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 ملخصال
ونذر دمو ومالو مف  ةالجقو العظاـ في الدولة السمجوقياف السمطاف سنجر مف السالطيف الس

اجل قياـ وتكويف وتوسيع الدولو وقد تولى حكـ  السمطنو السمجوقيو واصبح سمطانا معظما لدى 
فترات في تمثيل السالجقو وتوسعت الدولة  السالجقو في المشرؽ االسالمي وكانت فقترة حكمو اطوؿ

السمجوقيو نحو المشرؽ واقيمة الخطبو لو عمى منابر الدولة السمجوقيو المترامية االطراؼ ألكثر مف 
انجازاتو العسكريو في الحرب والسمـ مضافا الييا انجازاتو السياسية وغفرانو  فضاًل عفاربعيف سنو  

اده عف السمطنو، ولذا يكوف عصره العصر الذىبي السمجوقي لخصومو وابناء اخوتو ممف حاوؿ ابع
ألنيا توسعت شرقا وغربا واصبحت يحسب ليا الف حساب . وكاف عصره عصر التعاوف والتأخي 
والسماح في بعض االحياف وعصر الحرب والفتف في احيانا اخرى . وكاف السمطاف سنجر بمثابة خيمة 

 .  السالجقو في المشرؽ 
Abstract 

 

    The sultan Sinjer is one of great Saljuk sultans  in the Saljuk state and 

he sacrified his self and fund for construction of state. He got authorit in 

saljuk sultanat and become glorified sultan for sujuks in the Islamic 

Levant. His period of leadsing was the  more long in the representation of 

saljuks. The saljuks state had got  lare to the Levant and the discourses 

was made for him for more than fourty years in addition to his military 

executions in the war and peace and also his political execution and his 

forgive to his enemies and his brothers sons who tried to get him away of 

the authority. So  his period is the the saljuk golden period because his 

state go to the Est and west and become more stronger . His time was 

cooperation,  fraternity and forgiving and sometime war and witch time. 

The sultan Sinjer was Saljuks tent in the Levant. 

 المقدمة
الطاىريف الطيبيف   عو ملسو هيلع هللا  وعمى اىل بيتو والصالة والسالـ عمى خير خمق هللا سيدنا دمحم    

وصحبو وسمـ اجمعيف نظرًا ألىمية موضوع السمطاف سنجر لكونو مف السالطيف العظاـ في 
الدولة السمجوقية ونذر دمو مف اجل قياميا وتوسعيا وانتشارىا وقد تولى حكـ السالجقة واصبح 

السالجقة سمطانًا عظيمًا في المشرؽ االسالمي وكاف فترة حكمو مف اطوؿ الفترات في تمثيل 
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ة االطراؼ ألكثر ميوتوسعيا نحو المشرؽ واقيمت لو الخطبة عمى منابر الدولة السمجوقية المترا
انجازاتو  فضال عف  ،مف اربعيف سنة اضافًة الى انجازاتو العسكرية الكبيرة في الحرب والسمـ

مار  ،وابناء اخوانو ،وغفرانو لخصومو،السياسية لذا تعد فترة تيا. ممف حاولوا ابعاده عف السمطنة وا 
شرقًا وغربًا واصبحت يحسب ليا بسبب توسع الدولة العصر الذىبي لمدولة السمجوقية  حكمو

فكاف عصره عصر التعاوف والتآخي والسماح في بعض االحياف وعصر الحرب والفتف حساب 
 في احيانًا اخرى. وليذا تـ اختيار موضوع بحثي السمطاف سنجر خيمة السالجقة في المشرؽ.

 ،ثـ انتيى البحث الى خاتمة اقتضت طبيعة البحث تقسيمو الى مبحثيف سبقتيما مقدمو    
عمى السمطاف سنجر امير خراساف وخروج دمحم بف سميماف )ميراميراف( اشتمل المبحث االوؿ ف

عف حكـ السالجقة وصراع السمطاف سنجر االوؿ بيف  ـ وخروج دولتشاه2951 /ىػ945سنة 
 اخويو بركياروؽ ودمحم.

لسمطاف سنجر والسمطاف بركياروؽ اما المبحث الثاني فقد اشتمل عمى الصراع الثاني بيف ا    
ـ، ودور السمطاف 2228 /ىػ925السمطاف دمحم وصراع السمطاف سنجر والسمطاف محمود سنة و 

سالجقة العراؽ. وقد انتييت مف كتابة البحث وتوصمت الى نتائج سنجر في القضاء عمى تمرد 
 عدة وضعتيا في الخاتمة..

 المبحث االول:
 السلطان سنجر امير السالجقة في المشرق 

وطد حكـ يعندما تولى السمطاف سنجر امارة خراساف مع صغر سنو اال انو استطاع اف     
لو االثر  وكافالسالجقة واف يقدـ الدور العسكري الكبير مف خالؿ قوة الشخصية التي يمتمكيا 

بسبب مف الطموحات في حل النزاعات التي كانت تنشب ما بيف االخوة السالجقة  ،الكبير
السمطاف سنجر   فقد كاف في االستحواذ عمى كرسي االمارة او السمطنة حيث  المتمثمة الشخصية

لو رأي مسموع مف قبل السالطيف واالمراء السالجقة وذلؾ ألنو كاف عماد البيت السمجوقي، 
 وخاصة بعد وفاة السمطاف ممكشاه.
 اواًل: السلطان سنجر امير خراسان

شيد السالجقة عدد مف النزاعات ( 2)ـ(2952 /ىػ489بعد وفاة السمطاف ممكشاه سنة )    
زوجة ممكشاه وابنو االكبر ( 1)مطنة، فنشب النزاع االوؿ بيف تركاف خاتوف والصراعات حوؿ الس

بركياروؽ والمنتصر ىو الذي يتولى حكـ السالجقة ويصبح سمطانًا ليـ فأصبح بركياروؽ سمطانًا 
 .(5)ـ(2955 /ىػ484لمسالجقة سنة )

بيا السمطاف بركياروؽ  في الفترة التي انشغل( 4)اما الصراع الثاني فقد قاـ بو ارسالف ارغوف     
 /ىػ945بتثبيت دعائـ حكمو في الدولة السمجوقية فأعمف عمو ارسالف تمرده عميو سنة )
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مكونًا جبية واحدة ضد  (9)ـ( وسانده في ىذا التمرد شحنو مرو وكاف يدعى االمير قودف 2951
 السمطاف بركياروؽ فاستولى عمى مرو وبمغ وتمرد.

ت  اختو ليخبره بأستيالء عمى ىذه المناطق، اذ قاؿ "اني ممكوخاطب ارسالف ارغوف ابف     
موضع جغري بؾ داود جدي وقد رضيت بو رضاء قانع، وانما فيما سواه غير طامع وال 

 (1)منازع".
وقد ارسل السمطاف بركياروؽ عمو بوري برسى بف اليا ارسالف لقتالو وانظموا اليو قادة وامراء     

، فانيـز ارسالف وانسحب الى مدينة يمخ، (4)غوف عند حدود خراسافخراساف وقاتموا ارسالف ار 
، اال اف ارسالف اعاد تنظيـ جيشو وسار نحو مرو (8)واستولى بوري برسى عمى مدينة مرو

وحاصرىا وىدـ سورىا وفر بوري برسى ىاربًا ووقع اسير في يد ارسالف اال اف ارسالف قتمو 
 .(5)خنقًا، ثـ ىدـ قالع وحصوف مدف خراساف

ولـ يكف يعمـ السمطاف  (29)ـ(2951 /ىػ419وقتل ارسالف ارغوف عمى يد احد غممانو سنة )    
بركياروؽ ما آؿ اليو امر عمو ارسالف وارسل جيشًا كبيرًا لقضاء عمى الفتف التي ظيرت في 

وارسل قوة  (22)خراساف وامر بتعيف اخيو الممؾ نصر الديف سنجر بف ممكشاه اقميـ خراساف
ارؾ في القضاء عمى تمؾ الفتنة فوصمتيـ االخبار بمقتل ارسالف ارغوف واف حاشيتو قد جعموا لتش

ابف عمو  حوعمى اثر ذلؾ اتجو بركياروؽ الى خراساف ومن (21)ولده مكانو وىو ابف سبع سنيف 
وعيف لو مف يعاونو في ادارة  واتسنجر خراساف، وكاف عمره ال يتجاوز عشر سن حىمذاف، ومن

 .(25)لمممكةشؤوف ا
 م.0121 /ىـ021ثانيًا: خروج دمحم بن سليمان )امير اميران( سنة 

مف القضاء عمى فتنة عمو ارسالف ارغوف ونجح في بسط نفوذه عمى  استطاع بركياروؽ     
جميع ما يممؾ مف اراضي حتى ظيرت فتنة اخرى في بالده كانت برئاسة احد امراء البيت 

 (24)يراف وىو ابف عـ السمطاف ممكشاهالسمجوقي وىو دمحم بف سميماف الممقب بأمير ام
سمطة السالجقة عالء الديف بف سبتكيف صاحب وقد ساعد دمحم بف سميماف في خروجو عف     

غزنو وحفيد السمطاف محمود الغزنوي، الذي جيزه بأعداد كبرة مف الفيمة اضافة الى جيشو الكبير 
 (29)عمى شرط اف يخطب لو في جميع المناطق التي يستولى عمييا اقميـ خراساف.

