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  تاريخ آران
  عواقب فتوحات تازيان

  دكتر اديك باغداساريان
  

سده  30- 40فتوحات تازيان و تشكيل خالفت آنان در خاور نزديك و ميانه (دهه هاي 
اقتصادي جديدي پديد آورد كه با تمام عواقب خود نقش  -نظامي و اجتماعي -م.) اوضاع سياسي7

سرنوشت سازي در زندگي مردمان منطقه ايفا نمود. حركتها و مهاجرت هاي طوايف كوچ نشين 
با حكومت تازيان ” ر دست چه در موطن خود و چه خارج از مرزهايشان عميقاترك آسياي ميانه دو

به سياست تازيان در خاور نزديك و ميانه، ” در اين دوران مرتبط بود. اينها، به نظر ما عمدتا
گسترش اسالم و شرايط مناسب پديد آمده بعد از آنها مربوط بودند. تا زمان فتوحات تازيان و 

وايف ترك كه اجدادشان از زمان هاي باستان در نواحي شمالي چين مي گسترش اسالم نيز ط
به سمت غرب در سواحل خزر و ” تدريجا 4-6زيستند، مهاجرت خود را آغاز كرده از سده هاي 

  سپس دانوب گسترش مي يافتند.      
مهاجرت طوايف ترك جنگ طلب پيش از دوران تازيان داليل و انگيزه هايي داشت كه 
بررسي آنها بيرون از حوصله اين مقاله مي باشد. هدف اصلي ما بررسي نفوذ و رخنه طايف ترك 
به خاور نزديك بر اساس منابع عرب زبان مي باشد، رخنه اي كه در دوره آغازي سلطه خلفاي 

م.) شروع شد. با اين حال بايد گفت كه يكي از داليل مهاجرت تركان 750-1258عرب بغداد(
توام با برخورد خونين با ” جستجوي مراتع و چراگاه هاي جديد بود. اين مهاجرت ها معموال

مردمان بومي بود. تركان موفق نشدند از جنوب مقاومت شديد ساساني را در هم بشكنند، گر چه 
ند. با اين حال يكي از اقوام ترك در يكي از مهاجرت هاي سده دهم آنان در آنجا بسيار فعال بود

م.) را پايه 10-12ميالدي از تركستان غربي خارج شده در خراسان حكومت غزنوي (سده هاي 
گذاري نمود. در عين حال، در نيمه دوم سده دهم، حركت جديدي در تركستان آغاز شد كه پيرو 
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تمام روابط را در «اري گرديد و بنا به گفته ماركس آن حكومت جهانگشاي سلجوقي پايه گذ
  تغيير داد. » آسياي مقام

توسط منابع فارسي و ” تركان پيش از اسالم براي تازيان آشنا بودند و اين آشنايي اساسا
ايراني حاصل شده است. اما تماس گسترده آن دو ديرتر و از زمان حلفاي عمان صورت گرفت 

م.) شده ماوراءالنهر را 8ه تازيان از خراسان وارد خوارزم (آغاز سده م.). مي دانيم ك661- 750(
تصرف نموده در اين سرزمين ايراني استحكام يافتند (سغد با پايتخت هاي بخارا و سمرقند، خوارزم 

اين استان ” و غيره). طوايف اغوز (تركمن) كه تا آن زمان به اينجا مهاجرت كرده بودند تقريبا
ي را تغيير شكل داده بودند و اين نواحي در آينده پايگاه مستحكمي براي اقوام ياد هاي متمدن ايران

م.). مردمان بومي ايراني سغد 11شده جهت نفوذ دست اندازي به ايران و آسياي مقدم شدند (سده 
و خوارزم در مقابله با طوايف مهاجم ناكام بودند لذا بخش اعظم ماوراءالنهر بتدريج به ترك نشين 

در آن زمان در نواحي مرزي شمال شرقي خالفت عرب (بويژه گرگان، نواحي ميان درياي  شد.
خزر تا جنوب شرق)، نفوذ تركان بي سرو صدا و راحت صورت گرفت. به همين علت است كه 

  نمي توان تاريخ دقيقي براي گسترش تركان در نواحي مذكور مشخص نمود.
همچنين غزنويان، به اسالم گرويدند و با ايجاد  طوايف ساكن شده در اين استانهاي ايراني،

