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 گرایی به واگرایی محمود زنگی با سلجوقیان روم و بیزانس، نوسانی از هم مناسبات سیاسی نورالدین

  
  ** محمدي قناتغستانی مهدي -  پور حمید حاجیان

  
  چکیده 

ایجـاد   هاي اسالمی منطقـه،  لیه حکومتها ع تشکیل حکومت صلیبی رها و انطاکیه، در شمال شام و تهدیدات نظامی آن
را باعـث  ارسالن  قلیچ محمود زنگی و سلجوقیان روم در زمان مسعودبن  رایی سیاسی و اتحاد بین حکومت نورالدینگ هم
رفتن حکومت رها و تضعیف شـدید انطاکیـه و    با ازبین. این اتحاد در راستاي تامین منافع دوجانبه براي طرفین بود. شد

گیري نورالدین، سـلجوقیان روم را در معـرض    قدرت. از بین رفت استقرار حکومت نوپاي نورالدین، لزوم این اتحاد نیز
جهـت، تعـارض ایـن دو     ازایـن . عنوان حد واسط بین دو دولت قرار نداشت ویژه که نیروي صلیبی، به خطر قرار داد؛ به

اقـدام بـه    علت وجود منافع مشترك با دولت بیـزانس،  آن، نورالدین به درپی. ها بود دولت شروع واگرایی سیاسی بین آن
گیري یکی  گرایی نیز تا جایی ادامه یافت که منجر به قدرت تقریب روابط با آن دولت علیه سالجقه روم کرد؛ اما این هم

آن است تا  اي، درپی تبیینی و با استفاده از منابع کتابخانه این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی. از طرفین در منطقه نشود
  .محمود زنگی با سلجوقیان روم و بیزانس را تبیین کند ی بین نورالدینگرایی و واگرای علل هم

  
  هاي کلیدي واژه

هـاي   ارسالن دوم، بیـزانس، جنـگ    ارسالن، قلیچ  قلیچ  محمود زنگی، مسعودبن شام، سالجقه روم، نورالدین ،اتابکان زنگی
  .صلیبی

                                                
 نویسندة مسؤول( دانشگاه شیراز ،استادیار تاریخ( hamidhajianpour@shirazu.ac.ir 

  Mahdi_550bc@yahoo.com شیراز دانشگاه ،اسالم تاریخ دکتري دانشجوي **
  

 13/3/1393 :تاریخ پذیرش                                                               4/8/1392  :تاریخ وصول

  )پژوهشی -علمی( یخیهاي تار پژوهش
  دانشگاه اصفهان -انسانی  دانشکده ادبیات و علوم

  پنجمدورة جدید، سال نهم، و سال چهل
  77- 96 ، ص1392 پاییز، )19پیاپی ( ومسشمارة 
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 مقدمه

هـاي آنـاتولی داراي    منطقه شام همواره، براي حکومت
بر امکانات اقتصادي مانند  عالوه وده است؛ زیرات باهمی

المللـی زمینـی و دریـایی،     کشاورزي و خط تجاري بین
اما اوضاع سیاسی همیشه . اي به سمت مصر بوددروازه

هـاي آنـاتولی فـراهم     امکان تصرف آن را بـراي دولـت  
هـاي   درواقع، این منطقه فقط بـراي حکومـت  . کردنمی

هـاي مجـاور    ه براي حکومتهمسایه آن مهم نبود؛ بلک
دریاي مدیترانه مانند بیـزانس نیـز مهـم بـود و اسـاس      
شریان اقتصادي شرق به غرب بیـزانس از طریـق خـط    

تسـلط دولتـی   . گرفـت تجاري شام به اروپا صورت می
توانست خطرهـاي بسـیاري، بـراي    معارض بر شام می

رو، بیزانس نیز ماننـد   ازاین. دولت بالکان به همراه آورد
هـایی  و عراق و مصر یکی از دولـت  هاي آناتولیلتدو

بـا تصـرف   . ود که سیاستی فعال در این منطقه داشـت ب
مواضع بیزانس در شام، پـس از جنـگ مالزگـرد، ایـن     

دنبال تجدید قـدرت خـود در شـام     حکومت همواره به
هاي صلیبی این امکـان را بـراي حکـام    لشکرکشی. بود

. ف خود دست یابنـد قسطنطنیه فراهم کرد تا به این هد
هـاي مـوثر در    با تشکیل دولت اتابکـان زنگـی قـدرت   

بیــزانس، ســلجوقیان روم، : منطقـه از ایــن قــرار بودنــد 
ــی   ــان زنگ ــلیبیان و اتابک ــه . ص ــا ب ــدرت ب ــیدن  ق  رس

ق، روابطی دوستانه 541محمود زنگی در سال  نورالدین
ایـن  . بین دولت زنگی شام و سلجوقیان روم برقرار شد

ــت  ــط دوســ ــت  روابــ ــام دوران حکومــ انه، در تمــ
در ایـن مـدت، بـا    . ارسالن ادامـه یافـت   قلیچ مسعودبن

هـاي نظـامی، طـرفین     وجود روابط دوستانه و همکاري
. ر داشـتند گیري یکدیگ رویکردي محتاط در قبال قدرت

رســیدن فرزنــدش  قــدرت بعــد از مــرگ مســعود و بــه
ارسالن دوم، روابط زنگیان شام و سـلجوقیان روم   قلیچ

این تیرگی روابط درگیري نظامی بـین  . تیرگی گراییدبه 
ایـن در  . زنگیان شـام و سـلجوقیان روم را منجـر شـد    

دولـت  . الدین ایوبی ادامه یافـت  ها تا زمان صالح گیري
. سوي این روابط بـود  بیزانس در تمامی این دوران یک

گرایی نورالـدین بـا سـلجوقیان روم، بـین      در دوران هم
واگرایی حاکم بود و با آغاز تـنش  دولت شام و بالکان 

گرایـی   هاي مسلمانان، این واگرایی به هـم  بین حکومت
هـاي ایـن    بنابر آنچه بیان شـد پرسـش  . تغییر شکل داد

  :پژوهش از این قرار است
تعامــل واحـــدهاي قـــدرت در منطقـــه، پـــیش از  . 1
  محمود به چه صورتی بود؟ رسیدن نورالدین قدرت به
یـی و واگرایـی سیاسـی بـین     گرا چه عللی باعث هم. 2

 حکومت اتابکان زنگی با سلجوقیان روم شد؟

واگرایی بین اتابکان زنگـی و سـلجوقیان روم، چـه    . 3
محمـود زنگـی و    تاثیري در روابـط سیاسـی نورالـدین   

  بیزانس گذاشت؟
در این پژوهش، فرض بر آن است که پیش از تشـکیل  

و سیاسـی   1علت اقتـدارگریزي   دولت اتابکان زنگی به
گرایی و واگرایـی بـین دول    نبود قدرت فائقه، زمینه هم

در زمان عمادالدین زنگی . اسالمی و بیزانس فراهم نبود
غالبـاً   ،هاي نظـامی و جسـورانه وي   علت توسعه  نیز به

ترین عامل  مهم. واگرایی چهره غالب روابط سیاسی بود
هاي اتابکان زنگی و سلجوقیان روم  گرایی بین دولت هم

گرایـی   درباره هم. انس، وجود دشمنی مشترك بودو بیز
محمـود بـا سـلجوقیان روم، دشـمن مشـترك       نورالدین

هاي صلیبی در مرزهاي شمالی شام بـود کـه    نشین کنت
نیاز . کردخطوط اقتصادي و ارتباطی منطقه را ناامن می

محمود به ثبات و امنیـت، در آغـاز حکومـت     نورالدین
گرایی تـا   این هم. کرد میگرایی را تقویت  خود، این هم

جایی ادامه یافت که منجر به برتري یکی از طـرفین در  
رفتن حکومت صلیبی رها و تضعیف  ازبین. منطقه نشود

شدن نورالـدین بـه قـدرت برتـر      شدید انطاکیه و تبدیل
منطقه، شروع واگرایی در روابط سیاسی سلجوقیان روم 

بـا   ،زنگـی  گرایی اتابکـان  محمود و آغاز هم با نورالدین
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در این پـژوهش، سـه   . بیزانس علیه سلجوقیان روم بود
محمـود زنگـی،    ورالدینمتغیر اصلی وجود دارد؛ یعنی ن

سـلجوقیان روم و بیـزانس متغیرهـاي     متغیر مسـتقل و 
نزدیکی متغیر مسـتقل بـه هریـک از متغیرهـاي     . وابسته

شود و  وابسته، باعث دوري آن از دیگر متغیر وابسته می
. رایی و واگرایی، به عللی داراي نوسان اسـت گ این هم

پذیر  هاي آسیب علت توازن قواي حساس و موقعیت  به
. پذیرد سه طرف، این نوسان بسیار محتاطانه صورت می

گرایـی و رسـیدن بـه     به این معنا که بحث گـذر از هـم  
اتحاد باعث تشدید واگرایی و تخاصم دائم و فروپاشی 

تـر فضـاي سیاسـی و    بـراي درك به . شـود سیاسی نمی
الملل در این مقطع، ابتـدا بـه بررسـی وضـع      روابط بین

ایم تـا   هاي صلیبی پرداخته سیاسی شام در آستانه جنگ
هاي شـام و آنـاتولی و بالکـان مشـخص     جایگاه قدرت
هـا بـا    رسیدن زنگیان و روابـط آن  قدرت شود؛ سپس به

پـس از  . ایـم  سلجوقیان روم و بیزانس را بررسی کـرده 
تن به این مقدمات، ابتـدا مناسـبات نورالـدین بـا     پرداخ

سلجوقیان روم و سپس روابط وي با بیزانس را بررسی 
طور اخـص از   محدوده زمانی این پژوهش، به. ایم کرده

ق، آغـاز  541محمود در سـال   رسیدن نورالدین قدرت به
. یابد ، سال وفات وي، ادامه میق569و تا سال  ودش می

، بعضاً عوامل ثابت یا غیرثابتی در مقاطع زمانی مختلف
گذارد کـه مثـال    ها تاثیر می بر این سه متغیر و روابط آن

آن انضمام مصر به حکومت اتابکـان زنگـی و تـاثیر آن    
ایـن مقالـه   . بر رابطه با سلجوقیان روم و بیزانس اسـت 

آوري  تحلیلی بوده و روش جمع مبتنی بر روش توصیفی
و با تاکید بر منابع دسـته   اي ها و اطالعات کتابخانه داده

ایـم بـا    وتحلیل سعی کـرده  در قسمت تجزیه. اول است
ــین  کمـــک ــط بـ ــات روابـ ــري از نظریـ ــل و  گیـ الملـ

گرفتن موقعیت خاص تـاریخی   با درنظر 2جغراسیاست،
  . به تحلیل وقایع بپردازیم

  

  تعاریف مفهومی
معنـاي ایجـاد    گرایی در لغت، بـه  هم :گرایی سیاسی هم

منظـور از  . سـت سـازي اجزا  یکپارچه طریق یک کل از
گرایـی در نهادهـا یـا سیاسـت      گرایی سیاسـی، هـم   هم

 155: 1379کـوالیی،  (واحدهاي مختلف سیاسی است 
گرایی مفهومی جدید است که پس روابـط   هم). 156و 

در . کشورهاي اروپایی، در قرن هجدهم به وجـود آمـد  
شـدن   گرایی سیاسی نزدیـک  این پژوهش، منظور از هم

حدهاي سیاسی به یکـدیگر، بـراي دشـمن و هـدف     وا
که به میزانی از منـافع خـود، در    نحوي مشترك است؛ به
واگرایی به : واگرایی سیاسی .پوشی کنند این راستا چشم

نبود ترغیب در واحـدهاي سیاسـی، بـراي همکـاري و     
الملــل گفتــه  مســاعی در عرصــه سیاسـت بــین  اشـتراك 

هـا از   ومـت ایـن امـر موجـب دوري ایـن حک    . شود می
در ). 229: 1370قـوام،  (شود یکدیگر و بروز جنگ می

رفـتن وجـوه اشـتراك     اینجا مفهوم واگرایی، بـه ازبـین  
  .شود گرایی اطالق می سیاسی و نبود هم

  
روابط سیاسی حکام شام و آناطولی و بیزانس قبل از 

  حکومت اتابکان زنگی 
د ورو قبل ازرا در ابتداي این بخش، وقایع سیاسی شام 

کنیم تا زمینه را براي فهم وضـعیت   بررسی می صلیبیان
سیاسی منطقه، جایگاه صـلیبیان در مناسـبات سیاسـی،    

