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 چکیده 
تاکنون تحلیل روشنی از تاریخ تحوالت سیاسی سرزمین خوارزم در قرون سوم و چهارم 

برخی از پژوهشگران، همه خاندانهای سیاسی از عصر باستان تا . هجری ارائه نشده است
ه باستانی آل آفریغ حکومت آل مأمون را، به اشتباه خوارزمشاه خوانده و آنها را استمرار سلسل

اما ابهامات ! اند از این رو آل آفریغ و آل عراق را نیز حکومتی واحد به شمار آورده. اند دانسته
توان این دو خاندان را  تاریخی زیادی درباره این موضوع وجود دارد و در تحلیلی استنادی، نمی

ل آفریغ که نامهای اسالمی این اشتباه از آنجا ناشی شده که آخرین زمامداران آ. یکی دانست
نهم / عبدهللا و منصور را برای خود برگزیده بودند، ظاهرأ پس از نیمه قرن سوم هجری

هایی که منجر به فروپاشی حکومت طاهریان و تثبیت دولت صفاریان در  میالدی، در آشوب
ریان نیز به این افراد که در منازعات میان سامانیان و صفا. خراسان شد، فعاالنه حضور داشتند

طرفداری از صفاریان پرداختند، پس از پیروزی سامانیان، از میان رفتند، اما سامانیان فردی به 
وی که ظاهراً هیچ ارتباطی با آل آفریغ . نام عراق ابن منصور را به زمامداری خوارزم گماشتند

. شد اه خوانده مینداشت، حکومتی را در خوارزم بنیان نهاد که تابع سامانیان بود و خوارزم ش
بنابراین، حکومت خوارزمشاهیان آل عراق بر خوارزم را که حدود یکصد سال به طول انجامید، 

مقاله حاضر تالش . می توان حد فاصل زمامداری خوارزمشاهیان آل آفریغ و آل مأمون دانست
 .، به تحلیل مستند حوادث این دوره تاریخی بپردازدردارد تا نخستین با
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 مقدمه 
های  سده یکی از مراکز مهم فرهنگی و تمدنی خراسان بزرگ در ،خوارزم کهن سرزمین

ده بو که همواره دستخوش تحوالت سیاسی، فرهنگی و اقتصادی استنخستین اسالمی 
( هیچ است تقریباً  بسیار کم و ، سرزمینباره اینبه رغم اهمیت خوارزم، آگاهیها در. است

، با سی خوارزم در قرون نخستین اسالمی، شناسایی احوال سیارو از این ). 316،تولستو
 را در سیاسی خوارزم کوشیده است حوادثاین مقاله، . ابهامات زیادی همراه شده است

 به یاری خاسته آل عراق ظهور قدرت نوتانیمه دوم قرن سوم هجری و فروپاشی آل آفریغ 
 و پژوهشهای جدید متکی بر آگاهیهای ارائه شده در این مقاله،. سامانیان، بررسی کند

 . استبا تکیه بر استنادات تاریخی بدان دست یافته مؤلف است که گیریهای  نتیجه
 :به قرار زیر است اند،  ارائه کردهآل عراقدرباره   که پژوهشگران چهار دیدگاه مختلف

 995 تا 305 در میان سالهای دوره حاکمیت آل آفریغ را پژوهشگران،برخی از  ـ1
) Bosworth, 1/743(اند   توسط آل مأمون دانسته و ساقط شدن آن به هجری385/یالدیم
این  .جداگانه به شمار آورد ی آل عراق را اساساً نمی توان حکومتاز نظر این پژوهشگران،.