تحت تاثير فرهنگ عرب قرار گرفتند. اما ساير اقوام هم نژاد آنان كه در   تماس با دنياي عرب،
  تحت تاثير فرهنگ چين قرار داشتند. ” نواحي شرقي آسياي مركزي ساكن بودند، طبيعتا

كان وجود داشت. در منابع عربي سده در دنياي اسالم سده نهم ديگر اطالعاتي راجع به تر
هاي ميانه اطالعات زيادي در باره طوايف مختلف ترك وجود دارد. كافي است يادآور شويم كه 
از سده نهم جغرافيدانان عرب (ابن الفقيه، المسعودي و غيره) در آثارشان راجع به تعدادي از اقوام 

ركان نواحي مركزي خالفت عرب توسط ترك مطالبي ذكر كرده اند. در هر حال، تصوير اصلي ت
اسيران جنگي و برده هاي ترك پديد مي آمد. براي نمونه، جالب است كه در دوره اوليه خالفت 
عرب، حاكمان خراسان و شرق تنها اسراي جنگي و برده هاي ترك را به عنوان خراج به بغداد مي 

 12سد كه خراج ساالنه خراسان شامل م. در اين باره مي نوي10فرستادند. المقدسي جغرافيدان سده 
  ). 340هزار برده ترك بود (المقدسي، 
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جنبش هاي مردمي ضد عباسي در پهنه گسترده خالفت عرب كه از سده نهم ميالدي آغاز 
شده بودند و نيز تضادهاي داخلي دربار و نيز دسيسه هاي برمكيان ايراني تبار كه به منصب هاي 

ند، خلفا را به اين اعتقاد هدايت كردند كه مي بايست يك ساختار عالي حكومت بغداد رسيده بود
قوي نظامي متشكل از عناصر غير عرب و غير ايراني پديد مي آورد. به همين علت بود كه اسيران 
جنگي و برده هاي ترك كه از ماوراء النهر و كشور خزران آورده مي شدند جايگاه خاصي يافتند، 

  رك به مناصب عالي نظامي خالفت آغاز گرديد.بدين سان ارتقاء غالمان ت
ارجحيت جنگاوران ترك نخست اين بود كه هيچ ربطي به محيط جديد نداشتند و منافع 
مردم بومي بر ايشان نامأنوس بود. سپاه تركان در وهله نخست براي سركوب شورشهاي پايتخت 

راي دفاع از خالفت و سركوب بغداد مورد استفاده قرار گرفت و بدين ترتيب تكيه گاه مطمئني ب
  جنبش هاي مردمي گرديد.

م.) لشكر ترك قدرت 813 -838گر چه در اوايل سده نهم م. در زمان خالفت مأمون (
  نظامي بااليي داشت اما جنبش هاي ضد عباسي بي وقفه ادامه مي يافتند. 

براي  لشكرهاي آماده ترك به مهمترين مراكز ضد عرب و ضد فئودالي ارسال مي شدند.
ساله سپاه عرب در برابر جنبش بابك خرمدين جايگاه مهمي 20نمونه، نظاميان ترك در مبارزه 

م. بابك دستگير و در سامره به مرگ 833داشتند و در اثر تالش آنان بود كه سرانجام در سال 
  محكوم گرديد.

نقش عنصر جنگجوي ترك در دستگاه خالفت عرب چنان اهميت يافت كه بعدها خلفا 
تبديل به عروسكي در دست آنان شدند و اين امر بويژه در زمان معتصم مشهود بود. فرماندهان رده 

شروع به دخالت در امور دربار كردند و كساني كه مورد پذيرش آنان نبودند ” باالي ترك تدريجا
عرصه عزل و افرد مطلوب به خالفت مي رسيدند. برمكيان ايراني تبار براي جانشيني تركان پا به 

گذاشتند و امور اساسي دربار را در دست خود گرفته بر امور داخلي و خارجي دربار عباسيان نفوذ 
و تاثير زيادي پيدا كردند. مورخان عرب سده هاي مياني، اختالفات و شكافي كه در دربار خلفا 

متي ايجاد شده بود به عنصر ترك نسبت مي دهند و براستي نقش منفي آنان را در زندگي حكو
عباسيان مورد تاكيد قرار مي دهند. نظاميان ترك پس از رسيدن به مقام هاي عالي نظام سياسي و 