فسير اليو  السمطاف سنجر  خواعمف دمحم بف سميماف عصياف عمى السمطاف بركياروؽ في بم    
اف يأسره واحضر جيش السمطاف سنجر بف ممكشاه جيشًا وبعد قتاؿ شرس بيف الطرفيف استطاع 

. وىذا اوؿ عمل عسكري (21)دمحم بف سميماف مف اماـ السمطاف سنجر فأمر بو وادخمو السجف
 لمسمطاف سنجر بعد اف تولى والية خراساف.
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 م عن حكم السالجقة0123 /ىـ020ثالثًا: خروج دولتشاه سنة 
اعمف دولتشاه وىو احد ابناء مموؾ السالجقة خروجو عف السمطاف السمجوقي في     

ـ. وجمع تحتو عساكر بيغو اخو طغرلبؾ وتمكنوا مف 2954 /ىػ452سنة  (24)طخارستاف
بو . فجيز السمطاف جيش كبير وتوجو (25)والمناطق المتاخمة ليا (28)االستيالء عمى ولوالج 

ـ. وعند 2954 /ىػ452في سنة  خلقتاؿ دولتشاه ومعاونيو، وعندما وصل السمطاف سنجر الى بم
خروجو مف بمغ جرت المعركة مع دولتشاه ولكف دولتشاه لـ يكف ذو مقدرة عمى قتاؿ سنجر 
والثبات في المعركة فاثر اليروب لكنو وقع اسيرًا بأيدي جند سنجر فأخذوه واحضروه اماـ الممؾ 

. وبعد خروجو مف المعركة بعث السمطاف جيشًا (19)ما لبث اف ادخمو السجف وسمل عينيو الذي
ف سنجر وسمميا السمطاف سنجر الى ليدخل مدينة ترمذ ويظميا الى ممكو فممكيا جيش السمطا

 (12)ـ.2954 /ىػ452حد امراء السالجقة وىو طغرؿ تكيف سنة أ
 للسلطان سنجر بين اخوية )بركياروق ودمحم( رابعًا: الصراع االول

 تـ( واجيت الدولة السمجوقية العديد مف المشكال2925 /ىػ489بعد وفاة السمطاف ممكشاه )    
والفتف التي ىددت كيانيا وسمطانيا وكانت ىناؾ خالفات بيف ابناء االسرة السمجوقية لتمسكيـ 

بيف السمطاف بركياروؽ واخيو حدثت ت التي ، ومف بيف تمؾ الفتف والصراعا(11)بعرش السمطنة
واليزيمة في  بيف النصر  ، الذي استمر فترة طويمة مف الزمف(15)ابناء السمطاف ممكشاه احد دمحم 

 .(14)ىذه الصراعات 
عد االخ الشقيق لمسمطاف دمحم، وىـ ابناء ألـ واحده ىي تاج الديف يوبما اف السمطاف سنجر     

فمذلؾ تحديا ىؤالء االخوة يناصر احدىـ اآلخر في جميع النزاعات التي يتعرضوف  (19)السقرية 
ليا داخل البيت السمجوقي حتى واف كاف ىذا النزاع ضد اخيو ألبيو وىو السمطاف بركياروؽ، 
فنجد اف السمطاف دمحم ظل يقف ويؤازر الى جانب السمطاف سنجر طوؿ مدة حياتو وىو اكبر منو 

 . (11)ـ(2524 /ىػ922ذلؾ حتى سنة )سنًا واستمر في 
واستمر صراع االخوة حوؿ عرش السمطنة، وكاف كل ذلؾ بتحريض مف ابناء الوزير نظاـ     

الممؾ. وكاف ليذا النزاع جذور تعود الى الخالؼ بيف الوزراء السالجقة مف جية وابناء البيت 
ابف نظاـ الممؾ ىو الذي قاـ بتحريض  (14)السمجوقي مف جية اخرى. فقد كاف الوزير مؤيد الممؾ

السمطاف دمحم ودفعو الى المطالبة بالحكـ لنيل العرش السمجوقي، فعمل عمى تكويف جبية مناوئة 
فعزلو بركياروؽ  (18))دمحم وسنجر( االشقاء وذلؾ لتقويض سمطتو  ولحكـ السمطاف بركياروؽ اخوي

مكشاه، وكاف في نفسو المطالبة بالسمطنة مف الوزارة وسار الى اذربيجاف ولجأ الى دمحم بف م
واستطاع مؤيد الممؾ اف يحصل عمى منصب  (15)فساعده في ذلؾ مؤيد الممؾ وحقق رجاءىا فيو 
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لسمطاف الوزارة لدى السمطاف دمحم بعد اف حقق ما كاف يريده في عصياف دمحم عمى اخيو ا
 .(59)بركياروؽ 

 (55)جاورة ليف بحكـ السمطاف بركياروؽ والمناطق الم (51)وكنجو (52)كاف دمحم اميرًا عمى اراف    
سمطنة، ولكف االمير دمحم قطع الخطبة عف السمطاف بركياروؽ في مدف نفوذه وخطب لنفسو بال

وكاف يصطحب معو  (54)ـ2958 /ىػ451وسار الى الري سنة  واعمف الحرب عمى بركياروؽ 
عميو عساكر اخيو السمطاف بركياروؽ، الوزير مؤيد الممؾ وعند وصولو الى مشارؼ الري اغارت 

فدخموا جميعًا الري، ونتيجة المعركة بينيما ىرب بركياروؽ الى اصفياف التي اعتصـ اىميا فييا 
وبعدىا  (59)مف اخيو دمحمىاربًا  ولـ يفتحوا لو ابواب المدينة اصفياف، فأتجو نحو مدينة خوزستاف

ـ( اف السمطاف 2958 /ىػ451ذي القعدة سنة  1استطاع السمطاف دمحم اف يدخل مدينة الري في 
بركياروؽ قد ىرب منيا ولـ يجد السمطاف دمحم سعدى زبيدة خاتوف زوجة ابيو واـ اخيو بركياروؽ 
فقبض عمييا وامر وزيره مؤيد الممؾ اف يقتميا خنقًا، واعمف دمحم نفسو سمطانًا عمى السالجقة في 

 (51)ـ 2958 /ىػ454ىمداف سنة 
السمطاف سنجر فإنو اتجو الى اخيو السمطاف دمحم بعد اف وصمو خبر ىروب السمطاف  اما    

 -ىػ 484بركياروؽ، ولما التقيا توجيا معًا الى بغداد قاصديف الخميفة العباسي المستظير باهلل )
فحضي  (54)( لمحصوؿ عمى شرعية سمطنة دمحم واالعتراؼ بيا 2228 -ىػ 921 /ـ2954

مستظير باهلل بسمطنة السمطاف دمحم ولقبو بػ)غياث الدنيا والديف( واقيمت لو باعتراؼ الخميفة ال
 (58)ـ(2958 /ىػ451ذي  24الخطبة في بغداد في يـو الجمعة 

واصبح يحكماف الدولة السمجوقية سمطاناف في آف واحد ومعترؼ بيما مف قبل الخميفة     
نازعيف بدليل قطع الخطبة عف السمطاف العباسي، اذ يعترؼ الخميفة بالمنتصر مف الطرفيف المت
ـ. وطمب مف الخميفة 2955 /ىػ455دمحم عندما توجو السمطاف بركياروؽ الى بغداد سنة 

