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ودورها يف فتح �آ�سيا ال�صغرى
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م .د .سوسن هبجت يونس
كلية اللغات /جامعة بغداد
وحدة حقوق اإلنسان

م .د .سوسن هبجت يونس

ملخ�ص البحث
باللغة العربية
تعد معركة مالذكرت التي حدثت سنة 463هـ1071 /م هي من أهم املعارك التي حدثت

يف التاريخ اإلسالمي بصفة عامة ويف تاريخ السالجقة بصفة خاصة وهي من معارك املسلمني مع

الروم البيزنطيني….

ومن اجلدير بالذكر فقد أوهم ألب ارسالن البيزنطيني االنسحاب إىل وادي مالذكرت هبدف

جر القوات البيزنطية الذين أخذت قواهتم بالتزايد عىل الرغم من قلة قوات ألب ارسالن ،وكانت

الدالئل تشري إىل ترجيح كفة االمرباطور رومانوس يف املعركة .إال أن ثبات املسلمني قد قلب
موازين املعركة ،وتم سحق القوات البيزنطية سحق ًا تام ًا ووقع آالالف منهم يف األرس بام فيهم

االمرباطور البيزنطي ،فض ً
ال عن عدم اشرتاك قسم من قوات الفرنجة ،وقد دارت بني الطرفني

معركة ضارية يف مدينة مالذكرت ،حيث هزمت فيها قوات اجليش البيزنطي ،إذ انقسم يف خالهلا
اجليش إىل مجاعات صغرية وتركوا االمرباطور يواجه السالجقة لوحده .وتعد هذه اهلزيمة نقطة

حتول خطرية يف التاريخ البيزنطي ،إذ ترتب عليها ضياع األجزاء الرشقية من االمرباطورية البيزنطية
وعدم استطاعة االمرباطورية الثبات بعد ذلك يف وجه توسع السالجقة يف آسيا الصغرى.

ونحن نتفق مع األستاذ الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور بأن معركة مالذكرت دعوة للحرب

الصليبية يف الغرب األوريب كرد فعل للكارثة التي حلت بالدولة البيزنطية سنة 463هـ1071 /م.
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Abstract

Mansikert was very important battle in Islamic history, in general, and
presely in Al- Salageica history.
The battle that was happened between muslims and Byzantion Roman.
The leader Alb- Arsalan decived Byzantion army by drawing off to
Masntsikert valley making most of Byzantion army went there in spite of
the huge army of Roman, that they could overcome in this battle, the stability of muslims army made them the winner.
The Byzantion army carshed completely and most of them were arrested
Including the impire.
Morecour, some of Foreign army didn’t. participate in the battle.
The battle was very hornble in that place , That Byzantion army defeated
and divided to multi- groups leting the empire facing the salageica olane.
This defeat was a dengerous modifying point in Byzantion history, that
the empire couldn’t survive ather that battle facing Al- salageica dispersion
in young Asia.
Saaeed Ashoor Abed- Al- Fatah mationed that Mantsikert was the invention to crasades in west euprian as refleetion for calamity happened to
Byzantion state at 1071A. c\ 463h.
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املقدمة
كان لقيام الدولة العربية اإلسالمية وازدياد قوهتا من القرن األول اهلجري /السابع امليالدي أثر

واضح يف تغيري معامل اخلارطة السياسية للمنطقة ،عام كانت عليه من ذي قبل االمرباطورية البيزنطية

والفارسية ،إال أن دورها بدأت تتضاءل أثر حركة الفتح العريب اإلسالمي التي قضت عىل امرباطورية

فارس .واسقطتها بعد توسع القوة يف اجلزيرة أي الدولة العربية اإلسالمية ،وهذا يمثل عام ً
ال مبارش ًا
يف الصدام بني االمرباطورية البيزنطية والدولة العربية اإلسالمية بحكم اجلوار احلدودي بينهام وجه ًا

لوجه ،مما أدى إىل ضعف قوة البيزنطيني الذين اهنكتهم انتصارات الدولة العربية اإلسالمية فض ً
ال عن

سوء األوضاع الداخلية التي سادت امرباطوريتهم ،وبذلك انحرس النفوذ البيزنطي إىل درجة كبرية،
وخاصة يف منطقة آسيا الصغرى وحتديد ًا أرمينيا الكربى والقوقاز التي أصبحت حتت السيادة العربية
اإلسالمية.

