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  چکیده

ضئی، ملقب به الناصرلدین اهللا که دوران حکومت وي از همۀ خلفاي ابوالعباس احمدبن مست

تر بود، در مناسبات سیاسی کوشش کرد که شوکت دیرین خالفت را همچون عباسی طوالنی

سو ومنازعات جانشینی میان سالجقه از یکها و روزگار نخست آن بازگرداند. کشاکش

با حکومت غوریان از سوي دیگر،طلبی حکومت خوارزمشاهیان و اصطکاك آنان توسعه

ترین  فرصت طالیی را براي تحقق آرزوي خلیفه به منظور افزایش مقام خالفت به عنوان عالی

منصب دیپلماسی درجهان اسالم فراهم کرد. او با تشکیل زنجیر اتحاد با زنگیان و ایوبیان در 

نفوذ خالفت در آن  ها توانست ضمن استقرار مصر و شام علیه دشمنی مشترك، یعنی صلیبی

ممالک از آنان چون سد دفاعی در برابر مهاجمان صلیبی استفاده کند. در این مقاله، نویسنده 

کوشیده است که پس از ارزیابی حیات مذهبی و علمی الناصر، مجموعه مناسبات سیاسی او 

قرار  هاي شرق عالم اسالم مورد بررسی اش با دودمانرا در دوران خالفت چهل و هفت ساله

  دهد. 
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  مقدمه

ي مهم و تأثیر گذار در تاریخ قرون میانه ایران ها ز حکومتاحکومت عباسی 

که ابوالعباس سفاح به خالفت  م.750/ ق.132اسالمی بود که مدت پنج قرن از سال 

عباسی به دست هالکوخان مغول  ايکه بغداد، تختگاه خلف م.1258/ ق.656رسید تا 

گیري این حکومت داشت. در شکل در دستقدرت را  مسقوط کرد، در جهان اسالم زما

جهانی، ملل مسلمان خاصه ایرانیان نقش و سهم اساسی داشتند و در دوران خالفت 

) ق.193-218) و مأمون عباسی (ق.170- 193)، هارون (ق.137- 159منصور (

سازي افکار عمومی براي پذیرش وضعیت جدید، موجبات ضمن آماده رانیانیا

سی ند (دوران اولیه عصر عباحکومت عباسی را فراهم نمود سیاسیکردن اهداف عملی

ثبیت موقعیت خلفاي عباسی مانند معتصم، متوکل و معتمد پس از ت .)ق.132- 232

) به منظور رهایی از سلطه  ق.232- 447اجتماعی نهاد خالفت، در دوران دوم ( - سیاسی

توجه خود را به سوي نیروهاي جدید  ،ر حوزه نظام سیاسی و دیوان ساالريبایرانیان 

:Lewis, 1960(ترك تبار معطوف کردند ي از ها این رویداد، به تدریج زمینه .)16-17

تجزیه سیاسی جهان اسالم و  به ویژهي قدرت خلفاي عباسی ها همیان رفتن سرچشم

به دنبال را مستقل در شرق و غرب خالفت اسالمی نیمه ي مستقل و ها ظهور حکومت

داشته است به طوري که هر یک ضعف و فتور حکومت عباسی را سرعت بیشتري دادند

  ). 222،257،192: 2005(الخضري بک، 

ي شرقی، سالجقه که بر پایه عقیده ها ی در سرزمیني سیاسها دودمان میاندر 

می نگریستند، آرام آرام  تراممذهبی، به خلفاي عباسی بنا بر مالحظات عملی به دیده اح

در این  .)Darledoran, 1995: 938(خزنده به منصب نهاد خالفت هم چشم دوختند و

شود،وب میمحسم.)1082-1180ق./477- 575(دوران سوم خالفت عباسی که  امای

عمالً قدرت سیاسی خود را دستگاه خالفت بغداد دست نشانده سالطین سلجوقی شد و

)Arnold, 1922:440(.از دست داد

).م1180-1258ق./575-656در دوره چهارم تاریخ سیاسی حکومت عباسی، (

ي سیاسی در عرصه جانشینی و بروز ها سالطین سلجوقی به سبب منازعات و کشمکش

. در این اوضاع، ظهور شخصیتی ندخانگی، دستخوش ضعف و تجزیه گردیدچند جنگ 

سیاسی خالفت، حکومت عباسی بار دیگر تجدید  نظامچون الناصر لدین اهللا در عرصه 
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حیات یافت و با تحول و دگرگونی در ساختار قدرت به ویژه مناسبات سیاسی با 

فت از سلطه و سیطره ي اسالمی در غرب و شرق جهان اسالم، دستگاه خالها سلسله

 طلبانهي توسعهها ي رقیب رهایی یافت و با مهار قدرت و جلوگیري از سیاستها حکومت

جهان تبار در ایران، حکومت عباسی را به باالترین عنصر سیاسی دري تركها دودمان

. )Lewis,1960: 20-21(داد ءاسالم ارتقا

ي موجه و عامه ها جنبش براي بهبود اوضاع داخلی به بنیان الناصر عباسی

منان خود در بر دش ضمن نظارت  آن،با تکیه بردست زد و» جنبش فتوت«مانند پسند

از گروه فتیان به نفع خالفت، از آن جا که کسوت اهل فتوت به  وريبهرهجهان اسالم و 

 زمینهخاندان پیامبر اسالم معرفی کرد. در  انشینامام علی (ع) منسوب بود، خود را ج

تصادي با وجود تنگناهاي شدید، از همت و نیروي دهقانان و کشاورزان در جهت تولید اق

با  امنیت و رفاه عمومی مملکت اسالمیو منافع اقتصادي سود جست و براي تأمین 

و با اهل ذمه نیز رفتاري  ید، نظام اجتماعی و اقتصادي را بهبود بخشها و پل هاتعمیر راه

آمیز پیشه کرد. مالطفت

حکومت اسماعیلیه ایران که در عرصه سیاست بایلناصر در مناسبات سیاسا  

بط سیاسی دوستانه برقرار با ترور و خشونت، مقاصد سیاسی خود را پیش می بردند، روا

در شرق و غرب طلب ي توسعهها اتحاد سیاسی با آنان، در مقابل سلسله از طریقکرد و 

:Hartmann, 1993(ن برآمدقدرت آنامهار بهو  ایران مقاومت ورزید وي  .)1000-1001

در این عرصه، به منظور پیشبرد مقاصد سیاسی خالفت که سلطه و سیطره بر جهان 

یی ها ي دوران بود، گاه سیاست آشتی در قبال حکومتها اسالم و نظارت کلی بر دودمان

شروي ه پیکرد و از آنان چون سدي علیزنگی شام و ایوبیان مصر پیشه می چون اتابکان

یی ها حکومت گري درموردفتنهد و گاه با اتخاذ سیاستنمو مهاجمان صلیبی استفاده می

ي فرسایشی، ها کردن آنان به جنگ ، خوارزمشاهیان و غوریان و درگیرچون سالجقه

کرد. ود را دنبال میطلبانه خاهداف توسعه

 علمی و مذهبیاست که جایگاه  نیایپرسش اساس ،یبحث مقدمات برتأکیدبا   

اوضاع سیاسی و اجتماعی خالفت عباسی در دوران چهارم تاریخ سیاسی حکومت  نیزو

مناسبات )،م.1180- 1225/ ق.575- 622عباسی یعنی عصر خالفت الناصرالدین اهللا (

خذ آمنابع و م هیتوان بر پامیایاست؟ آ ودهبچگونه  یاو در  شرق عالم اسالم یاسیس

موضوع پرداخت ؟       نیفانه به اموجود به طور موشکا
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هللا عباسی ااحمد الناصرلدین  ابوالعباس

به نام ابوالعباس  واز خالفت ابومحمد مستضئی ، فرزند بیست و سه ساله ا پس  

به قدرت دست یافت. مادر  م.1180/ ق.575احمد ملقب به الناصر لدین اهللا در سال 

به   ،داشت فراوانی در تربیت و پرورش او نقشوي، زنی ترك به نام زمرد خاتون بود که 

 /97- 98و1998:452اثیر، (ابن.سخن و امرش مطاع بود هموارهطوري که 

مردي بینا، آزموده به سیاست و سیاستمداري برجسته،  الناصر )833: 1991کثیر،ابن

بود که در  ثحدیکاردان، دلیر و توانا بود.  وي صاحب کتابی به نام روح العارفین در علم 

-320: 1357(نخجوانی، .شدمراکز علمی و فرهنگی عراق، مصر و شام تدریس می

  ) 543:  1951سبط ابن جوزي، /66، 1973ابن شاکر، /319

- گاه عباسیانتخت - کرد و در محالت بغدادبه احوال رعیت رسیدگی میالناصر

ي ها ن حکومت و تودهنمود. صاحب منصبان، ارکانزدیک وضعیت آنان را نظارت میاز

پنداشتند که خلیفه در خانه خود از حال ایشان باخبر مردم از وي بیم داشتند و می

ي نخست ها ) خلیفه در سال322تا: یبطقطقی،ن با/1330:329(خواندمیر، .است

داد و عوارض و مالیاتی را که در بغداد از گذشته خالفت به مظالم توجه جدي نشان می

از میان برداشت و دست برخی کارگزاران حکومتی و عمال دیوانی را که به معمول بود، 

 /71، 1991ابن کثیر،/97و453: 1998اثیر، (ابناموال حکومتی آلوده بود، کوتاه کرد

و وحشت عجیبی در ) و با طرح و اجراي عملیات جاسوسی، رعب 1973:67ابن شاکر،

 در ممالک دور و نزدیک جهان اسالم . جاسوسان وي پیوستهردشهرها برقرار ک

خواست با اهل چه شخصی در جامه خواب میانافتاد که چنگشتند و اتفاق میمی

.خویش سخن گوید، ترسیدي از آن که، خلیفه در سراي او باشد و سخن او را بشنود

اي از خصوصیات فردي الناصر را گزارش که شمه ) ابن اثیر320: 1357(نخجوانی، 

.ي معروف او دانسته استها ، استبداد رأي را از مشخصات و ویژگیتاس نموده

  )1998:452اثیر،(ابن

مورخین درباره وضعیت اعتقادي الناصرلدین اهللا عباسی اتفاق نظر ندارند. 

نیز عقیده دارند  رخی) و ب322: 1357(نخجوانی،دارند به شافعی بودن او اذعان برخی

) 66- 1973:68ابن شاکر، /322تا: ی(ابن طقطقی ،ب.داشتکه او به آراي امامیه اعتقاد 

 ها به استناد بعضی نامه است خلیفه الناصر نوشته شده دورهکه در  آثار تاریخی در برخی

(ابن فوطی، آید که به شدت به شیعه گرایش داشته استچنین بر می و اشعار وي
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) که البته این تمایل 66- 1973:68ابن شاکر، /419،   1968ابن خلکان،  /183:  1351

  عراق و ایران نبوده است.  همذهبی بدون ارتباط با فضاي سیاسی موجود درحوز

الناصرلدین اهللا در اداره ممالک اسالمی  سیاست

که مردي آزموده، سیاستمدار و بینا به امور بود با هشیاري و خلیفه الناصر  

فاده از امکانات موجود در طول چهل و زیرکی تمام، همه قوا و توانایی خویش را با است

هفت سال خالفت به کار گرفت و کوشید دستگاه خالفت را به باالترین منصب 

را براي  ددر جهان اسالم ارتقاء دهد. وي در دوران اولیه خالفت، قدرت خو اسیدیپلم

 درخاطر آنچه که امور حکومت و جامعه را تهدید می کرد، به کار برد.ه عمل و تالش ب

این دوره که بیش از سه دهه به طول انجامید، نظر به تجدید حیات مقام خالفت آن هم 

  :1953(ابن واصل، پس از رکودي به نسبت طوالنی، به وي لقب اسد بنی العباس دادند

به منظور تحقق مقاصد تان خالفو بدین ترتیب، در دور) 2000:195صفدي ،  /228

ي گوناگون اجتماعی، اقتصادي، سیاسی و مذهبی هایی را در زمینهها خویش سیاست

  خواهد گرفت.ارزیابی قرار  دو تحرکات  او مور ها تیآغاز کرد که مجموعه فعال

ربه سیاست داخلی الناص ینگاه

به  اپیش از جلوس الناصر بر سریر خالفت، در عراق اجتماعات جنگجو در مرزه

ت انداختند وگاهی هم به صورت که با گذشت زمان مردم را به وحش ندوجود آمد

این اجتماعات ضمن متشکل  آمدند. الناصر تالش کرد ازیی از راهزنان در میها دسته

جنبش فتوت و «نمونه با انسجام  براينماید. به نفع خود بهره برداري آنهاساختن 

است به یس نیبا ا زیمردم ن وتوانست در ممالک اسالمی و بین مردم نفوذ کند »ياریع

:  2000صفدي، /66  :1973ابن شاکر، /409و426، 1327(یافعی، گشتند لیاو متما

گروه  دنرهگذر در دوره خالفت خود، امتیازات بزرگی چون گرد هم آور نیاز ا .)192

 نیرا که در سراسر ممالک اسالمی پراکنده بودند،تحت انش عظیم و مقتدري از مخالفا

وجود آوردرسانیدند، بهمؤمنان علی (ع) می یش را به امیرلوا  که سند کسوت خو

) و با این کار، خود را جانشین پیامبر 453، : 1998ابن اثیر، /409و426: 1327،یافعی(

ي مذهبی اعم از ها کرد و در نتیجه بر همۀ جریانجانشینی امام علی را نیز کسب می و
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.ساختتر میحکمي خالفت را مها یافت و پایهتسنن و تشیع، ریاست معنوي می

)Hartmann, 999-1000/409: 1369(هاجسن، 

دستور داد تا  - گاه عباسیانتخت-الناصر به دنبال افزایش فسق و فجور در بغداد

شخصاً  با  يی را بگیرند. ویرا بر خاك ریزند و زنان هرجا ها را ببندند و شراب ها میکده

بر او کشف شد که  یمل شد و وقتمدرسه نظامیه بغداد وارد ع یبررس يلباس مبدل برا

مشغولند، به دارالخالفه بازگشت و دستور داد تمام فقها را  یاتبیشتر اهل مدرسه به منه

: 1973ابن شاکر، /453: 1998ر،یاثابن/322تا:یب ،ی(ابن طقطق.از نظامیه بیرون نمایند

) 192: 2000،يصفد /66

در کارهاي  شانو استخدام انکشی از دهقانبا منع بهره الناصر ،چنینهم  

به این  است که فهمید عاملش در منطقه، کشاورزان را مجبور کرده هنگامی کهبیهوده،

کند، استفاده میمنافع اختصاصی خویش براي نهادست بزنند و از آ هکارهاي بیهود

بر  شاندستور داد دست وي را قطع سازند تا درسی براي کسانی باشد که از نفوذ

 نیچنهم )97:1998ری(ابن اث.کنندصحیح استفاده میناشیوهاقتصادي به نیروهاي 

ترمیم و بازسازي  جهتاي العادهي تجاري، اهتمام فوقها و کاروان ها براي تأمین جاده

  )170: 1356(ابن جبیر، .کار بست بهشد، و جداولی که از رود فرات منشعب می ها پل

تسامح غالب بود، با  ختهیآم يذمه رفتاردر عصر خالفت الناصر، نسبت به اهل 

از سوي وزیران و عمال   به ویژهیی از جانب خلیفه ها گیريهر چند گاهی سخت

که محمدبن فضالن که در عهد الناصر،  آنجاتا .صورت می گرفت در مورد آنهاحکومتی 

 پرداختکه به امور اهل کتاب می  الیو مسئولیت نظارت بر دیوان الجو بود ةقاضی القضا

اي مفصل به داشت و نیز عهده دار نظارت بر مراکز مذهبی و فرهنگی بود، در نامه را

دکرداد و او را از این کار نهی را درباره تسامح با اهل کتاب مورد انتقاد قرار  وياصر، الن

