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. شـد آغـاز  . ق 431از جهان اسالم، از سـال   یبه عنوان بخش رانیبر ا انیسلجوق تیحاکم

روابـط   یو سامانده یچگونگ ،یحیمسلمان و مس يها تیحاکم گریمجاورت حکومت آنها با د

خـود،   يدر زمامـدار  یسلجوق نیسالط نتریاز بزرگ یکیملکشاه . قابل تأمل است شانیا انیم

ـ   دهدیپژوهش نشان م نیا جۀینت. اوج رساند هرا ب یسلجوق يامپراتور  یکه مذهب، خطـوط کل

ملکشـاه   یتهاجم استیدر س. کردیم نییتع یاسالم یرة ملکشاه به عنوان حاکمروابط را در دو

ـ  هـاي برخورد بـا حکومـت   یبا عنوان جهاد و غزا، چگونگ ننشییحیدر برابر مناطق مس  یعیش

عامل مـذهب در   ینسب تیاز حاکم ییها نشانه ،یباسبه خالفت ع یکینزد يو کوشش برا یمحلّ

را  يو یمـذهب  التیتما يتا حد کردها،یرو نیالبته ا. کندیم انیدوره را نما نیا یروابط خارج

جهان اسالم  يرا به عنوان رهبر یخالفت عباس هايخواسته ياریو هم تا حد بس کردیمنعکس م
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  مقدمه

النهر و خراسان پدیدار پنجم در ماورء در قرن ،ی مذهبسلجوقیان سنّ

به عنوان حاکمان دندانقان، با شکست غزنویان در جنگ . ق431در سال  و شدند

مشروعیت هاي سلف،  حکومت همچون دیگرسلجوقیان . جاي آنها را گرفتندجدید 

هاي بزرگ و در این دوره با حکومت و گرفتندمیخود را از دستگاه خالفت عباسی

همسایه  هاي مسیحیهاي محلی شیعی و قدرتحکومتر قراخانیان،کوچک، نظی

در این و سلجوقی را بسیار گسترش داد سلسۀقلمرو ملکشاه سلجوقی .بودند

مذهب  ناپذیر بود، اما اینکه دین و هاي همسایه امري گریزحاکمیتروابط با میان 

  داشت؟ ها دیگر حاکمیتچه نقشی در روابط ملکشاه سلجوقی با  

 ةتاریخی منابع متقدم دور اطالعاتبا تکیه بر  کند قاله حاضر کوشش میم

 ةدور سیاسی درمذهب در ترسیم و ساماندهی روابط  دین وسلجوقی، نقش 

  .را مورد بررسی و واکاوي قرار دهدملکشاه سلجوقی 

  

  کسب مشروعیت   مسألۀملکشاه و . 1

 چندبود، هر وابستهعباسی ۀمشروعیت سلجوقیان به وفاداري آنان به خلیف

کسب و نقش وفاداري به خلیفه در  ،الملکآفرینی نظامنقش با و به تدریج که

 رنگ شد، اما کمهاي نخستین حکومت سلجوقی مشروعیت نسبت به دوره استمرار

سالطین  ه،حمایت از علما و شیوخ صوفی تأسیس مدارس و اقداماتی چون

، )1389:15صفی،(کرد سالم مشهور در قلمرو ا »حسن اعتقاد«سلجوقی را به 

از نقش پررنگ و  حاکیبا خالفت عباسی،  به ویژهروابط ملکشاه سلجوقی  بررسی
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است، ملکشاه  ةتا اواخر دورحاکمیت موقعیت محوري خلیفه در مشروعیت 

  .میان خلیفه و سلطان منجر شدبه تنش  اي که سرانجام دوره

 حاکمیتة در سراسر دور،سالطین سلجوقی به عنوان حاکمان اسالمی

آنها حنفی مذهب بودند و همواره  ؛داشتند و تکیهکید أمذهب ت بر،خود

و به حمداهللا تعالی پشت «: مذهبی خویش را حفظ کنند ۀکوشیدند تا وجهمی

در عرب و  ؛ وو چشم روشن اند اسالم قوي است و اصحاب بوحنیفه شادان و نازان

ها ایشان در دل بیشترن است و سهم عجم و روم و روس شمشیر در دست ترکا

سلجوق رحم اهللا الماضین منهم و ابقی الباقین، چندان تربیت راسخ و سالطین آل

که اثر محبت ایشان در دل پیر و جوان مانده اندعلماي اصحاب بوحنیفه کرده

).ق431(سلجوقیان پس از پیروزي در دندانقان). 18: 1364راوندي،(»است

نخستین روزهاي  و از بگسترانندهاي قدرت خود راپایهلمرو اسالم،در ق توانستند

مشروعیت خویش را از خالفت عباسی ، 1استکفایی حکومتیبه عنوان  حاکمیت

مواجه هاي خود  در اطراف سرزمینهاي متعددي حاکمیتآنان با . کسب کنند

در پیش رویکردهاي متنوع و متعددي  ،بودند و در تدبیر روابط با دول همجوار

  . سیاست مذهبی بود ،روابط سلجوقیان مهم دریکی از موارد .گرفتند

سلجوقیان از نخستین روزهاي حاکمیت، در ساماندهی مناسبات خود با خالفت 

و به اتفاق یکدیگر به خلیفه القائم بامراهللا نامه «: عباسی و کسب مشروعیت کوشیدند

اي هستیم مطیع و منقاد و هواخواه  فهسلجوق بن لقمان طای نوشتند که ما بندگان آل

                                               
هاي محلی مطیع خلیفه بود تا با دادن اختیارات رسمی از تبدیل آنها به  هاي استکفایی در اساس پذیرش قدرت حکومت .1

).1390:82قادري، (فرستاد  اي می به منطقه عناصر شورشی و مخالف خلیفه جلوگیري شود، گاه نیز خود خلیفه، امیري را



1393زمستان–61، ش 16، ستاریخ روابط خارجی فصلنامۀ34

  

دولت عباسی و مطواع و معاضد اسالم و فرایض و در بیشتر اوقات به غزو و جهاد اعداء 

طغرل نخستین سلطان سلجوقی، در یکی از اولین ). 17: 1332نیشابوري، (» ...کوشیده

اي براي خلیفه  امهاي به نام ابواسحاق الفقاعی را به بغداد فرستاد، با ن اقدامات، نماینده

راوندي، (هاي تسخیر شده را براي او بفرستد  که از وي خواسته بود تا منشور سرزمین

، خلیفۀ عباسی طغرل را به رسمیت شناخت و خلیفه القائم براي رهایی از )102: 1364

چنگ ارسالن بساسیري، فرماندة لشکریان ترك بغداد که به خالفت فاطمی تمایل 

رسید خلیفه به خط  اى به طغرلپس روزى ملَطَّفه«: مان طغرل شدداشت، دست به دا

خود نبشته که اللّه اللّه اى امیر مسلمانى را دریاب که زنادقه و قرامطه شعار آشکارا 

این نامه برخواند دلش  چون سلطان طغرل! کردند و مسلمانان را مقهور کردند

ن، خلیفۀ عباسی ضمن به رسمیت بنابرای ،)2/99: 1381اي، شبانکاره(» ...بسوخت

شناختن حکومت سالجقه و اعطاي مشروعیت به آنان، کوشید از حضور قدرتمند 

هاي محلّی  گاهی در رویارویی با فاطمیان و حکومت سلجوقیان در منطقه، همچون تکیه

  .هاي مسیحی بهره جوید شیعی و قدرت

با خالفت  ملکشاه سلجوقی در دورة حاکمیت بیست سالۀ خود، کم و بیش

الملک وزیر را عباسی تعامل داشت و البته در این میان، نقش چشمگیر خواجه نظام

این رابطۀ دوستانه در حقیقت مهر . در ساماندهی این رابطه باید در نظر گرفت

باید در  تأییدي بر مشروعیت سیاسی سالجقه بود و بنابراین، ملکشاه ناگزیر می

هاي خالفت را در نیز، کم و بیش منافع و آرمانها  عرصۀ روابط با دیگر حاکمیت

ها  الملک، در عرصۀ روابط با دیگر حاکمیت سیاست ملکشاه و نظام. گرفت نظر می

ارسالن به بعد از مرگ سلطان آلب«: تدوام مشروعیت از جانب خالفت عباسی بود
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الملک، امرا و ارکان دولت سلجوقى بر سلطنت واسطۀ حسن اهتمام خواجه نظام

تر بر سریر چه تمامسلطان ملکشاه اتفاق کردند و او را به اعزاز و احترام هر

جهاندارى نشاندند و مراسم اطاعت و چاکرى بجاى آوردند و خلیفۀ بغداد ملکشاه را 

الدوله، یمین امیرالمؤمنین لقب داد و جهت او خلع فاخره و منشور ایالت جالل

فه نیز ضمن به رسمیت شناختن سلطنت خلی). 2/490، 1380خواندمیر، (» فرستاد

: ملکشاه، با فرستادن منشور حکومت، حاکمیت خود بر قلمرو وي را اعالم داشت

خلیفه، . ، گوهرآیین به بغداد رفتدر ماه صفر این سال، از قبل سلطان ملکشاه«

اللّه، در روز مالقات گوهرآیین خالیق را در دارالخالفه بار عام داده و القائم بامر

بعد . ولیعهد خالفت، المقتدى بامراللّه باالى سر جد خود القائم بامراللّه ایستاده بود

با  از انقضاى مجلس، خلیفه القائم بامراللّه به دست خود لوایى بسته جهت ملکشاه

    ).4/2423: 1382تتوي، (» اى که مشتمل بود بر تقلید خلیفه فرستادعهدنامه

و جبال، عراق  1توران توانستایران نشست، تخت ه از پدر ب پسملکشاه که 

و دیلم و طبرستان و روم و مصر و شام و دیاربکر و ارمن و سیستان و فارس همه 

خدمت ه نام او شد و شحنگى بغداد به در ضبط آورد و  بر منابر کل اسالم خطبه ب

بر منا ۀم شد و در مکه و مدینه و یمن و ممالک حجاز بر همدارالخالفه او را مسلّ

  .)1/254: 1363جوزجانی،(»نام او شده اسالم خطبه ب

. ق470در :با این همه، روابط دوستانۀ ملکشاه با خلیفۀ عباسی تداوم نیافت

خلیفه المقتدي باهللا، . ق474قدرت ملکشاه سلجوقی به اوج خود رسیده بود و در 

                                               
هایی از خراسان بزرگ است و گاه بر شمال منطقۀ ماوراء النهر نیز اطالق  منطقه توران نام قدیم ترکستان و بخش .1

).1389:114خوارزمی، (شود شده است و مرز آن نزد ایرانیان به ممالک مجاور جیحون گفته می
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ا نزد فخرالدوله جهیر ر. ق474در سال خواستار ازدواج با دختر ملکشاه شد و