در . گرایی و واگرایی بین نیروهاي منطقه فراهم کنیم هم
ا بدین دهنده توازن قو زمان سلجوقیان، نیروهاي تشکیل

ـ : قرار بودند وري سـلجوقی در آنـاتولی و   بقایاي امپرات
هاي جنوبی  بعضی قسمت ز فاطمیان در مصر وام و نیش

عنـوان نیـروي    شرقی، بـه  امپراتوري روم. شام و بیزانس
در آناتولی و شام و  اي که داراي فضاي حیاتی فرامنطقه

مصر بود حضوري فعال در مسائل سیاسی و نظامی این 
گیري  این امپراتوري درصدد بود تا با بهره. مناطق داشت
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اه خود را در شام آنـاتولی و مصـر   از هر موقعیتی، پایگ
این امر، تا زمانی که امپراتـوري سـلجوقی   . تقویت کند

کـه نبـرد    چنـان . داراي انسجام کـافی بـود میسـر نشـد    
رانـدن قـواي سـلجوقی صـورت      مالزگرد که براي پس
اما . باري براي بیزانس همراه آورد گرفته بود نتایج خفت

یبیان به این با مرگ سلطان ملکشاه سلجوقی و ورود صل
ها، معادالت سیاسی و توازن قوا در این مناطق  سرزمین

بعد از مرگ سلطان ملکشـاه  . اي جدید شد وارد مرحله
پسران   کشمکش  سلجوقی، امپراتوري سلجوقیان عرصه

و برادران و نزدیکان سلطان ملکشاه، بـراي رسـیدن بـه    
شـدن امپراتـوري    این واقعـه باعـث تقسـیم   . قدرت شد
هاي مختلف شـد و در هـر یـک از     ه قسمتسلجوقی ب

این نقاط، شخصی از خاندان سلطنتی یا سرداري نظامی 
آنـان  . یا فردي از اتابکان حکومت را در دست گرفـت 

صورت اسمی، تابعیت سالجقه بزرگ را پذیرفته  فقط به
هـا باعـث    این کشـمکش ). 97: 1386ستارزاده، (بودند 

ه بـر  آن، عـالو  ضعف حکومـت سـلجوقی شـد؛ درپـی    
ــتیز ــوري عرصــه تاخــت  س ــی، امپرات ــاي داخل ــاز  ه وت

نیـز از ایـن    3منطقه شـام  .هاي همسایه نیز شدحکومت
هـا،   در گام اول ایـن آشـفتگی  . ها مستثنی نبود درگیري

حاکمان بزرگ شهرهاي حلب و دمشق نیروي خـود را  
ثبـات و   هاي بی تجزیه کرده و جاي خود را به حکومت

سـنقر   مـان، تـتش و آق  ایـن حاک . کوچک محلی دادنـد 
ق، مؤسـس و  507تـا   471ارسـالن،   آلب بن تتش. بودند

یابی به قدرت، به جنگ  حاکم سالجقه شام براي دست
بـین، امـراي شـام ماننـد اتابـک       برکیارق رفـت؛ درایـن  

سنقر، حاکم موصـل، بـه یـاري برکیـارق برخاسـتند       آق
تـتش   ).95: 2536؛ بنـداري،  59و  58: 1377مجهول، (

شـدت   به شام، این امرا را بـه  تعزیم وکست ش بعد از
و اوضـاع منطقـه   ) 56/ 1: 1383واصـل،     ابن(د تنبیه کر

سلجوقیان با ورود خود، بـه اسـتعداد    .تر شدشام آشفته
علت کمبود آب  این منطقه به. اقتدارگریزي شام افزودند

الشام که  بر بادیه و صحراهاي موجود بین شهرها، عالوه
کنـد، و همچنـین وجـود     عراق جدا مـی آن منطقه را از 

شـدت   قبایل مختلف اعم از عرب و کـرد و ارمنـی بـه   
هـاي بسـیار    سلجوقیان با جمعیت. ومرج بود آماده هرج

ایـن خـود،   . ترك و ترکمن به ایـن منطقـه وارد شـدند   
رو، سـلجوقیان فقـط    ازاین. عامل مهم گریز از مرکز بود

منسـجم  تا وقتی توانسـتند در شـام حکـومتی مـنظم و     
داشته باشند که زیر نظـر دیوانسـاالري دقیـق ایرانـی و     

اخالف تتش، لیاقت پدر  4.سلطان بزرگ سلجوقی بودند
ــوررا د ــتند ر کش ــال . داري نداش ــک ق، 497در س اتاب

حکومت سالجقه شام در دمشق را از بین بـرد  طغتگین 
جایگزین آن شد  5بوري و حکومت اتابکان دمشق یا آل

هاي  حکومت ،در این اوضاع ).331: 1983 قالنسی، ابن(
در دو منطقـه   6ارتـق  آل: اسالمی منطقه عبارت بودند از

حکومت سالجقه شـام و بعـداً    8؛و ماردین 7کیفا حصن
اتابکان بوري در دمشق و حوالی آن؛ حکومت مسـتقل  
امیر بوزان در حلب؛ اتابکان سالجقه عراق در موصـل؛  

 10ن؛و عسـقال  9خالفت فاطمی در جنـوب تـا صـرخد   
حکومت طوایف عرب که در پی جنگ بـا سـالجقه و   

: 1383 واصـل،  ابن(عباسیان تا منطقه شام نیز پیش آمده 
تـا   عبادي، بی(و اماراتی براي خود تشکیل دادند ) 1/96
در چنین وضعیتی که حکومـت مرکـزي در شـام    ). 39:

هـاي   وجود نداشت زمینه مناسـب، بـراي ورود قـدرت   
هاي غرب نهرالعاصـی،   سرزمین .اي فراهم شد فرامنطقه

فضاي حیاتی بیـزانس در شـام بـود؛ امـا بعـد از نبـرد       
دیگر جایی براي بیزانس در شام نمانـده بـود    ،مالزگرد

ایــــن ). 53: 1350؛ مشــــکور، 50: 1377مجهـــول،  (
ها موقعیتی مناسب، براي بیزانس فراهم آورد  ومرج هرج

ـ    ،ن زمـان تا بتواند در این منطقه مداخله کند؛ امـا در ای
فاقد توان نظـامی بـود تـا بـه سـواحل شـرق مدیترانـه        

حضور صلیبیان در این زمان و اهـداف  . لشکرکشی کند
توانسـت   ها براي جنگ در شامات تا حد بسیاري می آن
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نیازهاي سیاسی و امنیتی بیزانس را در شام تامین کند و 
ولـی در  . اصوالً اقبال بیزانس به صلیبیان نیز همین بـود 

این امر ممکن نشد؛ چراکه صلیبیان تابع اهداف  واقعیت
خود، در منطقـه بودنـد نـه بیـزانس و فقـط زمـانی بـا        

ها تـامین   شدند که منافع آن امپراتور قسطنطنیه همراه می
با ورود صلیبیان به شام، واحد قدرتی جدید به  .شد می

این نیـروي جدیـد،   . مناسبات سیاسی منطقه افزوده شد
واگرایـی و   رو، ن در تخاصم بود؛ ازایـن مسلماناغالباً با 

دولـت  . هـا مطـرح بـود    گرایی با مسلمانان بـراي آن  هم
هــا بــه دیــده یــک متحــد  بیــزانس نیــز در ابتــدا بــه آن

هـا   نگریست؛ اما بعـد از مشـاهده رفتـار مسـتقل آن     می
هـاي سیاسـی و    گرایـی  روابط خود را از اتحاد، به هـم 

طـر از جانـب   مقطعی کاهش داد و با بـروز رفتـار پرخ  
گرایی با ملوك شام نیز براي دولـت   کم هم صلیبیان، کم

رق و تصـرف  ورود صـلیبیان بـه شـ    .بالکان مطرح شد
ــال   ــه در سـ ــتقرار  490/م1097انطاکیـ ــاز اسـ ق، آغـ

: تـا   بردي، بی تغري(ساله صلیبیان در شرق بود  دویست
صلیبیان در شام، به چهار منطقه التینی تقسیم ). 146/ 5

در شـمال فـرات؛ انطاکیـه در شـمال شـام؛      رها : شدند
المقدس در قلب  طرابلس در ساحل شام؛ حکومت بیت

نشـینان بـزرگ صـیدا، یافـا،      بـه اضـافه کنـت   . فلسطین
ها را  عسقالن و جلیل و دوازده اقطاع که صاحبانشان آن

المقدس اقطاع گرفته بودند؛ مانند ارسوف،  از حاکم بیت
: 1995زکــار، ... (حبــرون، الــدروم، قیصــریه، نــابلس و

علــت اصــلی پیــروزي صــلیبیان و  11).2710تــا  2706
ها، نبود همکاري بـین   هاي آنگیري و بقاي دولت شکل
این . ها بود هاي شام و مصر و نبود تطابق دینی آن دولت

بـارکر،  (تفکیک سیاسی، باعث پیـروزي صـلیبیان شـد    
هـاي   اولـین حرکـت  ). 155: 2000؛ عـوض،  48: تـا  بی

در شــمال، . شــمال شــام صــورت گرفــتجهــادي در 
ارتق بـه فرمانـدهی دو بـرادر، ایلغـازي و سـکمان،       آل

هاي بسیاري علیه صلیبیان در رها و انطاکیه انجام  جنگ

؛ زکـار،  49: تـا  ؛ بارکر، بی1/133: تا عدیم، بی ابن(دادند 
ارتقیــــان و دانشــــمندیان از اولــــین ). 1/264: 2007

مقابلـه بـا ایـن     هاي مسـلمانان بودنـد کـه بـه     حکومت
؛ تتوي و 219: 1983قالنسی،  ابن(نشینان پرداختند  کنت

؛ اما تا جـایی کـه نگارنـده در    )4/2613: 1382قزوینی، 
منابع جستجو کرد روابط مشترکی بین این دو حکومت 

نکـردن   علت درك  این احتمال وجود دارد که به. نیافت
ان خطر صلیبیان، براي جهان اسالم همکاري بین مسلمان

در این . براي مقابله با صلیبیان چندان جایگاهی نداشت
هـاي قدرتمنـد آنـاتولی     زمان، دانشمندیان از حکومـت 

و حـد واسـط سـلجوقیان روم بـا     ) 68: 1350مشکور،(
در این زمـان، مشـکالت سـلطان    . نشین رها بودند کنت

قونیه نیز بیش از آن بود که بـه حکومـت صـلیبی رهـا     
حکومـت رهـا در مقایسـه بـا      بپردازد؛ از طرف دیگـر، 

هاي جدید شوالیه اروپـایی و بیـزانس چنـدان     جمعیت
در جنوب، . خطري براي حکومت سلطان قونیه نداشت

حکومـت   ،المقـدس  هـاي بیـت   در طرابلس و سـرزمین 
هـاي بسـیاري بـا     بـوري جنـگ   سالجقه شام و بعداً آل

هـا بـه طـرابلس     صلیبیان کردنـد؛ ازجملـه حمـالت آن   
 و نبـرد ) 226: 1983قالنسـی،   ؛ ابن76: 1371الحریري،(

ــت  ــاه بی ــوك، ش ــا فل ــود   ب ــد دوم ب ــدس و ریمون المق
تا قبـل از  ). 18: تا اثیر، بی ؛ ابن60/ 1: 1383 واصل، ابن(

بـوري بیشـترین نقـش را در     تشکیل دولت زنگیـان، آل 
علـت وجـود     با صلیبیان به عهده داشت؛ امـا بـه    جنگ

اي از این  مالت، نتیجهیافتگی در ح تفرقه و نبود سازمان
مضــافاً اینکــه مرکــز . هــا عایــد مســلمانان نشــد جنــگ

بوري در دمشق بـود و فاصـله بسـیاري تـا      حکومت آل
تا اینجا مشخص  .نشینان رها در شمال شام داشت کنت

در سیاست این منطقه از این قرار  ،شد که نیروهاي موثر
نیروهـاي مســیحی شـامل صـلیبیان و بیــزانس؛    : بودنـد 

هاي مسـلمان سـنی، شـامل ملـوك محلـی شـام و       نیرو
. سلجوقیان آناتولی؛ نیـروي خالفـت فـاطمی در مصـر    
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    1392 پاییز ،)19پیاپی ( ومس، شمارة پنجمدورة جدید، سال  سال چهل و نهم، هاي تاریخی، پژوهش /82
 

 

اي و  علت قـدرت محـدود منطقـه     نیروهاي مسلمان به
اي  رقابت با یکدیگر، توان حضور فعال در عرصه منطقه