داشت، وی در خوارزم به قدرتی   نامعراق ، خاندان آل آفریغ که یکی از افرادگروه برآنند
 آفریغ پس از وی، آل عراق خوانده شد سلسله آل ع دست یافت و در نتیجهبالمناز

 .است ناهمخوان تاریخی مستندات با نظریه، این البته). 146 ،اذکایی(
 ،زامباور (اند ، آل مأمون و آل عراق را یکی دانستهای دیگر از پژوهشگران عده ـ2
 .های تاریخی مغایرت دارد این نظرهم با داده). 316
تردید کرده و آن آل آفریغ ای به نام  در اصلِ وجود سلسله پژوهشگران، از شماری ـ3

 ).319، فدروف (اند دانسته آل عراق  حکمرانانذهنرا ساخته 
ری امیر اسماعیل  بود که با یانوپدیدحکومتی عراق  آل های این مقاله، براساس یافتهـ 4

آل حکمرانان  .برپا گردیدخوارزم،  دریاچه جنوب و جیحون شرق در کاث شهر  درسامانی
 رود جیحون و در مرکزیت گرگانج  زمامداران عرب در مغربدر برابر  بودند کهعراق ایرانیانی

 تا زمانی حیات سیاسی آنها .، حکومت تشکیل دادند)که بعدها به آل مأمون شهرت یافتند(
 با تضعیف نهادهای سیاسی و اما.  تداوم داشت، صاحب اقتدار و دولت بودند،که سامانیان

 و سرداران  قدرتخوارزم هم مدعیاندر دیوانی سامانی و هجوم قراخانیان به ماوراءالنهر، 
ادامه در . شد آل عراق هم ساقط حکومت با فروپاشی سامانیان،  به منازعه پرداختند ونظامی
 .، این نظریه بررسی خواهد شد مستندات تاریخیاتکاء بر، با مقاله
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  طاهریانفروپاشی حکومتآشوب های پس از  و خوارزمـ 1
حتی از ). 31، ابن خردادبه( خراجگزار نیشابور بود ، خوارزمبه روزگار دولت طاهریان

یاد شده است ) اهرحکیم آل ط(ور ابن طلحه ابن طاهر ابن حسین  نام منصهزمامداری ب
ابن  (کرد ر، بر خوارزم و مرو حکومت میدر عهد عبدهللا ابن طاهر و محمد ابن طاه که

) آخرین فرد از خاندان آل آفریغ(  وی را با منصور ابن عبدهللا،،منابعظاهراً ). 192،ندیم
 اند  تازه دست یازیدهی به پیوندحوادث این دوره میان تمامی در نتیجه .اند اشتباه گرفته

 آل عراق  بنیانگذارِا از یک سو آخرین بازمانده آل آفریغ و از دیگر سو، پدر رمنصورو این 
  از جمله نویسندگانی است که به اینبیرونی. اند دانسته) یعنی منصور ابن عبدهللا(

 که از  این دو شخص  کهدر حالی). 58 ،...اآلثار الباقیه ،بیرونی (کرده استانتساب اشاره 
 حوادث از این رو .کامالً متفاوت از یکدیگرنداند،  رانی داشتهقضا هر دو بر خوارزم حکم

ای از ابهام فرو رفته و موجب آشفتگی  خوارزم در روزگار دولت طاهریان، در هاله
 . ت معاصر گردیده اسپژوهشگراندیدگاهها و نظرات مورخان سلف و 

 می سیاسی و نظامدعیانخراسان در ، جری ه259  سال سقوط طاهریان درپس از
 صفاریان که پس از طاهریان خود را زمامدار تمام خراسان .جدیدی ظهور کردند

مدعیان به کشمکش دیگربا ، جمله خوارزماز  نواحی مختلف  تسلط بر، بر سرددانستن می
بر  که رخ داد  سیاسی در خوارزم نیز تحوالتی همزمان).236 ،اکبری(برخاستند 

 ،شخصی با نام حسین ابن طاهر طایی.  زدآشفتگی اوضاع و سردرگمی مورخان، دامن
 مردم  موجب ناامنی در شهر  و کشتار اموال غارتا بشد و به بخارا مسلط ،حاکم خوارزم

