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 سخن پژوهشگاه
  هـای انسـانی]  ریزی و ضـبط و مهـار پدیـده پژوهش در علوم انسانی [به منظور شناخت، برنامه

هـای وحیـانی در  در راستای سعادت واقعی بشر ضرورتی انکارناپذیر و استفاده از عقل و آمـوزه
جوامـع،  هـای اصـیل های عینی و فرهنگ و ارزش های تجربی و در نظر گرفتن واقعیت کنار داده

 ها در هر جامعه است. گونه پژوهش نمایی و کارآیی این شرط اساسی پویایی، واقع
سـو و  هـای جامعـه از یـک در گرو شناخت واقعیت اسالمی پژوهش کارآمد در جامعه ایران

از سـوی دیگـر  ترین مؤلفه فرهنگ ایرانـی های وحیانی و اساسی آموزه ترین  به عنوان متقن اسالم
گیری از آن در پژوهش، بازنگری  و بهره رو، آگاهی دقیق و عمیق از معارف اسالمی است؛ از این

 ای برخوردار است. ل علوم انسانی از جایگاه ویژهسازی مبانی و مسائ و بومی
، زمینـه بنیانگذار جمهوری اسـالمی توجه به این حقیقت راهبردی از سوی امام خمینی

فراهم ساخت و با راهنمایی و عنایت  ١٣۶١حوزه و دانشگاه را در سال   گیری دفتر همکاری شکل
اه، این نهاد علمی شکل گرفت. تجربه موفق این نهاد، زمینه ایشان و همت اساتید حوزه و دانشگ

های آن فراهم آورد و با تصویب شورای گسترش آموزش عـالی در سـال  را برای گسترش فعالیت
مؤسسه پژوهشی حوزه و «به  ١٣٨٢تأسیس شد و در سال » پژوهشکده حوزه و دانشگاه« ١٣٧٧
 ارتقا یافت.» دانشگاهپژوهشگاه حوزه و «به  ١٣٨٣و در سال » دانشگاه

  پژوهشگاه تاکنون در ایفای رسالت سنگین خود خـدمات فراوانـی بـه جوامـع علمـی ارائـه 
  ها کتـاب و نشـریه علمـی توان به تهیه، تألیف، ترجمه و انتشار ده نموده است که از آن جمله می

 اشاره کرد. 
  
  

 سه



، »سـلجوقیاندر دوره  ایـرانتـاریخ تحـوالت سیاسـی «کمک درسـی این اثر به عنوان منبع 
در قـرون  تـاریخ اروپـا«و » ق۶۵۶ق تـا ٢٢٧از سـال  تاریخ تحوالت سیاسی جهـان اسـالم«

عنوان منبع اصلی درس  و همچنین به برای دانشجویان رشته تاریخ در مقطع کارشناسی» وسطی
برای دانشجویان رشته تاریخ در مقطع کارشناسـی ارشـد تـاریخ » و شام در مصر تاریخ اسالم«

  قابل استفاده است. اسالمیفرهنگ و تمدن ملل 
مندان به مطالعات تاریخی در زمینـه تـاریخ  بر جامعه دانشگاهی دیگر عالقه امید آنکه عالوه

بتواننـد از ایـن کتـاب  های صلیبی اریخ جنگو ت در شام ، حضور بیزانس، تاریخ شامسلجوقیان
  مند شوند. بهره

شـود بـا همکـاری، راهنمـایی و پیشـنهادهای  نظران ارجمند تقاضا می از استادان و صاحب
اصالحی خود، این پژوهشگاه را در جهت اصالح کتاب حاضر و تدوین دیگـر آثـار مـورد نیـاز 

 هی یاری دهند.جامعۀ دانشگا
مترجم محترم سرکار خانم دکتر لیدا مـوّدت و های  داند از تالش در پایان پژوهشگاه الزم می

همکاران ایشان آقایان دکتر شکرالله خاکرند و دکتر جواد موسوی دالینی و نیز از ارزیاب محتـرم 
  سپاسگزاری کند.غروی  هادی یوسفیاستاد محمد

   

 چهار



  
  
  
  
  
  

  پیشگفتار

هـای  را بر آن داشت تـا طرحـی را در زمینـۀ تـاریخ دولت» پژوهشگاه حوزه و دانشگاه«دو نیاز، 
و » تـاریخ«های  عرضه کند: نخست آنکه در دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته مسلمان

وجـود دارد کـه  های مسلمان ، عناوینی چند دربارۀ شناخت تاریخ دولت»تاریخ تمدن اسالمی«
های مناسب برای پر  در خصوص بسیاری از آنها کتابی تألیف نشده است. بنابراین، عرضۀ کتاب

، ایـران آمد؛ دوم آنکه امـروزه بـا وجـود جمهـوری اسـالمی کردن این خأل، ضروری به نظر می
در طول تاریخ، بسیار سودمند و راهگشاسـت. دولـت  های بزرگ اسالمی شناخت پیشینۀ دولت

قـرار دارد و منـادی احیـای تمـدن بـزرگ  های بزرگ اسـالمی ، که در امتداد دولتایران اسالمی
مند گردد. بر ایـن اسـاس  های به دست آمده تکیه کند و از آنها بهره است، باید بر تجربه اسالمی

  ها تهیه، و برای هر یک کتابی مناسب تألیف یا ترجمه شود. الزم بود تا فهرستی از این دولت
نفوذ آنها در ابعاد زمانی و مکانی صـورت گرفتـه اسـت؛  ها براساس دامنۀ گزینش این دولت

ها قدرت سیاسی بزرگـی را در اختیـار  ، سالو برخی در غرب که گاه برخی از آنها در شرق چنان
  اند. ای سیاسی جهان نقشی مهم ایفا کردهو جغرافی داشته و در عرصۀ فرهنگ و تمدن اسالمی

  
  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

  گروه تاریخ
  

 پنج





 
  
  

  سپهر تقدیم به پسر عزیزمان

موسوی)−(موّدت  

          
  سخن مترجم 

در نیمه اول قرن پنجم هجری گروهی از ترکمانـان غـز بـه رهبـری سـلجوقیان بـه خراسـان وارد 
سـیس افـزون بـر آنکـه منجـر بـه تأشدند. مهاجرت بزرگ قبایل ترک از آسیای مرکزی بـه ایـران 

داشت. مهاجرت و هجوم قبایل ترک به  را نیز دربر حکومت سلجوقیان گردید، پیامدهای دیگری
و آسیای صغیر، گسترس مرزهای سـلجوقیان تـا دریـای مدیترانـه و تغییـر در  مناطقی چون شام

تـاریخ دوره سـلجوقیان را  از ایـن رو. ایـن پیامدهاسـتترکیب و بافت نـژادی منـاطق از جملـه 
 آید. تاریخ ایران و اسالم به شمار می ادوار نتریتوان از مهم	می

از  ترش متصرفات به سمت غربیکی از جریانات عمده در سیاست خارجی سلجوقیان گس
 سیاسـی از ثبـات قـرن پـنجم هجـریاوضـاع سیاسـی شـام در  بود. جمله شام و آسیای صغیر

ت های محلـی عربـی تأسـیس شـده و از سـوی در شمال شام حکوماز یک سو برخوردار نبود. 
مرکـز و جنـوب شـام و  ان، درعنوان رقیب سیاسی، مذهبی و اقتصادی سلجوقیفاطمیان به دیگر