رغم این پیوند ، علی)4/29خلدون، ابن(ملکشاه فرستاد تا ترتیب ازدواج داده شود 

خانوادگی که حاصل آن جعفر، فرزند مقتدي و دختر ملکشاه بود، رابطۀ سلطان با 

در اوایل این سال، همراهان شاهزادة : تیره شد. ق481خلیفه عباسی از سال

و دختر سلطان )10/109: 1371ابن اثیر،(سلجوقی را از حرم خلیفه اخراج کردند

دختر را به اصفهان . ق482توجهی خلیفه شکایت نزد پدر برد؛ ملکشاه در  از کم

  ).4/673: 1374:میرخواند(فراخواند و بر جدایی تأکید کرد 

ملکشاه به . ق482در  :گرفتسلطان و خلیفه به تدریج اوج  ۀتنش در رابط

نکرد و حتی تصمیم گرفت بغداد را پایتخت  ءاعتنا فهاما به خلی،بغداد سفر کرد

، در )4/35: 1368؛ ابن خلدون،425: 1351سیوطی،(قرار دهد زمستانی خود 

- 400: 1370ابن طقطقی،(اش جعفر شداین سفر ملکشاه خواستار جانشینی نوه

.باشد خالفت نیزتوانست حامل مشروعیت میبا خلیفه، ارتباط  به سببکه ) 399

تصمیم وي  امااندیشید، ملکشاه در اوج قدرت به اتحاد سلطنت و خالفت میگویا

  . ماند ناکامبا مرگش 

  

  مسیحی هاي با حاکمیتملکشاه و سیاست جهاد  . 2

در شمال غرب ایران، در توري سلجوقی از مرزهاي امپرا ی مهمبخش 

یکی از مهمترین تدابیر ملکشاه  .مسیحی قرار داشت هاي حکومتمجاورت 

با مواجهه سالجقه در  سیاست. در مرزهاي شمال غربی بود »جهاد«یاست س

 ،در طول یک سده :بودجهاد و غزا  ،هاي مسیحی در شمال غرب ایرانقدرت
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 یورشهاي مسیحی ارمنستان و گرجستان نشینبه امیرغازیان سلجوقی 

تان نیرو بر ارمنس همۀارسالن سالطین بزرگ سلجوقی با طغرل و آلب .آوردندمی

 همچوندر نظر داشتند تا عراق را  تاختند و مسیحی میو گرجستان و بیزانس 

جنگ در  کار.دژي در برابر فاطمیان و اقمارش در سوریه و جزیره نگهدارند

  ).49:1385باسورث،(بود و غازیان ها  ترکمن با ارمنستان و آناطولی عمدتاً

: رساندبه اوج را ی وري سلجوقتملکشاه قلمرو امپرا تر بیان شد که پیش

بختى موافق و روزگارى مساعد داشت و بیشتر ممالک عالم در تحت تصرف او «

گستردگی قلمرو ملکشاهبیان درصدرالدین حسینی ) 109:1382بیضاوي،(»بود

هایی را مالک شد که هیچ یک از شاهانسلطان ملکشاه سرزمین«: نویسدمی

در توصیف قدرت . )102:1380سینی،ح(»...پیش و پسین را فراهم نگشته بود

سلطان ملکشاه «:اند نوشته هاي بزرگ و کوچکملکشاه در عرصه روابط با قدرت

النهر باز آمد مشرق و مغرب بگرفت و چون از ماوراء ۀچنان مستولى شد که جمل

که اسبان آب به انطاکیه رفت و از آنجا بگذشت تا کنار دریاى مغرب بگرفت چنان

آن روز سلطان سجاده بخواست و دورکعت نماز شکر کرد و . دندىاز دریا خور

جمله شهرهاى مغرب و بعضى از روم و فرنگ هر جایى به یکى از غالمان و 

  ).2/103: 1381اي،شبانکاره(» خاصگان خود داد

هاي  فتوحات در مرزهاي شمال غربی ایران، سیاستی بود که از نخستین سال

در دورة ملکشاه نیز . کردند ن این سلسله دنبال میتشکیل حکومت سلجوقی، سالطی

در دورة حکومت بیست : ها براي فتوحات در این منطقه ادامه یافتهمان سیاست

نشین ارمنستان، سپاه سالجقه بارها به مناطق مسیحی) .ق465- 485(سالۀ وي 
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ه هاي مسیحی ب در دورة ملکشاه، از یک سو حکومت. گرجستان و بیزانس یورش آورد

کردند و از سوي دیگر، سیاست جهاد و غزاي سالجقه،  اندازي می قلمرو سالجقه دست

  .گردید هاي متعدد در منطقۀ آسیاي صغیر می موجب درگیري

ملکشاه در پی سلطه بر منطقۀ اران و محافظت از آذربایجان بود و تسلّط بـر   

باسـورث،  (دانسـت  آنجا را براي ایستادگی در برابر حمـالت گرجیـان ضـروري مـی    

هاي مسیحی این منطقه، بـه   هاي ملکشاه با حکومت بخشی از درگیري). 97: 1385

بـه عنـوان نمونـه در دورة فرمـانرواي     . سبب تجاوزات آنها به قلمرو مسـلمانان بـود  

گرجستان، گیورگی دوم، قارص بار دیگر بـه دسـت مسـیحیان افتـاد و ملکشـاه در      

قۀ اران فرستاد و آنجا را پس از تصـرف  هاي حاکمیت، سپاهی به منطنخستین سال

خود آهنگ گرجستان کرد و اندکی بعد . ق 471ملکشاه در سال . به ساوتگین سپرد

. ق 473فرماندهی در آن ناحیه را به احمد میرترکمانان سپرد که توانست در سـال  

احمد در فتوحات گرجستان تا دریاي سیاه پیش رفـت و  . قارص را دوباره پس گیرد

در سال . رابوزان نیز تسخیر شد، اما سردار بیزانسی توانست آن را پس بگیردحتی ط

گیورگی به اصفهان آمد و عالوه بر اظهار فرمانبرداري به ملکشـاه، آمـادگی   . ق 473

  ). 23/225: 1371ابن اثیر، (خود را براي خراجگذاري به وي اعالم کرد 

 متفاوت داشت؛هاي مسیحی رویکردهايحکومتسیاست ملکشاه در قبال 

، سلیمان بنهاي حکومت ملکشاه در نخستین سال .جنگ و فتحاز صلح تا 

مشغول شد و به فتوحات او در آن نواحى  وقتلمش را به آسیاى صغیر فرستاد 

دیگر ساله بسته بود،  50ارسالن با وى پیمان صلح ور رومانوس که آلبتچون امپرا

ه لیمان و لشکرش در آن سرزمین بمانعى براى پیشرفت س ،در قید حیات نبود
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 سالجقهور قسطنطنیه بود، از هجوم تمیشل که در این زمان امپرا. رسیدنظر نمى

سلطان . و از پاپ گریگورى هفتم یارى خواست بیمناك شدبه آسیاى صغیر 

گماشت به فرمانروایى آسیاى صغیر  سلیمان را. ق 470ملکشاه سلجوقى در سال 

 .ق 472-473در سال . بر آناطولى مسلط شدند یو سالجقه در اندك زمان

نواحیو سپس  پیش رفت)امروزي ایزنیک(سلیمان تا شهر کیسیکوس 

 بهسلجوقى  سپاهکه  برنیامداندکی. کرداین منطقه تسخیر  اي را در گسترده

شهر نیقیه را که از بالد مسیحى  ،آناطولى رسیدند و سلیمان ۀترین ناحیغربى

افزود دولت بیزانس  بر بیمناکیبه پایتختى برگزید و این امر  آسیاى صغیر بود،

  ).81:1350بیابن بی(

در قسطنطنیه بر تخت  آلکسیس کمننوستور امپرا .م1081سال در 

. یورش آوردبه قلمرو سلجوقی ، سلطنت نشست و پس از آنکه بر اوضاع مسلط شد

 میاند و سرانجام صلحى قتل رسیه ور بتپسر امپرا ،در جنگی که به وقوع پیوست

افتاد و ارتباط بیزانس  سلجوقیاندست ه آناطولى ب .شدسلیمان و کمننوس منعقد 

از  ،که تابع  بیزانس بودسردار ارمنی فیالرتس امابا ایاالت جنوبى قطع گردید، 

 بروزبا . آوردتصرف خود دره آن شهر را ب. ق471موقعیت استفاده کرد و در سال 

به سلیمان  فیالرتسپسر  :الرتس و پسرش، موقعیت تغییر کردفی میاناختالف 

به سپاه . ق471سلیمان در.برانگیختانطاکیه  به تسخیرپناهنده شد و او را 

 به دعوي استقالل درسلیمان را  ،فتح انطاکیه .گشودو آن شهر را  بردانطاکیه 

این بندر  ،نسلیما. امیران مسلمان شام را به وحشت انداخت افکند وآسیاى صغیر 
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حدود دولت بدین ترتیب، نام ملکشاه سلجوقى فتح کرد و ه ب. ق479را در سال

  ).81:1350،همان(رسید دریاى مدیترانه ه مغرب ب سويسلجوقى از 

تسخیر انطاکیه را به وي  تانزد ملکشاه فرستاد  فتح، کسیسلیمان پس از  

و خطبه خوانده شدزده ضرب به نام ملکشاه در این شهر سکه  آگهی دهد، آنگاه

کشید وري روم لشکرتالبته ملکشاه خود نیز به حدود امپرا). 20:1362سرایی،آق(

نوبت آخرین در احدى و ثمانین و «:نیشابوري، به نوشتۀ )31: 1382همدانی،(

کنار دریا و اسبانرا از دریا آب ه شهر الذقیه به انطاکیه شد و از آنجا به اربعمائه ب

زمین نهاد که ممالک آن روى بر ۀن آنجا دو رکعت نماز بگذارد و شکرانسلطا .داد

وى روزگار مخلد گشت و بندگان او از اقصاى مشرق تا دریاى مغرب رسید و بر

خاص خویش را از اقصاى والیت شام و سواحل دریاى مغرب اقطاع داد و شهر 

ه داد و موصل ب یاعسیانه سنقور تفویض کرد و انطاکیه بالدوله   قسیمه حلب ب

  ).31: 1332نیشابوري،(»جکرمش داد

 ةشیو، به عنوان حاکم اسالمی با رومیان مسیحیملکشاه سلجوقی در رابطه 

 ةبارخواندمیر دربه نوشتۀ . در پیش گرفتور روم تامپرا را با1صلح و جزیه

در نوبت دوم که سلطان «: تور رومچگونگی و کیفیت صلح میان ملکشاه و امپرا

خیال تسخیر بالد اسالم از ه فرمود قیصر روم بشاه در ممالک خویش سیر میملک

مقابله و مقاتله و بعد از آن ه دارالملک خود در حرکت آمد و سلطان ملکشاه ب

استعمال شمشیر و خنجر منجر شده ملک روم ه میان ملکشاه و قیصر مهم ب

                                               
متحدین اهل کتاب، پرداخت آن را در برابر تعهدات مسلمانان در دفاع و اداره جامعه به عهده اي تعهد مالی که  گونه .1

