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 با بررسی.آذربایجان در تحوالت تاریخی دورۀ سلجوقی همانند اکثر ادوار تاریخ ایران جایگاه و اهمیت برجستهای داشته است
 گروههای وسیعی از عناصر.ق.و مطالعه در منابع اصلی و مهم دورۀ س��لجوقی روش��ن میگردد که از نیمۀ اول قرن پنجم هـ
 از همین دوره اهمیت.ترکمن (که غز یا اغوز نیز نامیده میش��دند) به آذربایجان در نزدیکی مرزهای بیزانس س��رازیر ش��دند
 این پژوهش برآن است به این پرسش پاسخ دهد.ویژۀ آذربایجان به عنوان پایگاه اصلی ترکمنان و دولت سلجوقی آغاز شد
،که آذربایجان در فتح آناتولی در دوره سلجوقی چه نقشی ایفا کرد؟ روش این پژوهش و جهتگیری شیوه گردآوری دادهها
تاریخی ـ تحلیلی است و دست آورد آن نشان میدهد که منطقه آناتولی درهمسایگی آذربایجان ایران از جمله نواحی مهم و
 اما تصرف آناتولی بدون دسترسی به آذربایجان.مقصد در عرصه مهاجرت قبایل ترکمن وسیاست توسعه ارضی سلجوقیان بود
. به عبارت دیگر آذربایجان کلید فتح آناتولی و حتی قفقاز برای سلجوقیان بود.میسر نبود
) بیزانس (روم، سلجوقیان، غزها، قبایل ترکمان، آناتولی، آذربایجان:واژگان کلیدی
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Abstract
Like other periods in the history of Iran, Azarbaijan has had a significant role in the historical
developments of Iran, especially in the history of the Seljuk. By studying and analyzing the
main sources on the history of the Seljuk, it becomes clear that from the first half of the 5th
A.H. large groups of Turkmen(variedly termed as Ghoz or Oghooz) immigrated to Azarbaijan
near the borders of Byzantium. From this very period, Azarbaijan has significantly functioned
as the main base of the Turkmen and the Seljuqids. This study aims to answer the question
that what role Azarbaijan played in the conquer of Anatolia, which was a part of the Byzantium
Empire then? This study is based on a historical - analytical method. The results of the study
indicated that Anatoli had a significant role both in the emigration of of the Turkmen from
Azarbaijan to Anatolia and the expansion of the Seljuqs' territories in Anatolia.
Keywords: Azarbaijan, Anatolia, Turkmen tribes, the Seljuqs, Byzantine.

 تاریخ1391/7/25 : دانشجوی دکترای تاریخ دانشگاه شهید بهشتی و عضو هیأت علمی دانشگاه ارومیه *تاریخ دریافت.1
1391/9/1 :پذیرش
 استادیار گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسالمی شهر ری.2
3. PhD Student of History, Department of History Shaid Beheshti University and Faculty member of
Urmia University. Email: a_taleei@yahoo.com
4. Assistant Professor, Department of History, Islamic Azad University Shahr ـe  ـRey Branch

 / 138تاریخ ایران

مقدمه
س��لجوقیان در س��ه دهۀ اول قرن پنجم قمری با دولتهای قراخانی و غزنوی درگیر شدند .آنها که
بر اثر ازدیاد نفوس و کمبود چراگاه و عوامل دیگر به خراسان و ماوراءالنهر مهاجرت کرده بودند ،با
شکست نهایی غزنویان در نبرد دندانقان ( 431ق ).هم استقالل سیاسی خود را به دست آوردند وهم
حکومتی وس��یع و پهناوری را تش��کیل دادند ،که در اعلی درجه وسعت خود از ترکستان تا مدیترانه
امتداد یافت .در پی پیروزی سیاسی ـ نظامی در نبرد مذکور سلجوقیان و اتباع ترکمن آنها وارد ایران
شده و در نقاط مختلف آن به ویژه آذربایجان پراکنده شدند و از طریق آن آناتولی را به عنوان یکی
از مقاصد اصلی توسعه طلبی خود برگزیدند.
اگر چه مهاجرتها و حضور متوالی و گسترده ترکان به آذربایجان بعد از ایجاد دولت سلجوقی و
ادوار بعد از آن صورت گرفت .لیکن دستجاتی از ترکمنهای عراقی (غزهای عراقی) پیش از آن زمان
یعنی از دوره سلطان محمود غزنوی به آذربایجان آمده بودند 5.به عبارت دیگر عالوه برترکمنهای
عراقی ،موجهای وس��یعی از اغوزهای آس��یای مرکزی نیز به دنبال پیروزی س��لجوقیان وارد ایران
شدند .سالطین سلجوقی حضور ترکمنهای سرکش را به زیان خود میدیدند و میکوشیدند آنها را
به مرزهای شمال غربی ایران سوق دهند .در همین زمان آذربایجان و آناتولی به صورت مکانهای
اصلی تجمع ترکمنها در آمده بود.
بنابراي��ن آغاز جابه جایی و مهاجرت اقوام ترک (غز  /اغوز) ماورای جیحون و س��یردریا نه تنها
برای جهان ایرانی اهمیت داش��ت و موجب دگرگونیهای سیاس��ی ،قومی و نظامی در این سرزمین
گردید .بلکه برای سراس��ر خاورمیانه مهم بود 6.بس��یاری از ترکمنان با عب��ور از ایران و آذربایجان،
راهی کارزارهای جهادی س��رزمینهای مسیحینشین میش��دند .مناطق همجوار در غرب و شمال
آذربایجان در آناتولی و قفقاز محلهای مناسب و حتی مساعدتر از آذربایجان برای ترکمنان سلجوقی
بود .عثمان توران مورخ ترک در این باره مینویسد:
امواج انس��انی ترکها که به ویژه در دوران س��ه سلطان اول سلجوقی از ترکستان به خراسان و در

نهایت به آذربایجان س��رازیر میش��دند ،قس��متی از آنها به دالیلی مجبور بودند به سمت آناتولی راهی
 .5از جمله مقاالتي كه به موضوع مهاجرت و قدرتگيري تركان در ايران و ايالت مهم آن آذربايجان پرداختهاند :محمدجواد
مشكور« ،تركان غز و مهاجرت ايشان به ايران »،مجلۀ بررسيهاي تاريخي (سال پنجم ،ش )1349 ،4؛ صالح پرگاري« ،روند
قدرتگيري تركان در تاريخ ايران »،پژوهشنامه ادبيات و علوم انساني ،ش ( 34تابستان .)1381
 .6ادموند كليفورد باسورث «تاريخ سياسي و دودماني ايران »،تاریخ ایران پژوهش دانشگاه كمبريج ،ج  ،5به كوشش ر.ن .فراي،
ترجمه حسن انوشه (تهران :اميركبير ،)1363 ،ص  194ـ .193
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شوند و در سرزمینهای مسیحی بیزانس صاحب سرزمین و وطن برای خود گردند .ترکها پیش از این
مهاجرتها در جنگهای عباسیان در مناطق سرحدی با بیزانس در قسمتهایی از آناتولی حضور یافته
بودند .بنابراین در این خطه ،بیگانه به حس��اب نمیآمدند .اما این دفعه یعنی در دورة سلجوقی صرف ًا به

خاطر جهاد نیامده بودند .هدف مهم آنها اسکان در آناتولی و ایجاد وطن برای خود درآناتولی بود.

7

هدف پژوهش حاضرشناخت جایگاه و نقش آذربایجان در روندهای تاریخی است که بر اثر آن ترکمانان
و دولت سلجوقی (سالطین بزرگ سلجوقی) توانستند بخشهای مهمی از قلمرو بیزانس را در شرق آناتولی
به تصرف خود در آورند قبایل ترکمان در شکل حرکتهای تهاجمی و مهاجرتهای فصلی و تدریجی و
به منظور کسب مراتع و غنایم جنگی وارد آناتولی میشدند زیرا حیات اقتصادی آنها وابسته به تأمین مراتع
و اقامتگاههای مساعد بود در حالی که دولت سلجوقی با اتخاذ استراتژیهای سیاسی ـ نظامی هدفدار (به
ویژه بعد از نبرد مالزگرد) قصد گسترش نفوذ و توسعه قلمروی سیاسی خود در آناتولی را داشت.
بنابر آنچه گفته ش��د در پاس��خ به پرس��ش این پژوهش که آذربایجان درفتح آناتولی چه نقشی
داش��ت ،اجما ًال میتوان گقت که این س��رزمین برای قبایل ترکمن و روس��ای آنها به عنوان محل
مهاجرت و اس��کان و برای دولت س��لجوقی به عنوان قرارگاه و پشت جبهۀ فتوح وتوسعه نظامی ـ
سیاسی در آناتولی درآمد .این موضوع تاکنون به صورت پژوهشی مستقل مورد بررسی قرار نگرفته
است .فقط در آثار برخی محققان که در متن مقاله به آنها استناد خواهد شد ،اشاراههای کوتاهی در
بارۀ اهمیت آذربایجان برای سلجوقیان به چشم میخورد.
بر این اساس یافتههای این پژوهش را میتوان در دو نکته اصلی خالصه کرد :نخست آن که
آذربایجان در آس��تانه تش��کیل دولت سلجوقی و بعد از آن نقش مهم پایگاه و پل عبور ترکمانان به
آناتولی را بازی کرد و از دیگر س��و با روی کار آمدن س��لجوقیان و گس��ترش قلمرو آنها بر سرتاسر
ایران ،آذربایجان به صورت قرارگاه و مرکز اصلی مدیریت و تدارکات جنگی دولت سلجوقی در حمله
و فتح س��رزمینهای مسیحینشین آناتولی درآمد .سه سلطان اول سلجوقی با عزیمت به آذربایجان
سفرهای جنگی خود را در آناتولی آغاز میکردند.

