تحكيم و توسعه دولت خوارزمشاهي در عهد آتسز ) ٥٥١ -٥٢٢ه.ق(
ﻣﺤﺴﻦ رحمتي ،دانشيار گروه تاريخ دانشگاه لرستان
چكيده
يكي از ادوار سرنوشتساز در تاريخ سلﺴله خوارزﻣشاهي ،دوران حكوﻣت آتﺴز بﻦ ﻣﺤمّد است .تقارن
حكوﻣت آتﺴز با دوره سلطنت سلطان سنجر سلجوقي ،و وقوع حوادثي همچون فزوني تنش در روابط سلطان
سلجوقي با خلافت ،شورش در ﻣاوراءالنهر عليه سنجر ،هجوم قرا ختاييان به قلمرو سلجوقي ،زﻣينه را براي
تﺤكيم و توسعه دولت خوارزﻣشاهي فراهم كرد .آتﺴز نيز با خصايص شخصيتي ويژه و با بهرهﻣندي از حمايت
اهالي خوارزم و ايلات نوﻣﺴلمان قبچاق ،به توسعه قدرت خود پرداخته و در زﻣان گرفتاري سلطان سلجوقي به
ﻣداخله در خراسان و ﻣاوراءالنهر روي ﻣي آورد ،اﻣا در زﻣان تقابل سلطان سلجوقي ،به اظهار اطاعت و سوگند
وفاداري نﺴبت به وي ﻣتوسّل ﻣيشد .بعد از جنگ قطوان و ناكاﻣي در تصرّف خراسان نيز كوشيد تا با اظهار
اطاعت نﺴبت به هر دو دولت سلجوقي و قراختايي و با استفاده از توازن قوا ﻣيان آن دو ،قدرت خود را از گزند
آنها ﻣصون دارد .ايﻦ ﻣقاله در پي آن است كه ضمﻦ تبييﻦ زﻣينههاي تﺤكيم و توسعه قدرت خوارزﻣشاهيان در
عهد آتﺴز ،تكاپوهاي او در ايﻦ رابطه را با تأكيد بر عواﻣل اثرگذار بر آن ،ﻣوردبررسي قرار دهد.
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مﻘدمه
با انتصاب قطبالديﻦ ﻣﺤمد فرزند انوشتگيﻦغرچه به حكوﻣت خوارزم ،در سال  ٤٩٠ه.ق ،دولت
ي بزرگ ،تأسيس و
ﻦ سلجوق ِ
خوارزﻣشاهي بهعنوان يك حكوﻣت ﻣﺤلي براي اجراي ﻣقاصد سياسي سلاطي ِ
پايهگذاري شد ،اﻣّا ايﻦ دولت ،با فرازوفرودهاي فراوان سير تكاﻣلي رشد خود را اداﻣه داده و تا زﻣان حمله ﻣغول
در سال  ٦١٧ه.ق به بزرگتريﻦ حكوﻣت جهان اسلام ﻣبدّل گشت .در بررسي سير روند ايﻦ تﺤول و توسعه
قدرت خوارزﻣشاهيان ،دوران حكوﻣت آتﺴز ،نقش حياتي داشته و از ﻣهمتريﻦ و سرنوشتسازتريﻦ ﻣراحل آن به
شمار ﻣيآيد .در ايﻦ دوره يك سلﺴله از رويدادهاي ﻣهم سياسي در ﻣاوراءالنهر و خراسان به وقوع پيوست كه
ضمﻦ تضعيف قدرت سلجوقيان ،زﻣينه را براي تﺤكيم و توسعه قدرت خوارزﻣشاه آتﺴز فراهم كرد .بنابرايﻦ
رسالت ﻣقاله حاضر ارائه پاسخ روشﻦ به ايﻦ دو پرسش است-١ :چه شرايط و عواﻣلي زﻣينههاي توسعه قدرت
خوارزﻣشاهيان را در عهد آتﺴز فراهم آورد؟ -٢آتﺴز چگونه از زﻣينههاي فراهمشده ،بهرهبرداري نموده و براي
توسعه قدرت خود چه اقداﻣاتي انجام داد؟ در ﻣورد تاريخ خوارزﻣشاهيان ﻣطالب زيادي نوشتهشده ،ولي در
اغلب آنها به تاريخ ﻣتأخر خوارزﻣشاهيان يعني دوره حاكميت آنها بر خراسان ،تقابل آنها با خلافت
عباسي و ﻣغولان توجّه شده و دوران حكوﻣت آتﺴز را فقط بهعنوان ﻣقدﻣه بﺤث يا در رابطه با تاريخ
سلجوقيان ديدهاند )نك :قفساوغلي٨٩-٥٤ :١٣٦٧،؛ بارتولد٦٩٦-٦٨٢/٢ :١٣٥٢،؛ باسورث:١٣٧١،
 .(١٤٦-١٤٣همچنيﻦ در ايﻦ آثار ،از همه ﻣنابع لازم استفادهنشده و برخي ﻣوارد را ﻣﺴكوت گذاشتهاند.
تكنگاريهايي نيز كه درباره دوران حكوﻣت آتﺴز نوشتهشده ،عموﻣاً يا به كليات ،نظر داشتهاند و يا
فقط بر اساس ﻣنابعي ﻣﺤدود ،به ايﻦ قضيه پرداختهاند )نيكطبع١٩٠-١٦٣ :١٣٨٨ ،؛ رضاييان:١٣٨٥،
٦٦-٥٣؛ .(Bosworth,1987: 18-19بنابرايﻦ ،تاكنون در رابطه با نقش آتﺴز در تﺤكيم و توسعه
حكوﻣت خوارزﻣشاهي كار قابلتوجهي انجام نگرفته است.
پيدايش سلسله خوارزمشاهي
در اوان سلطنت بركيارق ،در سال  ٤٩٠ه.ق ،ﻣﺤمّدبﻦ انوشتگيﻦ به خوارزﻣشاهي تعييﻦ و بعدها در زﻣان
سلطان سنجر نيز ابقاء گرديد) .تتوي ،گ  ٤٢٧ب( .او به تﺤكيم ﻣرزهاي خوارزم در برابر هجوم ايلات و راندن
ﻣهاجمان از آن سرزﻣيﻦ ﻣشغول شد )ابﻦاثير ١٣٨٦،ق (٢٦٨/١١ :و براي ابراز وفاداري »يك سال خود
بخدﻣت درگاه سنجري آﻣدي و يك سال پﺴر خود آتﺴز را بفرستادي«)جويني .(٣/٢ :١٣٧٥،او در راستاي ايجاد
اﻣنيت و رفاه عموﻣي در قلمرو تﺤت فرﻣان و حفاظت از ﻣنافع همه طبقات اجتماعي بهويژه يكجانشينان ،كوشا
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بود و درنتيجه ،پس از يك قرن ،ﻣجدد ًا خوارزم ،ﻣجمع دانشمندان و علماء شد )ذهبي٣٢٧/٣ :١٩٦١،؛
جرجاني (٣-١ :١٣٤٤،با درگذشت وي در سال  ٥٢٢ه.ق ،فرزندش آتﺴز به خوارزﻣشاهي رسيد كه دوران
حكوﻣت وي به دو بخش ﻣتمايز قابل انقﺴام است .در دوره نخﺴت كه هفت سال بيشتر اداﻣه نيافت )از  ٥٢٢تا
 ٥٢٩ه.ق( ،آتﺴز همچون پدر وفاداري به سلطان سنجر را اداﻣه داد )شبانكارهاي .(١٣٥ :١٣٦٣،در ايﻦ دوره ،او
با حمايت سنجر توانﺴت در سال  ٥٢٥ه.ق جند و ﻣنقشلاغ را از ايلات غيرﻣﺴلمان قبچاق باز پس بگيرد
)ﻣنشآت ،گ  ١١٠ب ١٢٦،ب( .اﻣا طبيعت پرجنبوجوش وي ،او را به تقابل با سنجر كشاند .چنانكه دوره دوم
سلطنت )از  ٥٥١ -٥٢٩ه.ق( خود را با عصيان و سركشي عليه سنجر گذراند.
آتسز و تلاش براي توسعه قدرت خوارزمشاهي
با توجه به عواﻣل ﻣتعدد )كه در اداﻣه ﻣقاله به بررسي آنها پرداخته خواهد شد( ،آتﺴز به تلاش براي
رهايي از سلطه سلجوقيان پرداخت .با توجّه به ﻣﺤدوديت قلمرو و ﻣنابع خوارزم ،طبيعي بود كه رهايي از سلطه
سلجوقيان ،ﻣنوط به توسعه قلمرو باشد .ولي با در نظر گرفتﻦ ﻣوقعيت خوارزم ،ﻣيتوان تصوّر كرد كه ايﻦ توسعه
بايﺴتي فقط در يكي از سه جهت زير انجام ﻣيشد يا در سمت شمال در درون دشت قبچاق؛ يا در سمت جنوب
شرقي يعني در ﻣاوراءالنهر و يا در سمت جنوب يعني خراسان .بديهي است كه با توجه به اقتدار سلطان سنجر در
دو نقطه اخير ،آتﺴز نخﺴت توسعهطلبي خود را در ﻣﺴير نخﺴتيﻦ ،پيگيري نمود.
پيشروي در دشت قبچاق و ماوراءالنهر
آتﺴز ،با اعمال حاكميت بر غازيان ﻣﺴلمان ﻣﺴتقر در اطراف سيﺤون نخﺴتيﻦ گام را در راستاي استقلال و
و ايجاد حكوﻣت خوارزﻣشاهي برداشت .او آن دسته از غازيان ﻣﺴلماني كه چنيﻦ قضيهاي را نميپذيرفتند ،به
قتل رساند )ﻣنشآت ،گ  ١٤٣ب( .به ادعاي سنجر ،او حتّي كارگزاران سلجوقي در خوارزم را نابود كرده و يا به
زندان افكند و درعيﻦحال ،بهﻣنظور ﻣمانعت از انتقامجويي سنجر ،سواحل جيﺤون را نيز زير نظر گرفت )ﻣنشآت،
ن آشكار عليه سنجر بود ،اﻣا سنجر درنتيجه اشتغال به ﻣﺴائل ديگر ،با چند سال
گ  ١٤٤الف( .ايﻦ اقدام ،عصيا ِ
تأخير ،فقط در سال  ٥٣٣ه.ق به خوارزم لشكركشيد .آتﺴز ،با استفاده از قلعه هزاراسب و آب جيﺤون ،كوشيد تا
ﻣقاوﻣت كند ،اﻣا ايﻦ تمهيدات بهجايي نرسيد و سرانجام گريخت )ﻣنشآت ،گ  ١٤٤ب( .سنجر خوارزم را تصرّف
كرده و پﺴر آتﺴز با نام آتليغ را دستگير نمود )نويري ١٤٠٥،ق .(١٩٩/٢٧:او آتليغ را به قتل رسانده و سرش را
براي عاصيان ﻣاوراءالنهر ارسال كرد )نفيﺴي .(١٤٧٩ :١٣٣٢،از ايﻦ قضيه ﻣيتوان تصوّر كرد كه آتﺴز با
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شورشيان قرلق در ﻣاوراءالنهر ارتباطاتي داشته است .او سپس با گماردن برادرزاده خود سليمان بﻦ ﻣﺤمد به
حكوﻣت خوارزم ،بﺴاط حكوﻣت خوارزﻣشاهي را برچيد و خود به ﻣرو بازگشت )ابﻦاثير ١٣٨٦،ق .(٦٧/١١:با
ن سنجر را دفع كرد
ﻣراجعت سنجر از خوارزم ،آتﺴز از ﻣخفي گاه خود خارجشده و با همدلي اهل خوارزم ،ﻣنصوبا ِ
)ابﻦاثير ١٣٨٦،ق .(٦٧/١١:او در ايﻦ ﻣرحله به استقلال در خوارزم اكتفا نكرد و حركات تعرّضي داﻣنهداري
نﺴبت به قلمرو سنجري آغاز كرد .نخﺴت با استفاده از غيبت ﻣﺤمود خاقان افراسيابي )حك ٥٣٥-٥٢٦ :ق،(.
حمله به قلمرو آل افراسياب )= قراخانيان( را كه بهعنوان دستنشاندگان سنجر بر ﻣاوراءالنهر فرﻣان ﻣيراندند،
آغاز كرد كه عموم ﻣﺤققان آن را ﻣﺴكوت گذاشتهاند )بارتولد٦٨٤/٢ :١٣٥٢ ،؛ فراي٢٤٧ :١٣٦٥،؛
قفساوغلي٦٠ :١٣٦٧،؛ باسورث١٤٤ :١٣٧١،؛ .(IEOID,2002:28/1671او در سال  ٥٣٤ه.ق به بخارا
تاخته و با قتل حكمران ﻣنصوب سنجر ،ارگ بخارا را ويران كرد )نرشخي٣٥ :١٣٥١،؛ رشيد وطواط:١٣٣٩،
 .(٢٥٤،٤٤٠-١٨٣،٢٥٢–١٨٠سپس كرسي ﻣاوراءالنهر و تختگاه شعبه غربي خوانيﻦ آل افراسياب ،سمرقند را
نيز پس از اندك ﻣقاوﻣتي تصرّف كرده و در آنجا به نام خود سكّه زد و خطبه خواند )سوزني–٣٤١ :١٣٣٨،