  ).115:1388عمید زنجانی، (گیرند می



41  هاي همجوار سلسلهخالفت و روابط ملکشاه سلجوقی با  نقش دین و مذهب در

وردند پادشاه را آبارگاه ملکشاه دره شکست یافته اسیر گشت و چون او را ب

فروش و اگر قصابى ه بشناخت و گفت اگر پادشاهى مرا ببخش و اگر بازرگانى ب

در جانب روم فرستاد و همه بکش ملکشاه گفت پادشاهم و قیصر را یراق داده ب

لمش تسلیمان بن قه آن نزدیکى قیصر فوت شد و سلطان ایالت آن مملکت را ب

  ).2/493: 1380یر،خواندم(»...بن اسرائیل ارزانى داشت

پادشاه روم به اصفهان براي پرداخت  ةورود فرستاد در بارةاثیر ابنهمچنین 

به اصفهان تازه وارد شده در آنجا بود که فرستاده پادشاه روم « : نوشته استخراج 

الملک خواجه نظام. ه همراه آورده بودآنجا رسیده و خراج مقرر را براى سلطان به ب

همین که به کاشغر رسیدند، .اه برد و در فتح بالد حاضر بودهمره او را هم ب

: پادشاه روم اجازه داد به بالد خود بازگردد و گفت ةالملک به فرستادخواجه نظام

دوست داشتم که در تواریخ از ما ذکرى شود که پادشاه روم جزیه براى ما فرستاد 

ذر وسعت قلمرو سلطان بر وى او رساند و از این رهگه کاشغر ب ةدروازه و آن را تا ب

معلوم گردد و ترس از او بیشتر شود تا دچار وسوسه سرپیچى از طاعت نکند، این 

: 1371ابن اثیر،(»گذردامر دلیل است بر همتى بلند که از بلندى عیوق هم در

ا و فتوحات ملکشاه و ترسیم هالملک در پیروزيخواجه نظامتردید  بی. )23/147

ها از بختىتمام این فتوحات و نیک«: قشی اساسی داشته استوي نهاي  سیاست

الملک ابو على حسن الدین نظامنظیر خواجه بزرگ قوامطالع و بزرگوارى وزیر بى

المؤمنین که بخششى زیاد و شکوهى بسیار داشت بن على بن اسحاق رضى امیر

  )63  :1381بنداري اصفهانی،(»حاصل آمد
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شام او از اصفهان عازم :به منطقه شام داشت هایی نیزملکشاه لشکرکشی

علیاى فرات رفت و بعضى از قالع آن  ةشد و از راه موصل به شهرهاى کنار در

تتش پیش از آنکه برادرش . تصرف کرد ،نواحى را که هنوز در دست رومیان بود

هبه شام رفت و سلطان ملکشاه، قلیچ ارسالن را ب وا نهاده وشهر را  ،ملکشاه برسد

مرگ ملکشاه دیگر به هنگام قلیچ ارسالن تا  .به بغداد بازگشتو همراه خود آورده 

بدانجا بازگشت .) ق498-485(روم باز نیامد و پس از او در زمان برکیارق 

 برملکشاه  سوياز  بود که وزان نامب،سرداراندیگر از  ).77:1350،مشکور(

ل غربى سرحدات دولت امور شماگماشته شد و ) الرها(حکومت شهر اورفه 

در نواحى ساحلى آسیاى صغیر  وي. کرددر آسیاى صغیر اداره مى را سلجوقى

هاى خود سواحل دریاى اژه را با کشتى را تأسیس کرد و سرتاسرى ینیروى دریا

او  تاتیکیوس ةشدآلکسى کمننوس یکبار به یارى ترکان بیزانسى. نظر گرفتتحت

  ).81:1350بیابن بی(او برآید  ةعهد ولى نتوانست از ،را عقب راند

هایی در قلمرو مسیحیان روم به دست آورد و پیروزي. ق 478ملکشاه در 

 از آنجا به انطاقیه« : کندتوانست خراج بر آنها ببندد و براي نشر اسالم قوانینی وضع 

انطاقیه از دست  باز ستدند. باز به شام رفت رومیان غلبه کردند. آمد به اسالم آورد

خبر به سلطان رسید بازگردید در سنۀ تسعین انطاقیه را بازستد از آنجا به . مسلمانان

با . امان خواستند. رومیان هراسان شدند. فرود آورد عظمت لشکر را بر در قسطنطنیه

راضى شدند که پنجاه پاره منبر در آن . هزار بار هزار زرکهن خراج به گردن گرفتند

به  ).54: 1371سلجوق در آناطولى،  تاریخ آل(» از آنجا باز به رى آمد. دنددیار نها

حسینی در بارة اقدامات ملکشاه سلجوقی در آسیاي صغیر و مناطقنوشتۀ
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سپس به قسطنطنیه رفت و آن شهر را در حصار گرفت و مقرر « نشین، وي مسیحی

  ).104: 1380حسینی،(» ...کرد تا مردمش هزار هزار دینار سرخ بدهند

  

  رابطۀ ملکشاه با قراخانیان) الف

 .شدندمسلمان تقسیم میهاي همسایۀ ملکشاه به مسلمان و غیر حاکمیت

عوامل دیگري چون اما ، نداشتراك داشتدر مذهب با سالجقه  گر چهقراخانیان 

 آلب ارسالن. مؤثر بوددوره ملکشاه  طیروابط پرتنش آنان ایجاد در  ،طلبیتوسعه

 و پس از او، )20-21: 1364راوندي،(با قراخانیان کشته شد حین جنگدر

دید، سپاهیان الملک قراخانی مناسب نمیبا شمس نبردملکشاه که اوضاع را براي 

 .)16/539: 1371اثیر، ابن(را به سرعت از رود جیحون به سمت خراسان عبور داد

و حتی ) .ق465(ترمذ را تصرف کرد ،الملک قراخانی با استفاده از فرصتشمس

بارتولد،(از شهر بلخ به سمت ترمذ عقب نشست ،کمی بعد امابلخ را گشود، 

1366 :1/659-658.(  

براي نبرد با  ،از پیروزي بر مدعیان سلطنت پسملکشاه . ق466در سال  

الملک شمس. ق466در سالماوراءالنهر لشکر کشید وقراخانی به  الملکشمس

الملک درخواست نظامالملک از خواجهشمس .دنصربن قراخانی را شکست دا

حکومت در همین سفر، . بیرون رفتسمرقند  پذیرفت و ازشفاعت کرد و ملشکاه 

در ). 16/69: 1371اثیر،ابن(بلخ و تخارستان به تکش برادر ملکشاه واگذار شد

ز اهمیت ئحا سلسلۀ حاکمنقش خالفت عباسی در مدیریت روابط دو  ،این میان

و  شدبه ملکشاه سلجوقی خواستار ترك سمرقند  اي خلیفه در نامهرا زی ؛است
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: 1357ابن جزري،(دست کشید سمرقند  خلیفه ازجلب رضایت  برايملکشاه نیز 

درگذشت و برادرش خضرخان به  .ق473الملک قراخانی در سال شمس) 247

ملکشاه تا جلوس  ةدر دور. )1:1366/66بارتولد،(جاي او به حکومت نشست

 .شود دیده نمیسلجوقیان و قراخانیان  ۀاي به رابطمنابع اشارهدر احمدخان

 .داشتملکشاه سلجوقی و قراخانیان  ۀمهم در فراز و فرود رابط یمذهب نقش

از که مردم نیز و ه بودمذهبی را برانگیخت هاياحمدخان خشم و مخالفت نهاد

ناراضی  رکان خاتونت ةبرادرزاد احمدخان بن خضر خان ،عملکرد خان سمرقند

 .)53:1381بنداري اصفهانی،(کردند یاريبودند، از ملکشاه سلجوقی درخواست 

به  علکفقیهی شافعی موسوم به ابوطاهر بن .ق482سالدر«: ابن اثیربه نوشتۀ 

بن علک شافعى به فقیه ابوطاهر. دربار ملکشاه آمد و از سلطان کمک خواست

 ،ى زیادى که داشتیسبب داراه احمدخان بشکایت نزد سلطان رفت، او از 

حضور ه رود و بترسید و چنین وانمود کرد که به سفر تجارتى و حج میمی

اثیر، ابن(»وى شکایت کرد و او را به طمع تصرف بالد انداخته سلطان رسید و ب

 علماءدشمنی میان خان و  ، کاردوران حکومت احمدخضرخان در ،)147: /1371

بن سلیمان ابونصروزیر ،در آغاز سلطنت احمد .انجامیدوقیان سلج ۀبه مداخل

).622:1366بارتولد،(اعدام شد ،القضات بودزمان قاضیاین کاشانی که در 

کوتاهی  ۀبه بهان و فرصتی مناسب در ماوراءالنهر یافتدر این هنگام ملکشاه 

بخارا را ؛احمدخان در توجه به امورات مذهبی به قلمرو قراخانیان لشکرکشید

 ،)63:1381بنداري اصفهانی،(هم شکستاشغال کرد و حکومت سمرقند را در

سلطان ملکشاه . ق481در سال «:احمدخان را اسیر و به اصفهان منتقل کرد
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خان سمرقند پیاده پیش اسب او کشیدند خاك  ،سمرقند را حصار داد و بگرفت

اصفهان آورد و او را ه ان براه ببوسید سلطان جانش ببخشید و او را بسته همچن

حکومت سمرقند را به  او. )29:1332وري،بنیشا(»امارت داد و باز پس فرستاد

سلطان از سمرقند رو «:عمید خوارزم سپرد و به قلمرو قراخانیان شرقی حمله کرد

که بر دروازة آن رودى جریان به کاشغر نهاد و به یوزکند رسید و آن شهرى است 

خواندن خطبه و ه رسوالنى نزد پادشاه کاشغر گسیل داشت و امر بو از آنجا  دارد

نام سلطان نمود و او را بیم داد و بر حذر داشت که چنانچه خالف ه ضرب سکه ب

پادشاه کاشغر امر سلطان را اجراء و اطاعت او کرد و .او خواهد نهاده امر نماید رو ب

زرگداشت و نعمت بر او حضور سلطان رسید و وى بسى او را تکریم و به خود ب

که از خراسان بازگشت و همینه سلطان ب.شهر خودش بازگردانده بازگذاشت و ب

سمرقند دور شد اهالى سمرقند و سپاهیان آنجا که معروف به جلکیه هستند با 

ى که نزدیک بود بر او یعمید ابى طاهر نایب سلطان در جمع سازش نکرده تا جا

و خوارزم رفته ازداشت تا از جمع آنها بیرون شد و ببشورند، به نیرنگ آنها را ب

وارد سمیرچیه شد و در اوزکند هارون بن سلیمان بن قدر یوسف خان کاشغر به 

خدمت ملکشاه آمد و اظهار فرمانبرداري کرد، خان قول داد که نام ملکشاه را در 

  ).23/148: 1371اثیر،ابن(»خطبه آورد

، اما با خروج سلطان از ماوراءالنهر، گروهی ملکشاه سپس به خراسان بازگشت

، به این )1/633: 1366بارتولد، (از قبایل قرلق در سمرقند سر به شورش برداشتند 

بهانه که سلطان در مدت اقامت در ماوراءالنهر، حتی یکبار هم به ضیافت آنها نرفته 

این میان،  در. الدوله والی ملکشاه در سمرقند ناچار شهر را ترك کردعین. است
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- 1/664: 1366بارتولد، (شورشیان از یعقوب تگین برادر خان کاشغر یاري گرفتند 