  .)312- 313: 1364،يابن عبر/38- 40: 1416(ابن فوطی،

یرانیا هاي ی با حکومتالناصر لدین اهللا عباس یسیاس روابط

که از سوي  بود ، تحرکات و برخوردهاییها سیاست خارجی مجموعۀ کوشش  

سالجقه، خوارزمشاهیان، غوریان، مسلمان از جمله ي ها خلیفه الناصر در برابر حکومت

 هسیاست زمان رگرفت تا بدان وسیله، ضمن احاطۀ کامل بصورت میایوبیان  و زنگیان

به مقام مادي و معنوي خالفت نیرو  ،ن همه امکانات موجودخود و به خدمت گرفت
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ببخشد. هدف عمده خلیفه در سیاست خارجی با دول مسلمان، نظارت بر کل دنیاي 

  .به شکلی که دخالت هر چه بیشتر و درگیري هر چه کمتر صورت پذیرد ،اسالم بود

کرد از شش میي مختلف، کوها چنین، بوسیله مناسبات آشکار و پنهان با حکومتهم

آماده که چندان زحمتی هم برایش نداشت، به منظور سرکوبی رقبا و سالطین  ينیروها

ي دیپلماسی ها . فعالیتکسب کندمخالف در اقصی نقاط جهان اسالم، کمال بهره را 

بدین معنی که گاه میان  ؛آشتی (اصالح) و گاه سیاست تفتین بود الناصر، سیاست

بودند، صلح و آشتی برقرار می ساخت و گاه میان  مندشپادشاهانی که با یکدیگر 

) و با این کار، 78: م1988پاشید (ذهبی، تخم کینه میسالطینی که با هم متحد بودند، 

برد ضمن تثبیت قدرت دنیوي خالفت، مقاصد سیاسی خود را در جهان اسالم پیش می

  گرفت.خواهدمورد بررسی قرارکه 

سلجوقیان و  لدین اهللاناصرال) الف

الدین در دوره خالفت الناصر، حکومت سالجقه عراق و ایران در دست رکن  

) بود که در ده سال اول سلطنت به کوشش اتابک ابوجعفر .ق470-490طغرل سوم (

ایلدگز جهان پهلوان در قلمرو فرمانروایی او، رفاه و ثبات سیاسی و امنیت اجتماعی 

عباسی، نتوانسته بود در تضعیف پایگاه قدرت  یشینپخلفاي حاکم بود و خلیفه به شیوه 

-169: 1371باسورث،/1992:56(ابن جوزي، سیاسی طغرل اقدام مؤثري انجام دهد

ارسالن  زلبا مرگ اتابک ایلدگز، امرا و بزرگان حکومت در اطاعت از طغرل و ق .)168

گروهی  )178  :1371(باسورث ،.برادر اتابک ایلدگز، دستخوش منازعات جانشینی شدند

خوان و سران سپاه درصدد بودند برادر اتابک ایلدگز را به چون نورالدین قرآنهم

پادشاهی برسانند. در این میان، خلیفه الناصر که ناظر این حوادث بود، جانب 

به منظور حمایت از او، خلعت پادشاهی براي وي فرستاد وارسالن را گرفت قزل

، طغرل که یکه و تنها مانده بود و در اوضاع در این .)141، 163-164: 1998اثیر،(ابن

 اینانج ارسالن باارسالن بود، در وقت اجراي مراسم عروسی قزلفکر رهایی از تحکّم قزل

گریخت و به طرف همدستی کسانی بهزوجه برادرش، از این فرصت استفاده کرد و 

تابک، موفق به استقرار درگیري با قواي ان رهسپار شد و سرانجام پس از چندسمنا

-185: 1933حسینی ،/342-343: 1364(راوندي،حاکمیت سلجوقی در همدان گردید

گیري الناصر علیه حاکمیت خویش آگاهی داشت، رسولی به وي که از موضع .)182
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گاه عباسیان کاخ قدیمی سالطین سلجوقی در تخت و خواستار مرمت ستادبغداد فر

جا سکونت نماید. الناصر ر وقت حضور در بغداد، در آناشت دگردید؛ زیرا در نظر د

پاسخ برگرداند و پس از رفتن او، دستور داد امارت دارالسلطنه فرستاده سلطان را بی

سان کرده و نشانۀ آن را از بزرگ سلجوقی را در بغداد ویران کنند و کاخ را با خاك یک

.)163: 1998ر،یاث(ابنندبربین ب

در برابر ارسالن  نزد خلیفه به منظور کمک که قزلیري سف این هنگام در

طغرل فرستاده بود، با استقبال گرم مقام خالفت مواجه شد. الناصر که مترصد چنین 

الدین ابوالمظفر در حمایت از ایامی بود با اعزام سپاهی به فرماندهی وزیرش جالل

و  کاف میان سالجقهارسالن، چند هدف را دنبال کرد. از یک سو، اختالف و شقزل

ي قدرت ها کرد و از سوي دیگر، ضمن تضعیف و تزلزل پایهامیران و اتابک  را بیشتر  می

نمود. به همین منظور از قزل می سالجقه را به بغداد فراهم  آنان، زمینه الحاق قلمرو

خلیفه بپیوندند و به  اعزامیارسالن خواست که در منطقه کرمانشاه و دینور به سپاه 

اکمیت طغرل پایان دهند. طغرل سوم وقتی از این دسیسه خلیفه آگاهی یافت، پیش ح

 "داي مرچ"ارسالن و الحاق آن به قواي بغداد، به سپاه خلیفه در از رسیدن سپاه قزل

ابن /345- 346: 1364،ي(راوند.نزدیک همدان هجوم برد و آنان را شکست داد

تنی چند از بزرگان به  ه تحریک سران سپاه و) به دنبال این پیروزي، ب 178: 1998ر،یاث

برآمد. اتابک از غیبت سلطان سلجوقی استفاده ـ ارسالنمقر اصلی اتابک قزل - آذربایجان

سال  - کرد و با حمایت سپاه اعزامی خلیفه الناصر  به همدان رفت و ضمن تاراج شهر

به سلطنت رساند.  راشاه سنجربن سلیمان - .ق  584

به تحریک خلیفه،  حاکم اصفهان، قتلغ اینانج پسر اتابک محمد،این اوضاع در

ري و زنجان را تصرف کرد و در نبردي سلطان سلجوقی را شکست داد. طغرل که عازم 

اي در و به فرمان اتابک در قلعه شدهمدان بود به دست قواي قزل ارسالن دستگیر

،يراوند/232: 1998ر،یثاابن/86- 89: 1332(ابوحامد،گردید.آذربایجان محبوس 

) بدین ترتیب، قزل ارسالن براي خود دعوي  سلطنت کرد و لقب و امتیازات 1364:356

: 1933،ینی(حسق. به طرز مرموزي به قتل رسید 585مناسبی به خود داد، اما در سال 

.)212: 1998ر،یابن اث /363-364: 1364،يراوند /181، 184

دست یکی از امراي آذربایجان از  هتاري، بپس از دو سال حبس و گرف طغرل

بند آزاد گردید و به همدان رفت و مجدداً سلطنت خود را احیاء نمود. وي به منظور 
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الناصر در مقابل حاکمیت وي در تحریک دشمنان  به ویژهي مخالفان ها رهایی از توطئه

آورد و ضمیمه را از چنگ قواي قتلغ اینانج بیرون  هاو، به ري لشکرکشی کرد و آن خط

خلیفه الناصر  )222: 1998ابن اثیر، /365-367: 1364(راوندي،.سلطنت خویش نمود

که از همان ابتدا از حاکمیت سلطان سلجوقی بیمناك بود و با وي سر موافقت نداشت، 

ضد طغرل دائماً به جنگ تحریک می نمود و هم خواستار مداخله برهم قتلغ اینانج را 

تکش در مغرب ایران و پایان دادن به حکومت سلطان سلجوقی شد.  سلطان عالء الدین

قتلغ اینانج با مداخله سلطان خوارزمی و کمک قواي او در نبردي در حوالی شهر ري بر 

.سپاه سلجوقی پیروز شد و با هالکت سلطان طغرل، حکومت سالجقه نیز منقرض گشت

بناکتی،  /102: 1974، ذهبی /901: 1991کثیر، ابن/189- 193: 1933(حسینی،

به  اماخاتمه یافت،هر چند به ظاهر به سود خوارزمشاهیان  ،این واقعه .)1348:238

قواي خوارزمی نیز ملعبه  ؛چنان که حوادث بعدي نشان داد .نفع دستگاه خالفت بود

از زهر آن، خوارزمشاه تکش و اخالفش نیز  همطامع خلیفه بغداد قرار گرفت، مطامعی ک

  اهداف مقام خالفت عباسی شد.  متعلق به، سرانجام ها و درگیري ندنماند در امان

و خوارزمشاهیان  لدین اهللا) الناصرب

الناصر عباسی در دوران خالفت چهل و هفت ساله خود، با سه تن از سالطین   

محمد خوارزمشاه الدین  قطب) .ق568-596ش (ک: سلطان تبودخوارزمشاهی هم عصر 

) البته مناسبات .ق 617- 928الدین خوارزمشاه  (سلطان جالل ) و.ق596- 617(

سالطین خوارزمیه، به پیش از دوره خالفت  وسیاسی و دیپلماسی دستگاه خالفت 

اي که اختالف در میان اعضاي گردد؛ دورهالدین تکش باز میر و حکومت عالءالناص

/ دوازدهم ريهجي عباسی فرصت داد که طی سدة ششم به خلفاخاندان سلجوقی

) بر قدرت دنیوي خود .ق 521- 552با همدستی سلطان آتسز خوارزمشاه ( یالديم

/ .ق 530- 555المقتفی (خالفت: وشدین فرایند در ایام خالفت المستر. اایندبیفز

شد و در خالفت دیرپا و پیروزمند  گرجلوهخلفاي الیق عباسی از)م.1136- 1160

بر پیشوایی معنوي و مذهبی، جنگاوري  افزون،المقتفی گردید. خلیفه آشکارالناصر 

کارآمد و نیرومند بود. وي در دوره خالفتش، سپاهی از غالمان ارمنی و یونانی آراست، 

دانست. وي توانست را قابل اعتماد نمی هادر این سپاه ترکان را وارد نکرد؛ زیرا آن اما

مسعود سلجوقی در  سلطانامی که بارها در برابر سالطین سلجوقی مقاومت کند و هنگ
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آمد، نفوذ  بوجوداي از تفرق و پراکندگی شدید در میان دودمان سلجوقی گذشت و دوره

خالفت را بر سراسر نواحی جنوبی و مرکزي گسترش داد و این گسترش نفوذ خالفت از 

سابقه بود. وي پیروزمندانه به بدین سو، بی میالدي/ دهم  هجرياوایل سدة چهارم 

ابن اثیر در ذکر وفات  )56: 1992(ابن جوزي،.مقام خود پرداخت ويثبات حقوق دنیا

اي بود که از زمان وي اولین خلیفه«کند: خلیفه این گرایش را چنین جمع بندي می

ظهور دیلمیان (آل بویه) منفرداً بر عراق فرمان راند و نیز اول خلیفه اي بود که از هنگام 

سپاه و ،دستگاه خالفت  - مگر به احتمال المستنصر -ماناین ز تحکم غالمان به خلفا تا

این خلیفه   )»438: 1998ر،ی(ابن اث.اصحابش را با قدرت تمام تحت امر خویش داشت

 سیاست از امراي ترك هاي از جاسوسان و منهیان داشت و در عرصدر تمامی بالد شبکه

برابر سالطین سلجوقی  ري دامهره هبه منزل هاننمود و از آوالیات پشتیبانی می

از  ـ دارالملک خوارزمشاهیان ـ کرد؛ چنان که با اعزام رسوالنی به گرگانجبرداري میبهره

اتسز خوارزمشاه خواست قلمرو سلطان سنجر سلجوقی را در خراسان مورد تعرض قرار 

ظور دهد و مانع توجه و دخالتش در مغرب ایران شود. سلطان اتسز خوارزمشاه نیز به من

نظامی  - گذاري سیاست مستقل اخالف خود و تثبیت و تأمین موقعیت سیاسیایهپ

اش جهت نفوذ در خراسان به طلبانهبخشیدن به سیاست توسعه عیتخویش و مشرو

) 97:  1998ابن اثیر،/133: 1376اي، (شبانکاره.دیعمل پوشاني خلیفه جامهها خواسته

خلیفه الناصر و مناسبات دیپلماسی دستگاه خالفت عباسی با جلوس  سیاست

او با سالطین خوارزمشاهی علیه حاکمیت سالطین سلجوقی دنبال شد. در واقع با 

جلوس ناصر بر سریر خالفت با سیاست تفتین وي، خلیفه شخصیت اصلی و درجه اول 

پایان دادن به سیادت  وردیپلماسی و سیاست شرق جهان اسالم گردید. وي به منظ

چون اسالف خود، رسوالنی به قی درحوزه عراق و مغرب ایران، همدودمان سلجو

الدین تکش بر ضد دارالملک خوارزم فرستاد و خواستار مداخالت نظامی سلطان عالء

سلطان سلجوقی در مغرب ایران شد. سلطان خوارزمی نیز با استفاده از این فرصت براي 

/ .ق  590غرب ایران، در سال  نیرومند به منظور یکپارچه سازي حکومتبنا نهادن یک 

به خواسته الناصر پاسخ مثبت داد و در سه فرسخی شهر ري در مصاف با  م.1194

طغرل سوم، آخرین حکمران سلجوقی پیروز شد و شهرهاي اصفهان و همدان را به 

جرفاذقانی، /370- 371: 1364(راوندي،آوردگرگانج، مرکز امپراتوري خوارزمی در

دنبال این پیروزي، ه خوارزمشاه ب .)275- 276: 1329خوافی، /. 423- 424ش:  2537
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باذ بنا مدان، کوشکی در بین  دزج و قاسمابراي استقرار حکومت خوارزمی در حوالی ه

کرد و به مدت یک ماه به تنظیم و تنسیق امور حکومت پرداخت و ضمن واگذاري عراق 

 /370-371: 1364(راوندي،.خان به دارالملک خویش بازگشتبه پسرش یونس عجم

)33- 34: 1367جوینی، /233: 1998ابن اثیر،

الناصرلدین اهللا عباسی با مراقبت از اوضاع جاري مغرب که پیروزي خوارزمشاه   

را با  دخواست استقالل جدید خودید، نمیرا مدیون حمایت و نفوذ نهاد خالفت می 

ه عنوان از به رسمیت شناختن او باز این رو،  .دهدباي از دست قیب تازهرپیداشدن 

) و متعاقب آن به 233: 1998ر،ی(ابن اثورزید اريخودد (عراق عجم)» سلطان عراق«

منظور تأمین اقتدار و حاکمیت سیاسی دارالخالفه بر عراق عجم، علیه حکومت خوارزمی 

فت در را تابع مقام خالاین بالد به هر نحو ممکن به فعالیت پرداخت و کوشید حاکمیت

) 90-91تا: یب ،ابی الفداء/160: 1366اسفندیار،ابن  /396:  1364(راوندي،.بغداد نماید

بدین منظور، سپاهی تحت فرماندهی ابن قصاب همراه با قتلغ اینانج را مأمور فتح 

فرمانده کل قواي خوارزم که در مقابل تحرکات میاجق خان و خوزستان نمود. یونس

نشینی وگرگان عقب مبسطا دامغان،تاب مقاومت نیافتند به طرف نظامی دستگاه خالفت 

با تالش فراوان،  و دنبال این واقعه، سلطان تکش با کیاست و رفتار مدبرانهه کردند. ب

ي خلیفه بغداد ها ضمن بازپس گیري عراق عجم از قواي عباسیان در برابر توطئه

) و جهت 233-236، 244:  1998ابن اثیر، /383- 384: 1364(راوندي، مقاومت ورزید

با اعزام رسوالنی به بغداد، خواستار همان  دخوگسترش قدرت و نفوذ سیاسی حکومت 

تاریخی سالطین سلجوقی گردید و از خلیفه عباسی خواست که براي  - حقوق سیاسی

به منظور استقرار نماینده حکومت  جااستقرار سلطان خوارزمی در بغداد، دارالسلطنه آن

: 1998(ابن اثیر،به نام خوارزمشاه خوانده شود خطبهو  گرددترمیم و تعمیر خوارزمی

در این میان، خلیفه الناصر که با ارسال رسوالنی نزد  .)8:  1974ابوشامه،  /252

و از این کار  م آنان به شهرهاي خراسان شده بودسالطین غوري در غزنه، خواستار هجو

 از هجوم قواي خوارزمی به بغداد رهاییر به منظور اي عایدش نگشته بود، به ناچانتیجه

منشور سلطنت ممالک عراق و خراسان و «در مقابل خواسته خوارزمشاه تسلیم شد و 

تشریفات فاخر و صالت وافر براي سلطان خوارزمی فرستادبا را همراه » ترکستان

.)263:   1998ابن اثیر، /43:  1367(جوینی،
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الدین محمد و جلوس فرزندش، قطب .ق596سلطان تکش در سال مرگبا   