 عازم سرکوب ،امیر اسماعیل سامانی بالفاصله از سوی برادرش نصر). 106 ،نرشخی(شد 
سان رقم شکست داد و نخستین پیروزی سامانیان در خرا حسین بن طاهر شد و وی را

، ظاهراً حاکمان خوارزمدر این زمان، . )112؛ نرشخی، ص15/6468 ،طبری (خورد
 هجری263در سال . دادند وفاداری به طاهریان انجام میابراز برای هایی   تالشهمچنان

 ).4368 / 10،ابن اثیر(شخصی دیگر با نام احمد ابن محمد ابن طاهر والی خوارزم شد 
.  به خراسان سرازیر شدند، به دنبال ادعاهای تازهم در این هنگاصفاریان نیز

 گسیل داشت خوارزم تصرفعمرولیث فردی با نام محمد ابن عمرو خوارزمی را برای 
رافع ابن هرثمه که از سوی محمد ابن  هجری، 272 در سال اما). 254 ،تاریخ سیستان(

 ،ر اسماعیل سامانی با کمک سپاهیان امی را بر عهده داشت،  امارت خراسانبتایطاهر ن
 خوارزم  حکومت هجری 283درلیکن ). 10/4368،ابن اثیر(بر خوارزم چیره گشت 

این زمان، خود را ر  د، خوارزمامیران. رسیدمحمد ابن عمرو خوارزمی دوباره به 
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 ،ابن اثیر (کردند اطاعت می  نسبت به خلیفه عباسی اظهار وخواندند خوارزمشاه می
 توسط خوارزمشاه محمدابن به  هجری284افع ابن هرثمه در ر در نهایت ). 10/4368

 ).  253 ،تاریخ سیستان( عمرو خوارزمی کشته شد و سرش را برای خلیفه فرستادند
 

 )در تابعیت سامانیان( عراق ابن منصور و برپایی حکومت آل عراق ـ2
نشان  ، که بیش از دو دهه به طول انجامید خوارزم سیاسی و نظامیِهای نابسامانی
سبب اصلی . ثباتی اوضاع سیاسی و فقدان حاکمیتی پایدار دراین منطقه است دهنده بی

ای  هر مدعی تازهدر نتیجه . بوددار و محلی در خوارزم   ریشهثباتی، فقدان خاندانی این بی
 و به سبب دوری از مرکز تحوالت، حریم امن بخواندخود را خوارزمشاه توانست  می

رافع  کشمکش بر سر تسلط بر خوارزم، موجب شد که .کندراهم موقتی برای خویش ف
 از اداره این منطقه ناتوان شود و والیت خوارزم را به اسماعیل سامانی واگذار ابن هرثمه

 هجری عراق بن منصور را به عنوان 284اسماعیل نیز در سال ). 493/ 2 ،مقدسی (کند
ل  مستقر شد و بدین ترتیب سلسله آنماینده خود به خوارزم فرستاد و وی در شهر کاث

از سوی دیگر عمرو لیث ). 45؛ سیدی، 58، ...الباقیهبیرونی، اآلثار(عراق تشکیل شد 
صفاری به سبب نارضایی از این اقدام، برای سرکوب عراق بن منصور راهی ماوراءالنهر 

ه خوارزم مسألبنابراین، ). 253 ،تاریخ سیستان(شد هر چند که موفقیتی به دست نیاورد 
 یکی از دالیل ستیز و مبارزه میان سامانیان و صفاریان در ،و حاکمیت عراق ابن منصور

این  و تأیید  سامانی پیروزی اسماعیلبود که منجر به در پیکار بلخ هجری 287سال 
بر این اساس روشن است که این . )254 همان،(شد خلیفه عباسی پیروزی به توسط 

دانسته، نادرست اق ابن منصور را تداوم سلسله آل آفریغ عرسخن بیرونی که حکومت 
  .)58 ،...الباقیه ، اآلثاربیرونی(است 