زمینههای حضور ترکمانان در آذربایجان
عوامل گوناگون سياس��ي ،طبيعي ـ جغرافيايي و انگيزهه��اي اقتصادي و جهادي زمينههاي حضور
 Islam medeniyeti, (Istanbul, 2003), p. 119ـ 7. Osman Turan, Secuklulartrihi ve Turk
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تركمان��ان را در آذربايج��ان فراهم آوردند .با پیروزی س��لجوقیان در نب��رد دندانقان در عرض مدت
کوتاهی همۀ ایران در اختیار و س��لطۀ ترکمنان س��لجوقی قرار گرفت .اس��تیالی سیاسی و نظامی
س��لجوقیان امواج مهاجرت ترکمنان و غازیان (غازیان جماعاتی از همان ترکمانان بودند) را نیز در
پیداش��ت .در میان ایاالت ایرانی ،آذربایجان در ش��مال غرب ایران ،بیش از س��ایر جاها مورد توجه
ایالت ترک قرار گرفت .با اندکی دقت میتوان گفت تا قبل از نبرد مالزگرد ( 463ق) مقصد نهایی
و نقطۀ تمرکز بسیاری از این مهاجرتها آذربایجان بوده است .ترکمنهای سلجوقی پیش از تشکیل
دولت س��لجوقی تح��ت عنوان غزهای عراق��ی در آذربایجان حضور یافته بودند 8با تأس��یس دولت
س��لجوقی و ضبط آذربایجان ،گروههای جدید با انگیزههای مضاعفی وارد این خطه ش��دند .تقریب ًا
از همی��ن زمانه��ا آذربایجان به عنوان پایگاه اصلی توس��عهطلبی و انگیزههای جهادی آنها درآمد.
این ناحیه در انتهای یک س��ه راهی قرار دارد که از ری و ش��مال ایران میگذرد و از راه ری بود که
ترکمنان از خراسان و ماورای آن سرازیر گردیدند .درههای حاصلخیز و جلگههای آذربایجان مراتع
بسیاری برای صحراگردان فراهم میساخت.
افزون بر این ،آذربایجان هممرز س��رزمینهای مسیحینش��ین ـ بیزانس و ارمنستان ـ بود و از
این لحاظ سنت دیرپای جهاد با کفار را نیز داشت .اين سنت ريشه در فعاليتهاي جهادي اعراب در
قرون نخستين اسالمي داشت) و عالوه بر عوامل طبیعی و مذهبی از نظر سیاسی نیز آذربایجان برای
تجمع ترکمانان س��لجوقی موقعیت مساعدی داشت .در آذربایجان و شمالغرب ایران حکومتهای
قدرتمندی نظیر قدرتهای ش��رق و مرکز ایران وجود نداش��ت .در آن مناطق خاندانهای ضعیفی
نظیر شدادیان و ر ّوادیان حکومت میکردند که در جستجوی یافتن متحدانی علیه رقبای خود بودند
به همین جهت وهس��ودان حاکم ر ّوادی آذربایجان از نخستین دستجات ترکان غز( 9عراقی) که به
آذربایجان میآمدند به گرمی اس��تقبال کرد تا از آنها در مقابله با دش��منان به ویژه گرجی و ارمنی
استفاده نماید؛ همۀ این عوامل در تبدیل آذربایجان به مرکز مهاجرت و تجمع غزها مؤثر واقع شد.
ول��ی در آن روزگاران وجود غیرمس��لمانان در مرزهای غرب و ش��مال غ��رب آذربایجان یعنی
رومیها و ارمنیها مانع از حضور آنها در آناتولی بودند .بنابراین ترکان بتدریج از دورۀ س��لجوقی و
حتی پیش از آن تحت عنوان غزهای عراقی به آذربایجان آمدند و در آنجا متراکم شدند و به دنبال
 .8عزالدين ابناالثير ،تاريخ كامل بزرگ اسالم و ايران ،ترجمه علي هاشمي حائري (تهران :مؤسسه مطبوعاتي علمي)1368 ،
ج  ،16ص  95ـ  92ـ .91
 .9ترکان غز همان ترکمانان هستند که سلجوقیان نیز یکی از قبایل غز به نام قینیق را تشکیل میدادند .بعد از پذیرش اسالم از
سوی ترکان غز (اغوز) در منابع ترکمن نیز نامیده شدهاند .بنابراین تفاوتی میان ترکان غز و ترکمن علیاالصول وجود ندارد.
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جاه��ای دیگری ب��رای خود بودند و چون امکان فعالیت جهادی در داخ��ل ایران و آذربایجان برای
آنها وجود نداشت و از طرف دیگر حیات اقتصادی آنها وابسته به تأمین مراتع جهت دامهایشان بود.
در این اوضاع و احوال بهترین منطقه برای فعالیت و اس��کان جمعیتهای انبوه (س��رریز) ترکان در
آذربایجان ،آناتولی بود.
در چنين ش��رايطي هر دو وجه موقعيت سياسي ـ اس��تراتژيك و اقليمي طبيعي آذربايجان ،اين
س��رزمين را براي تركمانان به عنوان محل اصلي مهاجرت و س��كونت درآورد .اين ناحيه براي نظام
سلجوقي نيز ،به عنوان پايگاه و قرارگاه اصلي برنامهريزي و تداركات جنگي در حمله به سرزمينهاي
مسيحينشين آناتولي نقش انكارناپذيري ايفا كرد .گفتني است كه آذربايجان در دستيابي سلجوقيان
به قفقاز نيز نقش بارزي داشته است كه پرداختن به آن از موضوع اين مقاله خارج است.
تفرقه ،آش��فتگي و پراكندگي سياسي جهان اس�لام ،در آستانه ورود سلجوقيان به سرزمينهاي
اس�لامي ،نیز از ديگر زمينههايي اس��ت كه باعث مهاجرت و حضور تركمانان در آذربايجان ش��د.
خالفت عباس��ي و دولتهاي اس�لامي واقع در نزديكي مرزهاي روم دچار ضعف سياسي و نظامي
بودند و بيزانس سياس��ت تهاجمي در قبال مس��لمانان اتخاذ كرده بود و حمدانيان موصل و حلب و
آلبويه و خالفت عباس��ي را تهديد به براندازي كرده بود .در چنين ش��رايطي بود كه س��لجوقيان و
گروههايي از تركمانان از نيمۀ اول قرن پنجم قمري نخست در آذربايجان و سپس در آناتولي ظاهر
10
شدند.
در چنين اوضاع و احوالي آمدن تركمنها به آذربايجان در سرنوشت سياسي دولتهاي محلي به
ويژه مسلمانان مرزنشين نيز مفيد و مؤثر واقع شد .قدرتهاي حاكم بر آذربايجان به تدريج در برابر
دول مس��يحي همجوار خود در روم و گرجس��تان حالت تهاجمي به خود گرفتند ،در حالي كه پيش
از حض��ور تركمان��ان در آذربايجان ،روميان و گرجيان هروقت ق��درت و فرصت مييافتند به نواحي
مختلف آذربايجان ميتاختند ،اما با آمدن تركمانان و اس��تيالي سياس��ي سلجوقيان ورق برگشت و
آنها در معرض حمالت تركمانان و نظام س��لجوقي قرار گرفتند كه در س��طور آتي به آنها پرداخته
خواهد شد .ناگفته نماند كه اين وضعيت مساعد ايجاد شده همان گونه كه اشاره خواهد گرديد گاهي
به بهاي ناگواريهايي نيز حاصل شد.
مورد ديگري كه به نظر ميرس��د ش��رايط را براي حضور س��لجوقيان در مركز و غرب ايران از
 .10ناصر صدقي« ،سياستهاي سلجوقيان در تصرف سرزمينهاي رومي قفقاز و آناتولي »،دوفصلنامۀ تاريخ ايران بعد از اسالم،
ش ( 4بهار و تابستان  ،)1391ص  ،84نك .جوئل كرومر ،احياي فرهنگي ايران در عهد آلبويه ،ترجمۀ محمدسعيد حنايي كاشاني
(تهران :مركز نشر دانشگاهي ،)1375 ،ص  147ـ .144
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جمل��ه آذربايج��ان فراهم كرد ،اين بود كه آلبويه به دليل وضعيت نامس��اعدي كه مقارن روي كار
آمدن س��لجوقيان دچار آن شده بود به مس��ئوليت خطير خود در مقابله با آن قوم نو رسيده در مركز
ايران نتوانس��ت جامۀ عمل بپوش��اند .ظهور مقتدرانه و بيسابقۀ سلجوقيان بويهيان را در محاق فرو
برد .آنها به جاي پرداختن به دفع تهاجمات س��لجوقيان ب��ه درگيري با رقباي خود پرداختند و حتي
براي شكس��ت دادن رقباي خود از بيگانگان اس��تمداد طلبيدند و براي تحكيم روابط ،طغرل با دختر
ابوكاليجار (امير خوزس��تان و فارس) ازدواج كرد و پسر ابوكاليجار ،ابومنصور ،دختر چغريبيگ را به
11
زني گرفت .آنها با آوردن نام طغرل در خطبه به سيادت او گردن نهادند.
همۀ اين عوامل و نبود قدرت محلي قوي در خود آذربايجان و وجود بحران در خالفت عباس��ي
و دولتهاي منطقهاي در اوايل قرن پنجم قمري و اوضاع نابسامان بيزانس در داخل و خارج ،باعث
گرديد ،اس��تقرار تركمانان و س��لطۀ سياسي ـ نظامي دولت س��لجوقي در اين ناحيه به راحتي انجام
پذيرد.