ملکشاه با دریافت این خبر، وارد ماوراءالنهر شد و با ورود او به بخارا، یعقوب ). 663

جنگ و نبرد،  بار  ملکشاه بی. تگین که یاراي ایستادگی نداشت به برادرش پناه برد

به خدمت سلطان شتافت و  شود و سرانجام یعقوب بن یغاتگیندیگر سمرقند را گ

  ).104:1380؛ حسینی،  23/150: 1371اثیر، ابن(سر تسلیم نهاد 

ملکشاه چون خبر حملۀ محافظان طغرل بن ینال را به کاشغر شنید و ادامۀ 

جنگ را به مصلحت ندید، بهتر آن دید که با یعقوب تگین بر ضد طغرل بن ینال 

الملک از سوي ملکشاه مأمور شد تا روابط یعقوب و به همین سبب تاج. سازش کند

الملک را مأموریت داد که سعى در اصالح کار یعقوب تاج« : ملکشاه را به اصالح آورد

او نیز بنا به دستور سلطان با یعقوب اتفاق نمودند و سلطان به خراسان . با او کند

غرل قرار داد که از فزونى نیروى او و تصرف که یعقوب را در برابر طبازگشت در حالی

). 23/151: 1371ابن اثیر، (» بالدش جلو بگیرد و هر کدام در برابر یک دیگر بایستند

ملکشاه از آنجا به سوي سمرقند حرکت کرد و چون به سمرقند رسید، شهر را در 

خان سمرقند در نبردهاى سخت با . محاصره گرفت و به خان سمرقند دست یافت

ملکشاه خان سمرقند را به اسارت آورد و در زیر . ملکشاه، شکست خورد و اسیر شد

: اطاق محل اقامت خود نخست وى را محبوس ساخت، سپس به قول بارتولد

اي که میان خانان ترکستان بروز کرده بود، هرگونه خطري را از هاي داخلی جنگ«

ده به خراسان بازگردد ساخت و ملکشاه توانست با خاطري آسوآن سو منتفی می

ملکشاه پس از مدت کوتاهی، بار دیگر احمد بن خضرخان ). 1/664: 1366بارتولد، (

بارتولد، (در آن سرزمین حکومت کرد . ق488ابق باز گردانید و او تا سال را به شغل س
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شود که فرمانروایان قراخانی، با دو بار لشکرکشی ملکشاه  مالحظه می). 1/664: 1366

تا حدود ختا و ختن، در هر « راءالنهر تابعیت سلجوقیان را پذیرفتند و ملکشاه به ماو

  ).130:1364راوندي، (» ...اي و مقطعی گماشتشهري والی

  

  هاي  شیعیسیاست مذهبی ملکشاه نسبت به حکومت) ب

هاي محلی شیعی که در حوزه خالفت عباسی قرار داشتند، با حکومت

خالفت فاطمی مصر، رقیب سرسخت عباسیان، گاه و ها و تابعیت خود از حمایت

ملکشاه سلجوقی نسبت به . کشیدندگاه خالفت عباسی را به چالش می بی

اي در  رغم افتراق مذهبی، مشی دوستانههاي محلی کوچک آناطولی علیحکومت

وظایف سپاهیان سلجوقی کوشید با آنان تعامل داشته باشد، زیرا  پیش گرفت و می

اندازي به شهرهایی نظیر  جلوگیري از دست.1: اطولی عبارت بود ازر جنوب آند

الحاق . 2انطاکیه و حلب و الرها که در دست مسلمانان سنّی هواخواه سلجوقی بود، 

اي مانند گروه هاي قبیلهمرداس، بنو عماز و نیز گروههاي محلّی مانند بنی حکومت

یان همدلی داشتند، به حوزة کالب و نمیر که احتماالً شیعه بودند و با فاطم

مروان در منطقۀ دیاربکر که چند دهه حاکمیتی سنّی، انقراض دودمان کُردي بنی

با مرگ نصرالدوله مروان در : زیر نفوذ فاطمیان قرار داشت، در دورة ملکشاه روي داد

فخرالدوله ابن جهیر با سپاهی سلجوقی . قدرت این دودمان کاهش یافت. ق 435

مروان جنگیدند و دیاربکر را ضمیمه امپراتوري سلجوقی با بنی. ق477در سال 

  ).1385:100؛ باسورث،1357:240؛ ابن جوزي،70: 1380حسینی،(کردند 
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هاي محلی شیعی شمال ملکشاه در تدبیر رابطه و مناسبات خود با حکومت

شکست  براياز توان نظامی آنها  هاي مذهبی، کوشید رغم تفاوتعلی، غرب

بر وي که قاورد عموي ملکشاه. ق465در سال مثالً . استفاده کند دشمنانش

ه از سپاه اعزامی نورالدول ،در جنگی که میان آن دو در حدود ري روي داد ،شورید

اصفهانی،بنداري(در پیروزي ملکشاه داشت ممه ینقشخاندان شیعی مزیدي، 

تاریخ(یافت حضور ر به طور مؤثعقیلی نیز  ۀالدولشرف ،در این نبرد).56:1356

عقیل نیز مناسبات ملکشاه با بنیزیرا  ،)52: 1371سلجوق در آناطولی،آل

 که از عمه سلطان ملکشاه الدوله پسر خود راشرف«: برقرار کرده بوداي دوستانه

فرستاده به عرض رسانید  متولّد شده بود، با تحف و هدایا پیش سلطان ملکشاه

ت فالن ترکمان به این شرط و عهد در حوزه اولیاى دولت شهر حلب به اجاب: که

قاهره درآمده، باقى آنچه حکم جهان مطاع عزّ صدور یابد بر آن عمل نموده 

الدوله گذاشت و مهم آن شهر را به رأى و رؤیت شرف سلطان ملکشاه.خواهد شد

ز گردانیده پسر او را،که پسر عمه سلطان بود، به الطاف و عوارف خسروانه سرافرا

مرگ  پس از).4/2424: 1382تتوي،(»ایالت مدینه باس به او ارزانى داشت

ملکشاه همچنان رابطه دوستانه خود را با این قدرت محلی حفظ  ،نورالدین مزیدي

پسرش منصور بر جاي وي نشست و در ذى قعده نزد سلطان ملکشاه رفت «: کرد

ر سال چهار صد و هفتاد و پنج بازگشت و امارت او برقرار و استوار گردید و در صف

 ۀتعامل دوستان). 23/99: 1371ابن اثیر،(»وى خلعت بخشوده و خلیفه نیز ب

در مدیریت  بخشی از سیاست وي،نیز یی شیعهاي محلّملکشاه با حکومت

  .شمال آفریقا بودهاي شیعی در منطقه براي جلوگیري از تمایل به فاطمیان قدرت
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خالفت فاطمی حاکم بر  ؛هایی داشت راي مصر هم برنامهملکشاه سلجوقی ب 

این منطقه، حکومتی شیعی و مدعی رهبري جهان اسالم بود و رقیب سرسخت 

بنابراین، سیاست ملکشاه به عنوان حاکم اسالمی . شدخالفت عباسی محسوب می

ت وقتى از اوقا«: سنّی پیوسته به خالفت عباسی در برابر فاطمیان مصر خصمانه بود

که عزیمت ! الملک وزیر خود را گفت که استعداد لشکر کنسلطان ملکشاه، نظام

  ).1/254: 1363جوزجانی، (» روى بدان طرف نهاد... بالد مصر مصمم است

ارسالن  در شام و ملکشاه یکی از سرداران خود، آتسز را که از دورة آلب 

او . در این منطقه کردمأمور پیشروي . ق 467فلسطین فتوحاتی کرده بود، در سال 

دمشق را در محاصره گرفت و معلّی بن حیدر را که از سوي خلیفۀ فاطمی مستنصر 

. بر حکومت دمشق بود، شکست داد، اما به سبب شورش سپاهیان ناچار بازگشت

فاتحانه وارد دمشق شد و خطبه به نام خلیفۀ . ق 468آتسز، بار دیگر در سال 

هاي شام مسلط  ند و پس از آن، بر بیشتر سرزمینعباسی، المقتدي بامراهللا خوا

از دمشق به مصر لشکر کشید، اما ناچار منطقه را ترك . ق 469او در سال . گردید

در سال ). 129:1393فروزانی، (المقدس را نیز دوباره به تصرف در آورد کرد و بیت

الدوله تاجبرادرش « : الدوله تتش را به کار فتح مصر گماشتملکشاه، تاج. ق 470

تتش را به شام روانه کرد و با او گشودن شهرهاى مصر و شهرهاى مغرب را قرارداد 

ها گشود و به  هایی از آن سرزمیناو بخش). 79:1356بنداري اصفهانی، (» ...کرد

شهر حلب را محاصره کرد و . ق 471تتش در سال . عنوان تیول در اختیار گرفت

است تا دمشق را از محاصرة سپاه مصر به سرداري اي از وي یاري خوآتسز در نامه
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حسینی، (نشینی کرد  الدوله نجات دهد و با نزدیک شدن او، سپاه مصر عقبنصر

  ).3/88، 1371؛ ابن اثیر، 80:1356؛ بنداري اصفهانی، 103:1380

  

  نتیجه

حکومتی با مذهب تسنّن بود، دین و مذهب ملکشاه سلجوقی که  ةدور در

هاي دیگر در قلمرو اسالمی و غیراسالمی  وابط با حکومتنقش آشکاري در ر

ی روابط خود در خطوط کلّ ۀحاکمیت بیست سال ةدور درملکشاه سلجوقی  .داشت

. سلجوقی بود ۀسیاست سالطین گذشت پیروي،حد بسیار ها تا با دیگر حکومت

کسب وي نیز مانند حاکمان پیشین سلجوقی مشروعیت خود را از خالفت عباسی 

رضایت  باید ها،  و تنظیم روابط با دیگر حکومتدر ترسیم  ،ینابنابر و کردمی

با  ويها یا فتوحات یا برخوردهاي طلبی توسعه.گرفتخالفت را در نظر می

برخورد با  در: توان گفت می. قرار داشتثیر عامل مذهب نیز، تحت تأهمسایگان 

و و شمال آفریقا هاي مسیحی، تقابل با حکومت فاطمیان در مصر حاکمیت

ی شیعی، نقش مذهب و هاي محلّتعامل با حکومتو در ماوراءالنهرقراخانیان 

  .به صورت کم و بیش آشکار استسیاست مذهبی ملکشاه 
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  منابع و مآخذ

رةیمسااالخبار و  مسامرةتاریخ سالجقه یا  ،)1362(سرایی، محمود بن محمد، آق

  .اساطیر: تهرانعثمان توران، : تصحیح به، االخیار

 ، جلد بیست و سوم،تاریخ کامل بزرگ اسالم و ایران ،)1371(علی بن محمد ابن اثیر،

  .موسسه مطبوعات علمی: عباس خلیلی و ابوالقاسم حالت، تهران: ترجمه

به  ،المنتظم فی تاریخ الملوك و االمم، )1412(جوزي، ابوالفرج عبدالرحمن بن علی، ابن

  .دارالکتب العلمیه: و دیگران، بیروت محمد عبدالقادر: کوشش

مؤسسه : عبدالمحمد آیتی، تهران: ترجمه، ، تاریخ ابن خلدون)1368(عبدالرحمان، خلدون،ابن

