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، از منظـر روابـط دو دولـت    خراسـان بـزرگ   و 1بازكاوي تاريخ سياسي فرارود
 قراختايي و سلجوقي

 
 2جمشيد روستا

 
 23/06/1394: تاريخ دريافت
 03/08/1394 :تاريخ پذيرش

 11 -24: شماره صفحات
 

 چكيده
يـه ليـو   «با نام » يائول«ري و به همت يكي از بازماندگان امپراطو. م12./ ق.ه6نخست قرن ءهمزمان با نيمه

امپراطوري جديـدي بـا نـام     -كه پس از نابودي امپراطوري ليائو در چين، راهي نواحي غربي شده بود -» داشي
، »قراختاييان«اين امپراطوري، توسط مورخان مسلمان، با نام . ليائوي غربي در سرزمين آسياي ميانه تأسيس شد

و نيروهاي تحت امر وي بـه سـوي منـاطق غربـي بـه      » يو داشييه ل«جالب توجه آنكه حركت . مشهور گرديد
هـاي آنهـا بـا    نيز كشيده شده و به رويارويي خراسان بزرگجا ختم نشد، بلكه به زودي به نواحي فرارود و همين

نوشتار حاضر بـر آن اسـت تـا در گـام نخسـت بـه معرفـي        . هاي مسلماني همچون سلجوقيان انجاميدحكومت
ي پرداخته و در دومين گام، چگونگي روابط سياسي ميان اين حكومت با سـالطين سـلجوقي   امپراطوري قراختاي

ـ بن قاتينوشتار بر اساس هدف، از نوع تحقاين . و فرارود را مورد واكاوي قرار دهد خراسان بزرگمستقر در   يادي
وشتار عبارت اسـت از  ن نيدر ا قيپرسش تحق نيبنابرا. است تحليلي قاتيو روش، از نوع تحق تيو بر اساس ماه

هـايي ميـان آنـان بـا     قراختاييان كه بودند و همزمان با ورود آنان به فرارود و خراسان بزرگ چـه چـالش  : نكهيا
ء  كـه در نيمـه   نوشـتار، نشـانگر آن اسـت    نيبه دست آمده از ا ءجهي؟ نتسالطين سلجوقي منطقه ايجاد گرديد

درگيـري ميـان    ءلجوقي، فرارود و خراسان بزرگ، عرصهو همزمان با سلطان سنجر س. م12/ ق.ه6نخست قرن 
هاي غوري و خوارزمشاهي، جـاي سـلجوقيان را   دوم اين سده، حكومت ءقراختاييان با سلجوقيان بود اما از نيمه

   .ها گرفتنددر اين چالش
 :كليد واژه ها

 .فرارود، خراسان بزرگ، قراختاييان، سلجوقيان، سلطان سنجر سلجوقي
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________ 
در واقع . جاي دارد )سيحون( و سيردريا )جيحون( شود كه در ميان دو رود آمودريا ته ميبه سرزميني گف  )ماوراءالنَّهر: عربيزبان به ( -1

، پهلويزبان و در » يدررَپ«باستان  عهددر  ،نام اين منطقه. است »)جيحون يا آمودريا(رود آموي  آن سويِ«، اين لغتمعني اصلي 
جهت اطالع بيشتر در اين ( .نام نهادند ،النهر حان عرب اين منطقه را ماوراءفات ،اول هجري ءدر سده ه است؛ امابود» فرارود« يا» ورارود«

: 1381سمت، : تهران. تاريخ تحوالت سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ايران در دوره سامانيان. سيد ابوالقاسمفروزاني، .: ك.باره ر
 )180-221، ص 9ت، شماره مجله ايران شناخ. » جغرافياي تاريخي فرارود«همان مؤلف،  و  12-11
 jamshidroosta@yahoo.com دانشگاه شهيد باهنر كرمان، كرماناستاديار، گروه تاريخ، دانشكده ادبيات و علوم انساني،  -2

 

mailto:jamshidroosta@yahoo.com
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  مقدمه -1
با . م11/ق.ه 5سوم قرن  ءتركمانان سلجوقي از اواخر دهه

هايي پياپي كه بر پيكر دولت در حال احتضار غزنويان شكست
وارد نمودند توانستند در آغاز بر خراسان بزرگ و به زودي بر 

سلطان مسعود غزنوي به . لط گردندتمام سرزمين ايران مس
تدبيري و استبداد رأي خويش را پس داد و با قتل زودي تاوان بي

وي توسط يارانش در راه هند، عمر غزنويان بزرگ نيز به پايان 
رسيد و قدرت سالطين بعدي غزنوي، به غزنه و سپس به برخي 

اي را طغرل سلجوقي به زودي سلسله. نواحي هند محدود شد
هاي زيار و شاخهريگ غزنويان، آلن نهاد كه توانست بر مردهبنيا

اگرچه وي و جانشينانش در ابتدا با . بويه مستولي گرددمتعدد آل
اقتدار كامل و با تأييد خلفاي عباسي بر مناطق وسيعي از ايران و 

اي ساختار قبيلهحتي بر آسياي صغير و شامات، حكم راندند اما 
اعث شد تا حتي در زمان اقتدار اين بزرگ ب ءحكومت سالجقه

هايي از حكومت مركزي جدا گرديده و خود در عراق دولت، شاخه
با  .هايي جديد را تشكيل دهندعجم، كرمان، شام و روم، دولت

اي بود كه با ها همان شاخهترين اين شاخهعين حال هنوز اصلي
-بزرگ معروف گرديده و پس از طغرل، توسط آلب ءنام سالجقه

هاي اگرچه كشمكش. ارسالن و ملكشاه به اوج اقتدار خود رسيد
مداوم ميان بركيارق و محمد، فرزندان سلطان ملكشاه، اين شاخه 
را رو به ضعف برد اما سلطان سنجر سلجوقي، اقتداري دوباره 

 . بدان بخشيد
سنجر بن ملكشاه، ابتدا چندين سال بر خراسان بزرگ، حكومت 

ق .ه 511در سال ) سلطان محمد(ادرش كرد و سپس با مرگ بر
0F.بزرگ رسيد ءبه حكومت سالجقه

اگرچه سلطان سنجر از اين  1
ق بر اكثر نواحي شرقي ايران .ه552سال تا زمان مرگش در سال 

خراسان بزرگ به مركزيت شهر مرو، با اقتدار، حكم  ءو به ويژه
 وارد اماراند اما در سال بيست و پنجم سلطنتش، با قومي تازه

پرقدرت مواجه شد؛ قومي كه پيش از آن نيز بر بسياري از 
مناطق دولت مسلمان ديگري به نام قراخانيان، مسلط گرديده 

كه محمود نام داشته و از اقوام سلطان  -حاكم قراخاني . بود
از ترس اين قوم قدرتمند، به سلطان سنجر، پناه  -سنجر بود

ان سلجوقي نه تنها آورده و از او تقاضاي ياري نمود؛ اما سلط
نتوانست به قراخانيان ياري رساند بلكه خود نيز شكستي سخت 

                                                
السرور در باب سال ورود سنجر به عراق عجم و بر  هيمؤلف راحه الصدور و آ -1

سلطان محمد  و بعد از وفات برادرش« : كه دارد يم انيب نيچن يتخت نشستن و
 ) 169ص  ،يراوند(» .به عراق آمد هيعشر و خمسما يسنهء احد يدر ابتدا

اگرچه انديشمندان بسياري همچون ادموند . را متحمل گرديد
باسورث، آن لمبتن، كلود كاهن، پل ويتك، محمدجواد مشكور و 

هاي محققان ديگري از اين دست، سالها بر روي تاريخ شاخه
كرده و آثار گرانسنگي نيز از خود  مختلف سلجوقيان، مطالعه

اند؛ اما آنچه از چشم تيزبين اين انديشمندان دور برجاي نهاده
هاي ميان سلجوقيان با قوم مانده چرايي و چگونگي چالش

قومي كه اگرچه از چين رانده شده بود اما به . قراختايي است
ود كه زودي با ورود به آسيانه ميانه و فرارود، آنقدر قدرت يافته ب

-بتواند امپراطوري عظيمي را بنياد نهاده و سلطان سنجرِ شكست
اهميت نوشتار حاضر از آن . ناپذير را به سختي شكست دهد

سلجوقيان بزرگ بلكه از منظر دولت  ءروي است كه نه از دريچه
قراختايي وارد شده و بر آن است در حد توان پاسخي درخور 

چه زماني پاي قوم قراختايي از  -1: هاي ذيل بيابدبراي پرسش
اولين برخورد  -2به نواحي فرارود و خراسان بزرگ، باز گرديد؟ 

ميان قراختاييان و سلجوقيان از چه زماني آغاز گرديد و سرانجام 
آيا پس از سلطان سنجر نيز، نواحي خراسان  -3به كجا انجاميد؟ 

بزرگ و فرارود، شاهد چالش هاي ميان جانشينان وي و 
 ييان، بود؟ قراختا

 

 پژوهش ءپيشينه  -2
محققان دانشمندي  سندي است كه انديشمندان وموجبات خر

سنگ همچون واسيلي والديمير بارتولد، در دو اثر بسيار گران
تاريخ «و » تركستان در عهد هجوم مغول«هاي  خويش با نام

، اميلي واسيليويچ برتشنايدر، در كتاب »تركهاي آسياي ميانه
هاي ميانه هاي چيني و مغولي سدهوراءالنهر در نوشتهايران و ما«
، رنه گروسه، در اثر مشهور »)جستارهاي تاريخي و جغرافيايي(

و عباس اقبال آشتياني » امپراطوري صحرانوردان«خويش با نام 
از قوم قراختايي، سخن به ميان آورده و  »تاريخ مغول«در كتاب 

وابط حكومت بعضاً مطالبي ارزشمند در باب چگونگي ر
صد البته بايد . قراختاييان با دولت هاي مسلمان، ارائه كرده اند

