هشتم هانی یههب اهتل جتنت گویتا شتافزم) داشتت،
شگفتتده شده اجت و تصنیح یمکند که آنتا آشتکارا تن یتههب تیتدی پایبنتد هنتتند
ا نتغنی ندی.)282/22 :2821 ،
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اشناف حن(نم ،یننو

ه حضن ایاا حن(ن ع) ،ات حدود جال  841ه.ق در یدینتهی

ینوره ایار داشتند و تا حدود پایا جدهی یاتدهم هانی جیاهی ج(اجم و یزنتوی آ هتا
تداوا یافت ا نفنحو  [ ،متا] .)887/1 :اش یهمتم ات ایتن ایتار

تا دولتت جتیاو (ا

همعصن وده اجت .در این ید خاندا آلیهنا ن یدینه حکویت یمکندنتد .در طتم ایتن
دوره گاه اشناف حننم ا در تماا ج(انهی ایارتشتا را تن یدینته و تن همتهی حاتات
یمگنتناندند؛ چنانکه شنین ا والفتتو و پتس ات او پنتنش ،شتکن ،جتالهتا در شتهنهای
یادشتده ایتار داشتتند فاجتم821/1 :2204 ،؛ ا تن عنبته212 :2831 ،؛راوه.)287 :2717 ،
اشتناف حنت(نم ،یتههب ایای(ته داشتتند؛ چنانکتته ی شتندی در جتال  722ه.ق تا اشتاره تته
تغ((ناتم که در ایار یدینه رخ داد یتمنوینتد« :ایتار آناتا در حتال حاضتن ،در دجتتا
نمعا(ه و نمومات اجت وآنا همه ن یههب ایای(هاند و یزت د ه ایایت ائمته اثناعشتنی)
هنتند و ع اید دیگن ایای(ه را هم بول دارند» ی شتندی .)814-810/7 :2232 ،وی تأک(تد
یمکند نخالف یدینه ،ایار یکه دجت تیدیه اجت هما ).
 .2-1مناسبات سلجوقیان با اشراف

جیاو (ا ات اواخن ن(مهی دوا ن پنام تا ن(مهی دوا ن ششم ه عنوا دولتتم ی تتدر در
وها اجالا ظهور یافتند .ینافع یشتن  ،آنا را ه دولت اشناف در حاتات نزدیتک کتند.
ا ووود ج(اجت خاروم اشناف کته حفتم دولتت ن(متهینتت ل در حاتات تود الانایشته،

 ،)21 -22 :2830آنا نا ن ضنور  ،ه در های نتتن ینا ته و صتاحبنفتود در حاتات
یتمایل شده ودند .یشتکل یتالم و ا تصتادی اشتناف ،ن(تات یبتنا آ هتا ته کمتک یتالم و
ینئیهی یشنوع(ت نای جیاو (ا  ،ینافع یشتن
نخورداری ات وواهت کاریزیات(ک و انتنا
ر ا ت ی(ا دولتها ن جن جت(اد

آنتا را ته هتم گتنه یتمتد .اشتناف تا
ه خاندا اهل (تت و جت(انه تن حاتات ،در

تن حتنی(ن شتنیف(ن ،تهعنتوا اعتدهی ضتیع جتوا در

گندونهی ر ا ت حنف آخن را یمتدند یتز .)17/2 :2841 ،دل(ل نانت اشناف نای ایتن
ر ا تها و جوگ(نیهای ج(اجم ،ف دا توا نظایم و لزوا حفتم یووودیتت ج(اجتم تود؛
تینا ایار اشناف ایکا اینتادگم در ی ا ل در های یاتاور را نداشتت .گتزارشهتای
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یووود نشا یمدهند که ای(نا حنی(ن در پم لشکنکشمهای تدر هتای یاتاور همتواره
تنی(م خواجتههای آنا یمشدند .یکم ات یهمتنین ایتن خواجتتههتا ،خوانتد خابته ته نتاا
ایشا در حنی(ن ود؛ چنانکه در پم ورود جراه اعزایم ییکشاه جیاو م ،شنین یکه تنی(م
خواجتهی او شد ا نفهد )730/1 :2717 ،که یتمتواننتت تنای فاتحتا یشتنوع(ت را ته
اریغا آورد.
دل(ل دوا این جوگ(نیها ،تأی(ن ن(اتیندیهتا و هتنهینتدی ات کمتکهتای تدر هتای
یااور نای اشناف ود که ات نظن یالم وا نتگم شدیدی ه خارج ات حنی(ن داشتند و تواا
حکویتشا ه کمکهای دولتهای دیگن وا نته ود .ا تووه ته حاصتیا(ز نبتود حاتات،
تنها درآید اینای حاات در این نهه ات تیا  ،دریافت یال(ا ویتژه ات تتاونا و حاتاج ته
ناا یُکوس فاجم )173/1 :2204 ،و هدایای دولتها و صاحبینصبا تود؛ ات ایتن رو هتن
دولتم که ه تزهدا یالم خود ه اشناف وایهی عمل یمپوشاند ،ات حمایتتهتای یزنتوی
اشناف و همجویم آنتا تا ج(اجتتهایشتا هتنهینتد یتمشتد .گتاهم ن(تز تهدیتد ته اتع
کمکهای یالم یووب یمشد اشناف که در کوتاهید وایگزین یناجبم تنای پنکتند
این خأل نممیافتند ،هناچار ا در تهدیدکننده کنار (اینتد؛ چنانکته و تتم ای(تن یکته نتاا
خیف(هی فاطمم را ات خابه انداخت ،وی ارجال آدو ه را ات یصن ه یکه اتع کتند و یتندا
یکه ه ای(ن فشار آوردند و او ه ناچار ار دیگن ناا خی(فهی فاطمم را در خابه ن تنار کتند
ا نکث(ن22-21/21 :2717 ،؛ ا نخیدو  281 /7 :2713 ،و .)287-288
در عصن ایار شنین یحمد ن وزفن ،ات جال  704تا  737ه.ق که همتیا ا حکویتت
آلبارجال و ییکشاه و یحمود جیاو م ود ،روا ط ی(ا جیاو (ا و اشناف یکته ن تنار
شد .هنچند در این عصن خالفت اجالیم ی(ا دو در اصتیم عباجت(ا و فاطم(تا ت نت(م
شتده تود ،راهبتند اصتتیم شتنین یحمتد و وانشت(نانش در ارتبتتاا تا دو تدر یتااصتتم
جیاو (ا در عناق و فاطم(ا در یصن ،دوجتم یو ت و تمایل ه جویم ود که تواند ینتافع
یالم شنین و ن(اتهای ا تصادی یکه را هتن و (شتتن و البتته تهیو تع تتأی(ن کنتد؛ نتا ناین،
ج(اجت شنین یکه جال هجال و اتووه ه شنایط یتغ(ن هنیک ات ایتن دو ن(تنوی یتااصتم
تغ((ن یمکند و خابه ن ینا ن یکه یک جال ه ناا خی(فهی عباجم و یک جال ه ناا خی(فهی
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فاطمم خوانده یمشد .ناجاس این ج(اجت ،شنین یکه ات جال  707ه.ق در بتال دریافتت
کمکهای یالم و گنفتن آدو ته ،ته طتور یتنتاو یتدتم تنای جتیاو (ا و یتدتم تنای
فاطم(ا خابه یمخواند فاجم280/1 :2722 ،؛ ا نفهد770/1 :2717 ،؛ ا ناث(تن/21 :2830 ،
27؛ ا نووتی .)247/24 :2721 ،این ج(اجت دوگانه گاهم یشکالتم را ن(ز ایااد یمکتند؛
چنانکه در جال  703ه.ق خی(فهی فاطمم در اعتناض ه شنین یکه هدل(تل خابته خوانتد
ه ناا عباج(ا  ،ار آدو تهای را کته هتنجتاله ته یکته یتمفنجتتاد ،اتع کتند .ایتن واکتنش
فاطم(ا  ،شنین یکه را وادار کند خابه خواند ه ناا فاطم(ا را اتجنگ(ند .در جتال 702
ه.ق خی(فهی عباجم ا فنجتاد ایوالم نای شنین او را ته جتبب اتع خابته ته نتاا ختود
جنتنش کند و ا وهاشم نای خی(فتهی عباجتم خابته خوانتد و ات فاطم(تا تنای ایتن کتار
عهرخواهم کند ا نخیدو 287- 288/7 :2713 ،؛ ا نفهد.)771-771/1 :2717 ،
گفتنم اجت که اووود اهم(ت کی(دی ینائل یالم و ج(اجم در روند یناجبا  ،عوایتل
دیگنی ن(ز در تز((ن ج(اجت خاروم آنا تأث(نگهار ودند .هدل(ل جا هی نفود فاطم(ا در
حاات و تمایل شنفای یکه ه آنا و نا ت یههبم ا یکتدیگن ،در صتور تتداوا ج(اجتت
حمایتم فاطم(ا و تأی(ن ن(اتهای یالم حاات ،اشناف اطاعتت ات فاطم(تا و خابته خوانتد
ه ناا آ ها را تنو(ح یمدادند .ی ید این ادعا گزارشتم ات اختالفتا شت(ز(ا و اهتل جتنت
یکه و شکایت ش(ز(ا ات عالمم جنم ه ای(ن آ شهن ،یحمد ن وزفتن و دجتتور تتل وی در
جال  771ه.ق اجت .نخم چن(ن و ایزم را ه تأث(ن اختالفا ج(اجم ن جن نفود عباجت(ا یتا
فاطم(ا ن یکه تفن(ن کندهاند و عیت آ را عال هینتدی شت(ز(ا ته حکویتت فاطم(تا در
نا ن عال تهینتدی جتن(ا ایتن شتهن ته حکویتت عباجت(ا داننتتهانتد ا تنوتوتی:2721 ،
112/24؛ ا نفهد.)731/1 :2717 ،
 .2-2سیاست سلجوقیان در برابر اشراف