حمالت ترکمنان از آذربایجان به آناتولی تا تشکیل دولت سلجوقی
ش��واهدی در دست است که نشان میدهد ،ترکان سلجوقی در گرماگرم نبرد با غزنویان یعنی قبل
از آن که موفق به تش��کیل سلسلۀ سلجوقی شوند ،در فکر و اندیشۀ مهاجرت به غرب و آذربایجان
بودند .همان گونه که قب ً
ال اشاره گردید دستجاتی از ترکان پیش از تشکیل دولت سلجوقی ،یعنی از
دورۀ سلطان محمود غزنوی  411ق ( 1018م) به آذربایجان آمده بودند.
حاکم آذربایجان در این دوره امیر وهسودان ر ّوادی بود .آمدن ترکان غز به آذربایجان در زمان او
یکی از حوادث مهم تاریخ آذربایجان است .این حادثه از لحاظ تاریخ ایران ،اسالم و مناطق اطراف
به ویژه آناتولی نیز نقطۀ عطف مهمی است.
بعد از اینکه دولت س��لجوقی به صورت حکومتی بزرگ در سرزمینهای وسیعی از جهان اسالم
درآمد ،مهاجران غز با سرعت فزایندهای و در قالب امواج پی در پی به خراسان و از آنجا به آذربایجان
آمدند .ناحیة آناتولی و قفقاز در نزدیکی آذربایجان به تدریج به عنوان یک میدان وسیع جهادی برای
تداوم روحیة جنگندگی و امیال و اهداف غارتگرانۀ ترکمنان غز درمیآمد.
در م��دت کوتاه��ی و در رأس همة س��رزمینها ،آذربایجان و پس از آن نواح��ی مابین قفقاز و
 .11ابناثير ،ج  ،16ص .240
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س��وریه ش��اهد حضور قبایل انبوه ترکمن گردید 12.با این همه ورود ترکان به آذربایجان و از طریق
آن ب��ه آناتولی در مدت کوتاهی صورت نگرفت .این حرکت مهاجرتی به طور تقریبی نزدیک به دو
قرن طول کش��یده است 13.در س��ال  410قمری ( 1018م) که چغریبیگ و نیروهای نیزهدار تحت
ام��رش در حوالی دریاچۀ وان دیده ش��دهاند 14،این حرکت آنها نقط��ة آغاز حمالت و مهاجرتهای
ترکمنها به آذربایجان و آناتولی بود .نیروهای ش��اهزاده نشین ارمنی واسپورگان 15در شرق آناتولی
از قوای چغریبیک شکس��ت خوردند ،با این وجود چغریبی��ک مدت زیادی در این مناطق نماند و
دوباره به خراس��ان برگش��ت 16.ابناثیر زمان ورود این دسته از ترکمنان به آذربایجان را که دو هزار
خرگاه بودند س��ال  420قمری ذکر کرده اس��ت 17.به نظر میرسد ابناثیر در تعیین زمان دقیق ورود
این دسته از ترکان که از آذربایجان راهی شرق آناتولی نیز شدند دچار اشتباه شده است .کسروی با
کمک منابع ارمنی درصدد رفع اشتباه ابناثیر برآمده و چنین مینویسد« :از این دسته نخستین غزان
حادثه جداگانه که معروف اس��ت تاختن ایش��ان به واسپورگان و جنگشان با ارمنیان است .چامچیان
مورخ معروف ارمنی این حادثه را در سال  1021میالدی (  412ق) دانسته ،مینویسد :در این سال
ترکان همچون تند سیل به آذربایجان رسیده بودند روی به نواحی ارمنستان آورده و به واسپورگان
درآمدند»18.
دس��تجات نخس��تین غزها که در آذربایجان و آناتولی ظاهر ش��دند به «غزهای عراقی» 19نیز
مش��هور بودند .به نوشتۀ ابناثیر سلطان محمود غزنوی پس از دستگیری ارسالن (اسرائیل) یبغوی
غزها به تنبیه غزهایی که وارد خراس��ان ش��ده و غارت میکردند ،پرداخت .تعدادی از غزها از ترس
س��لطان محمود و نیز س��تم مأموران مالیاتی تاب تحمل نیاوردند و از خراسان به کرمان و اصفهان
12. Nejat Kaymaz, “malazgirt savasi ile Anadolun’un fethi ve Turklesmesinde dair,” Malazgirt Armagani
(Ankara, T.T.K, 1972), S. 266
13. Faruk Samer, “Anadolu’ya yalniz Gocebe Turkler migeldi,” Bellenten (Ankara, T.T.K, 1960), S. 572
14. Mateos Urfali, Vekayiname, cer. H.D. dereasayan (Ankara 1962), S. 48

همچنین ،نک :احمد کسروی ،شهریاران گمنام (تهران :جامی.161 )1377 ،
 .15شاهزاده ارمنی و اسپورگان َس َنکریم از خاندان آرجرونی بود که به نوشتۀ منابع ارمنی در وان نشیمن داشت .وی برای مقابله
با ترکمنها به سپهبد خود شاپور (شاپوه =  )Sapuhفرمان داد و او نیز با گردآوری سپاه به همراه داویت ) (Davitبه رویارویی با
ترکمنها پرداخت.
16. Necdet Ozturk, “Cagribey,” Turk dunyasi tarih dergisi S.16 (Istanbul, 1988) S.42

 .17ابناثیر 92 ،ـ .91
 .18احمد کسروی ،شهریاران گمنام ،تهران :جامی.161 ،1377 ،
 .19چون شماری از ترکمنهای سلجوقی به مغرب ایران آمدند که از اوایل دورة اسالمی به جبال و عراق عجم «عراق ایران»
معروف بود ،لذا این دسته از ترکمنها به ترکمنها ویا غزهای عراقی شهرت یافتند.
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رفتند .در آنجا با حاکم اصفهان اختالف پیدا کرده و به توافق دست نیافتند .در نتیجه پس از درگیری
با عالءالدوله دیلمی حاکم اصفهان راه آذربایجان را در پیش گرفتند تا بدانجا رس��یدند .وهس��ودان
20
ر ّوادی حاکم آذربایجان به گرمی از آنها استقبال کرد.
آرایش سیاس��ی آذربایجان و پیرامون آن از جمله آناتولی در حس��ن اس��تقبال وهسودان از این
دستة ترکان ،تأثیر زیادی داشت .وی دشمنان زیادی داشت و گذشته از رومیان ،ارمنیان و گرجیان
در غرب و شمال غرب آذربایجان که با او دشمنی و درگیری داشتند ،برخی فرمانروایان مسلمان از
جمله شدادیان و دیگران گاهی به دشمنی با وی برمیخاستند.
غزهایی که از س��تم و فش��ارهای حاجب سلطان مس��عود یعنی تاش فراش به ستوه آمده بودند
از س��لطان خواس��تند تا به آنها اجازه دهد به ط��رف آذربایجان حرکت نمایند .قب��ل از صدور اجازه
غزهایی که تحت امر و ادارة امرایشان یغمر ،دانا ،گوگتاش ،بوقا ،قزل و آناسی اوغلی قرار داشتند در
دس��تجاتی انبوه از طریق دامغان ،ری و اسحقآباد 21روانۀ آذربایجان شدند .وهسودان با سرکردگان
این ترکمنها دیدار و به توافق دس��ت یافت و در این راس��تا ضمن ازدواج با دختر یکی از آنها تن به
خویش��اوندی سببی و ازدواج سیاس��ی با آنها نیز داد 22.درست از همان نخستین سالهایی که غزها
وارد آذربایجان ش��دند در س��ودای نف��وذ به آناتولی نیز بودند و از همی��ن زمانها آذربایجان در فتح
آناتولی و کوچ ترکمنها به آن دیار نقش راهبردی یافت .در سیاس��ت خارجی س�لاجقة بزرگ نیز
آذربایجان اهمیت زیادی داشت.
ت
دس��تجاتی از ترکمنها که ذکر آنها گذش��ت ،در ارومیه و اطرافش سکونت گزیدند و پس از مد 
زمانی کوتاه شاهزادهنشین ارمنی و اسپورگان در شرق آناتولی را در معرض حمالت انبوه و مداوم خود
قرار داده و با غنایم فراوان به آذربایجان برگشتند .در اثنای این حمالت میان مهاجمان ترکمن و کردان
هذبانیه ابولهیجا ربیبالدوله بود.
هذبانی س��اکن در شرق آناتولی اختالفاتی بروز کرد .رییس کردهای
ّ
وهسودان حاکم آذربایجان ترکمنها را از آزار و اذ ّیت اهالی مسلمان برحذر داشته بود ،ولی این انتظار
برآورده نش��د ،به همین جهت در روابط آنها تیرگی پدید آمد ،زیرا غزها در مناطق مختلف آذربایجان
نیز به چپاولگری میپرداختند .از جمله گروهی از آنها در سال  429قمری وارد مراغه شده و با ویران
23
ساختن مسجد آن شهر ،از عامة مردم به ویژه کردهای ه ّذبانیه کشتاری عظیم به راه انداختند.
 .20ابناثیر 92 ،ـ .91
 .21براساس نوشتۀ ابناثیر به نظر میرسد ،اسحاقآباد از اعمال ری و در نزدیکی آن باشد .همان.93 ،
 .22همان 96 ،ـ .93
 .23همان.96 ،
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ای��ن امکان نی��ز وجود دارد این عم��ل غزها در حمله ب��ه مراغه به درخواس��ت و با هماهنگی
24
هذبانیه اختالف داشت.
وهسودان صورت گرفته باشد .چون وی با ابوالهیجا رییس کردهای
ّ
ترکمنهایی که در اطراف ارومیه اسکان یافته بودند در سال  432قمری در حملهای جداگانه به
حکاری در ش��رق آناتولی آنجا را نیز غارت کردند ،این حمله ش��کایت حاکم مروانی یعنی نصرالدوله
از طغرل را در پی داشت 25.در همین سال ترکمنهای مهاجم برای دومین بار وارد دیاربکر و جزیره
واقع در ش��رق آناتولی ش��دند و حمالتی نیز به س��رزمینهای ارمنینشین داشتند و پس از به دست
آوردن غنایم انبوه به آذربایجان بازگش��تند .به نوش��تة ابناثیر در این س��فر جنگی آنقدر اسیر گرفته
بودن��د ک��ه قیمت یک کنیز زیبا در بازار بردگان ،پنج دینار ش��ده بود و کس��ی به غالم مرد توجهی
نداشت 26.غزها در سال  433قمری موصل را نیز به تصرف خود درآوردند و به دفعات آنجا را مورد
نهب و غارت شدید قرار دادند .قراوش حاکم موصل به کمک ُدبیس از قبیلة عربی بنی ُعقیل لشکر
انبوهی از کردان و اعراب آماده کرد و در رمضان س��ال  435هجری قمری غزها را شکس��ت داد.
در این درگیری غزها نزدیک به س��ه هزار نفر تلفات دادند و مجبور به عقبنشینی به سوی آناتولی
گردیدند .قراوش مژدۀ پیروزی را به حاکم ارومیه نوش��ت .ابن ربیبالدوله حاکم ارومیه به پیکی که
نامه را آورده بود گفت« :این ش��گفت اس��ت ،این قوم چون از بالد من عبور کردند ،بر پلی بایستادم
که ناگزیر بودند از روی آن بگذرند و کس گماشتم آنها را بشمارد و تعدادشان زیاده بر سی هزار نفر
با اطرافیانش��ان بودند ،و همین که پس از هزیمت بازگشتند عدهشان به پنج هزار نفر هم نمیرسید
27
و اینها یا کشته شدهاند و یا به هالکت رسیدهاند».
به نظر میرسد تعداد زیادی از ترکمنها بعد از شکست از حاکم موصل به آناتولی برگشتند زیرا
حاکم موصل به صراحت از کشته شدن سه هزار نفر از آنها یاد کرده است ،بر این اساس غیر از پنج
24. Faruk Sumer, Oguzlar (Ankara, 1972), S.81.