) بر تاج و تخت پادشاهی، خلیفه الناصر نظر به اختالف و منازعه .ق 596- 617(

 ـ اسیسی توانهمهجانشینی سلطان جدید خوارزم با هندوخان فرزند ملکشاه بن تکش، 

 اعتبار معنوي خود بر ضد ازدینی خود را در برابر حکومت خوارزمی به کار برد و

ا یر عراق عجم، خوارزمشاهیان استفاده کرد. وي براي تحکیم نفوذ و سلطه خالفت ب

استفاده از موقعیت مادي و معنوي باا یو متهم کرد به بی دینی  را سالطین خوارزمی

ي ها مسلمان و حکومت يها توده،الربیعو ابن الخطیبابن ازجملهر مشهوبرخی از علماي 

 /301: م1969المنذري،  /68: 1974(ابوشامه،گیختجوار را علیه آنان برانهم

به آنان ، موقعیت اجتماعی و  و بغی شطاغی، سرک اتهامبا) و249: م.1997لکان،خ  ابن

.را قانونی و مشروع جلوه داد هاو جنگ با آنکردحکومت خوارزمی را تضعیف  یسیاس

نین، براي از بین چ) هم280و308: 1998ابن اثیر، /302و361: 1363(جوزجانی، 

الدین محمد در عراق عجم و ساقط نمودن هستی نظام بردن اقتدار و حاکمیت عالء

شیخ مجدالدین ابوعلی یحیی او متحد شد و با اعزام  لیهخان قراختاي عخوارزمی، با

 درپی به غزنه و فیروزه کوه، از سالطین غور خواستي پیها و فرستادن نامهفقیه شافعی 

/308: 1998اثیر،(ابن.را به اشغال در آورند ـ دارالملک خوارزمشاهیان ـ گرگانجکه 

  )86و120: 1367جوینی، /48- 49:  1416فوطی، ابن

به نیروهاي رزمی متشکل از اقوام اورانی،  ءدر این اوضاع، سلطان محمد با اتکا

دان خود در ن خاتون که به طور مداوم با وارد ساختن هم نژااترک به ویژهقنقلی و قپچاق

/109و198: 1367،ینی(جوبردخوارزم که توان رزمی ارتش خوارزمی را باال می

دانشمند و الدین خوارزمی شهابي مادي و معنوي ها حمایت) و با 43: 1365،ينسو

کردن آبش دفاع کرد و با نقش برا، از سرزمین اجداديدمتکلم برجسته بارگاه خو

اقتدار و حاکمیت نظام خوارزمشاهی را در خراسان تثبیت ي دستگاه خالفت، ها توطئه

النهر بررا در ماوراء هاحاکمیت آن ،برافراشتن پرچم جهاد علیه کفار ختاي از طریقکرد و 

ي ضد خوارزمی نهاد خالفت در ها انداخت و در نبرد با غوریان که اهرم قدرت و سیاست

) و 38: 1365،ينسو/366: 1998ر،یاثبخش شرق والیات اسالم بودند، پیروز شد (ابن

 هاندر خزانه آ ؛تسخیر کرد م.1214/.ق  611ویژه غزنه را در سال ه غور بزمانی که بالد

مشتمل بر تقبیح کردار و حرکات سلطان و تشویق و تحریک  منشورهاي دارالخالفه 

سلطان محمد  را به دست آورد.خان ختاي و غوریان در براندازي حکومت خوارزمشاه
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.این اسناد را تا فراهم شدن فرصت الزم براي لشکرکشی به بغداد نزد خود نگه داشت

)54-56: 1367،ینیجو/286-287: 1998ر،ی(ابن اث

تأمین اقتدار و حاکمیت دستگاه خالفت  به منظوردر این اوضاع، خلیفه الناصر   

: 1998ر،ی(ابن اثحد شددر عراق عجم با دشمن دیرینه اسالف خویش، اسماعیلیه مت

منظور اثبات الدین حسن به) و زمانی که جالل214-216: 1343،یکاشان /357

نیت به اسالم رسمی، مادرش را با کاروانی بزرگ به سفر حج روانه ساخت، کاروان خلوص

و علم اسماعیلیه را جهت تحقیر و تنزل مقام سلطان محمد، جلوتر از حجاج خوارزمی 

و بوسیله فدائیان امام  )96، 120- 121: 1367،ینیجو /20: 1365،يسو(نقرار داد

 لطانمقیم رسم خطبه و مظهر طاعت س«الدین اغلمش را که اسماعیلیه، سیف

: 1998ر،یاث(ابن.در وقت استقبال از حجاج خوارزمی به قتل رساند» [خوارزمشاه] بود

امیر مکه از  قتاده، ختالف باچنین، الناصر به موجب اهم )21- 1365:22،ينسو /371

روي اشتباه، برادرش را توسط اسماعیلیه به قتل رساند و با این کار باعث بروز بلواي 

)356- 357: 1889ر،ی(ابن اث.عالم اسالم شد ربزرگی د

همراه با اسناد و شواهد موجود براي سلطان خوارزمی دالیل  ها این جریان تمام  

طلبی الناصر و فرصت مناسبی براي خوارزمشاه بود که جاه کفایتی وکافی در اثبات بی

و دستگاه خالفت را رسماً تحت  ایستادگی کندي او ها و زورگویی ها جوییدر برابر برتري

بدین منظور، ) 417: 1998ر،یاثابن/5- 6: 1365،ي(نسو.سیطرة خود در آورد

شوایان دینی ترتیب داد و اي متشکل از علما، رجال و پیجلسهخوارزمشاه در گرگانج

سیاسی الناصر را بر  - آمیز نظامیاقدامات توطئهطی آن با وجود اسناد و شواهد کافی، 

 هاکفار و ارشاد و دعوت آن لیهخلفاي عباسی از جهاد و نبرد ع که شمرد و اظهار داشت

ب به اسالم و محافظت از ثغور و سرحدات ممالک اسالمی که نه تنها بر اولواالمر واج

ترین رکن اسالم یعنی جهاد اند و نسبت به بزرگباز زدهاست که ضرورت تام داد، سر

 سداريمجاهدت در راه دین، پابه اند. در نتیجه سلطانی که اوقات خود را اهمال ورزیده

، سزاوار است است از مرزها، برکندن گمراهان و دعوت کافران به دین حق صرف کرده

، عزل نماید. عالوه بر ه استولیت بزرگ امامت تغافل ورزیدچنین امامی را که به مسئ

ند و خاندان تاین، خلفاي عباسی شایسته خالفت نیستند. سادات حسینی مستحق خالف

اند. بدین ترتیب، خوارزمشاه از علماي حاضر درجلسه عباسی آن را به ناحق غصب کرده

سید ن فتوا گرفت و مشروعیت امامت الناصر و استحقاق خالفت علویابراي عدم
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به عنوان رهبر معنوي و ش در خوارزمبا یکی از سادات بزرگ بارگاهعالءالملک ترمذي 

خوارزمشاهی برانداخت و با  الکروحانی عالم اسالم بیعت کرد و نام الناصر را در تمام مم

بناکتی، /96- 97، 121- 122: 1367(جوینی،.بغداد روان شد سوياین اندیشه به 

اما در اثناي پیشروي و عبور از گردنه اسدآباد قواي خوارزمی گرفتار وزش )239: 1348

از دست رفت و خوارزمشاه مجبور  انو اکثر نیروهاي سلط ندباد، بوران و برف شدید شد

). با 35:  1991ابن کثیر،/372: 1998ابن اثیر، /32: 1365(نسوي،.به بازگشت گردید

از مبارزه با  اماطبیعی به مقصود خویش نرسید، که خوارزمشاه در اثر یک حادثه آن

فراهم  با)) و تصمیم گرفت 372: 1998ر،یاث(ابندستگاه خالفت پشیمان نگشت

که البته کندنظامی در سال دیگر به بغداد لشکرکشیساختن نیروي رزمی و تجهیزات 

ممالک آمیز الناصر در برانگیختن مغوالن علیه به علت تحریکات و سیاست توطئه

ر،یاث(ابن.انجام دهد يخوارزمشاهی جهت رهایی از این خطر عظیم، نتوانست اقدام مؤثر

) با این کار، هر چند 276-277: م2000،يصفد/72: 1991ر،یکثابن /453: 1998

الناصر عباسی از خطر حکومت خوارزمشاهی رهایی یافت، اما سرانجام در چند دهه بعد، 

فت عباسی براي همیشه در عالم اسالم گردید. باعث فروپاشی نهاد خال

الدین پس از مرگ سلطان محمد خوارزمشاه، الناصر با فرزند وي، سلطان جالل  

ن از سوي خلیفه با پیشیيها و دسیسه ها خوارزمشاه روبرو گردید و ادامۀ عدوات

دست  چنان پی گرفته شد. در این دوره، خلیفه بغداد با براق حاجب کهمخوارزمیان ه

عصر جالل الدین، او را علیه سلطان خوارزمی  رنشانده حکومت خوارزمشاهیان بود و د

یابی سلطان به کرمان و رسیدن متحد گشت و با این کار، مانع دستتحریک کرده بود، 

الدین ) سلطان جالل443: 1998ر،ی(ابن اث.مقابل هجوم مغول شدقواي کمکی به او در

به بغداد،  سولیأیوس گشته بود، تصمیم گرفت با اعزام رکه ازحمایت براق حاجب م

قواي خالفت، و با کمک  کند خلیفه را درخصوص پیشروي مغول به ممالک اسالمی آگاه

ي اسالمی گردد. الناصر، نه تنها دعوت سلطان ها در سرزمین هامانع هجوم مرگبار آن

دادن خوزستان، ز دستي گذشته و بیم اها خوارزمی را نپذیرفت، بلکه به دلیل کینه

الدین فرستاد و از سالطین عصر، مانند به جنگ جالل نفرلشکري با بیست هزار 

مظفرالدین کوکبري، فرمانرواي اربل نیز خواست تا او نیز ده هزار سپاه به جنگ با 

). رفتار خشن و برخورد خصمانه 443- 444: 1998ر،یاث(ابن.خوارزمیان بفرستند

به دستگاه خالفت  شکنیالدین را بر آن داشت تا جواب دندانلالناصر، سلطان جال



  هاي شرق عالم اسالم مناسبات سیاسی الناصرلدین اهللا با حکومت

  

41

بدهد. الناصر که از تصمیم مقابله سلطان خوارزم به منظور تصرف خوزستان آگاهی 

داشت، به منظور تضعیف و تزلزل در ارکان قدرت او، با ایغان طائیسی  داماد سلطان 

حمله کند و در صورت پیروزي،  خوارزمی تماس برقرار کرد و او را فریفت تا به همدان

خطه را به دست گیرد. ایغان طائیسی شرایط خلیفه را پذیرفت و بالفاصله  نحکومت آ

ساند و الدین با شنیدن این خبر، به سرعت خود را به ایغان طائیسی ربه راه افتاد. جالل

وساطت گري او شد. وي که تاب مقاومت را در خود ندید با مانع اقدام و تحرك و فتنه

از خوارزمشاه خواست که عذر او را بپذیرد.  ـ نالدیخواهر سلطان جالل ـ همسرش

الدین نیز با توجه به وضعیت نابسامان سیاسی و فشار دورادور مغوالن، از سلطان جالل

به خوزستان هجوم برد و آن ایالت را از دست  يخطاي او درگذشت و با همدستی و

ود و گذشته افز يها و کینه ها اقعه نیز بر شدت دشمنیعمال خلیفه آزاد کرد. این و

و احاطه بر سیاست جهان اسالم، سد راه قواي  دآمیز خوخلیفه بغداد با سیاست توطئه

پی مغوالن بیش درمی گردید و راه را براي حمالت پیخوارزمی در کارهاي سیاسی و نظا

 /303- 315: 1371،لبوی /189- 192: 1380(دبیرسیاقی، .از گذشته هموار کرد

  )65،214،220: 1366ساندرز،

و اسماعیلیان  لدین اهللاناصرال)ج

اسماعیلیان ؛پا بودندیی که تنها با نیروي نظامی مستقیم برها در میان حکومت  

یا فدائیان اسماعیلیه، استثناي جالب و رشک انگیزي بودند. رویدادي که موجب شور و 

م گردید، پیروزي خلیفه الناصر در باز گرداندن اسماعیلیان عالم اسالدر فراوانیهیجان 

الدین حسن سنت بود. خداوند الموت، جالل شریعتایران و سوریه به آغوش مذهب و 

م. قوانین شرعی و مذهب سنت را در نواحی 1211/ .ق 608سوم پسر محمد در سال 

ي را سوزاند، سپس نزد مساجدي برآورد، کتب الحاد .تحت فرمان خود دوباره برقرار کرد

خلیفه و دیگر ممالک اسالمی سفرائی اعزام داشت و ضمن اعالم پذیرش اسالم رسمی 

.دستگاه خالفت عباسی مناسبات سیاسی برقرار نمایدبه ویژه در صدد برآمد با آنان 

دنبال این حرکات، پیش ازهمه، ه ) ب214- 215: 1343،یکاشان/357: 1998ر،یاث(ابن

صر حکم بر مسلمانی وي صادر کرد و با عالقه و صمیمانه از وي استقبال کرد خلیفه النا

ابی براي وي فرستاد که به گفته بر پذیرش اسالم حسن سوم، الق نیو ضمن فتوایی مب
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 .»هیچ یک از خداوندان سابق الموت از چنین القابی برخوردار نبودند«سورث، اب