جیاهی جیاو (ا ن دجتتگاه خالفتت عباجتم ،ایتنی آشتکار و پهینفتته اجتت جتتارتاده،
 .)242 :2834این جینیهی تن تبار اووود همجتویم یتههبم تا خیفتای عباجتم و هضتم
آ ها در افت فنهنگم اجالا ،ه خیفا یاال اح(ا و اتجاتی در ندادند .تنیط جیاو (ا
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ن غداد ،تأث(ن عم( م در یزادال ج(اجم ینا ه گهاشت و شکوه و ا تدار خالفتت عباجتم
را درهمریات .خوانده شد خابه در یکهی یکنیه ه ناا آلتبارجتال جتیاو م در طتم
چند جال این گفته را تأی(د یمکند فاجم772/1 :2722 ،؛ ا نفهد.)778 -771/1 :2717 ،
گنتنش نفود ج(اجم جیاو (ا ن حنی(ن ات آناا آیات شد که آنا ا پ(شنوی ه جمت
ین اینا  ،ن غداد چ(نه شدند و حکویت آل ویهی ش(زهیههب را که دورا ضزن خود
را یمگهراند نانداختند و ه عنوا ینام دجتگاه خالفت عباجم یان شدند .پتس ات آ ،
جالو ه ه گنتنش نفود ج(اجم در یکه و یدینه ،هعنتوا راهبتند اصتیم ختود ،پنداختنتد.
آنا وظ(فهی رج(دگم ه حج ،حااج و اصتال راههتا را نعهتده گنفتنتد و کتاروا حتج
عناق را راه انداتی کندند که حدود جه دهه ه حتج اعتزاا نشتده تود ا تنوتوتی:2721 ،
 .)247/3جیاو (ا افزو ن انگ(زهی توجزهطیبم ارضم که هطور طب(زم ات آنتا در دورا
اوجگ(نی درتشا انتظار یمرفت ،تحت تأث(ن انگ(زههای ج(اجم و یههبم دیگن ،ه یکته و
یدینه تووه کندند .آنا هنگایم درصدد نفود خود در حاتات نآیدنتد کته نزدیتک یتک
ن ات ایار اشناف ن حنی(ن یمگهشت و ت نیبا در همهی این یتد طتوالنم ،فاطم(تا
یصن ا فنات و نش(بهایم ن این ینا ه نفود داشتند و اشناف را ا ج(اجتهای خود همجو و
یانی ینویا خود کنده ودند؛ چنانکه در این ید طوالنم( ،شتن ناا خی(فهی فاطمم در
خابههای حنی(ن ،هعنوا ی دستنین شهن اجالیم ،خوانده یمشد فاجتم821/1 :2204 ،؛
ا تتنفهتتد778/1 :2717 ،؛ عتتارف عبتتدالغنتتم .)781 :2728 ،در چنتت(ن شتتنایام ،جتتیاو (ا
جتنلوحه و عناصتن اصتیم ج(اجتتت ختاروم ختود را شتزار یبتتارته تا فاطم(تا  ،حمایتتت ات
خی(فهی عباجم و اجالا جنم در ی ا ل ش(ز(ا اجماع(یم نار دادند .این اجتناتژی اشتم ات