  .مطالعات و تحقیقات فرهنگی

  .بنگاه ترجمه و نشر کتاب: محمدگلپایگانی، تهران: ، ترجمه)1370(الفخري، ابن طقطقی، 

  آگاه: کریم کشاورز، تهران: ، چاپ دوم، ترجمهترکستان نامه، )1366(بارتولد، واسیلی والدیمیر، 

حسن انوشه، : چاپ ششم، ترجمه، جلد پنجم،تاریخ ایران کمبریج ،)1385(کلیفورد، باسورث،

  .امیرکبیر: تهران

: ، به تصحیحتاریخ سلسله سلجوقى ،)1356(بنداري اصفهانی، محمدبن علی بن محمد، 

  .موقوفات افشاربنیاد : میرهاشم محدث، تهران

انتشارات : میرهاشم محدث، تهران :به تصحیح، التواریخنظام، )1382(بیضاوي، ناصرالدین، 

  .بنیاد موقوفات افشار

: نادره جاللی، تهران: به تصحیح،تاریخ آل سلجوق در آناطولى، )1377(، ]مؤلف ناشناخته[

  .میراث مکتوب

غالمرضا : ، به تصحیح، جلد چهارماریخ الفیت ،)1382(خان قزوینی، تتوي، قاضی احمد و آصف

  .انتشارات علمی: طباطبایی مجد، تهران

عبدالحی : تصحیح، به طبقات ناصرى ،)1363(الدین سراج ابو عمر عثمان، جوزجانی، منهاج

  .دنیاي کتاب: حبیبی، تهران
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حسین ، ترجمه سید مفاتیح العلوم، )1389(خوارزمی، ابوعبداهللا محمدبن احمدبن یوسف، 

  .انتشارات علمی و فرهنگی: خدیو، تهران

  .خیام: ، تهران، جلد دوم، چاپ چهارمتاریخ حبیب السیر ،)1380(الدین بن همام الدین، خواندمیر، غیاث

دة، )1380(حسینی، صدرالدین ابولحسن علی بن ناصر بن علی،  التواریخ اخبار االمـراء و   زب

انتشـارات ایـل   : ح الهی و محمد نورالـدین، تهـران  رمضان علی رو: ، ترجمهالملوك السلجوقیه

    .شاهسون بغداد

السـرور در تـاریخ آل    ةآیالصـدور و   ةراح،)1364(راوندي، محمدبن علی بن سـلیمان،  

  .امیرکبیر: محمد اقبال و مجتبی مینویی، تهران: ، چاپ دوم، به تصحیحسلجوق

الدین  محی: ، تحقیقاریخ الخلفات، .)ق1351(سیوطی، جالل الدین عبدالرحمن بن ابی بکر، 

  .عبدالحمید، انتشارات مصر

، )همسویی معرفت و ایدئولووژي در دوره سلجوقی(، سیاست و دانش )1383(صفی، امید، 

  .پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی: مجتبی فاضلی، تهران: ترجمه

میرهاشم محدث، : ح، به تصحیمجمع االنساب، )1381(اي، محمد بن علی بن محمد، شبانکاره

  .امیر کبیر: تهران

  .سمت: ، تهرانسلجوقیان از آغاز تا فرجام، )1393(فروزانی، سید ابوالقاسم، 

  .انتشارات سمت: ، چاپ یازدهم، تهرانهاي سیاسی در اسالم و ایران اندیشه، )1390(قادري، حاتم، 

ی و دیپلماسی در فقه سیاسی حقوق معاهدات بین الملل ،)1388(عمیدزنجانی، عباسعلی، 

  .سمت: ، چاپ ششم، تهراناسالم

اخبار سالجقه روم به انضمام مختصر سلجوقنامه ابن ، )1350(مشکور، محمدجواد، 

  .کتابفروشی تهران: ، تهرانبیبی

     .انتشارات خاور: ، تهرانسلجوقنامه ،)1332(نیشابوري، خواجه امام ظهیرالدین، 

محمـد روشـن،   : ، جلد یک، بـه تصـحیح  التواریخجامع،)1383(اهللا، همدانی، رشیدالدین فضل

.میراث مکتوب: تهران
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فصلنامۀ تاریخ روابط خارجی 

سال شانزدهم، شماره61، زمستان 1393، صص 52- 31

نقش دین و مذهب در روابط ملکشاه سلجوقی

 با خلافت و سلسلههای همجوار

عبدالحسین میلانی


فاطمه حاجیانی


· چکیده

حاکمیت سلجوقیان بر ایران به عنوان بخشی از جهان اسلام، از سال 431 ق. آغاز شد. مجاورت حکومت آنها با دیگر حاکمیتهای مسلمان و مسیحی، چگونگی و ساماندهی روابط میان ایشان قابل تأمل است. ملکشاه یکی از بزرگترین سلاطین سلجوقی در زمامداری خود، امپراتوری سلجوقی را به اوج رساند. نتیجة این پژوهش نشان میدهد که مذهب، خطوط کلی روابط را در دورة ملکشاه به عنوان حاکمی اسلامی تعیین میکرد. در سیاست تهاجمی ملکشاه در برابر مناطق مسیحینشین با عنوان جهاد و غزا، چگونگی برخورد با حکومتهای شیعی محلّی و کوشش برای نزدیکی به خلافت عباسی، نشانههایی از حاکمیت نسبی عامل مذهب در روابط خارجی این دوره را نمایان میکند. البته این رویکردها، تا حدّی تمایلات مذهبی وی را منعکس میکرد و هم تا حد بسیاری خواستههای خلافت عباسی را به عنوان رهبری جهان اسلام بازتاب میداد.

· واژگان کلیدی

ملکشاه سلجوقی، خلافت عباسی، روابط خارجی، دین و مذهب

مقدمه

سلجوقیان سنّی مذهب، در قرن پنجم در ماورءالنهر و خراسان پدیدار شدند و در سال 431ق. با شکست غزنویان در جنگ دندانقان، به عنوان حاکمان جدید جای آنها را گرفتند. سلجوقیان همچون دیگر حکومتهای سلف، مشروعیت خود را از دستگاه خلافت عباسی میگرفتند و در این دوره با حکومتهای بزرگ و کوچک، نظیر قراخانیان، حکومتهای محلی شیعی و قدرتهای مسیحی همسایه بودند. ملکشاه سلجوقی قلمرو سلسة سلجوقی را بسیار گسترش داد و در این میان روابط با حاکمیتهای همسایه امری گریزناپذیر بود، اما اینکه دین و  مذهب چه نقشی در روابط ملکشاه سلجوقی با  دیگر حاکمیتها داشت؟

مقاله حاضر کوشش میکند با تکیه بر اطلاعات تاریخی منابع متقدم دورة سلجوقی، نقش دین و مذهب در ترسیم و ساماندهی روابط سیاسی در دورة ملکشاه سلجوقی را مورد بررسی و واکاوی قرار دهد.

1. ملکشاه و مسألة کسب مشروعیت  

مشروعیت سلجوقیان به وفاداری آنان به خلیفة عباسی وابسته بود، هر چند که به تدریج و با نقشآفرینی نظامالملک، نقش وفاداری به خلیفه در کسب و استمرار مشروعیت نسبت به دورههای نخستین حکومت سلجوقی کمرنگ شد، اما اقداماتی چون تأسیس مدارس و حمایت از علما و شیوخ صوفیه، سلاطین سلجوقی را به «حُسن اعتقاد» در قلمرو اسلام مشهور کرد (صفی،1389: 15)، بررسی روابط ملکشاه سلجوقی به ویژه با خلافت عباسی، حاکی از نقش پررنگ و موقعیت محوری خلیفه در مشروعیت حاکمیت تا اواخر دورة ملکشاه است، دورهای که سرانجام به تنش میان خلیفه و سلطان منجر شد.

سلاطین سلجوقی به عنوان حاکمان اسلامی، در سراسر دورة حاکمیت خود، بر مذهب تأکید و تکیه داشتند؛ آنها حنفی مذهب بودند و همواره میکوشیدند تا وجهة مذهبی خویش را حفظ کنند: «و به حمدالله تعالی پشت اسلام قوی است و اصحاب بوحنیفه شادان و نازاناند و چشم روشن؛ و در عرب و عجم و روم و روس شمشیر در دست ترکان است و سهم بیشتر ایشان در دلها راسخ و سلاطین آلسلجوق رحم الله الماضین منهم و ابقی الباقین، چندان تربیت علمای اصحاب بوحنیفه کردهاند که اثر محبت ایشان در دل پیر و جوان مانده است» (راوندی، 1364: 18). سلجوقیان پس از پیروزی در دندانقان (431ق.) توانستند در قلمرو اسلام، پایههای قدرت خود را بگسترانند و از نخستین روزهای حاکمیت به عنوان حکومتی استکفایی
، مشروعیت خویش را از خلافت عباسی کسب کنند. آنان با حاکمیتهای متعددی در اطراف سرزمینهای خود مواجه بودند و در تدبیر روابط با دول همجوار، رویکردهای متنوع و متعددی در پیش گرفتند. یکی از موارد مهم در روابط سلجوقیان، سیاست مذهبی بود. 

سلجوقیان از نخستین روزهای حاکمیت، در ساماندهی مناسبات خود با خلافت عباسی و کسب مشروعیت کوشیدند: « و به اتفاق یکدیگر به خلیفه القائم بامرالله نامه نوشتند که ما بندگان آلسلجوق بن لقمان طایفهای هستیم مطیع و منقاد و هواخواه دولت عباسی و مطواع و معاضد اسلام و فرایض و در بیشتر اوقات به غزو و جهاد اعداء کوشیده...» (نیشابوری، 1332: 17). طغرل نخستین سلطان سلجوقی، در یکی از اولین اقدامات، نمایندهای به نام ابواسحاق الفقاعی را به بغداد فرستاد، با نامهای برای خلیفه که از وی خواسته بود تا منشور سرزمینهای تسخیر شده را برای او بفرستد (راوندی، 1364: 102)، خلیفة عباسی طغرل را به رسمیت شناخت و خلیفه القائم برای رهایی از چنگ ارسلان بساسیری، فرماندة لشکریان ترک بغداد که به خلافت فاطمی تمایل داشت، دست به دامان طغرل شد: «پس روزى مُلَطَّفهاى به طغرل رسيد خليفه به خط خود نبشته كه اللّه اللّه اى امير مسلمانى را درياب كه زنادقه و قرامطه شعار آشكارا كردند و مسلمانان را مقهور كردند! چون سلطان طغرل اين نامه برخواند دلش بسوخت...» (شبانکارهای، 1381: 2/99)، بنابراین، خلیفة عباسی ضمن به رسمیت شناختن حکومت سلاجقه و اعطای مشروعیت به آنان، کوشید از حضور قدرتمند سلجوقیان در منطقه، همچون تکیهگاهی در رویارویی با فاطمیان و حکومتهای محلّی شیعی و قدرتهای مسیحی بهره جوید.