استمرت تلك البالد يف تبعيتها للدولة العربية اإلسالمية حتى هناية القرن الثالث اهلجري/

التاسع امليالدي ،حتى بدأ الضعف يدب يف اإلدارة العربية يف تلك احلقبة ،مما أدى إىل قيام جمموعة

من اإلمارات واملامليك التي تتمتع بشبه استقالل مع اعرتاف رسمي بتبعيتها للخالفة العباسية،
وأمهها أرمينيا الكربى معلنة االنفصال عن الدولة العربية اإلسالمية.

فربز عدد من األمراء رافعني لواء التمرد من أجل االستقالل التام بحكم أرمينيا الكربى معلنني

االنفصال عن الدولة العربية اإلسالمية ،فوجد البيزنطيني الفرصة املناسبة للتآمر مع أولئك األمراء
لرضب الدولة العباسية التي متثل أكرب قوة منافسة هلم ،وبذلك وجد كل من األرمن والبيزنطيني يف

الطرف اآلخر ظالتهم املنشودة.

نجد السالجقة األتراك جاءوا من براري القزقيز يف تركستان واستقروا يف بالد ما وراء النهر

سنة 428هـ1038 /م واعتنقوا الدين اإلسالمي ،وكان اسم زعيمهم طغرلبك ،وبعد حتركاهتم

نحو اجلهة الرشقية االمرباطورية البيزنطية ووصلوا إىل عاصمة اخلالفة العباسية بغداد فدخلوها
سنة 447هـ1055 /م وبعد وفاة طغرلبك سنة 455هـ1063 /م جاء من بعده ابن أخيه الب
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أرسالن الذي استطاع أن يصل إىل قلب أرمينيا وآسيا الصغرى فسيطروا عىل كابادوكيا وقيرصية،
وقد حاول االمرباطور البيزنطي ارمانوس أن يصد اخلطر السلجوقي سنة 460هـ1067 /م لكنه

مل ينجح يف ذلك ،وقد كانت أرمينيا ورشق آسيا الصغرى التي احتلها ألب ارسالن لذا فقد عمد
االمرباطور رومانوس الرابع بتهيئة جريانه وتزويدهم بالذخرية ألخراج السالجقة منها.

وهنا تربز أمهية دراسة معركة مالذكرت التي وقعت يف رمضان 463هـ1071 /م ،بني

املسلمني ممثلني يف دولة السالجقة وبني االمرباطورية البيزنطية يف قسمها الرشقي ،اظهار ًا ملدى أثر

هذه املعركة احلاسمة عىل بيزنطنة ودورها يف فتح القسطنطينة فيام يعد مستندين إىل وثائق ومصادر

أرمينية وأجنبية أتيحت لنا دراستها ومقارنتها باملصادر واملراجع العربية اإلسالمية املتوافرة سلف ًا،
فقد زودنا املؤرخ اريتاكيس األرمني وصف أحداثها وصور تكتيكاهتا احلربية تصوير ًا رائع ًا ،بل

أعطانا صورة تنبض باحلياة عن دور البيزنطيني والسالجقة أثناء خوض غامرها.

وألن معركة مالذكرت تعد من املعارك احلاسمة يف تاريخ العصور الوسطى بصورة عامة،

وتاريخ االمرباطورية بصفة خاصة .وجدنا لزام ًا علينا تناول ما أورده اريستاكس بالدراسة
والتحليل ومقارنة مع املصادر اإلسالمية.
ولقد تم تقسيم البحث إىل مطالب:

فقد تصدى املطلب األول للدراسة عالقة السالجقة الرتك بالبيزنطيني والدولة العباسية وبيان

تأثريها عىل معركة مالذكرت.

أما املطلب الثاين فقد تناول دراسة تشكيالت اجليشني البيزنطي والسلجوقي.