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

های اجالیم و خی(فهی عباجم ود .دور ات انتظار نبود کته جتیاو (ا کته ختود را همچتو
حای(ا و یتحدا خالفت عباجم یمشناجاندند ،اتگنداند جت(اد عباجت(ا تن حتنی(ن را
در دجتور کار خود نار دهند و در ی(دا حاات ه یبارتهی ج(اجم ا فاطم(ا رنداتند.
خوشا بالم جیاو (ا این ود که آنا تیانم ه صحنهی ج(اجت آیدند که فاطم(تا ات
جال  737ه.ق کمکم ه جمت انحااا گتاا نیتمداشتتند .جتیاو (ا ات یتک جتو ختود را
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درتمند تنین دولت در وها اجتالا یتمداننتتند و تا شکنتت (تزانس در نبتند یالدگتند
شهن و اعتبار تیادی ته دجتت آورده ودنتد عمتاد االصتفهانم )114 :2231 ،و ات جتوی
دیگن یانی ج(اجتها و وظاین دجتگاه خالفت عباجم ،اتومیه در حنی(ن ،ودنتد .اعتزاا
کاروا حج عنا م پس ات جم جال و فه ،نمونهای ات این انااا وظ(فهها اجت ا تنوتوتی،
247/3 :2721؛ ا نفهد .)701-770/1 :2717 ،آنا خواها ایفتای ن تش نونتته در حاتات
ودند و این ج(اجت دو تزایل ا اشناف حاات اونا نممشد .جیاو (ا در ایااد روا ط ا
اشناف ،اهداف و انگ(زههایم داشتندکه ه یبانم ج(اجت خاروم آنا نیمگندد.
ج(اجت و اجتناتژی خاروم جیاو (ا در بال حاات در پ(غاا طغنل ،اولت(ن فنیتاننوای
جیاو م ،ه خی(فهی عباجم در جال  777ه.ق دیده یمشتود .وی در ایتن نایته تنای توو(ته
لشکنکشم نیبالو وع خود ه غداد ،گشایش راه حج تنای اناتاا جتفن حتج و حمیته ته
یصن نای نا ودی فاطم(ا را اهداف جفن خود ه غداد اعالا کند ا ناث(تن412/2 :2830 ،؛
عماد االصفهانم .)22 :2231 ،یمتوان(م آنچه را در این پ(غاا گشایش راه حج خوانتده شتده
تزب(نی ات وعدهی جیاه ن شبهوزینهی عن م دان(م کته ته طتور طب(زتم التیتهی دفتع شتن
بایل عن و هبود راهها و این(ت حاو(ا ن(ز وده اجت؛ یوضوعم که در این پ(غتاا همرایته
ا حمیه ه یصن یان شده اجت و اهم(ت ینائل ین توا ته یکته و ارتبتاا آ تا ج(اجتت
کیم جیاو (ا در بال فاطم(ا یصن را نشا یمدهد الانایشه.)82 :2830 ،
طغنل در هفت جالم  700-777ه.ق) که پس ات فتح غداد یمتواننت در حاتات نفتود
یا د ،فنصت پنداختن ودی ه آ را ن(افت؛ تینا یشغول تنویهحنتا

تا ایتای اتتنا

و

دیالمه و فنونشاند (اا ناج(نی در غداد ود ا تنکث(تن .)273/1 :2717،روا تط رجتمم و
عمیم ا اشناف حاات ،پتس ات یتن

طغتنل و ات تیتا حکویتت آلتبارجتال جتیاو م

 740-700ه.ق) شنوع شد .این جیاا جیاو م ا تووه ه ا تدار و شهن نظتایم ختویش
که پس ات نبند یالدگتند و شکنتت ایرناتتوری (تزانس ته دجتت آورده تود ،تنای نفتود
جیاو (ا ن حاات تالش (شتنی کند .وی دوی(ن پادشاه درتمند جیاو م تود کته تنای
اح(ای خابه نای عباج(ا در یکته تتالش کتند .تتالشهتای او و ختوشا بتالم او ته دل(تل
اوضاع ا تصادی نایناجب دولت فاطم(ا یصن که شنفای یکه ته حمایتت یتالم آ وا نتته
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ودند ،نت(اه اش ود .در این ید  ،فاطم(ا ه دل(تل فتنتهی تنکتا و ندگتا ی نیتزی،
 )142/1 :2724ه حنا داخیم دچار شتده ودنتد و چنانکته ایتد نمتمتواننتتند ته ایتار
اشناف تووه داشته اشند .آلبارجال در جال  704ه.ق ا حمایت خی(فتهی عباجتم و تهل
یال ی(ا بایل عن م که در ین(ن حاو(ا عناق جکونت داشتند ،پس ات جالهتا کتاروانم ات
حاو(ا عناق را ه یکه فنجتاد .ا والغنائم عیوی ،ای(نالحاج این کاروا  ،تواننتت حکمتنا
یکه را راضم کند که ه ناا خی(فهی عباجم و جیاا جیاو م خابه اوانتد ا تنخیتدو ،
 .)288-281/7 :2713ات این جال ،خواند خابه در یکه ه ناا فاطم(ا اتع شتد .فاطم(تا
در جال  702ه.ق ،صی(حم ،حاکم یمن را یأیور کنده ودند تا ایتور یکته را جتایا دهتد و
خابه را ه ناا فاطم(ا نگنداند ا نخیدو 177/7 :2713 ،؛ عصایم یکتم120/7 :2722 ،؛
الزییزم .)47 :2710 ،پ(ش ات آ ن(تز شتنین یکته ،یحمتد ن وزفتن ،تا تووته ته تان تهی
گهشته نایهای ه خی(فهی فتاطمم نوشتته تود و ات او پتوتش خواجتته تود کته تا تووته ته
یشتتکال ا تصتتادی تته نتتاا عباجتت(ا خابتته خوانتتده اجتتت ی شتتندی.)171/7 :2232 ،
دینتنت(ب پس ات حدود یک ن که خابه ه ناا عباج(ا در این شهن اع شتده تود ،تار
دیگن ه ناا خی(فهی عباجم ،ائم ایناهلل و پس ات وی ه ناا آلبارجال خابته خوانتده شتد
فاجم772/1 :2722 ،؛ ا نفهد778 -771/1 :2717 ،؛ الزییزم.)77 :2710 ،
ج(اد جیاو (ا دین نرای(د؛ تینا فاطم(ا در پاجخ ه ا داا شنین یکه ،ارجتال آدو ته
را ات یصن ه یکه اع کندند .یندا یکه ه حکمنا فشار آوردند و او ناچار شد تار دیگتن
ه ناا خی(فهی فاطمم خابه اواند ا نخیدو  .)288-281/7 :2713 ،نا ن گزارشم دیگتن،
اتجنگ(نی خابه ه ناا فاطم(ا ات آناا ناشم شد که اشناف حننم ،ای(تن یکته را ته جتبب
رویگندانم ات فاطم(ا نکوهش کندند ی شندی )172-171/7 :2232 ،و دینگونته ،پتس
ات چهار جال یو تا خابه ه ناا عباج(ا و جیاو (ا اع شد ا نفهد777/1 :2717 ،؛ دهبم،
 .)12/82 :2728جتتنانااا تتا یتتن