لقب خوارزمشاه یافت، قدرت و نفوذ زیادی در خوارزم یافت و در عراق ابن منصور که 
را پذیرفته بود، اما امرای سامانیان چند سیادت ای که هر به استقالل رسید، به گونهعمل 

کردند   هدایایی چند بسنده میدریافتبه تنها  و ندز او انتظار ارسال خراج نداشتاسامانی 
 295 در سال  سامانیدرگذشت اسماعیل .)2/493 ،مقدسی؛ 122 ،...حدود العالم(

هجری موجب بروز هرج و مرج در خراسان و منطقه خوارزم شد که در دوره احمد دوم 
ل سیر حوادث خوارزم در این دوره ناشناخته و با این حا. و نصر دوم سامانی ادامه داشت

 . مبهم است و هیچ خبری از عراق بن منصور نیز در منابع نیامده است
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 محمد ابن عراق ابن منصور ـ 3
، اما می دانیم که زمامداری او تا شد جانشین پدر سالی در چه محمدروشن نیست که 

محمد انتقال قدرت از عراق به  درباره چگونگی. به طول انجامیدهجری  340حدود سال 
اطالعات مرتبط با حکومت محمد بن عراق، تنها به دو  . دست نیست درنیز هیچ اطالعی

  :گزارش زیر محدود است
سامانی با امارت نصر ابن احمد وی همزمان . استابن فضالن از نخست گزارش 

ر و اسالوها خوارزم و سرزمین بلغاو  از جانب مقتدرعباسی به خراسان )331-301(
به نوشته ابن فضالن، . شد نصر سامانی با نامه ای رهسپار خوارزم او از دربار. فرستاده شد

. قرار گرفتمحمد ابن عراق ابن منصور خوارزمشاه مورد استقبال و تکریم خوارزم  دروی 
های تقلبی و مغشوش رایج در خوارزم نشان دهنده اوضاع   گزارش ابن فصالن از درهم

 ). 66-65، 62 ،ابن فضالن(ان اقتصادی در دوره محمد بن عراق است نابسام
مشارکت محمد ابن عراق در سرکوب شورش لیلی ابن نعمان گزارش دوم درباره 

 که منجر به شکست سپاهیان  استهجری 308علیه سامانیان در منطقه توس در سال 
  .)192 ،گردیزی (دیلمی و کشته شدن لیلی شد

 
 د ابن محمد ابن عراقابو سعید احمـ 4

ای  که به اصالح تقویم تازهاند  به شمار آوردهاو را در زمره منجمان و ریاضی دانان بزرگ 
پسر عمویش ابو نصر منصور ابن علی زیادی از جمله  و دانشمندان کرددر خوارزم اقدام 

یاد ) مناستاد (یرونی از او با عنوان بن عراق مشهور به بطلمیوس ثانی را که ابوریحان ب
 اسحق ابن .)33، ...؛ همو، التفهیم263،...الباقیه ، اآلثاربیرونی (کرده، به خدمت گرفت

ابراهیم فارابی نیز کتاب معروف خویش دیوان االدب را به نام ابوسعید خوارزمشاه تألیف 
 ).117 ،گردیزی( کرد

انی، در  شبیه به پایان کار نصر دوم سام،ظاهراً پایان زمامداری محمد ابن عراق
هیچ گزارشی از انتقال قدرت از . بودفضایی ابهام آلود و توأم با اغراض سیاسی و مذهبی 

در میانه ابوسعید را تاریخ آغاز امارت ، پژوهشگران. در دست نیست محمد به ابوسعید
در دوره ). 344 ،  باسورث؛322 ، فدروف؛316 ،زامباور (اند  دانسته356 تا 331سالهای 

 ). 11/5036 ، ابن اثیر ( گسترش یافتالم در میان اقوام خزر اسابوسعید، 
 درستی به محققان حتی و مورخان سوی دوره که از این حوادثیکی از مهمترین 
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. ، شورش عبدهللا ابن اشکام در خوارزم علیه نوح ابن نصر سامانی استاست نشده تبیین
شده بود، در موجب خشم و نگرانی امیران سامانی و رفتار ابوسعید حوادث خوارزم ظاهراً 
تنها منبع تاریخی که از حبس  .دستگیر و زندانی کردامیر سامانی وی را  نتیجه