فاطمیـان را از شـام رانـده و آنـان را در  ،سلجوقیان قصد داشتندشهرهای ساحلی تسلط داشتند. 
ه منظـور پیشـبرد بـ (طغـرل، آلـب ارسـالن و ملکشـاه) سـالطین سـلجوقی .از میان برندمصر 

که از کاهش مزاحمت ترکمانان آنان را به شام اعزام کردند های توسعه طلبانه و همچنین سیاست
  قدرت خود را به فاطمیان و بیزانس نشان دهند.این طریق 
ملکشاه سلجوقی از جملـه و انتخاب تتش به عنوان والی شام از سوی در شام اتسز  فتوحات
بـا تصـرف دمشـق و  بر این منطقه بـود. تـتش موفـق شـد،ثر سلجوقیان برای استیال اقدامات مؤ

بـر دمشـق پـس از چنـدی  تـتش افـزون  اج اتسز حکومت سلجوقیان شام را تأسیس نماید.اخر
پـس از مـرگ وی حاکمیـت سـالجقه شـام رو بـه  .توانست حلب را نیز به قلمرو خـود بیفزایـد

 هفت شش



تقسیم (در دمشق) و دقاق (در حلب) میان دو فرزند وی، رضوان اضمحالل نهاد و این سرزمین 
بات سیاسی منطقـه و عدم ث از یک سو موجب تضعیفشد. جنگ و نزاع همیشگی این دو برادر 

 فـراهم هـاه را برای پیشرفت صـلیبیو از سوی دیگر اختالفات میان امرای مسلمان زمینشد شام 
ر دمشـق را بـه دسـت گرفـت. وی که پس از مرگ دقاق اتابک وی، طغتگین زمـام امـوتا آن. کرد

شـاخه سیس نمود که بدین ترتیب حکومت سـالجقه شـام (بوری) را تأ اتابکان دمشق حکومت
ق، بـا تسـلیم کـردن شـهر ۵١١اما شاخه حلب سلجوقیان شـام در سـال  منقرض گردید.دمشق 

    توسط اهالی شهر به ایلغازی امیر ارتقی به پایان رسید.
م) نوشته محمد ١١١٧-١٠٧٨ق/۵١١-۴٧١( کتاب حاضر تاریخ سلجوقیان در سرزمین شام

سلجوقیان شـام  پرداخته است. انیدر این برهه زمسهیل طقوش به اوضاع سیاسی و نظامی شام 
ایـن  .اسـتنشـده  اکنون نوشتاری در این زمینه نگاشـتههای مهم سلجوقیان بودند که تاز شاخه

. بدین ترتیب ترجمه این کتاب به فارسـی بـرای دانشـجویان و کتاب در نوع خود بدیع و نو است
  رسد. پژوهشگران رشته تاریخ ضروری به نظر می

ورود ترکـان  و چگونگی های تاریخیه از منابع دسته اول در ده فصل زمینهبا استفاد نویسنده
سـیس سـلجوقیان شـام، ، تأهای محلـی عـرب منطقـهبا حکومتاستقرار و مواجه آنان  به شام،

تـالش است. وی  پرداخته یهاهای آنان با صلیبمیان سلجوقیان با یکدیگر و کشمکشمنازعات 
  ین منطقه را در این برهه زمانی به تصویر کشد. های سیاسی و نظامی ادارد جنبه

از مسئوالن محترم پژوهشـکده حـوزه و دانشـگاه؛ مـدیر محتـرم گـروه در اینجا الزم است، 
حجت االسالم والمسلمین جناب آقای رمضان محمدی که زمینه انتشار این اثر را فـراهم تاریخ 

کـه افـزون بـر امـور اداری، کـار  کارشناس محترم جناب آقای اسماعیل یارمحمـدی ساختند و
  کنیم.می گزاریاند سپاسگیری اثر را بر عهده داشتهروخوانی نهایی متن و نمایه

دکتـر سـید ابوالقاسـم  جنـاب آقـایپروفسـور، اسـتاد بزرگـوارم بر خود فرض مـی دارم، از 
احب فروزانی، عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه شیراز که در حـوزه تـاریخ سـلجوقیان صـ

و نظـرات ارزشمندشـان کمـال تشـکر و قـدردانی را  نظر هستند، به جهت استفاده از دیدگاه هـا
  داشته باشم. 

  
 لیدا مودت

١٣٩۶تابستان  
 هشت
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  مقدمه

فاصـله زمـانی  و دراز جنبه سیاسـی و نظـامی  در شام این پژوهش، به بررسی تاریخ سلجوقیان
  پردازد. می، ق۵١١تا  ۴٧١ یها سال میان هچهل سال

رات و یـدچـار تغیبسـیار بـوده و شـرایط و اوضـاع حوادث و اتفاقات طی ایـن چهـل سـال 
گذاشـته  ثیرأتـ اسـالم طور مستقیم بر تـاریخ شـرق به شده و فراوان سیاسی و نظامی های نوسان
و ورود آنـان بـه عمـق  آسـیا به غـرب ها قبل از این تاریخ، شاهد مهاجرت ترک ی. در زماناست

  .  هستیم زندگی اجتماعی، سیاسی و نظامی شام
 پـیشاز قرن سوم  ،از جمله اقوامی هستند، که تاریخی کهن دارند. نقش آنان در تاریخ ترکان

عنـوان  ؛ زیرا هر دو گروه بـهبودروابطی برقرار  آنان و اعراب میان از میالد آغاز شد. قبل از اسالم
طـی  و ترکان ها عرب برخی. همچنین شدند گرفته می خدمتبه  و روم ایران هایسرباز در لشکر

 با یکدیگر از نزدیک آشنا شدند، که نتیجـه آن اسـالم در سرزمین ماوراءالنهر فتوحات مسلمانان
، در در لشکر مسـلمانان بعضی از عناصر ترک بود. سپس در عصر اموی از ترکان شماریآوردن 
 کـار گرفتـه شـدند. در ایـن زمـان ترکـان طور محـدود بـه خلفا به ی دولتی و قصرهایها دستگاه
 اول در عصـر عباسـی ،کـارگیری ترکـان نداشـتند. بـه ثیر سیاسی در جامعه اسـالمیأگونه ت هیچ

جـا کـه تـا آن نفوذ کردند. البتـه به عمق زندگی مسلمانان گسترش یافت و ترکانق) ٢٣٢−١٣٢(
 ، ترکـانو ایرانی دو عنصر عرب میانبرای ایجاد توازن  عباسی مونأداد. م می خلیفه به آنان اجازه

طـور آشـکارا وارد عمـل  به در صحنه حوادث بغدادآنان رو  . از اینبه کار گرفت خود را در لشکر
این نژاد جدید و رو به رشد را به دلیل استفاده از استعدادهای نظامی آنـان  شدند. خلیفه معتصم

کار گرفـت  به ایرانی−در محافظت از دولتش و باقی ماندن در مقام خالفت در سایه جنگ عربی
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طور گسترده در لشکرش استفاده کرد. بـدین ترتیـب آنـان را تحـت سـلطه یکـی از  به و از ترکان
  ، مرکزی را قائل شد.در حکومت تثبیت کرد. همچنین در زمینه سیاسی برای ترکان فرماندهان ترک

تری برداشتند و در عـزل و نصـب  ی بزرگها ) گامق٣٣۴−٢٣٢(دوم  در عصر عباسی ترکان
در  و طولونیـان ی مسـتقلی ماننـد دولـت اخشـیدیانها توانستند حکومت ودند کرخلفا مداخله 

  سیس کنند.أزیر نظر خلیفه ت مصر
ایجاد شد.  واکنشی منفی در برابر نفوذ و قدرت ترکان ق)۴۴٧−٣٣۴( سوم عباسیدر عصر 