ها با دول  تعامالت آن ،رو ازاین. المللی را نداشتند و بین
حـال  . و محلی بـود  مذکور مسیحی در سطحی محدود

گسـترش اتابکـان زنگـی، بـه      با پدیدآمدن قدرت روبـه 
صـورتی منسـجم و بـا     دست عمادالدین، این روابط بـه 
  . اهداف معین بلندمدت برقرار شد

  
تشکیل حکومت اتابکان زنگی، شروع روابط منسـجم  

  چندجانبه
سنقر به حکومت  آق  بن الدین زنگی ق، عماد521در سال 

محمــود، اتــابکی پســر خــود  انموصــل رســید و ســلط
؛ 34: تــا  اثیــر، بــی ابـن (بــه وي ســپرد  ارســالن را آلـب 

حکومـت  ). 63: 1383واصل،  ؛ ابن183: 1991شامه،  ابی
الدین، ائتالفی از سرداران و امراي ترك جزیره بود  عماد

ایـن حکومـت در ابتـداي تشـکیل،     ). 49: تا  بارکر، بی(
با خود ایجاد هاي منطقه  واگرایی شدیدي بین حکومت

کرد؛ اما با گذشت زمان، با حذف دول کوچـک منطقـه   
این امکان را فراهم کرد تا ثبـات و انسـجام بـه روابـط     

الملـل در شـام، عـراق، آنـاتولی و مصـر بـازگردد؛        بین
 .حال این انسجام روابط عموماً بر ضد زنگیان بـود  بااین

اتابکان زنگی اولین حکومتی بودند کـه بعـد از شـروع    
هاي صلیبی، با اتحاد منطقه جزیـره شـام و مصـر     جنگ

اي و  هـاي منطقـه   هاي اسـالمی را از درگیـري   حکومت
آنـان زمینـه را بـراي فعالیـت پویـاتر      . محلی رهانیدنـد 

گام نخسـت  . اي مهیا کردند مسلمانان، در ابعاد فرامنطقه
وي ابتـدا،  . ایـن هـدف را عمادالـدین زنگـی برداشـت     

د کـرد و طبیعتـاً اولـین    جزیره را بـا شـمال شـام متحـ    
خـوي  . رویارویی وي نیز با صلیبیان رها و انطاکیه بـود 

نظامی عمادالدین، وي را کمتر به سمت اتحاد با سـایر  
دیگـر، توسـعه سـریع و     ها سوق داد؛ ازسـوي  حکومت

خصمانه قلمرو باعث شد که سایر ممالک در برقـراري  
نظـر  رو، بـه   ازایـن . روابط با وي محتاطانه رفتـار کننـد  

رسد سلجوقیان روم وجـود صـلیبیان رهـا را ماننـد      می
دیدنـد کـه مـانع از تعـرض عمادالـدین بـه        سـدي مـی  

مسلماً مبارزه با صـلیبیان، بـه   . شد ها می هاي آن سرزمین
مراتب دردسر کمتري نسبت بـه مبـارزه بـا عمادالـدین     

 ،ق524در سـال  قرینه ایـن نظـر آن اسـت کـه     . داشت
سرعت به مبـارزه   ، بهرسیدن تقدر پس از به عمادالدین

ارتق پرداخت تا موقعیت خـود را در شـمال شـام     با آل
 رو کـامالً روا بـود   ؛ ازاین)38 :تا اثیر، بی ابن(تثبیت کند 

 .سلجوقیان روم به این فرمانده جنگجو نزدیـک نشـوند  
فتح حلب، طرح عمادالدین را براي اتحاد شام یک قدم 

مشق بود؛ چراکـه  هدف بعدي وي تسلط بر د. پیش برد
ارتبـاطی شـمال عـراق،      فتح دمشق باعث تکمیل حلقه

شد و تسلط بر آن، تسلط بـر   جزیره، حلب و دمشق می
ایـن طـرح در   . کل شام و همچنین تسلط بر مصر بـود 

بـا   ).10: تـا  عاشـور، بـی  (زمان نورالـدین عملـی شـد    
شدن اوضاع و پـس از یکپـارچگی شـمال شـام و      آماده

الـدین بـه شـهرهاي     عماد  پیوستهشمال عراق، حمالت 
و  نحـوي شـدید   ایـن حمـالت، بـه   . صلیبی آغـاز شـد  

، امپراتـوري  ق532/م1137جسورانه بـود کـه در سـال    
بیزانس براي حفظ منـافع خـود، بـه لشکرکشـی علیـه      

 جـوزي،  ابـن (الدین و محاصره حلـب اقـدام کـرد     عماد
ــن17/327: 1992 ــن1/113: 1383واصــل،  ؛ اب ــر،  ؛ اب اثی

این رفتار جسورانه عمادالدین نشـان داد بـا   ). 62: تا بی
ها بـین بیـزانس و صـلیبیان، درصـورت      وجود واگرایی

ازحد حکومت مسلمان شام اتحاد بین  گیري بیش قدرت
بازگشـت   .این دو قدرت مسـیحی مسـلم خواهـد بـود    

الدین را راحت گذاشـت   عمادخود،  رومیان به سرزمین
قایمـاز   ابـن (پـردازد  تا با خیال آسوده به مسئله دمشق ب

خوبی  عمادالدین و اخالفش، به). 36/213: 1993ذهبی، 
قـدري بـراي    دریافتند غـرب نهرالعاصـی و انطاکیـه بـه    
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هـاي گزافـی، بـراي مطیـع      بیزانس مهم است که هزینه
عمادالـدین در سـال   12.داشتن آن خواهـد پرداخـت   نگه
اي سـریع پایتخـت حکومـت صـلیبی      ق، با حملـه 539

 1425عـدیم،   ابـن (عنی رهـا را فـتح کـرد    شمال شام، ی
ــا ضــربه ). 436: 1983قالنســی،  ؛ ابــن2/468: ــتح ره ف

هاي صلیبی زد و همین امور، باعث  سنگینی به حکومت
دالـدین پـس از فـتح     عما. شروع جنگ صلیبی دوم شد

درخشان خود، مدت چندانی زنده نماند تا هدف خود، 
بعـد، در  وي دو سـال  . یعنی اتحاد شام را تحقق بخشد

ــال ــر 541س ــه جعب ــره قلع ــد  13ق، در محاص ــته ش کش
ــن( ــی،  اب ــدت ). 449: 1983قالنس ــه وح ــام و وظیف ش

الـدین،   به فرزند عمـاد  انضمام دمشق به حکومت زنگی
، ق549وي در سال . واگذار شد ،محمود یعنی نورالدین

). 504: 1983قالنسـی،   ابـن (به این مهـم دسـت یافـت    
ــ  توسـعه ســریع و خشــونت  رو عمادالــدین در آمیـز قلم

هاي منطقـه خوشـایند    یک از حکومت غرب، براي هیچ
مسعود، حاکم قونیـه، بـه    که گفته شد سلطان چنان. نبود

  .نگریست ها به دیده تردید می طلبی این توسعه
  
گرایی با سـالجقه   رسیدن نورالدین، دوره هم قدرت به

  روم
الدین، حکومت وي بین دو فرزندش،  بعد از مرگ عماد

پسـر ارشـد، یعنـی    . الدین و نورالدین، تقسیم شد سیف
الـدین، حکومـت موصـل را در دسـت گرفـت و       سیف

: 1383 واصـل،  ابـن (نورالدین به حاکمیت حلب رسـید  
: 1417عجمـی،   بن ؛ سبط85و  84: تا اثیر، بی ؛ ابن1/152
خیـز   الدین عالوه بر اینکه منطقه حاصـل  سیف). 1/199

بـود مشـکالت و    موصل و جزیره را بـه دسـت گرفتـه   
از پدر به ارث بـرده   ناحیه را با شرق نیزاختالفات این 

درعـوض، نورالـدین از    ).2/281: 1386رانیسمان، (بود 
ود؛ اما بـا دو مشـکل اصـلی    سمت شرق آسوده خاطر ب

ــه ــه زمــان بســیاري از  . شــد رو روب ــن دو مشــکل ک ای
حکومت نورالدین را به خـود مشـغول کـرد دمشـق و     

ی خصوصـاً در شـمال شـام بودنـد     هاي صلیب حکومت
در شـمالِ حکومـت تـازه تاسـیس     ). 157: تا بارکر، بی(

آنان . نورالدین، سلجوقیان روم حکومتی با ثبات داشتند
. به زنگیان شام شبیه بودند ،مانند غزا و جهاد ،از جهاتی

 مشروعیت و پویایی حکومـت سـالجقه روم، بـر پایـه    
منی و بیـزانس  هاي مسیحی، اعم از ار جنگ با حکومت

صلیبیان از بدو ورود به جهان اسالم، بـا  . و صلیبی بود
: 1983قالنسـی،   ابـن (سالجقه روم بـه نبـرد پرداختنـد    

ــلطان). 218 ــال    س ــه از س ــاکم قونی ــعود ح ، ق518مس
توانسته بود قسمتی از سـرزمین ارتقیـان را بـه تصـرف     
درآورد و خود را براي مقابله با صلیبیان رها و انطاکیـه  

جهـت،   ازاین). 87: 1350مشکور، (ها کند  گزین آنجای
نشـین انطاکیـه و رهـا     مناطق شمالی صلیبی مانند کنـت 

هاي آناتولی و شـام بودنـد؛    دشمن مشترکی براي دولت
ویـژه   بـه  هـاي ایـن منـاطق،    گرایی حکومت ه همدرنتیج

اتابکان زنگی شـام و سـالجقه    ارتق و هاي آل حکومت
دوره اول حکومت نورالدین، در . شدند  روم را باعث می

 علت وجود دشمن مشترك در مرزهاي شمالی، دوره  به
تعامل بین دو حکومت زنگیان شام و سالجقه روم آغاز 

اولین روابط دوستانه نورالـدین بـا سـلجوقیان، در     .شد
سـلجوقیان روم بـه هنگـام    . گیري رها ایجاد شد  بازپس

تفـا کردنـد؛   فتح رها توسط عمادالدین، فقط به نظاره اک
بـا  . چراکه هم مرزي با عمادالدین اشتباهی بـزرگ بـود  

باشر، به رها  مرگ عمادالدین جوسلین، حاکم صلیبی تل
: 1983قالنسـی،   ابـن (حمله بـرد و آن را تصـرف کـرد    

اي براي همکاري چندجانبـه اسـالمی    این مقدمه). 449
المی، قـواي متحـد اسـ   . علیه این حکومت صلیبی بـود 

ــق و ســالجقه روم و  حکومــت آلمتشــکل از ســه  ارت
علـت    ارتـق بـه   بـین، آل  ازایـن . محمود بودنـد  نورالدین

خـوبی بـا زنگیـان شـام      الـدین رابطـه   درگیري با سیف
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    1392 پاییز ،)19پیاپی ( ومس، شمارة پنجمدورة جدید، سال  سال چهل و نهم، هاي تاریخی، پژوهش /84
 

 

 14)11/5261: 1995؛ زکـار،   91: تا اثیر، بی ابن(نداشت 
رفع خطر صلیبی رهـا و توسـعه سـرزمین     و فقط براي

الدین غازي  فسی 15.کرد خود، با نورالدین همکاري می
نیز موقعیت مناسبی براي نورالدین و ایـن فـتح فـراهم    

ســالحقه روم ). 1/201: 1417عجمــی،  بــن ســبط(کــرد 
علت پیوند خویشـاوندي بـا     بر منافع مشترك، به عالوه

سـایر  . نورالدین علیه صلیبیان منطقه به جنگ پرداختنـد 
هــاي امــارت رهــا، دســت بــه حمالتــی علیــه  قســمت
دادن  علـت ازدسـت    می زدند؛ امـا بـه  هاي اسال سرزمین

ارتق و  هاي آل جانبه حکومت سه  نیروهاي خود و حمله
اتابکان زنگـی شـام بـه رهبـري نورالـدین و حمـالت       

زودي از بـین   مسعود سلجوقی، حاکم قونیـه، بـه   سلطان
ــی از ســال   .رفتنــد ــدین، یعن دوره اول حکومــت نورال

: 1383، واصل ابن(، ق549ق، تا فتح دمشق در سال 541
. توان دوران تثبیت حکومت وي دانسـت  را می) 1/172

در این دوره، نورالدین با سیاستی محتاط تمامی توجـه  
خود را معطوف به نبرد با صلیبیان کرد و از رویـارویی  

هاي اسالمی منطقه، مانند حکومت بـرادرش   با حکومت
الــدین در موصــل و حکومــت ســالجقه روم در  ســیف