٣٤٢؛ وطواط١٨٣–١٨٠ :١٣٣٩،؛ .(٢٥٤،٣٠٠،١٣٥،٥٥٨،٥٨١،٣٤٥،٣٤–٢٠٠،٢٥٢–١٩٦از اقداﻣات آتﺴز در
آنجا اطّلاع بيشتري در دست نيﺴت ،اﻣا ظاهراً اقداﻣات وي رويكردي غارتگرانه داشت زيرا كه در ايﻦ واقعه ،شهر
شهر اربنجﻦ ،چنان ويران گرديد كه حداقل تا دو دهه بعد ﻣتروك ﻣاند )) (١سمعاني ١٤٠٩،ق،٤٤/٣:
ناجيالﺴالم .(٢١٥ :١٩٧٦،آتﺴز پسازايﻦ فتح با انتصاب حكمران بر نقاط ﻣختلف ﻣنطقه ،به خوارزم بازگشت،
ولي ﻣنصوبان او تا دو سال بعد در آن ﻣنطقه حكوﻣت كردند )نظاﻣي عروضي٣٧ :١٣٣٣،؛ رشيد
وطواط..(٤٩٦–٤٩٢ :١٣٣٩،
همچنيﻦ ،در هميﻦ زﻣان ،با رستم بﻦ علي حكمران باوندي ،عليه سنجر ﻣتّﺤد شده و دهﺴتان و گرگان
را ﻣوردحمله قرار داد )ابﻦ اسفنديار ،٧٩/٢ :١٣٢٠،ﻣرعشي .(١١٢ :١٣٩٥،با توجّه به اظهارات رشيد وطواط
ظاهر ًا داﻣنه تعرّض او از گرگان هم فراتر رفته و تا اطراف ري نيز رسيد )رشيد وطواط.(٤٠٣-٣٩٨ :١٣٣٩،
بعدازايﻦ فتوحات ،آتﺴز ،جند را بهعنوان ﻣركز اداري فتوحات جديد انتخاب كرد )رشيد وطواط.(١٣٤ :١٣٣٩،
پسازآن در رقابت با سلطان سنجر ،خود را شاه تركﺴتان خوانده و به كارگزار خود در جند ،لقب خاقان عطا كرد
)اديب صابر .(٢٥٦ :١٣٣٤،بديﻦ ترتيب حكوﻣت ﻣﺴتقل خوارزﻣشاهي پا به عرصه وجود نهاد كه از طرف
جنوب با سلجوقيان و از طرف شرق تا درة رود سيﺤون شرق درياي خوارزم اﻣتداد داشت .به علّت سكوت ﻣنابع،
ﻣعلوم نيﺴت كه سلطان سنجر در ايﻦ زﻣان دقيق ًا به چهكاري ﻣشغول بوده و چرا به گﺴتاخي آتﺴز پاسخ نداد؟.
اﻣّا با توجّه به روابط او با خلافت بغداد ﻣيتوان حدس زد كه درگير ﻣﺴائل ﻣربوط به غرب قلمرو خويش بوده
است.
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درهرحال ،سلطان سنجر ،بعد از قريب به دو سال ،در اواسط سال  ٥٣٥ه.ق ،درصدد تجديد سلطه خود بر
ﻣاوراءالنهر برآﻣد .آتﺴز و خوارزم نيز يكي از اهداف سنجر بهحﺴاب ﻣيآﻣد .اﻣّا آتﺴز كه از ايﻦ رخدادها ،استقلال
خود را جﺴتجو ﻣيكرد ،ضمﻦ دارا بودن روابط حﺴنه با ﻣخالفان سنجر در ﻣاوراءالنهر ،كوشيد كه خود را از حمله
سنجر ﻣصون بدارد و لذا در شوال  ٥٣٥ه.ق با ارسال سوگندناﻣهاي به دربار سنجر ،خود را ﻣطيع سنجر خواند
)ﻣنشآت ،گ  ١٢٤ب ١٢٥ -ب( .بنابرايﻦ ،سنجر ايﻦ ابراز اطاعت را پذيرفته و از حمله به خوارزم ﻣنصرف شد.
آتسز و جنگ قطوان
نبرد قطوان ،از ﻣهمتريﻦ حوادث قرن ششم است .با توجه به اينكه ،نتيجه آن ﻣيتوانﺴت خيلي براي
آتﺴز قابلاستفاده باشد ،بازكاوي ﻣوضع آتﺴز در ايﻦ قضيّه اهميت زيادي دارد .در خصوص رابطه آتﺴز با قرا
ختاييان و تﺤريك آنها عليه سنجر سندي در دست نيﺴت .بخشي از ﻣنابع ﻣتقدّم بر همكاري آتﺴز با
قرا ختاييان و تﺤريك آنها به نبرد با سنجر تصريح دارند )ابﻦاثير ١٣٨٦،ق٨٧/١١:؛ ابﻦجوزي-١٣٥٧،
 ١٣٦٠ق٩٧/١٠:؛ ﻣقريزي/١ :١٤١٨،ص ١٤٥؛ نويري٢٠٠/٢٧ :١٤٠٥،؛ تتوي ،گ  ٥٠٥الف ٥٠٦،ب( .اﻣّا
ﻣنابع ديگر همچون جويني كه در خراسان نوشتهشده ،از آن ذكري نكردهاند .پژوهشگران جديد و در
رأس آنان بارتولد و قفس اوغلي ضمﻦ ترديد در صﺤت روايت ﻣنابع نخﺴت )بارتولد٦٨٧/٢ :١٣٥٢،؛
قفساوغلي ،(٦٢،٦٧ :١٣٦٧،تنها دليلي كه در ايﻦ زﻣينه اقاﻣه كردهاند ،حمله قرا ختاييان به قلمرو آتﺴز
است كه جويني ) (٨٨/٢ :١٣٧٥روايت كرده است .اﻣّا با توجه به آنكه تا قريب به يك سال بعد از جنگ
قطوان )يعني تا ﻣﺤرم  ٥٣٧ه.ق( آتﺴز در خراسان بود )ابﻦ اثير ١٣٨٦،ق ،(٨٨-٨٧/١١ :و همچنيﻦ صلح
قرا ختاييان با سنجر و درگذشت گورخان در رجب  ٥٣٧ه.ق )ابﻦ اثير ١٣٨٦،ق ،(٨٦/١١:و دوﻣيﻦ
لشكركشي سنجر به خوارزم در ﻣاههاي نخﺴتيﻦ سال  ٥٣٨ه.ق )اداﻣه ﻣقاله( ،بهيقيﻦ ﻣيتوان گفت كه
تعرّض قرا ختاييان به قلمرو خوارزﻣشاه ،حداقل دو سال پس از جنگ قطوان حادثشده و نميتواند دليل
دليل كافي جهت ترديد در همكاري آتﺴز با قرا ختاييان در جنگ قطوان باشد .در ﻣقابل ،همكاري
تنگاتنگ آتﺴز با قرلقها و همچنيﻦ نقش قرلقها در تﺤريك و حمله قرا ختاييان از يكﺴو ،و آﻣادگي
آتﺴز و سپاه انبوهِ وي براي حمله به خراسان بلافاصله بعد از جنگ قطوان )اداﻣه ﻣقاله( ،ﻣؤيّد ايﻦ تصوّر
است كه او در تﺤريك قرا ختاييان نقش داشته است .ازآنجاكه ﻣنابع تعداد سپاه او در لشكركشي به
خراسان در ربيع الاوّل  ٥٣٦ه.ق را تا رقم ﻣبالغهآﻣيز سيصد هزار تﻦ هم نوشتهاند ،برﻣيآيد كه آتﺴز از
ﻣدّتها قبل خود را براي ايﻦ عمليات آﻣاده كرده بود ،ولي با توجه به قدرتمندي سنجر ،انجام آن را به
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تأخير انداخت و حتي با ارسال سوگندناﻣه ،به نﺤوي سنجر را غافلگير ساخت و ﻣنتظر ﻣاند تا سرنوشت
جنگ قطوان روشﻦ گردد.
حمله آتسز به خراسان
ﻣهمتريﻦ اقدام توسعهطلبانه آتﺴز ،پيشروي در خراسان و تلاش براي جايگزيني قدرت خود بهجاي سنجر
است .شكﺴت سنجر در قطوان در اوايل صفر سال  ٥٣٦ه.ق ،به اتﺴز جرئت بخشيد تا با زير پاگذاشتﻦ
سوگندناﻣه خود ،به خراسان حمله برده و براي جايگزيني قدرت خود بهجاي سنجر تلاش نمايد .بنابرايﻦ،
بلافاصله ،يعني درزﻣاني كه شايد هنوز خبر شكﺴت قطوان به خراسان نرسيده بود و هزيمتيان اردوي سنجر
هنوز از آب آﻣوي عبور نكرده بودند ،با سپاهي آﻣاده و انبوه عازم خراسان شده و در ربيعالاول )قريب به بيﺴت
روز پس از جنگ قطوان( وارد ﻣرو شده و با سركوبي ﻣقاوﻣت ﻣردم و قتل عدّه زيادي از اهالي شهر بهويژه
ديﻦياران )سبكي ١٣٨٨-١٣٨٣،ق٣٢/٧:؛ ابﻦ فوطي ،(٥١٥/٥ :١٣٧١،و تبعيد عدّهاي از بزرگان شهر به
خوارزم )سمعاني ١٣٧٥،ق (١١٦/٢:و انتقال خزايﻦ سنجر به گرگانج ،كوشيد تا خود را جانشيﻦ سلجوقيان سازد
)راوندي٧٤ :١٣٣٣،؛ ﻣقريزي .(١٤٥/١ :١٤١٨،جلوس او بر تخت سلطنت با قصيده ﻣعروف اﻣيرالشّعراء دربار
وي ،بهعنوان پايان سلطنت سلجوقيان و آغاز پادشاهي خوارزﻣشاهيان تلقي گرديد )غفاري.(١٥٧ :١٣٤٠،
بنابرايﻦ ،براي تثبيت سلﺴله جديد ،سپاهياني به نقاط ﻣختلف آن ولايت گﺴيل داشت .علّت اصلي ﻣقاوﻣت
اهالي خراسان در برابر وي ،عهدشكني و خروج بر حكمران ﻣطاع ﻣﺴلمانان بود كه ازنظر فقهي به او باغي
اطلاق ﻣيشد .لذا در هر يك شهرهاي خراسان جهت تبديل خطبه ،نياز به لشكركشي جداگانه وجود داشت و تا
آخريﻦ ايام سال  ٥٣٦ه.ق ،با اتكاء به نيروي نظاﻣي و غارت و ويراني شهرهاي خراسان ،خود را بر آنجا ﻣﺴلط
كرد )بيهقي٢٧٢ :١٣١٧،؛ ابﻦاثير ١٣٨٦،ق .(٨٨/١١:او با صدور يك بيانيه خطاب به بزرگان خراسان ،با
انتقاد از حقناشناسي سنجر نﺴبت به او ،ﻣيخواست تا عهدشكني خود را توجيه نمايد )ﻣنشآت ،گ ١٤٢
ب ١٤٣-ب( .علاوه بر ايﻦ ،او با حمله به شهر آﻣلالشّط در كران آﻣوي و تصرّف قلعه ﻣﺴتﺤكم آن
)وطواط ،(٢٥٢ :١٣٣٩،كه در حكم نقطه ارتباط خراسان و خوارزم بود ،كوشيد كه ارتباط خود را با خوارزم حفظ
نمايد .ولي وقتي از نا همدلي ﻣردم آگاهي يافت ،نوﻣيد گشته و به خوارزم ﻣراجعت كرد .با تخليه خراسان ،سنجر
به ﻣرو آﻣد و سلطنت وي از نو طراوت يافت )اتابك جويني (٦٩-٣١،٦٧-٣٠ :١٣٢٩،و در اندك ﻣدّتي،
ويرانيهاي آتﺴز ترﻣيم يافت .سنجر كه خزانه خود را خالي ﻣيديد ،ظاهر ًا با علم به سﺴتي روابط خوارزﻣشاه و
قرا ختاييان ،بهتلافي حملات اتﺴز به خراسان ،در ربيعالاول  ٥٣٨ه.ق عازم خوارزم شد و آتﺴز را در قلعه هزار
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اسب ﻣﺤاصره كرد و پس از گفتگوي فراوان و پادرﻣياني علماء ،آتﺴز ضمﻦ اعادت جواهرات خزانه سنجر ،به
ﻣتابعت از وي گردن نهاد )ﻣيرخواند.(٣٧٣/٤ :١٣٣٩،
آتسز و تﻘابل با خﺘاييان
آتﺴز نيز كه با ابراز اطاعت نﺴبت به سنجر ،تمام برناﻣههاي توسعهطلبانهاش را نقش بر آب ﻣيديد،
تصميم گرفت تا در اتﺤاد با ايلات غز كه بيﻦ سغد و خوارزم تردد داشتند )ﻣﻦشآت ،گ  ٥٥الف– ٥٥ب(،
برناﻣههاي خود را در قلمرو قرا ختاييان نورسيده پيگيري نمايد .چنانكه گفته شد ،قرا ختاييان بعد از جنگ قطوان
در صف  ٥٣٦ه.ق بر ﻣاوراءالنهر غلبه يافته و از جنوب شرقي ،شرق و شمال شرقي با خوارزم همﺴايه شدند.