اثر » امپراتوري زرد چنگيزخان و فرزندانش«كتاب ارزشمند 
خوشبختانه اين . يواخيم باركهاوزن، را نيز به آثار فوق افزود

به فارسي . ش 1346پور در سال كتاب كه به همت اردشير نيك
فصل ششم خود، اطالعاتي اجمالي در مورد ترجمه شده است در 

اجداد قراختاييان، يعني بزرگانِ كيتان، و صاحبانِ دولت ليائو در 
 ءدارد كه اين دولت از سدهمنچوريِ چين ارائه داده و بيان مي
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هاي رود زرد  دهم تا دوازدهم ميالدي در چين شمالي و تا كرانه
 چين رانده از » يوچ«ساكن بوده و سرانجام توسط طوايف

عالوه بر آثار ارزشمند فوق، مي توان به كتابهاي تأليف . شوند مي
 ءاز جمله. زبانِ معاصر نيز اشاره نمودشده توسط نويسندگان عرب

اثر فواد » المغول في التاريخ«اين آثار، يكي كتابي است با نام 
م توسط انتشارات 1970عبدالمعلي الصياد، كه در سال

در بيروت منتشر گرديده و اطالعات اندكي » دارالنهضه العربيه«
دهد و ديگري كتابي است راجع به حكومت ليائو در چين ارائه مي

كه توسط  »المغول بين الوثنيه و النصرانيه و االسالم«با نام 
. م 1993/ ق .ه 1414تأليف گرديده و در سال » حسن األمين«

منتشر شده در بيروت » دارالتعارف للمطبوعات«توسط انتشارات 
اين كتاب نيز با اختصارِ تمام از اجداد قراختاييان يعني . است

 .گويدها، سخن ميهمان كيتان
حكومـت   ءمقاالتي نيز در باب قوم قراختايي و به طور ويژه درباره

توان به مقاله قراختاييان، به رشته تحرير درآمده و از آن جمله مي
گيـري دولـت   تحليلـي بـر چگـونگي شـكل    « : اي تحت عنـوان 

 53جمشيد روسـتا و منتشـر شـده در شـماره      ء، نوشته»قراختايي
؛ )1387.(مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشـگاه اصـفهان  

حاضـر را ضـرورت    ءبا عين حال آنچه نگـارش مقالـه  . اشاره كرد
بخشيده است اين موضوع مهـم و اساسـي اسـت كـه بـا كمـال       

اييـان بـا سـلطان سـنجر     تأسف تاكنون نـوع روابـط ميـان قراخت   
سلجوقي و جانشينان وي به طور دقيق مورد عنايت انديشـمندان  

 –و محققان، قرار نگرفته و علـل اصـلي چـالش هـاي سياسـي      
نظامي آنان در نواحي فرارود و خراسان بـزرگ، بررسـي و تبيـين    

از همين رو اين نوشتار بر آن است تا در گام نخسـت  . نشده است
ــه معرفــي امپراطــوري ــام،   ب ــه و در دومــين گ ــايي پرداخت قراخت

چگونگي روابط سياسي ميان اين حكومت با سـالطين سـلجوقي   
 .مستقر در خراسان بزرگ و فرارود را مورد واكاوي قرار دهد

 

 روش پژوهش -3
 بر و بنيادي تحقيقات نوع از هدف، اساس بر حاضر پژوهش

 براي. است تحليلي تحقيقات نوع از روش، و ماهيت اساس
 و منابع ميان از نياز، مورد اطالعات و داده ها منظور، اين أمينت

 حصول تا و گرديده استخراج قبلي، ءگرفته صورت هايپژوهش
به . گرفته است قرار كيفي تحليل و تجزيه مورد علمي، نتايج

برداري از اي و با فيشعبارت بهتر، اين نوشتار به روش كتابخانه

در انتخاب . ديد، انجام پذيرفته استمنابع اصلي و نيز تحقيقات ج
برداري از منابع اين روش آنچه بيش از همه اهميت داشته بهره

مطالب برگرفته از اين آثار، براساس  ءاصيل تاريخي بوده و همه
الزم به ذكر . نوع موضوع و توالي زماني، تنظيم گرديده است

توان صحت و سقم مطالب را بر است كه به اين ترتيب مي
در آخر نيز . اس ترجيح به اسناد يا موثق بودن راوي، سنجيداس

ترجيح عقلي، به نقد نظرات مورخان  ءتوان با استفاده از قاعدهمي
نظرات خويش، به تحرير  ءو محققان پرداخته، و ضمن ارائه

 .مطالب اقدام كرد
 

ورود آنان به  ءمختصري در باب قوم قرختايي و نحوه  -4
 زرگفرارود و خراسان ب

هاي فارسي،  به زبان(نام دولت قراختايي، در منابع گوناگون 
هاي متفاوتي ارائه شده به صورت) تركي عربي، انگليسي، چيني و

هاي ديگر به زبان هايي كه از زبان در منابع فارسي يا كتاب. است
هاي مختلفي از دولت توان ناماند ميفارسي ترجمه شده

-قره« : هايي مانند اي نمونه نامقراختايي را مالحظه نمود بر
2F»ختائيان«، 1F1»خطاي

و  4F4»مغولهاي ختائي«، 3F3»ختاي«، 2
يا  6F6»خطا«زبان، اين قوم را نويسندگان عرب .5F5»هاكيتان«
7F»القراخطائيون«

كه برخي از آنها  -اند و در منابع انگليسيناميده 7
 QARA«نيز به آنان  -انداز منابع چيني و تركي، كمك گرفته

KHITAI«، »Kara-Khitai Khanate« ،»western Liao« ،
»Xi Liao « و»Hala Qidan«8F8 برتشنايدر، . (گفته شده است

اجداد قراختاييان، ابتدا در ) 95: 1387روستا، . 235-234: 1381
سرزميني در شمال چين و شرق =Manchuria(منچوري 
 يكه به احتمال زياد مردمان -آنان. چادر زده بودند) مغولستان

                                                
 .94منهاج سراج، طبقات ناصري، ص : ك.ر شترياطالع ب يبرا  -1
و  باركهاوزن،  185ص : 25ابن اثير، تاريخ كامل، ج : ك.ر شترياطالع ب يبرا -2

 .80و فرزندانش، ص زخانيزرد چنگ يامپراطور
 .75جويني، تاريخ جهانگشا، ص : ك.ر شتريطالع با يبرا -3
 . 179، ص  زخانيپرشرون، چنگ: ك.ر شترياطالع ب يبرا -4
 . 148ص  ج،يكمبر رانيا خيباسورث، تار:  ك.ر شترياطالع ب يبرا -5
واالسالم، ص  هيو النصرن هيالوثن نياالمين، المغول ب: ك.ر شترياطالع ب يبرا -6

38. 
 .22ص خ،يالتار يالصياد، المغول ف: ك.ر شترياطالع ب يبرا -7

8- Biran, The Empire of the Qara Khitai in Eurasian 
History: p.1 
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9Fمغولي

و در . م5هاي اولية قرن  نخستين مرتبه در سال -بودند 1
كردند؛ اما پنج قرن بعد يعني شمال ديوار بزرگ چين، زندگي مي

همين چادرنشينان، توانستند با حمله به . م10در اوايل قرن 
10Fقلمرو امپراطوري تانگ

هاي رودخانة ، چين شمالي را تا كرانه2
» كيتان«يا » ليائو«امپراطوري  زرد به تصرف درآورده و سلسلة

مؤسس ) 79-80 :1346 باركهاوزن،. (را تأسيس نمايند
11Fآپائوكيو، سردار كيتاني قدرتمندي به نام امپراطوري ليائ

بود كه  3
. موفق به تأسيس اين امپراطوري جديد گرديد. م907كه در سال 

 )42-43:  1380ساندرز، (
ن فرزندان و نوادگان پس از فوت آپائوكي، امپراطوري ليائو در ميا

اي از موج تازه. م1123تا  1116وي ادامه يافت؛ اما بين سالهاي 
12Fمهاجمان ساكن در شمال منچوري به نام جورچِت

در اثر  4
13Fتحريك امپراطوري سونگ

به دولت ليائو، حمله كرده و آنان را  5
كه در چين متحمل بازماندگان امپراطوري ليائو . برانداختند

ها شده بودند، تصميم به مهاجرت به ز جورچنشكستي سنگين ا
                                                

 يافت درخواهيم اند با نظري كوتاه به منابعي كه در مورد اين قوم، سخن رانده -1
 جسرا منهاج قاضي مثال، براي. اند ترك و يا مغول خوانده را آنان منابع، اين اكثر كه

 اين در سراج منهاج. اند و فواد عبدالمعطي الصياد، اين قوم را ترك دانسته جوزجاني
 كه بود آن تُرك، خروجِ) اول كه( كرده اند، روايت چنين ثقات، «: مي نويسد باره

اليق و بالساغون بيرون قي حدود به مشرق، ديار و چين بالد از خطاء قره قبايل
 ساندرز، گروسه، رنه همچون اي ما محققان اروپاييا) 94: 1343 ،يجوزجان(» .آمدند

[  نهايا«  :سدمي نوي گروسه. مي دانند مغول را قوم اين باسورث، و پرشرون موريس
 شاخه و شعبه زيزبان آنها ن. تعلق داشتند يبه خانواده ء مغول] انييقراختا اي ها تانيك

از « : نظر را دارد نيمباسورث هم ه) 226: 1379گروسه، (» .بود ياز زبان مغول اي
و يا ) 148: 1379باسورث، (» .به احتمال زياد مغول بودند يانيلحاظ قومي، قراختا

 كه فرهنگ هم و نژاد هم ختاييِ مغول هاي «: گويد پرشرون كه مي وريسقول م
روي آورده بودند، از هر جهت آن [ زيمرك آسياي]  مركزي سرزمين بدين بيرون از

است كه  يدر حال نيا) 17: 1369پرشرون، (» .انگري بردندرا رو به رونق و تو
كه  ي سازداكتفا كرده و مشخص نم ائويدودمان ل دنينام ينيرچيبارتولد، فقط به غ