آلتتبارجتتال و خی(فتته ال تتائم عباجتتم ،در پتتم نایتتهی

المنتنصن فاطمم ،ای(ن یکه تنخالف یت(یش ته نتاا فاطم(تا خابته خوانتد دهبتم:2728 ،
12/82؛ ا نفهد .)770/1 :2717 ،ییکشتاه  730-740ه.ق) ،وانشت(ن آلتبارجتال راه او را
ادایه داد و ا اشناف ارتباا ن نار کندند؛ ایا تا اواخن جتیانت او خابتههتا یزمتوال ته نتاا
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فاطم(ا ود تا اینکه در جال  772ه.ق ییکشاه یانند آلتبارجتال در شتاا پ(تنوتیهتایم ته
دجت آورد و در خود را ه فاطم(ا و ای(ن یکه نشا داد .در پنتو این ونیا  ،ای(ن یکته
تغ((ن یوضع داد و ناا خی(فهی فاطمم را ات خابه انداخت و ه ناا خی(فهی عباجم و ییکشتاه
خابه خواند ا ناث(ن203/21 :2830 ،؛ نوینی.)172/18 :2718،
 .2-3عوامل مؤثر بر روابط سیاسی سلجوقیان و اشراف

شکلگ(نی ،گنتنش و یا کتاهش روا تط ج(اجتم دولتتهتا تحتت تتأث(ن شتنایط و عوایتل
یاتیفم اجت .عوایل داخیم یا خاروم تا ع شنایط تیانم و یکانم هنتتند؛ نتا ناین عوایتل
ی ثن ن روا ط اشناف ا جیاو (ا ه دو دجته ت ن(م یمشوند:
 .2-3-1عوامل مؤثر خارجی بر روابط سیاسی سلجوقیان با اشراف

یهمتنین عایل خاروم ی ثن در روا ط جتیاو (ا تا اشتناف ،دولتت فاطم(تا اجتت .ایتن

دولت (شتنین ن ش را در توجتزه یتا کتاهش روا تط ج(اجتم ایتار اشتناف تا جتیاو (ا
داشت .فاطم(ا در روا ط اشناف ا جیاو (ا ن شم دوجویه داشتند؛ تینا هم توجتزه اتش
روا ط و هم اتدارنتدهی آ تودهانتد .دولتت فاطم(تا یصتن تزر تتنین تهدیتدکننتدهی
جیاو (ا و دجتگاه خالفتت عباجتم یحنتو یتمشتد .فاطم(تا آشتکارا جت(اد خیفتای
عباجم را ن همهی عالم ینکن شدند و ه آ هتا ته عنتوا یاصتب(ن خالفتت اتدجتترفتتهی
ش(ز(ا یمنگنینتند ط وش [ ،متا].)101 :
نفود جیاو (ا در حنی(ن و همجو کند اشناف ا ج(اجتتهتای ختود ،هتتنین گزینته
نای ماعتبار کند فاطم(ا ود و یمتواننت جیاو (ا را در رج(د ه اهدافشتا کمتک
کند؛ تینا خوانده شد خابه ه ناا آنتا و خیفتای عباجتم ،حتهف نتاا فاطم(تا ات خابته،
ایااد نتن یناجب نای انااا ا دایا عااالمنفزه در حنی(ن و خدیت ه حاتاج و تایتنا ،
یووب کنب اعتبار ،یحبو (ت و یشنوع(ت نای حکویت آنا یمشتد؛ نتا ناین ن تناری
روا ط ا اشناف و ویب دوجتم آنا جنلوحهی کار جیاو (ا ود.
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یکم ات یوارد اختالف ی(ا دو در جیاو (ا و فاطم(ا که ه یکته و یدینته ین توا
یمشد ،این ود که هنیک ات آنا تالش یمکندند نایشا در خابهی نماتهای حتنا (ایتد.
ج(اجت ت نیبا یکنا فاطم(ا و جیاو (ا در حتنی(ن هت( یتک نمتمخواجتتند ننتبت ته
حنی(ن متفاو

اشند) ،چالش ی(ا این دو دولت در حنی(ن را ایااد کند .نای فاطم(تا ،

حج ات یوارد اجتناتژیک در ج(اجت خاروم ،هویژه تنای ت ا تل تا خالفتت عباجتم تود.
یهمتنین ویوهی این ت ا ل ،ر ا ت تنگاتنگ آنا ا آل ویه و زتدهتا جتالو ه نماینتدگا
عباج(ا در ادارهی حنی(ن) در این خابهخوانم یوجتم حتج تود کته ته تنتاو ی(تا آنتا
دجت هدجت یمشد ی شندی172-171/7 :2232 ،؛ وزفنیا  .)14 :2832 ،خابه خوانتد
ه ناا آ ها در حنی(ن شنیف(ن یهمتنین یظهن ج(اد دینم و ج(اجم آ ها ه شمار یمرفت
و یووب یزنفم یکم ات آ دو در

ه عنوا رهبن دینتم و ج(اجتم یتمشتد .ر ا تتهتای

دیگن جیاو (ا ا فاطم(ا در حنی(ن (شتن در یورد اهتدا و آویاتتن پتندهی کزبته ،اناتاا
کارهای خ(ن و حمایت ات حاو(ا در ین(نهای ینتهم ه یکه ،فناهم کتند آ در یکته و
ین(نهای حااج و کوششهای عمنانم در یکه و یدینه انااا یمشد .این ا تدایا در نظتن
حاو(انم که ات ن اا گوناگو وها اجالا تنای حتجگتزاری ته حتنی(ن یتمرفتنتد ،تنار
یمگنفت و در اتگشت ات تووه دولتتهتا ته حتنی(ن شتنیف(ن جتان یتمگفتنتد و اعت
ج(اد و یشنوع(ت آ حکویتها یمشدند.
در این ر ا تها ،دولت فتاطمم یصتن در نهتهای تتا حتدود جتال  731ه.ق) ته جتبب
دیریماجم کارآید و توا ا تصادی (شتن یوفق ود؛ تینا آنا ا ج(اجتتهتایم چتو ارجتال
آدو ه نای یندا حنی(ن ،پندهدارا کزبه و اشناف تهعنتوا ایتنای یکته ،ارجتال وایتهی
کزبه هصور جال(انه و ایااد این(ت (شتن نای کاروا های حااج در ینت(ن یصتن و شتاا،
در ی اطزم یوفقتن ودند و (شتن ه ناا آنا خابه خوانده یمشد طهماجتبم-218 :2837 ،
 .)227پس ات آ تا پایا حکویت فاطم(ا جال  047ه.ق) جیاو (ا و عباج(ا در ج(اد
ن حنی(ن توف(ق (شتن داشتند؛ تینا دولت فتاطمم درگ(تن گنفتتاریهتای داخیتم و نبتند تا
صی(بمها و تنگ(ا ود الانایشه .)21 :2830 ،در این ید  ،اشناف هعنوا ای(تنا یحیتم
یکه و یدینه ،اتووه ه توا نظایم دولتهای ر (ب و ی(تزا کمتکهتای اهتدایم ر بتا ته
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ایشا  ،وانب یکم را یمگنفتند و یمکوش(دند ا این ج(اجت ،ثبا حکویت خود و این(ت
حنی(ن و رفاه یندا آ را تأی(ن کنند.
در یاموع ،فاطم(ا ات یهمتنین عوایل تأث(نگهار در روا ط جیاو (ا ا اشناف ودنتد
و این دولت در کاهش و یا توجزهی روا ط آنا ن ش یهمم داشت .فاطم(ا حتتماالیکتا
ا توجل ه ا زار ا تصادی کارآیتد یتانع وتوال داد جتیاو (ا در حاتات ودنتد .البتته در
نهههایم ا تووته ته ضتزن ا تصتادی ی ازتم فاطم(تا و ضتزن ج(اجتم ،جتیاو (ا در
ج(اد

ن حنی(ن یوفقتن ودند.