در  امـا حضـور ترکـان بـود؛ واکنشی در برابر نفوذ ترکان بویه زیدی آل از آن جمله جنبش شیعی
سـیس أرا ت و غزنویان ی قراخانیانها ای که دولت گونه به ،همچنان پررنگ بود جهان اسالم شرق

  ثر بودند.ؤمنیز  مانند سامانیان یی ایرانیها کردند، حتی در تشکیل دولت
که جایگاه اصلی خود ز آنا ، پسدر اواخر قرن چهارم هجری/دوازده میالدی سلجوقی ترکان

ظاهر شدند. آنـان کـه پیـرو دیـن  کردند، در صحنه سیاسی ماوراءالنهر ترک در آسیای مرکزیرا 
  .  گشتندبودند، وارد بازی رقابت بر سر قدرت با نیروهای محلی  یو مذهب سنّ  اسالم

 سلجوقی شکست دهند و حکومت ترک را در خراسان موفق شدند، غزنویان سلجوقی ترکان
سرانجام برای به رسـمیت شـناختن  شد وعنوان پایتخت انتخاب  به سیس کنند. شهر نیشابورأرا ت

مصـمم  دریافت کردند. در این زمان سـلجوقیان شان را از خلیفه عباسیحکومت خود مشروعیت
 ،. بنـابراینسـازندخـارج  بویه را از سیطره آل نفوذ کنند تا خالفت عباسی شدند، به سمت غرب

، خود را تـا ی قدرت عباسیانها و سیطره بر دستگاه بویه آل میان برداشتنشدند و با از  وارد بغداد
  .کشاندند در شمال و شمال شرقی مرز شام نزدیکی مرزهای بیزانس

حکـومتی در  ها در این زمان میان چند قدرت تقسیم شده بود. در شمال، عرب سرزمین سوریه
هـایی از  و بـر بخش بر مرکـز، جنـوب شـام اطق مجاور آن تأسیس کرده بودند. فاطمیانو من حلب

 علیـه فاطمیـان بـا کمـک خالفـت عباسـی و شهرهای ساحلی سلطه داشتند. سلجوقیان فلسطین
 بیرون سـاخته و در مصـر را از شام را ادامه دادند و تصمیم گرفتند فاطمیان و سنی جنگ کهن شیعه

هـای  شاهد مهـاجرت گروه بازگردانند. سرزمین شام نابود کنند و این سرزمین را به خالفت عباسی
فعالیت داشته و زمینـه  به رهبری افرادی بود که در چارچوب کلی به نفع سلجوقیان ها مختلف ترک

و  توانسـت دمشـق سـلجوقی یکی از رهبـران تـرک کردند. َاتسز فراهم می را برای سلطه سلجوقیان
کـرد،  را تشویق سلجوقی ، سلطان ملکشاههای فردی ترکان را تصرف کند. این موفقیت الَمقِدس بیت
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و منـاطق  عنوان والی شام را به ُتُتش الدوله که وارد میدان رقابت و سیطره شود. بنابراین، برادرش تاج

بـه قلمـرو سـلجوقی،  مفتوحه انتخاب کرد. سلطان به وی دستور داد، تا افزون بر ملحق کردن شام
م، همراه بـا نقشـه و دسـتور سـلطان ١٠٧٨ق/۴٧٠در سال  د. تتشرا نیز در مصر نابود کن فاطمیان
خـارج کـرد و سـلطنتی تأسـیس کـرد کـه در  را از تصرف َاتسز شد. وی دمشق وارد شام سلجوقی

مشهور است. او قبل از کشته شـدن در جنـگ بـا بـرادرش سـلطان  شام تاریخ به سلطنت سالجقه
  را نیز به قلمرو خویش ملحق سازد. م، توانست حلب١٠٩۵ق/۴٨٨در سال  بن ملکشاه برکیارق

را تقسیم کردند. بـدین  در پی جنگ بر سر قدرت، امالک تتش و دقاق ، رضوانفرزندان تتش
بنـدی  خود، باعث تقویـت ایـن تقسـیم هایقدرتمند و با نفوذ نیز برای حفظ امتیاز یرانترتیب ام

بـر  بنـابراین رضـوانشـد. منجـر دو بـرادر  میـان امالک شدند، کـه در نهایـت بـه تقسـیم شـام
نیــز بــر  دقــاق و را پایتخــت قــرار داد حکومــت کــرد و شــهر حلــب ی شــمال شــامها ســرزمین
را پایتخت قرار داد. روابط  و دمشق یافتاز جنوب تسلط  ییها مرکزی و بخش ی شامها سرزمین

را  شام همه، امالک دیگری را متصرف شود و کوشیدند میدو برادر خصمانه بود و هر کدام  میان
  تحت سلطه خود درآورد.

با نیروهایی مواجه شـدند، کـه  در شام ها آغاز شد. صلیبی در همین زمان جنگ اول صلیبی
فـراهم  ها . این مسئله زمینه را بـرای صـلیبیساخته بودی داخلی آنان را پراکنده و متفرق ها جنگ
  .برپا سازندرا اشغال کنند و برای خود حکومتی در این منطقه  ، تا انطاکیهآورد

که با مقاومتی مواجـه شـوند، آن الَمقِدس ادامه دادند، بی بیت سویآنان به لشکرکشی خود به 
 س را در برابر دیـدگان نیروهـای اسـالمیقِد الَم  شهر به دست آنان افتاد. بدین ترتیب دولت بیت

  بیشتر خصمانه بود. و صلیبیان سلجوقیان روابطولی  ،سیس کردندأت
ــا ١١٠۴ق/۴٩٧های  پراکنــدگی و آشــفتگی سیاســی پــس از مــرگ ایــن دو بــرادر در ســال م ت

 هایی که صـلیبیان از مصیبت را فراگرفته بود. نیروهای اسالمی م همچنان سراسر شام١١١٣ق/۵٠٧
را برعهـده گرفتـه  زمام امور دمشـق دقاق اتابک بر سر آنان آوردند، پند نگرفتند. در جنوب طغتگین

 حکومتی تأسیس کرد که در تاریخ بـه حکومـت بـوری اش در دمشق بود. وی برای خود و خانواده
بـا هـم بـه جنـگ  ) مشهور اسـت. در شـمال، چنـدین قـدرت بـرای سـلطه بـر حلـب(آل بوری

  افتاد.  زنگی اتابکان، مؤسس دولت زنگی به دست عمادالدین پرداختند. در نهایت حلب می
را بـه خـود توجه و عنایت مورخان عصر جدید  چندان شام موضوع تاریخ سلجوقیان تاکنون
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ی اندکی بـه ها پژوهش نشده است.این حکومت در یک بحث ویژه بررسی  و است جلب نکرده
 محـدود پردازد کـه بـه قسـمت مشخصـی از تـاریخ حلـب می بررسی تاریخ این مرحله زمانی

د کـه بـه بررسـی نـی تـاریخی وجـود دارها مطالبی نیز در حاشیه کتاب ،این افزون برد. نشو می
  د.نپرداز می ی صلیبیها تاریخ جنگ

در  ای که بـه بررسـی تـاریخ سـلجوقیان به پژوهش علمی و کارشناسانه چون کتابخانه عربی
کـه افـزون بـر اینتالش کردیم تا در این موضـوع بنویسـیم. تـا رو،  از اینبپردازد، نیاز دارد،  شام

 یمرحله مهمی از مراحل تاریخ اسالم گان محترم نیزدهیم، برای خواننده دست بتصویر کاملی 
  .سازیمرا روشن  خود

