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دولٌ السالجقٌ
زنِّيٌ القكيٌ التً قامت ؽً إيراف كالعراؽ
الدكلٌ الزلجكقيٌ هً إخدل الدكؿ ال ُّ
كزكريا كآزيا الشػرل .كتُنزب هذق الدكلٌ إلٍ زلجكؽ زعيـ عساُر ال ُػزّ التركمانيٌَ
التً هاجرت كازتقرت ؽً بُذارل.
ازتكلٍ أخد أخؾاد زلجكؽ كهك (ط ُ ْػرُلبؾ) علٍ إقليـ ذرازاف زنٌ 429هػ1037 /ـ.
كلما ضعؼ البكيويكف ؽً بػداد ككاف قد استد ظلموـ للذلؾاءَ ازتنجد الذليؾٌ العبازً القاُـ
بأمر هللا بالزلطاف الزلجكقً طػرلبؾ ٓنقاذق مف البكيوييف؛ ؽانتوز الزلطاف هذق الؾرشٌَ
كزار بجيكسى إلٍ بػدادَ كدذلوا ؽً عاـ 447هػ1055 /ـَ كاعترؼ الذليؾٌ بى زلطاننا علٍ
جميع المناطؽ التً تخت يدقَ كأمر بأف يُذكر ازمى ؽً الذطبٌ.
كازتطاع طػرلبؾ أف يقضً علٍ تمرد أذيى (إبراهيـ يناؿ)َ كثكرة البزازيرم
السيعًَ كأف يعيد اّّمف كاِزتقرار إلٍ بّد الراؽديف.
ظلت العّقٌ الطيبٌ قاُمٌ بيف الذّؽٌ العبازيٌ كالزلطنٌ الزلجكقيٌ ما يقارب ثمانيٌ
عسر عامناَ لكف زرعاف ما نسب الذّؼ بيف الطرؽيف؛ بزبب مخاكلٌ طػرلبؾ اِزتُثار

بجميع الزلطات ؽً العراؽ ختٍ تلؾ المتعلقٌ بالذليؾٌَ إضاؽ نٌ إلٍ أنى خمؿ مكارد العراؽ
الماليٌ إلٍ الذزانٌ الزلجكقيٌ.
كبعد كؽاة طػرلبؾ ازتطاع ذليؾتى ألب أرزّف أف يكزّع نؾكذق علٍ الدكلٌ الؾاطميٌَ
ؽانتزع منوا خلب ثـ مكٌ كالمدينٌَ كتقدـ إلٍ بّد الركـ كانتشر عليوـ ؽً معركٌ مّذكردَ
كضـ إليى سطرن ا مف بّدهـ ؽً آزيا الشػرل.
كقد خاؽظ ملكساق علٍ ما تركى أبكق ألب أرزّفَ كازتطاع القضاء علٍ الثكرات
التً خدثت ؽً بدايٌ عودقَ كنسر العدؿ كاّّمف كالطمأنينٌ ؽً البّد .ككاف مما يميز ملكساق
أنى كاف مكلعنا بالؾلؾَ كسجع درازٌ العلكـ الدينيٌ كالعقليٌ بمعكنٌ كزيرق المسوكر (نظاـ
الملؾ) الذم أزس المدرزتيف العظميتيف اللتيف تعرؽاف بازمى ؽً بػداد كنيزابكر.
كبعد كؽاة الزلطاف ملكساق زنٌ 485هػ1092 /ـَ تؾككت الدكلٌ الزلجكقيٌ كبدأت
عكامؿ الضعؼ كاِنويار تدب ؽً أكشالوا؛ كذلؾ لتناؽس اّّمراء علٍ عرش الزلطنٌَ
ؽضعؾت بالتالً زيطرة الدكلٌ علٍ مذتلؼ أقاليمواَ مما جعلوا عاجز نة عف
التشدم الخمّت الشليبيٌ هذا إضاؽ نٌ إلٍ الخركٌ الباطنيٌ التً أعاقت جواد الزّجقٌَ
كعملت علٍ التشؾيٌ المزتمرة باغتياؿ زّطيف الزّجقٌ كزعماُوـ كقادتوـ.
كاف مف مآثر الزّجقٌ تمزكوـ السديد بآزّـَ كميلوـ القك ّ
م إلٍ أهؿ الزُّنٌ
كالجماعٌ .ككشؿ المزلمكف ؽً عودهـ إلٍ درجٌ عظيمٌ مف التقدـ ؽً كثير مف علكـ
الخضارةَ كازدهرت ؽً عودهـ الؾنكف بجميع أنكاعوا.
قشٌ الدكلٌ الزلجكقيٌ
ينخدر الزّجقٌ مف قبيلٌ قنؽ التركمانيٌَ كتمثؿ مع ثّث كعسريف قبيلٌ أذرل
مجمكعٌ القباُؿ التركمانيٌ المعركؽٌ بالػز كؽً منطقٌ ما كراء النور _ تركزتاف خالينا-
ازتكطنت عساُر الػز كقباُلوا الكبرل تلؾ المناطؽ كعرؽكا بالترؾ أك اّّتراؾ ,ثـ تخركت
هذق القباُؿ ؽً النشؼ الثانً مف القرف الزادس الميّدم باِنتقاؿ مف مكطنوا اّّشلً نخك
آزيا الشػرل[1].

ينتزب الزّجقٌ إلٍ جدهـ دقاؽ الذم كاف كأؽراد قبيلتى ؽً ذدمٌ أخد ملكؾ الترؾ
يعرؼ بازـ بيػكَ ككاف دقاؽ ؽً هذق المرخلٌ مف تارير الزّجقٌ مقدـ اّّتراؾَ ككاف
زلجكؽ بف دقاؽ ؽً ذدمٌ بيػك كما كاف كالدق مف قبؿ خيث كاف يسػؿ كظيؾٌ مقدـ الجيشَ
ؽً هذا الكقت كانت مظاهر التقدـ كعّمات القيادة بدت كاضخٌ عليىَ ختٍ أف زكجٌ الملؾ
أذذت تثير مذاكؼ زكجوا منى لما رأت مف خب الناس لى كانشياعوـ إليىَ إلٍ الخد الذم
أغرتى بقتلىَ كما أف عرؼ زلجكؽ بذلؾ ختٍ أذذ أتباعى كمف أطاعى كتكجى إلٍ دار
آزّـ كأقاـ بنكاخً جند -قريبنا مف نور زيخكف -كؽيوا أعلف زلجكؽ إزّمى كأذذ يسف
غاراتى علٍ الكؾار الترؾ.
بعد كؽاة زلجكؽ ؽً جندَ ذلؼ عددنا مف اّّكِد زاركا علٍ زيازٌ كالدهـ ؽً سف
الػارات علٍ الترؾ الكثنيف كبذلكا جوكدنا كبيرة ؽً خمايٌ الزكاف المزلميفَ ؽازدادت
قكاتوـ كتكزعت أراضيوـ كقد أكزبوـ ذلؾ كلى اختراـ الخكاـ المزلميف المجاكريف لوـَ ؽقد
غزا ميكاُيؿ بف زلجكؽ بعض بّد الكؾار مف الترؾ ؽقاتؿ ختٍ ازتسود ؽً زبيؿ هللا[2].
ترؾ ميكاُيؿ مف اّّكِد بيػكَ كطػرلبؾَ كسػرم بؾ داكدَ ؽدانت لوـ عساُرهـ
بالطاعٌَ ثـ يممكا سطر بذارلَ ؽذسٍ أميرها ذطرهـَ ؽأزاء جكارهـ كأراد آيقاع بوـَ
ؽالتجُكا إلٍ بعراذاف ملؾ تركزتاف كاختمكا بىَ كازتقر اّّمر بيف طػرلبؾ كأذيى داكد
علٍ أِ يجتمعا عند بػراذاف ختٍ ِ يخيط مكرق الزيئ بوـَ كقد برهنت اّّياـ علٍ بعد
نظر الزّجقٌ ؽقد خاؿ بػراذاف دكف اجتماع هذيف اّّذكيف عندق ؽلـ يكؽؽَ ؽاختاؿ علٍ
أزر طػرلبؾ كتـ لى ما أرادَ ؽثارت ثاُرة داكد كقشد بػراذاف ؽً عساُرق ليذلص أذاق
كأخؿ الوزيمٌ بجندقَ كأطلؽ أذاق كعاد إلٍ جند كبقكا هنالؾ ختٍ زالت الدكلٌ الزامانيٌ[3].
كلما ملؾ إيلؾ ذاف بذارل عظـ نؾكذ أرزّف بف زلجكؽ – عـ داكد كطػرلبؾ – الذم
زار إلٍ أذربيجافَ كلكنى لـ يلبث أف أزر كخبسَ كقد دارت بيف الزّجقٌ كالػزنكييف ؽً
عود مزعكد – ابف يميف الدكلٌ مخمكد الػرنكم -معارؾ طاخنٌ ؽً عود مزعكدَ انتوت
بإقطاع دهزتاف لداكدَ كنزا لطػرلبؾَ كؽراكة لبيػكَ كلقب كؿ منوـ بلقب دهقافَ كبعث
إليوـ بالذلعَ كلكف هؤِء اّّذكة مف عسيرة الزّجقٌ لـ يطمُنكا إلٍ دعكة الزلطاف