لفظ  زين دريبرتشنا ايو ) 141: 1376بارتولد، . (بوده است يدودمان از چه نژاد نيا
 نيكه ا ي كندشخص نماما م ي داند،م يترك اي يمغول اي شهير يرا دارا يقراختا

در ) 236: 1381 در،يبرتشنا. (است كتريمغول نزد اياز دو نژاد ترك  كيقوم به كدام 
 »يطبقات ناصر«منابع متقدم همچون كتاب  ياگرچه برخ ي رسدبه نظر م عمجمو

 شناساني شرق نكهاي به توجه با اما اند اشاره كرده ان،ييبه تُرك بودن قراختا
بر  يديجد هاي پرشرون، پژوهش سيرث، رنه گروسه و مورهمچون ادموند باسو

 كرده قيتحق زيآنها ن باننوع واژگان ز يبر رو يقوم مذكور انجام داده و حت يرو
: 1387روستا، . (است تر كينزد تيبوده و با واقع شتربي آنها بودن مغول احتمال اند،
96( 

2- Tang 
3- A-pao-chi 
4- Jurchet 

 يجنوب يبر نواح. م1279تا  960از سال   باًي، تقر (Song)سونگ يامپراطور -5
 )447تا  427: 1367جرالد، : ك.ر. (حكم راند ن،يچ

طي . ق.ه6. / م12آنان از اوايل قرن . تر گرفتندمناطق غربي
هاي بزرگ و كوچك راهي مغولستان چندين مهاجرت و در گروه

: 1352بارتولد، . 569: 1366خلدون، ابن(. و آسياي ميانه شدند
ين اين تردر يكي از اصلي) 358: 1380اقبال آشتياني، . 679

ليائويي با اي ها مردمان كيتان، تحت رهبري شاهزادهمهاجرت
14F»يه ليو داشي«نام 

. راهي مغولستان و آسياي ميانه شدند ،6
اين فرد، بسيار ناچيز است اما به نظر  ءاگرچه اطالعات ما درباره

متولد شده و در ) ق.ه480حدود . (م1087رسد وي در سال مي
وي از دانشي . ي ليائو بوده استاصل از اعضاء خاندان سلطنت

فراوان برخوردار بوده و در تيراندازي و سواركاري نيز مهارتي 
هاي اين سردار دلير كيتان، خيلي زود پله. چشمگير داشته است

ترقي را طي نموده و حتي در آخرين سالهاي حكومت ليائو، نه 
ه دار بوده بلكتنها فرماندهي كل ارتش اين امپراطوري را عهده

اميد مردمان تحت قلمرو اين امپراطوري نيز بيش از آخرين 
  (Biran, 2005: 14-16). امپراطور ليائو، به اين فرد بوده است

كه تسليم مهاجمان جورچني نشده بود، » يه ليو داشي«
طرفداران خود را به سوي غرب حركت داد، در حالي كه اميدوار 

ليائو را بار ديگر تجديد  ءسلسله ءبود اعتبار و قدرت از دست رفته
وي نزديك به شش ) 711-712: 1383دوغالت، : ك.ر. (نمايد

سال، پيروان خود را در غرب مغولستان، اسكان داد تا شايد بتواند 
دولت ليائو را  ءبار ديگر به چين، حمله كرده و اقتدار از دست رفته

ر ها روز به روز قدرتمندتبازگرداند؛ اما از آن طرف نيز جورچن
شده و به زودي توانستند يك امپراطوري وسيع و پرقدرت ايجاد 

. م1234تا  1115كه از » كين«يك امپراطوري با نام . نمايند
: 1379باسورث، .  238: 1379گروسه،: ك.ر ( 15F7.قدرت داشت

 ) 26: 1353ويلتس،. 148

                                                
6- Yelu Dashi 

 از اي ميالدي، موج تازه 1123و  1116ميان سالهاي « باسورث معتقد است كه  -7
 شمال و آمور درهء از تونگوزي قوم كه جورجت ها نام به وحشي مهاجمان از

 حال هر به) 148: 1379باسورث،( ».برانداختند چين در را كيتان ها بودند؛ منچوري
به دست مردمي . م1125در  دهش معروف ليائو نام به چين در كه ختن دودمان «

: 1353لتس،يو(» .نيمه بيابانگرد به نام جورچن كه از منچوري، پيش تاختند، برافتاد
 نام رهبر جورچات يحت زدني مثال يا دقتهم فراتر نهاده و ب نيگروسه، پا را از ا) 26
 رد« : سدي نويم  يو. ي داردم انيرا هم ب ها تانيحملهء آنها به ك چگونگي و ها
 يمنسوب به سلسله ء سلطنت» آكوتا«به نام  يرهبر فعال و جد كياوان،  نيهم
.). م1123-1113(بود ها مشغول سر و صورت دادن به اوضاع جورچات ،»ني-وان«
و  رفتهيرا پذ انينيچ يختا، خلق و خو نيداد كه سالط صتشخي. م1114 سال از او
 انيسلطهء ختائ هيرا عل انيغط تراي. اند باطناً دچار ضعف و فتور شده گريد

در مدت نُه سال، . ختيممالك آنها برانگ ريتسخ يبرافراشت و عساكر خود را برا
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، بارها تالش نمود تا »يه ليو داشي« در طول اين شش سال، 
ها پس سلط پدران و اجداد خود را از جورچنهاي تحت تسرزمين

اين  ءتوانست از عهدهبگيرد؛ اما تالش او ثمري نداشت و نمي
باالخره قدرتمندي امپراطوري كين از . تازه واردانِ پر قدرت برآيد

هاي ساكن در آسياي ميانه، از طرف يك طرف و ضعف پادشاهي
سياسي خود را در  ءرا بر آن داشت تا آينده» يه ليو داشي«ديگر، 

وي ابتدا از سرزمين . حركت به سوي غرب جستجو نمايد
نيروهاي . اويغورها، عبور نموده و از حمايت آنها برخوردار گرديد

16Fكيتاني پس از عبور از سرزمين اويغورها

باز هم حركت خود به  1
هاي سمت غرب را ادامه داده و به زودي در همسايگي دولت

و خراسان بزرگ يعني قراخانيان، مسلمان ساكن در فرارود 
از همين زمان . سلجوقيان خوارزمشاهيان و غوريان قرار گرفتند

است كه نام آنان در آثار مورخان اسالمي نيز آمده و مورخان 
جويني، : ك.ر. (اندياد كرده» قراختايي«مسلمان از آنها با نام 

: 1381برتشنايدر، . 131/ مقدمه: 1383دوغالت، . 86/ 2: 1382
240 ( 

كه حال لقب  -»يه ليو داشي«قراختاييان به فرماندهي 
ابتدا قراخانيان را مطيع  -بر خود نهاده بود) خان خانان(گورخان

هاي هاي ميان آنان با دولتخويش نموده به زودي چالش
با فوت اين . سلجوقي، خوارزمشاهي و غوري نيز آغاز گرديد

همسرش ) ق.ه538حدود . (م1143گورخان بزرگ در سال 
كه زني بسيار باكفايت و كاردان بود به  17F2»)ين-بو-تا(تابوين «

                                                                          
» .مال تا جنوب گرفتو نقاط مستحكم آنها را از ش ينظام هاي تمام پاسگاه

سلسلهء  براندازي با توانستند ها جورچن بيترت نيبه ا) 238: 1379گروسه،(
به « آنها . دهند ليو قدرتمند تشك عيوس اريبس اي سلهخود سل) ها تانيك(ائويل

 يدادند كه به زبان تنگوز به معنا» آلتچون«نامِ  ،»ني وان« يسلسلهء سلطنت
 )239: همان(» .ي باشدم »نيك« ،ينيو به چ »نيسلسلهء زر«
 غرب شمال در. ق.ه1./ م7 سدهء در كه بودند نژاد ترك يقوم غورها،ياو -1

رودخانهء (ارخون  كيدر نزد) ق.ه2./ م8در سدهء  نانيا. بودند ساكن مغولستان،
 مسكن -ساختند را قروم كه مغوالن، شهر قره ييهمان جا يعني -)ارغون ايارقون 

نهادند كه وسعتش از غرب به  انيرا بن ميعظ يامپراطور كي يآنان به زود. دندگزي
برافتاد،  زهايتوسط قرق. ق.ه3./ م9آنها در سدهء  ياگرچه امپراطور. دي رسيفرارود  م

 انه،يم يايمغولستان و آس ن،يمختلف چ يآنان تا مدتها بعد در نواح هاي شاخه يول
 انيالفبا را در م نيان بودند كه االفبا بودند و آن يدارا غورهاياو. ي كردندم يزندگ

 انيدر م تيحيو مس تيبودا، مانو نييآ زين ياز لحاظ مذهب. كردند جيمغوالن، را
بارتولد، . 39-45، ص 1جهانگشا، ج خيتار ،ينيجو: رك. (كرد ياديآنان، رشد ز

 يو فرارود در نوشته ها رانيا در،يبرتشنا. 59-71ص انه،يم يايآس يتركها خيتار
 ).261: انهيم هاي سده يمغولو  ينيچ

2- Tabuyan 

يه «اگرچه از  (Biran, 2005: 48) .گورخاني قراختاييان رسيد
و يك فرزند  18F3»يه ليو يي ليه«يك فرزند پسر به نام » ليو داشي

نيز باقي مانده بود اما تا به سن  19F4»يه ليو پاسووان«دختر به نام 
امپراطوري قراختاييان را بر عهده » تابوين«آنها،  بلوغ رسيدن

حدود . (م1143وي از زمان فوت شوهرش در سال . داشت
) ق.ه545حدود . (م1150تا زمان مرگ خودش در سال ) ق.ه538

بر تخت امپراطوري قراختايي، تكيه زده و رسيدگي به امور 
نايدر، برتش: ك.ر. (دار بودمختلف قلمرو وسيع قراختاييان را عهده

