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  ها و باورهاي ديني  نقش مؤلفه
 در پيروزي سپاه سلجوقي در نبرد مالذگرد

  *محمديذكراهللا 

  دهكيچ
در طول تاريخ جهان اسالم از جمله حوادث و وقايع بسيار مهمي كه از آن در ميان 
مسلمانان عموماً و در بين تركان و ايرانيـان خصوصـاً بـا افتخـار و سـربلندي يـاد       

ـ بـين   م 1071 /ق 463آن حادثـه در  . اسـت » نبرد مالذگـرد «شود  مي ارسـالن   بآل
بيزانس صورت گرفت و درنهايـت   امپراتورسلطان سلجوقي و رومانوس ديوگنس 

اهميت و جايگاه آن حادثـه و نيـز آثـار و نتـايج     . گرديدارسالن  بآلپيروزي از آنِ 
 دوو دينـي آن در بـين    ،كوتاه يا درازمدت سياسي، اجتماعي، اقتصـادي، فرهنگـي  

عث توجه و انگيـزش جـدي   متفاوت يعني اروپاي مسيحي و جهان اسالم با جهان
كـه چـه    ايـن  دربارة .مورخان گذشته و محققان امروزي بر آن حادثه گرديده است

 داشـته نقش اساسـي  ارسالن  بآلعامل يا عواملي در شكست رومانوس و پيروزي 
تـوان   حقيقتاً نمـي . اند گفتهو از عوامل مختلفي سخن  شدهاظهارنظرهاي گوناگوني 

در منابع اصلي يا تحقيقات بعدي را ناديده گرفت يـا   شده مطرحاز عوامل  كي چيه
 شـده  اصلي اين است كه در ميان عوامل متعدد مطرح سؤالاما ؛ نادرست تلقي كرد

 بـر اسـاس  عامل مذهبي و باورهاي ديني از چه جايگاهي برخوردار بـوده اسـت؟   
 فرضية مقالة حاضر اعتقادات ديني و عنصر معنويت نه تنها همچون عوامـل ديگـر  

ترين عامـل آن   و اساسي نيتر مهمعاملي مؤثر در پيروزي سپاه سلجوقي بوده بلكه 
ماندن اين مقوله در نگـاه و قلـم مورخـان و متـون      مغفول. پيروزي نيز بوده است

صـورت  ه و ب سو  كياز ...) و  ،بيزانسي، يوناني، مسيحي، ارمني( ياسالمريغاصلي 
محققـان و مورخـان معاصـر اسـالمي و      از سويمستقل و جدي مطرح نشدن آن 
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بـه   اتكـا از سوي ديگر، نگارنده را بر آن داشت تا پژوهشي مستقل بـا   ياسالمريغ
  .كندتحليلي ارائه   ـ  منابع اصلي و استفاده از برخي تحقيقات مهم به روش توصيفي

، رومانوس ديـوگنس، نبـرد مالذگـرد، باورهـاي دينـي و      ارسالن آلب :ها كليدواژه
  ....)ايمان، جهاد، شهادت و (عناصر معنوي 

  
  مقدمه .1

قبل از ورود به مبحث اصلي و نيز براي درك هرچه بهتـر مطالـب بعـدي ضـروري اسـت      
كـه قطعـاً بـا     ها آنكوتاه به  يها پاسخاساسي و دادن  سؤالمقدمة اين مقاله را با طرح چند 

مذكور در تبيـين و   يها پاسخطبيعتاً . موضوع اصلي مقاله نيز ارتباط مستقيم دارند آغاز كنيم
  :تأثير نخواهد بود تفهيم اصل مقاله نيز بي

ضرورت و لزوم طرح چنـين تحقيقـي از سـوي نگارنـدة      در موردنخست  سؤال) الف
نبرد مالذگـرد هـم در درون    در پاسخ آن بايد گفت هرچند در خصوص .مقالة حاضر است

مختصر يا مفصلي پيدا كـرد و هـم در    يها گزارشتوان اطالعات و  منابع و متون اصلي مي
و مقاالت متعـدد و متنـوعي    ها كتاب گوناگونمحققان و نويسندگان  از سويهاي اخير  دهه

 بـه آن مقوله از منظر دينـي و معنـوي و    سو  كياست، اما نكته اين است كه از  شده نوشته
مورد تحقيق  ياسالمريغمحققان و مورخان معاصر اسالمي و  از سويمستقل هرگز  صورت 

نگاه و قلم مورخان و متون در  كامالًاي  و پژوهش قرار نگرفته و از سوي ديگر چنين مقوله
 هـا  آن يبه عبـارت و  1اندهمغفول م...) و  ،بيزانسي، يوناني، مسيحي، ارمني( ياسالمريغاصلي 

هاي سياسي، نظامي و جغرافيايي و امثال آن به نبرد مالذگرد نگـاه كـرده و از    عموماً از جنبه
توان گفت  با عنايت به مطالب فوق مي ،نيبنابرا 2.اند عامل دين و معنويت هرگز سخن نگفته

  .تواند داشته باشد مزبور نمي خأل پركردنكه مقالة حاضر رسالتي جز رفع نقص مذكور يا 
روحية نظاميان يك امـر   يارتقادوم اين است كه آيا نقش دين و معنويت در  سؤال) ب

عمومي است يا اختصاص به جهان اسالم و جنگ مالذگرد دارد؟ در پاسخ آن بايـد گفـت   
اوالً نقش مقولة مذهب و باورهاي ديني در افزايش توان و تحرك روحي و جسمي نظاميان 

و ايجـاد انگيـزه در جهـت كسـب     ) چه از نوع تدافعي و چه از نوع تهاجمي(در امر جنگ 
و به لحـاظ   شده شناختهامري كامالً پذيرفته و  يشناخت روانها به لحاظ  ها و پيروزي موفقيت

ثانياً به لحاظ سنخيت مقولة مذكور بـا روحيـات    3.آزموده شده است كرات بهتاريخي امري 
آن در اكثر جوامع و قرون مختلف نبايد آن را صـرفاً مربـوط    ها و تجربة تاريخي همة انسان
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البتـه در تجربـة تـاريخي مسـلمانان نيـز      . به جهان اسالم و تاريخ گذشتة مسلمانان دانست
هاي پيامبر اسالم با كفار و مشركين، فتوحات گسـتردة   هايي از آن را در جنگ توان نمونه مي

هـاي جهـادي سـلطان     غزنويان در هند، جنـگ  هاي متعدد و متنوع دورة امويان، لشكركشي
محمد خوارزمشاه با قراختائيان، غزوات گسـترده و متعـدد سـالطين عثمـاني در بالكـان و      

شك نبرد مالذگرد را نيز بايد يكي از مصاديق بـارز از سـنخ    بي. اروپا و امثالهم مشاهده كرد
ان زاويه نيز مـورد  مذكور دانست كه موضوع اصلي پژوهش حاضر بوده و از هم يها جنگ

  .است گرفته قرارتوجه و كنكاش 
آيـا آن جنـگ يـك رخـداد صـرفاً      . ماهيت جنگ مالذگرد است دربارةسوم  سؤال) ج
يا ديني و اعتقادي؟ در پاسخ آن بايـد گفـت هرچنـد     ؟يا ملي و قومي ؟نظامي بود ـ  سياسي

و در نگاه اول نبرد مالذگرد بين دو لشكر سلجوقي و بيزانسـي و بـين دو شـخص     ظاهر به
اما بـا مالحظـة قـرائن و     ،صورت گرفته است )و رومانوسارسالن  بآل( امپراتورسلطان و 

توان گفت كه نبرد مالذگرد يك جنگ به تمام معنا  شواهد فراوان موجود در منابع اصلي مي
و جهـان اسـالم از سـوي     سو  كين مسيحيت و بيزانس از متفاوت يعني جها جهان دوبين 

. بر عهده داشتندرا  ها آن يدار پرچمو رومانوس تنها نمايندگي و ارسالن  بآلديگر بوده كه 
مورخان قرون نزديك به نبرد  يها گزارشبه  تر قيدقو  تر مفصلبا نگاهي  ،در مباحث بعدي

ـ گرفتـه بـين    مالذگرد و شرح برخي از مذاكرات و مكاتبات صورت و خليفـة  ارسـالن   بآل
هـاي   هاي قبل از نبرد طرفين يا برگزاري مراسـم  بيزانس و نيز رجزخواني امپراتورعباسي با 

از مراسم دعا و راز و نياز هر دو طرف قبـل از شـروع جنـگ و طلـب كمـك       ژهيو بهديني 
خداوند متعال براي پيروزي سپاه خويش يا برگـزاري مراسـم شـكر و شـادي در بغـداد و      

اثبات خواهد شد كه جنگ مـذكور يـك    ،سرتاسر جهان اسالم به خاطر پيروزي در آن نبرد
جنگ قومي و ملي و حتي سياسي نبوده بلكه تقابل بين دو جامعة بزرگ اسالمي و مسيحي 

  .ديگر بوده است و دنيوي عليه يك با تمام قواي ديني هم  آنو 
بيـزانس در دسـت زدن بـه چنـين      امپراتورهاي  اهداف و انگيزه دربارةچهارم  سؤال) د

تقابل تـاريخي خـود بـا     ينتر بزرگچرا رومانوس به  يراست به. است يساز سرنوشتجنگ 
و نيز سرانجام تصـميم و   ؟كرد و او چه انگيزه و اهدافي را دنبال مي ؟جهان اسالم دست زد

و رديم بايـد انـدكي بـه عقـب برگـ      سؤالاقدام او به كجا منجر شد؟ اساساً در پاسخ به اين 
سالجقه در . وضعيت سالجقه و بيزانس قبل از نبرد مالذگرد داشته باشيمبر مروري مختصر 

آن  دنبـال به يازدهم ميالدي پس از پيروزي در نبرد دندانقان و / نيمة اول قرن پنجم هجري
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بـه  با افزايش قـدرت خـود    يجتدر به يهبو آلغزنوي و  يها حكومتفتح بغداد و سرنگوني 
قبـل از حركـت بـه سـوي مصـر       هـا  آن 4.از بين بردن حكومت فاطميان مصر افتادنـد  فكر

امـا از آن سـو، دولـت    ؛ از آناطولي شرقي را نيز به تصرف خود درآورده بودنـد  ييها بخش
سري تغيير و تحوالت نـاگوار داخلـي در دربـار صـاحب      ردن يكبيزانس پس از سپري ك