که معاصر با این حوادث و است در این پژوهش از منابع مهم و متنوع مورخانی استفاده شده 
ن ااز منـابع مورخـ ،ایـن افزون براند، نوشتند.  چه را دیدهو آن داشته وقایع بودند و در آن مشارکت
ی خود را به تاریخ این منطقه اختصاص داده و روایات دیگری بـه ها جدید استفاده شده که نوشته

  اند. حوادث افزوده
کـه ایـن پـژوهش  آن داریـم امیدوارم حقیقت تاریخ روشن و مشخص شود. همچنین امیـد

باشـد و آنچـه را کـه زنـده و مفیـد بـوده بـرای دارا ط یک پـژوهش علمـی را شر کم دستناچیز 
گاهمان ها نسل   .مطرح سازدی آ

  :  شده استبیند، به ده فصل تقسیم  می آن را های عنواناما موضوعاتی که خواننده 
از آغـاز عصـر خلفـای  ،، روابط زودهنگام آنان با مسلمانانترکان ریشهفصل اول به بررسی 

  .دپرداز می تا عصر خلفای عباسی راشدین
از  اندکی قبل از ورود سـلجوقیان )(اسالمی فصل دوم به بررسی اوضاع سیاسی شرق عربی

 در شـام ی زودهنگام ترکـانها و فعالیت ، اوضاع سیاسی شامطریق بررسی اوضاع سیاسی عراق
  .  کند نیز رصد میرا  این نیروهای سیاسی موجود در شام افزون برپرداخته است. 
ی سیاسـی هـا در صـحنه سیاسـی و فعالیت موضوع ظهور سـلجوقیان دربردارندهفصل سوم 

و توسعه نفـوذ آنـان بـه  در خراسان سلجوقی سیس سلطنت ترکانأنظامی آنان، موفقیت آنان در ت
  .است و تصرف این منطقه سمت عراق

کـه  انترکـ ی ازیهـا و به دنبال آن، بررسی موج به شام در فصل چهارم به بررسی حمله ترکان
  پردازد. ، میبود که آخرین موج آنان، موج سلجوقیان ،به این سرزمین آمدند
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 شام سیس سلطنت سلجوقیاِن أو ت در شام فصل پنجم به بررسی چگونگی استقرار سلجوقیان

  .خته استپردا  تتش از سوی
. همچنـین اسـت تحت سـیطره حکومـت سـلجوقیان بررسی تاریخ شامدربارۀ فصل ششم 

و کشتن  سنقر بعد از غلبه بر آق تتش از سوی ، ادغام شامحاکم حلب سنقر و آق تتش میانجنگ 
  او را مورد بررسی قرار داده است.

کـه  اسـت و دقـاق ، رضواندر زمان پسران تتش تاریخ اوضاع داخلی شام دربارۀفصل هفتم 
  .را دربر دارد و استقالل در حکومت آن شامشدن ی سیاسی و نظامی به دلیل ادغام ها جنگ

  از طریـق مطالعـه جنـگ  پـس از مـرگ رضـوان فصل هشتم تاریخ اوضـاع سیاسـی حلـب
را  زنگـی به دسـت عمادالـدین تا افتادن حلب امیران محلی و امیران همسایه برای تصرف حلب

  کند. بررسی می
 به شـام از ورود لشکر اول صلیبیان پس و صلیبیان به بررسی روابط سلجوقیان نیزفصل نهم 

  اختصاص دارد. ی نظامی در شمال شامها به درگیریفصل پردازد و این  می
هـای  یابد. ایـن فصـل بـه درگیـری می ادامه و صلیبیان در فصل دهم تاریخ روابط سلجوقیان

  اختصاص دارد. نظامی در جنوب شام
بـرد و در بررسـی وقـایع بـا حقیقـت مواجـه  اطمینان دارم که خواننده از این پـژوهش لـذت می

  شود. می
از آن  و مسـلمان بگرداند و خواننده عـرب خالصخواهم که آن را در راه خود  می از خداوند

  دهنده است.  بهره ببرد. همانا او شنوا و جواب
  وشسهیل طّق دمحّم 





  
  
  
  

  فصل اول
  

  هنگام آنان با مسلمانانروابط زود و ترکان اصل و ریشه 

  ریشه و اصل ترکان
 بـن نـوح بـه یافـث همه مورخان و نویسندگان اتفاق نظر دارند، که اصـل و ریشـه ترکـان تقریباً 
پـدر  بـود و حـام ها و رومی ها ، ایرانیها پدر عرب کند که سام بن نوح می نقل گردد. طبری برمی

در این زمینه  نیز با طبری مسعودی 1بوده است. ماجوجو  و یاجوج ها پدر ترک و یافث ها سودانی
کـه  کـه پسـران نـوح 3نویسان اتفـاق نظـر دارنـد نویسد: شجره می نیز خلدون ابن 2موافق است.

نیـز ذکـر شـده  . نام آنـان در تـوراتو یافث آمدند، سه نفر بودند: سام، حام پدیداقوامی از آنان 
 بوده است. فرزنـدان یافـث میانیترین و سام فرزند  کوچک ترین آنان، حام بزرگ افثاست، که ی

له را روایـت و نقـل ئن ایـن مسـااند که مفسـر بوده ماجوج و و یاجوج ، اسالوهاها ، چینیها ترک
  اند. نویسان با آن موافق اند و شجره کرده

آنـان در  اند، کـه بـا اندیشـه اسـالمی منسوب کرده نسبی را به ترکان ظاهرًا نویسندگان مسلمان
توان  هستند و حقیقتًا می بن نوح از فرزندان یافث ها همخوانی دارد. به گفته اینان ترکان تقسیم ملت

اسـت. برخـی  بـه دور و ریشـه آن از تـورات از تاریخ اسـالم رکانگفت این دیدگاه در مورد اصل ت
انـد. از جملـه  های تاریخی خود آورده گرفته و در کتاب این دیدگاه را از تورات نویسندگان مسلمان

ـه این افراد کعب االحبار همچـون هـر امـت  باشـند؛ ولـی بـدون شـک ترکـان می و وهب بـن منبِّ
ی که دارای امتیازهای قومی و طبیعی خاص خود بودند، در سرزمین اصلی خـود صحرانشین دیگر

                                                               
  .٢٠۶، ص١، جتاریخ الرسل و الملوک، . طبری١
  .٧۵، صأخبار الزمان و من أبادة الحدثان، . مسعودی٢
  .٧−۶، ص٢، جخلدونتاریخ ابن، خلدون. ابن٣
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سـت، ها ، سرزمین اصـلی ترکدر مشرق و چین ای واقع میان تبت منطقه ظهور کردند. آسیای میانه
  همسایه بودند. در غرب ها در شمال و فنالندی ، یعنی سیبریکه با نژادهای آسیای قدیم
، از سمت ی هیمالیاها ای به شکل ذوزنقه بود، که از سمت جنوب به کوه این سرزمین منطقه

به کـوه  ، از شرقو ستانوفوی و بابلونوی لتایآی ها به کوه ، از غربی پامیرها جنوب غربی به کوه
ایـن مـرز طبیعـی  میـان ی محصور شده درها شد. مساحت زمین می محدود کوکونور و کنجان
  د.نی پستی وجود دارها و سرزمین ها ، دشتها میلیون کیلومتر مربع است که در آن کوه ۶حدود 

