
 المادة: دوٌالت المشرق االسالمً

 م.د مروان سالم نوريمدرس المادة: 

 المرحلة :الثالثة, 

 جامعة دٌالى /كلٌة التربٌة االساسٌة/ قسم التارٌخ.

 المحاضرة السادسة :االمارات العربية واالسالمية في المشرق:

 ه(:545-424االمارة السلجوقية:) -(5)
الفعلية لقيام السلطنة السلجوقية في خراسان، ألن طغرل بك باشر، مُنذ ذلك ىـ البداية 424يُعد عام     

التاريخ، مهامو السياسية والقيادية واإلدارية. وأما اعتراف الخليفة العباسي بو سلطاناً، والذي جاء متأخرًا، 
ما أنو شكلي ىـ، فلم يغير من الواقع فاعتراف الخليفة ىو بمثابة اعتراف باألمر الواقع، ك432في عام 

فقط إلضفاء الشرعية على السلطنة الناشئة حتى يرضى عنها الناس ويقبلوا بحكمها، ألن الخالفة لم تكن 
تملك قوة مادية تسمح بالتدخل والمساىمة في األحداث السياسية، وكان الخليفة يعترف عادة بالسلطان 

 المنتصر والدولة المنتصرة .
ثر كبير في تاريخ المشرق اإلسالمي وغربي آسيا بشكل خاص، والتاريخ كان لقيام السلطنة السلجوقية أ   

اإلسالمي بعامة؛ ذلك أن السلطنة قد أسهمت في توجيو األحداث السياسية في المشرق اإلسالمي 
 بشكل بارز، وفي رسم سياسة توسعية باتجاه العالم النصراني، لنشر العقيدة اإلسالمية .

جاح، أغراه بالتمدد نحو العراق، قلب العالم اإلسالمي، للسيطرة على * إن ما حقَّقو طغرل بك من ن
الخالفة العباسية وإقامة دولة سلجوقية مترامية األطراف، يُعد ىذا التوجهطبيعيًا، فكل من سبقوه في 
السيطرة على خراسان تطلَّعوا إلى التمدد نحو الغرب للسيطرة على بغداد والتحكم بمقدرات الخالفة 

ة، ولنا في محاوالت السامانيين والصّفاريين والغزنويين أمثلة كافية، أضف إلى ذلك، فقد ىدف العباسي
   .طغرل بك إلى إنقاذ الخالفة، والمذىب السنيَّ من السيطرة البويهية

ىـ أكبر قوة في العالم اإلسالمي خاصة بعد أن فرضوا سيطرتهم على بالد 444صبح السالجقة في عام أ
على الغزنويين والبويهيين ، وتوغلوا داخل أراضي الدولة البيزنطية واصطدموا بجيش الروم فارس وتغلبوا 

وبذلك أعطوا دفعة قوية للجهاد ضد الروم الذين عاثوا فسادًا أيام البويهيين في أراضي الخالفة العباسية 
وبهذه الصورة لعدم قدرة الخالفة ولعدم اكتراث أمراء البويهيين بالجهاد، وقد أكسب ىذا العمل 

السالجقة شعبية كبيرة وسمعة حسنة بين جماىير الناس التي كانت في الماضي القريب ترى وتسمع عن 
وكانت السلطة البويهية في بغداد تتداعى   تغطرس الروم وتنادي السلطة بضرورة مجابهتهم دون جدوى 



أخرى، واالنشقاق في صفوف بسبب الخالفات بين األمراء البويهيين من جهة ورجال الدولة من جهة 
الجيش البويهي خاصة بين فرعيو الرئيسين التركي والديلمي، ويبدو أن الدعوة وجهت السالجقة الحتالل 
بغداد ليس من قبل الخليفة العباسي فقط بل من قبل الوزير رئيس الرؤساء والذي كان على خالف شديد 

(. 3عتنق مذىب الفاطميين العبيديين وخطب لهم )مع قائد الجيش التركي أبو الحارث البساسيري الذي ا
لقد كان الوضع السياسي في العراق مشجعًا لطغرل بك على دخول بغداد، وىذا ما قام بو فعاًل في شهر 

ىـ وكان طغرل بك قد أظهر أنو يريد الحج وإصالح طريق مكة والمسير إلى الشام 444المحرم من سنة 
اهلل الفاطمي ىناك، فسار إلى ىمذان وأمر أتباعو بإعداد األقوات ومصر والقضاء على حكم المستنصر ب

وىو  -(، وأرسل إلى الخليفة العباسي يخبره بأنو يدين لو بالطاعة ويستأذنو في دخول بغداد 4والمؤن )
 فأذن لو، ودخل العراق عن طريق حلوان من السنة نفسها . -في طريقو إلى مكة 

العباسية في بغداد ونصروا مذىبها السّني بعد أن أوشكت على االنهيار لقد ساند السالجقة الخالفة 
في مصر والشام، فقضى « الفاطمي»بسبب النفوذ البويهي الشيعي في إيران والعراق، والنفوذ العبيدي 

، لقد استطاع طغرل بك الزعيم « الفاطمية»السالجقة على النفوذ البويهي تمامًا وتصدوا للخالفة العبيدية 
 .ىـ في بغداد 444يسقط الدولة البويهية عام  سلجوقي أنال
  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