نام رومانوس ديوگنس چهارم شده كه با برخورداري از روحيات جديد ه جديدي ب امپراتور
او پـس از دريافـت خبرهـاي ناخوشـايندي از اسـتمرار      . كسب شهرت جهاني بود به دنبال

شرقي آناطولي تصـميم گرفـت    هاي ينسرزمها در  حمالت و فتوحات سلجوقيان و تركمن
بلكه فراتر از آن يعني براي تصرف  ها آنتنها براي جلوگيري از گسترش قدرت روزافزون  نه

شـود   يو عـازم منـاطق شـرق   دهـد  نظيري تشـكيل   جهان اسالم، سپاه بسيار باعظمت و كم
)Turan, 2012: 176-177.( هـاي   به همين منظور او با تشكيل سپاهي مركب از اقوام و مليت

ها، خزرها، غزها، آبخازهـا،   ها، گرجي ها، پچنك ها، روس ها، فرانك گوناگون همچون رومي
 ,İbnü'l-Esir, 2008: 8/ 256; İbnü'l-Adim, 1996: 177; Bundari( و اقـوام ديگـر،   ها ارمني

1943: 37; Hüseyni, 1943: 33 ( از اسـتانبول بـه سـمت شـرق بـه       م 1071مـارس   13در
پـيش از   امپراتـور گـزارش برخـي از منـابع،     بر اسـاس  .)Turan, 2012: 177( حركت درآمد

و يافـت  حركت از استانبول به كليساي اياصوفيا رفت و در يك مراسم بزرگ مذهبي حضـور  
-Sibt İbnü'l( داافتـ  بـه راه گـاه   و از او يـاري طلبيـد و آن  كرد را زيارت طاليي صليب بزرگ 

Cevzi, 1968: 151-152; Sevim, 1971: 57 .(شهر و طي مسير درة  او پس از عبور از اسكي
 .)Turan, 2012: 177( كند ميروم نقل مكان  جا به ارز رسد و از آن ايرماق به سيواس مي قزل

ـ  ،ارسالن آلبدر اين اثنا  خبـر آمـدن    ،سـوي مصـر و فاطميـان بـود    ه كه در مسير حركت ب
بـه سـمت آنـاطولي    گـذارد و   مـي رومانوس به منطقه را شنيده سفر جنگي خود را ناتمـام  

كه از  رسد، سفير پس از اين روم به حضورش امپراتوراو در حلب بود كه سفير  5.گردد برمي
را كـه اسـترداد مالذگـرد و     امپراتورگويد درخواست  ها مي اردوي پرقوت رومانوس سخن

ـ ارسـالن   آلـب امـا   ،)Cahen, 1972: 88(دهـد   ل منبيج بود ارائه مـي اخالط در مقاب دليـل  ه ب
به درخواست رومانوس روي موافـق نشـان    ها آنهاي  موقعيت مهم شهرهاي مذكور و قلعه

  .شود تر مي راسخرومانوس نيز در عزم خود براي جنگيدن . دهد نمي
بـه   يئتـ يه ،چند روز قبل از نبرد مالذگرد يعني ،م 1071آگوست  17در  گر،يد يسو از

و خليفه براي پيشنهاد صلح پيش  ارسالن آلب از سويو امير سوتگين  المحلَبانابن  استير
برخي  يالقااما رومانوس احتماالً تحت تأثير و  ،)ibid: 92( شود بيزانس فرستاده مي امپراتور
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شكوه سـپاه او ترسـيده بـه تحقيـر آن      از كثرت وارسالن  بآلكه  از فرماندهان به تصور اين
 خيلـي  همـدان  ام شنيده همدان؟ يا است بهتر اصفهان« :پردازد جمالت مي گونه نيابا  ئتيه

گـاه بـا    آن »كنيم يدر همدان قشالق م يواناتماندر آن صورت ما در اصفهان و ح ،است سرد
) سلجوقيان يتختپا( ري در«: دهد جواب مي گونه نياغرور تمام در پاسخ به پيشنهاد صلح 

 بسـيار المحلبـان نيـز در پاسـخ وي      ابـن  ).Bundari, 1943: 39( »نشسـت  خواهم مذاكره به
امـا خودتـان را    ،گفتي درست را حيواناتتان« با گفتن اين جمالت كه ،اما زيركانه ،محترمانه

 هـا  آنشدن راه مذاكره جنگ بـين   بستهبا  لهيوس نيبدو  6شود از پيش او خارج مي »دانم ينم
روز  .پردازند يم يجنگ ريتداب به جمعه روز تا چهارشنبه روز از طرف دو هر. شود يم  يقطع

سـپاه بيـزانس    ياسالمريغبر اساس گزارش غالب منابع اسالمي و . شود جمعه نبرد آغاز مي
برخـوردار   بهتـري به لحاظ عده و عده نسبت به سپاه سلجوقي از شرايط و وضعيت بسيار 

و بـه   7لشكر بيزانس بوده است پنجم كيلشكر سلجوقي به لحاظ عده تقريباً  يبه عبارت ،بود
تنهـا  كـه نيروهـاي سـالجقه     چـرا  ؛غيرقابل مقايسه...) و  ،تسليحات، تجهيزات(لحاظ عده 

اما نيروهاي بيزانسي تا  ،از نوع تير و كمان و گرز و سپر و امثال آن بودند ييها سالححامل 
بن دندان مسلح به همه نوع سالح سنگين و سـبك و تجهيـزات مـورد لـزوم يـك لشـكر       

، جنـگ نتيجـه و   )يعنـي شـب شـنبه   (اين احـوال در انتهـاي روز جمعـه     همةبا . كالسيك
از . و شكست و دستگيري امپراتـوري بيـزانس نداشـت   ارسالن  بآلسرانجامي جز پيروزي 

م آرايش نظامي دو طـرف، تعـداد   تپرداختن به جزئيات اين جنگ از قبيل سيس كه ييجا آن
دست از حيطة موضوع ن ايو مسائل فراوان ديگري از  شده گرفتهكار ههاي ب نيروها و تاكتيك

تفصـيل در منـابع اصـلي يـا      بـه اين مقاله خارج است و از سوي ديگر چون در اين زمينـه  
و  كنـيم  مـي از تكـرار مكـررات احتـراز     ،شـده  گفتههاي معاصر سخن  تحقيقات و پژوهش

  .پردازيم عد ديني و معنوي آن جنگ ميو به برويم  مياصل مطلب سراغ مستقيماً به 
  

 نبرد مالذگردو ، خليفة عباسي، نارسال بآل .2

  نبرد مالذگرد و نقش و جايگاه او خليفه در پررنگورود  2.1
شود ايـن اسـت    كه براي هر محققي در اين قسمت مطرح مي اي بسيار مهم و اساسي سؤال

يعني حتي قبل از شـروع تـا    ،چرا خليفة عباسي در تمام مراحل جنگ مالذگرد يراست بهكه 
اي از آن امر خطير غافل نمانـده   هميشه حضوري فعال داشته و هرگز لحظه ،انتهاي آن نبرد

 ،بامراهللا  القائم ،منابع اسالمي خليفة عباسي يها گزارش بر اساساست؟ واقعيت اين است كه 
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. بيزانس را درك كـرده بـود   امپراتورميزان تهديد و خطر لشكركشي  يدرست بهبيش از همه و 
اند كه رومانوس به قصد نـابودي اسـالم و    ن گفتهاديگر از مورخكه ابن الجوزي و برخي  اين

و سوگند خورده بود كه تا خليفة عباسي ) İbnü'l-Cevzi, 1995: 9/ 491(كرده اهلش حركت 
جاي آن كليساها برپا نكرده ه جاي او نگذاشته، مساجد را ويران و ب را برنداشته و جاثليقي بر

 بـاز خودش ملحق ننمـوده بـه پايتخـت خـويش      يها نيسرزماسالمي را به  يها نيسرزمو 
يـا   ibid: 488; Sibt İbnü'l-Cevzi, 1968: 149; Hüseyni, 1943: 33(8( گشـت  نخواهـد 

بيزانس قرار گذاشته بود به محض ورود بـه   امپراتوراند كه  برخي از منابع گفته همچنان كه
و به گفتـة برخـي ديگـر    كند  مناطق مختلف جهان اسالم را بين فرماندهان خود تقسيمري 

 ,İbnü'l-Cevzi( بـود كـرده  تقسـيم   ها آنو عراق را بين  ،پيشاپيش مصر، شام، خراسان، ري

1995: 9/ 491; Sibt İbnü'l-Cevzi, 1968: 148; Köymen, 2011: 3/ 29(  او نيـز  و فرماندهان
 را تابسـتان  عراق در و زمستان ري در«: گفته بودند گونه نيابر اساس همان قول و قرار 

 ,İbnü'l-Cevzi( »گيـريم  مـي  را سـوريه  مملكـت  نيـز  برگشت موقع در و كنيم مي سپري

1995: 9/ 491, Sibt İbnü'l-Cevzi, 1968: 149(. هسـتند غيرقابـل    ييهـا  تيواقعهمه  ها نيا
 بـه دقيقاً به همين دليل است كه خليفـه  . كرد را درك مي ها آنعميقاً انكار كه خليفة عباسي 

تفاوتي با آن قضيه  حالت انفعالي يا بي اكه جسماً از ميدان نبرد دور بود اما هرگز ب اين رغم
كرد بلكه سعي كرد از ابتدا تا انتهاي آن حادثـه حضـوري پررنـگ و مـؤثر از      برخورد نمي

ارسالن  آلبسفير  به همراهاو قبل از آغاز جنگ با اعزام نماينده و سفيري . خود نشان دهد
تـالش   İbnü'l-Cevzi, 1995: 9/ 489(9(صلح ور بيزانس و پيشنهاد مذاكره و ترابه پيش امپ

كـه پيشـنهاد صـلح از     اما پـس از ايـن  ؛ آميزي قضيه فيصله پيدا كند مسالمت به نحوتا  كرد
نگرفـت بلكـه سـعي كـرد بـا       به خودخليفه حالت انفعالي  ،بيزانس رد شد امپراتورسوي 
گيري از موقعيت و جايگاه ديني خود در جهان اسالم بـه تقويـت روحـي و معنـوي      بهره

او براي اين منظور به تمام مسلمانان . سپاه اسالم بپردازد يبه عبارتو ارسالن  آلبنيروهاي 
يعنـي  (ن ارسال آلبجهان اسالم پيام فرستاد كه در منابر و مساجد خود براي پيروزي سپاه 