1381 :243( 
و » يه ليو داشي«پسر ) ق.ه545-546حدود . (م1151از سال 

وي . به گورخاني قراختاييان رسيد» يه ليو يي ليه«تابويان يعني 
اين  -كه سال وفات اوست-) ق.ه558حدود . (م1163تا سال 

يه ليو «پس از وفات او، خواهرش . مقام را بر عهده داشت
. م1177وي تا سال . دار شددهاين منصب را عه» پاسووان

نيز در قيد حيات بوده و بر قلمرو قراختاييان، ) ق.ه573حدود (
قراختايي سرانجامي تلخ داشت چراكه  ءاين ملكه. راندحكم مي

. نامشروع با برادرِكوچكتر شوهرش، به قتل رسيد ءبه سبب رابطه
در توضيح اين جريان بايد چنين بيان داشت كه وي با فردي با 

پسر يكي از بزرگترين فرماندهان  كه 20F5»بو -لو -سيائو تو«نام 
نامشروع با  ايسپاه قراختايي بود ازدواج كرد؛ اما چون رابطه

پيدا  -نام داشت (Fuguzhi)» فوگوجي«كه  -برادر همسرش
سيائو « توسط فردي به نام . م1177كرد هر دوي اينها در سال 

پدر (فوما و فوگوجي كه پدر  (Xiao Wolila)  »ال –لي -وا
پس از » ال –لي -سيائو وا« . بود، اعدام گرديدند) شوهر پاسووان

                                                
3- Yelü Yilie 
4 - Yelü Pusuwan 

5- Xiao Duolubu خان مسلمان، از افرما= فوما« فرد با نام  نيدر آثار مور «
است كه به دستور همسرش پاسووان، با  يفرد همان فرمانده نيا. شده است ادي
ر بنا به خواهش سلطانشاه به با كيبار بنا به درخواست تكش و  كي ،ياريبس يروين

ايل « : كه ي داردم انيب نيچن ينيمثال جو يبرا. كرد يخوارزم لشكركش يسو
وفات كرد، پسر   ارسالن، بيمار شد چون به خوارزم رسيد در نوزدهم رجب اين سال

 و نشست خوارزمشاهى تخت بر پدر مقام عهد او بود قايم خُردتر او سلطانشاه كه ولى
 او طلب به بود جند در تكش او بزرگتر برادر بود، تركان ملكه او مادر ملك، مدبر

 يافت خبر تكش كردند تعبيه لشكر او قصد به نمود ابا آمدن از فرستادند رسولى
كرد كه در آن وقت اسم خانى   برتافت و عزيمت دختر خان خانان قراختاى عنان

بديشان رسيد  به خزاين و داشت و مدبر كار ملك، شوهر او فرما بود چون تكش 
اموال خوارزم مواعيد داد و قرار نهاد كه چون خوارزم مستخلص شود هر سال مالى 

 ) 17: 1382 ،ينيجو: ك.ر. (»...بفرستد؛ فرما را با لشكرى انبوه با تكش بهم بفرستاد
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را  21F1»گو -لو -يه ليو جي«قتل پاسووان، شخص ديگري به نام 
كه آخرين  –اين گورخان . به منصب گورخاني انتخاب كرد

حدود . (م1211تا  1178از سال  -امپراطور قراختايي نيز هست
برتشنايدر، (. قلمرو قراختاييان حكومت كردبر ) ق.ه608تا  574

 )اسامي امپراطوران قراختايي: 1جدول شماره : ك.ن(). 243-244: 1381
 

 )108: 1387روستا، : امپراطوران قراختايي؛ مأخذاسامي  -1جدول 
 

 هاي حكومت سال امپراطوران قراختايي

 ميالدي 1124 -1143 داشي يه ليو

 ميالدي 1143 -1150 تابوين

 ميالدي 1151 -1163 ليو يه ليه يه

 ميالدي 1164 -1177 سووانايه ليو پ

 يه ليو جي لو گو
 ميالدي 1178 -1211

 
 خان كوچلوك

خان از پادشاهان دولت نايمان البته كوچلوك(
با عزل  1211است؛ اما چون وي از سال 

يه ليو «كردن آخرين پادشاه قراختايي يعني 
تاييان حكومت ، بر سرزمين قراخ»جي لو گو

كرد، نام وي نيز جزء حكمرانان سرزمين 
 ).قراختاييان آورده شده است

 

 ميالدي 1211 -1218
 

فرارود و خراسان بزرگ، محل كشمكش قراختاييان با  -5
 )ق.ه 552تا  511 :حك(سلطان سنجر سلجوقي 

همزمان با ورود قراختاييان به مرزهاي قلمرو اسالمي، سلطان 
او  .دار بودسلطنت سلجوقيان بزرگ را عهده بن ملكشاه، سنجر

ها قبل بر قلمرو سلجوقيان  سلطاني بسيار مقتدر بود و از سال
به عهد برادران، بركيارق و محمد، «  وي. راندبزرگ سلطنت مي

بيست سال حاكم خراسان بزرگ بود و بعد از ايشان، چهل و دو 
ن تا از حدود خطاي و خت .سال سلطان السالطين جهان بود

تصرف  ءاقصاي مصر و شام و از بحر خزر تا ملك يمن در حوزه
در ميان سالطين اسالم همچنان بود كه پرويز در ميان  .او بود

مسترشد، ... اكاسره، از فتوح بسيار و علو رتبت و كام روايي
خليفه، او را سلطان معزالدين سنجر برهان اميرالمومنين لقب 

اين سلطان قدرتمند سلجوقي ) 448: 1362مستوفي، (» .داد
                                                

1- Yelü Zhilugu 

توانسته بود تمامي مدعيان تاج و تخت سلجوقي را سركوب 
كرده و در بيرون از مرزهاي سلجوقيان نيز رقبايي همچون 
غزنويان، غوريان، قراخانيان و خوارزمشاهيان را تا حدود زيادي از 

چراكه به قول ظهيرالدين نيشابوري . ميدان قدرت بيرون براند
شرايط جهانداري و قواعد رسوم پادشاهي و ناموس آيين  «وي 

بدين ) 44: 1332نيشابوري، (» .ملك و جهانيان نيكو دانستي
ترتيب اين سلطان قدرتمند سلجوقي مناطق بسياري را تحت 
نفوذ خويش درآورده و روز به روز از قدرت و اعتبار بيشتري 

در . شد رو گرديد تا اينكه با سه مشكل اساسي روبه برخوردار مي
اثر همين مشكالت بود كه دچار ضعف گرديده و سرانجام در 

 . اندوهي جانكاه اين سراي خاكي را بدرود گفت
رو گرديد  اولين معضل اساسي كه سلطان سنجر با آن روبه

آتسز خوارزمشاه در ابتدا . طغيان يكي از امرايش با نام آتسز بود
قي بود بطوري كه لطان سنجر سلجواز مالزمان و فرمانبرداران س

] اما به زودي [ در خدمت سلطان سنجر، نيك متمكن شد؛ «
. اركان حضرت سنجرى به وى حسد بردند و او را قصدها كردند

اتسز مردى بيدار بود امارت آن بيافت و با رأى سلطان نمود و 
و چون وداع كرد و . اجازت خوارزم خواست و سلطان اجازت داد

اركان دولت كرد و گفت اتسز پشتى برفت سلطان سنجر روى به 
قوى بود كه برفت ديگر بار روى او مشكل توان 

آتسز خوارزمشاه، خيلي زود ) 135/ 2: 1363اي، شبانكاره.(»...ديد
ادعاي استقالل كرده و علم عصيان عليه سلطان سنجر سلجوقي 

آغاز گرديد تا  22F2ق.ه533اين جريان كه تقريباً از سال . برافراشت
ق ادامه يافته و سلطان سلجوقي .ه551آتسز در سال  زمان مرگ

را مجبور ساخت چندين مرتبه براي سركوب آتسز، به خوارزم 
 )5-13/ 2: 1382جويني، : ك.ر. (لشكركشي نمايد

شرح درگيري سلطان سنجر با آتسز خوارزمشاه، از اين لحاظ در  
موضوع مورد بحث، يعني روابط قراختاييان و سالجقه، مهم است 

                                                
 به خوارزم، يسلطان سنجر سلجوق يلشكركش نيدر باب زمان نخست ينيجو -2

چون آتسز به خوارزم رسيد شيوه تمرّد و عصيان پيش « : كه ي داردم انيب نيچن
رسيد كه  ىيگشت و به جا گرفت و روز به روز آن وحشت از جانبين زيادت مى

. او به خوارزم رفت صدسلطان سنجر در محرّم سنهء ثالث و ثلثين و خمسمايه بر ق
ابتداى محاربتى سبب  شيد و بىخوارزمشاه در مقابل لشكر او لشكر بداشت و صف ك

را   پسر آتسز، آتليغ. آنكه دانست كه پاى لشكر بسيار ندارد روى به هزيمت نهاد
بگرفتند و به خدمت سلطان آوردند بفرمود تا هم در حال او را بدو نيم زدند و خوارزم 

. »...خود سلطان سليمان بن محمد داد و به خراسان مراجعت كرد دهءبه برادرزا
 )5/ 2: 1382 ،ينيجو(
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كه بسياري از نويسندگان، آتسز را عامل تحريك قراختاييان 
دارند كه  دانند و بيان مي براي حمله به قلمرو سلطان سنجر مي

وي به سبب دشمني چندين و چند ساله با سلطان سلجوقي و 
 -آنها مغلوب شد ءكه در همه -نبردهاي بسيار با اين سلطان

براي شكست  تصميم گرفت از نيروي عظيم كفار قراختايي 
: قول ابن اثير در اين باره چنين است كه. سنجر استفاده نمايد

در ماه محرم، سلطان سنجر از تركان ] ه،ق، 536[در اين سال «
كافر شكست سختي خورد، علت اين شكست آن بود كه سلطان 
سنجر، يكي از پسران خوارزمشاه آتسز بن محمد را كشته بود، 