مزعكدَ كأذذكا يذادعكنى بإظوار الطاعٌ لىَ كطلبكا إليى أف يطلؽ عموـ أرزّف (بف
زلجكؽ) كلكف هذا الشلد لـ يتـ كأنسػؿ مزعكد ببّد الوند[4].
طػرلبؾ
هك الزلطاف أبك طالب مخمد بف ميكاُيؿ بف زلجكؽ التركً الملقب بطػرلبؾَ ذلؾ
الرجؿ الذم أنقذ هللا عز كجؿ بى الذّؽٌ العبازيٌ مف الزقكط لألبد كأنقذ هللا بى أهؿ الزنٌ
مف الضياع ؽً براثف التسيع ,كأنسأ دكلٌ هً أعظـ الدكؿ التً ظورت ؽً آزّـ هذق
الدكلٌ زيطرت علٍ معظـ أمّؾ المزلميف ككانت دكلٌ زنيٌ تخب الخؽ كإظوار العدؿ
كالسرع ,هذق قشٌ رجؿ أعاد لمقاـ الذّؽٌ هيبتوا كمكانتوا بعد أف ضاعت علٍ يد
المؾزديف كملكؾ دكلٌ بنً بكيى السيعيٌ.
كاف طػرلبؾ كريمنا إلٍ خد كبير ؽقد ركل المؤرذكف أف أذاق إبراهيـ يناؿ أزر بعض
ملكؾ الركـ ؽاؽتدل نؾزى بأربعماٌُ ألؼ دينارَ ؽأبٍ إبراهيـ كخملى إلٍ الزلطاف طػرلبؾَ
ؽأرزؿ إمبراطكر الركـ إلٍ اّّمير نشر الدكلٌ بف مركاف يطلب كزاطتى عند طػرلبؾ ؽً
إطّؽ زراخىَ ؽما كاف مف طػرلبؾ إِ أف قاـ كأطلؽ زراح هذا الركمً كأرزلى دكف أف
يأذذ منى ؽداءَ كقد قدر آمبراطكر هذا الشنيع كعبر عف إعجابى بى كتقديرق إياقَ كرد مع
رزكلى إلٍ طػرلبؾ الكثير مف الودايا[5].
بعد ذلؾ كؽً زنٌ 429هػ1037 /ـ ازتكلٍ طػرلبؾ علٍ مرك خاضرة ذرازاف كذكر
ازمى ؽً ذطبٌ الجمعٌ بلقب ملؾ الملكؾَ كؽً سور سعباف زنٌ 429هػ التقٍ جيش
طػرلبؾ بجيش الػزنكبييف عند باب مدينٌ زرذس كانتشر عليوـ انتشارن ا خازمنا كستت
سملوـ كطاردهـ ؽً كؿ مكاف كغنـ أمكالوـَ ؽكانت هذق المكقعٌ كما يقكؿ ابف اّّثير" :هً
التً ملؾ الزلجكقيكف بعدها ذرازاف كدذلكا قشبات البّد" كؽً هذا السور ازتكلٍ
طػرلبؾ علٍ نيزابكر كأقيمت لى الذطبٌ علٍ منابرها كذكر ازمى مقركننا بلقب الزلطاف
اّّعظـَ كازتقر بدار آمارة كجلس للمظالـ يكميف ؽً اّّزبكع علٍ ما جرت بى العادة ؽً
هذق البّد[6].

كؽً زنٌ 433هػ 1042-1041 /ـ ازتكلٍ الزّجقٌ بقيادة طػرلبؾ عؿ بّد الديلـ
ككرمافَ كانتقؿ الزّجقٌ ؽً ؽتكخوـ مف نشر إلٍ نشر ختٍ جاءت زنٌ 438هػ التً
خاشر ؽيوا طػرلبؾ مدينٌ أشبواف كشالخى شاخبى علٍ ماؿ يؤديى إليى كعلٍ أف يقيـ لى
الذطبٌ بأشبوافَ كؽً الزنٌ التاليٌ عقد الشلد بيف أبً كاليجار البكيوً كالزلطاف
طػرلبؾ الزلجكقً كخدث بينوـ مشاهرق[7].
هكذا قامت دكلٌ الزّجقٌ العظاـ ؽً ذرازاف كؽارسَ كأضخت جيكسوـ علٍ أهبٌ
اِزتعداد لدذكؿ العراؽ كذلؾ ٓنقاذ الذّؽٌ العبازيٌ مف زيطرة البكيويف السيعٌ.
الكضع الداذلً ؽً بػداد عسيٌ زخؼ الزّجقٌ باتجاق الػرب
كانت اّّزرة البكيويٌ السيعيٌ تزيطر علٍ العراؽ قبؿ قدكـ الزّجقٌ خيث أزس
البكيويكف ؽً ؽارس كالعراؽ كاّّهكاز ككرماف كالرم كهمذاف كأشؾواف إمارات كراثيٌ
أدت إلٍ إيجاد نكع مف اِزتقرار الزيازً ؽً دكلٌ الذّؽٌ العبازيٌَ كقد زيطر البكيويكف
علٍ مقاليد اّّمكرَ كتشرؽكا بسكؿ مطلؽ لكف هذا اِزتقرار كانت تسكبى بعض
اِضطرابات الناتجٌ عف النزاعات المذهبيٌ بؾعؿ تسيع اّّزرة البكيويٌ[8].
كاف الكضع الداذلً ؽً بػداد مزعزعن ا تسكبى خالٌ مف الؾكضٍ كعدـ اِزتقرار مما
زاعد علٍ تعبيد الطريؽ أماـ مومٌ دذكؿ الزّجقٌ إليوا كضـ العراؽ إلٍ دكلتوـ التً
أززكها ؽً ذرازاف كإيرافَ كذلؾ بؾعؿ الذّؽات اّّزريٌ داذؿ البيت البكيوًَ إذ قامت
النزاعات كالتناؽزات بيف اّّمراء البكيوييف مف جوٌ كبينوـ كبيف الجند مف جوٌ أذرلَ كما
انتسرت الؾتف بيف الجندَ بآضاؽٌ إلٍ رغبٌ الزّجقٌ ؽً إنقاذ الدكلٌ العبازيٌ الزنيٌ.
كاضخا بيف جّؿ الدكلٌ البيكيوً كبيف ابف
ؽؾً عاـ 424هػ1033 /ـ ظور التناؽس
ن
مزرخا للسػب
أذيى أبً كاليجارَ كذطب لوذا اّّذير ؽً بػدادَ كغدت المدينٌ
ن
كالمنازعات المذهبيٌ كاّّزريٌ.