ت گرفتند و حتی ممکن است، ئای واحد نش از لحاظ نژادی و زبانی از ریشه ها ترک ،بنابراین
شـدند. تـا اینکـه وارد مرحلـه تـاریخی  مـی را هم شامل ها و تانگوت ها ی مغولئدر اعصار ابتدا

انــد کــه دانشــمندان بــه آن  ارز و مشخصــی برایشــان قائــلی نــژادی بــها شــدند و خصوصــیت
  گویند.  می خصوصیات وحشی یا تورانی

ی هـا رود میـانمنـاطق واقـع شـده در  هـا شود که سرزمین ترک می ، مشخصها از این گفته
گوینـد، را  مـی 1بـه آن مـاوراءالنهر ای کـه در اصـطالح اسـالمی یـا منطقـه و جیحـون سیحون
 رود مـاوراءالنهررشـته ایـن دو  میـانمنـاطق شهرنشـین واقـع در به  گرفت که مسلمانان میدربر
 النهرِ ءنبود. چراکه منظور از مـاورا مانانلگفتند؛ اما این منطقه مطابق با مفهوم جغرافیایی مس می
 امتـداد وری چـینتـو امپرا ی اسالمیها سرزمین میانی پهناوری بود، که در ها سرزمین ،ها ترک
  2کردند. می و مغولی در آن اقامت یافت، که جهانگردان ترکی می

گسترش یافـت  ها در میان ترک 3توان گفت که مذهب شمنی ، میها در ارتباط با مذهب ترک
داران آن معتقد به وجود دو خدا بودند. خدای آسمان و خدای زمین. آنـان همچنـین بـا  که طرف

وارد سـرزمین  کـه از ایـران− و زرتشتی با آیین مانوی −یافت انتشار می که از هند−آیین بودایی 
آشـنا  −شـد که از طریـق مبلغـان بـه آنجـا وارد می− نسطوری و همچنین با مسیحی −آنان شد

کنیم کـه نـام حیوانـات را بـر خـود  را نیـز مشـاهده مـی در عقاید آنان، آثار آیین توتمی 4بودند.
که به معنی شیر است. همچنین اسم دوازده نوع حیوان را بر دوازده مـاه  نهادند. مانند ارسالن می

                                                               
، )، شـاش (چـاچ، سـغدچغانیان، فرغانـهبیکند، ، کش، نخشب، سمرقندبخارا، شامل:  شهرهای ماوراءالنهر. ١

  خجند و... است.اشروسنه، 
 .١۴۵، صتا حمله مغول از فتح مسلمانان ترکستان، . بارتولد٢
 داد.العاده انجام می. شمن: کاهن، منجم و طبیب و شاعر که کارهای خارق٣
 .٢٨٣، صو ترک و فارس صالت عرب. مصری، 4
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گرفتند کـه غالبـًا بـه  نهادند. از نظر آنان هر سال حکمتی داشت که آن را به فال نیک می سال می

شد. این ویژگی مختص به قبائـل صحرانشـین چوپـانی بـود. در میـان  می جنبه اقتصادی مربوط
  1برتری داشت. بر مانی مذهب زندقی ترکان

کردند. آنان صـفاتی چـون شـجاعت،  می که در آن زندگیبود ثیر محیطی أ، تحت تنژاد ترک
ت از گـروه و قبیلـه و تنومندی، شرارت، بداخالقی، حمایت از خانواده، مبارزه با دشمن، حمایـ

  ثر از محیط بیابان و صحرا بود. أطایفه، غیرت و صبر داشتند که مت
، صـاحبان خیمـه و چـادر، سـاکنان بیابـان و هـا نویسـد: ترک مـی ها در وصف ترک جاحظ
بودند و به صنعت، تجـارت،  ی عربها رداز کُ  که هذیل  چارپایان بودند. همچنان دهنده پرورش

پرداختند و تنها بـه  آوری محصوالت نمی و جمع پزشکی، کشاورزی، معماری، عمران و آبادانی
پرداختنـد و ایـن مسـائلی  ها می جنگ، غارت، شکار، سوارکاری، کسب غنیمت و فتح سرزمین

  2و مایه لذت ایشان بود. بود، که موجب افتخار ترکان
نشـینی داشـته و پیوسـته در  زنـدگی کـوچنشـینان  نویسـد: گروهـی از ایـن بادیـه می فقیه ابن

بدین کار مشغول  ی اسالمیها نشینان در سرزمین که بادیه جستجوی علوفه و غذا بودند. همچنان
کردنـد. بعضـی از  کس اطاعـت نمـی بودند. آنان تسلیم هیچ پادشاه و حکومتی نبودند و از هیچ

  3دادند. می مقدسات یکدیگر دشنامکردند و به  می آنان به بعضی دیگر حمله
و  هـا در صحنه سیاسی از قرن سوم پیش از میالد آغـاز شـد و روابـط میـان ترک ظهور ترکان

در خـدمت سـپاهیان  و روم ایجاد شد. چراکه آنان در جنـگ ایـران پیش از ظهور اسالم ها عرب
را  ، یمـنانوشـیروان پسر خسـرو در زمان هرمز م، هنگامی که ایرانیان۵٧٩بودند. در سال  ایران

  حضور داشـتند. همچنـین مشـهور اسـت کـه مـادر  ها نیز در لشکر ایرانی تصرف کردند، ترکان
  ، دو عنصـر پرویـز و خسـرو چـوبین های داخلـی میـان بهـرام در جنگ 4بوده است. ترک هرمز
 پرویـز از خسـرو هـا بودنـد و عرب چـوبین دار بهرام طرف ها شرکت داشتند. ترک و عربی ترکی

 5کردند. حمایت می
کـه  طور مشخص از قرن ششم میالدی آغاز شد. هنگامی در صحنه سیاسی به نقش عنصر ترک

                                                               
   .٧٢−٧٠، ص١، جرسائل الجاحظ، الجاحظ. ٢    .۶٣۵، صکتاب البلدانفقیه، ابن. ١
  .١٧٢، ص٢، جتاریخ الرسل و الملوک، طبری. ۴    .۶۴٣، صکتاب البلدان، فقیه . ابن٣
  .٢٢٩−٢١٣، ص٢، جشاهنامه فردوسی، ها ر.ک: فردوسی . در خصوص این جنگ5
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 ور شدند. قدرتمندان ایران حمله و دریای سیاه در اطراف دریای خزر به مناطق مرزی ایران ترکان
دیـوار، قلعـه و سـنگرهایی احـداث  دریـای خـزر در شرق بر اثر فشارهای ترکان عصر ساسانی

 1آنکـه از ایـن طریـق از شـهر گرگـان ویژه بـهکردند که بدین طریق به مبارزه بـا آنـان بپردازنـد. 
  و حمالت آنان به مناطق غربی نشد. ها محافظت کنند. ولی این اقدامات مانع از نفوذ ترک

را تحت قدرت و سلطه خـود  توانستند آسیای میانه ی ترکها در نیمه قرن ششم میالدی خان
 عناصـر تـورانی و دیگـر 2درآوردند و حکومتی فدرالی تشکیل دهند. بدین ترتیب آنان بر هیاطله

را  ، حکومـت ساسـانیوری رومتـاین آنان امیدوار بودند، تا بـا کمـک امپرا افزون برغلبه یافتند. 
  3مانع از انجام این کار شد. ولی ضعف ترکان سازند،نابود 

در قرن هشتم میالدی به دو حکومـت شـرقی و غربـی تقسـیم  پس از چندی حکومت ترکان
استفاده کردند. مورخان  از ضعف ترکان و مسلمانان ها شد و رو به ضعف گرایید. سرانجام چینی