الذي كاف بأيدي  وقطعيا عف اخيو. وىذا واقع الحاؿالمستظير باهلل اعادة الخطبة لو 
 . (55)السالجقة

ـ في منطقة تسمى 2955/ىػ455رجب  4وكانت المعركة االولى بيف السمطاف دمحم في     
)اسبيذروز( حقق في ىذه المعركة السمطاف دمحم االنتصار عمى اخيو بركياروؽ وتـ تدمير معظـ 

 .(49)جيشو 
وبعد اف خسر بركياروؽ في ىذه المعركة توجو بما لديو مف جيش الى خراساف فانظـ اليو     

وعمل سنجر عمى اليجوـ عمى جيش  االمير داد حبشي بف التونتاؽ في جيش عدتو عشريف الفاً 
فأصبح االمير  (42)حبشي وتقدـ بجيش كبير وجعل قيادتو ألمير أمرائو وىو االمير برغش 

وعند  (44)عمى القمب (45) عمى ميسرتو واالمير رستـ (41)برغش عمى الميمنة واالمير كندغري 
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طاف سنجر وقد تفوؽ وصوؿ جيش السمطاف بركياروؽ الى خراساف بدأت المعركة بيف جيش السم
فييا جيش السمطاف بركياروؽ في بداية المعركة مع جيش السمطاف سنجر حيث انو ىجـ عمى 

جيش السمطاف القمب وكاف رستـ قائد جيش سنجر فطعف رستـ وبعدىا توفي وفر جيشو. وبقى 
السمطاف . واستغل جيش (49)جيش السمطاف بركياروؽ بالنيب والسمب سنجر صامدًا وثابتًا وقاـ 

جيش السمطاف بركياروؽ بالنيب والسمب فيجموا عمييـ وىزموىـ وقتموا  قياـ ب الفرصو  سنجر
منيـ اعداد كبيرة وعمى اثر ذلؾ اليجوـ ىرب بركياروؽ واخذ معو والدة سنجر الى اصفياف. 
فخاؼ السمطاف سنجر عمى حياة والدتو واف يكوف مصيرىا القتل. ولكف السمطاف بركياروؽ لـ 

عامميا بسوء وترأؼ بيا وخاطبيا قائاًل ليا "انما اخذتؾ حتى يطمق سنجر مف عنده مف االسرى ي
وقد استجاب السمطاف سنجر وافتدى والدتو بما لديو مف  (41)ولست كفوًا لوالدتي حتى اقتمؾ"

 .(44)االسرى 
وبعد اف انتصر سنجر في ىذه المعركة تعقب امير داد حبشي الذي وقف الى جانب  

 .(48)ياروؽ والقي القبض عميو مف قبل بعض قبائل التركماف وسمموه لالمير برغش فقتمو برك
اخويو السلطان بركياروق والسلطان لصراع الثاني بين السلطان سنجر و اواًل: ا :المبحث الثاني

 دمحم
البيت السمجوقي حتى كانت المعركة الثانية بيف االخوة الثالثة في  واستمر التنافس بيف ابناء    
. حتى وقعت ىذه المعركة الضارية بالقرب مف (45)ـ 2299 /ىػ454جمادي االخرة سنة  5

ىمداف وكانت نتائجيا مريرة عمى السمطاف دمحم حيث اف جيشو قد تشرد بيف قتيل وجريح وميزـو 
مؾ بف نظاـ الممؾ قد وقع اسيرًا في قبضة السمطاف بركياروؽ فضاًل عف ذلؾ فإف وزيره مؤيد الم

 .(99)  الذي امر بقتمو منتقمًا ألمو زبيدة خاتوف التي قتميا السمطاف دمحم خنقًا عمى يده
ولكف السمطاف سنجر لـ يترؾ شقيقو السمطاف بركياروؽ ينتشي بالنصر فبعث بالمساعدات     

وجمع جيش كبير وانظـ لجيش السمطاف دمحم وتعقبا سير  الى  السمطاف دمحم الذي نزؿ بجرجاف
قد تفرؽ  جيش السمطاف بركياروؽ  كاف. و (92)جيش السمطاف بركياروؽ حتى وصال الى الري 

عنو. فمما عمـ بوصوؿ السمطاف سنجر واخيو السمطاف دمحم سار الى بغداد مستعينًا بالخميفة 
العباسي المستظير باهلل ليمده باالمواؿ وليسد بعض احتياجاتو المالية فأعانو الخميفة بخمسيف 

ؽ بعد ىروبو . فاستولى السمطاف سنجر والسمطاف دمحم عمى امالؾ السمطاف بركيارو (91)الف دينار
. واتجيا الى بغداد ولكف السمطاف بركياروؽ قد (95)مف الري الى بغداد فكاف قراره فرصو ثمينة ليـ

مرض مرضًا شديدًا وفر مف السمطاف سنجر واخيو السمطاف دمحم. وذىب الى الجانب الشرقي مف 
 .(94)بغداد
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ادي االخرة سنة جم 19وعند وصوؿ السمطاف سنجر والسمطاف دمحم الى بغداد في     
ـ، اتجيا لمقابمة الخميفة المستظير باهلل الذي استبشر بقدوميما اليو، فقطع 2299/ىػ454

. وخطب (99)الخطبة عف السمطاف بركياروؽ عندما اعمموا الخميفة بسوء سير اخييما بركياروؽ 
لسمطاف دمحم بدار لمسمطاف دمحم بالديواف وخمع عمييما خمع فاخرة، وانزليما بأرقى االماكف، فانزؿ ا

 .(91)المممكة في حيث انزؿ السمطاف سنجر بدار الشحنة ببغداد 
وعندما غادر السمطاف سنجر والسمطاف دمحم عائديف الى خراساف وىمداف، وصمت االخبار     

الى الخميفة مستظير باهلل باف جيش بركياروؽ تعرض لمجيش العائد لمخميفة المستظير باهلل في 
ناؾ محاولة لمسمطاف دمحم لمعودة لقتاؿ السمطاف بركياروؽ واستعاد ترتيبو واسط، وكانت ى

ولكف بسبب االحواؿ الجوية  (94)وتنظيمو. وتييأ بركياروؽ لمقاء السمطاف دمحم في مدينة روذ راوز 
الباردة لـ يجري بينيما قتاؿ، وقررا الصمح نتيجة لما حل بالبالد مف دمار وخراب وعمميات سمب 

مواؿ العامة في المدف بعد كل معركة، وما اصاب الجند مف ممل وتعب نتيجة التنقل ونيب  أل
فضاًل عف تغير والءات االمراء التي كانت تتحوؿ بيف السمطانيف بركياروؽ ودمحم  (98)المستمر 

حسب قوتيما ومقدار ما كاف يعطي مف االمواؿ والمكافئات، فكمفتيـ حروبيـ بيف االسرة 
ر مف االمواؿ والرجاؿ وانيكت االقتصاد وفرضت الضرائب عمى الناس، االمر السمجوقية الكثي

 (19)ونص االتفاؽ عمى ما يمي:  (95)ـ 2292 /ىػ459الذي دفع الى عقد الصمح بينيما في سنة 
 اف يكوف بركياروؽ سمطانًا ودمحم ممكًا. .2
اف يمده السمطاف اف يمتمؾ دمحم جنزه واعماليا واذربيجاف  والجزيرة والموصل ودياربكر و  .1

 بركياروؽ بالجيش.
 تضرب لدمحم ثالث نوب. .5

وقد اقسـ الطرفاف اليميف عمى التمسؾ بما جاء في بنود الصمح وااللتزاـ بيا، وعقد ىذا 
ـ في بنود الصمح وااللتزاـ بيا، وعقد ىذا الصمح 2292 /ىػ459ربيع االوؿ سنة  4الصمح في 

 (.12)ـ في مدينة رواذ راور 2292 /ىػ459ربيع االوؿ سنة  4في 
ولـ يستمر ىذا االتفاؽ ألنو لـ يكف شاماًل ليـ، واستأنف القتاؿ فيما بينيـ مرة اخرى 

وما اصاب المسمميف مف دمار وخراب وسفؾ دماء  (11)واستمروا عميو بيف النصر واليزيمة 
 (11) بنود صمح جديده ىي:ـ وتضمف 2295 /ىػ454ونيب امواؿ سنة 

يخطب لمسمطاف بركياروؽ في الري والجباؿ وفارس وخوزستاف وطبرستاف ودياربكر اف  .2
 والجزيرة والحرميف الشريفيف.