طبيعي بود كه هرگونه تﺤرك آتﺴز در سمت شرقي خوارزم به تصادم با قرا ختاييان ﻣنجر شود .نخﺴتيﻦ تصادم
آنها در بخارا اتّفاق افتاد .قرا ختاييان ،الپتگيﻦ )= آيتمتكيﻦ؟( برادرزاده آتﺴز را بر بخارا ،گماشته بودند ،اﻣّا
الپتگيﻦ با ايلات غز هماهنگ شده و دست تعرّض به اﻣوال ﻣردم ﻣنطقه دراز كردند .شكايت اهالي به گورخان
باعث شد كه الپتگيﻦ را به درجه دوم قدرت يعني ﻣتابعت از دستورات صدر برهاني تاجالديﻦ احمد تنزّل بخشيد
)نرشخي٣٥ :١٣٥١،؛ نظاﻣي عروضي .(٣٨ :١٣٣٣،عدم تمكيﻦ الپتگيﻦ به ايﻦ حكم ،به عزل وي انجاﻣيد كه درنتيجه
آن ،اوليﻦ انشقاق در اتﺤاديه قرا ختاييان و آتﺴز ايجاد شد .لذا بهﻣﺤﺾ ﻣراجعت سنجر از خوارزم ،آتﺴز در فصل
زﻣﺴتان به جمعآوري نيرو پرداخته و در آغاز بهار با اطمينان از ييلاق رفتﻦ ايلات قپچاق )كه به دلايل ﻣذهبي
باختاييان همراه بودند( به دستياري غزها به قلمرو قرا ختاييان تاخت .غزها كه طلايهدار او بودند در رﻣضان سال
 ٥٣٨ه.ق ،بخارا را از حكمران قراختايي آن عيﻦالدوله گرفته و ارگ آن را ويران كردند )نرشخي.(٣٥ :١٣٥١،
آتﺴز ﻣدّتي بعد به آنها ﻣلﺤق شد .اﻣّا در هميﻦ زﻣان ايلات كافر قپچاق ظاهر ًا با حمايت قرا ختاييان غيبت
خوارزﻣشاه را غنيمت شمرده به خوارزم تاختند و در شوال /ذيالقعده  ٥٣٨ه.ق با ويران كردن ﻣﺴجد و كشتار
عظيم ﻣﺴلمانان ﻣراجعت كردند )خوارزﻣي ،خطّي .(٢٩:قبايل نوﻣﺴلمان ساكﻦ در اطراف سيﺤون ،اكنون زير
ﻦ ايﻦ ايلات به قرا ختاييان،
فشار قبايل غيرﻣﺴلمان قپچاق ،راه نزديكي و اتﺤاد با قرا ختاييان پيش گرفتند .پيوست ِ
ﻣايه تضعيف قدرت آتﺴز در آن ﻣكان گرديد و در هميﻦ زﻣان عدّهاي از ﻣﺴلمانان )احتمال ًا اعضاي خاندان آل
افراسياب( با حمايت قرا ختاييان ،شهر جند و ﻣناطق اطراف آن را از كارگزاران خوارزﻣشاهي گرفتند
)رشيدوطواط ،ابكارالافكار ،گ  ٢٨ب( .تصوّر ﻣيرود اخباري كه ﻣﺤققان در زﻣينه حمله قرا ختاييان به قلمرو
اتﺴز و خراجگزار شدن او نﺴبت به آنها گفتهاند )بارتولد٦٨٨-٦٨٧/٢ :١٣٥٢،؛ قفساوغلي،(٦٧ :١٣٦٧،
ﻣربوط به هميﻦ زﻣان باشد.
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اسﺘﻘلالطلبي از طريق توازن ميان سنجر و قرا خﺘاييان
آتﺴز ،بعدازايﻦ كه در طول زﻣاني قريب به يك سال ازهر دو طرف شكﺴت خورد ،تصميم گرفت تا با
اظهار انقياد نﺴبت به سنجر و قرا ختاييان ،با ايجاد يك توازن قوا ﻣيان طرفيﻦ ،ﻣنافع خود را برآورده سازد.
ازآنجاكه با از دست دادن جند عملاً از پادشاهي او چيزي نمانده بود ،تصميم گرفت براي استرداد جند اقدام كند.
لذا در آدينه  ٩ربيعالآخر سال  ٥٤٠جند را ﻣجدد ًا فتح نموده و تﺤت سلطه درآورد )رشيدوطواط .(٧٣-٧١ :١٣٣٨،او با
گماردن كمالالديﻦ ﻣﺤمود خان افراسيابي به حكوﻣت جند و ﻣلقب نمودن وي به خاقان ،عمل ًا حكوﻣت
ﻣتلاشيشده خود را احياء كرد .ايﻦ انتصاب يك خان افراسيابي ،و پذيرش پرداخت سالانه سي هزار دينار بهعنوان
خراج به دربار ختاييان )جويني ،(٨٨/٢ :١٣٧٥،نشان ﻣيدهد كه آتﺴز جند را بهعنوان يكي از كارگزاران ختايي در
تصرف گرفته و حكوﻣت خوارزم را نيز از طرف سنجر داشت.
بنابرايﻦ ،او در هر دو بخش قلمرو خود ﻣطيع هر دو دولت شده بود .عدم اجبار وي در ذكر نام گورخانان
غيرﻣﺴلمان در خطبه و سكه ،عملاً به ﻣعني استقلال آتﺴز بود .بنابرايﻦ ،او براي كﺴب استقلال كاﻣل ،ﻣيبايﺴت
با سنجر درگير شود و ازآنجاكه با قوه نظاﻣي از عهده ايﻦ اﻣر برنميآﻣد ،در اواخر سال  ٥٤١ه.ق كمر به قتل
سنجر بﺴت ولي توطئه فاش و عاﻣلان دستگير شدند .ايﻦ قضيه سوﻣيﻦ لشكركشي سنجر به خوارزم در سال
 ٥٤٢ه.ق را در پي داشت كه درنتيجه آن ،در ﻣﺤرم  ٥٤٣ه.ق ﻣجدد ًا به تبعيت از سنجر گردن نهاد
)ﻣيرخواند .(٣٦١-٣٥٩/٤ :١٣٣٩،آتﺴز ،وقتي از ايﻦ طريق به هدف نرسيد ،تصميم گرفت اهداف توسعهطلبانه خود را
در درون قلمرو قاچاقها دنبال كند .لذا در ﻣﺤرم سال  ٥٤٧ه.ق ﻣجدد ًا به جند رفت ،تا با ﻣﺴاعدت كمالالديﻦ
ﻣﺤمود خاقان ،سقناق ،ﻣركز اداري قپچاقها را تصرف كند )جويني (٢) .(١٢/٢ :١٣٧٥،او پس از دستگيري
كمالالديﻦ ،فرزندش ايل ارسلان را به حكوﻣت آنجا گماشت .تبديل جند ،به يك ايالت وليعهدنشيﻦ ،ضمﻦ آنكه
آتﺴز را تا حدودي از قرا ختاييان استقلال ﻣيبخشيد ،راه را براي حكوﻣت جانشيﻦ او هموار ﻣيكرد بنابرايﻦ ،بنيان
پادشاهي خوارزﻣشاهي را ﻣيتوان در ايﻦ زﻣان دانﺴت .او زيﻦ پس خود را لايق سلطنت خراسان ﻣيدانﺴت و
هوس آن را در دﻣاغ ﻣيپروراند )خاقاني.(١٨١،٩٢١-١٧٨ :١٣٧٨،
تلاش براي سلطنت خراسان
اسارت سنجر به دست غزها در اوايل سال  ٥٤٨ه.ق ،كه در حكم پايان قدرت او بود خلأ قدرت عظيمي
در ﻣنطقه ايجاد كرد .در خراسان سليمان شاه بﻦ ﻣﺤمد برادرزاده سنجر را بهجاي وي انتصاب كردند اﻣّا دواﻣي
نيافت و جلالالديﻦ ﻣﺤمود خاقان )حكمران سابق افراسيابي( را بهجاي وي گماشتند )عماد كاتب ١٣١٨،ق .(٢٦٠:اﻣّا
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اﻣّا او آلت دست غزها بود .ايﻦ قضيه ،فرصت ﻣناسبي براي ﻣداخله در اﻣور خراسان در اختيار آتﺴز قرار داد .او كه
ﻣدتها به دنبال استقلال و نبودن سنجر بود ،به ﻣكاتبه با ﻣلوك غور و نيمروز و شاه غازي باوندي اصفهبد
ﻣازندران ،پرداخته و ﻣيخواست آنها را براي راندن غزها ﻣتّﺤد سازد .اگرچه در خراسان فعاليتهاي آتﺴز
صادقانه تلقي نميشد اﻣّا ناﻣههايي از او در دست است كه ﻣصرانه ﻣيكوشيده دربار خلافت و سلجوقيان عراق را
را به ضبط خراسان تﺤريﺾ كند )عماد كاتب .(١٧٨ :١٣٧٨،او حتّي از جلب حمايت خان ضعيف افراسيابي
)=قراخاني( ،ابراهيم طمغاج خان )حك ٥٥١-٥٣٦ :ه.ق( نيز نوﻣيد نبوده و يعقوب بﻦ شيريﻦ الجندي را بهعنوان
سفير خود در سال  ٥٤٨ه.ق به بخارا و سمرقند گﺴيل داشت )سمعاني ١٤٠٩،ق .(٩٥/٢:اگرچه تلاش او براي
تصرف قلعه آﻣل بهعنوان پايگاه اعمالنفوذ در خراسان بهجايي نرسيد ،اﻣّا با روابط ديپلماتيك بالاخره در سال
 ٥٥٠ه.ق ﻣوفق شد نظر ﻣﺴاعد اصفهبد شاه غازي ،ﻣلك نيمروز و ﻣلك غور را در ﻣورد تشكيل اتﺤاديهاي
سياسي جهت حمايت از سنجر و ﻣقابله با غزها جلب كند )ﻣرعشي .(١٩ :١٣٩٥،او كه عملاً رئيس اتﺤاديه به شمار
ﻣيرفت ،در پي استمداد ﻣﺤمودخاقان ،جانشيﻦ سنجر ،همراه با وليعهدش ايل ارسلان ،روانه خبوشان )=قوچان(
شد )جويني .(١٣-١٢/٢ :١٣٧٥،در هميﻦ ايام از اعمال تخريبي برادر خوارزﻣشاه ﻣوسوم به ينالتگيﻦ در بيهق خبر
ﻣيرسد كه ارتباط اعمال او با آتﺴز بهدرستي دانﺴته نيﺴت )بيهقي.(٢٧١ :١٣١٧ ،
سلطان سنجر ،پس از ﻣرگ همﺴرش تركان خاتون در  ٥٥١ه.ق توانﺴت از ﻣيان غزها گريخته و با عبور
از آﻣوي خود را به ترﻣذ برساند )نيشابوري٥١ :١٣٣٢،؛ رشيدالديﻦ .(٢٣٧/١ :١٣٦٧،سلطان پس از استقرار در ترﻣذ با
ارسال ناﻣه به ﻣلوك اطراف ازجمله آتﺴز ،آزادي خود را اطّلاع داد )رشيدوطواط ،عرايسالخواطر ،گ  ٢٨ب( .در
هميﻦ زﻣان ،با درگذشت علي بيگ ،يكي از رؤساي قرلق ،بخشي از قرلقها به ياري سنجر شتافتند )ابﻦ شهاب،
گ  ٢٨٤الف( .آتﺴز از آزادي او ابراز خرسندي و اظهار اطاعت كرد )ﻣنشآت ،گ  ٤٨الف( .او همچنيﻦ با ارسال
ناﻣهاي به ابوشجاع طوطي بﻦ اسﺤق ،از رؤساي غز ،با لﺤني بيﻦ نصيﺤت و ارعاب ،هشدار داد كه حالا[ پس از
خروج سنجر[به آنها اجازه تركتازي نخواهد داد )ﻣنشآت ،گ  ٥٥الف– ٥٧الف( .بخش غربي غزها كه
حوضه رود ﻣرغاب را اشغال كرده بودند ،پس از رهايي سنجر ،بهسوي دهﺴتان و ﻣنقشلاغ رفتند .آتﺴز تصميم به
حمله بر آنها داشت ،اﻣا ﻣرگ نابهنگام وي در جماديالآخر  ٥٥١ه.ق ،ﻣانع وي شد )ابﻦ اسفنديار.(٩٥-٩٤/٢ :١٣٢٠،
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عوامل مؤثر بر تحكيم و توسعه قدرت خوارزمشاهي در عهد آتسز
تدبر در دادههاي تاريخي نشان ﻣيدهد كه ايﻦ روند توسعه و تﺤكيم قدرت خوارزﻣشاهي در ايﻦ زﻣان
ﻣعلول و ﻣتأثر از برخي عواﻣل بود كه شايد بتوان ايﻦ عواﻣل را بهصورت ذيل دستهبندي و ﻣوردﻣطالعه قرار داد:

الف -تشديد اختلافات سنجر با خليفه عباسي:

تيرگي روابط خلافت عباسي و سلطنت سلجوقي از قرن پنجم آغازشده بود ولي تنش ﻣيان خلافت و
سلطنت از سال  ٥١٨ه.ق به بعد ،با تلاش خليفه براي برقراري ارتباط ﻣﺴتقيم با حكمرانانِ تاب ِع سنجر
)نﺴفي١٧١ :١٣٧٨،؛ سبكي ١٣٨٨-١٣٨٣،ق٣٣٤//٧:؛ سبط ابﻦجوزي ١٣٧٠،ق (١٢٤:و لشكركشي سلطان
ﻣﺤمود سلجوقي )حك ٥٢٥-٥١١:ه.ق( ،عليه وي )ابﻦ شاكر (١٧٣/١٢ :١٩٧٧،و غلبه قهرآﻣيزش بر بغداد
)ابﻦجوزي ١٣٦٠-١٣٥٧،ق٨ ،٥/١٠:؛ ابﻦ عمراني (١٥ :١٩٧٣ ،شدّت گرفت .تكاپوي خليفه عباسي براي
احياي قدرت دنيوي دستگاه خلافت )ابﻦطقطقي ،بيتا٢٦٦:؛ ﻣﺴتوفي٤١٨ :١٣٦٤،؛ ﻣقريزي .(١٤٣/١ :١٤١٨،و
نكوهش رفتار سنجر )ذهبي ١٤٠٣،ق (٥٦٨ ،٦٣٤/١٩:به تداوم تنش كمك كرد .سلطان سنجر با يادآوري
خدﻣات خود و خاندانش به عالم اسلام و خليفه ،سعي در پايان تنش داشت )اقبال ١٣٢٧،ب١٥٥-١٣٨:؛ ﻣؤيّد
ثابتي ،(٦٢-٤٩ :١٣٤٦،اﻣّا توفيق نيافت و تنش تا پايان خلافت ﻣﺴترشد در سال  ٥٢٩ه.ق ،اداﻣه يافت )ابﻦ
شاكر .(٢٩٣-٢٩٢/١٢ :١٩٧٧،فرزند و جانشيﻦ وي ،الراشد بالله )حك ٥٣٠-٥٢٩ :ه.ق( ،به انتقام پدر با
كارگزاران سلطنت سلجوقي در عراق ،درگير شده ،از بغداد به آذربايجان و سپس اسپهان رفت و ﻣخالفان دولت
ف خلافت و سلطنت ،خليفة ديگري را با
سلجوقي به وي پيوستند .سنجر جهت ﻣمانعت از عميقتر شدن اختلا ِ
لقب المقتفي لاﻣرالله )حك ٥٥٥-٥٣٠ :ه.ق( به خلافت برداشت .تقابل دو خليفه ،خطر تجزيه خلافت را پيش
آورده بود ،اﻣّا در رﻣضان  ٥٣١ه.ق با ﻣرگ الراشد بالله ،ايﻦ غائله فيصله يافت )نك :ابﻦ اثير ١٣٨٦،ق-٣٥/١١:
٦٣–٦٠ ،٤٥–٣٧،٤٠؛ سيوطي ١٤٠٦،ق٥٠٠:؛ ابﻦ عبري .(٢٨٥ :١٣٧٧،با سركوبي ﻣخالفان و ازدواج
سياسي ﻣيان خليفه المقتفي و سلطان ﻣﺴعود سلجوقي )حك ٥٤٧-٥٢٧:ه.ق( ،آراﻣش برقرار شد .پسازآن،
سنجر نيز عصا و رداي ﻣنﺴوب به پياﻣبر را در اوايل  ٥٣٥ه.ق براي ﻣقتفي ارسال كرد )ابﻦاثير١٣٨٦،
ي روابط خلافت و سلطنت ،از يكسو ﻣايه دلﻣشغولي
ق (٧٧،٧٩/١١:تا به اختلاف پايان داده باشد .ايﻦ تيرگ ِ
سلطان سلجوقي را فراهم ﻣيساخت و از سوي ديگر در برقراري رابطه ﻣﺴتقيم خليفه با خوارزﻣشاه
)ابﻦجوزي ١٣٦٠-١٣٥٧،ق ،(٣٥/١٠ :زﻣينه را براي به رسميت شناخته شدن سلطنت وي از سوي خليفه
فراهم ﻣيكرد .بنابرايﻦ از هر دو جهت به آتﺴز كمك داد تا براي تﺤكيم و توسعه قدرت خود دستبهكار شود.