ملکشاه سلجوقی در دورة حاکمیت بیست سالة خود، کم و بیش با خلافت عباسی تعامل داشت و البته در این میان، نقش چشمگیر خواجه نظامالملک وزیر را در ساماندهی این رابطه باید در نظر گرفت. این رابطة دوستانه در حقیقت مهر تأییدی بر مشروعیت سیاسی سلاجقه بود و بنابراین، ملکشاه ناگزیر میباید در عرصة روابط با دیگر حاکمیتها نیز، کم و بیش منافع و آرمانهای خلافت را در نظر میگرفت. سیاست ملکشاه و نظامالملک، در عرصة روابط با دیگر حاکمیتها تدوام مشروعیت از جانب خلافت عباسی بود: «بعد از مرگ سلطان آلبارسلان به واسطة حسن اهتمام خواجه نظامالملك، امرا و اركان دولت سلجوقى بر سلطنت سلطان ملكشاه اتفاق كردند و او را به اعزاز و احترام هر چه تمامتر بر سرير جهاندارى نشاندند و مراسم اطاعت و چاكرى بجاى آوردند و خليفة بغداد ملكشاه را جلالالدوله، يمين اميرالمؤمنين لقب داد و جهت او خلع فاخره و منشور ايالت فرستاد» (خواندمیر، 1380، 2/490). خلیفه نیز ضمن به رسمیت شناختن سلطنت ملکشاه، با فرستادن منشور حکومت، حاکمیت خود بر قلمرو وی را اعلام داشت: «در ماه صفر اين سال، از قبل سلطان ملكشاه، گوهرآيين به بغداد رفت. خليفه، القائم بامراللّه، در روز ملاقات گوهرآيين خلايق را در دارالخلافه بار عام داده و وليعهد خلافت، المقتدى بامراللّه بالاى سر جدّ خود القائم بامراللّه ايستاده بود. بعد از انقضاى مجلس، خليفه القائم بامراللّه به دست خود لوايى بسته جهت ملكشاه با عهدنامهاى كه مشتمل بود بر تقليد خليفه فرستاد» (تتوی، 1382: 4/2423). 

ملکشاه که پس از پدر به تخت ايران نشست، توانست توران
 و جبال، عراق و ديلم و طبرستان و روم و مصر و شام و دياربكر و ارمن و سيستان و فارس همه در ضبط آورد و  بر منابر كل اسلام خطبه به نام او شد و شحنگى بغداد به خدمت دارالخلافه او را مسلّم شد و در مكه و مدينه و يمن و ممالك حجاز بر همة منابر اسلام خطبه به نام او شد»(جوزجانی،1363: 1/254).

با این همه، روابط دوستانة ملکشاه با خلیفة عباسی تداوم نیافت: در 470ق. قدرت ملکشاه سلجوقی به اوج خود رسیده بود و در 474ق. خلیفه المقتدی بالله، خواستار ازدواج با دختر ملکشاه شد و در سال 474ق. فخرالدوله جهیر را نزد ملکشاه فرستاد تا ترتیب ازدواج داده شود (ابنخلدون، 4/29)، علیرغم این پیوند خانوادگی که حاصل آن جعفر، فرزند مقتدی و دختر ملکشاه بود، رابطة سلطان با خلیفه عباسی از سال 481ق. تیره شد: در اوایل این سال، همراهان شاهزادة سلجوقی را از حرم خلیفه اخراج کردند (ابن اثیر،1371: 10/109) و دختر سلطان از کمتوجهی خلیفه شکایت نزد پدر برد؛ ملکشاه در 482ق. دختر را به اصفهان فراخواند و بر جدایی تأکید کرد (میرخواند: 1374: 4/673).

تنش در رابطة سلطان و خلیفه به تدریج اوج گرفت: در 482ق. ملکشاه به بغداد سفر کرد، اما به خلیفه اعتناء نکرد و حتی تصمیم گرفت بغداد را پایتخت زمستانی خود قرار دهد (سیوطی، 1351: 425؛ ابن خلدون، 1368: 4/35)، در این سفر ملکشاه خواستار جانشینی نوهاش جعفر شد (ابن طقطقی،1370: 400-399) که به سبب ارتباط با خلیفه، میتوانست حامل مشروعیت خلافت نیز باشد. گویا ملکشاه در اوج قدرت به اتحاد سلطنت و خلافت میاندیشید، اما تصمیم وی با مرگش ناکام ماند. 

2. ملکشاه و سیاست جهاد  با حاکمیتهای مسیحی

 بخشی مهم از مرزهای امپراتوری سلجوقی در شمال غرب ایران، در مجاورت حکومتهای مسیحی قرار داشت. یکی از مهمترین تدابیر ملکشاه سیاست «جهاد» در مرزهای شمال غربی بود. سیاست سلاجقه در مواجهه با قدرتهای مسیحی در شمال غرب ایران، جهاد و غزا بود: در طول یک سده، غازیان سلجوقی به امیرنشینهای مسیحی ارمنستان و گرجستان یورش میآوردند. طغرل و آلبارسلان سلاطین بزرگ سلجوقی با همة نیرو بر ارمنستان و گرجستان و بیزانس مسیحی میتاختند و در نظر داشتند تا عراق را همچون دژی در برابر فاطمیان و اقمارش در سوریه و جزیره نگهدارند. کار جنگ در ارمنستان و آناطولی عمدتاً با ترکمنها و غازیان بود (باسورث، 49:1385).

پیشتر بیان شد که ملکشاه قلمرو امپراتوری سلجوقی را به اوج رساند: «بختى موافق و روزگارى مساعد داشت و بيشتر ممالك عالم در تحت تصرف او بود» (بیضاوی، 109:1382) صدرالدین حسینی در بیان گستردگی قلمرو ملکشاه مینویسد: «سلطان ملکشاه سرزمینهایی را مالک شد که هیچ یک از شاهان پیش و پسین را فراهم نگشته بود...» (حسینی، 102:1380). در توصیف قدرت ملکشاه در عرصه روابط با قدرتهای بزرگ و کوچک نوشتهاند: «سلطان ملكشاه چنان مستولى شد كه جملة مشرق و مغرب بگرفت و چون از ماوراءالنهر باز آمد به انطاكيه رفت و از آنجا بگذشت تا كنار درياى مغرب بگرفت چنانكه اسبان آب از دريا خوردندى. آن روز سلطان سجاده بخواست و دوركعت نماز شكر كرد و جمله شهرهاى مغرب و بعضى از روم و فرنگ هر جايى به يكى از غلامان و خاصگان خود داد» (شبانکارهای، 1381: 2/103).

فتوحات در مرزهای شمال غربی ایران، سیاستی بود که از نخستین سالهای تشکیل حکومت سلجوقی، سلاطین این سلسله دنبال میکردند. در دورة ملکشاه نیز همان سیاستها برای فتوحات در این منطقه ادامه یافت: در دورة حکومت بیست سالة وی (485-465 ق.) سپاه سلاجقه بارها به مناطق مسیحینشین ارمنستان، گرجستان و بیزانس یورش آورد. در دورة ملکشاه، از یک سو حکومتهای مسیحی به قلمرو سلاجقه دستاندازی میکردند و از سوی دیگر، سیاست جهاد و غزای سلاجقه، موجب درگیریهای متعدد در منطقة آسیای صغیر میگردید.

 ملکشاه در پی سلطه بر منطقة اران و محافظت از آذربایجان بود و تسلّط بر آنجا را برای ایستادگی در برابر حملات گرجیان ضروری میدانست (باسورث، 1385: 97). بخشی از درگیریهای ملکشاه با حکومتهای مسیحی این منطقه، به سبب تجاوزات آنها به قلمرو مسلمانان بود. به عنوان نمونه در دورة فرمانروای گرجستان، گیورگی دوم، قارص بار دیگر به دست مسیحیان افتاد و ملکشاه در نخستین سالهای حاکمیت، سپاهی به منطقة اران فرستاد و آنجا را پس از تصرف به ساوتگین سپرد. ملکشاه در سال 471 ق. خود آهنگ گرجستان کرد و اندکی بعد فرماندهی در آن ناحیه را به احمد میرترکمانان سپرد که توانست در سال 473 ق. قارص را دوباره پس گیرد. احمد در فتوحات گرجستان تا دریای سیاه پیش رفت و حتی طرابوزان نیز تسخیر شد، اما سردار بیزانسی توانست آن را پس بگیرد. در سال 473 ق. گیورگی به اصفهان آمد و علاوه بر اظهار فرمانبرداری به ملکشاه، آمادگی خود را برای خراجگذاری به وی اعلام کرد (ابن اثیر، 1371: 23/225). 

سیاست ملکشاه در قبال حکومتهای مسیحی رویکردهای متفاوت داشت؛ از صلح تا جنگ و فتح. ملکشاه در نخستین سالهای حکومت، سليمان بن قتلمش را به آسياى صغير فرستاد و او در آن نواحى به فتوحات مشغول شد و چون امپراتور رومانوس كه آلبارسلان با وى پيمان صلح 50 ساله بسته بود، دیگر در قید حيات نبود، مانعى براى پيشرفت سليمان و لشكرش در آن سرزمين به نظر نمىرسيد. ميشل كه در اين زمان امپراتور قسطنطنيه بود، از هجوم سلاجقه به آسياى صغير بیمناک شد و از پاپ گريگورى هفتم يارى خواست. سلطان ملكشاه سلجوقى در سال 470 ق. سلیمان را به فرمانروايى آسياى صغير گماشت و سلاجقه در اندک زمانی بر آناطولى مسلط شدند. در سال 473-472 ق. سليمان تا شهر كيسيكوس (ايزنيك امروزی) پیش رفت و سپس نواحی گستردهای را در این منطقه تسخير کرد. اندکی برنیامد كه سپاه سلجوقى به غربىترين ناحية آناطولى رسيدند و سليمان، شهر نيقيه را كه از بلاد مسيحى آسياى صغير بود، به پايتختى برگزيد و اين امر بر بیمناکی دولت بيزانس افزود (ابن بیبی 81:1350).

 در سال 1081م. امپراتور آلكسيس كمننوس در قسطنطنيه بر تخت سلطنت نشست و پس از آنكه بر اوضاع مسلط شد، به قلمرو سلجوقی یورش آورد. در جنگی که به وقوع پیوست، پسر امپراتور به قتل رسيد و سرانجام صلحى میان سليمان و كمننوس منعقد شد. آناطولى به دست سلجوقیان افتاد و ارتباط بيزانس با ايالات جنوبى قطع گرديد، اما سردار ارمنی فيلارتس که تابع  بيزانس بود، از موقعیت استفاده کرد و در سال 471ق. آن شهر را به تصرف خود در آورد. با بروز اختلاف میان فيلارتس و پسرش، موقعیت تغییر کرد: پسر فیلارتس به سليمان پناهنده شد و او را به تسخیر انطاكيه برانگیخت. سليمان در471ق. سپاه به انطاكيه برد و آن شهر را گشود. فتح انطاكيه، سليمان را به دعوی استقلال در آسياى صغير افکند و اميران مسلمان شام را به وحشت انداخت. سليمان، اين بندر را در سال 479ق. به نام ملكشاه سلجوقى فتح كرد و بدین ترتیب، حدود دولت سلجوقى از سوی مغرب به درياى مديترانه رسید (همان، 81:1350).