اف يخطب لمممؾ دمحم في اذربيجاف وارمينو واصفياف وارانية وكل العراؽ ما عدا تكريت  .1
 ويخطب لبركياروؽ ودمحم سويًا في البصرة.
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 النير وجرجاف. اف يخطب لمسمطاف سنجر في خراساف وما وراء .5
 م.0001 /ىـ307ثانيًا: صراع السلطان سنجر والسلطان محمود سنة 

ـ مف قبل اخيو السمطاف 2951 /ىػ459عندما تولى السمطاف سنجر ادارة خراساف سنة     
بركياروؽ ومف بعده اخيو السمطاف دمحم ابناء ممكشاه، واستطاع خالؿ تمؾ الفترة اف يجعل لنفسو 
قوة عسكرية استطاع مف خالليا اف يسيطر عمى اجزاء واسعة مف البمداف واالقاليـ المجاورة 

وقبميا تـ ( 14)ـ2292 /ىػ459واستطاع اف يبسط سيطرتو عمى اقميـ ما وراء النير سنة ( 15)لو
مف انتصارات سنجر الكبيرة وعززت مف قوتو ورفعت  (19)ضـ كل مف ترمذ وطخارست الى نفوذه

وقد بذؿ السمطاف  (11)ـ2221 /ىػ922شأنو عاليًا ىو اخضاعو غزنو وانطوائيا تحت لوائو سنة 
بتاج السمطنة سنجر جيودًا عسكريًا متواصاًل عمى مدى طويل مف الزمف وكاد اف يتوج 

ـ جاءت مخيبو ألمالو وتطمعاتو عمى نيل كرسي 2221 /ىػ922السمجوقية اال اف احداث سنة 
اال اف جموس السمطاف محمود بف دمحم  (14)السمطنة اذ يرى انو الوارث الشرعي لدولة السالجقة 

  (18)سنجر يتوقعو السمطافولـ يكف  ـ2221 /ىػ922عمى كرسي السمطنة بعد وفاة والده دمحم سنة 
وبناءًا عمى ذلؾ اجريت  (15)اف السمطاف دمحم قد اوصى ألبنو محمود بالسمطنة قبل وفاتو  اذ    

ذي الحجة سنة  19مراسيـ جموس السمطاف محمود عمى العرش السمجوقي مف يوـ الجمعة 
 /ىػ922محـر سنة  15ـ، واقيمت الخطبة لمسمطاف محمود في بغداد في 2221 /ىػ922

 .(49)ـ2221
لنفسو اف يكوف تابعًا ألبف اخيو الصبي ذي االربعة عشر  ى  اال اف السمطاف سنجر لـ يرتض    

وبذلؾ  (42)عامًا، واعمف نفسو سمطاف عمى مناطق نفوذه عمى بالد ما وراء النير وخراساف 
تجزأت الدولة السمجوقية بيف السمطاف محمود الذي اصبح يمثل سالجقة العراؽ وبيف عمو 

وكاف كل واحد منيـ يتحيف الفرص ويكيد لآلخر  (41)ف سنجر الذي يمثل سالجقة خراساف السمطا
 .(45)لمسيطرة عميو 

واصبح السمطاف محمود العوبة بيد وزرائو حيث انيـ استغموا صغر سنو فالتفوا حولو وافرغوا     
و السمطاف سنجر خزائف االمواؿ التي تركيا السمطاف دمحم االمر الذي دفع والدتو اف تتصل بعم
 .(44)وتنقل لو ما اصاب سمطاف السالجقة في الغرب وما آؿ عميو حاؿ ابنيا محمود 

وقالت لمسمطاف سنجر "ادرؾ ابف اخيؾ فأف االمواؿ قد اسرفت واف البالد قد افرغت وىو     
 .(49)بالممؾ"  يعبث صبي وحولو مف 

وكاف وزراء السمطاف محمود ليـ اثر واضح في تنمية الشقاؽ بينو وبيف عمو السمطاف سنجر     
وحاجب السمطاف ( 41)وتالعبيـ بمقدرات االمور وكاف عمى رأسيـ الكاتب ابو القاسـ  الدركزيني 

وقد ارتكب ىؤالء اعماؿ شنيعة واخطاء  (48)، وكماؿ الممؾ السميرمي (44)محمود عمي بف بار 
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ة بحق السمطنة والممؾ. فعمموا عمى اقصاء عالء الدولة بف كاكوبو عف بالد فارس وىو فظيع
صير السمطاف دمحم وسنجر واقطاعيا لقراجة الساقي، وىو احد امراء السمطاف محمود اذ جعموه 

فمجأ عالء الدولة الى السمطاء سنجر وحثو عمى اصالح شأف ابف اخيو  ،اتابكًا ألخيو شمجوقشاه
 .(45)ف في اصفيا

وحاوؿ السمطاف محمود اف يكسب ود ورضا عمو سنجر فأرسل لو ىدايا وتحف ثمينة، فضاًل     
. اال اف السمطاف سنجر لـ (89)عف مبمغ سنوي قدره مائتي الف دينار مف وال كسبو الى جانبو 

ييئة قاـ بتفقد يعترؼ بيذه اليدايا  وبقى يخطط لمخالص مف ابف اخيو  والتخمص منو نيائيًا. 
وصاحب سحيكاف وصاحب خوارـز  (82)جيش كبير شارؾ فيو امراء اقاليمو صاحب يزد 

 وسمطاف غزنو وكاف معو اربعيف قبال.
 (81)وجمع السمطاف سنجر خمسة مموؾ عمى خمسة اسره واربعوف فيال عمييا البراكصطوانات     

 (.84)واشترؾ فيو جمع مف المقاتمة  (85)والرايات
جيش السمطاف سنجر عشريف الف مع ثمانية عشر فباًل. وجعل عمى مقدمة ووصل بغداد     

 (89)جيشو االمير انر واالمير قماج وساروا الى الري فاستولى عمييا 
السمطاف محمود فقد جمع جيشًا بمغ تعداده ثالثيف الفًا. شاركت فيو الجيوش القادمة مف  اما    

العراؽ وفارس وبالد الشاـ ومعو قادة الجيوش واالمراء والتقى الجيشاف في معركة صاحبتو 
وقد جيش السمطاف سنجر  (84)ـ2228 /ىػ925جمادي االولى سنة  1في  (81)بالغرب مف ساوه 
السمطاف محمود فاضطر بف ذعر احوالو لوال ثبات القمب الذي كاف عميو  مف كثرة جيوش

السمطاف سنجر والفيمو، وعمى الرغـ مف طمب قادتو بالفرار وترؾ المعركة اذ اجابيـ قائاًل " اما 
 (88)النصر او القتل واما اليزيمة فال" 

كة فتراجعت وخسر السمطاف محمود عندما اطمق السمطاف سنجر الفيمو وقدميا لممعر  
خيوليـ وادبرت والذت بالفرار مع اصحابيا، فقاؿ سنجر مخاطبًا اصحابو ومشفقًا عمى ابف اخيو 
"ال تفرغوا الصبي يحمالف الفيمة فكفوىا عنو" وسجل السمطاف سنجر انتصارًا كبيرًا عمى جيش 

 .(85)السمطاف محمود. وفر السمطاف محمود راجعًا الى اصفياف
السقرية جدة السمطاف محمود ووالدة السمطاف سنجر طمبت اف يتصالحا اال اف تاج الديف  

كل مف السمطاف سنجر والسمطاف محمود. اال اف االرجاء مف قبل السمطاف محمود اف الصمح ال 
 .(59)يتـ اال بعد عودة السمطاف سنجر الى خراساف، وكاف ذلؾ رأي وزراءه 

واشار بضرورة مصالحة عمو سنجر  وعندما تولى مياـ الصمح كماؿ الممؾ السميرمي 
عمى ما دار بينيما وخاطبو قائاًل "ىذا عمؾ في مقاـ والدؾ ولو عميؾ حقوؽ، وعصيانو 