كلما تكؽٍ جّؿ الدكلٌ ؽً عاـ 435هػ1044/ـ لـ يتمكف ابنى الملؾ العزيز مف
اِختؾاظ بالخكـ طكيّنَ مما دؽع أبك كاليجار إلٍ تثبيت أقدامى ؽً الخكـَ كازتقر ؽً بػداد
ؽً عاـ 436هػ1045 /ـ.
نتيجٌ لوذا التناؽس اّّزرمَ كبؾعؿ ثكرات الجند المزتمرة ؽقد اّّمف ؽً بػدادَ كقد
سعر الذليؾٌ العبازً بوذا التؾكؾ كاِنخّؿَ كرأل أف الدكلٌ البكيويٌ عاجزة عف إقرار
اّّمكر ؽً العراؽ[9].
دذكؿ الزّجقٌ بػداد
خيف سارؼ الزّجقٌ علٍ العراؽَ كاف أبك الخارث أرزّف البزازيرمَ أخد قادة
بنً بكيى اّّتراؾ المتسيعيف يزيطر علٍ بػداد كما جاكرهاَ كيتمتع بنؾكذ كبير لدرجٌ أنى
أضخٍ يذطب لى علٍ المنابر ؽً العراؽ كاّّهكازَ كلـ يعد بإمكاف أم مف الذليؾٌ العبازً
أك الملؾ البكيوً اتذاذ أم قرار يتعلؽ بأمكر الدكلٌ إِ بعد مكاؽقتىَ كقد سكؿ هذا القاُد
ذطرن ا خقيقينا علٍ الذّؽٌ العبازيٌ كالدكلٌ البكيويٌ.
أما ذطرق علٍ الذّؽٌ العبازيٌ ؽقد تجلٍ ؽً عاـ 446هػ1054 /ـَ خيف نسب
الذّؼ بينى كبيف الذليؾٌ القاُـ مما دؽعى لّتجاق نخك الؾاطمييفَ أما ذطرق علٍ الدكلٌ
البكيويٌ ؽقد تجلٍ ؽً الذّؼ الذم نسأ بينى كبيف الملؾ الرخيـ البكيوً مما هدد النؾكذ
البكيوً ؽً العراؽ بعد ضياع أمّؾ البكيوييف ؽً إيراف علٍ يد الزّجقٌ.
ؽً هذا الجك المضطرب ازتنجد الذليؾٌ بالزلطاف الزلجكقً طػرلبؾ طالبنا مزاعدتى
ضد البزازيرمَ انتوز الزلطاف هذق الؾرشٌَ كزار بجيكسى إلٍ بػدادَ كدذلوا ؽً عاـ
447هػ1055 /ـَ كاعترؼ الذليؾٌ بى زلطاننا علٍ جميع المناطؽ التً تخت يدق كأمر بأف
يذكر ازمى ؽً الذطبٌَ كهكذا دذؿ العراؽ ضمف داُرة نؾكذ الزّجقٌ العظاـ[10].
العّقٌ بيف الذّؽٌ العبازيٌ كالزلطنٌ الزلجكقيٌ
أقاـ طػرلبؾ ؽً بػداد ثّثٌ عسر سورن اَ عمؿ ؽً أثناُوا علٍ تدعيـ النؾكذ الزلجكقً
ؽً عاشمٌ الذّؽٌَ كتكثيؽ شلٌ الزّجقٌ بالذليؾٌَ كما عملت الذّؽٌ مف جانبواَ علٍ

تقكيٌ الركابط بينوا كبيف هذق القكة الجديدةَ ؽتزكج القاُـ مف أرزّف ذاتكف ذديجٌ ابنٌ
داككد جؾرم بؾَ أخ طػرلبؾ كذلؾ ؽً عاـ 448هػ1051 /ـَ ؽتـ بذلؾ التقارب بيف البيتيف
العبازً كالزلجكقًَ كازتقر نؾكذ الزّجقٌ ؽً العراؽ[11].
تمرد البزازيرم:
ؽً غمرة هذق اِنتشارات التً خققوا طػرلبؾَ قاـ البزازيرمَ مف مقرق الجديد –
الرخبٌ – بعدة خركات ارتداديٌ عزكريٌَ بودؼ إذراج الزّجقٌ مف بػداد.
ؽعلٍ الشعيد العزكرمَ نجد ؽً اِزتيّء علٍ المكشؿَ بعد أف هزـ الزّجقٌ قرب
زنجار ؽً عاـ 448هػ1056 /ـَ كأذذ يزتعد لدذكؿ بػدادَ كعلٍ الشعيد الزيازً أعلف
انضمامى إلٍ الؾاطمييف كذطب للذليؾٌ الؾاطمً الذم أرزؿ إليى الذلعَ مما أخدث
اضطرابات مذهبيٌ عنيؾٌ.
ؽً هذا الكقت عانٍ طػرلبؾ مف عدة شعكبات داذليٌَ اضطرتى للذركج مف بػداد
ؽً عاـ 449هػ1057 /ـَ كزار إلٍ المكشؿ لكضع خد للمساكؿ التً أثارها البزازيرم
ضدقَ ؽبزط نؾكذق علٍ ديار بكرَ ثـ عاد إلٍ بػداد خيث ازتقبلى الذليؾٌ بالترخاب كلقبى
(ملؾ المسرؽ كالمػرب) كيدؿ هذا التلقيب علٍ أف هذا الذليؾٌَ اعترؼ لطػرلبؾ بما
أضخٍ تخت يدق مف البّد ؽً المسرؽَ كأذف لى بازتذّص المػرب مف الؾاطمييف[12].
ثكرة إبراهيـ إيناؿ
ثـ خدث أف كاجى طػرلبؾ مسكلٌ جديدة تمثلت بتمرد قاـ بى أذكق إبراهيـ ايناؿ ؽً بّد
الجبؿَ ؽاضطر للذركج مف بػداد مرة أذرل لقمع هذا التمردَ ؽانتوز البزازيرم ذلؾَ
كدذؿ بػداد ؽً سور ذم القعدة 450هػ1058 /ـَ كذطب ؽيوا للذليؾٌ الؾاطمً مدة عاـ
كامؿَ كذرج الذليؾٌ منوا إلٍ عانٌ -بلد مسوكر بيف الرقٌ كهيث مف أعماؿ الجزيرة -
ملتجُا إلٍ قريش بف بدرافَ كأذذ يرازؿ طػرلبؾ يزتػيث بى.

عكدة طػرلبؾ إلٍ بػداد
كيبدك أف الذّؽٌ الؾاطميٌَ لـ تكف تملؾ القكة الكاؽيٌ ٓمداد البزازيرم ختٍ تختؾظ
بما كشلت إليىَ كما يبدك أف ثقتوا ؽً هذا الرجؿ لـ تكف كبيرة لذلؾ لـ تتخرؾ للقياـ بعمؿ
جدم كتركتى يكاجى المكقؼ منؾردنا أماـ قكة الزلطاف الذم ما لبث أف عاد إلٍ العراؽَ بعد
أف ؽرغ مف إذماد تمرد أذيىَ كأضطر البزازيرم إلٍ الذركج مف بػداد لعدـ قدرتى علٍ
الكقكؼ ؽً كجى الجيش الزلجكقًَ كمف ثـ قتؿ ؽً عاـ 451هػ1059 /ـ.
كبعد أف دذؿ طػرلبؾ بػداد دعا الذليؾٌ للعكدة إلٍ عاشمتى كازتقبلى ؽً النوركافَ
كأبدل اغتباطى بعكدتىَ كبذلؾ ازتتب اّّمر للزّجقٌ ؽً العراؽ كأشبخكا يمثلكف ظاهرة
جديدة ؽً خياة دكلٌ الذّؽٌ العبازيٌَ ؽقد اذتلؼ مكقؾوـ تجاق الذّؽٌ عف مكقؼ البكيوييف
بسكؿ عاـ ؽكانكا يخترمكف الذلؾاء تديننا ينبع مف عقيدتوـ كنسأتوـ الزنيٌ.
كمف جوٌ أذرل ازتطاع الزّجقٌ أف يكخدكا المسرؽ آزّمً مف جديد تخت
رايتوـ كيمدكا رقعتى ؽً غربً آزيا إلٍ خدكد البكزؾكر عف طريؽ جواد الدكلٌ البيزنطيٌَ
كيزتكلكا علٍ معظـ بّد الساـ مف الؾاطمييف.
ظلت العّقٌ الطيبٌ قاُمٌ بيف الذّؽٌ العبازيٌ كالزلطنٌ الزلجكقيٌ ما يقارب ثمانيٌ
عسر عامنا منذ أف أعلف طػرلبؾ قياـ دكلتى ؽً ذرازافَ ذشكشن ا أنوـ كانكا يخترمكف
الذّؽٌ العبازيٌ كيقدركنوا.
لكف زرعاف ما نسب الذّؼ بيف الطرؽيفَ بزبب مخاكلٌ طػرلبؾ اِزتُثار بجميع
الزلطات ؽً العراؽَ ختٍ تلؾ المتعلقٌ بالذليؾٌَ بآضاؽٌ إِ أنى خمؿ مكارد العراؽ
الماليٌ إلٍ الذزانٌ الزلجكقيٌَ ؽقد أناب عنى ؽً خكـ بػدادَ قبؿ أف يعكد إلٍ عاشمتى
الرمَ مكظؾنا زلجكقينا أطلؽ عليى ازـ (العميد) كما عيف مكظؾنا آذر لخؾظ اّّمف يعرؼ بػ (
السخنٌ ) يأتمر بأمرقَ كيتمتع بنؾكذ كبير ختٍ علٍ الذليؾٌَ كترؾ ؽً بػداد خاميٌ
عزكريٌَ كضمف بعض المدف لذكاشى[13].