گـزارش برخـي منـابع شخصـاً      بر اسـاس سپاه كفار دعا كنند و حتي  هيعل) سپاه مسلمين
اسالمي فرستاد تـا   يها نيسرزمدعايي به انشاي ابوسعيد بن مصاليا نسخت كرد و به همة 

اهميـت و   ليـ بـه دل  .)Hüseyni, 1943: 33( خوانده شود خطبااز سوي در مساجد و منابر 
و ارتباط آن بـا موضـوع   ارسالن  آلبدعا در پشتيباني معنوي نيروهاي نقش بسيار مؤثر آن 

  :آوريم جا مي مقالة حاضر متن كامل آن را در اين
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 ونـدش يپ و بشكن پشتش كن، باطل را شرك و ده ياري و دار بلند را اسالم پرچم ا،يبارخدا
 دل كـه  رستگارند و اند گذشته جان از طاعت به كه آنان كن، مدد را راهت مجاهدان. بگسل

 ييسرا و دهد يم شان گشاده يدست كه اند برده بينص را ياوري عوض در و اند درباخته تو به
ده كـه   ينصـرت  را نيرالمـؤمن يام برهـان  ،ارسـالن  آلـب  سلطان. شيآسا و يروزيف از سرشار

 يوز ره لطـف، لبـ   ش،ياريبه . و دسترس به مرادش آسان گرداند ابدي يپرچمش بدان روشن
و امروز او با  ابديتوانا  يدست نتياستوارش ده، چندان كه در كار بزرگداشت د يخندان و تن
و  يبـه خجسـتگ   ذشيـ ده و تعو ياريسپاهش را به فرشتگانت . شود شيفردا عيكافران شف

وانهاده است و به بذل مال و جان سودا  يآسان تن ات مانهيكر يدر راه خشنود كهببند  يابيكام
 يا«: كـه  ـــ  بحـق و  ـــ  ييگو يتو م كه ديمايپ يم تو مطاع امر امتثال راه كار نيبد و كند يم

و آن  رهانـد؟  يرهنمون شوم كه شما را از عذاب دردناك م يدادوستدشما را به  ايمؤمنان، آ
 :صـف [ »ديـ كن جهـاد  خـدا  راه در جان و مال به و ديآور مانيا او امبريپ و خداوند به كه نيا

 عتيگفت و در كارِ نگاهداشت شر كيپاسخ داد و لب تيخداوندا، همچنان كه او به ندا ].10
روزش  نتيد ياريشد و در كار  يارويبا دشمنانت رو شيو به تن خو امدينكرد و ب يسست

كـه   يذيو به تعو كين ريكن به تقد شياريساز و  اش يروزيمشمول ف زيبه شب رساند، تو ن
 هر. گردان شيب همه از شيروين لتيجم صفات از و براند او از يبارگ كيدشمنان به  رنگين

جنـبش   تا ساز آسان او بهر از دينما آن آهنگ و بخواهد كه يا خواسته هر و كند كه ييآرزو
از  ينيصالح ب ،يو مردم چشم مشركان، با اصرارشان بر گمراه رديگ يروزيفروغ پ ونشيهما

با  د؛يكن شياين ياز بهر او به زار يتعال يخدا شگاهيمسلمان، به پ يها جماعت يا. كف دهد
 ـــ او  كـه به بوستان خلوص  زهيپاك ييخاكسار و باورها يها پاك و قصد درست و دل تين

» نـدارد  يينباشد، پروردگار مـن بـه شـما اعتنـا     تانيبگو اگر دعا«: ديگو يم ــ يسبحانه تعال
و بـه   ديـ آر فراز برو پرچمش  ديو پشت دشمنش بشكن ديجانبش بزرگ دار ].77 :فرقان[
و شـرك را در برابـرش خـوار     ديبه نزدش آسان سـاز  ها يو دشوار ديظفرش رسان تيغا
  Hüseyni, 1943: 33-34(.10( ديبگرو يتعال يخدا به وستهيپ نسانيبد و ديدار

  
 و خليفة عباسيارسالن  آلبنظير  مارتباط و هماهنگي ك 2,2

با خليفة عباسي كه توأم با احترام و اعتمـاد متقابـل طـرفين بـه     ارسالن  بآلارتباط تنگاتنگ 
ديگر بود واقعيت انكارناپذيري است كه نقش بسيار مؤثري طي جريان نبرد مالذگرد از  يك

روحية معنوي نيروهاي نظامي بسـيار   يارتقااين امر در دلگرمي و . آغاز تا انتها داشته است
نگران مشروعيت ديني فرمانده و اردوي خود  دلديگر ارسالن  بآلسپاهيان  كه چرا مؤثر بود

مشروعيت سپاه  ةمسئل. انديشيدند و با اطمينان خاطر به پيروزي و كسب موفقيت مي ندنبود
 ها آنبوده كه هميشه دغدغة سالطين و سپاهيان  يدر جهان اسالم از موضوعات بسيار مهم
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جـا   مجـال پـرداختن آن در ايـن    وآمـد   مي حساب بهدر جنگ براي حضور يا عدم حضور 
ـ تباط نزديـك  اما در رابطه با هماهنگي و ار 11.نيست و خليفـه در طـول نبـرد    ارسـالن   بآل

  .شود منابع استناد و به ايضاح آن موضوع پرداخته مي يها گزارشاز  موردمالذگرد به چند 
آيـد ايـن اسـت كـه معمـوالً       منـابع و متـون تـاريخي برمـي     يهـا  گـزارش چه از  آن
براي . رساند هر حادثه يا رويداد مهم را بالفاصله به اطالع خليفة عباسي ميارسالن  آلب

به فرماندهي امير ارسالن  آلب شيالج مقدمة ،چند روز قبل از شروع جنگ مالذگردمثال، 
با گروهي از لشكريان بيزانس به فرماندهي يك ژنرال روسي يا ارمني ) صاندوق(صندق 

بـه  و  ريدستگو فرمانده آن  خورد  مي شكستنتيجة آن لشكر بيزانس   درو كند  ميبرخورد 
شود كه در ميـان غنـايم مـذكور يـك صـليب       فرستاده ميارسالن  آلبغنايمي پيش  همراه

الملـك در همـدان    آن صـليب را بـه پـيش نظـام    ارسـالن   آلب .ه استقرار داشتبزرگ نيز 
) بغـداد (كند كه آن را به نشانة پيروزي نزد خليفة عباسي در داراالسالم  فرستد و امر مي مي

 ,İbnü'l-Cevzi, 1995: 9/ 487-488; Sibt İbnü'l-Cevzi, 1968: 148; İbnü'l-Adim( بفرستد

1996: 177-8; İbnü'l-Esir, 2008: 8/ 257; Bundari, 1943: 38 .(      يـا بـه گفتـة سـبط ابـن
پس از پيروزي در نبرد مالذگرد مثل هميشه كه هر ارسالن  آلبالجوزي و برخي منابع ديگر 
كه هـر  (و صليب مسيح  امپراتوركرد مكتوبي را به همراه تاج  خبري را به خليفه گزارش مي

 ه،تماماً به عنوان پيشكش و هديـ  ،و بعضي اشياي ديگر )دو نماد جهان مسيحيت غرب بود
-Sibt İbnü'l-Cevzi, 1968: 152; İbnü'd(شـد  براي خليفه فرستاد و خليفه نيـز خوشـحال   

Devadari, 1961: 6/ 396 قبل از نبرد مالذگرد به هنگام ارسالن  آلبيا  .)269/ 4ميرخواند، ؛
باشـد  عنوان ميانجي بين آن دو ه خليفة عباسي بصلح به رومانوس، با اين پيشنهاد كه طرح 

)İbnü'l-Cevzi, 1995: 9/ 488; Sibt İbnü'l-Cevzi, 1968: 148 (خواهد جايگاه خليفه در  مي
او حتي پس از دستگيري رومانوس با اين جملة . كندپيش خود و جهان اسالم را مشخص 

 »هسـتم  شـان يا كوچك اندهانفرم از يكي همچون فهيخل مقابل در من«كه  امپراتورخود به 
)Sibt İbnü'l-Cevzi, 1968: 151(  از . كند ميبه جايگاه و روابط نزديك خود با خليفه اشاره

از ارسـالن   آلـب كه اشاره شـد خليفـه نيـز در حمايـت و پشـتيباني از        سوي ديگر همچنان
خليفة عباسي پس از پايان جنـگ نيـز بـا    : گويد حسيني مي. كرد گونه تالشي دريغ نمي هيچ

او در آن نامه . به حمايت معنوي خود از او و سپاهش ادامه دادارسالن  آلباي به  ارسال نامه
را شادباش گفته و سلطان را فرزند، مهتر بزرگ، مؤيد منصـور و  ارسالن  آلبپيروزي و فتح 

مهتر شاهان، روشناي دين و فريادرس مسـلمانان،  پيروز، سلطان اعظم، ملك عرب و عجم، 
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و سـلطان سـرزمين    پشتيبان امام و پناه مردمان، ياور دولت فيروزمند و تـاج آيـين فـروزان   
 ــ  كه خداوند نگاهدار تمهيداتش باد و خير فراوانش دهاد ــ مسلمانان و برهان امير مؤمنان

) پيروزي سپاهيان اسالم(همچنين خليفه به همان مناسبت  ).Hüseyni, 1943: 37( ناميده بود
 :İbnü'l-Cevzi, 1995( كننددستور داد در بغداد مراسم بسيار باشكوه شكر و شادي برگزار 

9/ 491; Sibt İbnü'l-Cevzi, 1968: 152; İbnü'd-Devadari, 1961: 6, 396.(  
  

 ، عالمان و مشايخ، نبرد مالذگردارسالن بآل .3

از علمـا و   دسـته  دوآيد كه در نبرد مالذگرد حداقل  برخي از منابع اسالمي برمي از گزارش
دسـتة اول منجمـان و دسـتة دوم عالمـان و      ؛حضور داشتندارسالن  بآلدانشمندان در سپاه 

هـاي سـالطين و    اساساً علت حضور دستة منجمان در اغلب دربارها و جنگ. مشايخ بودند
بسياري از سالطين و حكام اعتقاد راسخي بـه   كه چرا ؛پادشاهان تا حدودي مشخص است

هـا يـا    بينـي موفقيـت   علم نجوم و نقـش آن در تعيـين روزهـاي سـعد و نحـس يـا پـيش       
 ةبـه همـين دليـل منجمـان از جملـ      .انـد  هاي جنگي و مواردي از آن دست داشـته  شكست

