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 المحاضرة األولى

 ة السمجوقية مار سيس االأت ــــ

 الغزنوي السمجوقي: الصمح بعد

طق التابعة لمغزنويين اخذ موقع السالجقة يتعزز في خراسان وفي غيرىا من المنا ــــ
ف حساب، وكثرت شكاوي الناس ، واخذ الناس في خراسان تحسب ليم الوالبويييين

، فطمب من والي خراسان  التوجو الغزنوي بتصرفاتيمالسمطان مسعود ، واعمموا ضدىم
، اال انو تحت الحاح السمطان مسعود حاربيم بعد في بداية االمر لحرب السالجقة  فتردد

، اال ان ىذه الحممة لم يكتب ليا النجاح السمطان مسعود قوة عسكرية لدعمو ان ارسل لو
-1031ىـ/424خس سنة مدينة سر حيث اندحرت القوات الغزنوية  في معركة قرب 

 .م1031

وبعد ىذه المعركة اخذت قوة السالجقة تتنامى وسيطروا عمى كل خراسان  وتم تعيين ـــــ  
نيسابور واتخذوا مقرا ليم، واعمن  اطغرل بيك ابن ميكائيل بن سمجوق امير عمييم ودخمو 

دين ابو معظم ركن الدنيا والفي خراسان ولقب نفسو بالسمطان ال قيام دولة السالجقة
 . ة في بغداداالعتراف بيم من الخالفة العباسي طالب، ولم يبق اال الحصول عمى

 

  معركة داندقان

ن نوابو ، وامر بان تقرأ الخطبة باسمو وقام  بتعيياعمن طغرل بيك نفسو سمطاناــــ بعد 
اعد ، اما رد فعل السمطان  مسعود  الغزنوي فكان عنيفا اذا عمى مختمف اقاليم خراسان

، لكن السالجقة م، لوضع حد لمسالجقة1034ىـ/ 431را قادة  بنفسو سنة جيشا كبي
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الحقوا بو اليزيمة في موقعة دانداقان التي تقع في الصحراء  بين مرو وسرخس  انسحب 
يتولوا عمى اثرىا الى مدينة غزنة ، ولم يفكر ثانية في خراسان  التي تركت لمسالجقة ل

سمجوقي  ، وتكم اىمية ىذه المعركة  في انياء الصراع الياامرىا ولتشكل دولتيم في
وي ىو وحمفاؤه  من بعده  ، ولم يفكر  السمطان الغزنالغزنوي  لصالح السالجقة

مر أب ، كما فسحت ىذه المعركة امام السالجقة  لمراسمة الخميفة العباسي  القائمبخراسان
ييد أقوة بتما يكسب السالجقة  اهلل وان يطمب منو اضفاء الصفة الشرعية عمى حكمو م

م، حيث اعترف  الخميفة بيم حكاما 1040ىـ/432، وىذا ما تم في سنة الناس ليم
 لخراسان وتقمص  نفوذ الغزنويين من خراسان وما وراء  النير .

 

 اعمال السمطان طغربيك عقب معركة داندقان

في  خراسان فقبل ىذا كان اول عمل قام بو طغرل بيك ىو اعادة  تنظيم االوضاع ـــــ 
ا التاريخ كان السالجقة  جزءا من سكان خراسان  تابعيين  بشكل او باخر حكامي

، اما االن فقد  اصبحوا سادة خراسان وعمييم  ان المحميين من بويييين  وغزنويين
، فبدأ تحمد عقباىا ينظموا امورىا المالية واالدارية الن اي خمل قد يعرضيم الى ىزة ال

ك باالعتماد عمى افراد قبيمتو حالو حال اي حاكم جديد يتولى زمام  في ذلك  طغرل بي
 بو  عمى مختمف المناطق في خراسانالوقت ، فعين اقار 

،  وامر اقاربو بان يوسعوا  نفوذىم عمى  بيك من مدينة نيسابور مقرا ليم  واتخذ طغرلــــــ 
اقصى ما يستطيعون من االراضي لتوسيع نفوذىم ، وىذا ما قاموا بو فوسع كل منيم 

 ممتمكاتو بالسيطرة عمى المناطق المجاورة  لو . 
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ـــ  كتبوا وبعد ان رتب السالجقة امورىم  االدارية والمالية  والعسكرية طيمة  ثالث سنوات ــــ
مرىم أمنون  فييا والئيم الى اي مكان يمر اهلل  رسالة يعأم بقائيفة العباسي  الالى الخم