اسيران آورده شده از آسياي ميانه،   تضعيف نمودند. افزون بر آن،” اقتصادي خالفت عباسي را واقعا
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خالت، منازگرد  ،پس از سده نهم ميالدي، صاحب زمينهايي در ايران، تارسون، آدانا، ماراش، ملطيه 
محدود به درباريان و تنها در پهنه عراق شد. احمد ابن  ” و كارين شدند. اين بخشش اراضي تدريجا

مستقل شدند و فعاليت  ”تولون و محمد ابن توغج از فرماندهان نظامي ترك مصر و سوريه تدريجا
  ساخت.  م.) با عرب آماده909-1181آنان زمينه را براي استقرار خالفت فاطميان (

م. تركان بعنوان عنصر جنگي به خاور نزديك رخنه كردند. اين 11بدين ترتيب تا سده 
مهاجرت ها از طريق ايران به سوي نواحي مركزي حكومت عرب هرگز ماهيت گروهي و توده 
اي بخود نگرفتند. اين سربازان مزدور با قطع ارتباطشان از موطن خود و با قرار گرفتن در زير نفوذ 

نگ اسالمي، تدريجات مستحيل شدند. گرچه تعداد آنان در پهنه گسترده خالفت عرب بسيار فره
نظامي دربار صاحب  نقش شدند اما هيچگونه تغييري در -ناچيز بود. اگر چه آنان در حيات سياسي

ساختار قومي خاور نزديك پديد نياوردند. با اين حال، رخنه آنان و تاسيس حكومت غزنوي و 
ليت آن در نواحي مرزي حالفت عرب زمينه را براي لشكركشي مخرب و ويرانگرانه توسعه فعا

سلجوقي آماده ساختند و در طول آنها مهاجرت بزرگ طوايف ترك به سوي خاور نزديك انجام 
  شد.   

ظهور تركان سلجوقي در صحنه تاريخ براي مردمان و كشورهاي خاورميانه و نزديك 
قي در اثر فعاليت هاي راهزني و لشكركشي هاي خود در سده هاي سرنوشت ساز بود. تركان سلجو

موفق شدند سيطره خود را بر ناحيه وسيعي حاكم سازند كه از آسياي ميانه تا ” م. تدريجا10- 11
ايران، آسياي صغير، قفقاز و غيره امتداد مي يافت و در اين نواحي شرايط پيچيده و بغرنجي پديد 

لجوقي پس از پيروزي در جنگ دانداكان (در تاجيكستان) به سال مي آمد. سلطان طغرل بيك س
و اعالم حكومت، براي پنهان كردن ماهيت سلطه جويانه لشكركشي ها، مهمترين مسئله خود  1040

 را حفظ سني گري اسالمي و آزاد سازي و رهانيدن خالفت عباسي از دست بوئيان ايراني تبار قرار
دها باعث گرايش سني ها بسوي او شد. طغرل پس از درهم شكستن داد. اين سياست حيله گرانه بع

م. لشكركشي گسترده اي بسوي ايران، عراق، قفقاز و آسياي 11سده  40حكومت غزنوي در دهه 
صغير آغاز كرد و فتح آنها در دوران اوليه توسط نيروي هاي تركمن اغوز عملي شد. با اين حال 

شدت گرفت و او بغداد پايتخت خلفاي عباسي را  م.11سده  50لشكركشي هاي او در دهه 
  متصرف شد. آنگاه سلجوقيان متوجه شمال ميانرودان و استان هاي مركزي ارمنستان شدند. 
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مطالب موجود گواهي مي دهد كه اغوزهاي رخنه يافته در نواحي ياد شده از طريق 
به قفقاز بود. طوايف اغوز در سال آذربايجان به آنجا راه يافته اند زيرا مهمترين مسير براي رسيدن 

تركمن و نيروهاي - م. به اين استان خان نشين رخنه كردند يعني زماني كه گروه هاي سلجوق1029
  تركمن از سلطان محمود غزنوي متحمل شكست شدند. -مشترك اغوز

گسترش يافت و تا ” م. تدريجا11سده  40دامنه لشكركشي هاي تركان سلجوقي در دهه 
، ايران، عراق، سوريه، آذربايجان، ارمنستان، آسياي صغير و نواحي ديگر فتح شدند. پايان سده

  متحول كردند.” سلجوقيان، نقشه سياسي اين نواحي را كال
بدين سان، در نتيجه حمالت راهزنانه، ظلم هاي غير انساني و قتل و غارتها، عنصر ترك 

سياسي مساعد ايجاد شده به آن كمك  صاحب اوضاع خاور نزديك گرديد و چه زمان و چه شرايط
  كردند.