ت و احتـرام  بودند كه هميشه در پيشگاه پادشاهان از جايگـاه رفيـع و منيـع عـز     ييها گروه
نيز نسبت به ساير طبقات حاضر در دربار دربارة آغاز يا اتمام  ها آنبرخوردار بودند و سخن 

اين است كه علـت حضـور    سؤالاما ؛ گرفت پذيرش قرار مي بود موردجنگ بيشتر حجت 
آن دسـته از درباريـان چـه     ،ديگر به عبارت ؟علما و مشايخ از كدام منظر قابل توجيه است

ـ  ،گفتة آقسراييه ب ،حال هر در كنند؟توانستند در نبردها ايفا  نقشي مي قبـل از  ارسـالن   بآل
شروع جنگ مالذگرد با هر دو گروه مذكور به مشورت نشسـت، امـا سـرانجام اسـتدالل و     

  :سخن علما و مشايخ را بر سخن و استدالل منجمان ترجيح داد
بـه  و  وسـتند يدرپ كواكب راتيتأث و اتصاالت از سخن نجوم اهل كرد، مشورت منجمان با

با علما و  انهيدر آن م انداختند، يم ريو طالع وقت و ارتفاعات ساعات در تأخ ارياخت جهت
كرد، علما گفتند كـه امـروز روز جمعـه     شانياستشارت نمود و حواله باستخارت ا خيمشا

انـد،   است و خطبا در مشرق و مغرب امروز بر منابر اسـالم بـدعاء لشـكر اسـالم مشـغول     
از  ارسالن آلب داشتن، ديبا متيغن ستا انياسالم وقت فرصت كه را وقت و روز نيچن نيا

ـ  الحـال  يمنجمان التفات ننمود و ف به سخنكه در جبلت او بود  يحسن اعتقاد  حسـب ه ب
  .)Aksarayi, 1943: 16-17( زد كفار لشكر بر يتقو و علم اهل استصواب و ارادت

 ،سخن منجمان را بر سخن علماء و مشايخ ترجيح نداد ارسالن آلبچرا  كه نيا خصوص در
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اين جنـگ  ارسالن  آلباز نگاه  كه چرا، جاست نيهمبايد گفت دقيقاً نكتة بسيار ظريف در 
اقـدامات   نيتـر  يمحـور يكـي از   ،بنـده  به نظـر . تفاوت ماهوي داشتي ديگر ها جنگبا 

در نبرد مالذگرد تقويت ماهيت اعتقادي و دينـي آن جنـگ بـود و بـه همـين      ارسالن  آلب
و  سـت ا انياسـالم  وقـت  و روز«روز جمعه كه به تعبير علما  ،هوشمندانه و زيركانه ،دليل

انتخاب شد و اين انتخاب كـه  ) ibid: 17( »اند مشغولمسلمانان در مشرق و مغرب به دعا 
عنوان يك سنت ديني و با اتكـاء بـه سـخنان متوليـان     ه به تأسي از فتوحات صدر اسالم ب

توانست در تعيين سرنوشت جنگ نيز تأثير اساسـي و بنيـادي داشـته     دين انجام گرفت مي
يـز دقيقـاً در   نارسـالن   آلبترجيح دادن نظر عالمان و مشايخ بر نظر منجمان توسط . باشد

  12.همين راستا قابل توجيه است
در مطالب بـاال   همچنان كه ،اما در خصوص علت حضور علما در اين جنگ بايد گفت

ها بين دو  آرايي در نبرد مالذگرد هرچند ظاهراً و در نگاه اول صف ،نيز به تفصيل اشاره شد
نبرد اصلي بين  تر قيعمو در نگاه  درواقعاما  ،ديگر بود در مقابل هم امپراتورلشكر سلطان و 

و در ابعـاد وسـيع   دو جامعة مسيحي و اسالمي و با استفاده از تمام قواي مـادي و معنـوي   
بنـابراين طبيعـي بـود كـه در      .ديگر بود عليه همسياسي، نظامي، فرهنگي، اجتماعي و ديني 

وي سپاهيان روحية معنارتقاي براي تقويت و  پررنگچنين جنگي علما و مشايخ حضوري 
 سـلطان  هيـ فق امام و يبخار كعبدالمل بن محمد چون ابونصر ،برخي از علما. داشته باشند

كه ) Aksarayi, 1943: 17( يكرمانو نيز ابوالفضل ) İbnü'l-Esir, 2008: 8/ 258(ارسالن  آلب
او نيز امام و پيشواي سلطان بود و امثالهم نه تنها به رسالت روحاني و معنـوي خـويش   

هـاي منطقـي و عقالنـي     بلكه با مشـاورت كردند  ميدر ميان سپاهيان و ميدان نبرد عمل 
گفتة ابن ه ب. رساندند ياري ميرا در تداوم و پايداري راه و تصميماتش ارسالن  آلبخود 

بيـزانس در قبـال پيشـنهاد     امپراتـور كـه   منابع اسالمي بعـد از آن  ثير و برخي ديگر ازاأل
جواب سرباال داد و گفت كه مـذاكره در ري خواهـد   ارسالن  آلبمتاركة جنگ از سوي 

-İbnü'l-Cevzi, 1995: 9/ 488; İbnü'l-Esir, 2008: 8/ 257; Bundari, 1943: 39; İbnü'l( بود

Adim, 1976: 31; İbnü'l-Adim, 1996: 178; Hüseyni, 1943: 34(13  نيـز از  ارسـالن   آلبو
بود كه سلطان را تسكين روحي داد و همو بود كـه   يبخار اين ابونصر ،آن پاسخ ناآرام شد

 در زوال از را براي جنگ به سلطان پيشنهاد داد و گفت كه در روز جمعـه بعـد   جمعه روز
 يبـرا  در آن سـاعت خطبـا   كـه  چـرا بخـوان   نبـرد  بـه  را دشمن منبرند بر خطبا هك يساعت

 ,İbnü'l-Esir(بـود   خواهـد  اجابـت  نيقر شياين نيا و خوانند يم يروزيپ يدعا نيمجاهد
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2008: 8, 257; Hüseyni, 1943: 34; İbnü'l-Adim, 1996: 178; Bundari, 1943: 39.(14 
يـن  اند كه ابونصر بخاري پيشـاپيش بـا دادن ا   تحقيقات نوشتهدر برخي از برخي از منابع يا 

 روزيـ پ را شـما  و كنـد  مـي جنگ به وعدة خود عمل  نيدارم خداوند در ا نانياطم«مژده كه 
و سپاهيانش نقش بسيار مهمـي ايفـا   ارسالن  آلبتوانست در باال بردن روحية  »كرد خواهد

  ).İbnü'l-Esir, 2008: 8/ 257; İbnü'l-Adim, 1996: 178; Turan, 2012: 181(د كن
  

 لشكريان، رومانوس، ارسالن بآل .4

  و نبرد مالذگردارسالن  بآلشخصيت ديني  1,4
عوامل پيـروزي يـا    نيتر مهمنابرابر فرماندهي از اركان اصلي و يكي از  يها جنگاصوالً در 
گزارش منـابع، گفتارهـا و كردارهـاي دينـي و معنـوي       بر اساس. آيد مي حساب بهشكست 

روحيـة   يارتقـا فرمانده كل تأثير عميقي بـر حفـظ و    در مقامدر نبرد مالذگرد ارسالن  بآل
ابعـاد دينـي   . هاي آنان در برابـر دشـمن گذاشـته بـود     معنوي و حماسي سپاهيان و آمادگي

در باورها، رفتارها و گفتارهاي گوناگون اخالقي و انساني  ينوع بهكه ارسالن  بآلشخصيت 
بـود متأسـفانه كمتـر از سـوي محققـان و       كـرده  دايپاو در ميدان نبرد و حواشي آن تجلي 

ن زاويـه  ايشود از  در اين قسمت سعي مي براي همين .است قرارگرفتهمورخان مورد مداقه 
  .به موضوع مذكور پرداخته شود

اساسـي كـه تـا حـدودي در تبيـين آن نيـز        سؤالالبته در آغاز اين مبحث پاسخ به يك 
ايـن اسـت كـه آيـا رفتارهـا و       سـؤال . رسـد  يم نظر بهتواند مؤثر باشد ضروري  نوعي مي به

در طي جنگ مالذگرد از روي صداقت و خلوص نيت بوده يا آغشته ارسالن  بآلگفتارهاي 
بـرداري   آيا او از رفتارها و سخنان خود قصـد بهـره   ،ديگر به عبارتبه تظاهر و فريبكاري؟ 

هـاي جهـاد،    از واژهسياسي و ابزاري داشته و براي از دست نرفتن موقعيت حكومتش مثالً 
كرده يا واقعاً از اعتقاد راسخ و ايمان قاطع او به خدا و  شهادت، آخرت و امثالهم استفاده مي

  گرفته است؟ ت ميئآخرت نش
مذكور بايد گفت اگر اين مسئله پذيرفته شـود كـه در تمـام جوامـع      سؤالدر پاسخ به 

هر دو مطلـوب و منتهـي   ديني يروزي در نبردهاي يا پباايمان شكست انساني از نگاه افراد 
را نيز مستند و موثق بـدانيم كـه   ارسالن  آلبسخنان كوتاه  گونه نياو اگر  به سعادت است

 »اسـت  سـعادت  دو هـر  يروزيـ پ و شـهادت  من يبرا كنم، يم فدا خدا يبرا را جانم من«
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)İbnü'l-Adim, 1996: 177(  صبور جنگ صابران مثل خدا يرضا يبرا جنگ نيا در من«يا 
 ,İbnü'l-Cevzi( »كـرد  خواهم جنگ اندازند يم خطر به را خود كه يكسان مثل و بود خواهم

1995: 9, 487; Sibt İbnü'l-Cevzi, 1968: 147; İbnü'l-Esir, 2008: 8/ 256; İbnü'd-

Devadari, 1961: 6/ 392 ( در آن صورت ترديدي باقي نخواهد ماند كه رفتارها و گفتارهاي
بااعتقاد از روي صداقت و خلوص يك انسان مؤمن و  در مقامدر نبرد مالذگرد ارسالن  آلب

آيـا   ،ناصحيح و ظـاهري بـود  ارسالن  آلبن، اگر اعتقاد و ايمان ايافزون بر . نيت بوده است
از پادشاهان و سالطين ديگر در فاصلة زيـاد و دور از خطـر بـه    مانند بسياري توانست  نمي