او . ائيد كه در فرارود اقامت داشتندخوارزمشاه به تركانِ خطا گر
تركان فرارود را به طمع تصرف شهرها انداخت و آنان را به اين 
كار تشويق كرد، و با آنان پيوند زناشويي بست و ايشان را 

هايي كه در قلمرو سلطنت سلطان سنجر برانگيخت تا بر سرزمين
با بود، دست اندازي كنند و آنان هم با سيصد سوار براي جنگ 

 ) 38-9/ 20: 1355اثير، ابن(» .سلطان سنجر حركت كردند
: نويسدباره مياين الجوزي، در بن علي  بنعبدالرحمن الفرج ابي
سنجر برادر خوارزمشاه را به قتل رسانيد، پس خوارزمشاه به نزد «

گورخان با . گورخان رفته و با او روابط دوستانه برقرار كرد
جنگ سلطان سنجر آمد در حالي كه سنجر سيصدهزار سوار به 

پس گورخان، سنجر را چنان سختي . فقط يكصدهزار سوار داشت
شكستي داد  كه تا به آن روز چنان واقعه عظيمي ديده نشده بود 

ابن ( 23F1».اتفاق افتاد 536و آن واقعه در محرم اين سال سال 
: و يا قول فواد عبدالمعطي الصياد كه) 97: 1358جوزي، 

تاييان كساني بودند كه به تحريك آتسز خوارزمشاه ، سلطان قراخ
 )66/ 1: م1970الصياد، ( 24F2.سنجر را شكست دادند

اگرچه منابع بسياري، تحريك قراختاييان توسط آتسز براي حملـه  
رسد برخي مورخان  اند، اما به نظر ميبه سلجوقيان را بيان  داشته

انـد زيـرا   تندروي كـرده و از آن جمله ابن اثير، در اين مورد كمي 
اگرچه آتسز خوارزمشاه مدتها با سلطان سنجر سلجوقي درگيـري  
داشته و چندين مرتبه با وي به جنگ پرداخت و هر بـار شكسـت   

آورد امـا   خورده و سر تعظيم در مقابل سلطان سلجوقي فـرو مـي  
                                                

هدنه و قد  نهمايكافر ترك و كان ب يو كان سنجر قدقتل اخا خوارزمشاه ال« -1
 فضربوا فارس الفثلثمائه الف فارس و كان هو معه مائه  يف هيفسار ال هيتزوج ال

: 1358،يابن جوز(»محرم هذه السنه يسنجر فلم تر وقعه اعظم منها و كانت ف علي
97  ( 
لقراختطائيون هم الذين تغلبوا علي السلطان سنجر بتحريض من و هؤاالء ا« -2

 )66  ،1ج: م1970الصياد، (» .أتسز خوارزمشاه

تـر از  كمك از يك دولت غير مسـلمان و شـايد بسـيار پرقـدرت    
بير شاهي چون آتسز خوارزمشـاه، بـه دور   سلطان سلجوقي، از تد

ــاريخ دانشــگاه  . اســت ــراهيم قفــس اوغلــي، اســتاد ت پرفســور اب
: دارد كـه  رائـه نمـوده و بيـان مـي    استانبول، نيز همـين نظـر را ا  

روايات مربوط به تحريك و تشـويق قراختاييـان عليـه سـلطان     «
قفـس  (» .سنجر از جانب آتسز، به دور از حقيقت و واقعيت اسـت 

وي در ادامه در مورد دليل بي اصل بودن اين ) 62: 1367ي، اوغل
در اثر ابن اثير و بعضي منـابع مـؤخّر گفتـه    « : نويسد ها ميروايت

شده است كه جنگ قراختاييان عليه سلطان سنجر ممكـن اسـت   
هـاي آتسـز خوارزمشـاه بـه انتقـام      تحريكات و تشويق ءدر نتيجه

و قتل فرزنـدش،  . م 1138ژوئن / ق .ه 532جنگ جمادي الثاني 
آتليق، صورت گرفته باشد؛ ليكن در همان ايام، خوارزمشـاه بـراي   
جلوگيري از تهاجم قراختاييان به اراضـي وي و نيـز جلـوگيري از    
قتل و كشتار اهالي، مجبور به مصالحه گرديد و عالوه بر هداياي 

ايـن  . هـزار دينـار خـراج بپـردازد     30فراوان متعهد شـد سـاليانه   
بي اصل بودن روايـت فـوق را بـه طـور آشـكار نشـان        مصالحه،

 )67: همان(» .دهد مي
اما دومين مشكل اساسي كه سلطان سنجر سلجوقي با آن مواجه 
ــر مســلمان   ــازه وارد و غي ــا دشــمناني ت ــري وي ب ــد، درگي گردي

-اين تازه. بود كه از قدرت زيادي نيز برخوردار بودند) قراختاييان(
هــاي اسـالمي گــذر كـرده و دولــت   واردان كـه بـه زودي از مرز  

قراخاني را مطيع ساخته و بر پايتختش دست يافته بودند حـال بـا   
ترين حـاكم مسـلمان در آن زمـان، يعنـي سـلطان سـنجر،       قوي

زودي نيز با وي از در جنـگ و نـزاع درآمدنـد؛     همسايه شده و به
اما اينكه اين حادثه در چه سالي و در كجـا رخ داده و آيـا سـنجر    

گر جنگ بود يا قراختاييان، مواردي است كـه بايـد بـه دقـت     آغاز
يـابيم كـه    با تأملي در منابع مختلف درمي. مورد بررسي قرار گيرد

اين منابع در مورد سال اتفاق اين حادثـه و همچنـين مكـان آن،    
دارند، ظهيرالدين نيشابوري و محمدبن علـي بـن    اختالف زيادي

و  -جوقي هســتندكــه مورخــان عصــر ســل -ســليمان راونــدي 
همچنين حمداهللا مستوفي، از نويسندگان متقدم، زمان اتفاق ايـن  

نويسـندگان معاصـر   . داننـد  مـي . ق.ه535تاريخي را سـال   ءواقعه
فراي و عباس پرويز نيز با نظـر راونـدي، نيشـابوري و    . ن.مانند ر

. ق.ه 535مستوفي، موافق بـوده و ايـن واقعـه را از وقـايع سـال      
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نظـامي عروضـي   : نويسـندگان بسـياري همچـون    امـا  25F1.دانند مي
، ديويد مورگـان، پـاول هـرن، قفـس اوغلـي،      )مؤلف چهار مقاله(

اهللا مشكوتي، عبدالرفيع حقيقت، ذبـيح اهللا صـفا و محمـد    نصرت
. م 1141/ ق .ه536مدد، جنگ سنجر بـا قراختاييـان را در سـال    

  26F2.دانند مي
رد و تقريباً اكثر راجع به مكان اين نبرد اجماع بيشتري وجود دا

مورخان و محققان، چه متقدم و چه متأخّر، محل وقوع اين 
كه در اطراف  -مهم تاريخي را دشتي به نام قطوان ءواقعه

امپراطوري : 1نقشهء شماره : ك.ن(. دانند مي -سمرقند واقع بوده
 )قراختاييان

 
برگرفته از اطلس تاريخي ايران، [امپراطوري قراختاييان ) 1نقشه

 )قطوان ءنبرد دو دولت قراختاييان و سلجوقيان در منطقه] ( 87: 1378
دشت قطوان مرغزاريست « :گويد حمداهللا مستوفي دراين باره مي

مردم . از مرغزارهاي بهشت، چون آن زمين در واليت كفار است
كردند تا چون اين همه مسلمانان آنجا  تحقيق معني آن نقل نمي
شكوه سلطان سنجر از . ه اظهار رسيدشهيد شدند سرّ اين معني ب

« ) 450: 1362مستوفي، (» .اين شكست در دل مردم كم شد
مشكوتي، ( 27F3».قطوان در شش فرسخي سمرقند بوده است

نام » ضرغام« تنها منبعي كه از محلي ديگر به نام ) 26: 1343
برده و اين منطقه را محل جنگ ميان سنجر و قراختاييان 

« : گويد وي در اين باره مي. حقيقت استداند، عبدالرفيع  مي

                                                
: 1362مستوفي، .  172: 1333راوندي، : ك.باره، ر نيدر ا شتريب يآگاه يبرا -1

 .137: 1351پرويز، .  247: 1348فراي، .  45: 1332نيشابوري، .  449
و   68: 1367و قفس اوغلي،   66: 1349و هرن،  65: 1373مورگان، : ك.ر -2

 . 91: تا و صفا، بي 374: 1354و حقيقت،  26: 1343مشكوتي، 
و  91ص: تا تاريخ ادبيات ايران، بي: صفا: ك.باره، ر نيدر ا شتريب يآگاه يبرا -3

و فراي، بخارا دستاورد قرون وسطي،  65، ص1373مورگان، ايران در قرون وسطي، 
 .247ص: 1348

-سرانجام همانطور كه مورد نظر آتسز بود و مقدمات آن نيز طرح
بيني شده بود جنگي سخت و خونين بين سپاه ريزي و پيش

در قسمت فرارود (سنجر و افراد قراختايي در دره ضرغام 
هر حال، سلطان  به) 374: 1354حقيقت، ( .»درگرفت) سيحون

وقي كه خبر ورود قراختاييان به مرزهاي اسالمي را سنجر سلج
برخي منابع، . شنيده بود آماده نبرد با اين كافران تازه وارد گرديد

حركت سنجر براي نبرد با قراختاييان را در پي درخواست حاكم 
خان اين محمودخان، پسر ارسالن. دانند مي) محمودخان(سمرقند 

از درگذشت پدر،  محمد، حاكم شهر سمرقند بوده كه پس
حاكميت سمرقند را بدست گرفته اما حال با تجاوزات مدام 

به زودي اوضاع، بسيار بغرنج . رو گرديده بود قراختاييان، روبه
محمودخان كه بسيار مرعوب شده بود، مجبور به «گرديد و 