تﺤكيم و توسعه دولت خوارزﻣشاهي در عهد آتﺴز ) ٥٥١ -٥٢٢ه.ق(
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ب -شورش قرلقها عليه سنجر در ﻣاوراءالنهر

از اواخر سلطنت ﻣلكشاه )حك ٤٨٥-٤٦٥:ه.ق( ﻣاوراءالنهر ضميمه قلمرو سلجوقي و حكمرانان
افراسيابيِ آن ،ﻣطيع سلجوقيان گرديده بود .در واپﺴيﻦ سالهاي قرن پنجم ،سلطان سنجر ،يكي از آل
افراسياب را با نام ارسلانخان به حكوﻣت آن ﻣنطقه تعييﻦ كرد )تتوي ،گ  ٥٠٥الف( .با حاكميت وي و
نظارت عاليه سنجر ،آراﻣش سياسي و اجتماعي در ﻣاوراءالنهر به وجود آﻣد )نك :نرشخي،٤٩ :١٣٥١،
 .(٧١-٧٠اﻣّا در اواخر ربع اوّل قرن ششم ،قرلقها عليه ارسلانخان شوريدند .با توجّه به نابودي همزﻣان
ارسلانخان و سلطه سلجوقيان بر ﻣاوراءالنهر ،شايد بتوان علّت شورش را با احﺴاسات بوﻣي قرلقها
ﻣرتبط دانﺴت .شورشيانِ قرلق كه از ارسلانخان ناخشنود بودند )ابﻦاثير ١٣٨٦ ،ق(٣) ،(٨٤-٨٣/١١ :
براي خلع وي دستبهكار شدند ،اﻣّا فاش شدن توطئه و قتل برخي عاﻣلان به شورش عموﻣي آنها
ﻣنجر گشت .ارسلانخان ضمﻦ استمداد از سلطان سنجر ،با كمك پﺴرش احمد قدرخان ،شورش را
سركوب كرد )بيهقي٦٢٠/٤٢٣،٢/١ :١٣٧١،؛ غفاري .(١٦٤ :١٣٤٢،سنجر نيز عازم ﻣاوراءالنهر شد ،اﻣا
ن او به
ي تﺤت فرﻣا ِ
ارسلان خان از استمداد پشيمان گشت .در ايﻦ زﻣان سوءقصد عدّهاي از قرلقها ِ
جان سلطان سنجر ،وي را در فتح سمرقند ﻣصممتر گردانيد )ابﻦاثير ١٣٨٦،ق٦٦١/١٠:؛ جبلي:١٣٣٩،
 .(.٢٥٢بهرغم بيماري ارسلانخان در هميﻦ زﻣان و همچنيﻦ شفاعت علماء ،سنجر در تصميم خود ﻣبني
بر فتح ارگ سمرقند و عزل ارسلانخان راسخ ﻣاند تا سرانجام ارسلانخان تﺴليم گرديد )ﻣنشآت ،گ ٤١
ب ٤٢-ب( .سنجر ،حﺴﻦتگيﻦ را بهجاي وي ﻣنصوب كرد و پس از ﻣرگ وي ،خواهرزاده خود،
ﻣﺤمودخاقان را جانشيﻦ او كرد ،اﻣّا اختلافات سپاه و حكوﻣت اداﻣه يافت )رازي .(١١٦٨ :١٣٣٢،ايﻦ فضاي
آشفته سياسي ،زﻣينه ﻣناسبي براي فعاليتهاي توسعهطلبانه آتﺴز فراهم آورد.

ج -هجوم قرا ختاييان به قلمرو سلجوقي

ختاييان ،از ايلات ﻣغولي بودندكه با نام سلﺴله ليائو ،بيش از يك قرن بر چيﻦ شمالي فرﻣان رانده و در سال
 ٥١٩ه.ق ازآنجا رانده شدند )گروسه٢٣٧-٢٣٩ :١٣٦٨،؛ بارتولد .(٥٣ :١٣٩٢،بخشي از آنها از سوي كاشغر به
ﻣرزهاي شرقي قلمرو سلجوقي نزديك شدند .حكمران افراسيابي كاشغر ،نورالدوله احمد بﻦ حﺴﻦ )حك-٤٩٥:
 ٥٢٢ه.ق( ،حمله را دفع كرد )رشيدالديﻦ (٤) .(٢٣٦/١ :١٣٦٧،آنها بهسوي ﻣملكت تاتارها و قرقيزها )كوههاي
آلتايي و اراضي شرق رود ايلا( عطف عنان كردند )جويني .(٨٦/٢ :١٣٧٥،احمدخان و سلطان سنجر كه تصوّر
ﻣيكردند فتنه بهطور كاﻣل رفع شده ،با ارسال فتحناﻣه اخبار پيروزي را به ﻣلوك اطراف اعلام كردند )ﻣنشآت،
گ  ١١١الف ،گ  ١٢٠ب ١٢١-الف؛ نفيﺴي.(١٢٧٠-١٢٦٩ :١٣٣٢،
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اﻣّا شورش ﻣتوالي قرلقها ،سلطه سلجوقيان و آل افراسياب را در ﻣاوراءالنهر و هفتآب ،تضعيف نموده و
زﻣينه را براي ورود بيابانگردان ختايي به آن ﻣنطقه فراهم كرد .لذا همزﻣان با جلوس ﻣﺤمودخاقان بر سمرقند،
همراهي قرلقها با قرا ختاييان ،آنها را بر حوضه رود چو و اطراف ايﺴيك كول ﻣﺴلط ساخت و خان افراسيابي
بلاساغون نيز به علّت فقدان پشتيباني از سوي خاقان اعظم ،تﺴليم شد )جويني .(٨٧/٢ :١٣٧٥،ﻣﺤمودخان ،به
ﻣقابله با ختاييان شتافت ،اﻣا در اطراف شهر خجند در سال  ٥٣١ه.ق ،شكﺴت خورد و اراضي شرق رود سيﺤون
بهتماﻣي زير سلطه ختاييان رفت )ابﻦ اثير ١٣٨٦،ق .(٨٤/١١:ﻣﺤمود پس از توقف كوتاهي در سمرقند ،براي
استمداد از سنجر به ﻣرو رفت .هراس عموﻣي خطر استيلاي كفّار بر اهالي ﻣاوراءالنهر سايه افكند .سنجر ،كه
بهعنوان سلطان ﻣﺴلمان ،دفاع از قلمرو اسلاﻣي را وظيفه خود ﻣيدانﺴت و همچنيﻦ تعرّض قرختاييان به
هفتآب را تجاوز به قلمرو خويش تلقي ﻣيكرد ،در اواخر سال  ٥٣٥ه.ق ،براي ﻣقابله با ختاييان به ﻣاوراءالنهر
لشكركشي كرد ولي در جنگ قطوان از آنها شكﺴت خورد )راوندي .(١٧٣-١٧٢ :١٣٦٣،ايﻦ قضيه يعني هجوم
ختاييان به تركﺴتان و تعرّض به قلمرو سلجوقي ،از طريق اشتغال ذهﻦ سنجر به ﻣرزهاي شرقي و سرانجام
ت قطوان و نابودي نيروي نظاﻣي سلطان ،نيز از ﻣواردي بود كه زﻣينه را براي اقداﻣات استقلال طلبانه آتﺴز
شكﺴ ِ
فراهم كرد.

د -شورش غزها عليه سنجر و اسارت او

غُزها )=اغوزها( از ايلات ترك بودند كه در قرن دوّم هجري از آلتايي به اطراف درياي خوارزم كوچ
كوچ كردند )پريتﺴاك .(٢٧-٢٦ :١٣٨٥،بخشي از ايﻦ غزها در تماس با ﻣﺴلمانان بهتدريج با آئيﻦ اسلام
ي ايلي،
ت زندگ ِ
ط اقتصادي و ﻣشكلا ِ
آشنا شده و به گفته برخي جغرافينويﺴان ،آنها تﺤتفشار شراي ِ
ﻣﺴلمان )ﻣقدسي ١٤٠٨،ق٢١٩:؛ حدود العالم (١١٧ :١٣٦٢ ،و ازآنپس تركمان يا تركمﻦ ناﻣيده شدند
)ﻣروزي .(١٨ :١٩٤٢،درگيريهاي ﻣيان ساﻣانيان ،آل افراسياب و غزنويان ،زﻣينه ﻣهاجرت ايﻦ قبايل
نوﻣﺴلمان به خراسان و تشكيل دولت سلجوقي را فراهم آورد )نك :باسورث٣١-١٩ :١٣٧١،؛
رحمتي ،(٤٥-٤٢ :١٣٩٠،اﻣّا بخشي از آنها همچنان در ﻣاوراءالنهر باقي ﻣاندند .با غلبه قرا ختاييان بر
ﻣاوراءالنهر ،ايﻦ دسته نيز ﻣجبور به ﻣهاجرت شدند و سلطان سنجر ،در ازاي ﻣالياتي ﻣعيّﻦ ،چراگاههاي
ت غزها و ﻣداخله
اطراف بلخ و چغانيان را به آنها واگذار كرد )ابﻦ بكران .(٧٢ :١٣٤٢،افزايش تدريجي قدر ِ
در ﻣنازعات فيمابيﻦ اﻣيران ﻣﺤلي آن ﻣناطق )نك :جوزجاني ،(٣٤٦/١ :١٣٦٣،خطري بود كه بهصورت بالقوه
دولت سنجر را تهديد ﻣيكرد ،كه بيتدبيري كارگزاران سنجري در بلخ و تخارستان نﺴبت به غزها نيز بر آن
افزودهشده و آنها را به شورش عليه سنجر در سال  ٥٤٧ه.ق واداشت .تلاش سنجر براي سركوبي آنها در ٥٤٨
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 ٥٤٨ه.ق ،به نبردي سنگيﻦ ﻣنجر شد كه شكﺴت سلطان و اسارت او را در پي داشت )عماد كاتب١٣١٨،
ق٢٦٢:؛ نيشابوري٥٠-٤٨ :١٣٣٢ ،؛ عوفي٣٧٢ :١٣٣٥،؛ خواندﻣير .(٥١٠/٢ :١٣٣٣،ايﻦ اﻣر ،خراسان را بهتماﻣي در اختيار
غزها قرار داد و خلأ قدرتي ايجاد كرد كه درنتيجه آن ،راه براي فعاليتهاي توسعهطلبانه آتﺴز در خراسان هموار
گرديد.

ه -ويژگيهاي شخصيتي آتﺴز

چنانكه از روايات ﻣوجود درباره وي برﻣيآيد آتﺴز فردي ناآرام و پرجنبوجوش بوده ،كه شتابزده عمل
ﻣيكرد )جويني .(١٣-٣/٢ :١٣٧٥،وي در كشورداري خود نيز سياست ابﻦالوقتي را تعقيب ﻣيكرد .در هر زﻣان
براي كﺴب ﻣنفعت بيشتر اقداﻣي انجام ﻣيداد كه با حركات قبلي او تضاد كاﻣل داشت )ابتداي ﻣقاله( بنابرايﻦ به
نظر ﻣيرسد كه او براي رسيدن به اهداف سياسي خود از هيچ وسيلهاي فروگذار نميكرد .بديﻦ ﻣعني كه در
فاصله  ٥٣٥- ٥٣٠ه.ق براي رهايي از سلطه سنجر ،به اقداﻣاتي عليه وي دست زد )سطور بالاتر( ،اﻣا هميﻦكه
سنجر در اواسط سال  ٥٣٥ه.ق تصميم به لشكركشي به ﻣاوراءالنهر گرفت ،او بلافاصله با نگارش يك سوگندناﻣه
ﻣفصّل خود را ﻣطيع سنجر خواند و ﻣلتزم شد كه از همكاري با ﻣخالفان وي خودداري كند )ﻣنشآت ،گ ١٢٤
ب ١٢٥-ب( ،اﻣا هنوز سه ﻣاه از ايﻦ سوگندناﻣه نگذشته بود كه در پي شكﺴت سنجر در قطوان ،با لشكري
آﻣاده به ﻣرو و خراسان تاخته و با فشار از ﻣردم ﻣيخواست تا خطبه و سكه به نام وي گردد )ابﻦ اثير:١٣٨٦،
 .(٨٨-٨٧/١١همچنيﻦ باوجوداينكه او ﻣﺴلمان بود ،در شورش خود عليه سنجر كه حكمران جاﻣعه اسلاﻣي به
شمار ﻣيرفت ،از قبچاقهاي كافر ياري گرفت )ﻣنشآت ،گ  ١٤٤ب( .ازآنجاكه خوارزﻣشاهان بعدي ،تكش
)حك ٥٩٦-٥٦٨ :ه.ق( و فرزندش ﻣﺤمد )حك ٦١٧-٥٩٦ :ه.ق( نيز در شرايط سخت ،ضمﻦ تعهد پرداخت
خراج ،از قرا ختاييان كمك ﻣيخواستند اﻣا بلافاصله بعد از رفع ﻣشكلات داخليشان ،از پرداخت خراج و انجام
تعهد خود سرباز ﻣيزدند )جويني ،(٥٥،٨٩ ،١٩-١٧/٢ :١٣٧٥،به نظر ﻣيرسد كه ايﻦ خصيصه از زﻣان آتﺴز وارد
ساختار سياسي حكوﻣت خوارزﻣشاهي شده ،بهعنوان صفت ثانويه آن درآﻣده بود.