كـه بـر اسـاس گـزارش      ؟ اينزدندايو جان خودش را به مهلكه ن زدپردابفرماندهي سپاهش 
كفن پوشـيده و   يبه عبارتقبل از شروع جنگ لباس سراپا سفيد يا ارسالن  آلبمنابع اصلي، 

 ابـن العبـري،  ؛ İbnü'l-Esir, 2008: 8/ 257( »باشد كفنم نيا شدم ديشه اگر«كند كه  اعالم مي
كه به محض شروع جنگ تير و كمان خود را كنار گذاشته و شمشير و  يا اين 15)185 :1992
 ;İbnü'l-Cevzi, 1995: 9/ 488-9; Sibt İbnü'l-Cevzi, 1968: 149( رديـ گ مـي  دسـت  بـه گرز 

İbnü'l-Esir, 2008: 8/ 257 ،مبناي برخي منـابع در گرمـاگرم    يا بر) 185: 1992؛ ابن العبري
  : گويد ميو شود  ميتگين به او نزديك  نام آيه جنگ يكي از فرماندهان او ب

بـر   ؛ديباشـ  جنگ دانيم وسط در شما كه ستين مصلحت و ندارد عوض شما سينف نفس
ـ امـا   .ديياستراحت نما ياهل اسالم رحم نموده اندك  :ديـ گو يدر پاسـخ او مـ   ارسـالن  بآل

 زيـ ن را نيتگ يآو  دهد يدشمن خدا خواهد بود و به جنگ ادامه م ياستراحت بعد از نابود
  .)268 /4 :1339 ميرخواند،( دينما يم ضيتحر و قيتشو جنگ به

رنگـي سـخنانش در    كي و صداقت و جنگ در او يجد عزم دهندة نشان ها نياآيا همة 
  .نيستآن حادثه 

عـزم  ارسالن  آلبرسد  نظر مي برخي از قرائن و شواهد برآمده از منابع اصلي به بر اساس
جدي خود را براي نبرد با دشمن حتي تا مرز شهادت از همان ابتدا يعني با دريافـت اخبـار   

ـ . بيزانس به مناطق شـرقي آنـاطولي گرفتـه بـود     امپراتوررسيدن   ،گفتـة بعضـي از منـابع   ه ب
از حلـب حركـت   ) نفر 4000حدود (حالت پريشان و با سپاه اندك كه با  اين باارسالن  آلب

الملك را  و تصميم داشت كه همسر خود و نظام 16كرده و به توابع منطقة اخالط رسيده بود
 آمـده ذيـل  كه در  اي هجا با خطاب در آن ،بفرستد 17)يا تبريز(آوري نيرو به همدان  براي جمع

  :الملك و تمام فرماندهانش نشان داده بود نظاماعتقاد راسخ و ايمان ثابت خود را به 
 كـه  يكسـان  مثل و بود خواهم صبور جنگ صابران مثل خدا يرضا يبرا جنگ نيا در من
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از خداونـد   ـــ  چه بهتر ،ماندم سالم اگر. كرد خواهم جنگ اندازند يم خطر به را خود جان
سـخن   كـه  نيـ ابـه   كنم يم تيشما را وص ،و اگر عكس آن شد ــ انتظار را دارم نيبزرگ ا
ـ  دييـ نمااطاعـت   شـان يو از ا ديرا گوش كن) ملكشاه(پسرم   ديبنشـان  مـن  يجـا ه و او را ب

)İbnü'l-Cevzi, 1995: 9, 487; Sibt İbnü'l-Cevzi, 1968: 147; İbnü'l-Esir, 2008: 8/ 

256; İbnü'd-Devadari, 1961: 6/ 392; Hüseyni, 1943: 33; Sevim, 1971: 75(.18  

به نبرد مالذگرد نيز از نكات بسـيار قابـل   ارسالن  بآل) شجاعت و تواضع(ورود ذووجهين 
سو شـجاعانه لبـاس    او از يك. اند توجهي است كه مورخان اسالمي كراراً به آن اشاره كرده

و  ه استزره بر تن كرده و مثل يك سرباز ساده وارد ميدان شده و به جنگ با دشمن پرداخت
متواضعانه سر بر آستان خداوند فـرود  و از سوي ديگر خالصانه لباس سفيد و كفن پوشيده 

خالف رسـم و عـرف    او حتي بر .كرده استآورده و با تضرع و گريه و زاري طلب ياري 
معمول سالطين و پادشاهان گذشته تكليف را از گردن سپاهيان خود برداشـت و   يها جنگ

گونـه   به برخي از فرازهاي خطابه. در جنگ را آزاد گذاشت ها آن ماندن يا نماندن هر يك از
قبل از شـروع جنـگ بـه نمـاز     . يا مناجات و راز و نياز او در طول نبرد مالذگرد توجه كنيد

 ;İbnü'l-Cevzi, 1995: 9/ 488(پرداخـت  ايستاد و به گريه و زاري و تضرع به پيشگاه خدا 

İbnü'l-Adim, 1996: 179; İbnü'l-Esir, 2008: 8/ 257 و خطـاب  ) 185 :1992 ابن العبري،؛
   ،اي فرماندهان و سربازان من :به سپاهيان خود گفت

 منابر در ساعت نيا در مسلمانان دانم يم كه نيا ليبه دلمن شخصاً  ،ميكن صبر ديبا ما يك تا
 اي و ديرس خواهم هدفم به اي كنم حمله دشمن به خواهم يم كنند يم دعا ما يبرا مساجد و

 مـن  با كند يرويپ من از خواهد يم يكس هراز شماها  .شد خواهم بهشت وارد شده ديشه
 كيـ سلطان آمر و نـه   كينه  جا نيامروز در ا .برود است آزاد خواهد ينم يكس هر و ديايب

از شـماها   يكـ يمن هم مثل  .خداوند بزرگ است يفرمانده اصل .سرباز فرمانبر وجود دارد
 İbnü'l-Cevzi, 1995: 9/ 488-489; Sibt( هستم و همراه شما به جنگ خـواهم پرداخـت  

İbnü'l-Cevzi, 1968: 148; İbnü'l-Esir, 2008: 8/ 257; İbnü'd-Devadari, 1961: 6/ 393; 

Hüseyni, 1943: 34(.  

  :كند ميرا چنين نقل ارسالن  بآلبنداري نيز با بياني ديگر قسمتي از خطابة 
جانم را در راه خدا فدا خواهم كرد، اگر به سعادت شهادت نائل آمدم به انتظار پـاداش   من

اما اگر  19قبرم در كالبد پرندگان سبز خواهد بود، گردوغبارخواهم نشست، پرواز تودة انبوه 
بـوده   كـوتر ين يليخ روزينبرد شدم چقدر خوشبخت خواهم بود كه امروزم از د نيا روزيپ

 Bundari, 1943: 37-38(.20( است
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 ،امـا در هنگـام جنـگ    ،ارسـالن  آلـب به فراز ديگري از مناجات  الصفا روضةميرخواند در 
 هـا  آنو مـانع جهـاد   بـود  ه تگرف دنيوزسپاه اسالم  طرف  به يسوزناككند كه باد  اشاره مي

   :گويد او مي .شد مي
 بـر  يرو و برداشـت  سـر  از را دسـتار  و آمد فرود اسب از افتي اطالع آن از يوقت سلطان
ـ  را گناهكـار  بندة نيا سباباأل مسبب يا و رباباأل رب يا: گفت و نهاد استكانت خاك  هب
كـه متكفّـل    فيعبد ضع نيا از تيعنا و مرحمت نظر و مكن مؤاخذه دارد كه ياثم يجزا

  بـه تـو شـده    نيد يايباد سموم را كه متوجه اول نيعنان ا و ريتو شده باز مگ نيعباد صالح
 موافقـت  بـه  لشـكر  معارفدور و دراز كرده  يو سلطان مناجات .اعدا منعطف گردان جانب
 در نيد دشمنان بر عاصف حير آن و گشت ظاهر اجابت اثر الحال يف افتاده هيگر در سلطان
  .)267 /4 :1339 رخواند،يم( آمد هبوب

را ارسالن  بآلفراز ديگري از دعا و مناجات ) 35 :ينيحس(داستان حسيني ضمن نقل همان 
  :كند بيان مي نيچن نيا

به خـاك   يدر برابرت رو. جهاد به تو تقرب جستم نيمن بر تو توكل كردم و بد ،ايبارخدا
اگـر  . و خونم از گردن تـراوش  كند يجگر اندودم اشكم از چشم فوران م رةيآلودم و به ش

 غالمـان،  و اورانيـ مخالفم، من و همراهـانم، از   رود ينم مچه بر زبا كه به دل با آن يدان يم
 من يبرا و ده مياري دشمنان با جهاد نيا در همرهند، برونم و درون چه چنان اما ؛كن هالك

 بگردان آسان من بر دشخوار نيا و بده قرار] دشمنانبر [ رومندين يا سلطه شيخو يسو از
)Hüseyni, 1943: 35; Sevim, 1971: 75(.21  

  
 و لشكريانارسالن  بآل 2,4

و علمـاي دينـي در نبـرد    ارسالن  بآلجا از نقش سه عنصر مهم يعني خليفة عباسي،  تا اين
اما حقيقتاً دور از انصاف است كـه از جايگـاه فرمانـدهان سـپاه و      .مالذگرد سخن گفته شد

 هـا  آنو نيز نقش باورهاي ديني در باال رفتن روحية معنوي و حماسي  ها آنسربازان همراه 
بدون ترديد در پيروزي مالذگرد تنها آمادگي جسمي سـپاهيان نبـود كـه    . سخن گفته نشود

. نيـز نقـش مهمـي داشـت     ها آنبلكه آمادگي بسيار باالي روحي و رواني  ،آفريني كرد نقش
اسـت كـه    شـده  ثابـت مختلف جوامع انساني  هاي اساساً در طول تاريخ و در تجربة جنگ

 يارتقـا برخورداري سپاهيان از ايمان به خـدا و باورهـاي دينـي محكـم نقـش مـؤثري در       
هايي مثل آمادگي روحي، شجاعت، ايثار و ازخودگذشتگي، عشـق بـه فرمانـدهي،     شاخص

ذگرد نيز در نبرد مال. اعتماد به نفس و خودباوري، مقاومت و پايداري و امثالهم داشته است
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بر اساس گزارش اغلـب منـابع    ،از آن جملهكرد؛ توان مشاهده  فراوان مي ها شاخصاز اين 
حملة خود را به تأسي از فتوحات صدر اسالم با شعار تكبيـر  ارسالن  بآلسپاهيان  ،اسالمي