فاستجاب لذلؾ وارسل يطمب الصمح مف عمو ويسألو الصفح عف ما بدر منو في  (52)عقوؽ"
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مع عمو عصيانو فرحب السمطاف سنجر بذلؾ، وتوجو السمطاف محمود الى خراساف لممصالحة 
معو اليدايا وضاعف لو السمطاف سنجر مف اكرامو ولتأكيد اواصر االتصاؿ بينيـ  يحملسنجر 

 (51)بادر السمطاف سنجر عمى تزويج السمطاف محمود مف ابنتو "ماه ممؾ خاتوف" 
ولما تـ الصمح بيف الطرفيف جعل السمطاف سنجر السمطاف محمود وليًا لعيده وابقى ما 

ليـ ما عدا الري لكي يراقب تحركاتو منيا لئال تحدثو نفسو بالخروج عميو مرة لديو مف بالد واقا
 .(55)ثانية 

ولقب السمطاف سنجر بالسمطاف االعظـ سمطاف السالطيف وامر اف يمقب السمطاف  
محمود بالسمطاف االعظـ سيد السالطيف، وتضرب لو النوب الخمس وينفرد عمى العسكر 
بالمضارب الحمر والرايات السود وكتب السمطاف سنجر الى االقاليـ بذكر اسـ السمطاف محمود 

 .(54)بعد اسمو في الخطبة 
( بالسمطاف 2254ىػ 915 –ـ 2228 /ىػ921واعترؼ الخميفة العباسي المسترشد باهلل ) 
ـ، وقطعت 2225 /ىػ925جمادي االوؿ سنة  21واقيمت لو الخطبة في بغداد في  (59)سنجر

ـ، خطب لمسمطاف سنجر والسمطاف 2219 /ىػ924الخطبة عف السمطاف محمود وفي سنة 
 .(51)محمود

 سنجر في القضاء على تمرد سالجقة العراقثالثًا : دور السلطان 
كانت مالمح العصر السمجوقي عند وفاة كل سمطاف تتأجج الصراعات بيف االمراء  

فسالجقة العراؽ يتناحروف  (54)والسالطيف السالجقة فكل واحد منيـ يدعي بأحقيتو في السمطنة
فيما بينيـ لمحصوؿ عمى لقب السمطاف والجموس عمى عرش السمطنة ولكف ال تتحقق ليـ اال 

 .(58)برضا السمطاف سنجر بوصفو السمطاف االعظـ لمسالجقة وسمطاف سالجقة خراساف 
ـ، وبدأت نار الفتنة 2252 /ىػ919توفي السمطاف محمود بيمداف في شواؿ سنة  
عاؿ بيف االمراء والمموؾ السالجقة، واصبح كل امير يرى نفسو انو احق في كرسي باالشت

. وبعد وفاة السمطاف محمود نصب اعوانو ابنو داوود سمطانًا مكاف ابيو دوف الرجوع (55)السمطنة
 (299)الى السمطاف سنجر 

يرى  جرى قتاؿ وتنافس بيف السمطاف مسعود وابف اخيو داوود حوؿ كرسي السمطنة وكاف 
السمطاف مسعود بأنو احق في السمطنة،  واستخدـ القوة لمحصوؿ عمى ىدفو، فجرى القتاؿ بينيـ 

ؾ. وانتيى القتاؿ بعقد صمح بيف الطرفيف. وقد راس كل مف مسعود 2252 /ىػ911في سنة 
 .(292)وداود الخميفة العباسي المسترشد باهلل لطمب الخطبة منو ليعترؼ بسمطانيـ

ميفة المسترشد باهلل التنافس بيف السالجقة فرصة إلضعافيـ وااليقاع بيـ وقد اغتنـ الخ 
واجابيـ الخميفة المسترشد باهلل اف الحكـ في امر الخطبة يعود لمسمطاف سنجر عميد البيت 
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السمجوقي، وارسل الخميفة المسترشد السمطاف سنجر وترؾ لو امر تفويض السمطنة بالعراؽ واف 
 .(291)وف لسواه ألف الخطبة لو وحده، وانو احق مف كمييما في السمطنة السمطنة والخطبة لف تك

 تشتيتيـونجح الخميفة المسترشد في زيادة حدة الصراع بيف افراد البيت السمجوقي محاواًل  
 .(295)وضرب السمطنة السمجوقية ألستقالؿ الخالفة العباسية مف السيطرة السمجوقية

السالجقة في العراؽ وىو االمير سمجوقشاه بف دمحم صاحب بالد وظير منافس جديد لعرش     
فارس وقد ذىب الى بغداد فأكرىو الخميفة وقد خرج الخميفة المسترشد بسمجوقشاه لقتاؿ اخيو 

 /ىػ911مسعود ودارت المعركة بيف االخويف انتيت بطمب السمطاف مسعود الصمح سنة 
 .(294)ـ2252

ة بأقامة تحالف بينيـ وبيف سمجوقشاه ضد السمطاف وطمب السمطاف مسعود مف الخميف 
سنجر. وقد عمـ الخميفة بتحرؾ السمطاف سنجر في الري الى ىمداف قاصدًا قتالو، ولكف الخميفة 
لـ يوافق عمى االمر ونص االتفاؽ بينيـ عمى اف يكوف العراؽ لوكيل الخميفة وتكوف السمطنة 

 .(299)لمسعود، ووالية العيد لسمجوقشاه 
ـ سار السمطاف سنجر مف الري الى ىمداف يرافقو طغرؿ بف دمحم ويصطحب معو جيش ث 

. واعمف السمطاف مسعود وسمجوقشاه وخراجا الساقي انيـ عازميف (291)كبير، ووصل الى نياوند 
عمى مالحقة السمطاف سنجر وطغرؿ وقتاليـ خارج العراؽ. واعمف الخميفة قطع الخطبة عف 

مند العراؽ، ولكف في الواقع لـ يكف الخميفة راغبًا في حرب مع  السمطاف سنجر مف جميع
السالجقة التي ليس لو فييا ناقة وال جمل وانما ىي خسائر لمطرفيف. وليذا يتباطأ في التحضير 
والمسير لخوض المعركة ضد السمطاف سنجر ولـ يسير مع جيوش حمفائو مسعود وسمجوقشاه 

ألنو لـ يكف راغبًا في مواجية السمطاف  (294)دينة خانقيف وتوقف عف السير عندما وصموا الى م
الى بغداد وبتحريض  (295)ومعو دبيس بف صدفو  (298)سنجر وسماعو بتحرؾ عماد الديف زمكي 

مف السمطاف سنجر لالستيالء عمى العراؽ ألف الخميفة مشغوؿ بحرب مع السمطاف سنجر، 
 .(229)فاضطر الخميفة الى العودة الى بغداد 

وجرت المعركة بيف الخميفة المسترشد باهلل وجيش كل مف عماد الديف زنكي ودبيس بف     
صدفو حتى ىزميـ الخميفة، فالذ زنكي بالفرار وتوجو صوب تكريت وىرب دبيس متجيًا صوب 

 .(222)الفرات 
ـ فقد 2252 /ىػ911رجب سنة  8في  (221)اما معركة السالجقة فأنيا بدأت عند الدينور     

صدر السمطاف سنجر قمب المعركة مع عشرة االؼ فارس وعميو الميره خوارزمشاه ابتز مع جمع ت
مف االمراء والميمنة كاف عمييا السمطاف سنجر وطغرؿ بف دمحم واالمير قماج، وبمغ تعداد جيشو 

 .(225)مئة الف فارس واعداد كبيرة مف الفيمة 
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عركة ألنو لـ يكف جيشو متكاماًل متأماًل ولكف السمطاف مسعود لـ يكف راغبًا في بدء الم 
وصوؿ جيش الخميفة، لكف السمطاف سنجر بدأ المعركة وقد خاض الطرفاف معركة ضارية وبرز 
جيش مسعود قراجا الساقي عندما ىاجـ عمى القمب مكاف فيو السمطاف سنجر مع فرسانو وقاتل 

د كبير مف جنوده ولما رأى السمطاف سنجر بشدة حتى تمكف مف اسر  قراجا الساقي وقتل عد
مسعود ما آؿ اليو جيشو ىرب وترؾ ارض المعركة وقتل اكثر قادتو، واحضر قراجا الساقي بيف 