 .2-3-2عوامل داخلی مؤثر بر روابط سلجوقیان با اشراف

نفود شاص(تهای عیمم و دینم طنفدار عباج(ا و تهتبتع آ  ،اینان(تانم کته ی ت(م حتنی(ن
ودند ،اتومیه عوایل داخیم ی ثن ن روا ط جیاو (ا ا اشناف ه شمار یمرود .طب(زم ود
که اینا ه لحاظ یههبم ،ج(اجتهای فاطم(ا ش(زهیههب را ننمتمتافتنتد و تنای جت(اد
یادد اهل جنت ن حاات یمکوش(دند؛ هویژه که (شتن حااج ات اهل جنت ودنتد .طب(زتم
ود که اشناف در ی اطزم ا ووود تیدییههب ود اشناف یکه گفتن ادا ش(زم ی یتد
آ اجت .نک :ا نوب(ن283 :2871 ،؛ دهبتم841/77 :2728 ،؛ ا تنخیتدو  )24/7 :2713 ،و
ایتتایمیتتههب تتود اشتتناف حنتت(نم یدینتته یتتدینس ،)111-233 :2711 ،تتهناچتتار تته
ج(اجتهای دولت حایم اهل جنت ،یزنم جیاو (ا  ،یتمایل یمشدند( .شتن یندا حاتات و
یندا حنی(ن جنمیههب ودند و ات ایار اشناف که نخم ات آ هتا شتزارهایم یاننتد ادا
ش(زم را رواج داده ودند ،راضم نبودند .اتووه ه این تی(نتههتا ،جتیاو (ا انگ(تزهی توی
نای ن ناری ارتباا ا اشناف داشتند .در این راجتا ،جیاو (ا نای اعمال نفتود و جت(اد
خود و دجتگاه خالفتت عباجتم تن حتنی(ن ،ات روشهتا و ا تزار یاتیفتم جتود ونتتند کته
یهمتنین آ ها عبار اند ات:
 .2انتاا ای(نالحاج ات ی(ا عیویا  :هدف جیاو (ا ات فنجتتاد ای(تنالحتاجهتا ات خانتدا
عیوی این ود که هدل(تل ارتبتاا و خویشتاوندی تا اشتناف حاتات ،آورد نتاا عباجت(ا و
جیاو (ا در خابههای حنی(ن را تضم(ن کنند .ا والغنائم حنتن تن یحمتد تن عیتم تینبتم
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عیوی ن (ب طالب(ب(ن ،اتومیهی آ ها ود که در جالهای  707تا  747منی ایتار حتج را
نعهتده داشتتت .او کنتم تتود کته شتتنین یکته را یت اعتتد کتند تته نتاا خی(فتتهی عباجتتم،
آلتتبارجتتال و جتترس ییکشتتاه خابتته اوانتتد ا تتنوتتوتی184/3 :2721 ،؛ فاجتتم:2204 ،
184/1؛ ا نفهد774-771/1 :2717 ،؛ الانایشه .)24 :2830 ،ا والغنائم ات یک جال پت(ش تا
هدف یتهاکنه و تنی(تب شتنین یکته تنای اطاعتت ات عباجت(ا  ،در یکته یاتاور تود .او
جالهای زد ن(ز ا اشناف یکه رایزنم داشت ا تناث(تن71/21 :2830 ،؛ ا تنخیتدو :2713 ،
281/7؛ ا نفهد .)771/1 :2717 ،ج(اجت توجل و هتنهگ(تنی جتیاو (ا ات وایگتاه ن بتای
عیوی ،کارآیدی دیریماجم جیاو (ا را که پ(شتن آل ویه تان ته کتنده ودنتد ،نشتا داد
عضد الدوله ویهم ا واحمد یوجوی را ه ایار حتج گماشتت و او یوفتق شتد اشتناف را
یت اعد کند خابه را ه ناا خی(فهی عباجم و عضدالدوله اوانند).
 .1اجتفاده ات ا زار یالم :آلبارجال و ییکشاه جتیاو م ،تاووود تتوا نظتایم ات ج(اجتت
انااا ا دایا رفاهم نای حااج و اهدای پول ته خانتدا هتای تانفود یکته هتنه گنفتنتد
ی(نا وال اجمم و دیگنا  .)14 :2832 ،آلبارجال ا یوف (تهای زرگم که در جتال 741
ه.ق در شاا و فینا(ن ه دجت آورد ،فاطم(ا را در تنگنا نار داد .در پنتو این ونیا  ،ای(ن
یکه ه نفع در

نتن تغ((تن ج(اجتت داد و ته نتاا خی(فتهی عباجتم و آلتبارجتال خابته

خواند .در جال زد ن(ز ه ناا خی(فهی عباجم ال ائم ایناهلل و پس ات وی آلتبارجتال خابته
خوانده شد ا نفهد.)778-771/1 :2717 ،
یکم ات عواییم که در طتم جتال(ا کتار جتیاو (ا را تنای اعمتال نفتود و جت(اد در
حاات آجا کند ،شنایط وخ(م ا تصادی در یصن تهدل(تل و توع حاتمهتای یتداوا تود
ا ناث(ن741/21 :2830 ،؛ ا نفهد یکم .)021/2: 2712 ،در جال  741ه.ق که در (شتن ینا ع
تاریام نانت(ن جال خوانده شد خابه ه ناا عباجت(ا اجتت ،وخایتت اوضتاع در یصتن و
ناای(دی ای(ن یکه ات کمکهای یصن ،او را ته دوجتتم (شتتن تا خیفتای عباجتم و جتالط(ن
ی تدر جیاو م که در اوج در خود ودند تشویق کند.
در جال  747ه.ق ،فنجتادهی یحمد ن وزفن ،ای(ن یکه ،ه در ار آلبارجتال آیتد و ته
او اطالع داد که در یکه ناا خیفای فاطمم یصن را ات خابه حهف کندهاند و ته نتاا خی(فته

فصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا 49 /

ال ائم ایناهلل و آلبارجال خابه خوانده یمشود .جیاا جیاو م ا اجت بال ات ایتن ا تداا،
جم هزار دینار همناه خیزت و هدایای گنانبها نای حکمنا یکه فنجتاد و ته او وعتده داد
که در صور حفم وضع یووود ،جاالنه ده هزار دینار نای او ی تنری فنجتتد ا تناث(تن،
801/27 :2830؛ ا نکث(ن11/21 :2717 ،؛ ا نفهد .)771/1 :2717 ،در گزارش دیگنی آیده
اجت :آلبارجال ه پاس ا داا ای(ن یکه جم هزار دینار ه همتناه خیزتتهتای نفت(س ته او
اش(د و دجتور داد ه پاداش این عمل ،جاالنه پنج هزار دینتار ته وی عاتا شتود ا تناث(تن،
 .)42/21: 2830گویتا اشتناف تتنای خوشتایند جتتیاو (ا « ،حتم عیتم خ(تتن الزمتل» را کتته
یاصوص ادا ش(ز(ا ود و پ(ش ات آ ه پ(نوی ات فاطم(ا در ادا یکه دکتن یتمشتد ،ات
ادا یکه حهف کندند ا ناث(ن42/21 :2830 ،؛ ا نفهد.)778-771/1 :2717 ،
تا این تیا  ،ا ووود همجویم ای(نا یکه ا جیاو (ا  ،اشناف حنت(نم یدینته همچنتا
ه ناا فاطم(ا خابه یمخواندند .آلبارجال نای همجو کند آنا ا ج(اجتهتای ختود،
ه ای(ن یدینه ،شنین یهنا حن(نم ،اعالا کند کته در صتور تتن داد ته خواجتته خیفتای
عباجم( ،نت هزار دینار ه او عاا خواهد شد و جاالنه پنج هزار دینار ته وی تزیتق خواهتد
گنفت ا ناث(ن .)42/21 :2830 ،گویا عدا تمک(ن ای(ن یدینه ،فنصت یناجبم نای ای(ن یکه
فناهم آورد تا ه ینویا خود وایهی عمل روشاند؛ اتایتنرو تا حمایتت آلتبارجتال  ،در
جتتال  740یدینتته را تته یمتتنو ختتود افتتزود و تتا خوانتتد خابتته تته نتتاا خی(فتتهی عباجتتم،
ای(ن الحنی(ن ناا گنفت ا نخیدو 218/7 :2713 ،؛ جتااوی .)744/1 :2727 ،تدینتنت(تب
ج(اد جیاو (ا ن حنی(ن یو تا تح ق یافت.
ییکشاه جیاو م نای اعمال نفود در حنی(ن و همجو کند اشتناف حتاکم تن حاتات،
ا دایاتم انااا داد که عبار اند ات :اتداشتن اعنا

ادیه ات یار کاروا هتای حاتاج در

اتای پنداخت پول ه آ ها و تزهد پنداخت یالهای ات حااج گنفته شده ات ایوال شاصتم
ا نووتی ،)71-71/2 :2721 ،لغو گنفتن یال(ا ات حااج در ین(ن حج که تحت عناوینم
چتو «یکتتس یکتوس)» و «خفتتار خفتتار )» دریافتت یتتمشتد ،داد ا ااعتتا  ،هتتدایا و
پ(شکشها ه ای(ن حنی(ن تا آ تیا ای(ن حتنی(ن یوظتن تود یبیغتم ته دجتتگاه خالفتت
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رنداتد) و اختصاص ایوال و ا ااعا

ه اهل حتنی(ن و یاتاورین راونتدی282 :2847 ،؛

ا نخیکا  [ ،متا].)130-137/0 :
ییکشاه یناتل و راههای حج را تزم(ن کند و نای حااج ایکانا رفاهم ایااد کتند .او
دجتور داد آ عنفا

ه یکته ینت تل شتود و نتا ت (تده اتجتاتی شتود فاجتم:2722 ،

141 -142/8؛ ا نفهد .)774-770/1 :2717 ،چن(ن ا تدایاتم یووتب این(تت در ینت(ن حتج
شد؛ هگونهای که در گزارش ایناقآی(زی گفتته شتده اجتت کتاروا حتج تدو یحتافم
حنکت یمکند ا نخیکا  [ ،متا] .)130/0 :در حکویت جیاا نک(ارق  723-734ه.ق)
وتینش(زم او ،یادالمیک َناوِجْتانم ،پس ات رج(د ه وتار در جتال  721ه.ق ا تناث(تن،
132/21 :2830؛ نداری اصفهانم42 :2804 ،؛ ا نخیدو  )131/8 :2713 ،کارهای نت(اری
در حنی(ن شنیف(ن انااا داد .جاخت نانتت(ن گنبتد تن حتنا ایایتا

(تع و بتن عبتاس تن

عبدالمایب را ه او ننبت یمدهند ا ناث(ن127/3 :2830 ،؛ یحنناالیت(ن.)122/8: 2872 ،
یکم ات یزمارا فنجتادهی یادالمیک ،ه دجت ای(ن یدینه ،ینظتور تن عمتاره حنت(نم ،در
جتتال  720ه.ق کشتتته شتتد ا تتناث(تتن801/21 :2830 ،؛ عتتارف عبتتدالغنتتم )172 :2723 ،کتته
نشا دهندهی ت(نگم روا تط اشتناف حنت(نم و جتیاو (ا اجتت .وتواد اصتفهانم ات دیگتن
اینان(ا تا ع ج(اجتهای جیاو (ا اجت که در در ار دولتت تنگ(تا وتیتن تود و ختدیا
تیتتتادی در حتتتنی(ن اناتتتاا داد ا تتتناث(تتتن813-814/22 :2830 ،؛ فاجتتتم121/1 :2722 ،؛
جمهودی.)200 ،2/8 : 1114 ،
 .8توجل ه تور و انتاا نظای(ا ه ای(ن الحاوم :جیاو (ا در کنتار روشهتای یبتنتم تن
یهاکنه و تام(ع ،ات در نظایم خود ن(ز نای نفتود در حاتات اجتتفاده کندنتد .فنجتتاد
ن(نوهای نظایم همناه کاروان(ا و در خدیت ای(ن حج ،پ(شتن ن(ز ینجوا ود .انتاا
ای(ن نظایم تن

هعنوا ای(ن حاج در جال  743ه.ق جنآیات ایار اینای نظایم تتن

تیغ،
تن

حج ود که تا ید ها ادایه یافت ا نفهد .)773/1 :2717 ،در ارهی عیت این تغ((ن ج(اجت
جیاو (ا  ،اطالعا د ( م در دجت ن(نت .گویتا پتس ات جتال  747ه.ق کته شتنین یکته
هدل(ل ننج(د ینتمنی هم(شگم ات جوی خی(فهی عباجم ،خابه خواند ه ناا فاطم(تا را
دو اره ات جن گنفت ،جیاو (ا ای(نا تن

را ن ایتار حتج گماشتتند ا تنفهتد:2717 ،
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 .)777/1طاشتک(ن ات اینای تن