تعرض اليو السالجقة  من ظمم  عمى يد محمود الغزنوي  الذي قام   ،  ثم بينوا لو ماالييا
بقتل كبيرىم وقائدىم  اسرائيل  وبينوا لو سوء االوضاع في خراسان  في عيد السمطان  

ي انصرف الى الميو والممذات  تاركا امور خراسان  حتى استدعاىم  مسعود الغزنوي  الذ
اىل خراسان لحمايتيم ثم ذكروا لو كيف  ان السمطان مسعود  قد ىاجميم اكثر من مرة 
وطمبوا منو  الموافقة ليم بحكم  خراسان فمم يكن ىنالك  من سبيل اما الخميفة العباسي 

التي  كانت تمر بيا الخالفة في بغداد وبيذا اال الموافقة عمى طمبيم  نظرا لمظروف  
اصبح  حكم السالجقة في خراسان  حكما شرعيا مدعوما بمباركة الخالفة العباسية  في 

بغداد وبيذا اصبح  الطريق مميدًا امام السالجقة لمتوسع في اي اتجاه يرغبون فيو  
 مادام قد اضفي عمى حكميم الصبغة الشرعية .

ـــ  قبل ان يفكر  بالتوجو صوب طغرل بيك عمى كل مناطق خراسان و  بعد ان سيطرــــ
، كان عميو ان يطمئن عمى حدوده  الشرقية  والشمالية الشرقية من اي ىجوم العراق

محتمل  من قبل امراء او حكام ىذه  المناطق وبدأ بالسيطرة عمى منطقة طبرستان 
ي ية  وىو انو شروان الزياري الذوجرجان  وكان في ىذه  المنطقة احد افراد االسرة الزيار 

بحكم المنطقة ت أسالجقة الدولة  الزيارية التي بديى الاعمن والءه لمسالجقة، وبيذا ان
 م. 1041ىـ/433م، والتي استمرت الى عام 421ىـ/313منذ سنة 

بعدىا توجو السالجقة لمسيطرة عمى بالد خوارزم وتمت ليم  السيطرة عمييا ، وبيذا ــــ 
 يشن ضدىم  جقة عمى منطقة خراسان  من اي ىجوم  محتمل قدامن السال

ثم توجو السمطان طغرل بيك  الى مدينة الري  واصمح احواليا االدارية والمالية ـــــ 
، الذي حمل بعوث الخميفة العباسيواتخذىا مقرا لحكمو وفي الري استقبل  طغرل بيك م
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الخميفة طغرل بيك  في مدينة الري  رد  الخالفة عمى طمب  السالجقة وقد انتظر مبعوث
ك ، وقد دعا مبعوث الخميفة طغرل بيلقميمة النشغال طغرل بيك بالحروبمدة  ليست با

، وقد قبل طغرل بيك الزيارة  والدعوة لكنو ارجاىا لوقت لزيارة بغداد والخميفة العباسي
خراسان اخر النشغالو ، في ترتيب امور خراسان  وبخاصة الواليات الجنوبية من 

 والواليات الغربية منيا . 

توجو طغرل بيك بقواتو وسيطر عمى المناطق الشرقية  من خراسان  وىي قزوين ــــــ 
وزنجان وىمذان واقميم اذربيجان ، ثم توجو لمسيطرة عمى  االجزاء الجنوبية من خراسان 

في  فسيطر عمى مدينة كرمان  بعد جيد كبير ، واعمن حاكم ديار بكر )تقع االن
جميورية تركيا(،  طاعتو لمسمطان طغرل بيك ثم توجو طغرل بيك لفتح اصفيان  واقميم 

شيراز وتوجو بنفسو الى اقاليم اذربيجان ليتاكد من والء  اىل الممنطقة  فارس وعاصمتو
لو ودخل مدينة تبريز عاصمة اقميم اذربيجان كما اعمن قريش ابن بدران  صاحب 

مجوقي وبذلك اصبحت كل خراسان بيده فضال عن اقميم الموصل والءه لمسمطان الس
خوارزم وفارس واذربيجان  ومناطق من اسيا  الصغرى واجزاء من العراق ولم يبق لو اال 

 ان يتوجو الى العراق ليبسط سيطرتو عميو . 
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