 .25طغرل خود را صاحب اختیار همۀ غزها میدانست و حاکمان عراق و موصل نیز همین طرز تلقی را در رابطۀ غزها به طغرل
داشتند .به همین جهت در پاسخ به شکایات نصرالدوله مروان و جاللالدوله بویه حکام جزیره و عراق طی نامههایی از بدرفتاری غزها
در آن نواحی پوزش خواست و گفت این ترکمانان (غزها) بندگان و تابعان و رعایای ما هستند که سزاوار تنبیه و گوشمالی هستند،
نک :ابناالثیر 104 ،ـ  103ـ 100؛ باسورث.48 ،
 .26ابناالثیر 104 ،ـ  103ـ .100
 .27فرقی بین کشته شدن و یا به هالکت رسیدن وجود ندارد فقط به جهت رعایت امانت در نقل مستقیم عین عبارات ابناالثیر
در ترجمۀ فارسی آورده شد .برای بررسی بیشتر به متن عربی الکامل نیز رجوع گردید که تقریب ًا ترجمۀ فارسی مطابق با متن عربی
است« .فل ّما عاد و هزیمتهم لم یبلغو خمسة آالف رجل ،غاِ ّما ان یکونوا اقتلوا و هلکو ».عزالدین ،ابناالثیر ،الکامل فی التاریخ ،ج 9
(بیروت ،دار صادر 391 ،)1965 ،و ابناالثیر 106 ،ـ .105
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هزار نفری که از طریق ارومیه به آذربایجان برگش��تند قریب به بیس��ت هزار نفرشان نیز به آناتولی
برگش��تند و در آنجا ساکن ش��دند 28.گمان میرود تعداد ترکمنهایی که تا سال  433از خراسان به
آذربایجان و آناتولی آمده بودند حدود هفتاد الی هش��تاد هزار نفر بودند 29،زیرا تعداد  30هزار نفر از
ترکمنهایی که از آذربایجان به آناتولی کوچ کردند و سه هزار نفرشان در موصل کشته شدند و فقط
بخشی از آنها بودند که در آذربایجان حضور یافته بودند.
در این مورد زکی ولیدی طغان مورخ شهیر ترک مالحظاتی دارد که اگر در حد فرضیه نیز باشد
ب��از این نتیجه بهدس��ت میآید که تعداد ترکمنهای حاض��ر در آذربایجان و آناتولی قریب به هفتاد
تا هش��تاد هزار نفر بودند .ارس�لان یبغو در حین اسارت در دست غزنویان به نیروهای تحت امرش
که بالغ بر صد هزار نفر میش��دند ،اش��اره کرده بود 30.میتوان گفت که قبایل ترکمن که زیر نظر و
31
مدیریت ارسالن ییغو زندگی میکردند تا حدود نیم میلیون نفر میشدند.
تنه��ا در س��ال  435قم��ری ( 1043م) که طغرلبی��ک در ری در حال اس��تقرار بود تعداد
 .28ابن اثیر از قول حاکم ارومیه تعداد غزهایی را که اندکی بعد از تأسیس دولت سلجوقی از آذربایجان راهی آناتولی شدند و
درگیریهایی با حاکمان دیاربکر و جزیره و موصل پیدا کردند بالغ بر سی هزار نفر ذکر میکند چون ابناثیر به صراحت از کشته شدن
سه هزار نفر از آنها در موصل و نیز از بازگشت حدود پنج هزار نفر از آنها به آذربایجان (ارومیه) خبر میدهد ،پس میتوان به این نتیجه
رسید که قریب به بیست هزار نفر از آنها نیز در شرق آناتولی سکونت یافتند( .ابناثیر 106 ،ـ )105
 .29هرچند دربارۀ تعداد دقیق غزهایی که تا اوایل دهۀ چهارم قرن پنجم هجری قمری از خراسان به آذربایجان و از آنجا
به آناتولی آمدند ،نمیتوان آمار دقیق و قطعی داد اما میتوان با استفاده از منابع به گمانهزنی پرداخت .میرخواند در روضةالصفا و
خواندمیر در حبیبالسیر از حضور سی هزار نفر از غزها در اوایل قرن پنجم هجری در آذربایجان و آناتولی خبر میدهند و نوشتهاند
قبل از آنها نیز ترکمنها در این نقاط حضور داشتهاند ،یک منبع ارمنی نیز از حضور انبوه ترکمنها در همین زمانها آگاهی میدهد و
مهمتر از اینها بیشترین اطالعات از مهاجرتهای غزها به آذربایجان و آناتولی از آن ابناثیر است .از نوشتههای او میتوان دریافت که
غزها حداقل چهار بار در نیمۀ اول قرن پنجم هجری به آذربایجان و آناتولی آمدهاند .براساس روایت وی تنها در اولین مهاجرت تعداد
دو هزار خرگاه (هر خرگاه شش یا هفت نفر) به آذربایجان رسیدند .در مهاجرتهای بعدی نیز هزاران نفر دیگر به این منطقه آمدند
که براساس آنها آمار هفتاد الی هشتاد هزار نفر را میتوان تخمین زد( .جهت اطالعات بیشتر ،نک :محمد بن خاوندشاه بن محمود
میرخواند ،روضةالصفا ،تصحیح و تحشیه جمشید کیانفر (تهران :اساطیر )1385 ،ج  3125 ،6ـ  3124و غياث الدين بن همام الدين
خواندمیر ،حبیبالسیر ،تصحیح زیر نظر محمد دبیرسیاقی (تهران :خیام )1353 ،ج  481 ،2و ابناالثیر ،ج  92 ،16الی  106و کسروی،
شهریاران گمنام Mateos, Vekayiname. S. 48 ،؛ 156ـ )173
 .30محمد بن علی بن سلیمان راوندی ،راحةالصدور و آیةالسرور ،تصحیح محمد اقبال (تهران :امیرکبیر89 )1362 ،؛ محمود
بن محمد آقسرایی ،تاریخ سالجقه ،تصحیح عثمان توران (تهران :اساطیر ،)1362 ،ص 12؛ ظهیرالدین نیشابوری ،سلجوقنامه ،تصحیح
اسماعیل خان افشار (تهران :کالله خاور ،)1332 ،ص .11
 .31طغان به استناد پرسش و پاسخهای سلطان محمود و ارسالن یبغو (اسرائیل) که در بسیاری منابع اصلی و فرعی در مورد تعداد
نفوس و نیروهای تحت امر ارسالن به آن اشاره کرده است که براساس آنها عالوه بر صد هزار نفر از نیروهای تحت امرش ،سیصد و پنجاه
هزار قبایل ترکمن نیز تحت نظر و مدیریت او بودهاند.
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ترکمنهای همراهش افزون بر پانزده هزار نفر میشد 32.بعد از ضبط آذربایجان توسط سلطان
طغرل ،این ناحیه به دالیل متعدد سیاسی و طبیعی و دینی مقصد نهایی بسیاری از ترکمنهایی
گردی��د ک��ه از آنجا به جهاد و غ��زوه در غرب میرفتن��د که در صفحات آتی به تش��ریح آنها
میپردازیم.

نقش آفرینی آذربایجان در سیاست گسترش ارضی سلجوقیان بزرگ در آناتولی
تش��کیل دولت س��لجوقی در خراس��ان قدرتگیری س��لجوقیان در نواحی مرکزی ای��ران ،عراق و
آذربایجان را در پیداش��ت بود .س��لجوقیان با بهرهگیری از زمینهای که با مهاجرت ترکمنان ،پیش
از ای��ن در آذربایج��ان به وجود آمده بود ،به آن نواحی تاختند و بخش اعظم آن مناطق را به تصرف
درآوردن��د 33.در این میان مناطق ش��مال غربی ایران یعنی آذربایجان و ا ّران و آناتولی بیش��تر مورد
توجه ترکمنان و س��لجوقیان قرار گرفت و به علت وجود چراگاهها و مناطق مس��اعد برای دامداری،
ترکمنها بدان نواحی کوچ کردند .البته آذربایجان نقطۀ کانونی و محوری و محل تجمع آنها گردید.
زیرا کوچها و حمالت نظامی ترکمنها و سالطین سلجوقی به آناتولی و قفقاز و حتی عراق و شام از
طریق آذربایجان صورت میگرفت .در زیر به تداوم نقش واهمیت آذربایجان درسیاست سه سلطان
اول سلجوقی در آناتولی پرداخته میشود.
دورۀ سلطان طغرل
طغرل بیگ سلجوقی ،بعد از این که بر مناطق مرکزی ایران تسلط یافت ،متوجه آذربایجان شد .در
این زمان خطر عمدهای که منطقه را تهدید میکرد ،پیشروی دولت بیزانس بود و لذا برای مقابله با
بیزانس ،طغرل درصدد برآمد تا با راهیابی به آذربایجان و مناطق همجوار آن ،جبههای بزرگ و قوی
34
در برابر پیشروی رومیها به سوی ایران بگشاید.
سابقۀ آشنایی ترکمنان از منطقه آذربایجان و همچنین وجود مراتع فراوان آن که برای ترکمنان
 A.Z.V Togan, Umimi Turk tarihina giris (Istanbul, 1970) S.191ـ 32