 .(224)يدي السمطاف فقتمو 
وبعد انتصار السمطاف سنجر عمى ابناء اخيو، جعل طغرؿ بف دمحم سمطانًا عمى العراؽ،  

وجمس السمطاف طغرؿ عمى تخت السمطنة في  وولي لمعيد، واقيمت لو الخطبة في جميع البالد،
 ـ.2252 /ىػ911ىمداف في جمادي االخرة سنة 

واصدر السمطاف سنجر عفوًا عمى مسعود وارسل في طمبو، ولما حضر عنده عاتبو عمى     
 .(229)عصيانو وخروجو عف طاعتو واعاده الى كنجو ثـ عاد سنجر الى خراساف 

 الخاتمة
بعد اف اكتممت ىذا البحث ال بد اف نضع خاتمو نمخص فييا اىـ ما توصمنا اليو مف  

 :نتائج وىي اآلتي 
السمطاف سنجر مف السالطيف السالجقة االقوياء الذي تدرب عمى الشجاعة واالقداـ اواًل :

 والثقة العالية بالنفس فقد صنعتو االياـ منذ طفولتو وىو ابف السمطاف االكبر ممكشاه.
تميز السمطاف سنجر بفكره العسكري وشجاعتو وقيادتو لممعارؾ وخبرتو العالية في انيًا: ث

القتاؿ واقدامو عمى حل االزمات السياسية والعسكرية. وكاف كثيرًا ما يمقب بعميد االسرة 
 السمجوقية.

كاف عصر السمطاف سنجر جزء مف عصر السالطيف العظاـ الذيف حكموا الدولة ثالثًا: 
 قية.السمجو 
 اصبح اميرًا عمى خراساف وعمره احدى عشر سنة.رابعًا: 

كاف السالجقة متآمريف عمى كرسي الحكـ في عصر السمطاف سنجر فكاف يمثل خامسًا: 
جميع السالجقة بشكل عاـ وكاف محمود وليًا لعيده وسمطانًا عمى سالجقة العراؽ وانصاع 

 جميع امراء السالجقة ألمره.
والدولة السمجوقية اضعفت الحروب التي قادىا السمطاف سنجر بيف خراساف والعراؽ سادسًا: 

 بعد وفاتو.   ياوميدت لسقوط
كانت وفاة السمطاف سنجر خاتمة لعصر السالطيف السالجقة االقوياء وبدأت الدولة سابعًا: 

 السمجوقية بالزواؿ تدريجيًا.
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خبر في أياـ العرب والعجـ والبربر ومف ابف خمدوف، عبد الرحمف بف دمحم، العبر وديواف المبتداء وال .14
، 4ـ(، ج2545-عاصرىـ مف ذوي السمطاف األكبر، مؤسسة جماؿ لمطباعة والنشر، )بيروت

 559ص
 .24، ص5ابف االثير، المصدر السابق، ج .19
 194الراوندي، راحة الصدور، ص .11
 حسنيف، دولة السالجقة  .14
 4رات الذىب في اخبار مف ذىب، ج، أبو العماد الحنبمي، شذ251، 5ابف الجوزي، المنتظـ، ج .18

 .212ص
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الكتبي، دمحم بف احمد بف شاكر، عيوف التواريخ، تحقيق فيصل السامر ونبيمة عبد المنعـ داود، دار  .15
 48ص 21( ج2544-الحرية لمطباعة، )بغداد

، 21؛ ابف كثير، البداية والنياية، ج229-224اليزدي، العراضة في الحكاية السمجوقية، ص .49
 282-289ص

 214، ص5ابف االثير، الكامل في التاريخ، ج .42
 49حممي، السالجقة في التاريخ، ص .41
 51حسنيف، دولة السالجقة، ص .45
 228البنداري، تاريخ دولة اؿ سمجوؽ، ص .44
 41، ص2، ؽ8مسبط ابف الجوزي، مراة الزماف، ج .49
لمسمطاف  أبو القاسـ الدركزيني: وىو مف أسرع وزراء دولة اؿ سمجوؽ اذ وزر لمسمطاف محمود ثـ وزر .41

ـ واستبد باالمور 2228ىػ/925دمحم ثـ وزر لمسمطاف سنجر وكاف ذو دىاء وحيمة واصبح وزيرا سنو 
ـ مف ختمو وىو فػ 2252ىػ/919واظير الظمـ وسوء التدبير حتى تمكف السمطاف طغرؿ بف دمحم سنو 

-248ريخ، صطريقو الى الري بعد ىزيمة طغرؿ اماـ أخيو السمطاف مسعود؛ الحسنيف، زبدة التوا
 .259-228، البنداري، تاريخ دولو اؿ سمجوؽ ص245

عمي بف ابار: كاف مف المقربيف لمسمطاف دمحم، وقد اشترؾ مع أبو القاسـ الوركزيني عمى سرقو خزائف  .44
الجواىر مف خزينو السمطاف دمحم حيف وفاتو. واصبح مف امراء السمطاف محمود ومف اكابرىـ وانقادت 

، 5غروا صدر السمطاف عميو واراد قتمو. ابف االثير، الكامل في التاريخ، جلو العساكر وحده واو 
 .228؛ البنداري، تاريخ دولة اؿ سمجوؽ، ص284ص

كماؿ الممؾ السميرمي: كاف وزيرا لزومو السمطاف دمحم )جوىر خاتوف( مكمل نائبا الحد وزراء السمطاف  .48
 291دمحم، البنداري، المصدر السابق ص

 224-229، البنداري، المصدر السابق، ص284، ص5در السابق، جابف االثير، المص .45
 284، ص5ابف االثير، المصدر السابق، ج .89
كوره مف كور اصطخر التابعة إلقميـ فارس وتقع بينيا وبيف أصفياف وكرماف: أبو الفداء، إسماعيل بف  .82

ار الطباعة السمطانية، دمحم، تقويـ البمداف، االعتناء والتصحيح ريتولد الباروف جاؾ كوليف ديسالف، د
 552-559( ص2849-)باريس

البركصطوانات: لفظ فارسي معناه الكساء المزركش الذي يكتسي بو الخيوؿ الذىبي، تاريخ اإلسالـ  .81
 .144ىػ( ص919-ىػ 992)حوادث 

 .285، ص5ابف االثير، المصدر السابق، ج .85
 .44، ص2، ؽ8سبط ابف الجوزي امرأة الزماف، ج .84
 42، ص1، ابف الوردي تتمو المختصر ج285ص 2السابق، جابف االثير المصدر  .89
بيف الري وحمداف بينيما وبيف كل واحد منيما ثالثيف فرسخًا، الحموي، معجـ  وساوه: مدينو حسن .81

 .242، ص1البمداف، ج
، اليافعي، أبو دمحم بف اسعد بف عمي بف سميماف، مرأة 42، ص1ابف الوردي، تتمو المختصر، ج .84

 194ص 5( ج2549 –ضاف، )مؤسسة اال عممي، )بيروت الجناف وعبرة اليق
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 284، ص5ابف االثير، المصدر السابق، ج .88
، القزويني، 192؛ ابف العبري، تاريخ مختصر الدوؿ ص284ص 5ابف االثير، المصدر نفسو، ج .85

 .448تاريخ كزيده، ص
 289، ص5ابف االثير، المصدر نفسو، ج .59
 212البنداري، تاريخ دولة اؿ سمجوؽ، ص .52
؛ 122؛ ابف العمراني، االتباع في تاريخ الخمفاء، ص191قالنسي، ذبل تاريخ دمشق، صابف ال .51

 .229البزدي، العراضو في الحكاية السمجوقية، ص
، ابف قاضي شبو، بدر الديف، الكواكب الدريو في السيرة النوريو، 194، ص5اليافعي، مرأة الحناف، ج .55

 284( ص2542 -تحقيق، محمود زايد، دار الكتب الجديد )بيروت 
 284، ص21، ج1ابف كثير البدايو والنياية، مج .54
، ابف تغري بردي، 81، ابف قاضي شبو، الكواكب الدرية، ص42، ص1الذىبي، دوؿ اإلسالـ، ج .59

جماؿ الديف ابي المحماس، النجـو الزاىرة في مموؾ مصر القاىرة، المؤسسة العربية لمتأليف والنشر 
 11، ص9ب ت( ج –والترجمة )القاىرة 