ظاهراً قدرت . تقاضاي كمك از سنجر براي دفع خطر آنان شد
ست كه سنجر دست به بزرگترين قراختاييان بدان حد بوده ا

اين واقعيت را از تعداد . لشكركشي در طول سلطنت خود زد
امرايي كه در لشكر سنجر حضور داشتند و به رقَم بااليي كه 

توان  به خوبي مي. تمام مورخين براي سپاه سنجر ذكر كرده اند
دريافت، اگر قول ابن اثير صحيح باشد، حتي امير غور و سلطان 

: 1378صادقي، (» .اندز در اين لشكركشي حضور داشتهغزنه ني
به اين ترتيب سلطان سنجر بنا به ) 26: 1343مشكوتي، .  152

درخواست محمودخان حاكم سمرقند و به تحريك برخي از امراء 
و رجال دولت و همچنين براي جهاد با كفار، راهي جنگ با 

كسان  از آن طرف نيز قراختاييان توسط. قراختاييان گرديد
همانگونه كه پيش از اين . شدند ديگري به اين نبرد، تحريك مي

نيز آمد يكي از اين عوامل تحريك كننده، از قول برخي منابع، 
، اما به غير از اين  28F4)كه جاي ترديد دارد(آتسز خوارزمشاه بوده 

عامل، عوامل ديگري نيز بودند كه در ذيل به آن پرداخته 
» ها قرلق«ز تحريك قراختاييان توسط در برخي منابع ا: شود مي

براي مثال بنداري در اين باره . سخن به ميان آمده است
طوايف قرلق كه در اطراف سمرقند مقيم بودند «: نويسد مي

عمال سنجر بر آنان . هاي فراوان شدندصاحب اموال و گله

                                                
بالفاصله  زيخوارزم و قلمرو تحت تسلط خوارزمشاه آتسز ن نيكه سرزم يياز آنجا -4

 وارد در قطوان، مورد هجوم قوم تازه يپس از شكست سلطان سنجر سلجوق
از  ييبا گورخان قراختا ،يقرار گرفته و خوارزمشاه از ترس شكست و نابود قراختايي

هزار  يس اديز اريآن هم به مبلغ بس - انهيسال يدر مصالحه درآمده و پرداخت خراج
 كيتحر يعنيگفته  نيدر ا ي توانكه م ي رسدبه نظر م ي كندرا قبول م -ناريد

 .       كرد ديگورخان توسط آتسز ترد



 ...بازكاوي تاريخ سياسي فرارود                                                                                                                                             
  

 

19 

سخت گرفتند، پس، طوايف قرلق نمايندگاني نزد سلطان سنجر 
شدند تا پنج هزار شتر و پنج هزار اسب و پنجاه  فرستاده، حاضر

هزار گوسفند، تقديم سلطان كنند و در پناه سلطان باشند، سلطان 
سنجر تقاضاي آنها را رد كرد و طوايف قرلق نيز به شرق 

پناه بردند و او را به حمله، ) اوزخان(مهاجرت كرده به پادشاه ختا 
ي به سوي اوزخان با هفتصد هزار سپاه. تحريك كردند

راوندي نيز از ) 333-34: 1356بنداري، (» .ماوراءالنهر حمله برد
به قراختاييان براي جنگ با سلطان ) خرلق(پيوستن طوايف قرلق 

الخان، كافر خطايي، روي « : سلجوقي سخن به ميان آورده
بديشان نهاد با عدد رمل و نمل و خيل، خرلق سي چهل هزار 

برخي از ) 172: 1333راوندي، . (»...سوار از پس، درآمدند
-اند، براي نمونه ذبيحنويسندگان معاصر نيز در اين باره نظر داده

هم با قراختاييان ) خرلخ(تركان قرلق « : نويسد اهللا صفا مي
همگامي كردند و در نبردي كه در قطوان روي داد وهني عظيم 

سد ر به نظر مي) 91: تا صفا، بي(» .بر سنجر و سنجريان وارد آمد
و سلطان سنجر در اين ) حاكم سمرقند(عملكرد محمودخان

شرايط بحراني، چندان عقالني نبوده است؛ زيرا نه تنها رفتارهاي 
نامناسب آنان با قرلغان سبب پيوستن اين قبايل پرجمعيت به 

نگاريهايي كه قبل از نبرد  قراختاييان شد، بلكه مراودات و نامه
تا آنجا كه مربوط . و بدل گرديد قطوان، بين سنجر و گورخان، رد

به نحوي كه حتي . شد، نامناسب و مغرورانه بود به سنجر مي
ساالران سنجر، طاهر بن فخرالملك، نيز با چنين رئيس ديوان

گونه قراختاييان، كه قرلغان نيز در بدين. اقداماتي مخالفت كرد
تحريك آنان براي تهاجم به سپاه سنجر موثر بوده اند، يورش 

 )152-53: 1378صادقي، . (خود را آغاز كردند
 ءحال، قراختاييان چه به تحريك قرلغان و چه با انگيزه

كشورگشايي و براي بدست آوردن غنايم و اماكني براي چراي 
ي تحت تسلط سنجر سلجوقي حركت احشام خود، به سوي نواح

قراختاييان . كردند، و در محلي به نام قطوان، درگيري آغاز شد
29Fاثير سيصدهزار سواركه به قول ابن

، 1355اثير، ابن: رك(بودند،  1
به زودي توانستند بر سپاهيان سلطان سنجر، فائق آمده ) 39/ 20

ان سپاه تعداد كشته شدگ. و بسياري از آنان را به قتل برسانند

                                                
البته در مورد تعداد نيروهاي گورخان و همچنين تعداد لشكريان سلطان سنجر  -1

عداد نيروهاي گورخان را هفتصد هزار مثالً بنداري، ت. نظرات متفاوتي ارائه شده است
 )233بنداري،ص : رك(نفر آورده 

 

. مسلمانان را بعضي از منابع حتي تا صدهزار تن آورده اند
برخي منابع ديگر تعداد كشته شدگان را كمتر اعالم ) همانجا(

و لشكر خوراسان « : داد مثالً قول راوندي كه بيان مي. اندنموده
را وهني برافتاد كه قرب سي هزار آدمي از جملت سه چهار هزار 

» .مناصب و ارباب دولت كشته شدند معروفان امرا و اصحاب
سد كه راوندي فقط  رالبته به نظر مي) 172-73: 1333راوندي، (

سخنان خواجه ظهيرالدين نيشابوري مؤلف  ءبازگو كننده
سلجوقنامه است و فقط در بعضي مواقع تغييراتي كوچك در 

ظهيرالدين نيشابوري تعداد كشته . مطالب وي ايجاد كرده است
چهل هزار نفر دانسته كه دو هزار نفر آنان از  شدگان را سي

: 1332نيشابوري، : ك.ر. (اندبزرگان و امرا و صاحب منصبان بوده
سلطان را نه راه « در هر حال اوضاع آنچنان نامساعد شد كه) 46

گفت ] حاكم سيستان[پس بود و نه پيش، تاج الدين ابوالفضل 
نماند، سلطان با ، جاي ثبات و توقف ]سلطان سنجر[اي خداوند 

سيصد سوار نامدار در ميان آهن، بر ميان خيل تتار زد و چون 
برون آمد از آن فوج ده پانزده سوار مانده بودند؛ همچنان روي در 
بيابان و عنان مقاومت برتافت و قالوزي تركمان بدست آوردند و 
سوي بلخ آمد و برحصار ترمذ برآمد تا بقاياي منهزمان از اطراف 

ب برسيدند و تهنيت ماندگان و تعزيت گذشتگان و جوان
 )173: 1333و راوندي،  46: 1332نيشابوري، ( 30F2».دادند مي

سلطان سلجوقي كه هنوز ترس از قدرت اين تازه واردان در 
عمق وجودش رخنه داشت، با تالش بسيار، خود را به حصار ترمذ 
رسانيد و در پشت ديوارهاي امن اين شهر، آرام گرفت اما 

ادآوري قتل و كشتار تعداد زيادي از مسلمانان و اسارت ي
كه جان خود را  -سرداراني همچون ملك تاج الدين ابوالفضل

و همچنين اسارت  -به خطر انداخته بود) سنجر(براي رهايي وي 
. آزرد تركان خاتون، همسر سنجر، سلطان را به سختي مي

در مورد  فريدالدين كاتب كه همواره مالزم سلطان سنجر بوده
 :سرايد قطوان چنين مي ءواقعه

 شاها ز سنان تو جهاني شد راست«
 تيغ تو چهل سال ز اعدا كين خواست        

 گر چشم بدي رسيد آن هم ز قضاست
 »آنكس كه به يك حال بماندست خداست              

                                                
: 20،ج1355ابن اثير، : ساير منابعي كه در اين مورد مطالبي را بيان داشته اند -2

: 1362مستوفي، . 65-6: 1373مورگان، . 96-97ص:  1358ابن جوزي، . 39ص
449. 