در این دوره، نورالدین با استفاده از  .آناتولی دوري کرد
الدین و همکاري دوجانبه  امنیت ناشی از صلح با سیف

عنوان مجاهد  با سالجقه روم، به تثبیت موقعیت خود به
او بـا درك درسـتی از اهمیـت    . علیه صلیبیان پرداخت

هـا را بـه    نزدیکـی آن  شام بـراي سـالجقه روم، اجـازه   
ي امنـی بـین خـود و    مرزهاي خود نداد و همواره فضا

، یعنـی  ق551این روند تا سـال  . سالجقه روم قائل شد
. ادامـه یافـت   ،مسـعود  بـن  ارسـالن  رسیدن قلیچ قدرت به

ــگ،   ازســوي ــدین زن ــه رشــد نورال دیگــر، قــدرت روب
نورالـدین در سـال   . هشداري براي سـالجقه روم بـود  

از لحـاظ مشـروعیت و    ، بعد از مرگ سـیفالدین ق544
قایسه با موصل در موقعیـت برتـري   قدرت نظامی، در م

نـوعی، زنگیـان    و بـه ) 92: تـا  اثیـر، بـی   ابن(قرار گرفت 

بـا فـتح دمشـق،    . لـواي وي قـرار گرفتنـد    موصل تحت
. حکومت نورالدین بـه قـدرت برتـر شـام تبـدیل شـد      

رو، سالجقه روم چه در زمـان مسـعود و چـه در     ازاین
وحـات  ارسالن دوم، همواره با نورالدین و فت زمان قلیچ

وي محتاطانه برخورد کردند و اجازه ندادند که دشـمن  
ها در شمال کـامالً از بـین رود؛ مضـاف بـر      مشترك آن

ــهرهاي   ــدین در شــمال، در ش ــه فتوحــات عمادال اینک
باشر، منشا اختالفات مرزي سـلجوقیان   کیفا و تل حصن

این فتوحات بعد از مرگ . هاي شام شد روم با حکومت
ــ  ــان ص ــدین، در زم ــب   الحنورال ــوبی، در قال ــدین ای ال

نورالـدین   .هایی بین دو طرف خـود را نشـان داد   جنگ
بعد از تصرف مجدد رهـا، بـه تثبیـت امـور در حـوالی      

قلعــه مأبولــه،  16،وي بــا فــتح ارتــاح. حلــب پرداخــت
ــه مرزهــاي خــود   ــار صــلیبیان را ب بصــرفون و کفراالث

: 1986العمـاد،   ؛ ابن129/ 26: 1371اثیر،  ابن(بازگرداند 
؛ اما با شروع جنگ دوم صلیبی و آغاز مشـغله  )213/ 6

مانـده   نورالدین با مسـائل دمشـق، مـدتی مسـئله بـاقی     
امـا  . حکومت رها و فتح باقی شهرهاي آن متوقف شـد 

در همین دوره نیز حمالت نورالدین به شهرهاي شمالی 
صلیبی موجب شـد کـه حاکمـان    ) 125: 1994شبارو، (

دمشــق شــرکت نکننــد  باشــر و انطاکیــه در جنــگ تــل
جوسلین در مـدت جنـگ   ). 378/ 2: 1386رانسیمان، (

دوم، با پرچم سفید به لشکرگاه نورالـدین آمـد و تنهـا    
ــه ــود   هدی ــاه ب ــرد یــک مهلــت کوت اي کــه دریافــت ک

بـا  ). 2/379: 1386؛ رانسیمان، 482: 1983قالنسی،  ابن(
ــام ــلیبی   تم ــگ دوم ص ــدن جن ــین    ش ــق ب ــق تواف طب

ن، حــاکم ســلجوقی آنــاتولی، و ارســال قلــیج مســعودبن
ــه ــدین حمل ــت   نورال ــاي حکوم ــه مرزه ــترك ب اي مش

جوسلین صورت گرفت؛ بـدین ترتیـب کـه نورالـدین،     
به خود مشـغول   17صلیبیان را در منطقه انطاکیه و حارم

ساخت و مسعود به شهرهاي صلیبی شمال شام تاخت؛ 
بـا حملـه    ،ریموند حاکم انطاکیه ،اما در این لشکرکشی
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    ٨٥/گرایی به واگرایی محمود زنگی با سلجوقیان روم و بیزانس، نوسانی از هم مناسبات سیاسی نورالدین
 

 

ی به نورالدین لشکر وي را نابود کرد و نورالدین ناگهان
صـوري،  (با تعدادي از سپاه خود، به حلـب بازگشـت   

بـراي صـلیبیان دوام     اما ایـن پیـروزي  ). 322/ 3: 1994
ــاورد ــدانی نی ــال . چن ــرد ق544در س ــدین در نب ، نورال

؛ 99: تـا  اثیر، بی ابن(دیموند حاکم انطاکیه را کشت  حارم
و ) 18/71: 1992 جـوزي،  ؛ ابـن 325/ 3: 1994صوري، 

اي  تا مدت طوالنی، حکومت انطاکیه را در وضع آشفته
در این مدت، جوسلین اقـدامی  . براي جانشینی قرار داد

براي کمک به همسایه خـود انجـام نـداد؛ بلکـه بـراي      
تصرف ماترك داماد خود، رینالد، آهنگ مرعش کرد؛ اما 

. سـت مسـعود عقـب نش   سلطان او شدن محض نزدیک به
بـردن   مسـعود را بـراي ازبـین    نورالدین در اینجا سلطان

باشر یاري نکرد؛ چراکه جوسلین جوسلین و تصرف تل
/ 3: 1994صـوري،  (هنوز بـا وي پیونـد یـاري داشـت     

خواست تمام منطقه شمال شام  عالوه وي نمی به). 326
حال، ارتقیان جزیـره کـه    دراین. را به سالجقه روم دهد

لدین غازي از فشار جنـوب راحـت   ا بعد از مرگ سیف
قلمرو خود را در امتـداد  ) 91: تا اثیر، بی ابن(شده بودند 

ــد  ــان ارامنــه گرگــر گســترش دادن . رود فــرات، بــه زی
قراارسالن ارتقی تمامی خـاك گرگـر و خرپـرت را در    

رانسـیمان،  (میان شادي یعقوبیان به فرمان خود درآورد 
ــال  ).2/381: 1386 ــدینق546در س ــد   ، نورال ــه قص ب

تـاب،   باشـر، عـین  تصرف شهرهاي جوسلین یعنـی تـل  
در ایـن نبـرد،   . به شمال حلب لشـکر کشـید  ... اعزار و

پـس از ایـن   . جوسلین توانست بر نورالدین پیروز شود
دار نورالدین را که بـه اسـارت    پیروزي، جوسلین سالح

ایـن امـر، باعـث    . وي در آمده بود براي مسعود فرستاد
؛ )1/168: 1383واصـل،   ابـن (ین شد خشم بسیار نورالد

اما نورالدین مدت کمی بعد از شکست، جوسلین را که 
برحسب اتفاق به دست ترکمانـان اسـیر شـده بـود بـه      
حلب آورد و تا زمان مرگ وي در زنـدان نگـه داشـت    

بـا اسـارت جوسـلین فـتح     ). 26/194: 1371اثیـر،   ابن(

ب، تـا  باشر، عـین  جمله تل شهرهاي وي میسر شد؛ ازآن
خالد، کفرالشاه،  الباره، تل اعزاز، قورس، راوندان، حصن

ایـن روایـت   ). 103: تـا  یاثیر، ب ابن...  (دلوك، مرعش و
معنی آن است کـه بعـد از آن    اثیر در تاریخ الباهر، به ابن

البتـه  . بود که این شهرها به دست مسـلمانان فـتح شـد   
قـی و  هاي ارت ها را ابتدا سایر دولت تعداد بسیاري از آن

هـا را از   سلجوقیان روم فتح کردند و بعداً نورالـدین آن 
ها و  فشار نورالدین به این سرزمین. ها گرفت این دولت

ــا حکومــت صــلیبی و ضــعف   مخالفــت یعقــوبی هــا ب
بـا موافقـت صـلیبیان    حکومت انطاکیه، باعث شـد کـه   

به بیـزانس واگـذار    18باشر و پنج شهر دیگر تلاورشلیم 
حکومت بیزانسـیان در  ). 2/383: 1386رانسیمان، (شود 

گیري  دست سال از به یک. منطقه نیز دوام چندانی نیاورد
این شهرها توسط بیزانس نگذشـته بـود کـه بـا اتحـاد      
مسعود و نورالدین چنـدین قلعـه از دسـت امپراتـوري     

ودت بین این امر، در اثر عهدنامه م. بیزانس بیرون رفت
ورالـدین بـا دختـر    ازدواج ن نورالدین و مسـعود بـود و  

عنـوان   باشر بـه  در این جریان، تل. مسعود ضامن آن بود
باشـر  جهیزه عروس معین شد؛ اما مسعود در تصرف تل

همراهـی پسـرش    نورالدین را یاري نکـرد و خـود، بـه   
امـراي  . ارسالن به فتح بهنسـا و کیسـوم پرداخـت    قلیچ

ارتقی با استفاده از این موقعیـت، بـه سمیسـاط و بیـره     
نورالدین نیز راوندان را به . و آن را تصرف کردند حمله

ــل ــر محاصــره  تصــرف آورد و ســرانجام ت باشــر، در اث
منبجی، والی نورالدین، شد؛  طوالنی مدت تسلیم حسان

هـاي   رها بـین حکومـت    نشین تمامی کنت ،ترتیب بدین
؛ شـبارو،  2/384: 1386رانسـیمان،  (اسالمی تقسیم شد 

نورالـدین  ). 112: 1371ر، ؛ هارد مـای 125و 124: 1994
هـاي   حکومـت  بر آمیز کوشید تا وسایل تسلط مسالمت

صـغیر و شـام فـراهم را آورد؛     در آسـیاي  ،مجاور خود
هایی بـود کـه بـین امـراي سـلجوقی       جمله پیمانی ازآن

. صغیر و او، براي تقسیم امالك رها شکل گرفت آسیاي
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الـدین، حـاکم    بـین نورالـدین و معـین     همچنین معاهده
هـاي ضـد صـلیبی بـود      دمشق، که پیمانی براي جنـگ 

اي  در این زمان، نورالدین وجهه ).1/467: 2007زکار، (
مشروع در بین ممالک اسالمی شام و مصر و آناتولی به 
دســت آورد؛ امــا همچنــان دول رقیــب قدرتمنــدي در 

هـا سـلجوقیان روم در    تـرین آن  منطقه داشت کـه مهـم  
، اینوجودبـا . بودنـد بوري در جنوب حلب  شمال و آل

ها را به حفظ  گیري مداوم نورالدین این حکومت قدرت
درواقـع،  . فضاي امن با این قدرت نوخاسته وادار کـرد 

رشد پیوسته حکومت اتابکـان زنگـی در شـمال شـام،     
. هاي این منطقـه بـود   خود شروع واگرایی بین حکومت

پژوهشگران عرب طرح ابتـداي حکومـت نورالـدین و    
اي را  ادالـدین زنگـی در سیاسـت منطقـه    حتی زمان عم

براي ایـن مطلـب،   . دانند اتحاد جزیره با شام ومصر می
ــا     ــت؛ ام ــت نیس ــابع در دس ــریحی در من ــداق ص مص

خوبی دریافته بودنـد کـه    هاي مجاور حلب، به حکومت
هـا را   زودي آن سیر توسـعه قلمـرو اتابکـان زنگـی، بـه     
پـس از   .دهـد  رویاروي ایـن حکومـت نوپـا قـرار مـی     

نشـین رهـا، بیـزانس جـایگزین نیـروي       فروپاشی کنت
هاي سلجوقی  بازدارنده صلیبی در منطقه، براي حکومت

حضور بیزانس در این قسـمت، بیشـتر از   . و زنگی شد
آنکه به ضرر نورالدین باشد بـه ضـرر سـلجوقیان روم    

هاي بعـد اتفـاق افتـاد     گونه که در سال بود؛ چون همان
نیـروي خـود در شـرق،     دولت بیـزانس بـا اسـتفاده از   

دریــاي اژه و سـلجوقیان روم را از دو جهــت غـرب و   
البته دولـت  . فشار گذاشت سمت شرق و شامات تحت

بیزانس به حکومت نوپـاي نورالـدین بـه دیـده تردیـد      
کننده منـافع   حکومت صلیبی انطاکیه تامین. نگریست می