و -تمايلات اهالي خوارزم

ل عموﻣي خوارزﻣيان است .ﻣنطقه خوارزم،
از ديگر عواﻣل ﻣؤثر بر توسعهطلبي آتﺴز ،خواست و تماي ِ
همان دلتاي رود جيﺤون بود كه در ﻣيان بيابانهاي قراقوم و قزلقوم ﻣﺤاط شده و تنها به ﻣدد آب آﻣوي،
حيات در آن سرزﻣيﻦ ﻣمكﻦ شده بود .جغرافيا نويﺴان ﻣﺴلمان ايﻦ ﻣنظقه را ازنظر جغرافيايي ،بهرغم نزديكي آن
با ﻣاوراءالنهر ،جزء خراسان ﻣﺤﺴوب داشتهاند )نك :استخري .(٢٣٨-٢٢٦،٢٣٥ :١٣٦٨،انزواي آن واحه در ﻣيان
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بيابان و صعوبت ارتباط با خراسان و ﻣاوراءالنهر باعث شده بود كه حتّي عدّهاي آن را شبه اقليمي ﻣجزّا از
خراسان و ﻣاوراءالنهر بدانند )بيهقي (٩٠٢ :١٣٧٤ ،وجود آب جيﺤون علاوه بر ﻣصرف شرب و كشاورزي ،آن واحه
واحه را بهعنوان دژي تﺴخيرناپذير در ﻣقابل پيشروي دشمﻦ درآورده بود )قزويني .(٣٥١/٢ :١٣٧٣،گرداگرد
خوارزم را خيمه و خرگاه بيابانگردان احاطه كرده بود كه در دو سوي درياي خوارزم در حال گردش و
كوچنشيني بودند )ياقوت ١٤٠٩،ق .(٣٩٧/٢:رود جيﺤون در ﻣنطقه خوارزم در زﻣﺴتان يخ ﻣيبﺴت و ﻣنجمد
ﻣيشد )ابﻦبكران .(٤٩ :١٣٤٢،درزﻣاني كه استﺤكام يخ جيﺤون به كمال ﻣيرسيد ،كاروانها و قافلهها با
گردونهها از روي يخ ﻣيگذشتند )ثعالبي ١٣٧٩،ق .(٢٢٧ :ايﻦ انجماد دو ﻣاه از سال اداﻣه داشت و به
بيابانگردان اﻣكان ﻣيداد كه به خوارزم بتازند؛ بهويژه در زﻣﺴتان ،كه بيابانگردان براي قشلاق به جنوبيتريﻦ
ﻣناطق تﺤت نفوذ خود در شمال خوارزم ،ﻣيتاختند و هرلﺤظه احتمال عبور آنان از جيﺤون ﻣنجمد ﻣيرفت،
درحاليكه به علّت سرﻣا و يخبندان از جاهاي ديگر اﻣكان ارسال نيروي اﻣدادي نبود )قزويني-٤١٤/٢ :١٣٧٣،
 .(٤١٥ايﻦ اﻣر اهميت خوارزم و لزوم استقلال سياسي و اقتصادي آن را ،جهت بالا بردن توان دفاعي ﻣنطقه،
ﻣوجب ﻣيگرديد .بنابرايﻦ ،اگرچه ازنظر سياسي آن واحه هميشه جزء ايران بود ولي حكمرانان آن )با عنوان
خوارزﻣشاه( ،نوعي استقلال داخلي داشتند.
نكته ديگر ،ﻣوقعيت ژئوپليتيكي خوارزم است كه به نظر ﻣيرسد بيشتريﻦ تأثير را بر نﺤوه شكلگيري و
تداوم حاكميت خوارزﻣشاهيان داشته است .در قرون نخﺴتيﻦ اسلاﻣي ،ايﻦ واحه ﻣركز تجاري بزرگ بيﻦ خراسان
خراسان و دشت قبچاق و از آن طريق تا شرق اروپا و سواحل درياي بالتيك بود )فراي .(١٠٥-١٠٤ :١٣٦٥،به
خاطر ﻣوقعيت ارتباطي ﻣناسب ،اكثريت ساكنان آن واحه ،بهرغم داشتﻦ اﻣكانات خوب جهت كشاورزي ،به كار
تجارت ﻣشغول بودند و چنان در كار دادوستد در اطراف ﻣنتشرشده بودند كه به قول جغرافيا نويﺴان ﻣﺴلمان
»هيچ شهري در خراسان نبود كه خوارزﻣيان در آن ساكﻦ نباشند«)استخري .(٢٣٨ :١٣٦٨،چنانكه پيدا است
ايﻦ وضعيت خوارزم را به شدّت با خراسان و سرزﻣيﻦهاي شمال درياي ﻣازندران در دشت قبچاق پيوند داده و
براي سكنه آن واجد ﻣنافع بيشمار اقتصادي بود .بنابرايﻦ ،در آغاز قرن ششم ،اگرچه اكثريت اهالي ايﻦ واحه
ﻣﺴلمان و ايراني بودند و از ايﻦ نظر با قلمرو اسلاﻣي و سلجوقي پيوند داشتند ،اﻣا ازآنجاكه حيات اقتصاديشان به
به شدّت با دشت قبچاق و وجود يك حكمران ﻣﺤلي وابﺴته بود ،نميتوانﺴتند يا نميخواستند به تابعيت
كارگزاران سلجوقي )كه هماره در ﻣعرض تغيير بودند( گردن نهند .لذا در اوايل قرن ششم ،چالشي ﻣيان ﻣوقعيت
اقتصادي و حيات فرهنگي اهالي خوارزم ايجاد شد بديﻦ ﻣعني كه رونق حيات اقتصادي و تأﻣيﻦ ﻣعاش
خوارزﻣيان در گرو رابطه با ايلات قبچاق و استقلال سياسي از حكوﻣت سلجوقي بود .درعيﻦحال كه باورهاي
ﻣذهبي و فرهنگي آنها به شدّت با عقايد ﻣذهبي ايﻦ ايلات در تضاد و با دولت سلجوقي ﻣوافق بود .بنابرايﻦ
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خوارزﻣيان به لﺤاظ فرهنگي ﻣجذوب رابطه با دربار سلجوقي و ازنظر ﻣنافع اقتصادي و نظاﻣي با آنها ﻣخالف
بودند .هميﻦ كشاكش حيات اقتصادي و نظاﻣي با باورهاي فرهنگي و ﻣذهبي ،زيربناي رابطه آنها با سلجوقيان
و قبچاقها را تشكيل ﻣيداد .آتﺴز نيز پس از غلبه بر تخت خوارزم ،تﺤت تأثير ايﻦ نگرش ﻣتناقﺾ نﺴبت به
سلجوقيان قرار گرفت و لذا روابط او با سنجر به نﺤوي تناقﺾآﻣيز ،گاهي ستيزهجويانه و گاهي دوستانه بود.