دیگنی ود که  14جال ایار حج را نعهده داشت و ا

تیادهخواهم شنین یکه یبارته یمکند ا نفهد.)874/2 :2717 ،
رویدادهای پس ات نصب اینای تن

ن ینند ایار حاج عنا (ا  ،نشا دهندهی ووود

ن(نوهای یاالن در جیاو م  -عباجم در یکته هنتتند .در همتا جتال نانتت ایتار
تیغ جال  743ه.ق) (ن او و ندگا یکه که ه گفتهی نخم ات پژوهشتگنا ته تحنیتک
یاالفا حکویت عباجم ن ای(ن حاج عناق شوریده ودند ،درگ(نیهتایم روی داد کته ته
پ(نوتی تیغ اناای(د ا نفهد773 :2717 ،؛ الانایشه .)34 :2830 ،گزارشهای دیگتنی ن(تز
در ارهی اختالف ای(ن یکه تا جتیاو (ا و عباجت(ا ارائته شتده اجتت .اینکته در جتال 742
عباج(ا ا وطالب تینبم ،ن (ب عیویا را ه یکه فنجتادند تا ات ای(ن یکه نای عباجت(ا (زتت
گ(ند ،نشا یمدهد که اختالفم ی(ا ای(ن یکه ا خیفای عباجم و جیاو (ا روی داده تود
ا نووتی .)237/24 :2721 ،در جال  771ن(ز ی(ا طنفدارا ج(اد فاطم(ا و ای(ن حتج و
کاروا عنا م درگ(نیهایم روی داد و ینبنی که عنا (ا ا ختود ته یکته آورده ودنتد و
روی آ ناا خی(فهی عباجم حک شده ود ه دجتور ای(ن یکه شکنته شد .ایتن وا زته نشتا
یمدهد که ای(ن یکه در این جالها صد کنارهگ(نی ات عباج(ا و جتیاو (ا را داشتت و ات
وانش(نم ای(ن ی تدر تن

ه وای ای(ن ینائم عیوی که ات نظن یههبم ا او (شتن انس داشتت

ناراضم ود ا نووتی.)221/24 :2721 ،
جیاو (ا افزو ن اجتفاده ات اینای تن

در ایور حتنی(ن ،ته روشهتای دیگتن ن(تز ات

در نظایم نای ن ناری جیاهی خود ن یکه اجتفاده یتمکندنتد .آنتا دو تار ته یکته
لشکن کش(دند و ای(ن یکه را ه اطاعتت ات ختود وادار کندنتد .البتته رویکتند جتیاو (ا ته
چن(ن ج(اجتم نای آنا چندا آجا تماا نشد؛ تینا اینای یکه آ را صنآرایم در نا تن
خود تی م یمکندند .اول(ن لشکنکشم جیاو (ا در جال  737ه.ق انااا شد؛ تیتنا ییکشتاه
جیاو م که در اوج در

ود ،یمخواجت یکه را ه یمنو خود (فزاید تا نای هم(شه ته

جیاهی فاطم(ا تن آ جتنتی(ن پایتا دهتد؛ اتایتنرو ته یکتم ات جتندارا تتن

ته نتاا

«تنشک» یأیوریت داد که ضمن ه اطاعت درآورد حاکم یمن ،یکته و یدینته را تصتنف
کند .جراه تنشک ا یندا یکه هتشتم رفتار کندنتد؛ تهگونتهای کته جتال زتد ای(تن یکته،
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یحمتتد تتن ا تتمهاشتتم ،تتنای دادختتواهم تته غتتداد آیتتد ا تتنفهتتد .)730/1 :2717 ،در پتتم
درگهشت تنشک ،جراه تحت این او نتواننتند در پایداری در ینا ه را ه دجتت آورنتد
و هدل(ل ین

ناگهانم ییکشاه و آشفتگم اوضاع پس ات او ،اشناف تا (تنو رانتد جتراه

وی ات یکه ،ار دیگن خابته را ته نتاا فاطم(تا خواندنتد ا تناث(تن 111/21 :2830 ،و 117؛
ا نفهد734-730/1 :2717 ،؛ ی شندی .)170/7 :2232 ،ج(اجت اعزاا ن(نوی نظایم ه یکه
اع

شد ای(ن آ شهن در جال  730ن(ز ه ناا یحمد نک(ارق) ن ییکشاه جتیاو م -734

 723ه.ق) که هتتاتگم ته جتیانت رجت(ده تود ،خابته اوانتد ا تنفهتد.)734/1 :2717 ،
اختالف شنین یکه ،ا وهاشم ،تا جتالو ه دو تاره در جتال  734شتدید شتد .در ایتن جتال
ا وهاشم در نزدیکم یدینه کاروا حج عناق را یار کند و در پم آ  ،کتاروا ته وضتع
ن(ار دی گنفتار شد و ن(اری ات حاو(ا وتا ختود را ات دجتت دادنتد ا تناث(تن:2830 ،
110/21؛ فاجم .)778/2 :2722 ،تا یتن

ا وهاشتم در جتال  737ه.ق ،فنتنتدش اجتم ته

ایار یکه رج(د .اختالف او ا عناق ات هما جال ،هدل(ل خابه خوانتد ته نتاا فاطم(تا ،
شنوع شد .جیاو (ا خ(یم تود ه این یوضوع واکنش نشا دادند و جتراهم ته فنیانتدهم
اجرهبد ن جاوتک(ن را ه یکه فنجتادند که ای(تن یکته را فتناری داد .ای(تن یکته ن(نوهتایم ات
بایل عن ومعآوری کند و ا ونگ(د ا اجرهبد ن او پ(نوت شد و ار دیگتن ایتار یکته
را ه دجت آورد ا ناث(ن182/21 :2830 ،؛ ا نفهد737/1 :2717 ،؛ فاجم.)112/8 :2722 ،
ات این تیا ه زد ،کمکم نفود جیاو (ا در حاات کاهش یافت؛ تینا ات جتدهی ششتم
منی ،اشنوع اختالفا خیفای عباجم ا جیاو (ا کته ته درگ(تنی ی(تا المنتنشتد تاهلل
 012-021ه.ق) عباجم ا جیاا ینزود جیاو م ینان شد ،ات تمنکز جیاو (ا ن ینتائل
ین وا ه حج و حنی(ن کاجته شتد و در ایتن جتالهتا یتدتم حتجگتزاری اینان(تا تهدل(تل
اینگونه ونگها تزا(ل شد .زد ات آنکه در پم ضتزن جتیاو (ا  ،تدر ج(اجتم عتناق
هطور کایل ه دجت خیفای عباجم افتاد ،ینتائل ین توا ته حاتات ن(تز ات ح(اتهی تدر
جیاو (ا خارج شد و خود خیفا ه گنتتنش نفتود ختود تن حتنی(ن ادایته دادنتد .آختنین
جیاا درتمند جالو ه جنان ود که تهدل(تل پ(تدایش ر (تب خوارتیشتاه(ا ) ،ته شتنق
تووه کند .افزو ن آ  ،ارتباا و نفود جالو ه در حنی(ن که درنت(اتهی یناتعتا