حمـالت گسـترده نورالـدین و    . بیزانس در شـرق بـود  
شـدت آن را   ارسالن بـه ایـن منطقـه، بـه     قلیچ مسعودبن

هـدف نورالـدین از ایـن حمـالت،     . تضعیف کرده بود
وقوع دو . کردن انطاکیه به منطقه تجاري شام بود ضمیمه

ماه داللت بر این امـر دارد   جنگ بزرگ، در مدت هشت
پس از اتحاد شمال شـام و  ). 175: 2000احمدعوض، (

مشـرق و  جزیره، با پیوست انطاکیـه بـه خـط تجـاري     
بازشدن راه اقتصادي تجـاري دریـایی مدیترانـه، سـود     

شد؛ اما دولت  سرشاري از این طریق عاید نورالدین می
ــر   ــت مســلمانی را ب ــزانس تســلط هــیج دول غــرب بی

که انطاکیه تابع بیـزانس  کرد؛ چرا نهرالعاصی تحمل نمی
ود و منافع آن را در قبال صـلیبیان و مسـلمانان تـأمین    ب

هـایی بـود کـه     این مطلب براي تمام حکومـت . کرد می
کردند منطقه انطاکیه را بـه دسـت گیرنـد چـه      سعی می

محمود  ایلغازي ارتقی چه اتابک طفتگین و چه نورالدین
علت تعلل نورالدین ). 159: 2000احمدعوض، (زنگی 

نیرویی براي دفاع از خود نداشت  اي که در فتح انطاکیه
، اینوجودبـا  ).179: 2000احمـدعوض،  (همین امر بود 

العمـل شـدید    نیاز به متحدي در شـرق مـانع از عکـس   
  .شد بیزانس علیه نورالدین می

  
واگرایی روابـط نورالـدین و سـلجوقیان روم، آغـاز     

  گرایی با بیزانس هم
غیر، بعد از نبرد مالزگرد و ورود ترکان بـه آسـیاي صـ   

هاي بسیاري را از دست داد؛  امپراتوري بیزانس سرزمین
این . شد عنوان قدرت برتر منطقه شناخته می اما هنوز، به

نـام  بـه  قدرت بزرگ با دشمنی در حال افزایش نیـرو،  
رو بود کـه همچنـان رونـد پیشـروي      سالجقه روم روبه

 ،لـذا . داد مداوم خود، به مرزهاي بیـزانس را ادامـه مـی   
ت بیزانس همواره برآن بود که بـا اسـتفاده از   سعی دول

هایی در مرزهاي شـرقی و جنـوبی آنـاتولی     مشغولی دل
این کار نیز . ها را از پیشروي به سمت غرب بازدارد آن

یا از مرز ساحلی جنوبی و با کمک ارمنیان ساکن آن یا 
ها، در  با استفاده از متحدي در سمت شرق و جنوب آن

طبـق ایـن    .شـد  اق انجـام مـی  منطقه شام و شـمال عـر  
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    ٨٧/گرایی به واگرایی محمود زنگی با سلجوقیان روم و بیزانس، نوسانی از هم مناسبات سیاسی نورالدین
 

 

گرایـی   سیاست جغرافیایی، بیزانس همـواره درپـی هـم   
گرایی با  عموماً این هم. هاي شام بود سیاسی با حکومت
شد که این کشورها  اي تنظیم می گونه کشورهاي شام، به

بیشترین سود را براي حفظ منـافع بیـزانس در آنـاتولی    
بیـزانس را بـا     تنهـایی، رابطـه   امـا ایـن بـه   . فراهم کنند

از زمـان فتوحـات   . کـرد  هاي شام تعیین نمـی  حکومت
گیري منطقه شام از دست  اسالم، بیزانس به فکر بازپس

بـا فروپاشـی دولـت سـالجقه بـزرگ و      . مسلمانان بود
هاي صلیبی، این امکان براي بیزانس فراهم  شروع جنگ

کیشان خود، این منطقـه را   شد تا با استفاده از کمک هم
این خود، عامل اصلی واگرایـی بیـزانس بـا    . دپس بگیر
اما حضـور صـلیبیان در   . هاي مسلمان شام بود حکومت

هاي مسیحی، هـدف مطلـوب را    منطقه و تشکیل دولت
کم ساکنان جدید منطقه،   براي بیزانس فراهم نکرد و کم

شـدت  . به دشمنانی بالقوه براي بیـزانس تبـدیل شـدند   
، بیـزانس را از  ها در جنگ چهارم صـلیبی  خصومت آن

طبـق ایـن   . پاي درآورد و در سراشیبی سقوط قـرار داد 
مطلب، بیزانس سیاست خود را در قبال کشورهاي شام 

ــه ــه ب ــیم  گون ــدرت   اي تنظ ــث ق ــه باع ــرد ک ــري  ک گی
ها را بـه خـود    هاي صلیبی نشود و همواره آن حکومت

ــه دارد   ــاج نگ ــدعطا، (محت ــع، ). 54: 1994محم درواق
کننده نفـوذ   مسلمانان شام هم تثبیت گرایی بیزانس با هم

اي قوي علیـه سـلجوقیان    آن بر صلیبیان و هم بازدارنده
بین، منافع جغراسیاسـت و راهبـردي    دراین .آناتولی بود

بیزانس در غرب نهرالعاصی باعث ایجاد واگرایـی بـین   
گیـري دولـت    شکل. دولت بیزانس و اتابکان زنگی بود

س در شام بـه حسـاب   زنگی، تهدیدي براي منافع بیزان
ها بر انطاکیـه و سـواحل شـام،     آمد؛ چراکه تسلط آن می

بیزانس مشتاق  ،لذا. دست بیزانس را از منطقه کوتاه کرد
تنـاقض  . بود صلیبیان را در برابـر زنگیـان یـاري دهـد    

شود  با این واقعیت روشن می 19ها، آشکار در این انگیزه
سـوریه  خواست ادعاي خـود را بـر   که اگر بیزانس می

محقق سـازد بایـد بـه حفاظـت از دول متحـد صـلیبی       
توانست موجـب نـابودي ایـن     بیزانس نمی. پرداخت می

هــا را تـا ایــاالت    دول متحـد شـود و بایــد حـداکثر آن   
دیگر، امپراتور بیـزانس   ازسوي ؛داد نشین تنزل می واسال

عنوان رئیس کلیساي ارتدکس موظف بـه حمایـت از    به
رو در  ازاین). 109: 1371اردمایر، ه(کیشان خود بود  هم

ق، با پیشـروي عمادالـدین و احسـاس خطـر     531سال 
رومیان، لشکر رومیان به شام حملـه کردنـد و حلـب و    

علت اخـتالف بـا     شیزر را به محاصره درآوردند؛ اما به
ها، به شـهرهاي خـود    الدین به آن صلیبیان و فشار عماد

با مرگ امپراتـور   ).113/ 1: 1383واصل،  ابن(بازگشتند 
ژان و فولک، شـاه اورشـلیم، فرصـت فـتح رهـا بـراي       

در ایـن   ).54: 1994محمـدعطا،  (عمادالدین فراهم شد 
زمان، امپراتوري بیـزانس گرفتـار مسـائل دانشـمندیه و     

شـد   مسعود حاکم قونیه بود و این مانع از آن می سلطان
 برآن، حمله راجر حاکم عالوه 20.که به امور شام بپردازد
اثیـر،   ابـن ( 21هاي بیزانس افـزود  سیسیل نیز بر دشواري

حضور ریموند در انطاکیـه، اوضـاع را   ). 9/172: 1997
لـذا  ). 49: 1994محمـدعطا،  (کرد  براي بیزانس امن می

درصدد برنیامد با حمله به شـام، نیروهـاي خـود را در    
الدین هدر دهد؛ همچنین  مواجه با خطري همچون عماد

هـاي مسـیحی    انس بـراي حکومـت  علت خطـر بیـز    به
طورکه خواهیم دید، بـه هنگـام فـتح رهـا      منطقه، همان

ــد     ــک کردن ــت کم ــاپ درخواس ــی از پ ــقفان ارمن اس
ــن( ــی،  اب ــایر، 462و  461: 1983قالنس : 1371؛ هاردم

درواقع، ترس از بیزانس براي سه گـروه مطـرح    22).74
ارمنیان . 2حکومت مسلمانان در شام و آناتولی؛ . 1: بود

هـاي   نشـین  کنـت . 3یعقوبیان جنوب آناتولی و شـام؛   و
ایـن مطلـب خـود    . صلیبی از شمال تا جنوب شـامات 

هاي شـام   باعث واگرایی بین دولت بیزانس و حکومت
با آمدن لشکر فرانسه و آلمان، براي جنگ صـلیبی   .بود

رانـدن قـواي راجـر سیسـیلی      دوم، بیزانس براي عقـب 
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جنگجویـان صـلیبی    سـوي  بـه ) 9/172: 1997اثیر،  ابن(
هــا  تمایــل یافــت و ســالجقه روم را از تعــرض بــه آن

علت اخـتالف    ؛ اما به)123: 1994شبارو، (برحذر کرد 
لشـکر آلمـانی را    سالجقه بین صلیبیان فرانسه و آلمان،

لشـکر  . ندوقم کرد که زودتر راهی آناتولی شده بود قلع
هـاي   بـا اسـتفاده از کشـتی    ،تنها فرانسه نیز در نیمه راه

قســطنطنیه توانســت خــود را از مهلکــه نجــات دهــد  
کننده سلجوقیان  نقش تضعیف ).3/287: 1994صوري، (

روم، روي لشکرهاي صلیبی هنگام گذشتن از مرزهـاي  
رو،  نفعِ دولِ غازي شـام بـود؛ ازایـن    آناتولی، همواره به

هـاي شـامات و مصـر، حتـی بـا وجـود        تمامی دولـت 
گیري از این کارکرد  بهره درگیري با سالجقه روم، براي

هـا بـه    کردند و در ایـن بـاره بـا آن    سلجوقیان سعی می
در ایـن زمـان،   ). 74: تـا  بـارکر، بـی  (رسـیدند   توافق می

 ،نکردن صلیبیان و نیز خطـر بیـزانس   علت لشکرکشی به
کردن دست سالجقه روم  براي نورالدین و نیاز به کوتاه

اي بـا   انهمحمـود روابـط خصـم    از شمال شام، نورالدین
  . سالجقه روم داشت

مانـده امـارت رهـا و     بعد از پیروزي، نورالدین بر بـاقی 
شهرهاي انطاکیه در شرق نهرالعاصی تسلط پیـدا کـرد؛   
اما از نهرالعاصی به سمت غرب پیشروي نکرد؛ چراکـه  

یک از  این سرزمین از امالك بیزانس بود و بیزانس هیچ
. کـرد  حمل نمیهاي مسلمان را در این منطقه ت حکومت

هاي قبل از نورالدین این مطلب را  که در حکومت چنان
فشـار نورالـدین   ). 9/89: 1997اثیر،  ابن(نشان داده بود 

ها را مجبور کـرد کـه امـالك     به صلیبیان شمال شام آن
بر همگان مشخص بود که . خود را به بیزانس بفروشند

 هـاي دور  مانوئل قادر به دراختیارگرفتن ایـن سـرزمین  
هـایی   رود مانوئل براي آینـده برنامـه   احتمال می. نیست

زودي، با قـواي کـافی    او امیدوار بود که به. داشته است
هـا را از دسـت    آهنگ شام کند و اگر امروز ایـن قلعـه  

در . هـا را زیـر نگـین آرد    توانست باز آن داد فردا می می

هـا تردیـدي    چنین صورتی، در حق وي بر این سرزمین
رسـیدن   قـدرت  بـا بـه   ).383/ 2: 1386یمان، رانس(نبود 

رینالد در انطاکیه، مانوئل قصد کرد با اسـتفاده از قـواي   
هاي ارمنی را به دست آورد؛ اما نه رینالد  رینالد سرزمین

شخصی بود که براي امپراتور چنـین کـاري کنـد و نـه     
امپراتور شخصی بود کـه بـراي ایـن کـار بـه او پـولی       

رینالـد بـه قبـرس و      اعث حملهلذا این ب. پرداخت کند
در این وضعیت بالویـدین سـوم، شـاه    . غارت آنجا شد

اورشلیم، براي تحکیم قدرت و اجراي نقشه خود، یعنی 
تسلط بر انطاکیـه، بـا امپراتـور بیـزانس طـرح دوسـتی       

به این معنا که هنگـام عزیمـت امپراتـور بـراي     . ریخت
جنگیـد و  تنبیه رینالد به کمک او شتافت و با نورالدین 