ز -ارتباط و آﻣيختگي ايلات قبچاق و خوارزﻣيان

واحه خوارزم ﻣركز تغذيه اقتصادي و فرهنگي ايلات دشت قبچاق بوده است .حضور ايلات قبچاق در نواحي
ﻣجاور خوارزم ،آنها را با خوارزﻣيان ارتباط داده و درنتيجه ،بخشي از آنها اسلام پذيرفتند .چنانكه در سال ٤٣٥
ه.ق حدود پنج هزار خرگاه از آنها ﻣﺴلمان شده و بيﻦ آنها و چغري بيگ نيز ازدواجي سياسي صورت گرفت
)حﺴيني .(٢٨ :١٩٣٣،بديهي است كه ﻣﺴلمان شدن ايﻦ دسته از ايلات ،جواز تردّد آزادانه در نقاط ﻣختلف قلمرو
اسلاﻣي بود .همچنيﻦ اقداﻣات آلپ ارسلان در خوارزم و ﻣطيع نمودن خوانيﻦ قپچاق در جند و ﻣنقشلاغ )نك:
ابﻦاثير ١٣٨٦،ق٤٩/١٠:؛ ذهبي ،(٢٤١/٣ :١٩٦١،نيز ﻣقدّﻣهاي براي تردّد آنها به خوارزم گرديد.
بنابرايﻦ ،ايﻦ ﻣنطقه كه از حدود دو قرن پيش ﻣﺤل تردّد اغوزها بود ،در ايﻦ زﻣان نيز بارگاه قپچاقها
گرديد .هميﻦطور از قياس با سرگذشت سلجوقيان قبل از ﻣهاجرت به خراسان )بيهقي (٦١١ :١٣٨٤،و هم با
استناد به ناﻣه آتﺴز به رئيس غزها )ﻣنشآت ،گ  ٥٥الف( ،و هم ارتباطات تنگاتنگ خوارزﻣشاهان با قرلقها
)جويني (١٤/٢ :١٣٧٥،برﻣيآيد كه ايلات غز و قرلق ﻣﺴتقر در اطراف رود سيﺤون ،براي يافتﻦ ﻣكان ﻣناسب در
در كوچهاي فصلي خود به خوارزم تردّد ﻣيكردند .بديﻦ ترتيب واحه خوارزم ﻣﺤل ارتباط سه تيره غزها،
قبچاقها و قرلقها گرديد .از طرفي ديگر ايﻦ ايلات ،هنوز پيوندهاي خود را با ديگر خويشاوندان غيرﻣﺴلمانشان
قطع نكرده بودند ولي در سايه پذيرش اسلام ،به چراگاههاي اطراف خوارزم آﻣده بودند .حضور گﺴترده ايﻦ ايلات
ايلات ﻣﺴلمان ،كه هيچ پيوندي با سلجوقيان نداشتند و درعيﻦحال ،از نيروي نظاﻣي قابلتوجهي هم بهرهﻣند
بودند ،ﻣيتوانﺴت بهعنوان بهتريﻦ تكيهگاه براي تقابل با سلجوقيان باشد .بنابرايﻦ ،طبيعي است كه هﺴته اوليه
سپاه آتﺴز را هميﻦ ايلات بهويژه قبچاقهاي نوﻣﺴلمان تشكيل داده باشند .درعيﻦحال ،لزوم ﻣبادلات تجاري بيﻦ
بيﻦ خوارزﻣيان و ايلات قبچاق ،عدّه زيادي از قبچاقهاي غيرﻣﺴلمان را جذب بازارهاي آن ﻣنطقه ﻣيكرد .لذا
آن تمايل به داشتﻦ يك حكوﻣت بوﻣي ﻣﺤلي از يكﺴو و ايﻦ تمايل به داشتﻦ روابط اقتصادي با ايلات قبچاق از
از سوي ديگر ،باعث ﻣيشد كه اهالي خوارزم از آتﺴز حمايت كنند .همچنيﻦ در صورت نياز ،ايﻦ قبچاقها
ﻣيتوانﺴتند از خويشاوندان غيرﻣﺴلمان خود كمك بگيرند )ﻣنشآت ،گ  ١٤٤ب( .درعيﻦحال حضور ايلات
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قبچاق ،كه ازنظر اقتصادي در ﻣضيقه بودند ،در سپاهيان دولتهاي ﻣتمدّن بهعنوان ﻣزدور و در قبال دريافت
دستمزد يك ﻣشغله اصلي براي آنها به شمار ﻣيرفت .بنابرايﻦ حضور يك چنيﻦ نيروي نظاﻣي ،ﻣيتوانﺴت
نيروي نظاﻣي لازم و جاذبه فريبندهاي را براي ﻣقابله با سلجوقيان در اختيار خوارزﻣشاه آتﺴز قرار دهد.
نﺘيجه
با انتصاب ﻣﺤمد بﻦ انوشتگيﻦ به حكوﻣت خوارزم ،در اواخر قرن پنجم ،سلﺴله خوارزﻣشاهي
پايهگذاري شد .ايﻦ دولت در سالهاي نخﺴت بهعنوان بازوي سلطان سلجوقي عمل ﻣيكرد ،اﻣا بعد از
جلوس آتﺴز ،شرايطي به وجود آﻣد كه ﻣقدﻣات استقلال سلﺴله را فراهم ساخت .در ايﻦ زﻣان تمايل
ﻣردم خوارزم به داشتﻦ حكمران ﻣﺴتقل ﻣﺤلي ،و همچنيﻦ علقه هاي تجاري آنها با ايلات دشت
قبچاق ،تلاش براي خروج از تابعيت حكوﻣت سلجوقي را اقتضا ﻣيكرد .حضور و تردد گﺴترده ايلات
قبچاق در خوارزم ،نيز اﻣكان بهرهﻣندي وي از يك نيروي نظاﻣي قدرتمند را ﻣمكﻦ ساخت .از طرف
ديگر تيرگي روابط سلطان سنجر با خلافت عباسي ،ناآراﻣيهاي قرلقها در ﻣاوراءالنهر ،و همچنيﻦ
تهاجم قرا ختاييان و شكﺴت سنجر در قطوان ،ﻣايه گرفتاري سنجر را فراهم ساخت .آتﺴز نيز با داشتﻦ
خصايص شخصيتي ويژه ،به بهرهبرداري از زﻣينههاي ايجادشده پرداخت و با لشكركشي به دشت
قبچاق و گﺴترش قلمرو خود در آن ﻣنطقه ،پايههاي استقلال حكوﻣت خوارزﻣشاهي را گذاشت .او در
گام ديگر با حمله به ﻣاوراءالنهر و سپس خراسان ،كوشيد تا سلطنت خود را جايگزيﻦ سلجوقيان سازد.
اﻣا سه بار توسط سنجر سلجوقي شكﺴتخورده و از نيل به ﻣقصود بازﻣاند .او سپس با پذيرش اطاعت
همزﻣان از سنجر و قرا ختاييان ،توانﺴت يك توازن قوا ﻣيان ايﻦ دو رقيب به وجود آورده و پايههاي
حكوﻣت خوارزﻣشاهي را استوار سازد .حمله غزها در  ٥٤٨به خراسان و اسارت سنجر به دست آنها ،راه
استيلاي او بر خراسان را هموار ساخت اﻣا ﻣرگ نابهنگام وي از ايﻦ اﻣر ﻣانع شد ولي درهرصورت او
توانﺴت پايههاي حكوﻣت خوارزﻣشاهي را بر اساس ﻣﺤكمي استوار كند.
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يادداشتها
 -١بارتولد ،ايﻦ ويرانگري را به ايل ارسلان )حك ٥٦٧-٥٥١:ه.ق( نﺴبت ﻣيدهد كه خطاي آشكار است )بارتولد،
.(٧٠١/٢ ،٢٣٥/١ :١٣٥٢
 -٢بارتولد كه ﻣيكوشد روايت جويني و فتحناﻣه ﻣوجود را تطبيق كرده و به خطا تاريخ فتح جند را در ٥٤٧
ﻣيداند )بارتولد .(٦٩١-٦٩٠/٢ :١٣٥٢ ،ولي چنانكه عباس اقبال بهدرستي اشاره نموده ،ايﻦ دو روايت به دو واقعه
جدا يعني فتح جند در  ٥٤٠ه.ق و حمله به سقناق و دشت قبچاق در  ٥٤٧ه.ق اشاره دارند)نك :اقبال١٣٢٧ ،
ب١٣-١٠:
 -٣بارتولد به خطا ﻣيپندارد كه ﻣورّخان در شرح ايﻦ وقايع ﻣيان ارسلانخان ﻣﺤمد بﻦ سليمان و خاقان
شرقي افراسيابي ﻣوسوم به ارسلان )ﻣﺤتمل ًا سليمانخان( خلط كردهاند رك :بارتولد.٥٤ :١٣٩٢ ،
 - ٤باسورث بدون ارائه ﻣآخذ ﻣدّعي اسارت فرﻣانرواي قرا ختاييان است رك:
Bosworth, 1960-2002:4/581
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منابﻊ
الف -كتابها
ابﻦ اثير عزالديﻦ علي ١٣٨٦) ،ق( ،الكاﻣل في التاريخ ،تصﺤيح ك.ي.تورنبرگ ،بيروت :دارصادر.
ابﻦ اسفنديار ،بهاءالديﻦ ﻣﺤمدبﻦ حﺴﻦ ،(١٣٢٠) ،تاريخ طبرستان ،تصﺤيح عباس اقبال ،تهران :كلالة خاور.
ابﻦ بكران ﻣﺤمد بﻦ نجيب ،(١٣٤٢) ،جهانناﻣه ،تصﺤيح ﻣﺤمداﻣيﻦ رياحي ،تهران :ابﻦسينا.
ابﻦ جوزي عبدالرحمﻦ بﻦ علي ١٣٦٠-١٣٥٧) ،ق( ،المنتظم في التاريخ ﻣلوك و الاﻣم ،حيدراباد الدكﻦ :ﻣطبعة
دائرةالمعارف العثمانية.
ابﻦ شاكر كتبي ﻣﺤمد ١٣٩٨/١٩٧٧) ،ق( ،عيون التواريخ ،تﺤقيق فيصل الﺴاﻣر و عبدالمنعم داود ،بغداد :دارالﺤرية
للطباعة.
ابﻦ شهاب يزدي تاجالديﻦ حﺴﻦ) ،خطّي( ،جاﻣع التواريخ حﺴني ،كتابخانه ﻣلّي ايران ،نﺴخه خطّي شماره  ١٣٣٠ف.
ابﻦ طقطقي ﻣﺤمد بﻦ علي) ،بيتا( ،الفخري في الآداب الﺴلطانية و الدول الاسلاﻣية ،راجعه ﻣﺤمد عوض ابراهيم بك
و علي الجارم بك ،طبعة الثانية ،قاهره :ﻣطبعة المعارف و ﻣكتبتها.
ابﻦ عبري ابوالفرج گريگوريوس ،(١٣٧٧) ،ﻣختصر تاريخالدول ،ترجمه عبدالمﺤمد آيتي ،تهران :علمي و فرهنگي.
ابﻦ عمراني ﻣﺤمد بﻦ علي ،(١٩٧٣) ،الانباء في تاريخ الخلفاء ،تﺤقيق قاسم الﺴاﻣرايي ،ليدن :بريل.
ابﻦ فوطي عبدالرزّاق بﻦ احمد ،(١٣٧٥) ،ﻣجمع الاداب في ﻣعجم الالقاب ،تﺤقيق ﻣﺤمدالكاظم ،تهران :وزارة الثقافة و
الارشاد الاسلاﻣية.
اتابك جويني ،ﻣنتخبالديﻦ بديع ،(١٣٢٩) ،عتبه الكتبه ،تصﺤيح عباس اقبال و ﻣﺤمد قزويني ،تهران :شركت
سهاﻣي چاپ.
اديب صابر ترﻣذي ،(١٣٣٤) ،ديوان اشعار ،تصﺤيح علي قويم ،تهران :كلاله خاور.
استخري ابراهيم بﻦ ﻣﺤمد ،(١٣٦٨) ،ﻣﺴالك و ﻣمالك )ترجمه فارسي قديم( ،تصﺤيح ايرج افشار ،تهران :علمي و
فرهنگي.
بارتولد .و .و ،(١٣٥٢) ،تركﺴتان ناﻣه ،ترجمه كريم كشاورز ،تهران :بنياد فرهنگ ايران.
همو ،(١٣٩٢) ،تاريخ هفت آب ،ترجمه ﻣﺤﺴﻦ رحمتي ،شيراز :نويد شيراز.
باسورث ادﻣوند كليفورد» ،(١٣٧١) ،تاريخ سياسي و دودﻣاني ايران« ،در تاريخ ايران كمبريج ج  ،٥گردآوري
جي .آ .بويل ،ترجمه حﺴﻦ انوشه ،تهران :اﻣيركبير.
بيهقي ابوالفضل ﻣﺤمد بﻦ حﺴيﻦ ،(١٣٧٤) ،تاريخ بيهقي ،تصﺤيح علياكبر فياض ،تهران :نشر علم.
بيهقي علي بﻦ زيد ،(١٣٧١) ،لبابالانﺴاب ،تﺤقيق ﻣهدي الرجايي ،قم :ﻣكتبة ايةالله العظمي النجفي المرعشي.
بيهقي علي بﻦ زيد ،(١٣١٧) ،تاريخ بيهق ،تصﺤيح احمد بهمنيار ،تهران :كتابفروشي فروغي.