تن جتن
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وانش(نم ه جناش(ب ج وا افتاده ودند حیمم ،)74 -83 :2873 ،ه حدا ل یمکن رج(د و
درصتدد حتهف
این تیانم ود که خیفای عباجم ه تادیتد توا پنداختته ودنتد و کتمکتم 

جیاو (ا نآیده ودند و ن ش روا ط ا حاات را خود ایفا یمکندند .در این تیا دیگتن ات

خابه خوانده شد در حنی(ن ه ناا جیاو (ا یادی نشده اجت .شتنین فُی(تته تن اجتم تن
یحمد  017 -023ه.ق) در دورا ایار خود ه ناا عباج(ا خابه یمخواند ا تنخیتدو ،
 .)287/7 :2713در تتارهی ج(اجتتت ختتاروم وانشتت(ن او ،هاشتتم تتن فی(تتته  )002-017ن(تتز
نممتوا تصوین روشنم تنج(م کند .گزارشهایم در ارهی را اتهی ختو او تا فاطم(تا ،
یانند فنجتاد جف(نی ه یصن ،ووود دارد و حمیهی او ه کاروا حتج عنا تم کته در جتال
 082ه.ق ا ایار نظن خادا ته یکته یتمآیتد ،نمونتهای ات اختالفتا او تا عنا (تا اجتت
ا تناث(تن218/22 :2830 ،؛ ا تتنفهتد013/1 :2717 ،؛ فاجتتم .)270/4 :2722 ،گتزارشهتتایم
در ارهی خابه خواند او ه ناا عباج(ا ن(ز یووود اجت؛ اتومیته ن تل ا تنخیتدو کته ته
صناحت ،خابه خواند ه ناا عباج(ا را تا جال  000داننته اجت که ا اشم ات جتالهتای
حکویت وانش(ن وی ن یکه یصادف اجت ی شندی .)174/7 :2232 ،در تارهی اجتم تن
هاشم  )007-002ت نیبا همهی ینا ع یتفقال ول هنتتند کته او تا فاطم(تا را اتهی هتتنی
داشته و اختالفاتش ا عباج(ا ه درگ(نی ی(ا شنین یکه ا حاو(ا عنا م در یوجتم حتج
جال  004ینان شد ا ناث(ن172/22 :2830 ،؛ ا نفهد.)18/1 :2717 ،
 .7ایااد پ(وند جببم :نا ن گزارش ا نوتوتی ،در جتال  743ه.ق جتیاا ییکشتاه جتیاو م
نای تام(ع یحمد ن وزفن و نفود ج(اجم (شتن ن حاات ،تصم(م گنفت خواهن ختود را ته
ع د او درآورد .ظاهنا ا ین پ(شنهاد نای ای(تن یکته خوشتایند تود و نظتن او را ویتب کتند.
شنین یکه نمایندگانم را ه یصن فنجتاد تا ات وضع ا تصادی خی(فهی فاطمم اطالع یا ند و
هنگایم که آنا ات وضز(ت ناینتاعد خی(فتهی فتاطمم خبتن آوردنتد ،تصتم(م گنفتت ایتن
پ(شنهاد را رهیند .دین تنت(ب ای(ن یکه ار دیگن ناا فاطم(ا را ات خابهی یکته انتداخت و
ه ناا عباج(ا خابه خواند .در ارهی جنانااا ایتن اتدواج در ینتا ع تتاریام یایبتم ن(ایتده
اجت و ااینکه ا نوتوتی ات جتنگنفتن ایتن وصتیت خبتن داده اجتت ،گزارشتم ات حضتور
خواهن ییکشاه در یکه یا رفتن ا ی(تن یکته ته عتناق ارائته نتداده اجتت ا تنوتوتی:2721 ،
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271-272/24؛ ا نفهد .)773/1 :2717 ،یکتم ات یح تا  ،دل(تل جتننگنفتن ایتن اتدواج را
عدا توافق دوطنف داننته و یادآوری کنده اجت که شتنین نگتنا آثتار و پ(ایتدهای آ
اتدواج ود .هنظن یمرجد شنین یکه دریافته ود که یوضوع اتدواج نوعم فنیب ات جوی
جیاو (ا نای رج(د ه اهداف ج(اجتمشتا توده اجتت کته ته خضتوع و تبز(تت کایتل
شنین یکه ات جیاا جیاو م ینان یمشد الانایشه.)48 :2830 ،
 .3نتیجهگیری

یاالزهی یناجبا جیاو (ا و اشناف و آتیو فنض(ا یان نشا یمدهد که جیاو (ا
هعنوا نمایندگا رجمم خالفت عباجم در ایور یناطق اجتحفاظم اشتناف ،یزنتم حتنی(ن

شنیف(ن ،ر ا ت تنگاتنگم ا فاطم(ا داشتتند .وا نتتگمهتای یتالم اشتناف ته جتیاو (ا و
فاطم(ا نای ایفای ن ش ج(اجتم در حتنی(ن و ونیتا هتای داخیتم دو دولتت ،یهتمتتنین
عوایل ی ثن در روا ط ج(اجم اشناف ا جیاو (ا تودهانتد .تح ( تا نشتا یتمدهنتد کته
روا ط جت(زهوویانه و ر ا تهای ج(اجم و یتههبم جتیاو (ا و فاطم(تا تن ح(تا دولتت
اشناف تأث(ن داشته اجت .فاطم(ا ن شتم دوجتویه در روا تط اشتناف تا جتیاو (ا نعهتده
داشتند .وزئ(ا یان شده در یتن ی اله ثا ت کتند کته ن(اتهتای یتالم اشتناف یهتمتتنین
ن ش را در فنات و فنود روا ط ج(اجم دو دولت داشته اجت .هنو ت ن(اتهای یتالم اشتناف
تیاد یمشد و فاطم(ا ات ارجال آ ناتوا یتمشتدند ،روا تط اشتناف تا جتیاو (ا توجتزه
یمیافت .این یاالزه نشا داد که جیاو (ا تأث(نگهاری و نفود خود ن ایار اشناف را ات
طنق و ا زارهای یاتیفم ،چو کمکهای یالم ،دلاویم ات اینای یکه و احتناا ه آنتا و
گاهم تهدید نظایم انااا یمدادند .ات گزارشهای ارائه شده دریمیا (م که ی(ا جتیاو (ا
و اشناف روا ط ینتحکم و پ(وجتهای ن نار نبوده اجت( .شتنین انتظتار جتالط(ن جتیاو م
ات اشناف ،اعالا اطاعت و خواند خابه ه ناا خی(فتهی عباجتم و جتالط(ن جتیاو م توده
اجت.
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