 .99-45( ص 2585 –دمحم مسفر نظاـ الوزارة في الدولة العباسية، )بيروت  –الزىراي  .51
 .218(، ص2858 –مكاريوس، شاىيف، تاريخ ايراف، مطبعة المقتطف، )مصر  .54
 244فوزي، الخالفة العباسية، ص .58
الحنبمي، شذرات  494، الفزويني، تاريخ كزيده، ص195، ص5ابف االثير، الكامل في التاريخ، ج .55

 .44-41، ص4لذىب، جا
 199الراوندي راحو الصدور،  .299
 44، ص1، الذىبي، دوؿ اإلسالـ، ج11، ص29ابف الجوزي، المنتظـ، ج .292
 111، ص5، ؛ ابف االثير، المصدر السابق، ج19، ص29ابف الجوزي، المصدر السابق، ج .291
امس اليجري، الخالدي، فاضل عبد المطيف، الحياة السياسية ونظـ الحكـ في العراؽ خالؿ القرف الخ .295

حسيف حديس، عصر الخميفة المسترشد باهلل،  ،؛ الجميمي121( ص2519-مطبعة االماـ )القاىرة
 .45(، ص2555-اطروحو دكتوراه غير منشوره، )جامعة الموصل

 .11، ص29ابف الجوزي، المنتظـ، ج .294
 .12، ص1؛ ابف الوردي، تتمو المختصر، ج11، ص29ابف الجوزي، المنتظـ، ج .299
و كبيرة في قبمة ىمداف بينيما أربعة عشر فرسخًا وىي اقدـ مدينة في الجبل، الحموي، نياوند: مدين .291

، ابف عبد الحق، صفي الديف عبد المؤمف، مراصد االطالع 524-525، ص9معجـ البمداف، ج
عمى أسماء االمكنة والبقاع، تعميق، وتحقيق، عمي دمحم العبادي، دار المعرفة لمطباعة والنشر، 

 2158ص 5( ج2598 –)بيروت 
 114، ص5ابف االثير، الكامل في التاريخ، ج .294
ـ عمل والدة ممموكا لدى السمطاف 2984ىػ/448عماد الديف زنكي بف قسيـ الدولو اقستقر: ولد سنة  .298

ممكشاه وقدواله عمى مدينة حمب، مكاف ذلؾ السبب باعثا عمى ظيور عماد الديف رانكي ومكنو اف 
ياسية والعسكرية واإلدارية لمدولة السمجوقية فقد تولى االمارة عمى يمعب دورا كبيرا في الشؤوف الس
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ـ، 2214ىػ/912حمب والموصل والجزيرة وعد المؤسس الحقيقي لمدولو االتابكيو في الموصل سنو 
وفي نفس الوقت تولى شحنة بغداد مف قبل السمطاف محمود بف دمحم وبرز دوره في قتاؿ الصميبيف 

خرا بالفتوحات، توفي عماد الديف زنكي عمى يد احد الغمماء اثناء قيامو في الشاـ، وكاف عصره زا
ـ، ابف العديـ، عمر بف احمد بف ىبة 2244ىػ/942بمحاصرة قمعة جعبر في أعالي الطرات سنة 

-41، ص19، ؽ1ـ( ج2594-هللا، زيدة الطمب في تاريخ حمب، تحقيق، سامي الرىاف، )دمشق
44. 

الدولو بف صدفو االسدي، ممؾ العرب ينتمي الى االسره المزيدية  دبيس بف صدقة: دبيس بف مسند .295
التي حكمت منطقو الفرات األوسط، كاف جوادا كريما عمما باالدب والشعر، تمكف مف االستيالء عمى 
مدينو الحمة اثناء مدة حكـ الخميفة المسترشد باهلل، استخدمو السالجقة لموقوؼ ضد الخميفة حيث انو 

معو وتحالف ضده ولعب دورا كبيرا في معركة السمطاف سيخرجنو الخالفة سنة دخل في نزاعات 
ـ. بعد اف الحكمة بقتل الخميفة: ابف خمكاف 2252ىػ/915ـ قتمو السمطاف داور سنو 2252ىػ/911

شمس الديف أبو عباس احمد بف دمحم، وفيات االعباف وانباء انباء الزماف، تحقيق احساف عباف، دار 
، ناجي، عبد الجبار، االمارة المزيدية، دار الطباعة 258-254، ص1(، ج2541صادرة )بيروت

، 5، بمو ميارت، مادة دبيس، دائرة المعارؼ، اإلسالمية مج94( ص2549الحديثة، )بغداد،
 .241-249ص

 .11،ص1؛ ابف العبري، تاريخ مختصر الدوؿ، ج11، ص29ابف الجوزي، المنتظـ، ج .229
 19، ص1ابف الوردي، تتمة المختصر، ج ؛48، ص1الذىبي، دوؿ اإلسالـ، ج .222
الدينوري: مدينة مف اعماؿ الجبل قرب قرميسيف، بينيا وبيف ىمذاف نيف وعشروف فرسخا ينتسب  .221

الييا خمق كثير مف العمماء مف أبو حذيفة الدينورس صاحب كتاب االخبار الطواؿ معجـ البمداف، 
 .449ص 1ج

 114، ص5ابف االثير، المصدر السابق، ج .225
 124؛ ابف العمراي، االنباء في تاريخ الخمفاء، ص11، ص29لجوزي، المنتظـ، جابف ا .224
؛ ابف الوردي، تتمة المختصر في اخبار البشر، 119-114، ص5ابف االثير، المصدر السابق، ج .229

 .19، ص1ج
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 المصادر والمراجع
 ـ( 2151/ىػ159ابف االثير: عز الديف أبو الحسف عمي بف ابي الكـر الشيباني )ت  .2
 (.2558، )دار الكتب العممية، بيروت 5الكامل في التاريخ، راجعو وصححو، دمحم يوسف دقاؽ، ط .1

 ـ(.2415ىػ/2251افندي: نظمي زاده مرتضى )ت
 (.2542كمشف خمفا، ترجمة، موسى كاظـ تورس )مطبعة اآلداب، النجف، 

 ـ(.2149ىػ/145البنداري: الفتح بف عمي بف دمحم االصفياني في، )ت
 ، )دار االفاؽ 5لة اؿ سجموؽ، تحقيق لجنة احباء التراث العربي، طتاريخ دو  .5

 ـ(2411ىػ/844ابف تغري بردي: جماؿ الديف ابي الحماس )ت
 ت(-د -النجـو الزاىرة في حموؿ مصر والقاىرة، المؤسسة العربية لمتأليف والترجمة والنشر، القاىرة .4

 ـ(2199ىػ/954ابف الجوزي: أبو الفرح عبد الرحمف بف عمي، )ت
 ىػ(.2598المنتظـ في تاريخ المموؾ واألمـ، )الركف  .9

 ـ(2245/ ىػ111الديف أبو الحسف عمي بف السيد االماـ الشييد أبو النوارس، )ت رالحسيني: صد
 –، )دار اقراء، بيروت 1زبدة التواريخ اخبار االمراء والمموؾ السمجوقيو، تحقيق، دمحم نور الديف ط .1

2581) 
 ـ(2118ىػ/111أبو عبد هللا ياقوت بف عبد هللا، )ت الحموي: شياب الديف

 (2595 –معجـ البمداف، )دار صادر، بيروت  .4
 ـ(2454ىػ/599الحميري: دمحم بف عبد المنعـ، )ت

 ـ(.2549 –الروض المعطار في خبر األقطار، تحقيق، احساف عباس، )دار القمـ لمطباعة بيروت  .8
 ـ(2148ىػ/2985)تابف العماد الحنبمي: أبو الفالح عبد الي، 

 د ت(. -شذراف الذىب في اخبار مف ذىب، )دار احياء التراث، بيروت .5
 ـ(898/2499ابف خمدوف: عبد الرحمف بف دمحم، )ت، 

الصبر وديواف المبتدا والخبر في أياـ العرب والعجـ والبربر ومف عاصرىـ مف ذوي السمطاف األكبر  .29
ابف خمكاف: شمس الديف أبو العباس  ـ(2545 -ىػ 2555)مؤسسة جماؿ لمطباعة والنشر، بيروت، 