 گونـه  نيـ ابدون ترديد استفاده از  22.و توسل به خدا شروع كردند» اهللا اكبر«و با صداي بلند 
لشـكريان   يوچرا چون يباطاعت  و نيز ،هكه توأم با فداكاري و ايثار جان همراه بود ،شعارها

و بـا صـداي بلنـد اظهـار و ابـراز       صـراحت  بـه كـه آن را  ارسالن  بآليعني  ،از فرمانده كل
ميرخواند از . بوده است ها آناز باورهاي ديني و اعتقادي  گرفته تئنشبرخاسته و  ،كردند مي

  :گويد به فرماندهشان چنين سخن ميارسالن  بآلو ارادت لشكر  يريپذ اطاعتروحية 
از عناد و استبداد حاكم روم آگاه شـده بـا متجنـده و دالوران     ارسالن آلب سلطان چون و

مبـتال گشـته    ريبذل اس تيو ذر ميجان نبر تن كي ميكن يگفت كه اگر ما در جنگ سست
 قـادر  ارادة تا ستين اصطبار جزه باكنون چاره  .گرفتار گردند بيرق به محنت وهيالح مادام
كلمـات از   نيـ ا انيو شر ظـاهر گـردد و لشـكر    ريمتعلق شده باشد از خ چه نه آب مختار

 مييتمـام نمـا   يوسع و امكان سع قدر  بهو  ميها فدا كن جواب دادند كه جان دهيسلطان شن
  .)267 /4 :1339، رخوانديم(

به سپاهيان تمام شد  ارسالن آلبوقتي خطابة : گويند ابن الجوزي و برخي مورخين ديگر مي
شما انجـام   يهر كار ميينثاران شما سلطان ما همه جان يا«: چنين گفتند صدا كيهمه  ها آن
ات  كـه خواسـته   يهر طـور  ،رساند ميخواه  ياريشما  بهآن را انجام داده  ناًيع زيما ن يبده

البتـه   İbnü'l-Cevzi, 1995: 9/ 488-489; Sibt İbnü'l-Cevzi, 1968: 148(.23( »هست انجام بده
ارسالن  بآلاين نكته را نيز بالفاصله بايد تذكر داد كه روابط صميمانه و عاشقانة سپاهيان با 

ورزيدند او نيز نقش  ارادت خالصانه ميارسالن  بآلبه  ها آنيعني اگر  ،بود هيدوسومتقابل و 
مثالً ميرخواند . داشت ها آناي در دميدن روحية خودباوري و اعتماد به نفس در  كننده تعيين
گويد وقتي خبر كثرت سپاهيان و تجهيزات و آرايش لشكر بسـيار باعظمـت و باشـكوه     مي

و  يشـان يپر گونه چيه«گزارش دادند او ارسالن  بآلبيزانس در منطقة مالذگرد را به  امپراتور
لشكر و طبقات حشم ظفر نشان را استمالت داده و  انياشرف راه نداد و اع به خاطر شهياند

 ]249 :بقره[ ’اهللا بِأذنِ رَهيِكَث فئه غَلَبت لَهيكَم من فئه قَل‘ مةيكر ةيآ به مضمونرا  شانيضمائر ا
هـاي حماسـي و راز و نيازهـاي     يا در خطابـه  .)266 /4 :1339 ميرخواند،( »ديگردان مطمئن
جمالتـي   يريكـارگ  بهخود قبل از شروع جنگ يا در گرماگرم نبرد با  بخش روحو  نيدلنش

 به خواهم يم من«يا  .)Bundari, 1943: 37( »كرد خواهم فدا خدا راه در را جانم من«چون 
شـده وارد بهشـت خـواهم شـد، از      ديشـه  اي ديبه هدفم خواهم رس اي ،كنم حمله دشمن
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 »اسـت  آزاد خواهد ينم يكس هر و ديايب من با كند يرويپ من از خواهد يم يكس هر شماها
)İbnü'l-Cevzi, 1995: 9/ 488; İbnü'd-Devadari, 1961: 6/ 393 (  اگـر   ،مـن  يخـدا  يا«يـا
من و همراهانم را هالك كن، اما  ستين يكياست با قلبم  يچه بر زبانم جار كه آن يدان يم

) Hüseyni, 1943: 35(» ده مياريـ جهاد با دشمنان  نياست در ا يكيچه درون و برونم  چنان
رزم و روح  ةكرد و نشاط و شور و شوق اولي ميسپاهيانش ايجاد  انج و دلاثر شگرفي در 

  .ساخت حماسه را در آنان زنده مي
  

 و رومانوسارسالن  بآل 4.3
يكي از نكات مهم نبرد مالذگرد كه توجه جدي بسياري از مورخان اسالمي و مسيحي را به 
خود جلب كرده اين است كه بعد از اتمام جنگ و شكست و به اسارت درآمدن رومانوس 

 شنه تنها براي اطرافيان خـود  ها آنبا او رفتارهاي متعددي داشته كه هر يك از ارسالن  بآل
جا با الهام  در اين. و نزديكان ايشان نيز غيرمعمول و غيرمنتظره بوده است امپراتوربلكه براي 

  :شود رفتارها اشاره مي گونه ناياز منابع اصلي به چند مورد از 
ايـن   غربو  شرقبرخي از جوامع گذشته در  ،اما ناخوشايند ،معمول هاي ماز رسيكي 

در درآمده را به شكل بسيار زشتي  اسارتبه و خورده  ستكشبود كه سالطين و پادشاهان 
ر يـ و حق پسـت  يكارها انجامو  يگاريب بهدرنهايت و  ندگرداند ميو مناطق مختلف  شهرها

ن ذهنيت بود كه رومانوس بعد از به اسارت درآمدن در يهماساس دقيقاً بر  .كردند وادار مي
كـه  ارسـالن   آلب سؤالبه همين دليل در پاسخ  و انتظار چنين برخوردي از طرف مقابل بود

چـه اقـدامي   شـما   ،شـدم  من به دست شما اسير مييعني  ،افتاد اتفاق مي عكس هباگر حادثه 
 ,İbnü'l-Cevzi, 1995: 9/ 489; Sibt İbnü'l-Cevzi(» چيزهاي خيلي بد« :گويد مي؟ كرديد مي

1968: 150; İbnü'l-Esir, 2008: 8/ 258بسيار انساني ارسالن  آلباما پاسخ  ).185: ؛ ابن العبري
مرا بر تو ظفر داد و فتح و نصرت كرامت كرد، با تو  يتعال حقشكرانة آنك ه من ب« :و الهي بود

بـه  چـون او را  «: گويـد  رشـيدالدين مـي  ). Reşidüddin, 1960: 2/ 37( »آن كنم كه از من سزد
الروم را اسـتقبال   جا كه نفس طاهر و ذات مكرم سلطان بود، ملك سلطان آوردند از آن خدمت
بليغ بـراي تسـكين    يها نوازشو  و با خود بر تخت نشاند و عذرها خواست و بنواخت نمود

 Reşidüddin, 1960: 2/ 36; İbnü'l-Adim, 1976: 26; 1996: 180.(24( »خاطر او تقديم فرمود
 بـه اين نكته كه رومانوس بعد از آزادي و رفـتن   هالجوزي ب  به احتمال زياد اشارة سبط ابن

ايـن حـاكم    بـه دسـت  مـن وقتـي   «استانبول به ميكائيل نامه نوشته و گفته است كـه   طرف
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نيكويي انجام داد كه هيچ اميدي به آن برخورد  ]رفتار[افتادم با من يك معاملة  ]ارسالن آلب[
  .الذكر باشد ف به مطالب فوقمعطو )Sibt İbnü'l-Cevzi, 1968: 154( »و رفتار نداشتم

روم را  امپراتـور گويـد وقتـي    او مـي . كند اي است كه آقسرايي نقل مي مورد دوم حادثه
ـ   ،آوردندارسالن  بآلپيش  بسته دست نـام ابوالفضـل   ه يكي از علماي بزرگ درگاه ايشـان ب

   ،اما ؛كرماني برخاست و بر صورت رومانوس سيلي زد
مرد هم امروز خداوند روم بـود بـا    نيفرمود كه ا .داشت دهيناپسند حركت آن سلطان
: ابوالفضل گفت .باشد روا چگونه يو براهانت  وهيش نيبد دهيمرد سوار گز هزار پنجاه

 نيـ و ا »ذل قـوم  زيـ عز ارحمـوا «: اند گفت نه هم گفته به جوابسلطان  .»للكفر اذالالً«
 دبـو  او اعتقـاد  حسـن  تيـ غا از هـم  كـافر در حـق دشـمن    صـورت  نيبـد  زيشفقت ن

)Aksarayi, 1943: 17(.  

 از سـوي بيـزانس   امپراتـور توان به آن اشـاره كـرد جريـان آزادسـازي      مورد ديگري كه مي
مشايعت  يفرسخ كياو را تا  ارسالن بآل ،گفتة غالب مورخان اسالميه ب. استارسالن  بآل

د و ودر مقابل اين احترام خواست كه از اسب پياده ش امپراتورو بدرقه كرد و درنهايت وقتي 
ديگـر را در آغـوش    و هـم كـرد  او را از آن عمـل منـع    ارسالن آلبكند، براي ايشان تعظيم 

 ;İbnü'l-Cevzi, 1995: 9/ 491; Sibt İbnü'l-Cevzi, 1968: 151(شـدند  و از هم جدا  ندگرفت

İbnü'l-Esir, 2008: 8/ 258; İbnü'd-Devadari, 1961: 6/ 396.(  
از ارسـالن   آلـب توان رفتارها و گفتارهاي سلبي يا ايجابي  اين است كه آيا نمي سؤالحال 

خوار و خفيف ساختن طرف مقابل،  معمولسم راستفاده از  عدمقبيل مشايعت كردن دشمن، 
  از باورها و اعتقادات ديني او دانست؟ گرفته تئنشمحترم و معزز داشتن اسير و امثالهم را 

  
  يريگ نتيجه .5

در چند نكتة مهم و اساسي و بـه   اختصار بهتوان  الذكر را مي دستاوردها و نتايج مباحث فوق
  :بيان كرد ذيلشرح 
اقـدامات قبـل از جنـگ دو جبهـة جهـان اسـالم و        ةبا مالحظة محتـواي مجموعـ  . 1