يف حني احتوى املطلب الثالث دراسة األساليب واخلطط العسكرية املستخدمة لكل من اجليشني

البيزنطي والسلجوقي وتأثريها عىل معركة مالذكرت.

وقد حوى املطلب الرابع بني ثناياه وصف ًا حتليلي ًا ملعركة مالذكرت.

أما املطلب اخلامس فقد تصدى لدراسة أثر معركة مالذكرت عىل بيزنطة والسالجقة ودورها

يف فتح آسيا الصغرى.

أما اخلامتة فقد احتوت عىل مجع النتائج التي تم التوصل اليها من خالل هذا البحث وما أفرزته

هذه املعركة عىل املدى الطويل من دروس يمكن استنباطها من خالل هذه املعركة.

364

م .د .سوسن هبجت يونس
أما بالنسبة ألهم املصادر التي استفدنا منها يف إعداد هذا البحث ،فنشري إىل كتاب اجلاحظ

(ت 255هـ868 /م) يف كتابه رسائل اجلاحظ يف مناقب الرتك الذي استفدنا منه يف معرفة طبائع
الرتك وطرائق معيشتهم ،وكتاب ابن اجلوزي (ت 597هـ1200 /م) يف كتابه املنتظم يف تاريخ
امللوك واألمم الذي أمدنا بمعلومات وافية يف عدد من املطالب ،وال ننسى كتاب سبط ابن اجلوزي

(ت654هـ1256 /م) يف كتاب مرآة الزمان يف تاريخ األعيان والذي أفدنا منه يف املطلب الثالث
والرابع ،وكتاب ابن االثري 630هـ 1232 /بكتابه الكامل يف التاريخ الذي أمدنا بمعلومات وافية

عن املعركة ألنه كان شاهد ًا عىل حوادث عرصه ،عارف ًا بأحداثها واصف ًا للمعركة ،فض ً
ال عن املصادر

الفارسية التي امدتنا بمعلومات وافية عن املعركة ووصف عن تشكيالت اجليش واألسلوب اجليش
السلجوقي يف اهلجوم واالنسحاب .وقد أحلقنا البحث بخريطة حتدد موقع املعركة ،وأرمينيا.

عي الكامل يف إعداد هذا البحث ،فالكامل هلل وحده ،فإن وفقنا فمن اهلل
ويف الوقت الذي ال ندَّ ْ

تعاىل القدير ،وأن جانبنا الصواب فقررنا أننا من البرش ،والذي نرجوه أن نكون قد وفقنا يف عرض

مادة البحث عىل النحو املطلوب.

واهلل ويل التوفيق.
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الإهداء
والدي إكرام ًا وإجال ً
ال
* إىل
ِّ

* وإىل روح أخي الطاهرة أسامة ;

* وإىل كل شفة مهست وقلب ابتهل بالدعاء يل
أهدي عميل هذا
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املطلب الأول

عالقة ال�سالجقة بالدولة البيزنطية والدولة العبا�سية وت�أثريها على
معركة مالذكرت
أ – عالقة السالجقة بالدولة البيزنطية:

إن املتبع لدراسة معركة مالذكرد بني البزنطيني والسالجقة سنة 463هـ1071 /م البد له

من التعرض لدراسة العالقات التي كانت سائدة بني الطرفني ،فلقد تعاونت الدولة البيزنطية مع
األتراك منذ زمن طويل ،إذ أن مرشوع ًا لقيام تآلف تركي بيزنطي كان قائ ًام منذ القرن السادس
امليالدي .فقد خدم الرتك يف اجليش البيزنطي كمرتزقة ،كام التحق أعداد كثرية منهم يف صفوف
اجليوش املرابطة عىل احلدود الرشقية لالمرباطورية البيزنطية ،إال أنه مل يكن العنرص الرتكي اي