  )167: 1371(باسورث،

، کم کم در مسائل بود نون به نومسلمان مشهور شدهالدین حسن که اکجالل

سیاسی عراق و نیز بیشتر در سیاست خلیفه بغداد نقش مهمی پیدا کرد . ناصر عباسی 

اي جهت از میان گانهالدین حسن اتحاد سهبه کمک اتابک مظفرالدین اوزبک و جالل

تهدیدي  درپید آورد. این اتحا جودبرداشتن منگلی، نماینده حکومت خوارزمی  به و

تشکیل شد که از جانب منگلی نسبت به امیر اوزبک بن پهلوان، فرمانرواي آذربایجان 

) در این اتحاد، از سوي خلیفه بغداد مقرر گشته 364: 1998ر،یاث(ابن.صورت گرفته بود

آن میان ري و توابع ان،بود که پس از پیروزي برمنگلی،  قلمرو وي یعنی اصفهان، همد

) منبع همان(.الدین حسن تقسیم شودامیر اوزبک و جالل الناصر،

در اختیار  نیزالدین حسن گروهی از فدائیان اسماعیلیه را عالوه بر این، جالل  

الناصر قرار داد و خلیفه از هر کسی که رنجیده خاطر یا بیمناك می شد، آن متهوران را 

خلیفه بغداد به وسیله فدائیان از جمله کسانی که به فرمان  .کردبه قتلش مأمور می

: 1365،ينسو /371: 1998ر،ی(ابن اث.اغلمش بود ینالداسماعیلیه کشته شد، سیف

ه سلطان عالء الدین محمد ب خلیفه و به گفته جوینی، بخشی از اختالفات میان )22-21

 دسته جهت ارتباط یافتن خلیفه با اسماعیلیان و قتل یکی از وابستگان سلطان محمد ب

)121: 1367،ینی(جوند.خدمت خلیفه فرستاده شده فدائیانی بوده است که ب

حسن نومسلمان با خلیفه بغداد به حدي بود که الدین  جاللمیزان تقرب   

الناصر در وقت سفر مکۀ مادر امام اسماعیلی به منظور اثبات خلوص نیت به اسالم 

جش برخی از سالطین بزرگ رنرسمی، چنان او را  مورد استقبال قرار داد که موجب 

) و حتی تنی 96و120- 121: 1367،ینیجو /357: 1998ر،یاث(ابنگرفتعصر قرار

خلیفه ناراحت شدند که البته با  اقدامچند از امراي ایوبی و رؤساي مکه نیز از این 

،ی(کاشان.دخالت الناصر به کاروان حج اسماعیلیه اجازه انجام مناسک حج  داده شد

کرد،  یحسن را یک واقعه بزرگ تلقالدین  جالل). الناصر نه تنها نومسلمانی 215: 1343

که تالش نمود تا همه جا بر مسلمانی او و مرعی داشتن تمام حقوق مسلمانان دربارة 

اسماعیلیان فتوي نوشتند. این اقدامی بود که از یک خلیفه به عنوان مرجع رسمی که از 

رفت؛ اما بدون تردید، مداخلۀ وي در مورد انتظار می شد،مند میاین تغییر کیش بهره

اي که ) و نیز حرمت بیش از اندازهمنبع همانحسن در گیالن (الدین  جاللازدواج 
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در  .دستور داد تا در سفر حج در مورد مادرش صورت پذیرد، کاري بیرون از وظیفه بود

و با کمک آن در برابر  در جهت منافع خود سود جست اقدامواقع، خلیفه بغداد از این 

مستحکم بنا نمود. اسماعیلیه  ایگاهیدشمن مشترك یعنی سلطان محمد خوارزمشاه، پ

نیز از این پیوند و برقراري مناسبات سیاسی با دستگاه خالفت از حالت انزوا درآمد و 

باعث شد جهان اسالم به دستگاه اسماعیلیه به چشم بیگانه ننگرد. 

اتابکان فارس و ین اهللادل) الناصرد

ي ها بودند که در فاصله سال نفرزنگی فارس یا اتابکان سلغري، یازده  اتابکان

از این اتابکان یعنی  نفرم. بر فارس حکومت کردند. سه  1148- 1282ق./ 681-543

طغرل الدین  قطب) ، اتابک .ق570- 594: ومتاتابک مظفرالدین تکله یا دگله (حک

) باخلیفه الناصر .ق601- 623: ومتکبک سعد اول (ح) و اتا.ق 591-601: ومت(حک

در متون تاریخی بیشتر به روابط اتابک سعد با خلیفه بغداد  که عباسی هم عصر بودند

گزارش قابل توجهی نیامده است.  دیگردو اتابک  مورددرواست اشاره شده

برالدین سنجر، حکمران خوزستان قطب .ق 607در سال  اثیرگفته ابنبه

خلیفه الناصر نافرمانی کرد و از اطاعت خلیفه سرپیچی نمود. خلیفه از وي خواست که 

داشت در خوزستان به طور  قصدنکرد و  به آنتوجهی الدین  قطببه بغداد بیاید، اما 

نجاح و عزالدین بن دخو هالوزارنایب ،یدالدینؤکه الناصر به متا این کندواییمستقل فرمانر

ر،یاث(ابن.جا بیرون کنندبه خوزستان بروند و او را از آن شکریان بغداددستور داد تا با ل

به محض آگاهی از هجوم لشکریان الناصر، خوزستان را به عزم الدین  قطب) 352: 1998

اتابکان سلغري ترك کرد و به فرمانرواي آن، ابوشجاع مظفرالدین  کشیراز دارالمل

پاه اعزامی بغداد که بدون برخورد با مانعی سعدبن زنگی پیوست و از او کمک خواست. س

خوزستان را متصرف شده بود، روانه ارجان شد و در نظر داشت به شیراز نیز به دلیل 

ف فرا رسیدن زمستان در منطقه ارجان توق لپناه دادن به سنجر هجوم برد، اما به دلی

ر،یاث(ابن.نجر شدسفیري نزد اتابک زنگی فرستاد و خواستار تسلیم س جاکرد و از آن

سنجر را الدین  قطبپس از گفت و گوهاي فراوان،  اتابک ) سرانجام352- 353: 1998

ی ئ. اتابک سعد دارانندیدالدین کرد و از آنان خواست که به وي آزاري نرساؤتسلیم م

ضبط را دیگري که او و یارانش داشتند وسایلچارپایان و  ،سنجر و خزانه الدین  قطب

فرماندهان سپاه   از یدالدین و عزالدینؤرا روانه بغداد نمود. وقتی سنجر نزد م هاآن و کرد
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را از اتابک درخواست کردند، او هم  شا،  چیزي  همراه وي نبود و دارائیخلیفه رسید

  ) 353: همان(.فرستاد شانمقدار کمی از آن را برای

) الناصر و غوریانه

بین خلیفه و حکومت خوارزمی وجود به دنبال اختالف و دشمنی دیرپائی که 

داشت، الناصر در جستجوي یاوري بود تا وي را در برابر پیشروي سالطین خوارزمشاهی 

را  درا در غوریان یافت و سیاست خو شو منظور دهددر مغرب ایران و عراق یاري 

ظور نهاد و بدین من بناباغوریان بر مبناي کمک آنان به وي در برخورد با خوارزمشاهیان 

الدین محمد، سلطان بزرگ در فیروزه دودمان سیاسی غوري، یعنی غیاث پایه گذارانبا 

ه کوه و معزالدین محمد، حکمران غزنین دست دوستی و اتحاد داد و میان بغداد و فیروز

) دستگاه خالفت از 280و308: 1998ر،ی(ابن اث .کوه و غزنین رسوالنی رد و بدل گشت

را  هادربار غوریان نیز در شرق عالم اسالم استفاده کرد و آن نفوذ معنوي برخی علماي

یافتند، ي مردم حضور میها برانگیخت تا در مسجد جامع شهر که جمع کثیري از توده

به  الفت،سالطین خوارزمی را نظر به مخالفت آنان با سیادت مادي و معنوي نهاد خ

موقعیت اجتماعی و سیاسی  گري و کفر متهم سازند و با این کار، ضمن تضعیفی یاغ

: 1968(ابن خلکان،.را قانونی و مشروع جلوه دهند هانجنگ و نبرد با آخوارزمیان، 

) 302و361: 1963،یجوزجان /301: 1969،يمنذر /249

جوانمردي  هايریقهسلک یکی از طمچنین خلیفه الناصر سالطین غور را به هم

عنوي من کار در نظر داشت قدرت دنیوي وکه به فتوت معروف بود، در آورد و با ای

اي ) وي که خلیفه301-302: 1963،ی(جوزجان.گرداندجهان اسالم را به خلیفه باز

غوریان در خراسان را به مثابۀ وزنه متقابلی  قاصدو م ها طلبیجاه،شیار بودوزیرك و ه

ر بغداد ایجاد ددر مغرب ایران نگرانی عمیقی  هانکه پیشروي آ در برابر خوارزمشاهیان

ي پایانی حکومت سلطان تکش که در مقابل ها زد. چنان که در سالکرده بود، دامن می

با ارسال رسوالنی به غزنه  ه،خواسته تاریخی خوارزمشاه مبنی بر ذکر نام سلطان در خطب

و فیروزه کوه، از غوریان به منظور تصرف شهرهاي خراسان و ممانعت از این کار 

الدین محمد که مترصد چنین ایامی بود، ضمن اعزام استفاده کرد. غیاثخوارزمشاهیان 

رسوالنی نزد تکش، از تمرد وي از خلیفه به شدت انتقاد کرد و متعاقب آن در پی فرمان 

ش با استمداد از قراختابیان علیه تکخلیفه به شهرهاي خراسان حمله برد. سلطان 
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وریان در شهرهاي مرو، سرخس، نسا ، آن، پیشروي غ آمدپیغوریان وارد عمل شد که 

                                        )244و233-236: 1998ر،ی(ابن اث.ابیورد، توس و نیشابور بود

بار دیگر  ،الدین محمدو جلوس عالء .ق 596مرگ سلطان تکش در سال  با

را علیه حکومت الناصر به منازعه و دشمنی با خوارزمشاهیان برآمد  و سالطین غوري 

این حکومت را ساقط نماید. غوریان که اهرم اجراي  داشتخوارزمی برانگیخت و در نظر 

ي خلیفه الناصر عباسی بودند، در پی تحقق اهداف توسعه طلبانه و توطئه ها سیاست

 گرگانج، دارالملکو حتی شدندآمیز بغداد، بسیاري از شهرهاي خراسان را متصرف

 ان،یم نی) در ا54-57: 1367،ینیجو/281-282: همان(کردند.ره خوارزم را نیز محاص

کردن روستاهاي خوارزم پیشروي سپاهیان غوري را سلطان محمد به واسطه غرقاب

غیرممکن ساخت و با کمک عثمان بن ابراهیم، فرمانرواي قراخانی سمرقند ، غوریان را 

بر کرانه جیحون، غوریان  اندخود عاقب آن در نبردي بزرگ دراز خوارزم بیرون راند و مت

،ینیجو/286: 1998ر،یاث(ابن.را از شهرهاي خراسان بیرون راند هارا شکست داد و آن

1367 :57 -56  (

کشته شدن سلطان معزالدین به دست اسماعیلیه  به ویژهواقعه،  نیپی ا در

: 1963،ینجوزجا/61: 1367،ینی(جو.وري غوري منزوي شدط) امپرا.م1206/ .ق602(

 هاازعات جانشینی میان آن) و سلطان محمد به سبب بروز من304: 1998ر،یاث نبا/403

 دست یافت، در خزانه سالطین غوري و زمانی که به بالد غور دحمله بر شانبه قلمروي

منشورهاي دارالخالفه را مشتمل بر تقبیح کردار و حرکات سلطان و تشویق و تحریک 

ر،یاث(ابنبه دست آورد. ر برانداختن حکومت خوارزمشاهیانختاي و غوریان دخان

غال ) بدین ترتیب، نقش خلیفه الناصر در اش86و120: 1367،ینیجو /308: 1998

باري این تحریکات و  .از غوریان به خوبی آشکار گشت هانخراسان و خوارزم و استرداد آ

سله غوریان به دست ي تفتینی دستگاه خالفت در نهایت به انقراض سلها سیاست

)324،ج:1998ر،ی(ابن اثگردید.خوارزمشاهیان منجر 

  

یاسیس هاي دودمان گریو د لدین اهللالناصر مناسبات

مانند گرید یاسالم هاي الناصر در برخورد با دودمان استیموارد، س اینبر افزون       

برقرار  یصلح و آشتشان رودر قلمتمایل داشت بود و  هاآن دییبراساس تأ انیوبیو ا انیزنگ

پس از مرگ ملک قاهر، بدرالدین لؤلؤ به  .م1218/ .ق615نمونه در سال  برايباشد 
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نورالدین برخاست و او را براي فرمانروایی در قلمرو پدرش به کرسی  يانجام کارها

م. میان بدرالدین لؤلؤ و  1219/ .ق616) در سال 383: 1998ر،یاثنشاند. (ابن

زنگی جنگی رخ داد که نتیجه آن شکست سپاهیان زنگی بود؛ لشکریان  فرمانرواي

جاي اول خود بازگشتند و سپس فرستادگان خلیفه الناصر و رسوالن ملک ه بدرالدین ب

اشرف براي تجدید پیمان صلح گرد آمدند و در حضور این فرستادگان با هم صلح و 

)  385: همان(.سوگند یاد کردند

 روابطبغداد با سالطین ایوبی بر پیوندهاي دوستی و خلیفه استیس يمبنا

ترین سد دفاعی ین و محکمترمناسبیان نیز هم چون اتابکان زنگی حسنه بود؛ زیرا ایوب

رفتند و اینان بودند که ضربه سختی شمار میه جهان اسالم در مقابل مهاجمان صلیبی ب

:Hartmann,1993)/378و1371:476،(رانسیمان.بر صلیبیان وارد ساختند 998-999 .

خطبه  .ق575از غلبه بر آنان، در جمعه اول از محرم سال  پسیوبیالدین اصالح ژهیوبه

و  ها خلعت زیو سکه به نام او زد. خلیفه بغداد ن خواندخلیفه عباسی  الناصر به نام

فه را در الدین خلعت خلیالدین فرستاد و صالححهدایایی را به همراه سفیرانی نزد صال

.خاطر وي تزئین نمود که این روز در تاریخ معروف استه دمشق به تن کرد و شهر را ب

)2000:193،يصفد/489- 490: 1997خلکان،(ابن

از  تیحما یچنان در پخلیفه هم .ق 589الدین در سال از مرگ صالح پس

در برابر   اي همچون وزنه از آنهالیو سراو ها اخالف او برآمد و با فرستادن خلعت

امکان هرگونه  از رفت که شیچنان پ نهیزم نیاستفاده کرد و در ا یرانیا هاي سالله

نمود.  يریدستگاه خالفت جلوگ هیعل رانیدر ا بیرق هاي انبا دودم هاآن انیاتحاد م

)261ق: 1383،يبرد يتغرابن /634: م1951،يسبط ابن جوز/235م: 1998ر،یاث(ابن

  

گیري نتیجه

پیروزمندانه در پی  میالدي/ دوازدهم هجرياسیان از نیمه دوم قرن ششم عب

اثبات حقوق دنیوي مقام خالفت بودند. دو قرن استیالي آل بویه و سالجقه این عقیده 

خلیفه صرفاً روحانی و معنوي است و امور دنیوي را باید به  قدرترا قوت داد که 

سیاسی است، اما در عصر خالفت و  یسلطانی سپرد که داراي قدرت فائقه نظام

استخدام کرد و  سپاه خوددرنیروي فراوانی راالناصرلدین اهللا با این فکر مبارزه شد. وي 

ي از جاسوسان و منهیان به راه انداخت. در زمینه معنوي و ا در تمامی بالد اسالمی شبکه
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کار،  نبا ای .ید برداري کرد و خود عضو طریق جوانمردي گرداخالقی از گروه فتوت بهره

 ي فتوت را به رسمیت شناخت و سالطین و امیران جهان اسالمی را به عضویتها دسته

در آورد و خود پیشواي طریقۀ فتوت گردید و به این طریق اهل سنت و  گروهاین  در

  .دادشیعیان را به هم پیوند 

از طریقدر عرصه سیاست، توجه چندانی به مصر و شام نداشت و در واقع 

و ایوبیان ، مبارزه با جنگجویان صلیبی را به آنان واگذاشت و با این  زنگیاتحاد با اتابکان 