 . جـاحظدهند به دست میاطالعاتی  یاز آغاز قرن سوم هجری در خصوص عنصر ترک مسلمان
 فقیـه ولـی ابـن 5.و بجناکیـه ، خرلخ، خزرقرغز 4،کند: غز می را چنین معرفی ل مشهور ترکئقبا
ی هـا ترک هـامسـتقر بودنـد و آن : که در سمرقند: خرلخشمارد برمیترتیب  دینرا ب ی ترکها نژاد

 ناکیهی بشـها : که از پادشاهان بودند و ارجمندترین آنها ترککیماک ؛و تغزغز غز ؛اصیل هستند
و : روستانشـین بذکشـیه و نشـین بودنـد کـوچ و ی مسـلمانهـا ترککـه : تغزغـز ؛بودنـد و شریه

  6یکجانشین بودند.
 بن نـوح بن کومر بن یافث نویسد: آنان گروهی مشهور و از فرزندان ترک می قلشقشندی

کـه پادشـاهان − ، غـز، خـزر، خـرلخ، ختـا، تاتـار، تغزغز(خفشاخ) بودند. آنان از نژاد قپجاق
  7بودند. و سغد هیاطله −بودند از غزان سلجوقی

  

                                                               
  ).١١٩، ص٢ج، معجم البلدان، (حموی و خراسان : شهر مشهور بزرگی میان طبرستان. گرگان١
 ). ۴٢٢، ص۵(همان، ج و خجند سمرقند، که شامل: بخارا : هیطل اسمی برای سرزمین ماوراءالنهر. هیاطله٢
 .٣٠۵، صتا حمله مغول از فتح مسلمانان ترکستان ،. بارتولد٣
  .٣٠، صفی مؤلفات الجاحظ الترک، کتابجی. ۵      .٣٣−٣١، صمغول، . عرینی4
 .۶٣۴، صکتاب البلدان، فقیه . ابن6
 .۴٢١−۴٢٠، ص١، جصبح االعشی فی صناعة االنشا، . قلقشندی٧
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   ها فتح سرزمین ترک

  در عصر خلفای راشدین
و  مسـلمانان میـانروابـط آشـکاری  در شرق بن خطاب در زمان عمر از زمان فتوحات اسالمی

 و مقـوقس ، هرقـل، نجاشـییی بـرای خسـروها نامه آغاز شد. مشهور است که پیامبر ترکان
و  ، بالل حبشـیدعوت کرد. همچنین گفته شده است که سلمان فارسی فرستاد و آنها را به اسالم

، مورخـان بـه ی پیـامبرها رغم عمومیـت نامـه بهاند.  بوده از جمله یاران پیامبر صهیب رومی
نیز از جملـه  یا اینکه یکی از ترکان ،نامه فرستاده به پادشاهان و فرمانروایان ترک خدا اینکه پیامبر

از  ترکـان .١لی چند برشمرد: ئدالبر این امر توان  می ، نکردند.ای اشاره بوده باشد اصحاب پیامبر
 ؛گاهی نداشتندآاطالع و  طور کلی از زبان ترکی به ها عرب .٢ ؛اند دور بوده مرکز دعوت اسالمی

 یلئبلکـه قبـا ،نبودنـد یتحت سلطه و قدرت یک پادشاه یا دولت واحد ترکان ،این افزون بر .٣
 1صحرانشین بودند که همواره در جستجوی آب و غذا در مناطق مختلف حرکت داشتند.

د، شـ ی اسـالمیها جزئـی از سـرزمین را فـتح کردنـد و ایـران ایـران از آنکه مسلمانان پس
 ترین این اقوام ترکـان رو شدند. بزرگ هسکونت داشتند، روب لنهرءابا اقوامی که در ماورا مسلمانان

تـرین ایـن  آورده و در سـتیز بـا یکـدیگر بودنـد. مهـم پدیـدی کـوچکی را ها بودند که امیرنشین
  :بدین شرح بودند ها امیرنشین

  2بود. ختش شهر بلخقرار داشت و پایت ، در ساحل رود جیحونطخارستان −
  بود. اولین امیرنشین در آن سوی رود جیحون و مرکز آن ُهلُبک 3،ختل −
  بود. آن چغانیان پایتختکه ، چغانیان −
  بود. مرکز آن جرجانیه 4،خوارزم −

ی مداومی که با یکدیگر داشتند، متزلزل ها ثر درگیریأتحت ت ها اوضاع سیاسی این امیرنشین
برای حـل  خطرناک بود. مسلمانان برای مسلمانان 5در خراسان بود. این همجواری مرزی ترکان

را بـه  ی ترکها این معضل و برای جلوگیری از درگیری در این سرزمین تصمیم گرفتند، امیرنشین
                                                               

 .١٨١−١٨٠، ص١ج، نفوذ األتراک فی الخالفة العباسیة، . لمیلم١
 ).۴٧٩، ص١، جمعجم البلدان، (حموی : شهری مشهور در خراسان. بلخ٢
 ).٣۴۶، ص٢قرار گرفته است (همان، ج ای وسیع و بزرگ که پشت جیحون : کوره. ختل٣
، احسـن التقاسـیم فـی معرفـة االقـالیم، (َمقِدسی ای بزرگ و وسیع قرار گرفته در رود جیحونکوره :. خوارزم4

  .٣۵٠، ص٢، جمعجم البلدان، حموی. ۵        ).٢٢٩−٢٢٧ص
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را در  بیشتر شود، اسـالم از آنکه خطر ترکان پیش ضمیمه کنند. مسلمانان اسالمیی ها سرزمین
رغم درگیری بـا یکـدیگر، هرگـاه از  به ها است، که این امیرنشین گفتنیمیان آنان گسترش دادند. 

  شدند. می کردند، با یکدیگر متحد خطر میجانب دشمنان خارجی احساس 
از جنبه اجتماعی، شرایط محیطی نـوعی از زنـدگی را کـه مبتنـی بـر صحرانشـینی بـود، بـر 

، شـهرهایی کـه ماننـد پیشـرفت اجتمـاعی ترکـان ۀکرد. در نتیجـ می ساکنان این مناطق تحمیل
اسـت،  گفتنـییی داشـتند. ها کـه از جنبـه فرهنگـی پیشـرفت ندسیس شـدأ، تندشهر بود دولت

؛ اما با وجـود سازندتوانستند در آنجا نفوذ کنند و با آنها ارتباط برقرار  صحرانشینان به سختی می
بـه  قبل از ورود اسـالم ،ها و ترک مسلمانان میان 1،و رجال دینی متصوفه به برکت بازرگاناناین، 

ل ئـتوانسـتند اطالعـاتی از قبا این مناطق روابط تجاری وجود داشت. در این روابـط مسـلمانان
  و عاداتشان کسب کنند. ها ، دولتترک

دعوت کننـد؛ امـا تعـداد کمـی از آنـان  را به اسالم در آغاز تالش کردند، تا ترکان مسلمانان
ن آشـکارا بـا پرستی خود باقی ماندند. آنا بر آیین شرک و بت بیشتررا پذیرفتند و  دعوت مسلمانان

بـه  چندین بـار مسـلمانان کردند، در نتیجه در عصر خلفای راشدین می اظهار دشمنی مسلمانان
  حمله کردند. سرزمین ماوراءالنهر

 داشت و از این کار منع می برحذر را از عبور از رود جیحون مسلمانان بن خطاب ظاهرًا عمر
را شنید، به او نوشـت: پـس از  و بلخ 2به مروین کرد. هنگامی که او خبر غلبه احنف بن قیس می