به نوشته ). 272،...الباقیه ، اآلثاربیرونی(ثارالباقیه است اآل کردهخوارزمشاه در بخارا یاد 
 درش بازگشت و زمام امور را  ابوسعید چون از بند رهایی یافت، به پایتخت خویبیرونی،

 اما ظاهراً در .با این حال دلیل دستگیری و سپس آزادی وی روشن نیست. دست گرفت
، از سوی سامانیان به  شخصی با نام عبدهللا ابن اشکامابوسعید،خالل این دستگیری 

اما چون ابن اشکام به ناسازگاری با امیر نوح برخاست و در . شدحکومت خوارزم منصوب 
 شد ویوارزم درفش سرکشی برافراشت، سپاهی زبده از سامانیان رهسپار سرکوب خ
پادشاه ترکستان .  پادشاه ترکستان یاری خواستازابن اشکام ). 11/4961 ،ابن اثیر(

نوح سامانی ! گرفتارفرزندی نزد نوح داشت که او هم مانند ابوسعید در زندان بخارا 
 را وی، فرزند فرو گیرد ابن اشکام را به شرطی کهپادشاه ترکستان نوشت که ای به  نامه

 لیکن چون ابن اشکام از این مکاتبه آگاه ، پادشاه ترکستان هم پذیرفت.کردآزاد خواهد 
 را وی نوح  وشد، سر به اطاعت سامانیان آورد و از خوارزم سوی نوح سامانی شتافت

 خوارزم بازگرداند یا  نوح سامانی ابن اشکام را به حکومتاما این نکته که. بخشید
شود تا   مانع از آن میابهاماین .  به خوارزمشاهی نشانید، روشن نیستدوبارهابوسعید را 

 بویژه آن ، دادارائه خوارزم در این روزگار و عملکرد ابوسعید اوضاعبتوان تحلیلی دقیق از 
ی در دست رش گزا پس از این حادثه،که از نابسامانی خوارزم در ایام امارت نوح سامانی

 ). 5036/ 12،ابن اثیر (نیست
 یعنی 348 سال در ی در دست است که یکیاز ابوسعید احمد ابن محمد مسکوکات

های دوره زمامداری وی  دیگری که در ردیف آخرین سکهزمان اصالح تقویم خوارزمی و 
در این دو سکه بر خالف ). Bosworth, 4 / 1066 (شده است  ضرب 366سال است، در 

 دگرگونیهای به سببشاید این امر ! ذکر نشده استنام امیران سامانی گر مسکوکات، دی
بوجود آمده در بخارا و ظهور مدعیان تازه و تضعیف موقعیت امیر سامانی بود که 

 کرد تحریض میمختاری درا به سرکشی و خواز جمله خوارزم والیتی هر فرمانروای 
را در کینه سامانیان  به سبب زندانی شدن، اه،که خوارزمش  به ویژه آن ).20 ،قوچانی(

  .نام امیر سامانی را از خطبه و سکه انداختدل داشت و چون فرصت یافت، 
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 )     شهید(وعبدهللا محمد ابن احمد ـ اب5
پایان سلسله آل عراق و مقارن یعنی  385 آغاز و تا سال 366حکومت او از حدود سال 
 او با عنوان شهید یاد در تاریخ از. ادامه یافت) ابن منصورنوح (با امارت نوح سوم سامانی 

 ) . 57 ،...الباقیه ، اآلثاربیرونی(شده است 
داده مستقر بود، تا این زمان لقب خوارزمشاه به حاکم شرقی جیحون در شهر کاث 