تﺤكيم و توسعه دولت خوارزﻣشاهي در عهد آتﺴز ) ٥٥١ -٥٢٢ه.ق(

١٢٣

تتوي احمد) ،خطّي( ،تاريخ الفي ،كتابخانه دانشكده الهيات تهران ،نﺴخه خطي شمارة  ٥/١و  ٥/٢ب.
ثعالبي نيشابوري عبدالملك بﻦ ﻣﺤمد ١٣٧٩) ،ق( ،لطائف المعارف ،تﺤقيق ابراهيم الابياري و حﺴﻦ كاﻣل الصيرفي،
قاهره :دارالاحياء الكتب العربية.
جبلي ،عبدالواسع ،(١٣٣٩) ،ديوان اشعار ،تصﺤيح ذبيحالله صفا ،تهران :دانشگاه تهران.
جرجاني اسماعيل ،(١٣٤٤) ،ذخيره خوارزﻣشاهي ،تصﺤيح ﻣﺤمدتقي دانشپژوه و ايرج افشار ،تهران :دانشگاه تهران.
ي حبيبي ،تهران :دنياي كتاب.
جوزجاني ،ﻣنهاج سراج ،(١٣٦٣) ،طبقات ناصري ،تصﺤيح عبدالﺤ ّ
جويني ،عطاﻣلك ،(١٣٧٥) ،تاريخ جهانگشا ،تصﺤيح ﻣﺤمّد قزويني ،تهران :دنياي كتاب.
حدود العالم ﻣﻦ المشرق الي المغرب ،(١٣٦٢) ،تصﺤيح ﻣنوچهر ستوده ،تهران :طهوري.
حﺴيني ابوالفوارس ،(١٩٣٣) ،اخبارالدوله الﺴلجوقيه ،تصﺤيح ﻣﺤمّد شفيع ،لاهور :بينا.
خاقاني بديل بﻦ علي ) ،(١٣٧٨ديوان اشعار ،تصﺤيح سيدضياءالديﻦ سجادي ،تهران :زوّار.
خوارزﻣي ابوالع ّباس ﻣﺤمود بﻦ ﻣﺤب) ،خطّي( ،تاريخ خوارزم ،كتابخانه دانشگاه تهران ،نﺴخه عكﺴي ش .٢٩
خواندﻣير غياثالديﻦ بﻦ همامالديﻦ ،(١٣٣٣) ،حبيب الﺴير في اخبار افراد بشر ،تهران :خيّام.
ذهبي شمسالديﻦ ابو عبدالله ١٤٠٣) ،ق( ،سير اعلام النبلاء ،تﺤقيق شعيب ارنووط و ،...بيروت :ﻣؤسﺴة الرساله.
همو ،(١٩٦١) ،العبر في خبر ﻣﻦ غبر ،تﺤقيق فؤاد سيد ،كويت :بينا.
رازي حيدربﻦ علي ،(١٣٣٢) ،تاريخ حيدري ،ﻣنقول در تاريخ بيهقي ،تصﺤيح سعيد نفيﺴي ،تهران :ابﻦسينا.
راوندي ،ﻣﺤمدبﻦعلي ،(١٣٦٣) ،راحةالصدور و آية الﺴرور ،تصﺤيح ﻣﺤمّد اقبال ،تهران :علي اكبرعلمي.
رشيد وطواط ﻣﺤمد بﻦ عبدالجليل ،(١٣٣٩) ،ديوان اشعار ،تصﺤيح سعيد نفيﺴي ،تهران :كتابخانه باراني.
همو) ،خطّي( ،ابكار الافكار ،كتابخانه آستان قدس رضوي ،نﺴخه شماره .٤٤٢٩
همو) ،خطّي( ،عرايس الخواطر و نفايس النوادر ،كتابخانه دانشگاه تهران ،نﺴخه عكﺴي شماره .٢١٨
همو ،(١٣٣٨) ،ناﻣههاي فارسي رشيد وطواط ،تصﺤيح قاسم تويﺴركاني ،تهران :دانشگاه تهران.
رشيدالديﻦ فضلالله ،(١٣٦٧) ،جاﻣع التواريخ ،به كوشش بهمﻦ كريمي ،تهران :اقبال.
سبط ابﻦ جوزي يوسف بﻦ قزاوغلي ١٣٧٠) ،ق ١٩٥١/م( ،ﻣرآة الزﻣان في تاريخ الاعيان ،حيدرآباد الدكﻦ :ﻣطبعه
دايرةالمعارف العثمانية.
سبكي عبدالرحمﻦ بﻦ علي بﻦ عبدالكافي ١٣٨٣ –٨٨) ،ق( ،طبقات الشافعية الكبري ،تﺤقيق ﻣﺤمود ﻣﺤمّد الطناحي و
عبدالفتّاح ﻣﺤمّد الﺤلو ،قاهره :ﻣطبعه عيﺴي البابي الﺤلبي و شركاء.
سمعاني عبدالكريم بﻦ ﻣﺤمد ١٤٠٩) ،ق( ،الانﺴاب ،تﺤقيق عبدالله عمر البارودي ،بيروت :دارالجنان.
همو ١٣٧٥) ،ق ،(١٩٧٥/التﺤبير في ﻣعجم الكبير ،تﺤقيق ﻣنيره ناجي الﺴالم ،بغداد :ﻣطبعة الارشاد.
سوزني سمرقندي ﻣﺤمد بﻦ ﻣﺴعود ،(١٣٣٨) ،ديوان اشعار ،تصﺤيح ناصرالديﻦشاه حﺴيني ،تهران :اﻣيركبير.

١٢٤

ﻣجله پژوهشهاي تاريخي ايران و اسلام شماره  ٢٣پاييز و زﻣﺴتان ١٣٩٧

سيوطي جلالالديﻦ ١٤٠٦) ،ق( ،تاريخ الخلفاء ،حقّقه و قدّم له الشيخ ﻣﺤمد العثماني و الشيخ قاسم الشماعي الرفاعي،
بيروت :دارالقلم.
شبانكارهاي ،ﻣﺤمدبﻦ علي ،(١٣٦٣) ،ﻣجمع الانﺴاب ،تصﺤيح ﻣيرهاشم ﻣﺤدث ،تهران :اﻣيركبير.
عمادالديﻦ كاتب الاصفهاني ١٣١٨) ،ق( ،زبده النصره و عصره الفطره ،اختصره الفتح بﻦ علي البنداري ،قاهره:
دارالكتب العربيه.
همو ،(١٣٧٨) ،خريده القصر و جريده العصر) ،قﺴم اهل خراسان و هراه( ،تﺤقيق ﻣﺤمد عدنان آل طعمه ،تهران:
ﻣيراث ﻣكتوب.
عوفي ﻣﺤمد بﻦ ﻣﺤمد ،(١٣٣٥) ،لباب الالباب ،تصﺤيح سعيد نفيﺴي ،تهران :علمي.
غفاري قاضي احمد ،(١٣٤٢) ،تاريخ جهانآرا ،به كوشش حﺴﻦ نراقي ،تهران :كتابفروشي حافظ.
همو ،(١٣٤٠) ،تاريخ نگارستان ،تصﺤيح آقا ﻣرتضي ﻣدرس گيلاني ،تهران :كتابفروشي حافظ.
فراي ريچارد ،(١٣٦٥) ،بخارا دستاورد قرونوسطي ،ترجمه ﻣﺤمود ﻣﺤمودي ،تهران :علمي و فرهنگي.
قزويني زكريا بﻦ ﻣﺤمد ،(١٣٧٣) ،آثار البلاد و اخبار العباد ،ترجمه ﻣﺤمد ﻣراد بﻦ عبدالرحمﻦ ،تصﺤيح سيد
ﻣﺤمد شاهمرادي ،تهران :دانشگاه تهران.
قفس اوغلي ابراهيم ،(١٣٦٧) ،تاريخ دولت خوارزﻣشاهيان ،ترجمه داود اصفهانيان ،تهران :گﺴتره.
گروسه رنه ،(١٣٦٨) ،اﻣپراطوري صﺤرانوردان ،ترجمه عبدالﺤﺴيﻦ ﻣيكده ،تهران :علمي و فرهنگي.
ﻣؤيد ثابتي علي ،(١٣٤٦) ،اسناد و ناﻣههاي تاريخي ،تهران :طهوري.
ﻣرعشي ظهيرالديﻦ ،(١٣٩٥) ،تاريخ طبرستان و رويان و ﻣازندران ،به كوشش عباس شايان ،تهران :اساطير.
ﻣروزي شرفالزﻣان طاهر ،(١٩٤٢) ،ﻣنتخبات طبايع الﺤيوان ،انتخاب ﻣينورسكي ،لندن :بينا.
ﻣﺴتوفي حمدالله ،(١٣٦٤) ،تاريخ گزيده ،تصﺤيح عبدالﺤﺴيﻦ نوايي ،تهران :اﻣيركبير.
ﻣقدسي احمد بﻦ ﻣﺤمد ،(١٤٠٨) ،احﺴﻦ التقاسيم في ﻣعرفه الاقاليم ،تﺤقيق الدكتور ﻣﺤمد ﻣخزوم ،بيروت :داراحياء
التراث العربي.
ﻣقريزي احمد بﻦ علي ١٤١٨) ،ق ١٩٩٧/م( ،الﺴلوك لمعرفه دول الملوك ،تﺤقيق ﻣﺤمد عبدالقادر عطاء ،بيروت:
دارالكتب العلميه.
ﻣنشآت يا ﻣكاتبات سلاطيﻦ ﻣاضيه )خطّي( ،كتابخانه دانشگاه تهران ،ش .٢٢٥٧ – ٢٢٥٩
ﻣيرخواند ،ﻣﺤمدبﻦ خاوندشاه ،(١٣٣٩) ،روضه الصفا ،تهران :پيروز -خيّام.
ناجي الﺴالم ﻣنيره ١٣٩٦/١٩٧٦) ،ق( ،تاج الاسلام سمعاني و كتابه التﺤبير ،بغداد :ﻣطبعه الارشاد.
نرشخي ﻣﺤمد بﻦ جعفر ،(١٣٥١) ،تاريخ بخارا ،ترجمه ابونصر قباوي ،تلخيص ﻣﺤمد بﻦ زفر بﻦ عمر ،تصﺤيح
ﻣﺤمدتقي ﻣدرس رضوي ،تهران :بنياد فرهنگ ايران.
نﺴفي عمربﻦ احمد ،(١٣٧٨) ،القند في ﻣعرفه علماء سمرقند ،تﺤقيق يوسف الهادي ،تهران :ﻣيراث ﻣكتوب.

تﺤكيم و توسعه دولت خوارزﻣشاهي در عهد آتﺴز ) ٥٥١ -٥٢٢ه.ق(

١٢٥

نظاﻣي عروضي احمد بﻦ عمر ،(١٣٣٣) ،چهارﻣقاله )ﻣجمع النوادر( ،تصﺤيح و تعليقات ﻣﺤمد قزويني ،به اهتمام
ﻣﺤمد ﻣعيﻦ ،تهران :زوّار.
نفيﺴي سعيد ،(١٣٣٢) ،تعليقات بر تاريخ بيهقي ،تصﺤيح سعيد نفيﺴي ،تهران :ابﻦسينا.
نويري احمد بﻦ عبدالوهاب ،(١٤٠٥/١٩٨٥) ،نهايه الارب في فنون الادب ،تﺤقيق ﻣﺤمد فوزي العنتيل ،قاهره :ﻣطبعه
الهيئه المصريه العاﻣه للكتاب.
نيشابوري ،ظهيرالديﻦ ،(١٣٣٢) ،سلجوقناﻣه ،تصﺤيح اسماعيل افشار ،تهران :كلاله خاور.
ياقوت حموي شهابالديﻦ ابوعبداله ،(١٤٠٩) ،ﻣعجمالبلدان ،تصﺤيح ووستنفلد ،بيروت :دارصادر.
ب -مﻘالات
اقبال عباس ١٣٢٧) ،الف(» ،فتﺤناﻣه شهر جند« ،يادگار ،س  ،٤ش سوم) ،ص (١٥-٩
همو ١٣٢٧) ،ب(» ،ناﻣه سنجر به ﻣﺴترشد« ،يادگار ،س  ،٤ش نهم ودهم) ،ص (١٥٥-١٣٤
پريتﺴاك ،اﻣليان ،(١٣٨٥) ،فروپاشي اﻣپراتوري آغوز يبغو ،ترجمه ﻣﺤﺴﻦ رحمتي ،پژوهشناﻣه تاريخ ،س ،١
ش )٤ص .(٤٠-٢٣
رحمتي ،ﻣﺤﺴﻦ» ،(١٣٩٠) ،پياﻣدهاي اجتماعي ﻣهاجرت سلجوقيان به خراسان ) ٤٣٣-٤١٦ق-١٠٢٥/
 ١٠٤١م(« ،فصلناﻣة تﺤقيقات تاريخ اجتماعي ،س  ،١ش ) ،١ص .(٦١-٤١
رضاييان ،علي» ،(١٣٨٥) ،بررسي روابط خوارزﻣشاهيان؛ اتﺴز و ايل ارسلان ،با حكوﻣت سلجوقي بر ﻣبناي
ﻣنشآت صادره از ديوان خوارزﻣشاهيان« ،تاريخ ﻣﺴكويه ،پيششماره ) ،٢ص (٦٥-٥٣
نيكطبع ،پروانه» ،(١٣٨٨) ،روابط آتﺴز خوارزﻣشاه با ﻣلوك نيمروز بر اساس اسناد نويافته ﻣنشآت ديوان
سلاطيﻦ ﻣاضي« ،فرهنگ ،سال  ،٢٢ش ) ٧٢ص .(١٩٠-١٦٣
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