 سلیمان پس از فتح، کسی نزد ملکشاه فرستاد تا تسخیر انطاکیه را به وی آگهی دهد، آنگاه به نام ملکشاه در این شهر سکه ضرب زده و خطبه خوانده شد (آقسرایی، 20:1362). البته ملکشاه خود نیز به حدود امپراتوری روم لشکر کشید (همدانی،1382: 31)، به نوشتة نیشابوری: «نوبت آخرين در احدى و ثمانين و اربعمائه به انطاكيه شد و از آنجا به شهر لاذقيه به كنار دريا و اسبانرا از دريا آب داد. سلطان آنجا دو ركعت نماز بگذارد و شكرانة آن روى بر زمين نهاد كه ممالك او از اقصاى مشرق تا درياى مغرب رسيد و بر وى روزگار مخلد گشت و بندگان خاص خويش را از اقصاى ولايت شام و سواحل درياى مغرب اقطاع داد و شهر حلب به قسيم الدوله سنقور تفويض كرد و انطاكيه به ياعسيان داد و موصل به جكرمش داد» (نیشابوری، 1332: 31).

ملکشاه سلجوقی در رابطه با رومیان مسیحی، به عنوان حاکم اسلامی شیوة صلح و جزیه
 را با امپراتور روم در پیش گرفت. به نوشتة خواندمیر در بارة چگونگی و کیفیت صلح میان ملکشاه و امپراتور روم: «در نوبت دوم كه سلطان ملكشاه در ممالك خويش سير ميفرمود قيصر روم به خيال تسخير بلاد اسلام از دارالملك خود در حركت آمد و سلطان ملكشاه به مقابله و مقاتله و بعد از آن ميان ملكشاه و قيصر مهم به استعمال شمشير و خنجر منجر شده ملك روم شكست يافته اسير گشت و چون او را به بارگاه ملكشاه در آوردند پادشاه را بشناخت و گفت اگر پادشاهى مرا ببخش و اگر بازرگانى به فروش و اگر قصابى بكش ملكشاه گفت پادشاهم و قيصر را يراق داده به جانب روم فرستاد و هم در آن نزديكى قيصر فوت شد و سلطان ايالت آن مملكت را به سليمان بن قتلمش بن اسرائيل ارزانى داشت...» (خواندمیر، 1380: 2/493).

همچنین ابناثیر در بارة ورود فرستادة پادشاه روم به اصفهان برای پرداخت خراج نوشته است: « به اصفهان تازه وارد شده در آنجا بود كه فرستاده پادشاه روم به آنجا رسيده و خراج مقرر را براى سلطان به همراه آورده بود. خواجه نظامالملك او را هم به همراه برد و در فتح بلاد حاضر بود. همين كه به كاشغر رسيدند، خواجه نظامالملك به فرستادة پادشاه روم اجازه داد به بلاد خود بازگردد و گفت: دوست داشتم كه در تواريخ از ما ذكرى شود كه پادشاه روم جزيه براى ما فرستاد و آن را تا به دروازة كاشغر به او رساند و از اين رهگذر وسعت قلمرو سلطان بر وى معلوم گردد و ترس از او بيشتر شود تا دچار وسوسه سرپيچى از طاعت نكند، اين امر دليل است بر همتى بلند كه از بلندى عيوق هم در گذرد» (ابن اثیر، 1371: 23/147). بیتردید خواجه نظامالملک در پیروزیها و فتوحات ملکشاه و ترسیم سیاستهای وی نقشی اساسی داشته است: «تمام اين فتوحات و نيكبختىها از طالع و بزرگوارى وزير بىنظير خواجه بزرگ قوامالدين نظامالملك ابو على حسن بن على بن اسحاق رضى اميرالمؤمنين كه بخششى زياد و شكوهى بسيار داشت حاصل آمد» (بنداری اصفهانی، 1381: 63)

ملکشاه لشکرکشیهایی نیز به منطقه شام داشت: او از اصفهان عازم شام شد و از راه موصل به شهرهاى كنار درة علياى فرات رفت و بعضى از قلاع آن نواحى را كه هنوز در دست روميان بود، تصرف کرد. تتش پيش از آنكه برادرش ملكشاه برسد، شهر را وا نهاده و به شام رفت و سلطان ملكشاه، قليچ ارسلان را به همراه خود آورده و به بغداد بازگشت. قليچ ارسلان تا هنگام مرگ ملكشاه ديگر به روم باز نيامد و پس از او در زمان بركيارق (485- 498ق.) بدانجا بازگشت (مشکور،77:1350). از دیگر سرداران، بوزان نام بود که از سوی ملكشاه بر حكومت شهر اورفه (الرها) گماشته شد و امور شمال غربى سرحدات دولت سلجوقى را در آسياى صغير اداره مىكرد. وی در نواحى ساحلى آسياى صغير نيروى دريایى را تأسیس کرد و سرتاسر سواحل درياى اژه را با كشتىهاى خود تحتنظر گرفت. آلكسى كمننوس يكبار به يارى تركان بيزانسى شدة تاتيكيوس او را عقب راند، ولى نتوانست از عهدة او برآيد (ابن بیبی 81:1350).

ملکشاه در 478 ق. پیروزیهایی در قلمرو مسیحیان روم به دست آورد و توانست خراج بر آنها ببندد و برای نشر اسلام قوانینی وضع کند: « از آنجا به انطاقيه آمد به اسلام آورد. باز به شام رفت روميان غلبه كردند. باز ستدند انطاقيه از دست مسلمانان. خبر به سلطان رسيد بازگرديد در سنة تسعين انطاقيه را بازستد از آنجا به عظمت لشكر را بر در قسطنطنيه فرود آورد. روميان هراسان شدند. امان خواستند. با هزار بار هزار زركهن خراج به گردن گرفتند. راضى شدند كه پنجاه پاره منبر در آن ديار نهادند. از آنجا باز به رى آمد» (تاريخ آلسلجوق در آناطولى، 1371: 54). به نوشتة حسینی در بارة اقدامات ملکشاه سلجوقی در آسیای صغیر و مناطق مسیحینشین، وی « سپس به قسطنطنیه رفت و آن شهر را در حصار گرفت و مقرر کرد تا مردمش هزار هزار دینار سرخ بدهند...» (حسینی،1380: 104).

الف) رابطة ملکشاه با قراخانیان

حاکمیتهای همسایة ملکشاه به مسلمان و غیرمسلمان تقسیم میشدند. قراخانیان گر چه با سلاجقه در مذهب اشتراک داشتند، اما عوامل دیگری چون توسعهطلبی، در ایجاد روابط پرتنش آنان طی دوره ملکشاه مؤثر بود. آلب ارسلان در حین جنگ با قراخانیان کشته شد (راوندی، 1364: 21-20) و پس از او، ملکشاه که اوضاع را برای نبرد با شمسالملک قراخانی مناسب نمیدید، سپاهیان را به سرعت از رود جیحون به سمت خراسان عبور داد (ابناثیر، 1371: 16/539). شمسالملک قراخانی با استفاده از فرصت، ترمذ را تصرف کرد (465ق.) و حتی بلخ را گشود، اما کمی بعد، از شهر بلخ به سمت ترمذ عقب نشست (بارتولد، 1366: 1/659-658).

 در سال 466ق. ملکشاه پس از پیروزی بر مدعیان سلطنت، برای نبرد با شمسالملک قراخانی به ماوراءالنهر لشکر کشید و در سال466ق. شمسالملک نصربن قراخانی را شکست داد. شمسالملک از خواجه نظامالملک درخواست شفاعت کرد و ملشکاه پذیرفت و از سمرقند بیرون رفت. در همین سفر، حکومت بلخ و تخارستان به تکش برادر ملکشاه واگذار شد (ابناثیر، 1371: 16/69). در این میان، نقش خلافت عباسی در مدیریت روابط دو سلسلة حاکم حائز اهمیت است؛ زیرا خلیفه در نامهای به ملکشاه سلجوقی خواستار ترک سمرقند شد و ملکشاه نیز برای جلب رضایت خلیفه از سمرقند دست کشید (ابن جزری،1357: 247) شمسالملک قراخانی در سال 473ق. درگذشت و برادرش خضرخان به جای او به حکومت نشست (بارتولد، 1:1366/66). در دورة ملکشاه تا جلوس احمدخان در منابع اشارهای به رابطة سلجوقیان و قراخانیان دیده نمیشود. مذهب نقشی مهم در فراز و فرود رابطة ملکشاه سلجوقی و قراخانیان داشت. احمدخان خشم و مخالفت نهادهای مذهبی را برانگیخته بود و مردم نیز که از عملکرد خان سمرقند، احمدخان بن خضر خان برادرزادة تركان خاتون ناراضی بودند، از ملکشاه سلجوقی درخواست یاری کردند (بنداری اصفهانی، 53:1381). به نوشتة ابن اثیر: «در سال 482ق. فقیهی شافعی موسوم به ابوطاهر بن علک به دربار ملکشاه آمد و از سلطان کمک خواست. فقيه ابوطاهر بن علک شافعى به شكايت نزد سلطان رفت، او از احمدخان به سبب دارایى زيادى كه داشت، ميترسيد و چنين وانمود كرد كه به سفر تجارتى و حج ميرود و به حضور سلطان رسيد و به وى شكايت كرد و او را به طمع تصرف بلاد انداخت» (ابناثیر، 1371: /147)، در دوران حکومت احمدخضرخان، کار دشمنی میان خان و علماء به مداخلة سلجوقیان انجامید. در آغاز سلطنت احمد، وزیر ابونصر بن سلیمان کاشانی که در این زمان قاضیالقضات بود، اعدام شد (بارتولد، 622:1366). ملکشاه در این هنگام فرصتی مناسب در ماوراءالنهر یافت و به بهانة کوتاهی احمدخان در توجه به امورات مذهبی به قلمرو قراخانیان لشکرکشید؛ بخارا را اشغال کرد و حکومت سمرقند را در هم شکست (بنداری اصفهانی، 63:1381)، احمدخان را اسیر و به اصفهان منتقل کرد: « در سال 481ق. سلطان ملكشاه سمرقند را حصار داد و بگرفت، خان سمرقند پياده پيش اسب او كشيدند خاك راه ببوسيد سلطان جانش ببخشيد و او را بسته همچنان به اصفهان آورد و او را امارت داد و باز پس فرستاد» (نیشابوری، 29:1332). او حکومت سمرقند را به عمید خوارزم سپرد و به قلمرو قراخانیان شرقی حمله کرد: «سلطان از سمرقند رو به كاشغر نهاد و به يوزكند رسيد و آن شهرى است كه بر دروازة آن رودى جريان دارد و از آنجا رسولانى نزد پادشاه كاشغر گسيل داشت و امر به خواندن خطبه و ضرب سكه به نام سلطان نمود و او را بيم داد و بر حذر داشت كه چنانچه خلاف امر نمايد رو به او خواهد نهاد. پادشاه كاشغر امر سلطان را اجراء و اطاعت او كرد و خود به حضور سلطان رسيد و وى بسى او را تكريم و بزرگداشت و نعمت بر او بازگذاشت و به شهر خودش بازگرداند. سلطان به خراسان بازگشت و همين كه از سمرقند دور شد اهالى سمرقند و سپاهيان آنجا كه معروف به جلكيه هستند با عميد ابى طاهر نايب سلطان در جمع سازش نكرده تا جایى كه نزديك بود بر او بشورند، به نيرنگ آنها را بازداشت تا از جمع آنها بيرون شد و به خوارزم رفت و وارد سمیرچیه شد و در اوزکند هارون بن سلیمان بن قدر یوسف خان کاشغر به خدمت ملکشاه آمد و اظهار فرمانبرداری کرد، خان قول داد که نام ملکشاه را در خطبه آورد» (ابناثیر، 1371: 23/148).