 مأمون ابن در اختیار) جرجانیه( گرگانج یت مرکزبهشد و حاکمیت غرب جیحون  می
اما  . آل عراق در واقع والیت و خوارزمشاهی داشتند.بود)  مأمونموسس آل(محمد 

قلمرو سرداران نظامی دولت از گوشه و کنار برخی از یابی  حوادث خراسان و قدرت
با پایان یافتن امارت . ، موجب تقویت دشمنان داخلی و خارجی این دولت شدسامانیان

 و هر امیری نظامی نیز باال گرفت سیاسی و نازعاتمنصور سامانی و آغاز امارت نوح، م
در  .کوشید با حمایت از امیر سامانی یا مخالفت با خود، بر قدرت و نفوذ خویش بیفزاید

توان  از جمله می. مشکالت پیشین افزوده شدمدعیان خارجی نیز بر این میان، تحرکات 
 مله بهبه حتحریک بغراخان ترک قراخانی برای تحرکات ابو علی سیمجور و فائق، به 

بغراخان به سرعت بر بخارا استیال یافت و نوح سامانی به . دکر اشاره 382بخارا در سال 
نوح مکرراً از ابوعلی سیمجور و فائق . گریختهای جنوبی خوارزم  سوی نواحی دشت

 همسو گشتند  وی را یاری نکردند بلکه با دشمنان او نه تنهااما آن دو ،خواستیاری 
 ،عبدهللا خوارزمشاه و مأمون ابن محمد والی گرگانجوابا این حال،  ب).177 ص،فخررازی(

نوح به سمت بود که سبب به یاری و دلجویی امیر سامانی برخاستند و شاید به همین 
 نوح  را ترک کردند و بخارا، اما با بیماری بغراخان، سپاهیان قراخانی.آنان حرکت کرد

 ابیورد را به ابوعبدهللا  پاس این خدمت، بهامیر سامانی،. دوباره به بخارا بازگشت
ابوعلی سیمجور ). 104  ص ،عتبی (واگذار کردخوارزمشاه و نسا را به  مأمون ابن محمد 

که پس از چندین رویارویی با امیر سامانی و شکستهای پیاپی، به قدرت خویش بازگشته 
 خود از کمک به امیر لیکن ابوعلی که. بود، مأمور واگذاری این اقطاعات به آن دو گردید

کوشید از ابوعبدهللا و سامانی استنکاف ورزیده و به اعطای این هدایا نیز معترض بود، 
 اما کرد به سبب دوستی با مأمون ابن محمد، نسا را به او واگذار وی. گیرد انتقام مأمون،

 تنها ابیوردنه ابوعلی سیمجور . کردخودداری از واگذاری ابیورد به ابو عبدهللا خوارزمشاه 
بلکه فرمان داد تا کسان و سپاهیان او را نیز با واگذار نکرد،  به ابو عبدهللا خوارزمشاه را

خفت و خواری از آن حدود بیرون کنند و به این ترتیب کینه خویش را از همراهی ابو 
 . )74 ص ،فروزانی ؛104 ص ،عتبی(عبدهللا خوارزمشاه با امیر سامانی نشان داد 
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 خوارزم و  بویژه درکینه ورزی شدید میان سرداران نظامی و والیانیب بدین ترت
در این میان ابو علی سیمجور که از هر فرصتی برای . افزایش یافتوالیات اطراف آن 

 .به دست نیاورد توفیقی هر چندهای خود ادامه داد   به توطئهبرد، بهره میکسب قدرت 
موقعیت ابوعلی تضعیف شد اسی و نظامی، با ورود سبکتکین ترک به صحنه معادالت سی

.  شکست خورد، با قوای متحد نوح و سبکتکین385 در سال ی نهایت در جنگو در
بنا بر گزارش . درباره شکست ابوعلی در این جنگ، دو گزارش در منابع موجود است

یاری  دوستی با مأمون ابن محمد به امید نخست، ابوعلی پس از شکست، به سبب
، پس  ابوعلی و بر اساس گزارش دوم،)374 ص ،گردیزی (رفت خوارزم وی بهگرفتن از 