كمما زاد اّّمكر تؾاقمناَ مخاكلٌ الزلطاف ربط البيتيف العبازً كالزلجكقً
بالمشاهرةَ ؽذطب ابنٌ الذليؾٌ متجاكزن ا بذلؾ تقاليد الذّؽٌ العبازيٌَ كهذا مطمد لـ يزع
إليى أخد مف قبؿَ كيبدك أف إقدامى علٍ هذق الذطكةَ كاف كزيلٌ لتدعيـ نؾكذق الزيازً
برابطٌ أدبيٌ قكيٌ مع الذّؽٌ العبازيٌَ لكف الراجد أف الزّجقٌ طمعكا ؽً منشب
الذّؽٌَ إِ أنوـ اؽتقركا إلٍ سركط النزب باعتبارهـ أعاجـَ كهدل التؾكير طػرلبؾ إلٍ
الزكاج مف ابنٌ الذليؾٌ أمّن ؽً أف يلد منوا كلدنا يككف لى مف سرعيٌ النزب كقكة الزّجقٌ
ما يكشلى إلٍ زدة الذّؽٌ.
كانت ردة الؾعؿ زلبيٌَ ؽقد انزعح الذليؾٌ القاُـ مف ذلؾ كازتعؾٍ الزلطاف ؽلـ يعؾىَ
كاضطر إلٍ قبكؿ طلبى كزكجى ابنتى ؽً عاـ 455هػ1063 /ـ[14].
كؽاتى:
كتكؽٍ الزلطاف طػرلبؾ رمضاف 455هػ  10 /زبتمبر 1063ـ

آلب أرزّف ( مخمد ) اّّزد السجاع
ذلؼ طػرلبؾ ككاف "عادِن خزف الزيرة كريمنا رخيمنا سؾك نقا علٍ الرعيٌ رؽيقنا علٍ
الؾقراءَ بارن ا بأهلى كبأشخابى كمماليكى كثير الدعاء بدكاـ ما أنعـ بى عليىَ كثير الشدقات
يتشدؽ ؽً كؿ رمضاف بذمزٌ عسر ألؼ دينارَ كِ يعرؼ ؽً زمانى جنايٌ كِ مشادرق
بؿ يقنع مف الرعايا بالذراج ؽً قزطيف رؽقنا بوـ "[15].
كزيرق نظاـ الملؾ:
أعتمد عليى ألب أرزّف ؽً الكزارة ككاف عالمنا عادِن خليمنا كثير العؾك ككاف مجلزى
خاؽّن بالؾقواء كأُمٌ المزلميف كأهؿ الذير كالشّحَ كقد أستور ببناء المدارس ؽً البّد
كذشص لوا الكثير مف النؾقات[16].
"ككاف كزير شدؽ يكرـ العلماء كالؾقراءَ كلما عشٍ الملؾ سواب الدكلٌ قتلمش
كذرج عف الطاعٌَ كطمع ؽً أذذ الملؾ مف ألب أرزّف ككاف مف بنً عـ طػرلبؾَ ؽجمع
كخسد كاختؾؿ لى ألب أرزّف ؽقاؿ لى الكزير :أيوا الملؾ ِ تذؼَ ؽإنً قد ازتذدمت لؾ
جندنا ليلينا يدعكف لؾ كينشركنؾ بالتكجى ؽً شلكاتوـ كذلكاتوـَ كهـ العلماء كالشلخاءَ
ؽطابت نؾزى بذلؾ"[17].
 المدارس النظاميٌكقاؿ بعض المؤرذكف أنوا أنسُت ؽً عود نظاـ الملؾ كقاؿ البعض اّّذر أنوا أنسُت
قبؿ ذلؾ بكثيرَ الموـ أف هذق المدارس قامت بدكرن ا هامنا ؽً تارير الزّجقٌ خيث عملت
هذق المدارس علٍ إعداد آنزاف الشالدَ كالمشلد لػيرق كأعتبر هذا الودؼ مومنا لبناء
اّّمٌ الشالخٌ[18].
ككاف عود ألب أرزّف رغـ قشرق ( 465/455هػ ) خاؽّن بجُّؿ اّّعماؿَ ؽؾً
الزنٌ اّّكلٍ مف خكمى أذضع ذتّف كهراة كشػانياف ؽً السماؿ السرقًَ ككاف نأشخابوا
قد سقكا عشا الطاعٌَ كرد البيزنطييف ؽً أزيا الشػرل علٍ أعقابوـ بعد أف ؽتد كثيرن ا مف
قّعوـ كغنـ غناُـ ِ تخشٍ كأزلـ كثير مف أهؿ هذق البّدَ كقد أسترؾ ملكساق بف ألب
أرزّف كالكزير نظاـ الملؾ ؽً هذق الخركب زنٌ 456هػَ كبعد قليؿ أذضع ألب أرزّف

جند خيث دؽف جدق اّّكبر زلجكؽ مما جعؿ لوا أهميٌ ذاشٌ ؽً نظرقَ كقمع الثكرة التً
قامت ؽً ؽارس ككرمافَ كؽً زنٌ 457هػ أذذ ؽً بناء المدرزٌ النظاميٌ ببػدادَ كؽً
الزنٌ التاليٌ كلٍ عودق ابنى ملكساقَ ؽبايعى أمراء دكلتىَ كذكر ازمى ؽً الذطبٌ ؽً جميع
البّد التً دانت لزلطانىَ كأقطع بّدق أؽراد البيت الزلجكقً.
كذلؾ أقطع ألب أرزّف مف بّد ذشكمٌ الؾاطمييف خلب كمكٌ كالمدينٌَ كأقيمت
الذطبٌ بخلب للذليؾٌ العبازً القاُـ كللزلطاف ألب أرزّف [19].
مكقعٌ مّذكرد
قاـ ألب أرزّف بخملٌ كبيرة ضد اّّقاليـ النشرانيٌ المجاكرة لخدكد دكلتىَ كقاد
جيسى نخك جنكب أذربيجاف كاتجى غربنا لؾتد بّد الكرج كالمناطؽ المطلٌ علٍ بّد
البيزنطييفَ ككاف زكاف الكرج يكثركف مف آغارة علٍ أذربيجاف ؽأشبخكا مشدر قلؽ
لزكاف المنطقٌَ كانضـ إليى كهك ؽً مدينٌ مرند ؽً أذربيجاف أخد أمراء التركماف كيدعٍ
طػتكيفَ ككاف داُـ آغارة علٍ تلؾ المنطقٌ عار نؽا بمزالكوا.
بعد ذلؾ أجتاز الجيش الزلجكقً نور الرس –نور يذرج مف قاليقّ كيمر بأراف -ؽً
طريقٌ إلٍ بّد الكرج مما أضطر ملؾ الكرج أف يوادف ألب أرزّف كشالخى علٍ دؽع
مؾتكخا أماـ الزّجقٌ للعبكر إلٍ اّّناضكؿ بعد الزيطرة
الجزيٌَ بعد ذلؾ أشبد الطريؽ
ن
بعد أف زيطركا علٍ قلب أرمينيٌَ كاف ذلؾ تخدينا لبيزنطٌ كأدرؾ أف ألب أرزّف يشبؼ
غزكق للبّد بشبػٌ الجواد الدينً كأف الخرب بيف المزلميف كالبيزنطييف أمرن ا ِ مؾر
منى[20].
الذركج للقتاؿ
ذرج ركماكنس ملؾ الركـ ؽً جمع كثير مف الركـ كالركس كالكرج كالؾرنجٌ
كغيرهـ مف السعكب النشرانيٌَ ختٍ قدر هذا الجمع بثّثماٌُ ألؼ جندمَ أعدهـ
آمبراطكر لمّقاة الزلطاف الزلجكقًَ الذم ما إف علـ باقتراب الركـ كمف معوـ ختٍ
ازتعد لألمرَ ككاف ؽً قلٌ مف أشخابى ِ تقارف بعدد الركـ كمف معوـ مف الجنكدَ ككاف