تجهيـز و  ديگـر و   ي بيزانس از نوع مكاتبات، مذاكرات، تبليغات منفـي عليـه هـم   امپراتور
 رغم بهتوان به اين نتيجه رسيد كه جنگ مالذگرد  آمادگي پيدا كردن و مسائلي نظير آن مي

بين دو قطب جهان اسالم و جهان مسيحي غرب بود و هـر دو   جانبه همه ي، جنگشظاهر
 هـا  آنو با عمق وجود درك كرده بودند كه پيروزي يا شكست هريـك از   يدرست بهطرف 
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تغييـرات و  و درنهايـت باعـث   طـرف مقابـل    هـاي  سـرزمين م باعث ازدسـت رفـتن تمـا   
 ،ها خواهـد بـود   و سياسي در آن سرزمين ،هاي اساسي فرهنگي، ديني، اجتماعي دگرگوني

شدن آناطولي و تثبيت و تحكيم اسالميت در اين منطقه را بايد يكي از نتايج  تركيكه  چنان
 .آورد حساب بهكوتاه و درازمدت آن 

بر اما در اين نابرابري  .مالذگرد را بايد يك نبرد نابرابر و نامتوازن دانستشك نبرد  بي. 2
و  ،بيزانسي، مسيحي، ارمنـي، سـرياني  (تمام منابع اسالمي و غيراسالمي  يها گزارش اساس

 (...ي برتري فيزيكي و كم) ،از ...) و  ،و تجهيزات جنگي، تـداركات  ابزارآالتتعداد نيروها
عنصري هم كه در  نيتر مهم. بودارسالن  بآلروحي و رواني از آن سپاه بيزانس و برتري  آنِ

توانست مؤثر باشد عنصر معنويت بـود كـه از ايمـان و     برتري روحي و رواني لشكريان مي
توان چنين نتيجه گرفت كه ايمان  اجمال مي بنابراين به .گرفت ت ميئنش ها آنباورهاي ديني 

بـاال در نبـرد    ةعامل قدرتمند در ايجاد، ارتقا و حفظ روحيتواند يك  و باورهاي مذهبي مي
عامل بـراي فـائق آمـدن بـر      نيتر ليبد يبتواند  باشد و روحية معنوي باالي سپاهيان نيز مي

آيات فراوانـي در   ميكر قرآندر . و تداركات فراوان باشد ابزارآالتدشمن پرتعداد و داراي 
  :اند از آن جمله ذيلكه آيات شده ازن مطرح نابرابر و نامتو يها جنگتوصيف و تبيين 

 »كَفَرُوا نَيأَلْفًا منَ الَّذ غْلبوايةٌ مئَ منْكُم كُنْي وإِنْ نِيمائَتَ غْلبواي صابِرُونَ عشْرُونَ منْكُم كُنْيإِنْ «
 ،شكيبا باشند بر دويست نفر و اگر از شما صد نفر باشـند  تن اگر از شما بيست: )65: انفال(

  . شوند يمبر هزار نفر از آنان كه كفر ورزيدند چيره 
إِذْنِ اللَّـه واللَّـه   ب نِيأَلْفَ غـْلبوايم أَلْف نْكُم ـَكـُنْيوإِنْ  نِيمائَتَ غْلبوايةٌ صابِرَةٌ مئَ منْكُم كُنْيفَإِنْ «
 ابـِرِمـَعبر دويست نفر و اگر هزار  ،س اگر از شما صد نفر شكيبا باشندپ: )66: انفال( »ـنَيالص

  .ند و خداوند با شكيبايان استشو بر دو هزار نفر به اذن خدا چيره مي ،نفر از شما باشند
چه بسـيار شـد   : )249: بقره( »الصابِرِينَ مع واهللاُ اهللاِ بِأذنِ كَثيِرَه فئه غَلَبت قَليلَه فئه مني كَم«

   .كه گروهي اندك بر سپاهي بسيار غالب آمده و خدا ياور صابران است
هاي ايمان، صبر و شكيبايي در افزايش توان  صراحت از نقش و تأثير مؤلفه آيات فوق به

فاقـد روحيـة معنـوي     نابرابر و نامتوازن بر دشمنِ يها جنگنظامي و پيروزي جبهة حق در 
 .گويد سخن مي

فرمانـدهان و  (هماهنگي و همدلي معنوي و ديني بسيار مستحكم بـين درون جبهـه   . 3
در نبرد مالذگـرد  ) خليفة عباسي، علما و روحانيون، مردم مسلمان(و پشت جبهه ) سپاهيان

ـ     مي  ،خليفـة عباسـي   سـو   كيـ از . حسـاب آيـد   هتواند از نكات بسـيار مهـم و چشـمگير ب
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كـرد و بـه    وكاستي حمايـت مـي   كم در حد بسيار باال و بيارسالن  بآلاز سپاه  ،بامراهللا  القائم
دستور او در منابر و مساجد جهان اسالم خطيبان و مسلمانان براي پيروزي سپاه مسلمين به 
دعا مشغول بودند و از سوي ديگر در منطقة مالذگرد نيز هماهنـگ بـا جهـان اسـالم يـك      

ـ ا و راز و نيازهـاي  هـ  فضاي معنوي خاصي در روز جمعه با خطابه و علمـا و  ارسـالن   بآل
 .سپاهيان ايجاد شده بود

در بين سـپاهيان و ورود شـجاعانة او بـه درون    ارسالن  بآلشخص  ةحضور صادقان. 4
 يارتقـا خاضعانه و سـوزناك او در   يها مناجاتهاي حماسي و  جنگ و ايراد خطابه ةمهلك

  .اي داشت كننده روحية سپاه و در نهايت در پيروزي جنگ نقش تعيين
  

 

  نوشت  پي
شايد علت اصلي مغفول ماندن نقش عامل ديني در پيروزي سلجوقيان در نبرد مالذگرد در نگـاه  . 1

جهان  احوال  و   اوضاعاز  ها آني را بتوان مواردي چون كمبود اطالعات اسالميرغو قلم مورخان 
ي شـرق بـا روحيـات    هـا  آنارسـالن خصوصـاً، عـدم آشـنايي      اسالم عموماً و از درون سپاه آلب

در . و عواملي از اين دست دانسـت  ها آنالخصوص تركان، نوع ديدگاه غالباً دنيوي و مادي  علي
وجود ندارد، فلـذا نـاگزير    ها آنأسفانه اطالعات قابل توجهي در هر حال در جنبة ديني قضيه مت

اطالعـات   رغـم   بـه البته ناگفته نماند در منابع اسالمي هم . تنها بايد به منابع جهان اسالم اتكا كرد
كه اغفالگر ذهن خواننـده   ها آن، بايد از روايات آغشته به مبالغه و تعصب ها آنوسيع و ارزشمند 
يژه نتايجي كه ايشـان در آن مقالـه گرفتـه نيـز تـا      و بهمطالب مقالة كلود كاهن . است احتراز كرد

  ).Cahen, 1972: 100 ←(حدودي مؤيد نظر نگارندة مقالة حاضر است 
علت اصلي هزيمت بيزانس را  Bryenniosو  Zonarasيژه و بهاغلب مورخان بيزانسي همان عصر . 2

زده و  نشيني شـتاب  ارسالن، خيانت يا عقب ها به سلطان آلب شدن پچنك در عواملي چون ملحق
شـدن نيروهـاي بيزانسـي از     مورد آندرونيكوس فرمانده نيروهاي احتياط پس از احساس دور بي

كفـايتي   از بي Psellosاند، اما تنها فيلسوف مورخ مشهور دربار بيزانس يعني  قرارگاه اصلي دانسته
؛ همچنـين الكسـيس   )Kafesoğlu, Malazgirt: 215( وگنس در آن جنـگ سـخن گفتـه اسـت    دي

سـو   ارسالن و شكست رومانوس در نبرد مالذگرد را از يـك  ساويدس عامل اصلي پيروزي آلب
او از آن تاكتيك نظامي و از سوي ديگر غفلـت   موقع بهارسالن و استفادة  در برتري تاكتيكي آلب
و  Mateosبعضي از مورخاني چـون   ).Savvıdıs, 1994: 307(انسته است رومانوس از آن قضيه د

Laurent  اند كه فرار ايـن دسـته بـود كـه      و گفته انداختهعلل شكست اين نبرد را به گردن اوزها
 ينبدنيز  Mikhaelالبته برخي از مورخاني مثل . باعث تقويت سلجوقيان و ضعف روميان گرديد
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ها از اردوي روميان نقش مهمي در باخـت رومـانوس و پيـروزي     ارمنياند كه فرار  نتيجه رسيده 
در خصـوص مطالـب فـوق و نيـز بـراي اطالعـات بيشـتر در ايـن         (ارسالن داشـته اسـت    آلب
  ).Kafesoğlu, Malazgirt: 242-248; Turan, 2012: 180-184  ←  ها زمينه

... ، فيلد مارشال، مونتگمري، و نظامي از جمله سن تزو، كالوزيتس، ناپلئون نظران صاحباز نظر . 3
تجربـه   در تـاريخ جنگـي كشـورها نيـز بـه     . از قواي جسماني است تر مهمقواي روحي در رزم 

هاي بـزرگ نقـش اساسـي داشـته      است كه روحية جنگي سپاهيان در آفرينش پيروزي شده ثابت
كنـيم،   قسـمت تقسـيم   چهـار  بـه  اجنـگ ر  راگـ  :ويـد گ مـي ناپلئون در اهميت اين مسئله . است
. جنگجوهاسـت  ةروحيـ  چهـارم  سـه اسـت و   و مهمات افزار ن تسليحات و جنگآز چهارم ا يك
و ملت داراي روحية باال و  خورده شكستتزو نيز ملت فاقد روحيه را قبل از ورود به جنگ   سن

  .داند معتقد به باورهاي الهي و برخوردار از ايمان و اطمينان به آرمان خود را پيروز ميدان مي
ارسالن در آن موقـع تصـرف    يل مختلف هدف و آرزوي اصلي آلببه دالكاهن معتقد است كه . 4

منزلة مقابله با بيزانس دانست بلكه  مصر بود نه بيزانس و حمالت او در آناطولي شرقي را نبايد به
  ).Cahen, 1972: 85(شد  آن حمالت مقابله با فاطميان مصر تلقي مي

ارسالن خبـر حركـت و رسـيدن رومـانوس بـه منطقـه را در حلـب         آلب اند كه اغلب منابع گفته. 5
ارسالن  األثير و ابن العديم و ابن العبري دريافت آن خبر از سوي آلب  دريافت كرده است، اما ابن