ملکشاه سپس به خراسان بازگشت، اما با خروج سلطان از ماوراءالنهر، گروهی از قبایل قرلق در سمرقند سر به شورش برداشتند (بارتولد، 1366: 1/633)، به این بهانه که سلطان در مدت اقامت در ماوراءالنهر، حتی یکبار هم به ضیافت آنها نرفته است. عینالدوله والی ملکشاه در سمرقند ناچار شهر را ترک کرد. در این میان، شورشیان از یعقوب تگین برادر خان کاشغر یاری گرفتند (بارتولد، 1366: 1/664-663). ملکشاه با دریافت این خبر، وارد ماوراءالنهر شد و با ورود او به بخارا، یعقوب تگین که یارای ایستادگی نداشت به برادرش پناه برد. ملکشاه بیجنگ و نبرد،  بار دیگر سمرقند را گشود و سرانجام يعقوب بن يغاتگين به خدمت سلطان شتافت و سر تسلیم نهاد (ابناثیر، 1371: 23/150 ؛ حسینی، 104:1380).

ملکشاه چون خبر حملة محافظان طغرل بن ینال را به کاشغر شنید و ادامة جنگ را به مصلحت ندید، بهتر آن دید که با یعقوب تگین بر ضد طغرل بن ینال سازش کند. به همین سبب تاجالملک از سوی ملکشاه مأمور شد تا روابط یعقوب و ملکشاه را به اصلاح آورد: « تاجالملك را مأموريت داد كه سعى در اصلاح كار يعقوب با او كند. او نيز بنا به دستور سلطان با يعقوب اتفاق نمودند و سلطان به خراسان بازگشت در حاليكه يعقوب را در برابر طغرل قرار داد كه از فزونى نيروى او و تصرف بلادش جلو بگيرد و هر كدام در برابر يك ديگر بايستند» (ابن اثیر، 1371: 23/151). ملکشاه از آنجا به سوی سمرقند حرکت کرد و چون به سمرقند رسيد، شهر را در محاصره گرفت و به خان سمرقند دست يافت. خان سمرقند در نبردهاى سخت با ملکشاه، شكست خورد و اسير شد. ملكشاه خان سمرقند را به اسارت آورد و در زير اطاق محل اقامت خود نخست وى را محبوس ساخت، سپس به قول بارتولد: «جنگهای داخلیای که میان خانان ترکستان بروز کرده بود، هرگونه خطری را از آن سو منتفی میساخت و ملکشاه توانست با خاطری آسوده به خراسان بازگردد (بارتولد، 1366: 1/664 ). ملکشاه پس از مدت کوتاهی، بار دیگر احمد بن خضرخان را به شغل سابق باز گردانید و او تا سال 488ق. در آن سرزمین حکومت کرد (بارتولد، 1366: 1/664). ملاحظه میشود که فرمانروایان قراخانی، با دو بار لشکرکشی ملکشاه به ماوراءالنهر تابعیت سلجوقیان را پذیرفتند و ملکشاه « تا حدود ختا و ختن، در هر شهری والیای و مُقطعی گماشت...» (راوندی، 130:1364).

ب) سیاست مذهبی ملکشاه نسبت به حکومتهای  شیعی

حکومتهای محلی شیعی که در حوزه خلافت عباسی قرار داشتند، با حمایتها و تابعیت خود از خلافت فاطمی مصر، رقیب سرسخت عباسیان، گاه و بیگاه خلافت عباسی را به چالش میکشیدند. ملکشاه سلجوقی نسبت به حکومتهای محلی کوچک آناطولی علیرغم افتراق مذهبی، مشی دوستانهای در پیش گرفت و میکوشید با آنان تعامل داشته باشد، زیرا وظایف سپاهیان سلجوقی در جنوب آناطولی عبارت بود از: 1.جلوگیری از دستاندازی به شهرهایی نظیر انطاکیه و حلب و الرها که در دست مسلمانان سنّی هواخواه سلجوقی بود، 2. الحاق حکومتهای محلّی مانند بنیمرداس، بنو عماز و نیز گروههای قبیلهای مانند گروه کلاب و نمیر که احتمالاً شیعه بودند و با فاطمیان همدلی داشتند، به حوزة حاکمیتی سنّی، انقراض دودمان کُردی بنیمروان در منطقة دیاربکر که چند دهه زیر نفوذ فاطمیان قرار داشت، در دورة ملکشاه روی داد: با مرگ نصرالدوله مروان در 435 ق. قدرت این دودمان کاهش یافت. فخرالدوله ابن جهیر با سپاهی سلجوقی در سال 477 ق. با بنیمروان جنگیدند و دیاربکر را ضمیمه امپراتوری سلجوقی کردند (حسینی،1380: 70؛ ابن جوزی،1357:240؛ باسورث،1385:100).

ملکشاه در تدبیر رابطه و مناسبات خود با حکومتهای محلی شیعی شمال غرب، علیرغم تفاوتهای مذهبی، کوشید از توان نظامی آنها برای شکست دشمنانش استفاده کند. مثلاً در سال 465ق. که قاورد عموی ملکشاه بر وی شورید، در جنگی که میان آن دو در حدود ری روی داد، سپاه اعزامی نورالدوله از خاندان شیعی مزیدی، نقشی مهم در پیروزی ملکشاه داشت (بنداری اصفهانی، 56:1356). در این نبرد، شرفالدولة عقیلی نیز به طور مؤثر حضور یافت (تاریخ آل سلجوق در آناطولی، 1371: 52)، زیرا ملکشاه با بنی عقیل نیز مناسبات دوستانهای برقرار کرده بود: «شرفالدّوله پسر خود را كه از عمّه سلطان ملكشاه متولّد شده بود، با تحف و هدايا پيش سلطان ملكشاه فرستاده به عرض رسانيد كه: شهر حلب به اجابت فلان تركمان به اين شرط و عهد در حوزه اولياى دولت قاهره درآمده، باقى آنچه حكم جهان مطاع عزّ صدور يابد بر آن عمل نموده خواهد شد. سلطان ملكشاه مهمّ آن شهر را به رأى و رؤيت شرفالدّوله گذاشت و پسر او را،كه پسر عمّه سلطان بود، به الطاف و عوارف خسروانه سرافراز گردانيده ايالت مدينه باس به او ارزانى داشت» (تتوی، 1382: 4/2424). پس از مرگ نورالدین مزیدی، ملکشاه همچنان رابطه دوستانه خود را با این قدرت محلی حفظ کرد: «پسرش منصور بر جای وی نشست و در ذى قعده نزد سلطان ملكشاه رفت و امارت او برقرار و استوار گرديد و در صفر سال چهار صد و هفتاد و پنج بازگشت و خليفه نيز به وى خلعت بخشود» (ابن اثیر، 1371: 23/99). تعامل دوستانة ملکشاه با حکومتهای محلّی شیعی نیز، بخشی از سیاست وی در مدیریت قدرتهای شیعی در منطقه برای جلوگیری از تمایل به فاطمیان شمال آفریقا بود.

 ملکشاه سلجوقی برای مصر هم برنامههایی داشت؛ خلافت فاطمی حاکم بر این منطقه، حکومتی شیعی و مدّعی رهبری جهان اسلام بود و رقیب سرسخت خلافت عباسی محسوب میشد. بنابراین، سیاست ملکشاه به عنوان حاکم اسلامی سنّی پیوسته به خلافت عباسی در برابر فاطمیان مصر خصمانه بود: «وقتى از اوقات سلطان ملكشاه، نظامالملك وزير خود را گفت كه استعداد لشكر كن! كه عزيمت بلاد مصر مصمم است... روى بدان طرف نهاد» (جوزجانی، 1363: 1/254).

 ملکشاه یکی از سرداران خود، آتسز را که از دورة آلبارسلان  در شام و فلسطین فتوحاتی کرده بود، در سال 467 ق. مأمور پیشروی در این منطقه کرد. او دمشق را در محاصره گرفت و معلّی بن حیدر را که از سوی خلیفة فاطمی مستنصر بر حکومت دمشق بود، شکست داد، اما به سبب شورش سپاهیان ناچار بازگشت. آتسز، بار دیگر در سال 468 ق. فاتحانه وارد دمشق شد و خطبه به نام خلیفة عباسی، المقتدی بامرالله خواند و پس از آن، بر بیشتر سرزمینهای شام مسلط گردید. او در سال 469 ق. از دمشق به مصر لشکر کشید، اما ناچار منطقه را ترک کرد و بیتالمقدس را نیز دوباره به تصرف در آورد (فروزانی، 129:1393). در سال 470 ق. ملکشاه، تاجالدوله تتش را به کار فتح مصر گماشت: « برادرش تاجالدوله تتش را به شام روانه كرد و با او گشودن شهرهاى مصر و شهرهاى مغرب را قرارداد كرد...» (بنداری اصفهانی، 79:1356). او بخشهایی از آن سرزمینها گشود و به عنوان تیول در اختیار گرفت. تتش در سال 471 ق. شهر حلب را محاصره کرد و آتسز در نامهای از وی یاری خواست تا دمشق را از محاصرة سپاه مصر به سرداری نصرالدوله نجات دهد و با نزدیک شدن او، سپاه مصر عقبنشینی کرد (حسینی، 103:1380؛ بنداری اصفهانی، 80:1356؛ ابن اثیر، 1371، 3/88).

نتیجه

در دورة ملکشاه سلجوقی که حکومتی با مذهب تسنّن بود، دین و مذهب نقش آشکاری در روابط با حکومتهای دیگر در قلمرو اسلامی و غیراسلامی داشت. ملکشاه سلجوقی در دورة حاکمیت بیست سالة خود در خطوط کلّی روابط با دیگر حکومتها تا حد بسیاری، پیرو سیاست سلاطین گذشتة سلجوقی بود. وی نیز مانند حاکمان پیشین سلجوقی مشروعیت خود را از خلافت عباسی کسب میکرد و بنابراین، در ترسیم و تنظیم روابط با دیگر حکومتها، باید رضایت خلافت را در نظر میگرفت. توسعهطلبیها یا فتوحات یا برخوردهای وی با همسایگان نیز، تحت تأثیر عامل مذهب قرار داشت. میتوان گفت: در برخورد با حاکمیتهای مسیحی، تقابل با حکومت فاطمیان در مصر و شمال آفریقا و قراخانیان در ماوراءالنهر و تعامل با حکومتهای محلّی شیعی، نقش مذهب و سیاست مذهبی ملکشاه به صورت کم و بیش آشکار است.
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