 .33و .مینورسکی ،پژوهشهایی در تاریخ قفقاز ،ترجمه محسن خادم (تهران :بنیاد دایرةالمعارف بزرگ اسالمی 76 )1375 ،ـ
 74ـ 71؛ همچنین نک :صالح پرگاری«روند قدرت گیری ترکان در تاریخ ایران »،پژوهشنامه ادبیات وعلوم انسانی ،ش( 34تابستان
 ،)1381ص.266
 .34عبدالرحمن ابن خلدون ،العبر (تاریخ ابنخلدون) ،ج  ،4ترجمه محمد ابراهیم آیتی (تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
فرهنگی ،)1388 ،ص.13
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دامدار ،معیش��ت را تسهیل مینمود 35.همچنین موقعیت زیست محیطی مناسب برای کوچ و ییالق
و قش�لاق ،جاذبههایی بود که سالطین س��لجوقی برای کوچ طوایف جدید ترکمان به آذربایجان و
تحقق سیاس��ت خود ،توانس��ت از آن سود جوید .طغرل به سرعت ش��مال غرب ایران را به تصرف
درآورد و حکام محلی با پذیرش تابعیت او بر حکومت خود باقی ماندند 36.از آنجا که سلجوقیان وارد
درگیری مس��تقیمی با امپراتوری بیزانس شده بودند ،آذربایجان میتوانست به عنوان پایگاه مناسبی
مورد توجه آنان قرار گیرد .از این رو ،آذربایجان در زمان س��لجوقیان اهمیتی بیش از گذش��ته پیدا
نم��ود و ترکمنان فراوانی را در خود جای داد و کوچ ترکمنها به آناتولی نیز از طریق آذربایجان که
به صورت پایگاه آنها درآمده جامۀ عمل پوشید.
همان گونه که پیش از این اش��اره گردید ،با تش��کیل دولت سلجوقی و مهاجرت گستردۀ قبایل
اغ��وز به ایران آذربایجان به دلیل ش��رایط مس��اعد طبیعی و آب و هوای��ی و ...توجه ایالت ترک را
بیش از سایر نقاط ایران جلب نمود .مهاجرت مداوم و پرشدن قلمروهای مختلف از ترکمنها حکام
سلجوقی را مجبور نمود با سیاست گشودن مناطق جدید ،اسکان ایالت ترکمن را در مناطقی که با
خلق و خوی و نحوۀ زندگی آنها سازگاری داشته باشد ،میسر سازند ،لذا آناتولی را برای اهداف توسعه
طلبانۀ خود انتخاب کردند .یورش سلجوقیان مواضع تدافعی مسلمانان را در برابر بیزانس که در اثر
ضعف عمومی دنیای اسالم پیش آمده بود ،جنبۀ تهاجمی بخشید 37.بنابراین آذربایجان از همه نظر
در کانون و مرکز سیاستهای سیاسی و نظامی سلجوقیان قرار گرفت و هر چند به پایتختی انتخاب
نگردید ولی نقش اساسی را در گسترش قلمروهای ارضی سلجوقیان در غرب بازی کرد.
بس��یاری از ش��هرهای آذربایجان به ویژه ش��هرهای غربی آن از جمله خوی ،سلماس و ارومیه
نقش یک پایگاه نظامی را برای سلجوقیان بازی میکردند 38.با در نظر گرفتن این نکته که آناتولی
ب��ه لحاظ موقعیت جغرافیایی و سوقالجیش��ی از اهمیت ویژهای برخ��وردار بود و در قلمرو روم قرار
داشت ،روی این اصل سلجوقیان به عنوان یک قدرت نوظهور سعی در نفوذ و سلطه بر آن داشتند.
 .35ابوعبداهلل محمد مقدسي ،احسنالتقاسيم في معرفهاالقاليم ،ج  ،2ترجمۀ علينقي وزيري (تهران :شركت مؤلفان و مترجمان
ايران ،)1361 ،ص 553
 .36همان130 ،؛ باسورث ،همان40 ،
 .37محمدتقی امامی خویی« ،نبرد مالزگرد یا خندق دوم دنیای اسالم »،مجلۀ علوم انسانی دانشگاه الزهرا ،س  ،15ش 53
(بهار 49 ،)1384
 .38محمدتقی امامی خویی« ،خوی در زمان سلجوقیان »،خوی دیار باصفا (تهران :مرکز خویشناسی وابسته به مجمع
خوییهای مقیم تهران31 )1389 ،
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تهاجم گسترده ترکان اغوز به آذربایجان ایران و پر شدن جلگهها و مراتع مناسب آن موجب گردید
حاکمان س��لجوقی ،نیروهای ترک تازه وارد را به مناطق دور دس��ت روم اعزام کنند 39.در راس��تای
این سیاس��ت س��لجوقیان ،آذربایجان به عنوان محل تجمع ترکمنان اغوز درآمد و نقش اصلی را در
سیاس��تهای نظامی حاکمان س��لجوقی ایفا کرد .این نکتهای اس��ت که میتوان از بررسی متون و
منابع اصلی دورۀ سلجوقی به آن پی برد .ابناثیر از قول ابراهیم ینال 40برادر مادری طغرل که حاکم
هم��دان و پیرامونش بود 41بیان کرده اس��ت« :اینال به آنها [غزهایی ک��ه از ماوراءالنهر آمده بودند]
گفت :بالد من برای جای دادن به شما و رفع نیازمندیهایتان تنگ است و رأی من آن است که به
غزای روم بروید و در راه خدا جهاد کنید و غنیمت بیابید ،من هم در اثر ش��ما خواهم آمد و به ش��ما
42
یاری خواهم کرد».
قلمرو روم (بیزانس) در غرب آذربایجان برای تداوم فتوحات س��لجوقی و گسترش اسالم در آن
نواحی منطقه مهم و مناس��بی بود .ترکان در حاکمیت س��لجوقی به مرزهای بیزانس راه یافته و در
آن متمرکز شده بودند .برای آنها ،آناتولی بهترین منطقة جغرافیایی برای تداوم حیاتشان بود .آرمان
جهاد و غزا در راه اس�لام نیز موجب تقویت روحیات قهرمانانه ترکمنان و غازیان جنگاور ش��ده بود.
عالوه بر آن برای تداوم زندگی ترکمنان (غازیان) کوچنش��ین ،در اختیار داش��تن یک منطقة خوش
آب و هوا و پر آب و علف ،مانند آناتولی بینهایت اهمیت داش��ت 43.در س��ال  433قمری (1042م)
بعد از مرگ یکی از بیگهای ترکمن در ری به نام قزل ،طغرلبیگ برادرش ابراهیم ینال را به ری
فرس��تاد .ترکمنهایی که در ری بودند از ترس ابراهیم ینال آنجا را ترک و مس��تقیم به طرف غرب
حرکت کردند .تعدادی از اینها از طریق ش��مال عراق وارد آناتولی ش��دند و در ناحیۀ دیاربکر مستقر
ش��دند .تعدادی از رؤس��ای ترکمنها نیز که در آذربایجان بودند از جمله آناسی اوغلی و بغا از ترس
ابراهیم ینال با طوایف خود از آذربایجان به آناتولی مهاجرت کردند .به نوش��تۀ ابناثیر س��لیمان بن
نصرالدوله مروانی با رؤسای ترکمنها دیدار و ضمن توافق با آنها اجازه داد در قصبات و مناطقی از
 .39امامی خویی« ،نبرد مالزگرد یا خندق دوم دنیای اسالم »،ص .49
 .40اینال یا ینال نام فردی که مادرش خاتون و پدرش فردی عامی باشد .الزم به ذکر است که ابراهیم ینال برادر ناتنی ملک
ظغرل سلجوقی که از سوی مادر برادر ظغرل محسوب میشد نیز به همین دلیل لقب ینال داشته است.
 .41ابراهیم ینال بعد از نبرد دندانقان ،از طرف طغرل که ری را پایتخت خویش قرار داد ،مأمور فتح جبال ،فارس و عراق که
شامل همدان نیز میشد ،گردید :راوندی104 ،؛ نیشابوری18 ،؛ ابناثیر.232 ،
 .42ابناثیر.250 ،
 .43محمد شکر ،سلجوقیان (شکست بیزانس در مالزگرد و گسترش اسالم در آناتولی) ،ترجمه نصراهلل صالحی و علی ارطغرل
(تهران :نشر ادیان.42 )1385 ،
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الجزیره س��کونت یابند 44.از این زمانها به بعد است که حمالت ترکمنهای غازی از آذربایجان به
آناتول��ی از حالت حوادث منفرد که بیگهای ترکمن با قبایل خود انجام میدادند خارج و به صورت
سیاست رسمی دولت سلجوقی درمیآید.
در س��ال  434قمری ( 1043م) طغرل که در ری حضور داشت ،قتلمش ،رسول تکین ،شاهزاده
حسن و یاقوتی را جهت استیال بر آناتولی شرقی موظف نمود .این فرماندهان با قوای تحت امر خود
45
حمالتی را پی در پی به مناطق ارمنی و گرجی صورت دادند.
46
علی سویم بدون اشاره به منبع خاصی مینویسد :بعد از این که شاهزاده حسن در حمالت خود
به اطراف دریاچۀ وان با نیروهای متفق بیزانس ،ارمنی و گرجی که تحت فرماندهی کاتاکالون بودند
درگیر ش��د و در س��ال  438قمری ( 1047م) در زد و خوردی که در کنار زاب بزرگ با آنها داش��ت
شکست یافته و کشته شد 47.طغرل بیک ،ابراهیم ینال را به عنوان والی کل آذربایجان انتخاب و به
او دس��تور داد به اتفاق قتلمش حمالتشان را به آناتولی ادامه دهند .نیروهای تحت امر ابراهیم ینال
بعد از فتح ارزروم ،اردوی بیزانس را در نزدیکی حس��ن قلعه با شکست سختی مواجه نمودند پس از
این فتح غازیان ترکمن در آناتولی پخش گردیدند .مهاجمانی نیز به حوالی آنکارا رسیدند که با انبوه
غنایم بازگش��تند .به روایت ابناثیر 48ابراهیم ینال در طی این فتوحات که با س��ودای جهاد در روم
49
صورت داد افزون بر غنایم فراوان و بیشمار با صدهزار اسیر از آناتولی به آذربایجان بازگشت.
سیاست سلجوقیان در آناتولی که از آذربایجان هدایت میشد 50،گشودن مناطق جدید و اسکان
 .44ابناالثیر Ali Sewim, “malagirt meydan savas ve sonuclari” malazgirt Armagani, belleten (Ankara, ،و 201
T.T.K, 1972) S. 219