شید. وي به وقایعی که در مشرق کار نفوذ خالفت را در آن والیات استقرار بخ

نمود و داد و از امراي ترك والیات پشتیبانی میمندي نشان میگذشت، سخت عالقهمی

در  افزون برآن،.کردبرداري میسلجوقی بهره ني در برابر سالطیااز آنان به منزله مهره

ي مادي و معنوي خود را به کار برد تا از ها سالح مبرابر توسعه طلبی خوارزمشاهیان تما

ست آورد و شوکت نهاد ده یی بها طریق اسماعیلیان، غوریان و قراختاییان پیروزي

 اسباتاما فرجام من .اسی باز پس آردچون دوران اولیه حکومت مردان عبخالفت را هم

ي غوري و ها ي جز ضعف و سستی نهاد خالفت، فروپاشی حکومتا او نتیجه یاسیس

ي اسالمی ها آمیز او و سلطه مرگبار مغوالن بر سرزمینخوارزمی در اثر سیاست توطئه

که درصدد حاضراست که  پاسخ پرسش پژوهش  آشکار.نداشتدر پی  رابغداد ویژهبه

اجتماعی خالفت عباسی در  ـاوضاع سیاسی  ومذهبیـ  علمی هجایگا یچگونگ یرسبر

 ،او در  شرق عالم بود یاسیدوران چهارم تاریخ سیاسی حکومت عباسی  و مناسبات س

     .موارد نهفته استاین در 

  

خذآو م منابع
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دارالکتب العلمیه . :الدین، بیروت ـ لبنان محمدحسین شمس
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امیرکبیر. :حسن انوشه ، تهران :هترجم
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.انتشارات علمی و فرهنگی
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امیرکبیر.
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فصلنامۀ تاریخ روابط خارجی 

سال دوازدهم ، شماره48 ـ پاییز1390، صص 50-27

مناسبات سياسی الناصرلدين الله با حکومتهای شرق عالم اسلام


            ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ابراهیم باوفا


چكيده 

ابوالعباس احمدبن مستضئي، ملقب به الناصرلدين الله كه دوران حکومت وي از همة خلفای عباسي طولانيتر بود، در مناسبات سیاسی كوشش كرد كه شوكت ديرين خلافت را همچون روزگار نخست آن بازگرداند. كشاكشها و منازعات جانشيني ميان سلاجقه از يكسو و توسعهطلبي حکومت خوارزمشاهيان و اصطكاك آنان با حکومت غوريان از سوی ديگر، فرصت طلايي را براي تحقق آرزوي خليفه به منظور افزایش مقام خلافت به عنوان عاليترين منصب ديپلماسي درجهان اسلام فراهم كرد. او با تشكيل زنجیر اتحاد با زنگيان و ايوبيان در مصر و شام عليه دشمني مشترك، يعني صليبيها توانست ضمن استقرار نفوذ خلافت در آن ممالك از آنان چون سد دفاعي در برابر مهاجمان صلیبی استفاده كند. در اين مقاله، نويسنده كوشيده است که پس از ارزيابي حيات مذهبي و علمي الناصر، مجموعه مناسبات سیاسی او را در دوران خلافت چهل و هفت سالهاش با دودمانهای شرق عالم اسلام مورد بررسي قرار دهد. 

واژگان کلیدی: الناصرلدين الله، سلاجقه، خوارزمشاهيان، غوريان، اسماعيليه، ايوبيان، صلیبیها، مناسبات سیاسی.

مقدمه


حکومت عباسي از حکومتهاي مهم و تأثير گذار در تاريخ قرون ميانه ايران اسلامي بود كه مدت پنج قرن از سال 132 ق./ 750 م. كه ابوالعباس سفاح به خلافت رسيد تا 656 ق./ 1258م. كه بغداد، تختگاه خلفای عباسي به دست هلاكوخان مغول سقوط كرد، در جهان اسلام زمام قدرت را در دست داشت. در شكلگيري اين حکومت جهاني، ملل مسلمان خاصه ايرانيان نقش و سهم اساسي داشتند و در دوران خلافت منصور (159- 137 ق.)، هارون (193- 170ق.) و مأمون عباسي (218- 193ق.) ایرانيان ضمن آمادهسازي افكار عمومي براي پذيرش وضعيت جديد، موجبات عمليكردن اهداف سياسي حکومت عباسي را فراهم نمودند (دوران اوليه عصر عباسی 232-132ق.). خلفاي عباسي مانند معتصم، متوكل و معتمد پس از تثبيت موقعيت سياسي- اجتماعي نهاد خلافت، در دوران دوم (447-232ق.) به منظور رهايي از سلطه  ايرانيان بر حوزه نظام سياسي و ديوان سالاري، توجه خود را به سوي نيروهاي جديد ترك تبار معطوف كردند (Lewis, 1960: 16-17). اين رويداد، به تدريج زمينههاي از ميان رفتن سرچشمههاي قدرت خلفاي عباسي به ویژه تجزيه سياسي جهان اسلام و ظهور حکومتهاي مستقل و نیمه مستقل در شرق و غرب خلافت اسلامي را به دنبال داشته است به طوري كه هر يك ضعف و فتور حکومت عباسي را سرعت بيشتري دادند (الخضري بک، 2005: 222،257 ،192). 

در میان دودمانهاي سياسي در سرزمينهاي شرقي، سلاجقه كه بر پايه عقيده مذهبي، به خلفاي عباسي بنا بر ملاحظات عملي به ديده احترام مي نگريستند، آرام آرام و خزنده به منصب نهاد خلافت هم چشم دوختند (Darledoran, 1995: 938). در اين ايام که دوران سوم خلافت عباسي (575-477ق./1180-1082م.) محسوب میشود، دستگاه خلافت بغداد دست نشانده سلاطين سلجوقي شد و عملاً قدرت سياسي خود را از دست داد. (Arnold, 1922:440)

در دوره چهارم تاريخ سياسي حکومت عباسي، (656-575ق./1258-1180م.) سلاطين سلجوقي به سبب منازعات و كشمكشهاي سياسي در عرصه جانشيني و بروز چند جنگ خانگي، دستخوش ضعف و تجزيه گرديدند. در اين اوضاع، ظهور شخصيتي چون الناصر لدين الله در عرصه نظام سياسي خلافت، حکومت عباسي بار ديگر تجديد حيات يافت و با تحول و دگرگوني در ساختار قدرت به ويژه مناسبات سياسي با سلسلههاي اسلامي در غرب و شرق جهان اسلام، دستگاه خلافت از سلطه و سيطره حكومتهاي رقيب رهايي يافت و با مهار قدرت و جلوگيري از سياستهاي توسعهطلبانه دودمانهاي تركتبار در ايران، حکومت عباسي را به بالاترين عنصر سياسي در جهان اسلام ارتقاء داد (Lewis,1960: 20-21). 

الناصر عباسي براي بهبود اوضاع داخلي به بنيان جنبشهاي موجه و عامه پسند مانند «جنبش فتوت» دست زد و با تكيه بر آن، ضمن نظارت  بر دشمنان خود در جهان اسلام و بهرهوري از گروه فتيان به نفع خلافت، از آن جا که كسوت اهل فتوت به امام علي (ع) منسوب بود، خود را جانشين خاندان پيامبر اسلام معرفي كرد. در زمينه اقتصادي با وجود تنگناهاي شديد، از همت و نيروي دهقانان و كشاورزان در جهت توليد و منافع اقتصادي سود جست و براي تأمين امنيت و رفاه عمومي مملكت اسلامي با تعمير راهها و پلها، نظام اجتماعي و اقتصادي را بهبود بخشيد و با اهل ذمه نيز رفتاري ملاطفتآميز پيشه كرد. 


الناصر در مناسبات سياسی با حكومت اسماعيليه ايران كه در عرصه سياست با ترور و خشونت، مقاصد سياسي خود را پيش مي بردند، روابط سياسي دوستانه برقرار كرد و از طريق اتحاد سياسي با آنان، در مقابل سلسلههاي توسعهطلب در شرق و غرب ايران مقاومت ورزيد و به مهار قدرت آنان برآمد (Hartmann, 1993: 1000-1001). وي در اين عرصه، به منظور پيشبرد مقاصد سياسي خلافت كه سلطه و سيطره بر جهان اسلام و نظارت كلي بر دودمانهاي دوران بود، گاه سياست آشتي در قبال حکومتهايي چون اتابكان زنگي شام و ايوبيان مصر پيشه ميكرد و از آنان چون سدي عليه پيشروي مهاجمان صليبي استفاده مينمود و گاه با اتخاذ سياست فتنهگري درمورد حکومتهايي چون سلاجقه، خوارزمشاهيان و غوريان و درگير كردن آنان به جنگهاي فرسايشي، اهداف توسعهطلبانه خود را دنبال ميكرد. 


با تأكيد بر بحث مقدماتی، پرسش اساسی این است که جايگاه علمي و مذهبي و نيز اوضاع سياسي و اجتماعي خلافت عباسي در دوران چهارم تاريخ سياسي حکومت عباسي يعني عصر خلافت الناصرالدين الله (622- 575ق./ 1225- 1180م.)، مناسبات سیاسی او در  شرق عالم اسلامي چگونه بوده است؟ آیا میتوان بر پایه منابع و مآخذ موجود به طور موشکافانه به این موضوع پرداخت ؟      

ابوالعباس احمد الناصرلدين الله عباسي 


پس از خلافت ابومحمد مستضئي ، فرزند بيست و سه ساله او به نام ابوالعباس احمد ملقب به الناصر لدين الله در سال 575 ق./ 1180 م.  به قدرت دست يافت. مادر وي، زني ترك به نام زمرد خاتون بود كه در تربيت و پرورش او نقش فراواني داشت،  به طوري كه همواره سخن و امرش مطاع بود. (ابن اثير، 1998: 452 و 98-97/ ابنكثير،1991: 833) الناصر مردي بينا، آزموده به سياست و سياستمداري برجسته، كاردان، دلير و توانا بود.  وي صاحب كتابي به نام روح العارفين در علم حديث بود كه در مراكز علمي و فرهنگي عراق، مصر و شام تدريس ميشد. (نخجواني، 1357: 320- 319/ ابن شاكر،1973، 66/ سبط ابن جوزي،1951:  543) 

الناصر به احوال رعيت رسيدگي ميكرد و در محلات بغداد- تختگاه عباسيان- از نزديك وضعيت آنان را نظارت مينمود. صاحب منصبان، اركان حکومت و تودههاي مردم از وي بيم داشتند و ميپنداشتند كه خليفه در خانه خود از حال ايشان باخبر است. (خواندمير، 1330: 329/ ابن طقطقي، بیتا: 322) خليفه در سالهاي نخست خلافت به مظالم توجه جدي نشان ميداد و عوارض و مالياتي را كه در بغداد از گذشته معمول بود، از ميان برداشت و دست برخي كارگزاران حكومتي و عمّال ديواني را كه به اموال حکومتي آلوده بود، كوتاه كرد (ابن اثير، 1998: 453 و 97/  ابن كثير،1991، 71/ ابن شاكر، 1973: 67) و با طرح و اجراي عمليات جاسوسي، رعب و وحشت عجيبي در شهرها برقرار كرد. جاسوسان وي پيوسته در ممالك دور و نزديك جهان اسلام ميگشتند و اتفاق ميافتاد كه چنانچه شخصي در جامه خواب ميخواست با اهل خويش سخن گويد، ترسيدي از آن كه، خليفه در سراي او باشد و سخن او را بشنود. (نخجواني، 1357: 320) ابن اثير كه شمهاي از خصوصيات فردي الناصر را گزارش نموده است، استبداد رأي را از مشخصات و ويژگيهاي معروف او دانسته است. (ابناثير،1998: 452)

مورخين درباره وضعيت اعتقادي الناصرلدين الله عباسي اتفاق نظر ندارند. برخي به شافعي بودن او اذعان دارند (نخجواني، 1357: 322) و برخي نيز عقيده دارند كه او به آراي اماميه اعتقاد داشت. (ابن طقطقي ،بیتا: 322/ ابن شاكر،1973: 68-66) در برخي آثار تاريخي كه در دوره خليفه الناصر نوشته شده است به استناد بعضي نامهها و اشعار وي چنين بر ميآيد كه به شدت به شيعه گرايش داشته است (ابن فوطي، 1351:  183/ ابن خلكان، 1968 ،  419/ ابن شاكر،1973: 68-66) كه البته اين تمايل مذهبي بدون ارتباط با فضاي سياسي موجود درحوزه عراق و ايران نبوده است. 

سياست الناصرلدين الله در اداره ممالك اسلامي 


خليفه الناصر كه مردي آزموده، سياستمدار و بينا به امور بود با هشياري و زيركي تمام، همه قوا و توانايي خويش را با استفاده از امكانات موجود در طول چهل و هفت سال خلافت به كار گرفت و كوشيد دستگاه خلافت را به بالاترين منصب ديپلماسي در جهان اسلام ارتقاء دهد. وي در دوران اوليه خلافت، قدرت خود را براي عمل و تلاش به خاطر آنچه كه امور حکومت و جامعه را تهديد مي كرد، به كار برد. در اين دوره كه بيش از سه دهه به طول انجاميد، نظر به تجديد حيات مقام خلافت آن هم پس از ركودي به نسبت طولاني، به وي لقب اسد بني العباس دادند (ابن واصل، 1953:  228/ صفدي ، 2000 : 195) و بدين ترتيب، در دوران خلافت به منظور تحقق مقاصد خويش سياستهايي را در زمينههاي گوناگون اجتماعي، اقتصادي، سياسي و مذهبي آغاز كرد كه مجموعه فعالیتها و تحرکات  او مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت. 

نگاهی به سياست داخلي الناصر

پيش از جلوس الناصر بر سرير خلافت، در عراق اجتماعات جنگجو در مرزها به وجود آمدند که با گذشت زمان مردم را به وحشت انداختند وگاهي هم به صورت دستههايي از راهزنان در ميآمدند. الناصر تلاش کرد از اين اجتماعات ضمن متشكل ساختن آنها به نفع خود بهره برداري نماید. براي نمونه با انسجام «جنبش فتوت و عیاری» توانست در ممالك اسلامي و بين مردم نفوذ كند و مردم نیز با این سياست به او متمایل گشتند (يافعي، 1327، 426و409 / ابن شاكر، 1973:  66/ صفدي،2000:  192). از این رهگذر در دوره خلافت خود، امتيازات بزرگي چون گرد هم آوردن گروه عظيم و مقتدري از مخالفانش را كه در سراسر ممالك اسلامي پراكنده بودند،تحت این لوا  که سند كسوت خويش را به امير مؤمنان علي (ع) ميرسانيدند، به وجود آورد (یافعی، 1327: 426و409 / ابن اثير،1998، : 453) و با اين كار، خود را جانشين پيامبر و جانشيني امام علي را نيز كسب ميكرد و در نتيجه بر همة جريانهاي مذهبي اعم از تسنن و تشيع، رياست معنوي مييافت و پايههاي خلافت را محكم تر ميساخت. (هاجسن، 1369: 409/ Hartmann, 999-1000)

الناصر به دنبال افزايش فسق و فجور در بغداد-تختگاه عباسيان- دستور داد تا ميكدهها را ببندند و شرابها را بر خاك ريزند و زنان هرجايي را بگيرند. وی شخصاً  با لباس مبدل برای بررسی مدرسه نظاميه بغداد وارد عمل شد و وقتی بر او کشف شد كه بيشتر اهل مدرسه به منهيات مشغولند، به دارالخلافه بازگشت و دستور داد تمام فقها را از نظاميه بيرون نمايند. (ابن طقطقی، بیتا:322/ ابناثیر، 1998: 453/ ابن شاکر،1973: 66/ صفدی، 2000: 192) 


هم چنين، الناصر با منع بهرهكشي از دهقانان و استخدامشان در كارهاي بيهوده، هنگامي كه فهميد عاملش در منطقه، كشاورزان را مجبور كرده است كه به اين كارهاي بيهوده دست بزنند و از آنها براي منافع اختصاصي خويش استفاده ميكند، دستور داد دست وي را قطع سازند تا درسي براي كساني باشد كه از نفوذشان بر نيروهاي اقتصادي به شيوه ناصحيح استفاده ميكنند. (ابن اثیر97:1998) هم چنین براي تأمين جادهها و كاروانهاي تجاري، اهتمام فوقالعادهاي جهت ترميم و بازسازي پلها و جداولي كه از رود فرات منشعب ميشد، به كار بست. (ابن جبير، 1356: 170)

در عصر خلافت الناصر، نسبت به اهل ذمه رفتاری آمیخته با تسامح غالب بود، هر چند گاهي سختگيريهايي از جانب خليفه به ويژه از سوي وزيران و عمّال  حكومتي در مورد آنها صورت مي گرفت .تا آنجا که محمدبن فضلان كه در عهد الناصر، قاضي القضاۃ بود و مسئوليت نظارت بر ديوان الجوالي كه به امور اهل كتاب مي پرداخت را داشت و نيز عهده دار نظارت بر مراكز مذهبي و فرهنگي بود، در نامهاي مفصل به الناصر، وی را درباره تسامح با اهل كتاب مورد انتقاد قرار داد و او را از اين كار نهي کرد (ابن فوطي،1416: 40- 38 /ابن عبری، 1364: 313-312).