الجيش الزلجكقً يبلؼ عددق قرابٌ ذمزٌ عسر ألؾناَ كلـ يكف لديى كقت ِزتدعاء مدد مف
المناطؽ التابعٌ لىَ كقاؿ ألب أرزّف قكلتى المسوكرة" :أنا أختزب عند هللا نؾزًَ كإف
زعدت بالسوادة ؽؾً خكاشؿ الطيكر الذضر مف خكاشؿ الطيكر الػبر رمزًَ كإف
نشرت ؽما أزعدنً كأنا أمزً كيكمً ذير مف أمزً"
هجـ الزلطاف الزلجكقً بمف معى علٍ مقدمٌ اّّعداء ككاف ؽيوا عسركف ألؾنا معظموـ
مف الركسَ ؽأخرز المزلمكف عليوـ انتشارن ا عظيمنا كتمكنكا مف أزر معظـ قكادهـ.
عرض الشلد كلكف!
أرزؿ الزلطاف ألب أرزّف كؽدنا مف قبلى إلٍ إمبراطكر الركـ كعرض عليى
المشالخٌ كلكنى تكبر كطػٍ كلـ يقبؿ العرضَ كقاؿ :هيوات!! ِ هدنٌ إِ ببذؿ الرم -أم
بدذكؿ مدينٌ الرم الزلجكقيٌ -مما أغضب الزلطاف الزلجكقًَ كقاؿ لى إمامى أبك النشر
مخمد بف عبد الملؾ البذارم الخنؾً :إنؾ تقاتؿ عف ديف كعد هللا بنشرق كإظوارق علٍ
زاُر اّّديافَ كأرجك أف يككف هللا قد كتب بازمؾ هذا الؾتد ؽالقوـ يكـ الجمعٌ ؽً الزاعٌ
التً يككف ؽيوا الذطباء علٍ المنابرَ ؽإنوـ يدعكف للمجاهديف[21].
اندِع المعركٌ:
أعد المزلمكف العدة للمعركٌ الؾاشلٌ كاجتمع الجيسيف يكـ الذميس الذامس
كالعسريف مف ذم القعدة زنٌ 463هػ ؽلما كاف كقت الشّة يكـ الجمعٌ شلٍ الزلطاف
بالعزكر كدعا هللا تعالٍ كقاؿ  :نجف مع القكـ تخت الناقص  -يقشد قلٌ العدد -كأريد أف
أطرح نؾزً عليوـ ؽً هذق الزاعٌ يدعٍ ؽيوا لنا كالمزلميف علٍ المنابرَ ؽإما أف أبلؼ
الػرض كإما أف أمضً سويدنا إلٍ الجنٌَ ؽمف أخب أف يتبعنً منكـ ؽليتبعنًَ كمف أخب أف
ينشرؼ ؽليمض مشاخبنا ؽما هاهنا زلطاف يأمر كِ عزكر يؤمر ؽإنما أنا اليكـ كاخد منكـَ
كغاز معكـَ ؽمف تبعنً ككهب نؾزى هلل تعالٍ ؽلى الجنٌ أك الػنيمٌَ كمف مضٍ خقت عليى
النار كالؾضيخٌَ ؽقالكا :موما ؽعلت تبعناؾ كأعناؾ عليىَ ؽبادر كلبس البياض كتخنط
ازتعدادنا للمكت كقاؿ :إف قتلت ؽوذا كؾنًَ ثـ كقع الزخؼ بيف الطرؽيفَ كخمؿ المزلمكف

علٍ اّّعداءَ كنشر هللا المزلميف عليوـَ ؽقتلكا منوـ مقتلى عظيمٌ كأزركا منوـ جمكعن ا
كبيرةَ كاف علٍ رأزوـ ملؾ الركـ نؾزى [22].
قشٌ أزر إمبراطكر الركـ
إف أخد غلماف زعد الدكلٌ جكهر – آثيف -هك الذم أزر آمبراطكر ركمانكسَ ؽأراد
قتلىَ ؽقاؿ لى ذادـ مع الملؾ  ِ :تقتلى ؽإنى الملؾَ ككاف هذا الػّـ قد عرضى زعد الدكلٌ
جكاهر -أخد أمراء ألب أرزّف -علٍ الكزير نظاـ الملؾ ؽردق ازتخقارن ا لىَ ؽأثنٍ عليى
مازخا :عزٍ أف يأتينا بملؾ الركـ أزيرن اَ كمف العجيب أف هذا
جكاهرَ ؽقاؿ نظاـ الملؾ
ن
الػّـ هك الذم أزر آمبراطكر[23].
أذبر ألب أرزّف بنبأ أزر آمبراطكر ؽأمر بإخضارقَ ؽلما أخضر ضربى الزلطاف
ثّث مقارع بيدق كقاؿ لى :ألـ أرزؿ إليؾ ؽً الودنٌ ؽأبيت؟ ؽقاؿ :دعنً مف التكبير كأؽعؿ
ما تريدَ ؽقاؿ الزلطاف  :ما عزمت أف تؾعؿ بً إف أزرتنً؟ قاؿ :أؽعؿ القبيدَ قاؿ الزلطاف:
ما تظف أننً أؽعؿ بؾ؟ قاؿ :إما أف تقتلنً كإما أف تسورنً ؽً بّد آزّـَ كاّّذيرة بعيدة
كهً العؾك كقبكؿ اّّمكاؿ كاشطناعً ناُبنا عنؾَ قاؿ :ما عزمت علٍ غير هذاَ ؽؾداق
الزلطاف بألؼ ألؼ دينار كذمزماٌُ ألؼ دينارَ كأف يرزؿ إليى عزاكر الركـ ؽً أم كقت
يطلبواَ كأف يطلؽ كؿ أزير ؽً بّد الركـ[24].
أما الركـ ؽبادركا كملككا آذرَ ؽلما قرب أرمانكس سعر بزكاؿ ملكىَ ؽلبس الشكؼ
كتشكؼَ كترهب ثـ جمع ما كشلت يدق إليى نخك ثّثماٌُ ألؼ دينارَ كبعث بوا كاعتذر
كقيؿ :إنى غلب علٍ ثػكر اّّرمف[25].
أما أهـ الدركس المزتؾادة مف هذق المكقعٌ هك آذّص هلل تعالٍ كاِزتعداد للمكت
ؽً زبيلى ؽرغـ الؾرؽ الكبير بيف عدد المزلميف كالبيزنطييف إِ أف المزلميف ازتطاعكا
اِنتشار علٍ البيزنطييف كليس اّّمر عدد كِ عتاد كلكنى نشر مف هللا عز كجؿ عندما
كانت النيٌ ذالشٌ هلل عز كجؿ.