بايد گفت كه بررسي منابع عرب نشان مي دهد كه عنصر ترك در دو مرحله ” اجماال
مختلف وارد خالفت عرب و بطور كلي خاور نزديك و ميانه شد. در مرحله اول تركان با اهداف 

ده شدند و هيچگونه خطري سياسي و اقتصادي بعنوان اسراي جنگي و غالمان به قلمرو خالفت آور
م.) تا ظهور تركان سلجوقي هيچگونه پديده  9- 11براي منطقه نبودند. در اين دوره (سده هاي 

تركي شدن منطقه مشاهده نمي شود. مرحله دوم به مراتب خطرناك تر و خونين بار تر بود و 
نمود. فتوحات  صفحه خونيني در تاريخ كشورها و مردمان منطقه از جمله تاريخ ارمنيان باز

سلجوقي به طوايف ترك امكان داد بدون مشكل و براحتي وارد خاور نزديك شوند و در اينجا 
  اسكان گزيده بعدها مردمان ترك و آذربايجاني را تشكيل داده بعنوان هسته اساسي آنها عمل كنند.     
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  آذربايجان بر پايه برخي منابع ارمني
  دكتر اديك باغداساريان

  
تقريباً در همه منابع ارمني بطور مستقيم يا غير مستقيم به آذربايجان به عنوان سرزمين 

) Aterpatakanشمالي ايران اشاره شده است. در اين منابع نام اين خطه به صورت آترپاتاكان(
ضبط شده و تا امروز نيز در كتاب ها و مطبوعات و رسانه اي همگاني ارمني همين نام به كار مي 

براي آن به كار مي رود. لفظ آذربايجان شيوه  "سرزمين ماد". در برخي منابع حتي نام رود
  نامگذاري تركي منشعب از تازي براي اين سرزمين است.

  
  ) تاريخ موسي خورني 10-9يك برگ از نسخه خطي (سده 
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در  هزار كيلومتر مربع 100آذربايجان سرزمين  بزرگي بالغ بر ، بر اساس منابع ارمني 
  ت.غرب درياي مازندران و شرق اروميه و جنوب رود ارس اس

پ.م. در قالب حكومت ماد و سرزمين ماد قرار داشت و در  7-6اين سرزمين در سده هاي 
از  321ماد كوچك در حكومت هخامنشي بود. در سال  نشين پ.م.  جزو ساتراپ 6-4سده هاي 

 80حاكميت داشتند. از دهه  خودمختاري  برخوردار شد. از ديرباز اقوام مادي در اين سرزمين
مهرداد شاه آترپاتكان تحت فرمان تيگران بزرگ پادشاه ارمنستان قرار داشت. شاهان پيش از ميالد 

م. آترپاتكان را به مايملك موروثي  1-3در سده هاي  اشكاني ارمني (سلسله اشكانيان ارمنستان)
  ناميدند.استان ماد  يا آترپاتكان ارمنيخود تبديل كردند و آن را 

آترپاتكان در قالب حكومت ساساني قرار داشت و از سده ششم يكي از  252در سال 
ميان روم  387هاي چهارگانه ايران با مركز گنجه گرديد. پس از تقسيم ارمنستان در سال   كوستاك

و ايران ، آترپاتكان با نواحي خوي و سلماس (هر و زارواند) به استان پارسكاهايك ارمنستان 
  ق شد.استان ارمنستان بزرگ يا هايك بزرگ) ملح 15ز بزرگ (يكي ا

به تصرف تازيان در آمد و كوچ نشيناني از  م. 638- 643اين سرزمين در سال هاي 
عربستان در آنجا  اسكان يافتند و تالش نمودند اهالي بومي را تازي كنند (همانند مصر و اردن و 

ي برخي از مناطق آترپاتكان (اروميه ، آيلي ، فلسطين ، سوريه و ليبي و غيره). در سده دهم ميالد
ن ( استان وان امروزي سپوراگاتراب ، تامبر) جزو قلمرو حكومت پادشاهي ارمني آرزروني در وا

  و مناطق ساحلي جنوب ارس) در آمدند. 
  

  


	Ap-62-P