روابط سياسی الناصر لدين الله عباسي با حکومتهای ایرانی 


سياست خارجي مجموعة كوششها، تحركات و برخوردهايي بود كه از سوي خليفه الناصر در برابر حکومتهاي مسلمان از جمله سلاجقه، خوارزمشاهيان، غوريان، زنگيان و ايوبيان صورت ميگرفت تا بدان وسيله، ضمن احاطة كامل بر سياست زمانه خود و به خدمت گرفتن همه امكانات موجود، به مقام مادي و معنوي خلافت نيرو ببخشد. هدف عمده خليفه در سياست خارجي با دول مسلمان، نظارت بر كل دنياي اسلام بود، به شكلي كه دخالت هر چه بيشتر و درگيري هر چه كمتر صورت پذيرد.  همچنين، بوسيله مناسبات آشكار و پنهان با حکومتهاي مختلف، كوشش ميكرد از نيروهاي آماده كه چندان زحمتي هم برايش نداشت، به منظور سركوبي رقبا و سلاطين مخالف در اقصي نقاط جهان اسلام، كمال بهره را كسب كند. فعاليتهاي ديپلماسي الناصر، سياست آشتي (اصلاح) و گاه سياست تفتين بود؛ بدين معني كه گاه ميان پادشاهاني كه با يكديگر دشمن بودند، صلح و آشتي برقرار مي ساخت و گاه ميان سلاطيني كه با هم متحد بودند، تخم كينه ميپاشيد (ذهبي، 1988م: 78) و با اين كار، ضمن تثبيت قدرت دنيوي خلافت، مقاصد سياسي خود را در جهان اسلام پيش ميبرد که مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

الف) الناصرلدين الله و سلجوقيان 


در دوره خلافت الناصر، حكومت سلاجقه عراق و ايران در دست ركنالدين طغرل سوم (490- 470ق.) بود كه در ده سال اول سلطنت به كوشش اتابك ابوجعفر ايلدگز جهان پهلوان در قلمرو فرمانروايي او، رفاه و ثبات سياسي و امنيت اجتماعي حاكم بود و خليفه به شيوه خلفاي پيشين عباسي، نتوانسته بود در تضعيف پايگاه قدرت سياسي طغرل اقدام مؤثري انجام دهد (ابن جوزي، 1992: 56/باسورث،1371: 169- 168). با مرگ اتابك ايلدگز، امرا و بزرگان حكومت در اطاعت از طغرل و قزل ارسلان برادر اتابك ايلدگز، دستخوش منازعات جانشيني شدند.(باسورث ،1371:  178) گروهي همچون نورالدين قرآنخوان و سران سپاه درصدد بودند برادر اتابك ايلدگز را به پادشاهي برسانند. در اين ميان، خليفه الناصر كه ناظر اين حوادث بود، جانب قزلارسلان را گرفت و به منظور حمايت از او، خلعت پادشاهي براي وي فرستاد (ابناثير، 1998: 164-163، 141). در اين اوضاع، طغرل كه يكه و تنها مانده بود و در فكر رهايي از تحكّم قزلارسلان بود، در وقت اجراي مراسم عروسي قزلارسلان با اينانج زوجه برادرش، از اين فرصت استفاده كرد و به همدستي كساني گريخت و به طرف سمنان رهسپار شد و سرانجام پس از چند درگيري با قواي اتابك، موفق به استقرار حاكميت سلجوقي در همدان گرديد (راوندي،1364: 343-342/حسيني ،1933: 185- 182). وي كه از موضعگيري الناصر عليه حاكميت خويش آگاهي داشت، رسولي به بغداد فرستاد و خواستار مرمت كاخ قديمي سلاطين سلجوقي در تختگاه عباسيان گرديد؛ زيرا در نظر داشت در وقت حضور در بغداد، در آنجا سكونت نمايد. الناصر فرستاده سلطان را بيپاسخ برگرداند و پس از رفتن او، دستور داد امارت دارالسلطنه بزرگ سلجوقي را در بغداد ويران كنند و كاخ را با خاك يكسان كرده و نشانة آن را از بين ببرند (ابناثیر، 1998: 163). 

در اين هنگام  سفیری كه قزلارسلان  نزد خليفه به منظور كمك در برابر طغرل فرستاده بود، با استقبال گرم مقام خلافت مواجه شد. الناصر كه مترصد چنين ايامي بود با اعزام سپاهي به فرماندهي وزيرش جلالالدين ابوالمظفر در حمايت از قزلارسلان، چند هدف را دنبال كرد. از يك سو، اختلاف و شكاف ميان سلاجقه و اميران و اتابك  را بيشتر  ميكرد و از سوي ديگر، ضمن تضعيف و تزلزل پايههاي قدرت آنان، زمينه الحاق قلمرو سلاجقه را به بغداد فراهم  مينمود. به همين منظور از قزل ارسلان خواست كه در منطقه كرمانشاه و دينور به سپاه اعزامي خليفه بپيوندند و به حاكميت طغرل پايان دهند. طغرل سوم وقتي از اين دسيسه خليفه آگاهي يافت، پيش از رسيدن سپاه قزلارسلان و الحاق آن به قواي بغداد، به سپاه خليفه در "داي مرچ" نزديك همدان هجوم برد و آنان را شكست داد.(راوندی، 1364: 346-345/ابن اثیر،1998: 178 ) به دنبال اين پيروزي، به تحريك سران سپاه و تني چند از بزرگان به آذربايجان- مقر اصلي اتابك قزلارسلانـ برآمد. اتابك از غيبت سلطان سلجوقي استفاده كرد و با حمايت سپاه اعزامي خليفه الناصر  به همدان رفت و ضمن تاراج شهر- سال 584 ق .- سنجربن سليمان شاه را به سلطنت رساند. 

در اين اوضاع، قتلغ اينانج پسر اتابك محمد، حاكم اصفهان به تحريك خليفه، ري و زنجان را تصرف كرد و در نبردي سلطان سلجوقي را شكست داد. طغرل كه عازم همدان بود به دست قواي قزل ارسلان دستگيرشد و به فرمان اتابك در قلعهاي در آذربايجان محبوس گرديد. (ابوحامد، 1332: 89-86/ ابناثیر، 1998: 232/ راوندی، 1364:356) بدين ترتيب، قزل ارسلان براي خود دعوي  سلطنت كرد و لقب و امتيازات مناسبي به خود داد، اما در سال 585 ق. به طرز مرموزي به قتل رسيد (حسینی،1933: 184، 181/ راوندی،1364: 364-363/ ابن اثیر،1998: 212). 

طغرل پس از دو سال حبس و گرفتاري، به دست يكي از امراي آذربايجان از بند آزاد گرديد و به همدان رفت و مجدداً سلطنت خود را احياء نمود. وي به منظور رهايي از توطئههاي مخالفان به ويژه الناصر در مقابل حاكميت وي در تحريك دشمنان او، به ري لشكركشي كرد و آن خطه را از چنگ قواي قتلغ اينانج بيرون آورد و ضميمه سلطنت خويش نمود. (راوندي، 1364: 367-365/ ابن اثير، 1998: 222) خليفه الناصر كه از همان ابتدا از حاكميت سلطان سلجوقي بيمناك بود و با وي سر موافقت نداشت، هم قتلغ اينانج را برضد طغرل دائماً به جنگ تحريك مي نمود و هم خواستار مداخله سلطان علاء الدين تكش در مغرب ايران و پايان دادن به حكومت سلطان سلجوقي شد. قتلغ اينانج با مداخله سلطان خوارزمي و كمك قواي او در نبردي در حوالي شهر ري بر سپاه سلجوقي پيروز شد و با هلاكت سلطان طغرل، حکومت سلاجقه نيز منقرض گشت. (حسيني، 1933: 193-189/ ابن كثير، 1991: 901/ ذهبي، 1974: 102/ بناكتي، 1348 :238). اين واقعه، هر چند به ظاهر به سود خوارزمشاهيان خاتمه يافت، اما به نفع دستگاه خلافت بود. چنان كه حوادث بعدي نشان داد؛ قواي خوارزمي نيز ملعبه مطامع خليفه بغداد قرار گرفت، مطامعي كه از زهر آن، خوارزمشاه تكش و اخلافش نيز در امان نماندند و درگيريها، سرانجام متعلق به اهداف مقام خلافت عباسي شد. 

ب) الناصرلدين الله و خوارزمشاهيان 


الناصر عباسي در دوران خلافت چهل و هفت ساله خود، با سه تن از سلاطين خوارزمشاهي هم عصر بود: سلطان تكش (596- 568ق.) قطبالدين محمد خوارزمشاه (617- 596ق.) و سلطان جلالالدين خوارزمشاه  (928- 617 ق.) البته مناسبات سياسي و ديپلماسي دستگاه خلافت و سلاطين خوارزميه، به پيش از دوره خلافت الناصر و حكومت علاءالدين تكش باز ميگردد؛ دورهاي كه اختلاف در ميان اعضاي خاندان سلجوقي به خلفاي عباسي فرصت داد كه طي سدة ششم هجري/ دوازدهم ميلادي با همدستي سلطان آتسز خوارزمشاه (552- 521 ق.) بر قدرت دنيوي خود بيفزايند. اين فرايند در ايام خلافت المسترشد و المقتفي (خلافت: 555- 530 ق./ 1160- 1136م.) از خلفاي لايق عباسي جلوهگر شد و در خلافت ديرپا و پيروزمند الناصر آشكار گرديد. خليفه المقتفي، افزون بر پيشوايي معنوي و مذهبي، جنگاوري كارآمد و نيرومند بود. وي در دوره خلافتش، سپاهي از غلامان ارمني و يوناني آراست، اما در اين سپاه تركان را وارد نكرد؛ زيرا آنها را قابل اعتماد نميدانست. وي توانست بارها در برابر سلاطين سلجوقي مقاومت كند و هنگامي كه سلطان مسعود سلجوقي در گذشت و دورهاي از تفرق و پراكندگي شديد در ميان دودمان سلجوقي بوجود آمد، نفوذ خلافت را بر سراسر نواحي جنوبي و مركزي گسترش داد و اين گسترش نفوذ خلافت از اوايل سدة چهارم هجري / دهم ميلادي بدين سو، بيسابقه بود. وي پيروزمندانه به اثبات حقوق دنيوي مقام خود پرداخت.(ابن جوزي، 1992: 56) ابن اثير در ذكر وفات خليفه اين گرايش را چنين جمع بندي ميكند: «وي اولين خليفهاي بود كه از زمان ظهور ديلميان (آل بويه) منفرداً بر عراق فرمان راند و نيز اول خليفه اي بود كه از هنگام تحكم غلامان به خلفا تا اين زمان- مگر به احتمال المستنصر- دستگاه خلافت ،سپاه و اصحابش را با قدرت تمام تحت امر خويش داشت. (ابن اثیر،1998: 438)» اين خليفه  در تمامي بلاد شبكهاي از جاسوسان و منهيان داشت و در عرصه سياست از امراي ترك ولايات پشتيباني مينمود و از آنها به منزله مهرهاي در برابر سلاطين سلجوقي بهرهبرداري ميكرد؛ چنان كه با اعزام رسولاني به گرگانج ـ دارالملك خوارزمشاهيان ـ از اتسز خوارزمشاه خواست قلمرو سلطان سنجر سلجوقي را در خراسان مورد تعرض قرار دهد و مانع توجه و دخالتش در مغرب ايران شود. سلطان اتسز خوارزمشاه نيز به منظور پايهگذاري سياست مستقل اخلاف خود و تثبيت و تأمين موقعيت سياسي- نظامي خويش و مشروعيت بخشيدن به سياست توسعهطلبانهاش جهت نفوذ در خراسان به خواستههاي خليفه جامه عمل پوشانيد. (شبانكارهاي، 1376: 133/ابن اثير،1998:  97) 

سياست دستگاه خلافت عباسي با جلوس خليفه الناصر و مناسبات ديپلماسي او با سلاطين خوارزمشاهي عليه حاكميت سلاطين سلجوقي دنبال شد. در واقع با جلوس ناصر بر سرير خلافت با سياست تفتين وي، خليفه شخصيت اصلي و درجه اول ديپلماسي و سياست شرق جهان اسلام گرديد. وي به منظور پايان دادن به سيادت دودمان سلجوقي درحوزه عراق و مغرب ايران، همچون اسلاف خود، رسولاني به دارالملك خوارزم فرستاد و خواستار مداخلات نظامي سلطان علاءالدين تكش بر ضد سلطان سلجوقي در مغرب ايران شد. سلطان خوارزمي نيز با استفاده از اين فرصت براي بنا نهادن يك حكومت نيرومند به منظور يكپارچه سازي غرب ايران، در سال 590 ق ./ 1194 م. به خواسته الناصر پاسخ مثبت داد و در سه فرسخي شهر ري در مصاف با طغرل سوم، آخرين حكمران سلجوقي پيروز شد و شهرهاي اصفهان و همدان را به گرگانج، مركز امپراتوري خوارزمي در آورد (راوندي، 1364: 371-370/ جرفاذقاني، 2537 ش: 424- 423. / خوافي، 1329: 276- 275). خوارزمشاه به دنبال اين پيروزي، براي استقرار حکومت خوارزمي در حوالي همدان، كوشكي در بين  دزج و قاسماباذ بنا كرد و به مدت يك ماه به تنظيم و تنسيق امور حكومت پرداخت و ضمن واگذاري عراق عجم به پسرش يونسخان به دارالملك خويش بازگشت. (راوندي،1364: 371-370/ ابن اثير، 1998: 233/ جويني،1367: 34- 33)


الناصرلدين الله عباسي با مراقبت از اوضاع جاري مغرب كه پيروزي خوارزمشاه را مديون حمايت و نفوذ نهاد خلافت مي ديد، نميخواست استقلال جديد خود را با پيداشدن رقيب تازهاي از دست بدهد. از اين رو، از به رسميت شناختن او به عنوان «سلطان عراق» (عراق عجم) خودداري ورزيد (ابن اثیر، 1998: 233) و متعاقب آن به منظور تأمين اقتدار و حاكميت سياسي دارالخلافه بر عراق عجم، عليه حكومت خوارزمي به هر نحو ممكن به فعاليت پرداخت و كوشيد حاكميت اين بلاد  را تابع مقام خلافت در بغداد نمايد. (راوندي،1364:  396/ ابن اسفنديار، 1366: 160/ابي الفداء، بیتا: 91-90) بدين منظور، سپاهي تحت فرماندهي ابن قصّاب همراه با قتلغ اينانج را مأمور فتح خوزستان نمود. يونسخان و مياجق فرمانده كل قواي خوارزم كه در مقابل تحركات نظامي دستگاه خلافت تاب مقاومت نيافتند به طرف دامغان، بسطام وگرگان عقبنشيني كردند. به دنبال اين واقعه، سلطان تكش با كياست و رفتار مدبرانه و با تلاش فراوان، ضمن بازپس گيري عراق عجم از قواي عباسيان در برابر توطئههاي خليفه بغداد مقاومت ورزيد (راوندي، 1364: 384- 383/ ابن اثير،1998:  244، 236-233) و جهت گسترش قدرت و نفوذ سياسي حکومت خود با اعزام رسولاني به بغداد، خواستار همان حقوق سياسي- تاريخي سلاطين سلجوقي گرديد و از خليفه عباسي خواست كه براي استقرار سلطان خوارزمي در بغداد، دارالسلطنه آنجا به منظور استقرار نماينده حکومت خوارزمي ترميم و تعميرگردد و خطبه به نام خوارزمشاه خوانده شود (ابن اثير، 1998: 252/ ابوشامه، 1974:  8). در اين ميان، خليفه الناصر كه با ارسال رسولاني نزد سلاطين غوري در غزنه، خواستار هجوم آنان به شهرهاي خراسان شده بود و از اين كار نتيجهاي عايدش نگشته بود، به ناچار به منظور رهايي از هجوم قواي خوارزمي به بغداد در مقابل خواسته خوارزمشاه تسليم شد و «منشور سلطنت ممالك عراق و خراسان و تركستان» را همراه با تشريفات فاخر و صلات وافر براي سلطان خوارزمي فرستاد (جويني،1367:  43/ ابن اثير،1998  : 263).