كمف اّّمكر التً يجب آسارة إليوا ؽً هذق المكقعٌ هك دكر العلماء ؽً تثبيت القادة
كالجنكد كتذكيرهـ باهلل كاليكـ اآلذرَ ؽعندما يشلد خاؿ العلماء يشلد أخكاؿ الرعيٌ
كبالتالً يشلد خاؿ اّّمٌ كلوا .
كلوذا نجد أف مكقعٌ مّذكرد كاف لى ا أثر بالؼ ؽقد انتسر الزّجقٌ ؽً آزيا الشػرل
كضمكا إلٍ ديار آزّـ مزاخٌ تزيد عف 400ألؼ كيلكمترَ كما تعتبر هذق المكقعٌ نقطٌ
تخكؿ ؽً التارير آزّمً ؽألكؿ مرة يقع آمبراطكر نؾزى أزير ؽً أيدم المزلميفَ
كتعد هذق المكقعٌ أكبر نكزٌ ؽً تارير آمبراطكريٌ البيزنطيٌ إذ أشبخت اّّراضً
البيزنطيٌ تخت رخمٌ الزّجقٌ كلذلؾ يزميوا بعض المؤرذيف بازـ الملخمٌ الكبرل[26].
كؽاة ألب أرزّف:
تكؽٍ ؽً جمادم اآلذرة زنٌ 465هػ كقيؿ أنى تكؽٍ عف عمر أربعيف زنٌ أك كاخد
كأربعيف زنٌ[27].
ملكساق (485-465هػ1092-1072 /ـ)
كاف ملكساق كما كشؾى ابف ذلكاف" :أخزف الملكؾ زيرة ختٍ كاف يلقب بالزلطاف
العادؿ]" َ"[28ككاف يجلس للمظالـ بنؾزى كيقضً بيف الناس بالقزطاس المزتقيـ كما كاف
مؾتكخا لكؿ قاشد بخيث يزتطيع أم سذص مف أؽراد سعبى أف يتشؿ بى ؽً زوكلٌ
بابى
ن
كيزر لرؽع ظّمتى أك التعبير عما لخقى مف اضطوادَ ككاف الزبؿ ؽً أيامى آمنىَ كالقكاؽؿ
تزير مف بّد ما كراء النور إلٍ أقشٍ بّد الساـ ؽً أمف كطمأنينٌ"[29].
ذلؼ ألب أرزّف ابنى ملكساق كتكلٍ الخكـ كهك ؽً الزابعٌ عسر أك الثامنٌ عسر مف
خكمىَ كقد خدثت ؽً بدايٌ عودق عدة ثكرات كلكنى ازتطاع القضاء عليواَ ككاف مما يميز
ملكساق أنى كاف مكلعنا بالؾلؾ كسجع درازٌ العلكـ الدينيٌ كالعقليٌ بمعكنٌ كزيرق المسوكر
نظاـ الملؾ الذم أزس المدرزتيف العظميتيف اللتيف تعرؽاف بازمى ؽً بػداد كنيزابكرَ
كتعرؼ كؿ منوما بازـ المدرزٌ النظاميٌ كما أزس المدرزٌ الخنؾيٌ ببػداد [30].

مناشرتى للمظلكميف:
إف انتسار العدؿ مف اّّمكر الوامٌ ؽبدكنى تنوار اّّمـَ كقد انتبى ملكؾ الزّجقٌ لوذا
اّّمر
كجعلكق أزاس دكلتوـَ كمثاؿ علٍ ذلؾ ما ؽعلى ملكساق عندما استكٍ إليى ؽّح أف
غلمانَا لى أذذكا لى خمؿ بطير هك رأس مالىَ ؽقاؿ :اليكـ أرد عليؾ خملؾَ كبالؾعؿ قاـ
كأعطٍ الرجؿ خملى[31].
كأيضن ا مف اّّمكر التً تسير إلٍ عدلى أنى أزقط مرق بعض المككسَ ؽقاؿ لى رجؿ مف
المزتكؽيف :يا زلطاف العالـ إف هذا يعدؿ زتماٌُ ألؼ دينار كأكثرَ ؽقاؿ" :كيخؾ إف الماؿ
ماؿ هللا كالعباد عبيدق كالبّد بّدق كإنما يبقٍ هذا لً عند هللا كمف نازعنً ؽً هذا ضربت
عنقى"[32].
كتكؽٍ الزلطاف ملكساق زنٌ 485هػ1092 /ـ [33].
عود التؾكؾ كالضعؼ كانويار الدكلٌ الزلجكقيٌ:
بعد كؽاة الزلطاف ملكساق تؾككت الدكلٌ
الزلجكقيٌ كبدأت عكامؿ الضعؼ كاِنويار
تدب ؽً أكشالوا بيف أبناُى كإذكتى كأخؾادقَ
ؽضعؾت بالتالً زيطرة الدكلٌ علٍ مذتلؼ
أقاليمواَ كمف اّّزباب التً أدت إلٍ هذا
الضعؼ تناؽس اّّمراء علٍ عرش الزلطنٌَ
اّّمر الذم أخدث انقزامنا كبيرن ا كبشؾٌ ذاشٌ بيف بركياركؽ اِبف اّّكبر لملكساق كأذيى
اّّشػر مخمكدَ كانقزـ الزّجقٌ إلٍ ؽريقيف متنازعيف كؿ منوما يجاهر بالعداء إلٍ
اّّذر[34].
كقد دب الضعؼ ؽً أكشاؿ دكلٌ الزّجقٌ ؽؾً عاـ ( 536هػ1141 /ـ ) انوزـ
الزلطاف زنجرَ آذر الزّطيف الزّجقٌ العظاـ أماـ القراذطاُييفَ كما تجددت الذّؽات
الزلجكقيٌ اّّزريٌ ؽً كؿ مكاف مف ذرازاف كالعراؽ ؽً عاـ ( 541هػ1146 /ـ).

كلما تكؽٍ الزلطاف مزعكد ؽً عاـ ( 547هػ/ 1152ـ ) ؽقدت الدكلٌ الزلجكقيٌ ؽً
العراؽ ركننا كبيرن اَ ؽأشابوا الكهف كأذذت بالتداعً كعمتوا اِضطراباتَ مما أدل إلٍ
تقلص النؾكذ الزلجكقً ؽً العرؽ سيُنا ؽسيُنا ختٍ زاؿ ؽً النوايٌ.
ازدادت أكضاع دكلٌ زّجقٌ العراؽ تدهكرن ا بعد كؽاة مخمد الثانً ؽً عاـ ( 554هػ/
1159ـ)[35].
زالت دكلٌ الزّجقٌ العظاـ ؽً عاـ ( 552هػ1157 /ـ) بمقتؿ الزلطاف زنجر علٍ
أيدم الػز ؽً خيف زالت دكلٌ زّجقٌ العراؽ ؽً عاـ ( 590هػ1194/ـ ) بمقتؿ الزلطاف
طػرؿ الثالث علٍ يد عّء الديف تكش ذكارزمساق[36].
كعند الخديث عف تلؾ الؾترة التً سودت تدهكر أكضاع الزّجقٌ ِبد أف نسير إِ أف
الزّجقٌ انقزمكا إلٍ عدة ؽركع رُيزيٌ كهً:
 -1الزّجقٌ العظاـ:
كيطلؽ علٍ طػرلبؾَ كألب أرزّفَ كملكساقَ كهـ الجديريف بوذا اللقب كهناؾ ثّثٌ
آذركف يضعوـ البعض ؽً هذا التشنيؼ كهـ ركف الديف أبك المظؾر بركياركؽَ كغياث
الديف أبك سجاع مخمدَ كمعز الديف زنجر أخمد إِ أف هؤِء الثّثٌ ذاضكا كثيرن ا مف
الخركب ضد أبناء بيتوـ كعانت الدكلٌ ؽً عودهـ مف عكامؿ الؾرقٌ كالتمزؽ[37].
 -2زّجقٌ العراؽ:
كيطلؽ علٍ أمراء الزّجقٌ الذيف زيطركا علٍ العراؽ كالرم كهمذاف ككردزتاف
كأزتمر نؾكذهـ مف زنٌ 511هػ 1117 /ـ إلٍ زنٌ 590هػ 1194/ـ خيث تمكف
الذكارزميكف مف القضاء عليوـ.
 -3زّجقٌ كرماف:
كقد بدأ نؾكذهـ ؽً الجنكب السرقً لؾارس كؽً بعض مناطؽ الكزط زنٌ 433هػ
1042/ـ كازتمر ختٍ زنٌ 583هػ1187 /ـ خيف قضٍ التركماف علٍ زلطانوـ هناؾ.