 .45صدرالدین ابوالحسن علی بن ناصر بن علی ،حسینی ،زبدةالتواریخ ،ترجمۀ رمضان روحالهی (تهران :انتشارات ایل شاهسون
بغدادی Sewim, S. 219)1380 ،و 55
 .46حسن پسر موسی یبغو عموی طغرل که شاهزاده بود .بعد از تأسیس دولت سلجوقی امارت هرات ،پوشنگ ،سیستان و سرزمین
غور از آن او شد( .حسینی)55 ،
 ,Sewim .47همان219 .S ,
 .48روایات ابناثیر دربارۀ ترکمانان و سپس سلجوقیان در غرب ایران و کردستان و جزیره و آناتولی ،منحصر به فرد است .کلود
کاهن احتمال میدهد وی بر نسخه تاریخ هالل صابی که حوادث تاریخی را تا سال ورود طغرل به بغداد ( 447ق) نوشته و فقط
فضلی از آن باقی مانده ،دسترسی داشته است؛ کلود کاهن« ،تاریخنگاری دورۀ سلجوقی »،سلجوقیان ،ترجمه یعقوب آژند (تهران:
مولی ،)1380 ،ص .506
 .49ابناالثیر.250 ،
 .50در بسیاری از منابع ،آذربایجان به عنوان مرکز مدیریت و هدایت نیروهای سلجوقی یاد شده است .جهت اطالعات بیشتر
به منابع ذیل رجوع کنید :نیشابوری ،24 ،حسینی 53 ،ـ  ،46ابناالثیر 301 ،و ابوابراهیم قوامالدین فتح بن علی بن محمد بنداری
اصفهانی ،تاریخ سلسلۀ سلجوقی ،ترجمۀ مجمدحسین جلیلی (تهران :بنیاد فرهنگ ایران ،)2536 ،ص  51ـ .46
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ترکمنان در آنجا بود .جهاد و کس��ب غنیمت از انگیزههای دیگری بود که سیاست سلجوقیان را در
آناتولی شکل میداد .این حرکت سلجوقیان مواضع دفاعی مسلمانان را در برابر بیزانس و متحدانش
حالت تهاجمی بخش��ید .این پیروزیهای مقدماتي پيش از نبرد مالزگرد در تقويت روحيه سپاهيان
مسلمان سلجوقي و تشويق و تحريك آنان به جنگ بسيار مؤثر افتاد .نيروهاي زيادي حتي از شهرها
51
براي پيوستن به غازيان به راه افتاد.
امر ديگري كه به سياست پيشروي و فتح آناتولي توسط سلجوقيان مساعدت مينمود ،موقعيت
نامطلوب بيزانس در آناتولي بود .اين امپراتوري توانايي الزم را براي ايجاد اتحاد سياسي و هماهنگي
مليتها و اقلیتهاي مختلف،
ميان نيروهاي تابع خود نداشت ،به ويژه كه اتباع بيزانس ،متشكل از ّ
زباني ،قومي و ديني بودند .در اين زمان ارامنه و سوريانيهاي ساكن آناتولي به علّت دشمني سياسي
و مذهبي از ش��رق آناتولي به مركز آن كوچ داده ش��دند 52.ميتوان گفت كه ارامنه و س��وريانيها با
اختالفاتي كه با بيزانسها داش��تند باعث فتح آس��ان آناتولي توسط سلجوقيان گرديدند .در دهۀ آخر
حاكمي��ت طغرل تركمنان غ��ازي و مهاجم حمالت متعددي را از آذربايج��ان به آناتولي طرحريزي
كردند .اس��كان به نس��بت بيشتر ارمنيها در مقابل روميها در اين ناحيه موجب فتوحات كم دردسر
تركمنان سلجوقي ميگرديد .اشاره گرديد كه ارمنيها با بيزانسها جدايي مذهب داشتند و حاكميت
سياس��ي بيزانس و مذهب ارتدوكس را قبول نداش��تند .ش��ورشهاي زيادي توس��ط ارمنيها عليه
بيزانس در آناتولي به وقوع پيوس��ت كه باعث تبعيد آنها از ايروان و ش��رق آناتولي به نقاط مركزي
آناتولي توس��ط بيزانس گرديد .به همين جهت ارمنيها نسبت به تركاني كه كاري به امور داخلي و
54
اعتقادي آنها نداشتند به چشم ناجي 53مينگريستند.
براساس نوشته ماتئوس میتوان ثابت نمود که حمالت سریع ترکمنها به آناتولی در بهار سال
 447قمری ( 1055م) اتفاق افتاده است .یاقوتی فرزند چغریبیگ به اتفاق یک امیر دیگر ترکمن به
رسبک با نیروهای ترکمن تحت امر خود که از آذربایجان و ا ّران به راه افتادند ،توانستند ،ارزروم
نام ُ
 .51امامی خویی« ،نبرد مالزگرد یا خندق دوم دنیای اسالم »،ص .49
 .52امامی خویی ،همان 50 ،ـ 49؛ ک.س .خداوردیان ،تاریخ ارمنستان ،ترجمۀ گرمانیک (تهران :ناشر مترجم ،بیتا) ،ص 198
ـ 197
 .53ماركوپولو كه در نيمة دوم قرن سيزدهم در آناتولي حضور داشته است از ارمنيهاي اين ناحيه با عنوان ضعيفاني نام ميبرد
كه تنها صفت قابل توجهشان نوشيدن زياد شراب بود .مارکوپولو .سفرنامه .ترجمه منصور سجادی و آنجال دی جوانی رومانو (تهران:
گویش ،)1363 ،ص .32
54. Ali Sewim, Anadolu fatihi kutalmisoglu Suleyman Sah, (Ankara, 1990) S.100
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و ارزنجان را تا کماه به تصرف خود درآوردند 55.گروه دیگری از سواره نظام ترکمنها که در فرمان
56
یاقوتی بودند توانستند قراحصار را نیز به تصرف خود درآورند.
به دس��تور سلطان طغرل در س��ال  451قمری ( 1059م) ش��اهزاده یاقوتی به اتفاق امیرساالر
خراس��ان و دیگر امرای ترکمن از ش��مال دریاچة وان وارد آناتولی شدند .امیرساالر خراسان اورفه را
محاصره ولی موفق به فتح آن نشد ولی دستة دیگری از ترکمنها به راحتی قلعۀ سیواس را به دست
58
گرفتند 57روشن است که این حمالت نیز از طریق آذربایجان صورت گرفته است.
در س��ال  454قمری ( 1062م) س��لطان طغرل جهت رس��یدگی و سرکش��ی به نیروهایی که
ح��رکات نظامی به آناتولی انجام میدادند به آذربایجان آمد و بعد از دادن تعلیماتی به برادرزادهاش
59
«ناوکیه»
یاقوت��ی آذربایجان را به مقصد عراق ترک کرد .در همان س��ال یاقوتی از ترکمنهای
ّ
که در آذربایجان و ا ّران سکونت یافته بودند اردوی بزرگی را تشکیل و به طرف آناتولی به حرکت
درآم��د .در ای��ن حرکت نظامی مناطقی را در ش��رق آناتولی فتح و در منطق��ۀ بیتلیس با نیروهای
نصرالدوله مروانی متحد شد .نیروهای متحد آنها تعدادی از قلعههای مستحکم حوزۀ دجله و فرات
60
را فتح کردند.
از بحثهای گذشته روشن میگردد که قریب به سی و اندی سال بعد از تأسیس حکومت بزرگ
ش ارضی سلجوقیان
س��لجوقی در ایران تا روی کار آمدن آلپارسالن ،آذربایجان در سیاست گستر 
در آناتولی نقش اساس��ی ایفا میکرد .سیاس��ت سالطین بزرگ سلجوقی در سوق دادن ترکمنان به
آناتولی که در آن روزگار س��رزمینی غیراس�لامی تحت س��لطة بیزانس بود ،از یک طرف باعث رفع
تهدید حاکمیتش��ان از ناحیة آنها میشد و در عین حال زمینه و وسیلۀ امرار معاش ترکمنها را نیز
فراهم میآورد .محل اصلی تجمع و تمرکز این ترکمنها نیز قبل از ورودشان به آناتولی آذربایجان
ب��وده اس��ت که بعضی از محقق��ان در تحقیقات خود به نقش و اهمیت آذربایجان در این راس��تا به
درستی اشاره کردهاند.
55. Mateos, S. 100
”56. Ali Sewim, Anadolu fatihi kutalmisoglu Suleyman Sah, S. 5 ve Ibrahim kafesoglu, “Selcuklular
Islam Ansi Klopedisi, C10 (Istanbul, 1980) S. 368
 111ـ 57. Mateos, S. 110
58. Kafaoglu, S. 368
ناوکیه که در آذربایجان سکونت یافته بودند جهت کسب اطالعات جامع رجوع کنید به(Furu.Sumer :
 .59دربارۀ ترکمنهای ّ
) Oguzlar, 153 , 154ـ

 .60سبط ابن جوزی ،مراةالزمان فی تاریخ االعیان ،به تصحیح علی سویم (آنقره ،مطبعه الجمعیة التاریخیه الترکیه 1968 ،م)،
ص  75ـ 74؛ ابناالثیر ،ص  377ـ 376؛ راوندی ،ص  111و Kaymaz, S. 262, Kafasoglu, S. 368
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عثمان توران مورخ ترکیه در یکی از آثار مهم خود جایگاه آذربایجان را در فتح آناتولی توس��ط
ترکمنها بیان کرده و نوش��ته اس��ت .س�لاطین س��لجوقی از همان زمان طغ��رل ترکمنانی را که
از ترکس��تان به طرف ایران س��رازیر میش��دند به س��وی آذربایجان هدایت میکردند در آن زمان
61
آذربایجان محل رفت و آمد ترکمانان بود و به خاطر همین مسأله به آن ناحیه لقب «مهمانسرا»
داده بودند ،زیرا ترکمنها مدتی در آن ناحیه اقامت میکردند و بعداً به طرف مرزهای بیزانس سرازیر
میش��دند 62.منطقۀ آناتولی به مدت س��ی سال در معرض حمالت و فشار وارده از سوی ترکان قرار
داشت .اگرچه ترکمنها از طرف سلجوقیان حمایت میشدند ،اما غالب ًا تحت رهبری بیگها بود که
حمالت خود را از آذربایجان ش��روع میکردند و تا دورترین نقاط در مش��رق و مرکز و غرب آناتولی
پی��ش میرفتند 63.در اثر این حمالت همان طوری که در بحثهای پیش نیز بیان گردید ترکمنها
عالوه بر دشتهای آناتولی ،بر بسیاری از شهرهای مهم از جمله ارزروم ( 440ق) ،قارص ( 446ق)،
ملطیه ( 449ق) ،سیواس ( 451ق) ،قیصریه ( 459ق) ،قونیه و عاموریه ( 460ق) ،نیز دست یافتند.
با این همه تا نبرد مالزگرد آناتولی برای اس��تقرار ترکان یک منطقه ناامن محسوب میشد .زیرا در
آناتولی ش��هرها ،دژها و اس��تحکامات بسیاری وجود داش��ت و نیروهای بیزانس به شدت ترکمنها
را تعقی��ب میکردن��د .به همین دلیل ترکمانها به طور عادت بع��د از حمالت و فتوح به آذربایجان
64
بازمیگشتند.
دورۀ سلطان آلپ ارسالن
پس از درگذش��ت طغرل در سال  456قمری ،برادرزادهاش آلپ ارسالن جانشین او شد و نقشههای
دراز مدت و اصلی س��لجوقیان را در فتح گرجس��تان ،آناتولی و ارمنستان پیگرفت .آذربایجان بیش
از پیش اهمیت ویژهای به عنوان پایگاه توسعهطلبی ترکان سلجوقی پیدا کرد .آلپ ارسالن یکی از
خطوط عمدۀ سیاست سلجوقیان را دنبال کرد و در آن راستا ترکمانان تازه وارد ،به غزا به آذربایجان
و از آنجا به آناتولی و سوریه سوق داده شدند تا لشکرکشی به امیرنشینهای مسیحی آسیای صغیر