، به این سامانی همدر صدد عذرخواهی از امیر سامانی برآمد و نوح  از تحمل شکست،
 رود، عذر وی را پذیرفتنزد مأمون ابن محمد ) گرگانج( جرجانیه شرط که ابوعلی به

 ابوعبدهللا کرد، قصد خوارزم حرکت  ابوعلی سیمجور بهبه هر روی). 104 ص ،عتبی(
لی سیمجور به چون ابوعکه به دنبال فرصتی بود تا از وی انتقام گیرد، خوارزمشاه 

 . کرد دستگیر او را شبیخون زد ووی دو هزار سوار و پیاده بر با، منطقه هزاراسب رسید
خون او را بماند  پس خوارزمشاه منادی فرستاد که هر کس از یاران ابو علی در خوارزم

به گرگانج  نیز  تمامی سپاهیان ابوعلی متفرق شدند و تعدادی در نتیجه. خواهیم ریخت
 ).362 ص ،بیهقی؛ 374ص  ،گردیزی(و خبر به نزد مأمون والی آنجا بردند گریختند 

، به سبب دوستی با ابو علی انج چون از این واقعه اطالع یافتمأمون ابن محمد والی گرگ
سپاهی عظیم به برای مقابله با خوارزمشاه و به بهانه رهانیدن ابوعلی،  یگر،یلی دیا به دال

 این سپاهیان پس از مدتی محاصره کاث، شهر را تصرف کردند و. گسیل داشتکاث 
). 130 ص ،عتبی(امیر را اسیر و اسیر را امیر کردند  از مردمان آن را کشتند و بسیاری

مأمون ابن . ه را با ذلت بسیار به جرجانیه بردندابوعلی را با احترام تمام و خوارزمشا
محمد به استقبال ابوعلی آمد و او را به بزرگی نواخت و لیکن ابوعبدهللا خوارزمشاه را 

 سر از تن ابو عبدهللا محمد ابن دستور داد،  نهایت در در ومورد مالمت و عتاب قرار داد
 ). 5346/ 12 ، ابن اثیر؛374 ص ، گردیزی؛130 ،عتبی (کننداحمد خوارزمشاه جدا 
شد و آل مأمون، عنوان  آل مأمون ضمیه قلمروقلمرو آل عراق با قتل ابوعبدهللا 

 نتوانستند یا نخواستند مانع این کار حکومتهای وقت، و هیچ یک از خوارزمشاه یافتند
حتی ترکان غزنوی که با ماهیت ایرانی سامانیان و فرزانگانی چون فردوسی سر . شوند
 و  کردنداعراب آل مأمون در مجاورت شهر کاث موافقتحکومت ازگاری داشتند، با ناس

 . حتی بعدها راضی به پیوند ازدواج با آنها شدند
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 نتیجه گیری 
 و دارای تبار  توان سلسله حکومتی یک پارچه ، خوارزمشاهیان را نمیحاصل سخن آن که

، یب زمامداران این مرز و بوم زیرا حیات سیاسی پر فراز و نش.به شمار آورد مشترک،
 پراکنده تاریخی هایحتی گزارش. شده است طوالنی مدت آن می وحدت سیاسی مانع
بنابراین . استهای ایرانی و غیر ایرانی در خوارزم   سلسله و تنوع تعددنشان دهندهنیز 

 است که با فتنی پذیر و روشنیتفکیک خاندانهای خوارزمشاهی در طول زمان، اصل
 خاندانهای آل آفریغ با ریشه باستانی رو  از این.همخوان استهای علمی تاریخی  تحلیل

مسلمان و آل مأمون با خاستگاه عربی مهاجر و در ماوراءالنهر، آل عراق با ریشه ایرانی 
به عنوان خوارزمشاهیان همگی پیش از سیطره ترکان بر خوارزم، ساکن در خوارزم، 

  .شوند شناخته می
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