با مرگ سلطان تكش در سال 596 ق. و جلوس فرزندش، قطبالدين محمد (617-596 ق.) بر تاج و تخت پادشاهي، خليفه الناصر نظر به اختلاف و منازعه جانشيني سلطان جديد خوارزم با هندوخان فرزند ملكشاه بن تكش، همه توان سياسيـ ديني خود را در برابر حکومت خوارزمي به كار برد واز اعتبار معنوي خود بر ضد خوارزمشاهيان استفاده كرد. وي براي تحكيم نفوذ و سلطه خلافت بر عراق عجم، یا سلاطين خوارزمي را به بي ديني متهم كرد و یا با استفاده از موقعيت مادي و معنوي برخي از علماي مشهور ازجمله ابنالخطيب و ابنالربيع ،تودههاي مسلمان و حکومتهاي همجوار را عليه آنان برانگيخت (ابوشامه، 1974: 68/ المنذري، 1969م: 301/ ابنخلكان، 1997م.: 249) و با اتهام طاغي، سركش و بغي به آنان ، موقعيت اجتماعي و سياسي حکومت خوارزمي را تضعيف كرد و جنگ با آنها را قانوني و مشروع جلوه داد. (جوزجاني، 1363: 361و 302/ ابن اثير، 1998: 308و 280) همچنين، براي از بين بردن اقتدار و حاكميت علاءالدين محمد در عراق عجم و ساقط نمودن هستي نظام خوارزمي، با خان قراختاي عليه او متحد شد و با اعزام شيخ مجدالدين ابوعلي يحيي فقيه شافعي و فرستادن نامههاي پيدرپي به غزنه و فيروزه كوه، از سلاطين غور خواست كه گرگانج ـ دارالملك خوارزمشاهيان ـ را به اشغال در آورند. (ابناثير، 1998: 308/ ابنفوطي، 1416:  49-48/ جويني،1367: 120و 86)

در اين اوضاع، سلطان محمد با اتكاء به نيروهاي رزمي متشكل از اقوام اوراني، قنقلي و قپچاقبه ويژه تركان خاتون كه به طور مداوم با وارد ساختن هم نژادان خود در خوارزم كه توان رزمي ارتش خوارزمي را بالا ميبرد (جوینی، 1367: 198 و 109/ نسوی، 1365: 43) و با حمايتهاي مادي و معنوي شهابالدين خوارزمي دانشمند و متكلم برجسته بارگاه خود، از سرزمين اجدادياش دفاع كرد و با نقش بر آب كردن توطئههاي دستگاه خلافت، اقتدار و حاكميت نظام خوارزمشاهي را در خراسان تثبيت كرد و از طريق برافراشتن پرچم جهاد عليه كفار ختاي، حاكميت آنها را در ماوراءالنهر بر انداخت و در نبرد با غوريان كه اهرم قدرت و سياستهاي ضد خوارزمي نهاد خلافت در بخش شرق ولايات اسلام بودند، پيروز شد (ابناثیر، 1998: 366/ نسوی، 1365: 38) و زماني كه بلاد غور به ويژه غزنه را در سال 611 ق ./1214م. تسخير كرد؛ در خزانه آنها منشورهاي دارالخلافه  مشتمل بر تقبيح كردار و حركات سلطان و تشويق و تحريك خان ختاي و غوريان در براندازي حكومت خوارزمشاه را به دست آورد. سلطان محمد اين اسناد را تا فراهم شدن فرصت لازم براي لشكركشي به بغداد نزد خود نگه داشت. (ابن اثیر، 1998: 287- 286/جوینی،1367: 56-54)


در اين اوضاع، خليفه الناصر به منظور تأمين اقتدار و حاكميت دستگاه خلافت در عراق عجم با دشمن ديرينه اسلاف خويش، اسماعيليه متحد شد (ابن اثیر، 1998: 357/ کاشانی،1343: 216- 214) و زماني كه جلالالدين حسن بهمنظور اثبات خلوصنيت به اسلام رسمي، مادرش را با كارواني بزرگ به سفر حج روانه ساخت، كاروان و علم اسماعيليه را جهت تحقير و تنزل مقام سلطان محمد، جلوتر از حجاج خوارزمي قرار داد (نسوی، 1365: 20/ جوینی، 1367: 121-120، 96) و بوسيله فدائيان امام اسماعيليه، سيفالدين اغلمش را كه «مقيم رسم خطبه و مظهر طاعت سلطان [خوارزمشاه] بود» در وقت استقبال از حجاج خوارزمي به قتل رساند. (ابناثیر، 1998: 371/ نسوی، 1365: 22-21) همچنين، الناصر به موجب اختلاف با قتاده، امير مكه از روي اشتباه، برادرش را توسط اسماعيليه به قتل رساند و با اين كار باعث بروز بلواي بزرگي در عالم اسلام شد. (ابن اثیر، 1889: 357- 356)


تمام اين جريانها همراه با اسناد و شواهد موجود براي سلطان خوارزمي دلايل كافي در اثبات بيكفايتي و جاهطلبي الناصر و فرصت مناسبي براي خوارزمشاه بود كه در برابر برتريجوييها و زورگوييهاي او ايستادگي كند و دستگاه خلافت را رسماً تحت سيطرة خود در آورد. (نسوی، 1365: 6-5/ ابناثیر، 1998: 417) بدين منظور، خوارزمشاه در گرگانج جلسهاي متشكل از علما، رجال و پيشوايان ديني ترتيب داد و طي آن با وجود اسناد و شواهد كافي، اقدامات توطئهآميز نظامي- سياسي الناصر را بر شمرد و اظهار داشت كه خلفاي عباسي از جهاد و نبرد عليه كفار و ارشاد و دعوت آنها به اسلام و محافظت از ثغور و سرحدات ممالك اسلامي كه نه تنها بر اولوالامر واجب است كه ضرورت تام داد، سر باز زدهاند و نسبت به بزرگترين ركن اسلام يعني جهاد اهمال ورزيدهاند. در نتيجه سلطاني كه اوقات خود را به مجاهدت در راه دين، پاسداري از مرزها، بركندن گمراهان و دعوت كافران به دين حق صرف كرده است، سزاوار است چنين امامي را كه به مسئوليت بزرگ امامت تغافل ورزيده است، عزل نمايد. علاوه بر اين، خلفاي عباسي شايسته خلافت نيستند. سادات حسيني مستحق خلافتند و خاندان عباسي آن را به ناحق غصب كردهاند. بدين ترتيب، خوارزمشاه از علماي حاضر درجلسه براي عدم مشروعيت امامت الناصر و استحقاق خلافت علويان فتوا گرفت و سيد علاءالملك ترمذي با يكي از سادات بزرگ بارگاهش در خوارزم به عنوان رهبر معنوي و روحاني عالم اسلام بيعت كرد و نام الناصر را در تمام ممالك خوارزمشاهي برانداخت و با اين انديشه به سوي بغداد روان شد. (جويني، 1367: 122-121، 97-96/ بناكتي، 1348: 239) اما در اثناي پيشروي و عبور از گردنه اسدآباد قواي خوارزمي گرفتار وزش باد، بوران و برف شديد شدند و اكثر نيروهاي سلطان از دست رفت و خوارزمشاه مجبور به بازگشت گرديد.(نسوي،1365: 32/ ابن اثير،1998: 372 / ابن كثير،1991:  35). با آنكه خوارزمشاه در اثر يك حادثه طبيعي به مقصود خويش نرسيد، اما از مبارزه با دستگاه خلافت پشيمان نگشت (ابناثیر، 1998: 372)) و تصميم گرفت با فراهم ساختن نيروي رزمي و تجهيزات نظامي در سال ديگر به بغداد لشكركشي كند كه البته به علت تحريكات و سياست توطئهآميز الناصر در برانگيختن مغولان عليه ممالك خوارزمشاهي جهت رهايي از اين خطر عظيم، نتوانست اقدام مؤثري انجام دهد. (ابناثیر، 1998: 453/ ابنکثیر، 1991: 72/ صفدی، 2000م: 277-276) با اين كار، هر چند الناصر عباسي از خطر حكومت خوارزمشاهي رهايي يافت، اما سرانجام در چند دهه بعد، باعث فروپاشي نهاد خلافت عباسي براي هميشه در عالم اسلام گرديد. 


پس از مرگ سلطان محمد خوارزمشاه، الناصر با فرزند وي، سلطان جلالالدين خوارزمشاه روبرو گرديد و ادامة عدواتها و دسيسههای پيشين از سوي خليفه با خوارزميان همچنان پي گرفته شد. در اين دوره، خليفه بغداد با براق حاجب كه دست نشانده حکومت خوارزمشاهيان بود و در عصر جلال الدين، او را عليه سلطان خوارزمي تحريك كرده بود، متحد گشت و با اين كار، مانع دستيابي سلطان به كرمان و رسيدن قواي كمكي به او در مقابل هجوم مغول شد. (ابن اثیر، 1998: 443) سلطان جلالالدين كه ازحمايت براق حاجب مأيوس گشته بود، تصميم گرفت با اعزام رسولي به بغداد، خليفه را درخصوص پيشروي مغول به ممالك اسلامي آگاه كند و با كمك قواي خلافت، مانع هجوم مرگبار آنها در سرزمينهاي اسلامي گردد. الناصر، نه تنها دعوت سلطان خوارزمي را نپذيرفت، بلكه به دليل كينههاي گذشته و بيم از دست دادن خوزستان، لشكري با بيست هزار نفر به جنگ جلالالدين فرستاد و از سلاطين عصر، مانند مظفرالدين كوكبري، فرمانرواي اربل نيز خواست تا او نيز ده هزار سپاه به جنگ با خوارزميان بفرستند. (ابناثیر، 1998: 444-443). رفتار خشن و برخورد خصمانه الناصر، سلطان جلالالدين را بر آن داشت تا جواب دندانشكني به دستگاه خلافت بدهد. الناصر كه از تصميم مقابله سلطان خوارزم به منظور تصرف خوزستان آگاهي داشت، به منظور تضعيف و تزلزل در اركان قدرت او، با ايغان طائيسي  داماد سلطان خوارزمي تماس برقرار كرد و او را فريفت تا به همدان حمله كند و در صورت پيروزي، حكومت آن خطه را به دست گيرد. ايغان طائيسي شرايط خليفه را پذيرفت و بلافاصله به راه افتاد. جلالالدين با شنيدن اين خبر، به سرعت خود را به ايغان طائيسي رساند و مانع اقدام و تحرك و فتنهگري او شد. وي كه تاب مقاومت را در خود نديد با وساطت همسرش ـ خواهر سلطان جلالالدين ـ از خوارزمشاه خواست كه عذر او را بپذيرد. سلطان جلالالدين نيز با توجه به وضعيت نابسامان سياسي و فشار دورادور مغولان، از خطاي او درگذشت و با همدستي وي به خوزستان هجوم برد و آن ايالت را از دست عمّال خليفه آزاد كرد. اين واقعه نيز بر شدت دشمنيها و كينههاي گذشته افزود و خليفه بغداد با سياست توطئهآميز خود و احاطه بر سياست جهان اسلام، سد راه قواي خوارزمي در كارهاي سياسي و نظامي گرديد و راه را براي حملات پيدرپي مغولان بيش از گذشته هموار كرد. (دبيرسياقي، 1380: 192- 189/ بويل، 1371: 315- 303/ ساندرز، 1366 : 65،214،220)

ج) الناصرلدين الله و اسماعيليان 


در ميان حکومتهايي كه تنها با نيروي نظامي مستقيم بر پا بودند؛ اسماعيليان يا فدائيان اسماعيليه، استثناي جالب و رشك انگيزي بودند. رويدادي كه موجب شور و هيجان فراواني در عالم اسلام گرديد، پيروزي خليفه الناصر در باز گرداندن اسماعيليان ايران و سوريه به آغوش مذهب و شريعت سنت بود. خداوند الموت، جلالالدين حسن سوم پسر محمد در سال 608 ق./ 1211م. قوانين شرعي و مذهب سنت را در نواحي تحت فرمان خود دوباره برقرار كرد. مساجدي برآورد، كتب الحادي را سوزاند، سپس نزد خليفه و ديگر ممالك اسلامي سفرائي اعزام داشت و ضمن اعلام پذيرش اسلام رسمي در صدد برآمد با آنان به ويژه دستگاه خلافت عباسي مناسبات سياسي برقرار نمايد. (ابناثیر، 1998: 357/ کاشانی، 1343: 215-214) به دنبال اين حركات، پيش ازهمه، خليفه الناصر حكم بر مسلماني وي صادر كرد و با علاقه و صميمانه از وي استقبال كرد و ضمن فتوايي مبني بر پذيرش اسلام حسن سوم، القابي براي وي فرستاد كه به گفته باسورث، «هيچ يك از خداوندان سابق الموت از چنين القابي برخوردار نبودند». (باسورث،1371: 167)


جلالالدين حسن كه اكنون به نومسلمان مشهور شده بود، كم كم در مسائل سياسي عراق و نيز بيشتر در سياست خليفه بغداد نقش مهمي پيدا كرد . ناصر عباسي به كمك اتابك مظفرالدين اوزبك و جلالالدين حسن اتحاد سهگانهاي جهت از ميان برداشتن منگلي، نماينده حکومت خوارزمي  به وجود آورد. اين اتحاد درپي تهديدي تشكيل شد كه از جانب منگلي نسبت به امير اوزبك بن پهلوان، فرمانرواي آذربايجان صورت گرفته بود. (ابناثیر، 1998: 364) در اين اتحاد، از سوي خليفه بغداد مقرر گشته بود كه پس از پيروزي برمنگلي،  قلمرو وي يعني اصفهان، همدان، ري و توابع آن ميان الناصر، امير اوزبك و جلالالدين حسن تقسيم شود. ( همان منبع) 