61. Konak
 152ـ  Islam medeniyeti (Istanbul, 2003), s. 151ـ 62. Osman Turan, Selcuklular tarihi ve Turk

 .63عثمان توران« ،آناتولی در دورۀ سلجوقی و بیگها »،تاریخ اسالم پژوهش دانشگاه کمبریج ،ج  ،1ترجمه تیمور قادری
(تهران :امیرکبیر ،)1383 ،ص 315
 .64همان315 ،؛ همچنین ،نک :به ابناالثیر ،ص  250و حسینی ،ص  71ـ  70و بنداری ،ص  38ـ 37
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را که با مرگ طغرل متوقف گردیده بود از سر بگیرند.
آلپ ارس�لان بعد از قرار گرفتن در رأس دولت بزرگ س��لجوقی به اهمیت آذربایجان در فتوح
و مهاجرتهای ترکمنهای س��لجوقی پی برد .زیرا آذربایجان عالوه بر اینکه یکی از مناطق بسیار
مس��اعد جهت اس��کان ترکمنان س��لجوقی بود ،در عین حال پایگاه مهم توسعهطلبی سلجوقیان و
حرکته��ای جهادی غازیان ترکمن در آناتولی ،قفقاز و ش��امات بود .به همین جهت آلپارس�لان
رسیدگی به تهاجمات ترکمنهایی را که از آذربایجان به آناتولی صورت میگرفت ،وجهۀ همت خود
قرار داد و به آنها نظم بخشید .او به ویژه جهت خارج نمودن سوریه از دست فاطمیها تالش زیادی
به خرج داد .این نظر و سیاس��ت س��لجوقیان وهمجنین رقابت عباسیان با فاطمیان بر سر سوریه به
روایت ابناثیر باعث ایجاد روابط سیاسی صلحآمیز میان بیزانس و فاطمیها شده بود .خلیفۀ فاطمی
مصر المستنصر باهلل با امپراتور روم ترک مخاصمه کرد مشروط بر این که تعداد پنجاه اسیر مسلمانی
که متعلق به مصر و در دست رومیها بودند ،آزاد شوند .خلفای فاطمی در ابتدا بر سر شام با بیزانس
در حال جنگ و دشمنی بودند .اما بعدها عموم ًا با دولت بیزانس روابط دوستانه داشتند .علت آن خطر
66
ترکان سلجوقی و ماجراجویان ترکمان بود که شام و آناتولی را تهدید میکردند.
از سال  456قمری ( 1064م) تا فتح مالزگرد ،آلپارسالن شخص ًا فرماندهی نیروهای سلجوقی
را در فتح و گش��ودن تعدادی از قلعههای مهم آناتولی برعهده داش��ت .قلعهها و شهرهای مستحکم
67
قارص ،آنیُ ،سرماری ،مریم نشین ،سپیدشهر و ...در این سالها فتح شدند.
بع��د از این فتوح قبایل انب��وه ترکمن ،غرب و مرکز آذربایجان را به س��وی آناتولی ترک کرده
و در آنجا اس��کان یافتن��د 68.در کنار تحرکات نظامی که توس��ط قوای دولت س��لجوقی برای فتح
آناتولی س��ازماندهی و ترتیب داده میشد .برخی از س��رکردههای عاصی ترکمن نیز در فتح آناتولی
نقش مهمی داش��تند .برای نمونه بکچیاوغلی افش��ین بیگ که در حین یک درگیری و نزاع حاجب
گمشتکین را کشته بود از ترس مجازات توسط آلپارسالن با ترکمنان تحت امر خود که در اطراف
اخالط حضور داشتند ،به داخل آناتولی حرکت کردند .افشین بیگ که کوههای آمانوس را به عنوان
یورت انتخاب کرده بود ،حمالتی را از آنجا به منطقۀ آنتپ (عنتب) ترتیب داد و توانس��ت در س��ال
65

 .65ملیحه ستارزاده ،سلجوقیان (تهران :سمت ،)1385 ،ص 57
 .66همان ،ص 169؛ ادموند کلیفورد باسورث ،سلسلههای اسالمی ،ترجمه فریدون بدرهای (تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و
مطالعات فرهنگی ،)1371 ،ص .83
 .67ابناالثیر ،ج  ،17ص  12ـ  11ـ 10؛ بنداری ،ص  38ـ 37؛ حسینی ،ص  71ـ .70

68. Mehmet. A. Koymen, “Selcuklular ve Anadolunun Turklesmesi meselesi,” Selcuk dergisi, S. 1.
 37ـ (Konya, 1986) S. 22
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 464قمری ( 1067م) ش��هر دولوک را تصرف کند؛ افش��ین حتی قیصریه را نیز به صورت موقت به
69
تصرف خود درآورد.
گمان میرود حمالت ترکمنان به آناتولی تا فتح مالزگرد از دو جهت بسیار حائز اهمیت بود :از
طرفی زمینهساز فتوح بعدی و پیشروی در آن سرزمین شد و از طرف دیگر باعث گردید بیزانسیها
در برابر حمالت بعدی روحیة دفاع و توان مقابله خود را از دست بدهند .تهاجمات ترکان به آناتولی
از طریق آذربایجان صورت میگرفت و مأوا و محل تجمع و تدارک بسیاری از ترکمنان قبل از حمله
به آناتولی آذربایجان بود .در وقایعنامههای متعدد نیز به این نقش تاریخی آذربایجان اش��اره ش��ده
اس��ت .شاهزادگان س��لجوقی از جمله حسن (پسر موسی یبغو) و چغری و یاقوتی در دورة طغرل هر
سه مأمور فتح آذربایجان بودند و از آنجا تا اسپورگان (حوزه وان) پیشروی کرده و به قلمرو بیزانس
حمالتی را ترتیب دادند.
با روی کار آمدن آلپارسالن تغییر مهمی در وضعیت آذربایجان پدید آمد .وی به منظور جنگ با
رومیان از ری راهی آذربایجان گردید و به مرند رسید .در مرند یکی از امرای ترکمن با نام طغدکین
(طغتکین) که بیش��تر مواقع با گروههای بس��یاری از ایل و پیروانش ب��ه جنگ رومیان میرفت ،به
حضور س��لطان آلپارس�لان رس��ید .وی و تابعانش به جنگ و جهاد با رومیان عادت کرده بودند و
بدین جهت س��رزمین روم را به خوبی میش��ناختند .طغدکین ،آلپارسالن را به جنگ علیه رومیان
برانگیخت و حاضر ش��د راه مس��تقیم را که به آن س��رزمین میرفت به آلپارسالن نشان دهد .در
این میان مردمان خوی و س��لماس نیز که از س��لجوقیان اطاعت نمیکردند ،مطیع شدند و به گفتۀ
ابن اثیر ،ردیف لش��کریان س��لجوقی قرار گرفتند 70.با آن که هنوز ده س��ال از سلطه سلجوقیان به
آذربایجان نگذش��ته بود ،ترکمانان به فراوانی و انبوهی در آذربایجان از جمله مرند س��کونت داشتند
که کار اصلی آنها جهاد با رومیان مسیحی بود و آن گونه که زریاب خویی توجه داده از نکات مهم
نوشتۀ ابناثیر آن است که آغاز مرحلۀ نوینی در تاریخ آن منطقه شد و تغییراتی اساسی و شگرف در
ژئوپولیتیک یعنی سیاس��ت منطقهای و جغرافیایی پدید آورد که بعدها منجر به تکانهایی در تاریخ
سیاسی عالم گردید.
مالزگرد کلید فتح آس��یای صغیر و س��قوط نهایی دولت بیزانس و قس��طنطنیه و تس��لط دولت
عثمانی بر بالکان و دریای سیاه و سواحل شرقی مدیترانه شد و اینها همه از آذربایجان شروع گردید.
69. Ali Sewim, “Bizansin durduramadigi Buyuk Turk komutani’ Bekcioglu Afsin,” Turk dili, S. 433
(Ankara, 1988) S. 2