 -4زّجقٌ الساـ:
ككاف نؾكذهـ ؽً المناطؽ التً ازتكلٍ عليوا الزّجقٌ مف الؾاطمييف أك الركـ ؽً
الجزيرة كالساـ كانتوٍ نؾكذهـ زنٌ 511هػ1117 /ـ علٍ أيدم أتابكٌ الساـ كالجزيرة.
 -5زّجقٌ الركـ:
كاف نؾكذهـ ؽً اّّراضً التً ازتطاع الزّجقٌ اِزتيّء عليوا مف الركـ ؽً آزيا
الشػرل كأزتمر نؾكذهـ ختٍ زنٌ 700هػ1301 /ـ خيف ازتطاع اّّتراؾ العثمانيكف
القضاء عليوـ [38].
الزّجقٌ كالخركب الشليبيٌ
كاف مف الطبيعً أف يقكـ الزّجقٌ بالتشدم للخركب الشليبيٌ كخمايٌ العالـ
آزّمً مف أذطارهاَ كلكف ذلؾ لـ يخدث بزبب تمزؽ دكلتوـ بعد ملكساقَ كاستعاؿ
الشراع ؽيما بينوـ للزيطرة علٍ الساـ مما أدل إلٍ إتاخٌ الؾرشٌ لنجاح الخملٌ الشليبيٌ
اّّكلٍ[39].
ؽقد أكتزد الشليبيكف قكات زّجقٌ الركـ ؽً آزيا الشػرل ؽاتجوكا إلٍ نيقيٌ
لّزتيّء عليواَ ككاف قلح أرزّف متػيبنا عف المدينٌَ كؽرض الشليبيكف الخشار علٍ
شلخا زرينا مع البيزنطييف
المدينٌ كاضطرت الخاميٌ إلٍ اِزتزّـ بعد أف عقدت
ن
المستركيف مع الشليبييف ؽً الخشار علٍ أف تزليـ المدينٌ مقابؿ أِ يتعرض أخد للزلب
كالنوب كذلؾ ؽً 491هػ1097 /ـ.
بعد ذلؾ ازتطاع الشليبييف اِنتشار علٍ الزّجقٌ ؽً مكقعٌ دكريليكـ تلؾ المكقعٌ
التً كاف لوا أثارن ا بالػٌ ّّف تلؾ الوزيمٌ جعلت الزّجقٌ يذزركف بعض ما كزبكق ذّؿ
أكثر مف عسريف عامناَ كرغـ هذق الوزيمٌ إِ أف الزّجقٌ اكتزبكا اختراـ الشليبييف بما
تخلكا بى مف سجاعٌَ كبما اتبعكق مف أزاليب علميٌ ؽً ؽنكف الخرب[40].
بعد ذلؾ تقدـ الشليبيف إلٍ أنطاكيٌ كخاشركها ختٍ ازتزلمت كؽر أميرها الزلجكقً
باغً زيافَ ثـ زاركا إلٍ معرة النعماف –ينتزب إليوا الساعر أبك العّء المعرم–

ؽخاشركها ختٍ ازتزلـ أهلوا ؽقتلكا منوـ الكثيرَ ثـ خدثت مذبخٌ بيت المقدس التً راح
ضخيتوا زبعيف ألؾنا مف زكاف المدينٌ.
كقد كقؼ الزّجقٌ عاجزيف أماـ طكؽاف الشليبييفَ ؽقد كانت أكضاع دكلتوـ تنتقؿ مف
زًء إلٍ أزكأَ ككانت الذّؽٌ العبازيٌ جزمنا بّ ركحَ كلـ يكف كضع الؾاطمييف ؽً
مشر بأؽضؿ خاِن.
كظؿ اّّمر كذلؾ ختٍ كلٍ الزلطاف مخمكد بف مخمد بف ملكساقَ عماد الديف زنكً
إمارة المكشؿ كالبّد التابعٌ لواَ ؽكاف ذلؾ ؽاتخٌ ذير للمزلميفَ خيث ازتطاع عماد الديف
مد نؾكذق إلٍ الجزيرة كالساـَ ككاف أعظـ إنجاز خققى هك ازترداد مدينٌ الرها مف أيدم
الشليبييف 539هػ1114 /ـ [41].
مكاقؼ مومٌ
 الباطنيٌ كالزّجقٌ:الباطنيٌ هً ؽرقٌ جعلت الباطؿ أزازنا لؾوـ أمكر الديف كتلجأ إلٍ تأكيؿ النشكصَ
كتضـ هذق الؾرقٌ القرامطٌ كالذرميٌ كآزماعليٌ كالخساسيفَ كاستورت هذق الؾرقٌ
بالعديد مف مخاكِت اِغتياِت علٍ مر التارير.
كقد ظورت خركٌ الباطنيٌ ؽً العشر الزلجكقً بشكرة أقلقت زّطيف الزّجقٌَ
ؽقد ازتطاع زعيموـ الخزف بف الشباح اِزتيّء علٍ قّع خشينٌ ؽً ؽارسَ أسورها
قلعٌ ( َألَمكت) بنكاخً قزكيف التً ظلت معقؿ الخركٌ الباطنيٌ لما يقرب قرنيف مف الزماف.
كقد خاكؿ نظاـ الملؾ أف يضع خدنا لنؾكذ الباطنيٌ كأمر بمطاردتوـ ؽً كؿ مكافَ
كأرزؿ جيسنا لّزتيّء علٍ ألمكت كلكنى قتؿ ؽً رمضاف زنٌ 485هػ /أكتكبر 1092ـ
كرجد المؤرذكف قياـ الباطنيٌ بقتلى[42].
كقد قاـ الزّجقٌ بمخاكِت متتاليٌ لتشؾيٌ قكاعد الباطنيٌ كمخاشرة نساطوـ ك
نجخت بعض تلؾ المخاكِت ككاجى بعضوا الؾسؿ.

ككاف الزلطاف ملكساق أكؿ زّطيف الزّجقٌ الذيف خاكلكا مكاجوٌ ذطر الباطنيٌ
ؽأرزؿ إليوـ جيسنا بقيادة أرزّف طازف كلكنى هزـ هزيمٌ منكرة.
كتعتبر الجوكد التً قاـ بوا الزلطاف غياث الديف مخمد بف ملكساق ضد الباطنيٌ أذطر
ما كاجوتى هذق الخركٌ ؽً عود الزّجقٌَ ؽؾً زنٌ 500هػ1107 /ـ تكجى الزلطاف مخمكد
بنؾزى إلٍ أشبواف لخرب الباطنيٌ الذيف كانكا يعتشمكف بقلعٌ (ساهدز) المنيعٌ بزعامٌ
أخمد بف عبد الملؾ بف عطاش كقد نجد الزلطاف مخمد ؽً اِزتيّء علٍ هذق القلعٌ كقتؿ
زعيموا ابف عطاش ككثيرن ا مف الباطنيٌ ؽً ذم القعدة 500هػ /يكنيك 1107ـ.
كؽً عود الزلطاف معز الديف زنجر ( )1157-1117 /552-511قتؿ الباطنيٌ كزيرق
معيف الملؾ أبا نشر أخمد بف الؾضؿ زنٌ (521هػ1127/ـ) كأدرؾ الزلطاف مدل
ذطكرتوـَ ؽاتبع معـ زيازٌ الموادنٌ[43].

كرغـ كؽاة زعيـ الباطنيٌ الخزف بف الشباح زنٌ 518هػ1124 /ـ ؽإف الزّجقٌ لـ
يزتطيعكا ازترداد قلعٌ ألمكت منوـَ ؽظلت تخت زيطرتوـ ختٍ ازتكلٍ عليوا المػكؿ زنٌ
654هػ1256/ـَ كلـ ينخشر نساط آزماعيليٌ الباطنيٌ ؽً عود الزّجقٌ ؽً بّد ؽارس
بؿ امتد إلٍ الساـ ككانت لى أثارق المدمرةَ كأتزع نساطوـ ؽً خلب ؽً عود أميرها
الزلجكقً رضكاف بف تتش بف ألب أرزّف (1131-1095/507-488ـ) كخينما تشدل لوـ
أمير دمسؽ تاج الملكؾ بكرم بف طػتكيف زنٌ (523هػ1129/ـ) كقتؿ منوـ آِ نؽا تربشكا بى
كهاجمكق زنٌ (525هػ1131 /ـ) كجرخكق جراخات ذطيرة تكؽً متأثرن ا بوا ؽً العاـ
التالً.
كقد أثرت المتاعب التً أثارها الباطنيٌ ؽً كجى الزّجقٌ ؽً قدرتوـ علٍ القياـ بدكر
أكثر إيجابيٌ ؽً التعامؿ مع الشليبييف[44].