: 1386رانسـیمان،  (بالویدین، رینالـد را مجـازات کـرد    
صـغیر و کیلیکیـه و    حمله مانوئل به ارمنسـتان  ).2/406

اي، بـراي رابطـه    توانست مقدمه ها می تنبیه شدید ارمنی
لیون، حاکم ارمنستان، بـا نورالـدین    بن دوستانه بین میلح

ــین آن دو شــکل 567 /م1170باشــد کــه در ســال  ق ب
هجـوم بیـزانس بـه    ). 327/ 1: 1991شـامه،   ابی(گرفت 

صغیر، واگرایی بین مردم مسیحی ایـن   آنتالیا و ارمنستان
ــالطبع   ــرد و ب ــدید ک ــزانس را تش ــه و بی ــث  ،منطق باع

 .ها با رقیب سیاسی بیـزانس در شـام شـد    گرایی آن هم
امپراتور بعد از تسخیر انطاکیه، در جهت شرق به سمت 

تقریبـاً  ). 18/135: 1992جـوزي،   ابـن (مسلمانان رفـت  
بالفاصله سفیران نورالدین نزد امپراتور آمدنـد و آشـتی   

ــتند  ــوري، (خواس ــیمان، 3/338: 1994ص : 1386؛ رانس
ــدین ن). 2/412 ــام آورد نورال ــه ش ــود را ب ــاي خ . یروه

که بیشتر بـه آنجـا اعتمـاد داشـت؛ امـا سیاسـت        جایی
شـکل نظـامی بـروز نکـرد      بیزانس در قبال نورالدین، به

مانوئل سـفیران را بـه حضـور    ). 54: 1994محمدعطا، (
نورالدین موافقت کرد که اسـیران مسـیحی را   . پذیرفت

ارسـالن   آزاد کند و با سلطان سـلجوقی آنـاتولی، قلـیچ   
ــد   ــز بجنگ ــیمان، (دوم، نی نبــود ). 2/412: 1386رانس
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    ٨٩/گرایی به واگرایی محمود زنگی با سلجوقیان روم و بیزانس، نوسانی از هم مناسبات سیاسی نورالدین
 

 

علل متفـاوتی    درگیري نظامی بین مانوئل و نورالدین به
پراتوري بیزانس، به کمک نورالدین بود؛ ازجمله اینکه ام

کـردن سـالجقه روم در شـرق و حضـور      براي مشغول
نیرویی قوي، براي تضعیف صلیبیان نیازمند بود؛ چراکه 

ها دیگـر نیـازي بـه وي     رفتن قواي نورالدین آن با ازبین
اضافه بـر آن، روابـط قسـطنطنیه بـا مرزهـاي      . نداشتند

نورالدین از تـرس  . اروپایی، او را به این کار وادار کرد
اسـرا    شدن قرارداد مانوئل با صـلیبیان، بـه مبادلـه    عملی

این اقدام در چشم  23).7/234: 1995زکار، (رضایت داد 
پس از آزادي اسرا، امپراتور با . صلیبیان بسیار گران آمد

شاهزادگان فرنگـی خـداحافظی کـرد و بـه قسـطنطنیه      
یزانس به شاه درواقع، باوجود عالقه امپراتور ب. بازگشت

کـرد کـه نیروهـاي     اورشلیم، سیاست بیزانس اقتضا می
ترك را نابود نکند تا تعادل قوا در منطقه به نفع بیزانس 

این عمل وي تا زمان ). 195: 1389گروسه، (باقی بماند 
عنـوان خیانـت بزرگــی    حـال نیـز بـراي مســیحیان، بـه    

دادن اورشـلیم و   کـه ازدسـت   ن چنـا . شـود  محسوب می
سطنطنیه و تشکیل امپراتوري عثمانی را به ایـن  سقوط ق

امـا  ). 195: 1389گروسه، (دهند  اقدام مانوئل نسبت می
ترین  این مطلب کامالً براي بیزانس مشهود بود که بزرگ

خطر براي او، سالجقه آناتولی و مسیحیانی بودنـد کـه   
. شـدند  طور مداوم از اروپا بدان سـمت سـرازیر مـی    به

د که بعد از جنگ چهارم صلیبی، بـا  همین صلیبیان بودن
هاي امپراتوري  شدن دروازه فتح قسطنطنیه باعث گشوده

این کار امپراتور داراي . روم شرقی به روي ترکان شدند
نکـردن بـه حلـب     اشکاالتی بود؛ ازجمله اینکـه حملـه  

نیروهاي نورالدین را آزاد گذاشت تـا بتواننـد مصـر را    
تـر اینکـه    ز آن مهـم ا). 195: 1389گروسـه،  (فتح کنند 

وجهه معنوي خود را در برابر صـلیبیان از دسـت داد و   
رانسـیمان،  (بعد از آن نقـش حـامی بـزرگ را نداشـت     

دیگر، فتح حلـب و حملـه بـه     ازسوي). 413/ 2: 1386
امـا  . نورالدین کاري بسیار پرخطـر بـراي بیـزانس بـود    

چندان مهـم، در   توانست در منطقه مرزي نه امپراتور نمی
هاي راهی دراز و خطرخیـز معطـل مانـد و بـا آنکـه      انت

توانســت آن را در  لشــکري گــران همــراه داشــت نمــی
معرض تلفـات سـنگین قـرار دهـد؛ وانگهـی تجـارب       
گذشته ثابت کرده بود که فرنگیـان در لحظـات خطـر،    

بـردن دشـمن اصـلی     حاضر به قبول او بودند و ازمیـان 
بـا نورالـدین   دوسـتی   ،عـالوه  ها کاري ابلهانه بود؛ به آن

تـر، همچـون ترکـان    براي مبارزه بـا دشـمنی خطرنـاك   
رانسـیمان،  (مراتـب ارزش بیشـتري داشـت     آناتولی، به

بازگشــت مانوئــل، آغــاز همکــاري     ).2/412: 1386
گیـري   قـدرت . مشترك بـین نورالـدین و بیـزانس بـود    

ارسالن اول و  حکومت آناتولی، در زمان حکومت قلیچ
همـواره بـراي    ،الـدین ایـوبی   ارسالن دوم و صالح قلیچ

لـذا همکـاري بـا    . هاي شام مایه دردسـر بـود   حکومت
بیزانس، براي مقابله بـا سـالجقه روم منـافع مهمـی در     

صلیبیان نیز . تأمین امنیت، براي نورالدین به همراه آورد
جـدي    گونه حملـه  آنان هیچ. متوجه این امر شده بودند

ـ  به مراکز سوري نورالدین وارد نمـی  د تـا سیسـتم   کردن
ــم نخــورد    ــه ه ــه ب ــی در آن ناحی ــدرت روم ــادل ق تع

ــایر، ( ــال  ).140: 1371هاردمــ ق، 550/م1155در ســ
ــلطان ــت   س ــا رف ــعود از دنی ــول، (مس ). 81: 1377مجه

سیان که بـه شـورش    ارسالن براي پیروزي بر یاغی قلیچ
کرد از حمایت ذوالنون و ذوالقـرنین   برادرش کمک می

و سـیواس، برخـوردار شـد    امیران ملطیـه   24دانشمندي،
سـیان از نورالـدین کمـک     یـاغی ). 88: 1350مشکور، (

خواست و نورالدین فوراً از رها بـه منـافع سـلجوقیان    
بـه چنـگ    تـاب و دلـوك را   حمله برد و شهرهاي عین

). 2/398: 1386رانسـیمان،   ؛31: 1362آقسرایی، (آورد 
خویشاوندي با نورالـدین بـه پایـان رسـیده بـود        رابطه

اف بر آن، پیمان اتحاد بین نورالدین و بیزانس راه را مض
: 1995زکـار،  (کـرد   براي جنگ با سالجقه همـوار مـی  

سه ماه بعد از انعقاد قرارداد بین نورالـدین و  25).7/235
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    1392 پاییز ،)19پیاپی ( ومس، شمارة پنجمدورة جدید، سال  سال چهل و نهم، هاي تاریخی، پژوهش /90
 

 

. ها به سالجقه روم آغاز شـد  دوجانبه آن  مانوئل، حمله
صـغیر تاخـت و    هـاي غربـی آسـیاي    بیزانس به قسمت

رفتن مانوئـل خیـالش از جانـب فـرات      نورالدین که با
. آسوده شده بود از میانه فـرات بـه خـاك سـالجقه زد    

ارســـالن، امیـــر دانشـــمندیان، از  همچنـــین یعقـــوب
شرقی چنان سخت به سلجوقیان تاخت که سلطان  شمال

بعد از . به ناچار، البستان را در آنتی توروس به وي داد
ــیچ   ــالت، قل ــن حم ــذیرفت و    ای ــلح را پ ــالن ص ارس

مشـکور،  (هـاي یونـانی بیـزانس را بازگردانـد      سرزمین
در منـابع  ). 414و  2/413: 1386؛ رانسیمان، 88: 1350

عربی و صلیبی، راجع به اتحاد نورالدین و مانوئل علیه 
ایـن اتحـاد پیـروزي    . سالجقه رم مطلبی نیامـده اسـت  
 ).55: 1994محمدعطا، (بیزانس را مخفیانه تضمین کرد 

ــی ــدین م ــ نورال ــت خواس ــام، حکوم ــد ش ــاي  ت مانن ه
ا صلیبیان با خـود هماهنـگ   صغیر را علیه جهاد ب آسیاي

ها سالجقه  درصدد بود تا با فشارآوردن به آن کند؛ پس،
هاي  هاي وي در سال جنگ. روم را با خود همراه سازد

ــن(ق، 567و  555 ــدیم،  ابــ ــا ) 508/ 2: 1425عــ بــ
اواخـر  نورالـدین در   26.ارسالن در همین راستا بود قلیچ

بـود و   هاي شرقی آناتولی مسـلط  عمر خود، به قسمت
فشار قرار داده بـود؛ امـا    شدت سالجقه روم را تحت به

جانشــین وي در . هرگــز ایــن هــدف وي محقــق نشــد
الدین ایـوبی، سیاسـتی درقبـال سـالجقه      منطقه، صالح

گرفت که سلجوقیان روم قدرتی رقیب براي وي  درپیش
شمن مشترك، یعنی صـلیبیان،  نباشند؛ اما در اثر وجود د

ها به شام مشـکالتی بـه وجـود آورد و     در راه ورود آن
هاردمـایر،  (طور کامل به اجـرا درنیامـد    این نقشه نیز به

گرایی سیاسی با بیزانس، تا جایی براي  هم ).145: 1371
نورالدین اهمیت داشت که خطـر دشـمن شـمالی را از    

در . طـرف کنـد  بین ببرد و تهدید بیـزانس را از شـام بر  
گـرفتن   هاي آخر حکومت، نورالـدین بـا دردسـت   سال

به نفع خود، باعث شـد کـه   زدن توازن قوا    هم مصر و به

آمالریـک بـا   . صلیبیان علیه او همکاري کننـد  بیزانس و
پیوند ازدواج با خاندان امپراتوري سعی کرد که مرزهاي 

ــد   ــظ کن ــمالی را حف ــار، (ش ــا  27؛)7/223: 1995زک ام
بیزانسـی را از   لیبیان در دمیاط، اتحاد صلیبیشکست ص

با تسلط نورالدین بر موصل، منطقه بـه تعـادل   . بین برد
توانست ضـررهاي   قوایی رسید که حرکتی جسورانه می

هرگاه حکومت شـام   28.بزرگی براي طرفین داشته باشد
ها علیه آناتولی  شد تهدیدات دریایی آن و مصر یکی می

در ایـن زمـان، نورالـدین     .گرفـت  و بالکان شـدت مـی  
هایی از نوار ساحلی، و تمـامی   سراسر شام، جز قسمت

مصر را در اختیار گرفت و بدون تردید، به قدرت برتـر  
ایـن مطلـب، رقابـت وي را بـا     . منطقه تبدیل شده بود

صورت بسـیار جـدي مطـرح کـرد و باعـث       بیزانس به
درواقع، همان علتی که . واگرایی بین وي و بیزانس شد

اگرایی بین نورالدین و سلجوقیان روم را باعـث شـد   و
دنبال آورد و  همان واگرایی بین نورالدین و بیزانس را به

شدن نور الدین بـه قـدرت برتـر منطقـه      آن علت تبدیل
مسلماً این روند به نفع نورالدین ادامـه یافـت؛ امـا     .بود

نیروهاي گریز از مرکز، مانع بزرگی در تثبیت قواي وي 
تـرین ایـن    مهـم . هاي تحت اختیارش بودند یندر سرزم