 .70ابناالثیر ،ج  ،17ص 10؛ حسینی ،ص 69
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از گفتۀ ابناالثیر برمیآید که پیش از آمدن س��لجوقیان امیران ترکمان در آذربایجان س��اکن بودند.
اینان خود بایستی از سلجوقیان باشندکه احتما ًال در نخستین سفر جنگی طغرل به آذربایجان به این
س��رزمین آمده و در آنجا سکنی گزیده بودند .امرای ترکمن ساکن در آذربایجان با رومیان «جهاد»
میکردند .پس اینان بایستی از سلجوقیانی باشند که در نخستین حملۀ طغرل به آذربایجان در آنجا
س��اکن ش��ده بودند و در زیر پوش��ش جهاد و غزا (جنگ با کفار) در طلب چراگاه و زمینهای بیشتر
به «آناطولی» و ارمنس��تان و گرجس��تان حمله میکردند .عمل این امرای ترکمان جزئی از عملیات
«حرکت به سوی غرب» و تصرف آسیای صغیر بود که با آمدن آلپارسالن به آذربایجان و پیوستن
71
این امرا بدو شتابی بیشتر یافت».
بنابراین آذربایجان در همۀ فعالیتهای س��لطه جویانة س��لجوقیان چه قب��ل از نبرد مالزگرد و
چه در حین آن نبرد و حتی بعد از آن یعنی در دورۀ مغول ،مرکز اصلی تدارک و اردوگاه س��پاهیان
سلجوقی و ترکمانان بوده است .در این میان غرب آذربایجان به ویژه نواحی خوی ،مرند و سلماس
و ارومیه سرپل و مبدأ حمله به قلمرو بیزانس در آناتولی بود.
آلپارس�لان که در حال نبرد با فاطمیان س��وریه بود پس از دریافت نامة تهدید آمیز امپراتوری
بیزانس که در آن خواس��تار اس��ترداد شهرهای تصرف شده بیزانس شده بود و نیز به محض شنیدن
پیشروی رومانوس امپراتور روم با عجله به آذربایجان بازگشت تا به تدارک و تجهیز نیرو بپردازد 72.به
هر حال سلجوقیان در پی منازعات مکرر با امپراتوری بیزانس عاقبت در سال  463قمری ( 1071م)
در مالزگرد بر آنان غلبه کردند .سیل مهاجرت ترکمنان در این ادوار که به طور فزایندهای از آسیای
مرکزی به خراس��ان و از آنجا به آذربایجان دوام داشت ،به آناتولی نیز سرازیر گردید ،به گونهای که
زمینة کام ً
ال مناس��بی برای تشکیل حکومت س�لاجقة روم فراهم گشت 73.هرچند هدف سلجوقیان
(آلپارس�لان) جز حمله بر بیزانس یا تصرف بخشی از قلمرو آن نبود .با پیروزی سلجوقیان در نبرد
مالزگرد 74دروازههای روم به روی ایران گشوده شد ،و آذربایجان به ویژه با تشکیل دولت سلجوقی
 .71عباس زریاب خویی« ،آذربایجان »،دایرةالمعارف بزرگ اسالمی ،ج ( 1تهران :مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسالمی،)1383 ،
ص .205
 .72بنداری ،ص .46
 .73عثمان توران ،ص  317ـ .316
 .74پرداختن به نبرد مالزگرد و مقدمات ،علل ،چگونگی و نتایج عظیم آن از حوصله این مقاله خارج است در اینجا فقط هدف
پرتوافکنی به نقش مهم آذربایجان در این نبرد که نقطة عطفی بسیار مهم در تاریخ ایران و جهان ترکان میباشد( .عالقمندان جهت
اطالعات بیشتر به مقاالت دکتر امامی تحت عنوان مالزگرد یا خندق دوم دنیای اسالم و نبرد مالزگرد نوشته دکتر آلیاری مراجعه
نمایند).
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روم گذرگاه اصلی ش��رق و غرب گردید .ترکان که به تدریج سراسر آناتولی را فتح کردند با ساکنان
بومی درآمیخته و با گسترش اسالم در آناتولی زمینههای ایجاد یک ملت بزرگ را در عصر عثمانی
فراهم آوردند بنابراین حوادث و نتایج مزبور نشان دهندة اهمیت این پیروزی است که آذربایجان در
آن محور و پایگاه اصلی تدارک و تجهیز نیروهای سلجوقی بوده است.
دورۀ ملکشاه
در عهد ملكش��اه س��لجوقي نيز گروههاي مهاجر ترك به سوي غرب س��رازير بودند .اين گروههاي
داوطلب مهاجر كه تحت نام مطوعه (غازيان داوطلب) خراسان را پشت سر گذاشته و به طرف غرب
ايران آمده بودند ،در ري براي سلجوقيان مشكالتي به وجود ميآوردند به طوري كه آنها نيز ناگزير
از انتقال مركز حكومت از ري به اصفهان شدند .ملكشاه كه در اين پايتخت جديد با اتكا به مشاوران
ايراني و س��پاهيان حكومت ميكرد ،كاروانهاي تركي را كه از ش��رق وارد قلمروش ميشدند ،مدام
75
به حوالي ا ّران ،آذربايجان و مرزهاي بيزانس ميفرستاد.
در دورۀ ملكش��اه امراي تركمنهاي آذربايجان فعاليتهاي خود را گسترش داده در فتح آناتولي
موفقيتهاي زيادي به دست آوردند .همسر ملكشاه و مادر بركيارق زبيده خاتون دختر امير اسماعيل
بغان��ي امير آذربايجان بود .امير اس��ماعيل از بزرگان و متنفذان امراي س��لجوقي در آذربايجان بود.
امراي تركمن آذربايجان با كمك زبيده خاتون در دولت سلجوقي صاحب نفوذ و جايگاه برجستهاي
76
بودند.
از جان��ب ديگر عالقۀ س��لجوقيان در دورۀ ملكش��اه به مرزهاي ش��مال غربي اي��ران ،به ويژه
آذربايجان مضاعف بود .نخست از لحاظ تسلط بر ا ّران و از آن طريق محافظت آذربايجان و ديگر به
دست گرفتن جادهاي كه از ارس گذشته و به درون ارمنستان ميرفت ،اين جاده براي دفع حمالت
گرجي��ان مهم بود .بنابراين در دوران پادش��اهي ملكش��اه ،آذربايجان اهميت خ��ود را هم به عنوان
ناحي��ه تمركز تركمانان و هم به مثابه پايگاهي كه تركمانان از آنجا حركت كرده و در داخل آناتولي
ميجنگيدند و براي نيروهاي خود غنيمت ميآوردند ،حفظ كرد .ملكشاه عاقبت با قرار دادن سراسر
ا ّران و آذربايجان تحت حكومت پسرعمويش قطبالدين اسماعيل بن ياقوتي كه به وي لقب ملك
داده شد ،اين اهميت را به رسميت شناخت .به واسطة تمركز تركمانان در آذربايجان و ا ّران بود كه
 .76بنداری ،ص .128

 194ـ 75. Togan, S. 193

 / 158تاریخ ایران

در پي مرگ ملكشاه در سال  485قمری و آغاز اختالفات و جنگهاي خانوادگي و نيز بروز آشفتگي
در قلمرو س��لجوقيان ،مرزهاي ش��مال غربي ايران مدتها اس��توار و آرام باقي ماند 77.بايد به اين
نكته نيز اش��اره شود كه س��لجوقيان در نواحي مرزي آذربايجان و قفقاز ارمنستان ،آناتولي و جاهاي
ديگر نفوذ خود را از طريق ش��اهزادگان س��لجوقي و فرماندهان و امراي تركمن حفظ ميكردند .به
تركمانان س��لجوقي كه در نواحي آذربايجان و ا ّران و مناطقي از كردس��تان و لرستان استقرار يافته
بودند توجه بيشتري ميشد .شاهزادگان سلجوقي آذربايجان از زمان طغرل بيگ به بعد ،ياقوتي برادر
78
آلپارسالن و پس از وي پسرش اسماعيل و بعد نيز نوهاش قطبالدين (مودود) بودند.
اينكه در دورۀ س�لاطين بزرگ س��لجوقي س��رزمينهاي واقع در غرب از جمل��ه آذربايجان به
اهميت اين مناطق در سياست
اعضاي بااهميتتر خاندان سلجوقي داده ميشد از يك طرف نشانگر ّ
سلجوقيان بزرگ است و از طرف ديگر نشان از آگاهي و وفاداري آنها به تعهدات سنتي خود نسبت
به اعضاي خاندان سلجوقي دارد.

نتیجهگیری
پ��س از فتح سراس��ر ایران در دورۀ س��لجوقی پای ت��رکان بیش از هر جای به آذربایجان باز ش��د.
فتح آناتولی (آس��یای صغیر) ب��ا آن همه اهمیت و ویژگیهای جغرافیایی و سیاس��ی تنها با تصرف
آذربایجان که با بیزانس هم مرز بود میس��ر میشد .به همین جهت هر حرکت و مهاجرت ترکان به
آذربایجان تهاجمی را در آناتولی نیز در پی داش��ت .تا آن که بعد از نبرد مالزگرد و عدم پای بندی
امپراتوری بیزانس به تعهدات نبرد مذکور باعث گردید ترکان با همه نیروها و سالحهایشان از ایران
و آذربایجان به آناتولی تاختند و مانند گذش��ته به یورش��ی ش��تابان و بازگشت بسنده نکردند بلکه با
هدف تصرف همیش��گی شهرها و روس��تاهای آناتولی به آنها دست انداختند که همه اینها منجر به
بنیانگذاری س��لطنت سالجقۀ روم در سال  471قمری ( 1077م) در آسیای صغیر گردید که خود از
حوادث بسیار مهم تاریخ است.
سیاست سلجوقیان بدست آوردن فضای بیشتر بود و به همین جهت خاکهای متصرفی موجود
در خراس��ان و ماوراءالنهر تکافوی نیازهای آنها را نمیکرد و هدف آنها فتح آس��یایغربی از جمله
آناتولی بود .اما قبل از گش��ودن آن مناطق فتح سرتاس��ر ایران به ویژه آذربایجان ضرورت داش��ت.
 .77باسورث« ،تاریخ سیاسی و دودمانی ایران »،ص  105ـ .97
 .78همان ،ص  83ـ .82
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از بخت خوش س��لجوقیان اوضاع نامس��اعد سیاس��ی مرکز و غرب ایران و وجود دولتهای محلی
ضعیف که احیان ًا با یکدیگر اختالف و درگیریهایی نیز داش��تند ،برای آنها نوید توانس��تن میداد .به
همی��ن جهت در مدت کوتاهی مناط��ق مرکزی و غرب ایران تا منتهیالیه آذربایجان که هم مرز با
سرزمینهای مسیحینشین بیزانس و ارمنستان بود ،در اختیار آنها قرار گرفت با فتوح سلجوقیان در
ایران ،روند مهاجرت قبایل اغوز (ترکمن) نیز به ایران استمرار یافت .از همین زمانها آذربایجان به
تدریج در متن و کانون تحوالت مهم تاریخ ایران ،ترکان و اسالم آن روز قرار گرفت.
آذربایج��ان محل مناس��بی برای زندگی ایلیاتی ترکمانان چادرنش��ین ب��ود .مناطق همجوار در
غرب آذربایجان نیز همین وضعیت مس��اعد را برای سلجوقیان داش��تند ولی در آن روزگاران وجود
غیرمس��لمانان در مرزهای غرب و ش��مال غرب آذربایجان مانع حضور س��لجوقیان و ترکمانان در
آناتول��ی ب��ود ،بنابراین مقصد نهایی و باران��داز اکثریت مهاجران و مهاجم��ان ترکمن در وهلۀ اول
آذربایجان بوده است.
ورود ترکمنان به آناتولی از طریق آذربایجان که س��رانجام به فتح بسیاری از نواحی آن انجامید
در دو مقط��ع زمان��ی پیش و پس از نب��رد مالزگرد تحقق یاف��ت .در دوره اول ترکمنان برای جهاد
و کس��ب غنیمت و تأمین مراتع در ش��رق آناتولی تاخت و تاز میکردند و کمتر در آن س��امان رحل
اقامت میافکندند و پس از انجام مأموریتهایش��ان به آذربایجان برمیگش��تند .اما بعد از مالزگرد
وضعیت تغییر یافت و این بار مهاجمان ترکمن برای فتح و اقامت و ایجاد وطن جدید برای خود به
آناتولی رفتند و با عقب نش��اندن بیزانس موفق ش��دند تا نزدیکیهای سواحل دریای مدیترانه و اژه
پیش��روی کنند .در همین زمانها بود که خواجهنظامالملک وزیر باکفایت سلطان ملکشاه سلجوقی
برای آنکه قدرت و شکوه سلجوقیان را نشان دهد مزد مالحان جیحون را به انطاکیه حواله کرد .از
قومیت مردم آن خطه به نفع
دیگ��ر آثار مهم مهاجرت و حاکمیت ترکان در آناتولی ،عالوه بر تغییر ّ
ترکان و نیز تبدیل آن به س��رزمین ابدی ترکان ،گس��ترش اس�لام در سر تا سر آناتولی است که تا
آن تاریخ مسلمانان نتوانسته بودند این مهم را عملی کنند .به گمان نگارنده با توجه به آنچه که در
متن مقاله به تفصیل بیان گردید آذربایجان به دلیل موقعیت اس��تراتژیکیاش در همة این تحوالت
نقش قاطعی داشته است.
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