نتيجة أو أثر عىل االمرباطورية إىل حني ظهور السالجقة عىل حدودها الرشقية يف القرن اخلامس
اهلجري /احلادي عرش امليالدي ،فدل املوقف السيايس والعسكري عندئذ .فبعد أن كانت بيزنطية
جتد عىل حدودها يف القرن السابق دولة إسالمية ضعيفة ،منقسمة عىل نفسها مذهبي ًا وسياسي ًا،
فإذا هبا جتد سلطنة قوية متامسكة ،مكنت املسلمني من استئناف التوسع عىل حساهبا ونرش الدين
اإلسالمي احلنيف ،وكان ذلك يف الوقت الذي دخلت فيه االمرباطورية البيزنطية حالة من الركود

والضعف بعد زوال األرسة املقدونية يف عام (449هـ1057 /م) ،وما تبع ذلك من رصاع بني
الطبقتني العسكرية واملدنية (.)1

ومن اجلدير بالذكر فقد كان الباعث عىل التوسع اإلسالمي هذه املدة ثالثة أسباب ديني،

اقتصادي ،وسيايس.

((( A. A. Vasilier، S. Aagazin، L، University of wisco as in Histoire of Byzantine
.136 .P ،1973 ،1928 empire، Madison

وانظر طقوس ،حممد سهيل ،تاريخ سالجقة الروم يف آسيا الصغرى704 -470 ،هـ1304 -1077 /م) ،دار

النفائس( ،د .م ،د .ت) ،ص.35
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أما فيام يتعلق بالباعث الديني ،فقد وضع السالجقة نصب أعينهم هدفا راحوا يعملون عىل

حتقيقه أال وهو نرش اإلسالم يف أوسع رقعة ممكنة وبخاصة بني جرياهنم النصارى ،وأعني هبم

األرمن والنصارى ،االمر الذي يكسب حروهبم طابع ًا جهادي ًا .كام يكسبهم عطف املسلمني مجيعا،

وأن اقرتاهبم من حدود الكرج( ،)1والبالد االرمينية( ،)2والبيزنطية ،هيأ هلم الفرصة ألن يواصلوا
حركة اجلهاد املقدس الذي سبق ان قاموا به يف الرشق ،وقد حرص طغرل بك يف أن جيعل اتباعه من
األتراك دائ ًام حتت ترصفه يوجههم يف محالت خمتلفة ويفاد منهم يف اجلهاد ضد الكفار(.)3
ب -دراسة عالقة السالجقة بالدولة العباسية

بعد أن استطاع ألب أرسالن القضاء عىل كل احلركات املناوئة له ،وبسط سلطانه عىل ارجاء

الدولة السلجوقية ،وأستتب له األمر ،وتوطد سلطانه ،وذكر اسمه يف اخلطبة يف مجيع البالد التي
خضعت لسلطانه ،وأقطع البالد لالمراء (.)4

((( الكرج :جيل من الناس نصارى كانوا يسكنون يف جبل القبق وبلد الرسير ،قويت شوكتهم حتى ملكوا مدينة
تفليس ،وهلم والية تنسب إليهم وملك ولغة وشوكة وكثرة عدد ،ياقوت احلموي ،شهاب الدين ابو عبد اهلل( ،ت

626هـ1228 /م) معجم البلدان ،دار صادر( ،بريوت  ،)1979جـ ،4ص.446
((( ارمينية :تشتمل ارمينية عىل أوسط البقاع وأكثرها ارتفاع ًا من املنطقة اجلبلية الواقعة يف غريب آسيا .وهي البالد
اجلبلية الشاسعة التي حتدها آسيا الصغرى ،ورشق ًا هضبة أذربيجان والشاطئ اجلنويب لبحر قزوين ،ومن الشامل

والشامل الغريب البالد الواقعة البحر االسود والبالد القوقاز .وإذا نظرنا إىل أرمينية من الوجهة اجلغرافية ،فأن اجلبال
الوعرة التي متيز بني بحرية ارجيش شام ً
ال أو سهول آشور جنوب ًا تعد كذلك جزء ًا من ارمينية وتشكل هذه املنطقة
فاص ً
ال بني الساميني يف اجلنوب واألرمن الذين ينتسبون للجنس االري يف الشامل وأرمينية هي بالد االهنار التي
تنساب يف مجيع اجلهات وأشهرها دجلة والفرات والرس الذي يفصلها عن بالد القوقاز ،وأهم بحرياهتا بحرية
ارجيش وتقسم البالد االرمينية إىل قسمني :ارمينية الكربى ومتتد من هنر الفرات غرب ًا إىل االقليم املجاور لنهر كر

