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 المحاضرة االولى

   وظهورهم عمى المسرح السياسي السالجقة أصلـــ 

، التي تسكن التركية وىم من قبيمة قنق الغزيةينتمي السالجقة الى مجموعة القبائل ـــ    
)بحر خوارزم (، وبحر قزوين وكذلك الى الجنوب  في االراضي الواقعة بين بحر آرال

وتعرف ىذه  عمى المرتفعات وسيوب نيري سيحون وجيحون )آمو دريا وسرادريا (،
 .القبائل بقبائل الغز

تعود تسميتيم بالسالجقة نسبة الى جدىم االعمى سمجوق بن دقاق وكانت ىذه ـــــ    
منطقة التركستان اي في بالد  آخر فيالقبائل تنتقل وراء الماء والكأل من مكان الى 

م(، 999-878ىـ/ 989-162ماوراء النير التي كانت خاضعة لالمارة السامية )
 وعاصمتيا مدينة بخارى .

، لتصريف طق الحضرية في بالد ماوراء النيركانت ىذِه القبائل تتردد عمى المناـــــ 
ي تنتجيا منطقتيم ، وتتزود منتجاتيم من الصوف والوبر والمواشي وبقية المنتجات الت

، وادى ىذه االحتكاك التجاري الى نشوء نوع جو من منتوجات بالد ماوراء النيربما تحتا
كان منتشرا في بالد من العالقة بين الطرفين فتأثر السالجقة بمبادىء االسالم الذي 

يكن ىنالك  ، واصبحوا بشكا او باخر جزءا من رعايا االمارة السامانية ، ولمماوراء النير
من عائق يمنعيم من دخول دار االسالم او االنتقال من منطقة الى اخرى في بالد 

 ماوراء النير او غيرىا من المناطق سوى استغالل الضرف المناسب لتمك المنطقة . 
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 دور سمجوق بن دقاق في توحيد السالجقة وظهورهم عمى المسرح السياسي.

ــ  دىا )تعني دقاق القوس الجديد(، ان يوحد ابناء قبيمتو ويقو استطاع سمجوق بن دقاق ــــ
، مستغال والء قبيمتو المطمق لو، كما يعود الى سمجوق قيادة حكيمة بعيدة عن التيور

فاحبو ابناء  ،من السالجقة ايضا الفضل في تثبيت العقيدة االسالمية بين ابناء قبيمتو
رة السامانية تقدرىم نتيجة لمجيود التي ، وجعل االمامتميزةاعطاىم مكانة  ألنوقبيمتو 
حيث وضع قدرات قبيمتو تحت تصرف االمير الساماني ونتيجة لموقف  لإلمارةقدميا 

، فقد وقف سمجوق بن كفار الترك في بالد ماوراء النيراالمارة السامانية الجيادي ضد ال
المارة م، عندما ىاجموا حدود ا983ىـ/973دقاق معيا في حربيا ضدىم وذلك سنة 

ر الساماني بمقب مارة السامانية وانعم عميو االميالسامانية فكسب مكانة متميزة لدى اال
 قائد .

وراء النير  م، اصبحت بالد ما999ىـ/989بعد سقوط االمارة السامانية في عام ـــ 
ذه خاضعة لمدولة القراخانية، فتعاون سمجوق معيا وتكشفت قدرات سمجوق القيادية في ى

، بوصف انو تابع لو لكن وبان طموحو لكن ممك الترك القراخانيين لم يمتفت اليوالفترة 
التخمص من سمجوق خوفا من زوجة الممك حذرتو من سمجوق وطمبت من زوجيا  

ترك بــ)سباشي ومعناه ، لكنو لم يتخذ قراره في الوقت المناسب وقد لقبو ممك الطموحاتو
 .قائد الجيش(

منطقة المنطقة ممك الترك الى  ربنية ممك الترك تجاىو غاد وعندما شعر سمجوقـــــ  
، واستقر في والتي تقع في بالد ماوراء النير جند التي كان قد اتخذىا قاعدة لو والتباعو

المنطقة المحصورة بين بحر آرال وبحر قزوين والمنطقة المطمة عمى نير جيحون حيث 
 م واغناميم .االرض خصبة وتساعد السالجقة عمى رعاية مواشيي
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اسرائيل)بيغو  ، وترك اربعة اوالد ىمن دقاق بعد ان بمغ من العمر عتياتوفي سمجوق بــــ 
، لم تكن العالقة بين نس ،وبعد سقوط االمارة السامانية، يو ارسالن(، ميكائيل، موسى

السالجقة والقراخانيين حسنة بسبب االحتالف الديني بين االثنين كون ان رئيس الدولة 
القراخانية ىو غير مسمم فوقفوا الى جانب احد قادتو وىو )عمي تكين(، حيث ساعدوه 
فقي حربو ضد ايمك خان والحقوا اليزيمة بجيشو واصبح السالجقة قوة ال يستيان بيا في 

 بالد ماوراء النير .
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