الـدین در   بـا اسـتقرار صـالح   . نیروها خاندان ایوبی بود
اي جدیـد   هاي وي از نورالدین، مشغله مصر و نافرمانی

  براي نورالدین به وجود آمد که پرداختن به آن، با هزینه
نیروهــاي وي در شــمال، یعنــی . بســیاري همــراه بــود

رو بودنـــد و  جقه روبـــهآنـــاتولی، بـــا تهدیـــد ســـال
گذاشتن شام، خطرهاي فراوانی را متوجه شهرهاي  خالی

. کــرد مهـم ایــن منطقــه، ازجملــه حلــب و دمشــق مــی 
صـغیر   بین، اقدام نورالدین براي تصرف ارمنسـتان  دراین

راهی بود تا قواي خود را در شمال انطاکیه قرار دهد و 
هـاي   این کار، با پیـروزي . مانع از پیشروي بیزانس شود

صـغیر   ارمنستاناهمیت . لی وي بر سالجقه میسر شدقب
که گذرگاه مسیحیان، براي رسیدن به شـام بـود باعـث    
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    ٩١/گرایی به واگرایی محمود زنگی با سلجوقیان روم و بیزانس، نوسانی از هم مناسبات سیاسی نورالدین
 

 

یدند هایی که بعد از زنگیان به قدرت رسـ  شد حکومت
با سـالجقه روم   جاتصرف آن براي سیطره بر صلیبیان و

ــد ــال . همکــاري و مصــالحه کنن ، ق568/ م1173در س
الون، حــاکم ارمنیــه،  بــن یحنورالـدین بــا پناهنــدگی ملـ  

لشکري به کمک او فرستاد و حکومت وي را در منطقه 
تسلط روم بـود و   این منطقه تحت. منستان تثبیت کردار

داده بین طرفین، سی اسیر رومی نیز بـه   در درگیري رخ
به نظـر  ). 1/328: 1991شامه،  ابی(دست نورالدین افتاد 

ها  ارمنیان، آنها در قبال  رسد رفتارهاي خشن رومی می
بعـد از ایـن،   . را به سمت نورالدین مایـل کـرده باشـد   

منطقه ارمنستان از تابعان نورالدین بـود و سـرانجام در   
ق و بعد از نورالدین، ارمنسـتان بـه اسـتقالل    569سال 

الـدین   که صـالح  ق576رسید و این ادامه یافت تا سال 
  .آن منطقه را در اختیار گرفت

  
  نتیجه

 محمـود زنگـی و   اگرایـی بـین نورالـدین   وگرایـی و   هم
تابع عوامـل متعـددي بـود و    ، سلجوقیان روم و بیزانس

هـا باعـث دوري وي از    طبعاً نزدیکی به هرکـدام از آن 
گرایـی بـین نورالـدین و سـلجوقیان      هم. شد دیگري می

علت وجود دشمن مشترك در مـرز شـامات و     روم، به
صلیبی رهـا  نشین  این دشمن مشترك، کنت. آناتولی بود

و انطاکیه بود که منافع بیـزانس را تـا حـدي در منطقـه     
مسعود،  حمالت نورالدین با کمک سلطان. کرد تامین می

نشین رها را از بین برد و  حاکم قونیه، براي همیشه کنت
رفـتن   اما با ازبین. انطاکیه را تا حد بسیاري محدود کرد

رایـی  یابی روزافزون نورالـدین، واگ این دشمن و قدرت
ایـن واگرایـی در   . بین این دو حکومت نیز تشدید شـد 

این . ارسالن دوم، به رویارویی نظامی انجامید زمان قلیچ
گرایـی اتابکـان زنگـی بـا      واگرایی خود، علتی براي هم

از لحاظ راهبردي و جغراسیاسـت، منطقـه   . بیزانس شد

 ،شـد؛ لـذا   شام فضـاي حیـاتی بیـزانس محسـوب مـی     
در آن مخالف مصـالح بیـزانس    حکومت اتابکان زنگی

هاي غرب نهرالعاصی، خط  ها به سرزمین بود و ورود آن
ایــن مطلــب، بــه اضــافه . شــد قرمــز آن محســوب مــی

گرایی و اتحاد نورالـدین بـا سـلجوقیان روم عامـل      هم
امـا بـا دورشـدن زنگیـان از     . واگرایی بـا بیـزانس بـود   

، حکومت آناتولی و تهدید منافع بیزانس توسط صلیبیان
بـراي  . گرایـی بـین نورالـدین و بیـزانس آغـاز شـد       هم

محمــود زنگــی خطــر ســلجوقیان روم عامــل  نورالـدین 
بر  نزدیکی به بیزانس بود؛ ولی براي دولت بالکان عالوه

هاي صـلیبی شـام توسـط     سلجوقیان، تضعیف حکومت
هـا   اتابکان زنگی عاملی بود که باعـث تقریـب بـین آن   

ز تا جایی ادامه یافـت کـه   گرایی نی این روند هم. شد می
هنگامی که مصـر  . قدرت نورالدین به مصر نرسیده بود

نفـع   زیرسلطه نورالدین درآمد توازن سیاسی منطقه، بـه 
هم خـورد؛ درنتیجـه، ایـن     اتابکان زنگی و مسلمانان به
در اواخر . ها و بیزانس بود شروع واگرایی مجدد بین آن

ــبات و   ــر مناس ــی ب ــدین، واگرای ــت نورال ــا حکوم ي ب
علـت اصـلی ایـن    . سلجوقیان روم و بیزانس حاکم بود

نوسانات وجود دشمن مشترك براي هریـک از طـرفین   
این دشمنی نیز بیشـتر در فضـاي جغراسیاسـت و    . بود

محمـود،   بعـد از نورالـدین   جهـت  راهبردي بود؛ ازایـن 
الدین ایوبی و بعد از مانوئـل، امپراتـوران بعـدي     صالح

ــال یکــدیگر و هــاي مشــاببیــزانس، سیاســت هی در قب
ها صلیبیان  سلجوقیان روم اتخاذ کردند که در تمامی آن

گرایـی   سو، عامل هـم  ازیک. کردند نقشی دوگانه ایفا می
دیگــر، نقــش عامــل   بــین ایــن دول بودنــد و ازســوي

  .عهده داشتند بازدارنده را در این مناسبات به
  

   ها نوشت پی
و ادب فارسـی،  این واژه با تصـویب فرهنگسـتان زبـان     .1
  .گزینش شده است) Anarchism(جاي واژه آنارشیسم  به
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این واژه با تصـویب فرهنگسـتان زبـان و ادب فارسـی،      .2
  .جاي واژه ژئوپولتیک گزینش شده است به
حد جنوبی به سمت به مصر؛ . براي شام چهار حد است .3

هـاي   حد شرقی بیابان بین ایله و فرات؛ حد شمالی سرزمین
  ). 3: 1990شحنه، ابن(غربی دریاي روم روم؛ حد 

البته این امـر هرگـز میسـر نشـد؛ چراکـه از همـان ابتـدا         .4
سرداران نظامی با اشراف خاندان سـلجوقی و اعضـاي ایـن    
خاندان با یکدیگر درگیر بودند؛ امـا تـا زمـانی کـه سـلطان      
بزرگ سلجوقی بـر ایـن منطقـه نظـارت داشـت اغتشـاش       

  .نگرفتمنطقه صورت در اي  گسترده

ك بـه  .بـراي اطـالع بیشـتر از سلسـله اتابکـان دمشـق ر       .5
 ).25: 1993زنکی، (

اکسـب، از   بـن  مراى ارتقى ترك دیاربکر از اعقاب ارتـق ا .6
بناکسـب   ارتـق  .رؤساى طایفه دوگر و از ترکـان غـز بودنـد   

پسرانش بعد از وي . المقدس شد ازطرف تتش فرماندار بیت
کیفـا مسـتقر    و در حصـن  در دیاربکر، در اطـراف مـاردین،  

هاى سلجوقیان  تدریج سرزمین ارتق به ایلغازى اول ابن. شدند
ــت  ــه گرف ــان در  . را در آن ناحی ــد فرنگ ــب نیرومن وى رقی

/ 516یـا   1121/ 515بود و در سال ) الرّها(نشین ادسا  کنت
زمان به بعد، دو شاخه  از این. ، میافارقین را نیز گرفت1122

پدید آمد؛ یکـى از اعقـاب سـکمان    اصلى از خاندان ارتقى 
کیفا و بعـداً آمـد؛ دیگـرى، اعقـاب بـرادرش       اول در حصن

ــارقین  ــاردین و میاف ــازى اول در م ــاخه. ایلغ ــز در  ش اى نی
ایـن  . کیفـا بـود   خرتپرت حکومت کرد که تابع ارتقیه حصن

شاخه پس از نیم قرن حکمرانى، به دسـت سـلجوقیان روم   
:  1381باسـورث،  ؛ 148: 1389پـول،   لـین (ك بـه  .ر. برافتاد
378.( 

اي  شود شهر و قلعـه  کیفا که به آن کیبا نیز گفته می حصن .7
عمر از دیاربکر  بزرگ مشرف به دجله، بین آمد و جزیره ابن

ایــن منطقــه از دو ســو، بــه دجلــه راه دارد و داراي . اســت
: 1995؛ حموي، 407/ 1 : 1412بغدادي،(دیواري عظیم است 

 2 /265.(  
اي مشهور بر قله جزیره است مشرف بر دارا  ین قلعهمارد. 8

و دنیسر و نصیبین  که در پایین آن روسـتایی بـزرگ اسـت    

 ).39/ 5 : 1995؛ حموي، 1219/ 3 : 1412بغدادي،(

اى بلنــد دارد و  صــرخد شــهرى کوچــک اســت و قلعــه .9
صـرخد از جانـب   . درخت انگور در این موضع بسیار است

ك بـه  .داد ده روزه راه اسـت ر بغداد، سرحد شـام و تـا بغـ   
  ).3/401 : 1995؛ حموي، 2/838 : 1412بغدادي، (

عسقالن شهري در شام از توابع فلسـطین و در سـاحل    .10
این شهر بین غزه و جبرین است و به آن عـروس  . دریاست
: 1995؛ حمـوي،  2/940 : 1412بغـدادي،  (گوینـد   شام مـی 

 4/122.(  
موسوعه الشـامیه فـی   این مطلب از قسمت ششم کتاب  .11

تاریخ الحروب الصلیبیه بـه نقـل از کتـاب االلکسـیاد آمـده      
 . است

. البته این روند تا نبرد میریوکیفالون بیشتر ادامـه نیافـت   .12
بعد از جنگ چهـارم صـلیبی   )  90: 1374مشکور، (ك به .ر

عمالً بیزانس تا حد بسیاري از مناسبات شـام کنـار گذاشـته    
   .شد
اي بر فرات، بین بالس و رقه نزدیک صـفین   جعبر قلعه .13

: 1412بغـدادي، (گفتنـد   است که در قدیم به آن دوسـر مـی  
 ).142/ 2: 1995؛ حموي، 1/336

این مطلب بـه نقـل از کتـاب تـاریخ آمـد و میافـارقین        .14
ارزق از کتاب موسوعه الشامیه دکتر سهیل زکار نقل شده  ابن

  .است
ارتـق   ، به نبـرد بـا آل  الدین در دوره حکومت خود سیف .15

بعـد از مـرگ   . ها را مطیع خود کنـد  پرداخت و توانست آن
ارتـق بــه یکـی از متحــدان نورالـدین تبــدیل شــدند     وي آل

 ).91: تا اثیر، بی ابن(

ارتاح نام دژى استوار از عواصم، در کـارگزارى حلـب    .16
  ).141/ 2: 1995حموي، (است 

برابر انطاکیه بود  اى بزرگ در حارم دژى استوار و خوره .17
ایـن منطقـه   . رود که اکنون جز کارگزارى حلب به شمار مى

رو وبازده نیـز اسـت    درخت و آب و میوه بسیار دارد؛ ازاین
  ).205/ 2: 1995 ؛ حموي،1/371 :  1412بغدادي، (

پنج شهر دیگر شامل راونـدان، سمیسـاط، عـین تـاب،      .18
 .دلوك و بیره بود
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    ٩٣/گرایی به واگرایی محمود زنگی با سلجوقیان روم و بیزانس، نوسانی از هم مناسبات سیاسی نورالدین
 

 

کاهش نفوذ بیـزانس در شـام    کمک به صلیبیان موجب .19
 .ها باعث تقویت زنگیان  شد و رهاکردن آن می

ق، امپراتوري بیزانس بـا اسـتفاده از   540/م114در سال  .20
درگیري مسعود با دانشمندیه به سالجقه روم حملـه کـرد و   