 )46: 1332نيشابوري،. 449: 1362مستوفي، .173: 1333راوندي،(
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مهم ديگري كه بايد به آن پرداخت سرنوشت اسرايي بود  ءنكته
ان افتادند و همانطور كه گفته شد بين آنان كه بدست قراختايي

الدين ابوالفضل، ملك نيمروز، و نام سردار بزرگي همچون تاج
ظهيرالدين . خورد خاتون، همسرِ سلطان، به چشم ميتركان

ملك « : نويسد سرنوشت اين دو چنين مي ءنيشابوري درباره
هاي نيمروز، تاج ابوالفضل، در قلب به جاي سلطان بايستاد و جنگ

لشكر خطاي از او شگفتي و اعجاب نمود، او را پيش . سخت كرد
خاتون كه هم آنجا مانده بود، ايشان را نيكو الخان بردند با تركان

مي داشت و بعد از يكسال هر دو را پيش سنجر فرستاد و ملك 
 )46: 1332ظهيرالدين نيشابودي، . (ماوراءالنهر را گرفت

 

بزرگ، پس از  اوضاع سياسي فرارود و خراسان -6
 مرگ سلطان سنجر سلجوقي

پيش از اين دريافتيم كه قراختاييان بر سرزمين محمود قراخاني 
خويش، با  ءچيره شدند و سنجر سلجوقي، جهت ياريِ خواهرزاده

سپاهي انبوه به نبرد قراختاييان رفت؛ اما اين نبرد براي سنجر و 
طان سپاهيانش سرنوشتي شوم داشت و از اعتبار و وقار سل

اگرچه سلطان توانست از . سلجوقي تا حدود زيادي كاسته شد
دست قراختاييان فرار كند، اما رهايي از چنگ قراختاييان، پايان 

پيش از اين از دو معضل اساسي سنجر، يعني . مشكالت وي نبود
هايش با آتسز خوارزمشاه و سپس نبرد وي با قراختاييان درگيري

گونه كه گفته شد آمد؛ اما هماندر دشت قطوان، سخن به ميان 
تر از دو معضل وي در اواخر عمر خويش با معضلي بسيار جدي

نخست رو به رو شد و آن حمالت تركمانان غز به خراسان 
اگرچه سلطان سلجوقي توانسته بود به همت . بزرگ بود

الدين ابوالفضل، ملك نيمروز ، از چنگ سرداراني چون تاج
اما اين بار رهايي از چنگ غزها ميسر ختاييان، خالصي يابد 

ق به اسارت غزها درآمد .ه548سلطان سلجوقي در سال . نگرديد
. و به مدت سه سال در چنگ اين تركمانان پرقدرت اسير بود

ق و پس از مرگ .ه 551اگرچه سلطان، سرانجام در سال 
توانست از چنگ  -بردكه با وي در اسارت بسر مي -همسرش

د اما تحمل اين همه مصائب براي فردي كه به غزها رهايي ياب
از حدود خطاي و ختن تا اقصاي مصر و « قول حمداهللا مستوفي 

شام و از بحر خزر تا ملك يمن در حوزه تصرف او بود و در ميان 
سالطين اسالم همچنان بود كه پرويز در ميان اكاسره، از فتوح 

تبر كرد كه در بسيار و علو رتبت و كام روايي، نوزده مصاف مع
-بسيار رنج) 448: 1362مستوفي، (» . هفده، مظفر و منصور بود

آور بود و اين همه درد و رنج، پشت سلطان سلجوقي را شكست 
 . ق درگذشت.ه552يا  551و وي به زودي در سال 

با تأمل در آثار مورخان متقدمي همچون ظهيرالدين نيشابوري، 
يابيم كه اكثر مستوفي درميراوندي، بنداري، جويني و حمداهللا 

تأليفات مورخان ياد شده در توضيح تاريخ دولت سلجوقي بعد از 
هاي بسيار زياد شاهزادگان فوت سلطان سنجر اوالً از درگيري

دهند و ثانياً اكثر سلجوقي با يكديگر بر سر تاج و تخت خبر  مي
-اين مورخان برآنند كه با فوت سلطان سنجر سلجوقي و قدرت

سالطين خوارزمشاهي، به زودي خراسان بزرگ از دست  گيري
سلجوقيان خارج شده و تحت تسلط سالطين خوارزمشاهي و 

آيد، به اين ترتيب بعد از فوت سلطان سنجر، غوري  درمي
نزديكترين شاخه از سلجوقيان به قلمرو دولت قراختايي، 

عراق هستند كه در نواحي عراق عجم يعني ري و  ءسالجقه
زياد  ءاراك و نواحي اطراف آن قدرت دارند، اين فاصله همدان و

داد، اين در حالي است كه از آن طرف امكان رابطه را كاهش مي
نيز دولت قراختايي پس از شكست سلطان سنجر در جنگ 

ق اوالً نواحي سمرقند و اطراف آن را در .ه536قطوان در سال 
ثانياً . اشتگزار خويش باقي گذدست قراخانيان به عنوان خراج

-شهر بخارا را به يك خاندان روحاني و سياسي به نام آل ءاداره
واگذار نمود و ثالثاً روابط گورخانان قراختايي با دولت در  31F1نبرها

گيري خوارزمشاهيان و به ويژه ارتباطات اين دو دولت حال قدرت
محمدخوارزمشاه، در زمان تكش،سلطانشاه و كمي پس از آن 

براي ارتباط ميان قراختاييان و سلجوقيان باقي ديگر فرصتي را 
بسيار مهم را هم از ياد برد كه  ءاين نكته البته نبايد. گذاشتنمي

ه،ق و توسط سلطان  590دولت سلجوقيان عراق نيز در سال 
ديگري از سالجقه نيز كه  ءشاخه. تكش خوارزمشاه از ميان رفت

                                                
در ماوراءالنهر و بخارا بودند كه  ياسيو س يروحان يخاندان ي مازه،بن ايآل برهان  -1

خاندان در اصل از مرو برخاسته بودند  نيا. م قدرت داشتند13/ ق .ه 7و  6در سدهء 
ي دوم، عمر بن خطاب،  م فهيمهاجر بودند و نسبت خود را به خل ياز نژاد عربها يول

بخارا،  ياسيخاندان عالوه بر امارت س نيشدهء ا هشناخت يتهايشخص. رساندند
و قدرت  تيرا كه در آن مناطق، اكثر-ماوراءالنهر  ي مذهبامت مسلمانان حنفام

و گاه » امام«گاه با عنوان  نانياز ا. را بر عهده داشتند -بودند يقابل توجه
آل . غلبه داشت شانيا نيعناو گريعنوان صدر بر د يول ي شد،م ادي» سلطان«

تحمل  انيو خوارزمشاه انيياقراخت يكه در كشاكش قدرتها ييبرهان، با همه رنجها
ماوراءالنهر  ينيد يبخارا و رهبر ييو فرمانروا ياسيكردند همچنان بر مسند قدرت س

و سپس سلطهء  دنديبه قدرت رس انيخوارزمشاه لهيآنان در آغاز به وس. ماندند
قرن هفتم  ليدر اوا انييدنبال سقوط قراختا به. رفتنديرا پذ انييو قراختا انيقراخان

بود،  انييكه وابسته به قراختا ز،يآنان ن يو صدارت مذهب ياسيس ييرمانرواق ف.ه
 ) 606-608ص  ،يبزرگ اسالم المعارف رهيدا. ( سقوط كرد
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مكان ارتباط با در كرمان قدرت داشتند به جهت فاصله مكاني، ا
ه،ق توسط  583قراختاييان را نداشتند و آنان نيز در سال 

 .تركمانان، از ميان رفتند
رسد كه به داليل زير، با خاتمه در مجموع، چنين به نظر مي

يافتنِ عمرِ سلطان سنجر، خراسان بزرگ، نه به مكاني براي 
درگيري ميان قراختاييان و سلجوقيان، بلكه به محلي جهت 

لش هاي سياسي و نظامي ميان سه دولت خوارزمشاهيان، چا
 : غوريان و قراختاييان، مبدل گرديد

سنجر سلجوقي، ميان شاهزادگان سلجوقي با فوت سلطان -1 
بر سر رسيدن به تاج و تخت درگيري بسيار رخ داد و هيچ از يك 
 . از آنان حتي به فكر گرفتن انتقام شكست قطوان نيز نيفتادند

زودي، سالطين خوارزمشاهي و به ويژه از زمان سلطان به  -2
بزرگ به دست  تكش خوارزمشاه، بسياري از نواحي خراسان

خوارزمشاهيان افتاد و جانشينان سنجر و برادرانش، بيشتر در 
نواحي عراق عجم نفوذ و استيال داشتند و اين سبب شد تا ميان 

اين در حالي بود . دبسيار زياد بيفت ءسلجوقيان و قراختاييان فاصله
كه غوريان نيز به زودي ادعاي مالكيت بر بسياري از مناطق 
خراسان را نمودند و ميان خوارزمشاهيان و غوريان بر سر تسلط 

ها پاي دولت اين نزاع. هاي بسيار درگرفتنزاع خراسان بزرگ
قراختاييان، پس از شكست  -3. قراختايي را نيز به ميان كشاند

گزار خويش نموده و شهر سمرقند ن، آنان را خراجدادن قراخانيا
آنان حاكميت شهر . گزار قراخاني واگذار نمودندرا به حكام خراج

برهان واگذار كرده و بخارا را هم به خاندان روحاني و سياسي آل
به اين ترتيب به اطاعت ظاهري اين اُمرا اكتفا كردند و خود در 

كان يافتند و اين اقدام، مناطق كاشغر و بالساغون و ختن، اس
با  -4. كردقراختاييان و سلجوقيان را بيشتر و بيشتر مي ءفاصله

به (و غوريان ) به ويژه از دوران تكش(قدرتگيري خوارزمشاهيان 
، در فرارود و )الدين غوريالدين و شهابويژه از دوران غياث

خراسان بزرگ، دولت قراختايي، با اين دو دولت همسايه شده و 
ولت سلجوقي به طور كلي از جريان ارتباط با قراختاييان كنار د

 .  رفت
 

 نتيجه گيري -7
نوشتار حاضر بر آن بود تا ضمن بازكاوي دقيق اوضاع سياسي 
سرزمين هاي فرارود و خراسان بزرگ، طي قرن ششم هجري، 
روابط ميان دو حكومت قراختايي و سلجوقي را مورد بحث و 

رو و با توجه به آنچه در جريان متنِ  از همين. مداقّه قرار دهد
موج دوم  -1: نوشتار بدان پرداخته شد، نتايج ذيل بدست آمد

مهاجمين ليائويي پس از شكست و از ميان رفتن امپراطوريشان 
يه ليو « در سرزمين چين شمالي، به رهبري فردي به نام 

، حركت خود به سمت غرب را ادامه داده و پس از عبور »داشي
نخست  ءولستان و مطيع ساختن اويغورها، توانستند در نيمهاز مغ
آسياي ميانه، دولتي جديد به نام  ءق و در منطقه.ه6./م12قرن 