أسور علماء الدكلٌ الزلجكقيٌ
 أبك إزخاؽ السيرازم:كهك مف أسور علماء المدارس النظاميٌ ككاف إمامنا ؽً الؾقى كاّّشكؿ كالخديث
كؽنكف كثيرة كمف سعرق:
أخب الكأس مف غير المداـ *** كألوك بالخزاب بّ خراـ
كما خبً لؾاخسٌ كلكف *** رأيت الخب أذّؽ الكراـ
كقاؿ:
زألت الناس عف ذؿ كؽً *** ؽقالكا :ما إلٍ هذا زبيؿ
تمزؾ إف ظؾرت بكد خر *** ؽإف الخر ؽً الدنيا قليؿ
كقاؿ:
كلك أنً جعلت أمير جيش *** لما قاتلت إِ بالزؤاؿ
ّّف الناس ينوزمكف منى *** كقد ثبتكا ّّطراؼ العكالً
كقد امتدخى السعراء ؽً خياتىَ كمنوـ عاشـ بف الخزف خيث قاؿ ؽيى:
تراق مف الذكاء نخيؼ جزـ *** عليى مف تكقدق دليؿ
إذا كاف الؾتٍ ضذـ المعانً *** ؽليس يضيرق الجزـ النخيؿ][45

 آماـ الػزالً:مف أسور علماء المدارس النظاميٌ ككاف لى العديد مف المؤلؾات منوا علٍ زبيؿ المثاؿ
ِ الخشر:
المنذكؿ ؽً أشكؿ الؾقىالكجيزمآذذ الذّؼميزاف العقؿتواؽت الؾّزؾٌإخياء علكـ الديفالمنقذ مف الضّؿالمزتشؾٍ ؽً علـ اّّشكؿ][46 عبد الملؾ الجكينً:يعتبر أيضن ا مف أسور علماء العشر الزلجكقً ككاف لى الكثير مف المؤلؾات منوا:
ما هك ؽً العقيدة:
لمع اّّدلٌ ؽً قكاعد أهؿ الزنٌالسامؿ ؽً أشكؿ الديفسؾاء الػليؿ ؽً بياف ما كقع ؽً التكراة كآنجيؿ مف التبديؿرزالٌ ؽً أشكؿ الديفكتاب النؾسمدارؾ العقكؿككاف لى مؤلؾات ؽً الؾقى مثؿ:

نوايٌ المطلب ؽً دكلٌ المذهبمذتشر النوايٌالبرهاف ؽً أشكؿ الؾقىالتلذيص ؽً نأكؿ الؾقى][47أزباب زقكط دكلٌ الزّجقٌ؟
لقد تضاؽرت عدة عكامؿ كانت زببنا ؽً زقكط الزلطنٌ الزلجكقيٌ منوا :
الشراع داذؿ البيت الزلجكقً بيف اّّذكة كاّّعماـ كاّّبناء كاّّخؾاد.تدذؿ النزاء ؽً سُكف الخكـإذكاء نار الؾتنٌ بيف الخكاـ الزّجقٌ مف قبؿ بعض اّّمراء كالكزراء كاّّتابؾ.ضعؼ الذلؾاء العبازييف أماـ القكة العزكريٌ الزلجكقيٌَ ؽلـ يتكرعكا عفاِعتراؼ بسرعيٌ كؿ مف يجلس علٍ عرش الزلطنٌ الزلجكقيٌ كالذطبٌ لكؿ منتشر
قكم.
عجز الدكلٌ الزلجكقيٌ عف تكخيد بّد الساـ كمشر كالعراؽ تخت رايٌ الذّؽٌالعبازيٌ.
اِنقزاـ الداذلً بيف الزّجقٌ كالذم كشؿ إلٍ الشداـ العزكرم مما أنوؾ قكةالزّجقٌ ختٍ انوارت زلطتوـ ؽً العراؽ.
المكر الباطنً الذبيث بالدكلٌ الزلجكقيٌَ كتمثؿ ؽً خمّت التشؾيٌ المزتمرةِغتياؿ زّطيف الزّجقٌ كزعماُوـ كقادتوـ.

الػزك الشليبً القادـ مف كراء البخار كشراع الدكلٌ الزلجكقيٌ مع هذق الجخاؽؿالقادمٌ مف أكربا[48].

][1د/علً محمد الصالبً :دولٌ السالجقٌ ص.19
][2السابق نفسى ص.21
][3حسن إبراهيم حسن :تاريخ اإلسالم .10-8 /4
][4السابق نفسى .10/4
][5السابق نفسى .24/4
][6حسن إبراهيم حسن :تاريخ اإلسالم.10/4
][7السابق نفسى .11/4
][8محمد سويل طقوش :تاريخ الدولٌ العباسيٌ ص.223
][9د /محمد سويل طقوش :تاريخ الدولٌ العباسيٌ ص.239 -238
][10السابق نفسى ص.240 -239
][11السابق نفسى ص240
][12د /محمد سويل طقوش :تاريخ الدولٌ العباسيٌ ص.241- 240
][13د /محمد سويل طقوش :تاريخ الدولٌ العباسيٌ ص.242-241
][14السابق نفسى ص.243
][15ابن كثير:البدايٌ والنوايٌ .39/16
][16حسن إبراهيم حسن :تاريخ اإلسالم .34 /4
][17ابن كثير :البدايٌ والنوايٌ .793/15
][18د /علً محمد الصالبً :دولٌ السالجقٌ ص.283
][19حسن إبراهيم حسن :تاريخ اإلسالم .26 /4
][20د /علً محمد الصالبً :دولٌ السالجقٌ ص.78
][21السابق نفسى ص .79
][22د /علً محمد الصالبً :دولٌ السالجقٌ ص.80-79
][23حسن إبراهيم حسن :تاريخ اإلسالم .27 /4
][24السابق نفسى .27/4
][25د /علً محمد الصالبً :دولٌ السالجقٌ ص.80
][26د /علً محمد الصالبً :دولٌ السالجقٌ ص.81-80
][27السابق نفسى ص.84
][28وفيات األعيان .374-371/4
][29السابق نفسى .372/4
][30حسن إبراهيم حسن :تاريخ اإلسالم .31-30/4
][31د /علً محمد الصالبً :دولٌ السالجقٌ ص.88
][32ابن كثير :البدايٌ والنوايٌ .132/16

][33حسن إبراهيم حسن :تاريخ اإلسالم .36/4
][34السابق نفسى ص.131
][35د /محمد سويل طقوش :تاريخ الدولٌ العباسيٌ ص.246-245
][36د /محمد سويل طقوش :تاريخ الدولٌ العباسيٌ ص.246-245
][37محمد قبانً :الدولٌ العباسيٌ من الميالد إلٍ السقوط ص.114
][38السابق نفسى ص.115-114
][39محمد قبانً :الدولٌ العباسيٌ من الميالد إلٍ السقوط ص.116 -115
][40د /علً محمد الصالبً :دولٌ السالجقٌ ص .465 -464
][41محمد قبانً :الدولٌ العباسيٌ من الميالد إلٍ السقوط ص.116
][42محمد قبانً :الدولٌ العباسيٌ من الميالد إلٍ السقوط ص.117
][43السابق نفسى ص .118 -117
][44محمد قبانً :الدولٌ العباسيٌ من الميالد إلٍ السقوط ص.118
][45د /علً محمد الصالبً :دولٌ السالجقٌ ص .346
][46د /علً محمد الصالبً :دولٌ السالجقٌ ص.363-362
][47السابق نفسى ص .355
][48د /علً محمد الصالبً :دولٌ السالجقٌ ص .176-175
التاريخ األموي بين اإلجحاف واإلنصاف (بتصرف طفيف)
بقلم د .راغب السرجاني  -موقع islamstory.com