 ـ(2181ىػ/182احمد بف دمحم، )ت
 (2541 –وفياف االعياف وانباء أبناء الزماف، تحقيق، احساف عباس )دار صادر، بيروت  .22

 ـ(2544ىػ/ 448الذىبي: الحافظ شمس الديف دمحم بف احمد، )ت
السالـ تدمري، )دار الكتاب العرب،  تاريخ اإلسالـ ووفيات المشاىير واالعداـ، تحقيق، عمر عبد .21

 ـ(.2555ىػ/2419 –بيروت 
دوؿ اإلسالـ، عيف بطبعو عبد هللا بف إبراىيـ االنصاري، )دار احياء التراث اإلسالمي، قطر،  .25

 ـ(2588
الصبر في خبر مف غير، تحقيق، أبو ىاجر دمحم السعيد بسيوني زعموؿ، )دار الكتب العممية، بيروت،  .24

 د ت(
 ـ(2191ىػ/955 بف عمي بف سميماف )تالراوندي: دمحم
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راحة الصدور واية السرور، نقمو الى العربية إبراىيـ اميف الشواربي وعبد المنعـ دمحم حسنيف وفؤاد عبد  .29
 (.2519 –المعطي الصياد، )مطابع دار القمـ، القاىر 

 ـ(2194ىػ/194سبط ابف الجوزي: شمس الديف أبو المظفر بف قزا اوغمى، )ت
 ـ(.2591 –ماف في تاريخ االعباف )دائرة المعارؼ العثمانية، حيدر اباد، الركف مرآة الز  .21

 ـ(.2181ىػ/184ابف شداد: عز الديف دمحم بف عمي، ت)
االعالؽ الخطيرة في ذكر امراء الشاـ والجزيرة، تحقيق سامي الدىاف، )المعيد الفرنسي لمدراسات  .24

 ـ(.2515 –العربية، دمشق 
 ـ(.2514ىػ/ 418دمحم االنصاري، )ت شيخ الربوف: شمس الديف

 ـ(2891 –نخبة الدىر في عجائب البر و البحر، )مطبعة االكاديمية بطربوغ  .28
 ـ(.2158ىػ/455ابف عبد الحق: صفي الديف عبد المؤمف، )ت

مراصد االطالع عمى أسماء األمكنة والبقاع، تحقيق وتعميق عمي دمحم البجاوي، )دار المعرفة لمطباعة  .25
 ـ(2598 –روت والنشر، بي

 ـ(.2181ىػ( 189ابف العبري: غريغورى ابي الفرج بف )ىروف الطبيب الممطي، )ت
تاريخ مختصر الدوؿ، وقف عمى تصحيحو وفيرسو، االب أنطواف صالحاني اليسوعي، المطبعة الكاتو  .19

 ـ(.2598 –كيكيو، بيروت 
 ـ(2112ىػ/119ابف العديـ: كماؿ الديف أبو القاسـ عمر، )ت

 ـ(2594-الطمب في تاريخ حمب، تحقيق، سامي الدىاف، )دمشقزبدة  .12
 ـ(.2254ىػ/989ابف العمراني: دمحم بف عمي بف دمحم، )ت

 (.2545االنباء في تاريخ الخمفاء، تحقيق وتقديـ ودراسة، قاسـ السامرائي، ) .11
 ـ(.2552ىػ/451أبو الفداء: عماد الديف إسماعيل بف دمحم بف عمر، )ت

ناء وتصحيح وبنود والباروف جاؾ كويف ديسالف، )طبع دار الطباعة السمطانية، تقويـ البمداف، اعت .15
 ـ(.2849-)باريس 

 د ت(. –المختصر في اخبار البشر، )دار الكتاب المبناني، بيروت  .14
 ـ(2219ىػ/999ابف القالنسي: أبو يعمي حمزة، )ت 

 ـ(.2598-ذيل تاريخ دمشق، )مطبعة اإلباء اليسوعييف، )بيروت .19
 ـ(.2428ىػ/812ي: أبو العباس احمد بف عمي، )تالقمقشند

 –، تحقيق، عبد الستار احمد خراج، )عالـ الكتب، بيروت 1مآثر االناقة في معالـ الخالفة، ج .11
2589.) 

 ابف قاضي شبو، بدر الديف، 
 ـ(.2542 –الكواكب الدرية في السيرة النورية، تحقيق، محمود زايد، دار الكتب الحديد )بيروت  .14

 ـ(2111ىػ/411دمحم بف احمد بف شاكر، )تالكتبي: 
 –، )دار الحرية لمطباعة، بغداد 21عيوف التواريخ، تحقيق، فيصل السامر وقبيمة عبد المنعـ داود؛ ج .18

2544.) 
 ـ(.2514ىػ/444ابف كثير: أبو الفداء إسماعيل بف عمر الدمشقي، )ت
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 ؽ(د،  –البداية والنياية في التاريخ، )دار الفكر العربي، بيروت  .15
 ـ(2548ىػ/445ابف الوردي: زيف الديف عمر، )ت

تتمو المختصر في اخبار البشر، تاريخ ابف الوردي اشراؽ وتحقيق، احمد رفعت البدراوي، )دار  .59
 ـ(2549 –المعرفة لمطباعة والنشر، بيروت 

 ـ(2511ىػ/418اليافعي: أبو دمحم عبد هللا بف اسعد بف عمى بف سمماف، )ت
 ـ(2549يقضاف، )مؤسسة اال عممي، بيروت مرآة الجناف وعبرة ال .52

 ـ(2541ىػ/445اليزدي: دمحم بف دمحم بف عبد هللا بف النظاـ الحسيني، )ت
 –العراضة في الحكاية السمجوقية، ترجمة وتحقيق، عبد المنعـ دمحم حسنيف وحسيف اميف، بغداد  .51

 ـ(2545
 المصادر الفارسية

 ـ(2959ىػ/541)تخواندمير: غياث الديف بف ىماـ الحسيني. 
 ـ(.2595تاريخ حبيب السير في اخبار البشر، كتاب بخانو خياـ، )شيراف  .2

 ـ(2215ىػ/919ابف فندؽ: أبو الحس عمي بف زيد البييقي، )ت
 ـ(2524 –تاريخ بييق، جاببخانو كانوف، )طيراف  .1

 ـ(2545ىػ/459القزويني: حمد هللا ابف ابي بكر احمد بف نصر المستوني )ت
 ـ(2555 –كزيده، اىتماـ عبد الحسف نوائي )طيراف تاريخ  .5

 ـ(2458ىػ/594ميرخواند: دمحم بف سيد برىاف الديف دمحم )ت
 ـ(2555-روضو الصفا، كتابغزو شيياي مركزي خياـ، نيراف .4

 المراجع الحديثة
 اقباؿ: عباس

 (2584الوزارة في عيد السالجقة، ترجمة وتعميق، احمد كماؿ الديف حممي )جامعة الكويت،  .2
 حسنيف: عبد المنعـ دمحم

 ـ(2549 –دولة السالجقة، مكتبة االنجمو المصرية، )مصر  .1
 ـ(2595-سالجقة ايراف والعراؽ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، )القاىرة

 حممي: احمد كماؿ الديف .5
 ـ(2594 –السالجقة في التاريخ والحضارة، دائرة البحوث العممية، )الكويت 

 الخالدي: فاضل عبد المطيف.
 –الحياة السياسية ونظـ الحكـ في العراؽ خالؿ القرف الخامس اليجري مطبعة االماـ، )القاىرة  .4

 ـ(2519ىػ/2588
 الزىراني: دمحم مسفر

 ـ(2585-نظاـ الوزارة في الدولة العباسية، )بيروت .9
 فوزي: فاروؽ عمر

 (95-الخالفة العباسية، دار النشر )ؼ، عماف .1
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 وس: شاىيفمكاري
 ـ(2858 –تاريخ ايراف، مطبعة المقتطف، مصر  .4

 ناجي: عبد الجبار
 ـ(2549 –االمارة المزيدية، دراسة في وصفيا االقتصادي واالجتماعي دار الطباعة المدينة، )بغداد  .8

 الجميمي: حسيف حديس
 ـ.2555ىػ/2419عصر الخميفة المسترشد باهلل، أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة الموصل،  .5

 د ت( –دائرة المعارؼ اإلسالمية، اعداد إبراىيـ تركي خورشيد مصر  .29
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