 -اندرا كه مورخان مسلمان، آن را قراختايي ناميده -ليائوي غربي
آنان عالوه بر فتح نواحي مغولستان و آسياي  -2. تأسيس نمايند

تر حركت كردند و در غربيميانه  باز هم به سوي نواحي 
هاي مسلمان ساكن فرارود و خراسان بزرگ، همسايگي دولت

قرار گرفتند، اولين دولت اسالمي كه با آنان  رو به رو شده و به 
سرعت، تحت تسلط دولت قراختايي قرار گرفت، دولت قراخاني 

در هنگام هجوم گورخان قراختايي  -3. خانيه بوديا همان ايلك
كه فردي به نام محمودخان -حاكم قراخاني سمرقند  به فرارود،

از سلطان سنجر سلجوقي كمك طلبيد، سلطان نيز به سوي -بود
وي در حالي كه سپاه بسيار نيرومندي را . سمرقند لشكر كشيد

هم فراهم ساخته بود در دشت قطوان رو در روي قراختاييان 
سرنوشتي آرايي نمود؛ اما اين نبرد براي سنجر و سپاهيانش صف

سلطان، توانست . شوم داشت و به شكست سخت سنجر انجاميد
جان سالم بدر ببرد اما اوضاع آشفته مملكت و وجود مشكالتي 

تر حمالت تركمانان چون شورش آتسز خوارزمشاه و از آن مهم
كه نه تنها سپاهيان سنجر را شكست دادند بلكه خود و  –غز 

فرصتي را  -ت داشتندهمسرش را نيز به مدت سه سال در اسار
حتي براي فكر رويارويي مجدد با قراختاييان و گرفتن انتقام از 

بعد از فوت  -4. آنها براي سلطان پير سلجوقي باقي نگذاشت
هاي زياد شاهزادگان درگيري) وي نيز عواملي از جمله الف

گيري سالطين قدرت) ب. سلجوقي با يكديگر بر سر تاج و تخت
، كه به زودي خراسان بزرگ را از دست غوري و خوارزمشاهي

از ) ج. سلجوقيان، خارج ساخته و تحت اقتدار خويش درآوردند
ق توسط سلطان .ه590ميان رفتن سلجوقيان عراق در سال 

واگذري حكومت شهر سمرقند به حكام ) تكش خوارزمشاه و د
برهان، گزار قراخاني و شهر بخارا به خاندان روحاني آلخراج

ن را تا حدود زيادي از نواحي تحت اقتدار بقاياي قراختاييا
 . سلجوقيان، دور كرد
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كه بيشتر در نواحي  -به اين ترتيب بعد از فوت سلطان سنجر 
اوالً اقتدار سلجوقيان بزرگ از ميان  -كردخراسان حكومت مي

هاي رفت و خراسان بزرگ محلي شد براي منازعه و درگيري
وري كه بعضاً دولت مداوم دو دولت خوارزمشاهي و غ

خوارزمشاهي براي از بين بردن رقيب خويش از گورخانان 
ثانياً نزديكترين شاخه از . گرفتقراختايي نيز كمك مي

عراق نيز در  ءسلجوقيان به قلمرو دولت قراختايي، يعني سالجقه
از . ق و توسط سلطان تكش خوارزمشاه از ميان رفت.ه 590سال 

تايي نيز با واگذاري حكومت شهر طرفي ديگر، گورخانان قراخ
-گزار قراخاني و تحويل شهر بخارا به آلسمرقند به حكام خراج

 .برهان، روز به روز از سالجقه دورتر شدند

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ...بازكاوي تاريخ سياسي فرارود                                                                                                                                             
 

 

23 

كتابنامه
 .علمي: ، تاريخ كامل، ترجمة ابوالقاسم حالت، تهران)1355(ابن اثير، عزالدين

 .ناجا، بيتواريخ ملوك و االمم، بي ، المنتظم في)1358(جوزي، ابوالفرج ابن
 . جا، بي3،  العبر، ترجمه عبدالحميد آيتي، ج)1366(خلدونابن

 .دارالتعارف للمطبوعات: ، المغول بين الوثنيه و النصرنيه واالسالم، بيروت)م1993(االمين،حسن
 . النهضه العربيهدار: ، المغول في التاريخ، الجزء االول، بيروت)م1970(الصياد، فواد عبدالمعطي

 .اميركبير: ، ترجمه قمر آريان، تهران)دوران خالفت(، جهان اسالم )1384(اشپولر، برتولد
 .خيام: ، تهران9، تاريخ مفصل ايران،چ )1380(اقبال آشتياني،عباس

 . اميركبير: ، تهران5، تاريخ ايران كمبريج، ترجمه حسن انوشه، ج)1379(باسورث،ا،ك، وديگران
 .طوس: ، تاريخ تركان آسياي ميانه،ترجمه غفاري حسيني، تهران)1376(و بارتولد،و،
 .بنياد فرهنگ ايران: ، تركستان نامه،ترجمه كريم كشاورز،تهران)1352( _____

 .كتابفروشي زوار: ، امپراطوري زرد چنگيزخان و فرزندانش، ترجمه اردشير نيكپور، تهران)1346(باركهاوزن، يواخيم
بنياد : هاي ميانه، ترجمه و تحقيق دكتر هاشم رجب زاده، تهران، ايران و ماوراءالنهر در نوشته هاي چيني و مغولي سده)1381(برتشنايدر، اميلي

 . موقوفات دكتر محمود افشار
 .ايرانبنياد فرهنگ : حسين جليلي، تهران ، ترجمة محمد)تاريخ سلسلة سلجوقي(، زبده النصره و نخبه العصره )1348(بنداري اصفهاني 

 .اميركبير: ، شناسايي منابع و مآخذ ايران ، تهران)1377(بيات، عزيزاهللا، 
  .خيام: تهران 5فرهنگ آنندراج ، زير نظر محمد دبيرسياقي، ج ،)بي تا(پادشاه، محمد

 . جاويدان: ، چنگيزخان، ترجمه علي اقبالي، تهران )1369(پرشرون، موريس، 
 .نابي: خوارزمشاهيان، تهران ، تاريخ سالجقه و)1351(پرويز،عباس

 . انجمن تاريخ افغانستان: طبقات ناصري، تصحيح عبدالحي حبيبي،كابل). 1343(جوزجاني، منهاج سراج 
 . دنياي كتاب: ، تهران3تاريخ جهانگشا، به سعي محمد قزويني، چ). 1382(جويني،عطاملك

 .بنياد نيكوكاري نورياني، بي جاتاريخ نهضتهاي ملي ايران، انتشارات ). 1354(حقيقت،عبدالرفيع
 . ميراث مكتوب: عباس قلى غفارى فرد، تهران حي، تصح تاريخ رشيدى  .)1383(دوغالت، ميرزا محمد حيدر
 .اميركبير: راحه الصدور و آيه السرور، با تصحيح محمد اقبال و حواشي مجتبي مينوي، تهران). 1333(راوندي، محمد بن سليمان

 .وزارت امور خارجه: اران از دوران باستان تا آغاز عهد مغول، تهران ).1380(رضا، عنايت اهللا،
ش (، مجله پژوهشهاي تاريخي، دانشكده ادبيات دانشگاه اصفهان، »گيري امپراطوري قراختاييتحليلي بر چگونگي شكل« ). 1387(روستا، جمشيد 

 . 93-112، ص )53
 . اميركبير: ، تهران2ولقاسم حالت، چتاريخ فتوحات مغول،ترجمه اب). 1380(ساندرز،ج،ج

 .اميركبير: مجمع االنساب، تصحيح مير هاشم محدث، تهران). 1363( اي، محمد بن عليشبانكاره
 .   فردوس: ، تهران10تاريخ ادبيات در ايران، چ). 1373(اهللاصفا، ذبيح 

 . اميركبير: نتاريخ ايران از اسالم تا سالجقه، ترجمه حسن انوشه،تهرا). 1363(ن.فراي،ر
 . سمت: تهران. تاريخ تحوالت سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ايران در دوره سامانيان). 1381(فروزاني، سيدابوالقاسم

 .180-221، ص 9شماره . ، مجله ايران شناخت»جغرافياي تاريخي فرارود« ). 1377(، _____
 .گستره: يان،ترجمه داوود اصفهانيان،تهرانتاريخ دولت خوارزمشاه). 1367( قفس اوغلي، ابراهيم

پژوهشگاه علوم : هاي ديوان لغات الترك، ترجمه و تنظيم سيدمحمد دبيرسياقي، تهرانها و پسوندنام و صفت). 1375(كاشغري،محمود بن حسين 
 .انساني و مطالعات فرهنگي

 .سمت: سياست وحكومت در آسياي مركزي، تهران). 1376(كوالئي،الهه 
 .علمي فرهنگي: ، تهران4امپراطوري صحرانوردان،ترجمه ابوالحسن ميكده، چ). 1379(ه،رنه گروس

 . اميركبير: تاريخ گزيده، به اهتمام عبدالحسين نوايي، تهران). 1362(مستوفي،حمداهللا 



 پژوهشي پژوهشنامه خراسان بزرگ-فصلنامه علمي 
 

24 

 .جااز سالجقه تا صفويه، بي). 1343(اهللا مشكوتي، نصرت
 .طرح نو: ترجمه عباس مخبر، تهرانايران در قرون وسطي، ). 1373(مورگان، ديويد

 .گالله خاور: سلجوقنامه،تهران). 1332(نيشابوري، ظهيرالدين 
 .خوارزمي: سفيران پاپ در دربار خانان مغول، ترجمه مسعود رجب نيا، تهران). 1353(،ويلتس،دوراكه

 .نشر بين الملل كت چاپ وشر: تاريخ اسالم كمبريج، ترجمه تيمور قادري، تهران). 1383(هولت، پي،ام، و ديگران
 

Biran, Michal (2005). The Empire of the Qara Khitai in Eurasian History  ، Cambridge University 
press.  

 