در شهر خـوي از آذربايجـان؛ ابـن العـديم      )256 /8 :2008( األثيرابن (اند  را در آذربايجان دانسته
  ).در شهر خونج از آذربايجان )185 :1992(عبري ؛ ابن ال)176 :1996(

) İbnü'l-Ezrak, 1959: 189(و ابن المحلبان در كتـاب ابـن األزراق    امپراتوروگوهاي  جريان گفت .6
  .مفصل آمده است

. انـد  نوشتهنفر  ميليون يكهزار تا  يستدو ينرا ببيزانس  يانشمار سپاهي اسالميرغاسالمي و منابع . 7
اما ترديدي در  ،درس نظر مي آميز به مبالغهسپاه بيزانسي در اين جنگ نفر  ميليون يكحضور هرچند 

شـمار سـپاهيان   . بوده اسـت  يانسلجوقلشكر بيشتر از  ها بسيار تعداد نفرات بيزانساين نيست كه 
االزراق و   و ابـن  هـزار   400 يالجـوز هـزار و سـبط ابـن      600روميان را ابن القالنسي و راوندي 

هـزار و حسـيني     50هزار و آقسرايي   200هزار و ابن العديم و ابن األثير   300و بنداري  ميرخواند
ارسـالن را ابـن    امـا شـمار سـپاهيان آلـب    ؛ اند نفر گفته هزار  100هزار و ابن العبري   300بيش از 
هـزار و    15العبـري    هزار و سبط ابن الجوزي و حسيني و بنداري و ابن األثير و ابـن   20الجوزي 

هزار   400ارسالن را  ابن القالنسي تعداد نفرات سپاه آلب. اند هزار نفر نوشته  12دي و آقسرايي راون
ابن العديم بسيار آشفته و متنوع از اعداد و ارقام نـام بـرده   . آميز است نفر ذكر كرده كه بسيار مبالغه

نفـر و در جـاي    هـزار   600جا گفته سپاه تـرك   به نقل ديگران در يك  الطلب بغيهدر  مثالًاست؛ 
هزار و در جاي ديگر همان كتاب سـپاه روم را    400ارسالن  هزار و سپاه آلب  600ديگر سپاه روم 
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جا  سپاه روم را در يك  الحلب زبدةهزار نفر نوشته است و در   15ارسالن را  هزار و سپاه آلب  200
  .وشته استهزار نفر ن  15ارسالن را  هزار و سپاه آلب  200هزار و در جاي ديگر   300

را  امپراتـور نيز آن اهـداف و مقاصـد   ...) بيزانسي، مسيحي، ارمني، و (ي اسالميرغبرخي از منابع . 8
  ).Turan, 2012: 177(كنند  تأييد مي

األزراق  ابـن . المحلبان نمايندة خليفه بوده يا سلطان وحدت قول وجـود نـدارد   كه ابن  دربارة اين. 9
و سـبط  ) 491 /9 :1995(سـلطان نوشـته اسـت، امـا ابـن الجـوزي       او را نماينـدة  ) 189 :1959(

  .اند او را نمايندة خليفه دانسته) 91 :1972(و كاهن ) 151 :1968(الجوزي  ابن
  .متن كامل آن دعا را عيناً آورده است) 31 -  29( الطلب ةبغيابن العديم نيز در . 10
يث صفاري و نگراني دائمي او از آگـاهي  هاي يعقوب ل توان به جنگ ين باره ميا دربراي مثال، . 11

  .سپاهيانش از عدم مشروعيت حكومت وي نزد خليفه اشاره كرد
ارسالن را از حسن اعتقاد و  ترجيح سخن عالمان بر منجمان از سوي آلب) 17 :1943(آقسرايي . 12

  .داند پاكي سرشت او و ارادت وي به اهل علم و تقوي مي
ارسـالن و خليفـة    برخي از مورخان علت رد پيشنهاد صـلح آلـب  : دگوي در اين زمينه اينانچ مي. 13

ارسـالن از   اي از فرماندهان رومانوس به او كه آلب بيزانس را القاي عده امپراتورعباسي از سوي 
امـا بسـياري از مورخـان    ؛ انـد  اسـت دانسـته   زده  دسـت احساس ترس خود به چنين پيشنهادي 

ارسالن را نه از بابت ترس بلكه از جنبة انساني دانسته  بيزانسي علت پيشنهاد صلح از سوي آلب
ي هـا  خـون خواسـت بيهـوده    اند كه او پيشنهاد صلح را به اين خاطر مطرح كرد كه نمـي  و گفته
  ).Yınanç, 1942: 5(پذيرد  البته خود اينانچ نيز نظر گروه دوم را مي. ريخته شود ها انسان

ارسالن بـود كـه    اين ملك محمد دانشمند از فرماندهان آلبگويد  مي) 34 /2 :1960(رشيدالدين . 14
  .ارسالن پيشنهاد داد روز جمعه را براي جنگ به آلب

ارسالن و اميرانش لباس سفيد يا كفن پوشيدن از روي زره را  برخي از محققان معتقدند كه آلب. 15
  ).Yınanç, 1942: 6(به تأسي و تقليد از صحابة پيامبر در صدر اسالم انجام دادند 

چراكه خيلي از لشكريان و حيواناتش را در شام بر اثر قحطي و يا در حين گذشتن از فرات از . 16
  ).İbnü'l-Cevzi, 1995: 9/ 487; Sibt İbnü'l-Cevzi, 1968: 147(دست داده بود 

شـدند   ارسالن به همدان فرستاده مـي  الملك و همسر آلب اند كه نظام بسياري از مورخان نوشته. 17
)İbnü'l-Cevzi, 1995: 9/ 487; Sibt İbnü'l-Cevzi, 1968: 147; İbnü'l-Esir, 2008: 8/ 256 .( اما ابن

  .شدند اند كه به تبريز فرستاده مي نوشته) 37 :1943(و بنداري ) 177 :1996(العديم 
تـه  كه سويم زمان اين خطابه را در صبح روز جمعه و قبل از شروع جنگ گف نكتة قابل ذكر اين. 18

در باال نيز اشاره شد بر اساس گزارش ابن الجـوزي ايـن خطابـه     همچنان كهكه   يحال دراست 
  .چند روز قبل از نبرد مالذگرد بوده است
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ارواح شـهدا در  در بهشـت  : فرمايـد  است كه مي) ص(مقصود اشاره به حديثي از پيغمبر اكرم . 19
شوند و به هر جاي  عرش آويزان مي هاي پرندگان سبز رنگي هستند و روي قنديل) كالبد(شكم 

  ).730 - 727: 1423ابن نحاس، ( آيند كنند و در فضاي بهشت به پرواز درمي بهشت پرواز مي
  .هر كسي امروزش از ديروزش نيكوتر نباشد مغبون است: گويد منظور اشاره به حديثي است كه مي. 20
جمعه و قبل از شروع جنگ گفته است قابل ذكر است كه سويم زمان اين دعا را نيز صبح روز . 21

  .كه با گزارش منابع اصلي مطابقت و همخواني ندارد
  بـه و امثالهم كـه   اهللا  رسول، ال اله اال اهللا، محمد )اكبر  اهللا(استفاده از شعارهاي ديني مثل تكبير . 22

ات صدا با بانگ بلند در هنگام حمله و هجوم به دشمن كه در فتوحـ  جمعي و يك دسته صورت
هاي سـالطين ممالـك اسـالمي مثـل غزنويـان، خوارزمشـاهيان و        صدر اسالم و حتي در جنگ
ارسـالن و سـپاهيان    بود در اين نبرد نيز از طـرف آلـب   شده تجربهسلجوقيان و غيره يك پديدة 

طرفه نبود، يعني تنها بـه افـزايش    بدون ترديد تأثير روحي و رواني آن يك. كار برده شد ايشان به
ي باعـث ايجـاد رعـب و    شناخت روانارسالن كمك نكرد، بلكه به لحاظ  معنوي سپاه آلبنيروي 

 /6 :1961(ابـن الـدواداري   . وحشت در قلوب طرف مقابل يعني نيروهاي بيزانس نيز شده بـود 

فَتَح اهللا و  ،اكبر  اهللا«بعد از اقامة نماز ظهر سلطان براي حمله به سپاه روم فرياد زد : گويد مي )394
ابـن   يـا . از او شروع به حمله كردند يتبه تبع يزو سپاه او ن يا و حمله كرد حملة صادقانه» صرنَ

دستور حملـه، سـپاه اسـالم بـا      يدنبه محض رس: گويد يرابطه م يندر هم) 190 :1959( زراقاأل
 يرسـا . را به ارمغان آورد يروزيها پ آن يبرا يزبه حمله پرداختند و خداوند ن »يربلند تكب يصدا«

سپاه اسالم از روز و شب پنجشنبه تا زمان شروع جنگ در  يرگوييتكب يانبه جر يزن يمنابع اصل
 ;Reşidüddin, 1960: 2/ 35(اند  آن در دشمن سخن گفته يروان يرروز جمعه اشاره داشته و از تأث

Sibt İbnü'l-Cevzi, 1968: 149; Turan, 2012: 182.(  
نيست حياتي براي ما بعد «: تفاق گفتندگويد همة لشكريان باأل مي) 394 ,392 /6 :1961(ابن الدواداري . 23

  .»كنيم كه شما براي خود انتخاب كردي ما نيز براي خودمان همان را انتخاب مي چه آن هراز شما، 
گويد سلطان دستور داد يك سرير سلطنتي آمـاده كردنـد و    نيز مي) 269 /4: 1339(ميرخواند . 24

منـابع  ) 184 :2012(بـه اعتقـاد عثمـان تـوران     . و تعظيم ماالكالم بر آن نشـاند قيصر را به اكرام 
ارسـالن بـا رومـانوس      اسالمي و مسيحي در خصـوص برخوردهـاي بسـيار بلندنظرانـة آلـب     

ارسالن آوردنـد،   بيزانس را به حضور سلطان آلب امپراتورزماني كه : نويسد او مي. اند القول متفق
، متـأثر نباشـيد،   امپراتـور اي «: رفت و با اين سخنان به او تسلي داداو رومانوس را در آغوش گ

حاكمـان انجـام    درخـور طور است، شما اسير نيستيد، با شما رفتاري  ينهم ها انسانسرگذشت 
سلطان براي او يك چادر اختصاصي برپا كرد و مستخدميني براي او قرار داد و از . »خواهم داد

  .ايي كرداو مثل يك مهمان آبرومند پذير
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