 ؛ادامـه دهیـد ی خود را در خراسـانها پیروزی ؛این از رود عبور نکنید و به اطراف آن اکتفا کنید
  3خورید. عبور کنید که شکست می مبادا از رود جیحون

فـتح  را 4لشـکر کشـید و طالقـان به طخارستان ، احنف بن قیساما در زمان عثمان بن عفان
حرکت کرد و اهالی آنجا بدون درگیری با او سازش کردند. همچنـین  کرد. او سپس به طرف بلخ

بدون مقاومـت  و ساکنان منطقه ماوراءالنهر گذشت و حتی از جیحون کردلشکرکشی  به خوارزم
  5کردند. سازشبا او 

 ۀنقل کرده است. از جملـ از رود جیحون عبور مسلمانان بارۀدر های بسیاری گزارش بالذری
                                                               

 .٣٩، صممالک األمصار مسالک األبصار و، اللهفضل. عمری ابن١
  .١۶٨، ص۴، جالملوک تاریخ الرسل و، طبری. ٣    است. و مرو شاهجان . منظور مرو الرود٢
 ).۶، ص۴، جمعجم البلدان، (حموی : شهر بزرگی در طخارستان. طالقان4
 .٣٩٨−٣٩٧، صفتوح البلدان، . بالذری5
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اری از خـدا لبـاس زاز رود گذشـت و بـرای شـکرگ بن عامر هللاین است، که عبدا ها گزارشاین 

کسـی اسـت کـه در  نخستین غفاری م بن عمروکَ که، َح  گزارشهمچنین این  1احرام بر تن کرد.
  2نماز خواند. ماوراءالنهر

و اسـتقرار در آنجـا را بـه دسـت  ها امکان فتح شـهر ها در طی این لشکرکشی ولی مسلمانان
داخلـی کـه  یها و آشـوب م در پی قتل عثمان بـن عفـان۶۵۶/ق٣۵نیاوردند. در نتیجه در سال 

  در فرارود متوقف شد. فتوحات اسالمی ،شاهد آن بودند خلفای راشدین
  

  در عصر امویان
توانیم  می اند، که با توجه به آنها روایات تاریخی تصویر واضحی از این عصر برای ما ترسیم کرده

 ،در ایـن برهـهاز فتوحات  مسلمانانهدف اصلی آوریم.  به دستاز این مقطع زمانی اطالعاتی 
نبـوده اسـت؛  ل تـرکئی داخلی مداوم میان قباها و جلوگیری از درگیری تنها گسترش دین اسالم

  نظر آنان بوده است. در، است و فتوحات ها بیعی پیروزیم که نتیجه طئبلکه دستیابی به غنا
کـه   طـوری صورت حمالت تابستانی بـود. بـه به در ماوراءالنهر ی مسلمانانئی ابتداها جنگ
کـه از سـوی  گشتند. شاید سلم بن زیاد می باز برای گذراندن فصل زمستان به خراسان مسلمانان

  شـت، اولـین کسـی بـود کـه فصـل زمسـتان را در آن سـوی دا والیت خراسـان بن معاویه یزید
  هـزار دینـار  ۴٠٠در ازای پرداخـت  نویسد: اهالی خوارزم می بالذری 3سپری کرد. رود جیحون

بـن عثمـان بـن هللا دختـر عبـدا−سـازش کردنـد و وی بـه همـراه همسـرش  −سلم بن زیاد−با او 
  4بود که از این رود عبور کرد. گذشت و اولین فرد عربی از رود جیحون −العاص ثقفی ابی

  آمـد، پدیـد  ،م۶٨٣ق/۶۴در سـال  بـن معاویـه از مـرگ یزیـد پسیی که ها در نتیجه آشوب
باعـث سـیطره قبیلـه  ها را ترک کرد. همین آشـوب مقر فرمانروایی خود در خراسان سلم بن زیاد

بـود.  اسـانهمچنـان حـاکم خر ،م۶٩١ق/٧٢شـد کـه تـا سـال  بن خازم هللابه رهبری عبدا قیس
به دلیل اینکه از بیعت بـا او سـرباز زده بـود،  ،سرانجام وی به دستور خلیفه عبدالملک بن مروان

  5کشته شد.
                                                               

  جا. همان. ٢        .٣٩٨. همان، ص١
 .٣٠١، صتا حمله مغول از فتح مسلمانان ترکستان، . بارتولد٣
   .٣٩۶−٣٩۵، ص٢، جالکامل فی التاریخ، اثیرابن. ۵    .۴٠٣، صفتوح البلدان، . بالذری4
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را  1فرستاد و توانست ترمـذ را به ماوراءالنهر ، وی پسرش موسیبن خازم هللاپیش از قتل عبدا
، سـغد 2پیـروز شـود. در نهایـت اخشـیِد  و هیاطلـه ها ، ایرانیها فتح کند و بر اتحادیه میان ترک

  3نشینی کرد. را مجبور به عقب طرخان
به جنگ با ثابت بن قحطبـه  ، موسیوالیان در ماوراءالنهر میانی داخلی ها در بحبوحه جنگ

بـه دسـتور  که دارای محبوبیت زیادی در آن منطقه بود پرداخت؛ اما عثمان بـن مسـعود خزاعی
را در سـال  توانسـت، شـهر ترمـذ و پادشـاه ختـل سـغد و بـا کمـک اخشـید مفصل بن ملهـب

  4خارج کند و او را به قتل برساند. از تصرف موسی ،م٧٠۴ق/٨۵
تحـت  کـه شد منجر می که به مداخله در امور داخلی طرفین ها یی با ترکها این چنین پیمان

  متغیر بود. ،با یکدیگر ثیر شرایط سیاسی و درگیری فرمانروایان مسلمانأت
نفوذ کردند. بسیاری از آنهـا در قصـرهای  از این زمان به بعد در عمق جامعه اسالمی ها ترک
 کار گرفته شدند و کارهایی همچون نگهبانی و محافظت از سالمت شخصی خلفا انجام خلفا به

کردنـد.  مـی اسـتفاده هـا و درگیری ها بـردن فتنـه میـانبـرای از  دادند. همچنین خلفا از آنـان می
بـن را برای مبارزه با حارث بن عبدالرحمن  فرغانی گروهی از سربازان ترک عبدالملک بن مروان

  5.به کار گرفتو ادعای نبوت کرده بود،  شده متحصن سقِد الَم  که در بیت سعید دمشقی
عنوان والـی  م، بـه٧٠۴ق/٨۵او را در سـال  ثقفـی بـن یوسـف که حّجاج باهلی بن مسلم قتیبه
تثبیـت  را در مـاوراءالنهر های حکومـت اسـالمی انتخاب کرد، نخستین کسی بود که پایـه خراسان

استفاده کـرد  های ترک و آشفتگی سیاسی دولت ها های داخلی میان ترک کرد. او از درگیری و جنگ
علیـه  6های داخلـی و پس از یک سلسله حمالت نظامی توانست همه کسانی را که در زمان جنگ

را فتح کند.  7به مبارزه پرداخته بودند، مجازات کند و دوباره سرزمین طخارستان حکومت اسالمی
 8، یکی از فرمانروایان این سرزمین را مجبور به تسلیم کرد و سـپس بـه قتـل رسـاند.همچنین نیزک

                                                               
، است (حموی و متصل به چغانیان ترین شهرها، که بر ساحل شرقی رود جیحون: شهری مشهور از مهم. ِترِمذ١