رشـاد،   ؛80: 1377مجهـول،  ( قونیه را بـه محاصـره درآورد  
 ).201و  200 /1: 1373

انـد و   صورت رجار ثبت کـرده  می راجر را بهمنابع اسال .21
هـا بـا مـردم مهدیـه و تـونس را متـذکر        بیشتر، درگیري آن

بـود   ابت سیسل با بیزانس نیز چنان چشمگیراند؛ اما رق شده
  .که از دید مسلمانان نیز مخفی نماند

البته نویسنده علت رهاکردن صلیبیان در دام ترکمانان را  .22
 .داند ان با راجر مینزدیکی و همکاري صلیبی

این مطلب از قسمت هفتم کتاب موسوعه الشـامیه فـی    .23
تاریخ الحروب الصلیبیه به نقل از کتاب رحله لویس السـابع  

 .الی الشرق آمده است

مرکز قدرت دانشمندیه در اصـل در شـمال   : دانشمندیه .24
مرکـز آناطولیـا و کاپادوکیـا تـا مغـرب و آنکـارا و اطـراف        

به این ترتیـب،  . وقات، آماسیه و سیواس بودمراکزى چون ت
صـغیر   ها بر راه شمالى نفوذ ترکمانان به فراسوى آسـیاى  آن

بـر راه جنـوبى    ،نظارت داشتند و حال آنکه سـلجوقیان روم 
ترکمــان مؤسـس ایــن سلسـله، یعنــى   . کردنـد  نظـارت مــى 

عنـوان غـازى در    اى است که بـه  دانشمند، شخص ناشناخته
ا جنگجویان شد و در کاپادوکیا ب ا ظاهر صحنه تاریخ آناطولی
ارسالن  و نیز تا حدودى رقیب قلچ جنگید جنگ صلیبى اول 

دوازدهـم  / ريقمـ در اوایـل قـرن ششـم    . سلجوقى بود اول
کــم بــه انــدازه ســلجوقیان روم  مــیالدي، دانشــمندیه دســت

قدرتمند بودند و امیر غازى گمشتگین، با ارمنیان در کیلیکیا 
بسـن،   پس از مرگ یغى. جنگید) الرها(ادسا  و با فرنگان در

ارسالن دوم سلجوقى چندین بـار بـه مداخلـه در امـور      قلچ
،  1174/ 570شاخه سـیواس پرداخـت و سـرانجام در سـال    

آخـرین امیـر   . هاى او را گرفت ذوالنون را کشت و سرزمین
نشانده سلجوقیان در ملطیه  عنوان دست دانشمندیه، محمد، به

ارسالن دوم سلجوقى در سال  تا اینکه قلچ. کرد حکومت مى
بنـابر آنچـه   . ، حکومت آنجا را به دست گرفت1178/ 573

بى مـورخ آورده اسـت، بقیـه دانشـمندیه بـه خـدمت        بى ابن
: 1381؛ باسورث، 138: 1389پول،  لین( سلجوقیان درآمدند

415.(  
این مطلب از قسمت هفتم کتاب موسوعه الشـامیه فـی    .25

الصلیبیه به نقل از کتاب رحله لویس السـابع  تاریخ الحروب 
  .الی الشرق آمده است

الدین ایوبی با بیزانس  براي آگاهی بیشتر از روابط صالح .26
  ). 3/157: 1987کاتب اصفهانی، (ك به .ر

این مطلب از قسمت هفتم کتاب موسوعه الشـامیه فـی    .27
ع تاریخ الحروب الصلیبیه به نقل از کتاب رحله لویس السـاب 

 ..الی الشرق آمده است

ارسـالن دوم در   براي اطالع از جنگ نورالدین بـا قلـیچ   .28
  ).30: 1362آقسرایی، (ك به .ق، ر568سال 

  
  کتابنامه

  ها کتاب .الف
مسامره االخبار و  ،)1362( ،محمد آقسرایی، محمودبن -

  .اساطیر: مصحح عثمان توران، تهران مسایره االخیار،
، متـرجم  جنگهاي صلیبی ،)1371( ،ابرهاردمایر، هابز -

  .دانشگاه شیراز: ، شیرازعبدالحسین شاهکار
  ،)تـا  بـی ( ،محمـد  محمـدبن  بـن  اثیر جـرزي، علـی   ابن -

حقیـق  ت التاریخ الباهر فـی الدولـه االتابکیـه بالموصـل،    
 .ثۀیالحددارالکتب : عبدالقادر احمد طلیمات، قاهره

ــل  ،)1997( ،___________________ - الکامــ
: تحقیـق عمرعبدالسـالم تـدمري، بیـروت     لتـاریخ، فی ا

 .دارالکتاب العربی

ــل  ،)1371( ،___________________ - کامــــ
مترجم ابو القاسم حالـت و   تاریخ بزرگ اسالم و ایران،

  .مؤسسه مطبوعاتى علمى: عباس خلیلى، تهران
 ،محمـد  بـن  علـى  بـن  جوزى، أبوالفرج عبـدالرحمن  ابن -
، تحقیـق  األمـم و الملـوك   المنتظم فى تـاریخ  ،)1992(
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    1392 پاییز ،)19پیاپی ( ومس، شمارة پنجمدورة جدید، سال  سال چهل و نهم، هاي تاریخی، پژوهش /94
 

 

: محمدعبدالقادر عطا و مصطفى عبدالقادر عطا، بیـروت 
 . العلمیۀدار الکتب 

 ،تاریخ حلـب  ،)1990( ،الفضل محمد ابن شحنه، ابی -
ــو  ــا، توکی ــق کیکواوئ ــی، محق ــوالیمن البترون ــق اب :تعلی  
Institute for the Study of Languages and 
Cultures of Asia and Africa. 

بغیه الطلب فی تاریخ  ،)تا بی( ،احمد عدیم، عمربن ابن -
  .دارالفکر: ، محقق سهیل زکار، بیروتحلب

الحلـب مـن    زبـدة  ،)1425( ،احمـد  عدیم، عمربن ابن -
 .دار الکتب العربی: سهیل زکار، دمشق ،تاریخ حلب

شـذرات   ،)1986( ،الدین عبـدالحی  العماد، شهاب ابن -
 ، دمشـق ق األرنـاؤوط الذهب فی اخبار من ذهب، محقـ 

 .کثیر دار ابن: بیروت 

 ،)1983( ،أسد أبو یعلى التمیمی بن القالنسی، حمزه ابن -
: ، محقق سهیل زکار، دمشـق تاریخ دمشق البن القالنسی

 .والنشر للطباعۀدارحسان 

 ،)1993( ،الـدین أبوعبـداهللا   ابن قَایماز ذهبی، شـمس  -
، تحقیـق  ماألعـال  تاریخ اإلسالم و وفیـات المشـاهیر و  

 .دارالکتاب العربی: عمرعبدالسالم التدمري، بیروت

تاریخ  ،)1383( ،سالم الدین محمدبن ابن واصل، جمال -
ــان ــران 1، جایوبی ــابکی، ته ــز ات ــرجم پروی ــی : ، مت علم
 . فرهنگی

عیـون   ،)1991( ،الـدین عبـدالرحمن   شامه، شهاب ابی -
، 1، جالروضتین فی اخبار الدولتین النوریه و الصـالحیه 

ــق  ــومی، دمش ــد البیس ــحح احم ــورات وزاره : مص منش
 .الثقافیه

الحروب الصلیبیه  ،)2000( ،احمدعوض، محمدمونس -
عین للدراسات و : ، قاهرهالعالقات بین الشرق و الغرب
 .البحوث االنسانیه و االجتماعیه

ــفهانى - ــدبن ،  اص ــدین محم ــدبن عمادال ــد محم  ،حام
: ن، عمـان محقـق صـالح حسـی   ، البرق الشامی ،)1987(

  .موسسه عبدالحمید شومان

ــاریخ  ،)2004( ،______________________. ت
ــلجوق  ــه آل س ــحح، دول ــراد : مص ــى م ــروتیحی : ، بی

 .دارالعلمیه

اصول سیاسـت خـارجی و    ،)1370( ،قوام، عبدالعلی -
 .سمت: ، تهرانسیاست بین الملل

تـاریخ جنگهـاي    ،)1371( ،علـی  الحریري، احمـدبن  -
عـالم والتبیـین فـی الخـروج الفـرنج      صلیبی ترجمـه اال 

، متـرجم عبـداهللا ناصـري    المالعین علی دیار المسلمین
 .وزارت فرهنگ وارشاد: طاهري، تهران

، سـیدالباز  الحـروب الصـلیبیه   ،)تا بی( ،بارکر، ارنست -
 .دارالنهضه العربی: العرینی، بیروت

هــاى  سلســله ،)1381( ،باســورث، ادمونــد کلیفــورد - 
 ، راهنمــاى گاهشــمارى و تبارشناســى اســالمى جدیــد

شناسـى   مرکـز باسـتان  : ، تهـران اى مترجم فریدون بـدره 
 . اسالم و ایران

 ،)1412( ،بن عبدالحق الدین عبدالمؤمن بغدادي، صفى -
، 1 ، جمراصــد االطــالع علــى اســماء االمکنــۀ و البقــاع 

 .دار الجیل: بیروت

 2 ، جمعجم البلـدان  ،)1995(،حموى بغدادي، یاقوت -
 .دارالصادر: ، بیروت5و 

، تاریخ جنگهـاي صـلیبی   ،)1386( ،رانیسمان، استیون -
 .علمی فرهنگی: مترجم منوچهر کاشف، تهران ،2ج

: ، تهـران 1، ججنگهاي صلیبی ،)1373( ،رشاد، محمد -
  .اندیشه

: ، دمشـق 1، جتـاریخ دمشـق   ،)2007( ،زکـار، سـهیل   -
  .التکوین

الشامیه فی تـاریخ   الموسوعه  ،)1995( ، ـــــــــــ -
  .دارالفکر  :، دمشق11و  7و  6ج ،الحروب الصلیبیه

 اماره دمشق فی ،)1993( ،زنکی، جمال محمدحسـن  -
 ،ق549 تـا  488 المرحله المبکره للحـروب الصـلیبیه  

  .نا بی: کویت
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    ٩٥/گرایی به واگرایی محمود زنگی با سلجوقیان روم و بیزانس، نوسانی از هم مناسبات سیاسی نورالدین
 

 

کنـوز   ،)1417( ،ابـراهیم  سبط ابن عجمـى، احمـدبن   -
  .دارالقلم: حلب ،الذهب فى تاریخ حلب

: ، تهـران دولت سـلجوقیان  ،)1386( ،ه، ملیحهستارزاد -
 .سمت

السالطین فی المشرق  ،)1994( ،شبارو، عصام محمد -
: ، بیـروت العربی معالم دورهـم السیاسـی و الحضـاري   

 .دارالنهضه العربیه

 تـاریخ الحـروب الصـلیبیه،    ،)1994(، صوري، ولیم -
الهیئه المصریه العامـه  : ، قاهره3ج  مترجم حسن حبشی،

  .بللکتا
 مصر و الشـام فـی   ،)تا بی( ،عاشور، سعید عبدالفتاح -

  .دارالنهضه العربیه: ، بیروتعصر االیوبیین و الممالیک
 فی التاریخ االیوبیین و ،)تـا  بی( ،عبادي، احمد مختار -

  .دارالنهضه العربی: ، بیروتالممالیک
مترجم  ،تاریخ جنگهاي صلیبی ،)1389( ،گروسه، رنه -

  .فرزان: تهراناهللا شادان،  ولی
، طبقـات سـالطین اسـالم   ، )1389( ،پول، استانلی لین -

 .دنیاي کتاب: مترجم عباس اقبال، تهران

،  تــاریخ آل ســلجوق در آنــاطولى ،)1377( ،مجهــول -
 . میراث مکتوب: ، تهران مصحح نادره جاللى

ــدعطا، زبیــده - ــرق االســالمی و   ، )1994( ،محم الش
 .طبع نشر توضیع: ه، قاهرالبیزنطه زمن االیوبیین

اخبار سالجقه روم بـا   ،)1350( ،مشکور، محمدجواد -
فروشـی   کتـاب : ، تهرانبی بی متن کامل سلجوق نامه ابن

  .تهران
  

 مقاالت .ب

هــاي   تحــول در نظریــه   ،)1379( ،کــوالیی، الهــه  -
: سیاسی، دانشگاه تهران ، نشریه حقوق و علومهمگرایی

 سال بیستم.194تا  155، ص48ش 
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