علاوه بر اين، جلالالدين حسن گروهي از فدائيان اسماعيليه را نيز در اختيار الناصر قرار داد و خليفه از هر كسي كه رنجيده خاطر يا بيمناك مي شد، آن متهوران را به قتلش مأمور ميكرد. از جمله كساني كه به فرمان خليفه بغداد به وسيله فدائيان اسماعيليه كشته شد، سيفالدين اغلمش بود. (ابن اثیر، 1998: 371/ نسوی، 1365: 22-21) به گفته جويني، بخشي از اختلافات ميان خليفه و سلطان علاء الدين محمد به جهت ارتباط يافتن خليفه با اسماعيليان و قتل يكي از وابستگان سلطان محمد به دست فدائياني بوده است كه به خدمت خليفه فرستاده شدند. (جوینی، 1367: 121)


ميزان تقرب جلالالدين حسن نومسلمان با خليفه بغداد به حدي بود كه الناصر در وقت سفر مكة مادر امام اسماعيلي به منظور اثبات خلوص نيت به اسلام رسمي، چنان او را  مورد استقبال قرار داد كه موجب رنجش برخي از سلاطين بزرگ عصر قرارگرفت (ابناثیر، 1998: 357/ جوینی، 1367: 121-120و 96) و حتي تني چند از امراي ايوبي و رؤساي مكه نيز از اين اقدام خليفه ناراحت شدند كه البته با دخالت الناصر به كاروان حج اسماعيليه اجازه انجام مناسك حج  داده شد.(کاشانی، 1343: 215). الناصر نه تنها نومسلماني جلالالدين حسن را يك واقعه بزرگ تلقي كرد، كه تلاش نمود تا همه جا بر مسلماني او و مرعي داشتن تمام حقوق مسلمانان دربارة اسماعيليان فتوي نوشتند. اين اقدامي بود كه از يك خليفه به عنوان مرجع رسمي كه از اين تغيير كيش بهرهمند ميشد، انتظار ميرفت؛ اما بدون ترديد، مداخلة وي در مورد ازدواج جلالالدين حسن در گيلان (همان منبع) و نيز حرمت بيش از اندازهاي كه دستور داد تا در سفر حج در مورد مادرش صورت پذيرد، كاري بيرون از وظيفه بود. در واقع، خليفه بغداد از اين اقدام در جهت منافع خود سود جست و با كمك آن در برابر دشمن مشترك يعني سلطان محمد خوارزمشاه، پايگاهي مستحكم بنا نمود. اسماعيليه نيز از اين پيوند و برقراري مناسبات سياسي با دستگاه خلافت از حالت انزوا درآمد و باعث شد جهان اسلام به دستگاه اسماعيليه به چشم بيگانه ننگرد. 

د) الناصرلدين الله و اتابكان فارس

اتابكان زنگي فارس يا اتابكان سلغري، يازده نفر بودند كه در فاصله سالهاي 681-543 ق./ 1282-1148 م. بر فارس حكومت كردند. سه نفر از اين اتابكان يعني اتابك مظفرالدين تكله يا دگله (حكومت: 594-570ق.) ، اتابك قطبالدين طغرل (حكومت: 601- 591 ق.) و اتابك سعد اول (حكومت: 623- 601ق.) باخليفه الناصر عباسي هم عصر بودندكه  در متون تاريخي بيشتر به روابط اتابك سعد با خليفه بغداد اشاره شده است و در مورد دو اتابك ديگر گزارش قابل توجهي نيامده است. 

بهگفته ابناثير در سال 607 ق. قطبالدين سنجر، حكمران خوزستان بر خليفه الناصر نافرماني كرد و از اطاعت خليفه سرپيچي نمود. خليفه از وي خواست كه به بغداد بيايد، اما قطبالدين توجهي به آن نكرد و قصد داشت در خوزستان به طور مستقل فرمانروايي كند تا اينكه الناصر به مؤيدالدين، نايبالوزاره خود و عزالدين بننجاح دستور داد تا با لشكريان بغداد به خوزستان بروند و او را از آنجا بيرون كنند. (ابناثیر، 1998: 352) قطبالدين به محض آگاهي از هجوم لشكريان الناصر، خوزستان را به عزم شيراز دارالملك اتابكان سلغري ترك كرد و به فرمانرواي آن، ابوشجاع مظفرالدين سعدبن زنگي پيوست و از او كمك خواست. سپاه اعزامي بغداد كه بدون برخورد با مانعي خوزستان را متصرف شده بود، روانه ارّجان شد و در نظر داشت به شيراز نيز به دليل پناه دادن به سنجر هجوم برد، امّا به دليل فرا رسيدن زمستان در منطقه ارّجان توقف كرد و از آنجا سفيري نزد اتابك زنگي فرستاد و خواستار تسليم سنجر شد. (ابناثیر، 1998: 353-352) سرانجام اتابك پس از گفت و گوهاي فراوان، قطبالدين سنجر را تسليم مؤيدالدين كرد و از آنان خواست كه به وي آزاري نرسانند. اتابك سعد دارائي قطبالدين سنجر و خزانه ، چارپايان و وسايل ديگري كه او و يارانش داشتند را ضبط كرد و آنها را روانه بغداد نمود. وقتي سنجر نزد مؤيدالدين و عزالدين از  فرماندهان سپاه خليفه رسيد،  چيزي  همراه وي نبود و دارائياش را از اتابك درخواست كردند، او هم مقدار كمي از آن را برايشان فرستاد. (همان: 353) 

ه) الناصر و غوريان

به دنبال اختلاف و دشمني ديرپائي كه بين خليفه و حکومت خوارزمي وجود داشت، الناصر در جستجوي ياوري بود تا وي را در برابر پيشروي سلاطين خوارزمشاهي در مغرب ايران و عراق ياري دهد و منظورش را در غوريان يافت و سياست خود را باغوريان بر مبناي كمك آنان به وي در برخورد با خوارزمشاهيان بنا نهاد و بدين منظور با پايه گذاران دودمان سياسي غوري، يعني غياثالدين محمد، سلطان بزرگ در فيروزه كوه و معزالدين محمد، حكمران غزنين دست دوستي و اتحاد داد و ميان بغداد و فيروزه كوه و غزنين رسولاني رد و بدل گشت. (ابن اثیر،1998: 308و 280) دستگاه خلافت از نفوذ معنوي برخي علماي دربار غوريان نيز در شرق عالم اسلام استفاده كرد و آنها را برانگيخت تا در مسجد جامع شهر كه جمع كثيري از تودههاي مردم حضور مييافتند، سلاطين خوارزمي را نظر به مخالفت آنان با سيادت مادي و معنوي نهاد خلافت، به ياغی گري و كفر متهم سازند و با اين كار، ضمن تضعيف موقعيت اجتماعي و سياسي خوارزميان، جنگ و نبرد با آنها را قانوني و مشروع جلوه دهند. (ابن خلکان، 1968: 249/ منذری، 1969: 301/ جوزجانی، 1963: 361و 302) 

همچنين خليفه الناصر سلاطين غور را به مسلك يكي از طريقههاي جوانمردي كه به فتوت معروف بود، در آورد و با اين كار در نظر داشت قدرت دنيوي و معنوي جهان اسلام را به خليفه بازگرداند. (جوزجانی، 1963: 302-301) وي كه خليفهاي زيرك و هوشيار بود، جاهطلبيها و مقاصد غوريان در خراسان را به مثابة وزنه متقابلي در برابر خوارزمشاهيان كه پيشروي آنها در مغرب ايران نگراني عميقي در بغداد ايجاد كرده بود، دامن ميزد. چنان كه در سالهاي پاياني حكومت سلطان تكش كه در مقابل خواسته تاريخي خوارزمشاه مبني بر ذكر نام سلطان در خطبه، با ارسال رسولاني به غزنه و فيروزه كوه، از غوريان به منظور تصرف شهرهاي خراسان و ممانعت از اين كار خوارزمشاهيان استفاده كرد. غياثالدين محمد كه مترصد چنين ايامي بود، ضمن اعزام رسولاني نزد تكش، از تمرد وي از خليفه به شدت انتقاد كرد و متعاقب آن در پي فرمان خليفه به شهرهاي خراسان حمله برد. سلطان تكش با استمداد از قراختابيان عليه غوريان وارد عمل شد كه پيآمد آن، پيشروي غوريان در شهرهاي مرو، سرخس، نسا ، ابيورد، توس و نيشابور بود. (ابن اثیر، 1998: 236-233و244)                                        

با مرگ سلطان تكش در سال 596 ق. و جلوس علاءالدين محمد، بار ديگر الناصر به منازعه و دشمني با خوارزمشاهيان برآمد  و سلاطين غوري را عليه حکومت خوارزمي برانگيخت و در نظر داشت اين حکومت را ساقط نمايد. غوريان كه اهرم اجراي سياستهاي خليفه الناصر عباسي بودند، در پي تحقق اهداف توسعه طلبانه و توطئه آميز بغداد، بسياري از شهرهاي خراسان را متصرف شدند و حتي گرگانج، دارالملك خوارزم را نيز محاصره كردند. (همان: 282-281/ جوینی، 1367: 57-54) در این میان، سلطان محمد به واسطه غرقاب كردن روستاهاي خوارزم پيشروي سپاهيان غوري را غيرممكن ساخت و با كمك عثمان بن ابراهيم، فرمانرواي قراخاني سمرقند ، غوريان را از خوارزم بيرون راند و متعاقب آن در نبردي بزرگ در اندخود بر كرانه جيحون، غوريان را شكست داد و آنها را از شهرهاي خراسان بيرون راند. (ابناثیر، 1998: 286/ جوینی، 1367: 57-56)  

در پي این واقعه، به ويژه كشته شدن سلطان معزالدين به دست اسماعيليه (602ق./ 1206م.) امپراطوري غوري منزوي شد. (جوینی، 1367: 61/ جوزجانی،1963: 403/ ابن اثیر، 1998: 304) و سلطان محمد به سبب بروز منازعات جانشيني ميان آنها به قلمروي شان حمله برد و زماني كه به بلاد غور دست يافت، در خزانه سلاطين غوري منشورهاي دارالخلافه را مشتمل بر تقبيح كردار و حركات سلطان و تشويق و تحريك خانختاي و غوريان در برانداختن حکومت خوارزمشاهيان به دست آورد. (ابناثیر، 1998: 308/ جوینی، 1367: 120و 86) بدين ترتيب، نقش خليفه الناصر در اشغال خراسان و خوارزم و استرداد آنها از غوريان به خوبي آشكار گشت. باري اين تحريكات و سياستهاي تفتيني دستگاه خلافت در نهايت به انقراض سلسله غوريان به دست خوارزمشاهيان منجر گرديد. (ابن اثیر،1998،ج:324) 

مناسبات الناصرلدين الله و دیگر دودمانهای سیاسی 

       افزون بر اين موارد، سیاست الناصر در برخورد با دودمانهای اسلامی دیگر مانند زنگیان و ایوبیان براساس تأیید آنها بود و تمايل داشت در قلمروشان صلح و آشتی برقرار باشد براي نمونه در سال 615ق. / 1218م. پس از مرگ ملك قاهر، بدرالدين لؤلؤ به انجام كارهاي نورالدين برخاست و او را براي فرمانروايي در قلمرو پدرش به كرسي نشاند. (ابناثیر، 1998: 383) در سال 616 ق./ 1219 م. ميان بدرالدين لؤلؤ و فرمانرواي زنگي جنگي رخ داد كه نتيجه آن شكست سپاهيان زنگي بود؛ لشكريان بدرالدين به جاي اول خود بازگشتند و سپس فرستادگان خليفه الناصر و رسولان ملك اشرف براي تجديد پيمان صلح گرد آمدند و در حضور اين فرستادگان با هم صلح و سوگند ياد كردند. (همان: 385)  

مبنای سیاست خليفه بغداد با سلاطين ايوبي بر پيوندهاي دوستي و روابط حسنه بود؛ زيرا ايوبيان نيز هم چون اتابكان زنگي مناسبترين و محكمترين سد دفاعي جهان اسلام در مقابل مهاجمان صليبي به شمار ميرفتند و اينان بودند كه ضربه سختي بر صليبيان وارد ساختند. (راِنسيمان،1371: 476و 378/ (Hartmann,1993: 998-999. بهویژه صلاحالدين ایوبی پس از غلبه بر آنان، در جمعه اول از محرم سال 575ق. خطبه به نام الناصر خليفه عباسي خواند و سكه به نام او زد. خليفه بغداد نیز خلعتها و هدايايي را به همراه سفيراني نزد صلاحالدين فرستاد و صلاحالدين خلعت خليفه را در دمشق به تن كرد و شهر را به خاطر وي تزئين نمود كه اين روز در تاريخ معروف است. (ابنخلکان، 1997: 490-489/ صفدی، 2000: 193)

پس از مرگ صلاحالدين در سال 589 ق. خليفه همچنان در پی حمایت از اخلاف او برآمد و با فرستادن خلعتها و سراویل از آنها همچون وزنهای در برابر  سلالههای ایرانی استفاده کرد و در این زمینه چنان پیش رفت که از امکان هرگونه اتحاد میان آنها با دودمانهای رقیب در ایران علیه دستگاه خلافت جلوگیری نمود. (ابناثیر، 1998م: 235/ سبط ابن جوزی، 1951م: 634/ ابنتغری بردی،1383ق: 261)

نتيجهگيري 

عباسيان از نيمه دوم قرن ششم هجري/ دوازدهم ميلادي پيروزمندانه در پي اثبات حقوق دنيوي مقام خلافت بودند. دو قرن استيلاي آل بويه و سلاجقه اين عقيده را قوت داد كه قدرت خليفه صرفاً روحاني و معنوي است و امور دنيوي را بايد به سلطاني سپرد كه داراي قدرت فائقه نظامي و سياسي است، اما در عصر خلافت الناصرلدين الله با اين فكر مبارزه شد. وي نيروي فراواني را در سپاه خود استخدام كرد و در تمامي بلاد اسلامي شبكهاي از جاسوسان و منهيان به راه انداخت. در زمينه معنوي و اخلاقي از گروه فتوت بهرهبرداري كرد و خود عضو طريق جوانمردي گرديد . با اين كار، دستههاي فتوت را به رسميت شناخت و سلاطين و اميران جهان اسلامي را به عضويت در اين گروه در آورد و خود پيشواي طريقة فتوت گرديد و به اين طريق اهل سنت و شيعيان را به هم پيوند داد.

در عرصه سياست، توجه چنداني به مصر و شام نداشت و در واقع از طريق اتحاد با اتابكان زنگي و ايوبيان ، مبارزه با جنگجويان صليبي را به آنان واگذاشت و با اين كار نفوذ خلافت را در آن ولايات استقرار بخشيد. وي به وقايعي كه در مشرق ميگذشت، سخت علاقهمندي نشان ميداد و از امراي ترك ولايات پشتيباني مينمود و از آنان به منزله مهرهاي در برابر سلاطين سلجوقي بهرهبرداري مي كرد. افزون برآن، در برابر توسعه طلبي خوارزمشاهيان تمام سلاحهاي مادي و معنوي خود را به كار برد تا از طريق اسماعيليان، غوريان و قراختاييان پيروزيهايي به دست آورد و شوكت نهاد خلافت را همچون دوران اوليه حکومت مردان عباسي باز پس آرد. اما فرجام مناسبات سیاسی او نتيجهاي جز ضعف و سستي نهاد خلافت، فروپاشي حکومتهاي غوري و خوارزمي در اثر سياست توطئهآميز او و سلطه مرگبار مغولان بر سرزمينهاي اسلامي بهويژه بغداد را در پي نداشت. آشكار است که  پاسخ پرسش پژوهش حاضر که درصدد بررسی چگونگی جايگاه علمي ـ مذهبي و اوضاع سياسي ـ اجتماعي خلافت عباسي در دوران چهارم تاريخ سياسي حکومت عباسي  و مناسبات سیاسی او در  شرق عالم بود، در اين موارد نهفته است.     
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