     فرغانه است. اخشید، لقب پادشاهان ترک. ٢      ).٢۶، ص٢، جمعجم البلدان
  .۵٢٧−۵٢٢، ص٢ج، الکامل فی التاریخ، اثیر. ابن٣
    .٢٨−٢٧، ص٩، جالبدایة والنهایه، کثیرابن. ۵        جا. ، هماناثیر. ابن4
  .۴٢۵−۴٢۴، ص۶ج، الملوک تاریخ الرسل و، . طبری6
در زمان خالفت عثمان بن  ها از فتح احنف بن قیسدر این سرزمین در طول این سال . ظاهرًا اوضاع مسلمانان٧

    .۴۵٨ص ،۶ج، الملوک سل وتاریخ الر ، طبری. ٨      استقرار نیافته بود. عّفان
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در  کـه همگـی بـه جـز مـرو−را  و کاشـغر ، فرغانه، چاچ، خوارزم، مرو، سمرقند، بیکندوی بخارا

 زمانی که سمرقند بن مسلم رسید. قتیبه تصرف کرد و به مرزهای چین −بودند رزمین ماوراءالنهرس
را  هزار نفر به کمک او بفرستند. همچنین زمانی که بخـارا ٣٠را فتح کرد، از اهالی آنجا خواست تا 

تسخیر کرد، هزار نفر از مردان آنجا را به اسارت گرفت و بـدون شـک از بسـیاری از ایـن افـراد در 
  لشکرش استفاده کرد.

لشکریانش محبـوبیتی نداشـت.  میانآورد، در  به دستو فتوحاتی که  ها رغم پیروزی به قتیبه
بــن  م تــالش کــرد تــا از اطاعــت ســلیمان٧١٧تــا  ٧١۵ق/٩٩تــا  ٩۶ســال  ازهنگــامی کــه وی 

شده بود، خارج شود، لشکریانش از اطراف او دور شـدند و  جانشین برادرش ولید که عبدالملک
  1اش به پایان رسد. زندگی شدندموجب 

سیطره خود را بر شهرهای اطـراف رود  یک سال بعد از مرگ قتیبه طولی نکشید که مسلمانان
رسـید. در حـالی  حکومت دوباره به امیر فرغانه ،م٧٢١ق/١٠٣از دست دادند. در سال  سیحون

ی نظـامی هـا بـود و پادگان در تصـرف مسـلمانان که نواحی جنوب غربی سـرزمین مـاوراءالنهر
  کردند. میدر مقابل مبارزات ساکنان داخلی ایستادگی  مسلمانان

یک حکومت قدرتمند برپا کرد که تا سـال  2، رهبر قبیله ترکشم کورصول٧١۶ق/٩٧در سال 
داد و آثـار ایـن  به قـدرت او پایـان ، والی امویقسری هللابن عبدا پابرجا بود. اسد ،م٧٣٩ق/١٢١

  رفت.  میانی محلی حاکم در آن قرن از ها قدرت همچون دیگر گروه
آمیز بـود، ولـی درگیـری بـا  موفق در این منطقه از آسیای میانه در حقیقت اقدامات کورصول

چراکه برای گسـترش قـدرت و  ؛رسید می امری طبیعی به نظر در سرزمین ماوراءالنهر مسلمانان
کـرد.  مـی کمک به کشاورزان (دهقانان) شورشی مخالف مسلمانان نفوذ خود در برابر مسلمانان

  3این اقدام، کاری بس مهم بود.
محلـی علیـه  در اقدامات منفی مکرری که ساکنان ترک سیاست حکومت امویان باید گفت

ثبات نبـود  سیاستی استوار و با زیرا سیاست امویان ؛داشته است تأثیردادند،  می انجام مسلمانان
ل اقـدامات منفـی ئـمتمایل بودند. البته از دیگـر دال ها به جنگ و تصرف سرزمینآنان همواره و 

 رتحمیـل مالیـات جزیـه بـ ،مثـال رایتـوان برشـمرد. بـ مـی مسـئولیت رفتار والیان بـی را ترکان
                                                               

    باشند. می غربی ترکان، از قبائل مشهور قبیله ترکش. ٢      .۵١۶−۵٠٧، همان، ص. طبری١
  .٣٠۶، صتا حمله مغول از فتح مسلمانان ترکستان، . بارتولد٣
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آوری مالیات از دیگر دالئلی بودند که ساکنان محلی  ، افزایش مالیات و ستم در جمعمسلمانان تازه
طور کلـی والیـان نقـش پررنگـی در صـحنه  دادنـد. بـه را به شورش علیه نظام حکومتی سـوق می

  د.ش طور مداوم والی جانشین والی دیگری می اجتماعی این منطقه نداشته و به همین دلیل به
شـرایط  هنگامی که به خالفت رسید ،م٧٢٠ تا ٧١٧ق/١٠١ تا ٩٩سال  از بن عبدالعزیز عمر

. وی سـعی داشـت مشـکالت را دریافـتی فـتح شـده، ها ناگوار اقتصادی و اداری در سرزمین
بـا مـردم و  رفتـاردر  امیـه ببرد. همچنین وی از رفتار کارگزاران بنی میانموجود در فتوحات را از 

فـراط را معتقد بود کارگزاران در ظلم و ستم راه ا بن عبدالعزیز اداره مناطق رضایتی نداشت. عمر
افـراد را بـرای امـور  دانشـمندترینتـرین و  تـرین، شایسـته مصمم شـد صـالح و در پیش گرفتند

  حکومتی بگمارد. 
نیز صرف نظر از نـژاد و طبقـه آنهـا، بـرای  مسلمانان میانوی برای ایجاد مساوات و عدالت 

ای بـه دور از  ی فتح شده و برای برپـایی جامعـهها مردم سرزمین میانو تثبیت آن  گسترش اسالم
را حـذف کنـد.  مسـلمانان تـازهاز مالیات (جزیه) گرفتن ای سعی داشت،  تعصبات قومی و قبیله

توانسـت بـه نـواحی دوردسـت شـمال شـرقی  بن معمـر یشـکری هللایکی از والیان او به نام عبدا
آمـاده  وری چـینتـی تحت سلطه امپراها نفوذ کند و برای حمله به سرزمین سرزمین ماوراءالنهر

بهـا بـرای نجـات جـان  شی او شدند و او مجبور بـه پرداخـت خـونمانع لشکرک شود. اما ترکان
  1خویش شد.

از ی خلیفـه، هـا گرایش های معارض بـا سیاست دلیلبه  بن معمر یشکری هللادر نهایت عبدا
  2را جانشین وی کرد. عبدالرحمن بن نعیم غامدیخلیفه و شد برکنار  بن عبدالعزیز عمرسوی 

بـن  را دامن زدند. ایـن شـورش تـا دوران جانشـین عمـر شورش سغدیان در این برهه، ترکان
بـن  و در زمـان خالفـت یزیـد ،م٧٢١ق/١٠٢در سـال  سعید بـن عبـدالعزیزیعنی، ، عبدالعزیز

   و جـدی ظاهرًا سیاسـت مـدارا در مقابـل اهـالی خراسـان 3ادامه یافت. دوم) عبدالملک (یزید
، خشـم و عصـبانیت ترکـان های شـورشبـردن  میـاندر از  رحمن بن نعیم غامـدیعبدال نبودن
 سـعید بـن عمـروو کـرد برکنـار  ، او رام٧٢٢ق/١٠٣و خلیفـه در سـال بود را برافروخته  ها عرب
  4جانشین او شد. حرشی

                                                               
    جا. همان. ٢    .۴١۵، صفتوح البلدان، . بالذری١
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