رشق ًا ،وتتوسط مدينة خالط أما أرمينية الصغرى تشمل اقليم تفليس ،وما حوله ،ياقوت احلموي ،معجم البلدان،
جـ ،1ص.160 159

((( ابن األثري أبو احلسن عز الدين أبو احلسن عيل أبو الكرم630( ،هـ1232 /م) الكامل يف التاريخ ،دار الكتاب

العريب ،ط( ،1بريوت1972 ،م) ،جـ ،8ص.48

((( ابن األثري ،الكامل يف التاريخ ،ج ،1ص.13 -12
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بدأ حيمل عىل التسكني لدولته ،وزيادة رقعتها ( ،)1وكان عليه أن حيصل عىل تفويض من اخلليفة

العبايس القائم بأمر اهلل 467 -422هـ1055 -1030 /م) بالسلطنة ولتحقيق ذلك ،عمل

ألب أرسالن كل ما يف وسعه ،فقد أدرك أن زواج عمه طغرلبك من ابنة اخلليفة قد تم دون رضا
اخلليفة( ،)2فبادر يف سبيل كسب رضا اخلليفة إىل ارجاع أبنته إىل بغداد ،بعد أن منحها مخسة آالف

دينار ،لتستعني هبا عىل العودة (.)3

ولقد فرح اخلليفة العبايس بعودة أبنته ،ورحب برسل السلطان السلجوقي اجلد ،ومنحهم

التقليد بالسلطنة ،وأمر أن تقام اخلطبة للسلطان السلجوقي يف مساجد بغداد ،وأن يكون لقبه

(السلطان املعظم عضد الدولة ،وتاج امللة ،أبا شجاع ألب أرسالن حممد بن داود)( ،)4ومل حيدث
خالل الفرتة التي حكم فيها ألب أرسالن (465 -455هـ1072 -1063 /م) ،ما يكدر صفو
العالقات بينه وبني اخلليفة العبايس بل كان السلطان السلجوقي يؤثر أن تكون عالقته باخلليفة

((( زكار ،سهيل ،مدخل إىل تاريخ احلروب الصليبية ،مؤسسة الرسالة( ،بريوت ،لبنان ،)1988 ،ص.63

((( لقد ذكر ابن األثري تفاصيل زواج طغرلبك من ابنة اخلليفة العباس القائم بأمر اهلل ،ويبدو أن السلطان السلجوقي

ال يدري بأنه قد ختطى بعمله هذا كل التقاليد العباسية ،إذ مل يسبق ألمري أعجمي أن تقدم ملصاهرة البيت العبايس من
قبل ،وكانت العالقات بني السلطان السلجوقي ،واخلليفة العبايس قد ساءت قبل مرشوع الزواج ،واستاء اخلليفة
أكثر من طلب الزواج ،ولكن عوامل الضعف واخلوف جعلت اخلليفة يوافق مضطر ًا عىل هذه املصاهرة ،ولقد قصد

طغرلبك من وراء هذه الزجية حتقيق أهداف سياسية بحتة ،تبعد هبا عن أن تكون خالصة لوجه الزواج ،ولكن هذه
ال عن تقدمه يف السن كام أن وقت الزواج كان علي ً
الزجية مل ينجم عنها يشء ،فقد كان طغرلبك عقي ًام فض ً
ال مل ينعم

بعروسه اهلاشمية فامت طغرلبك دون أن يرتك ولد ًا خيلفه يف السلطنة ،وكان ذلك يوم اجلمعة من شهر رمضان سنة
455هـ1063 /م عن عمر يناهز السبعني ،الكامل يف التاريخ ،ج ،10ص.12 -7

((( ابن اجلوزي ،أبو الفرج عبد الرمحن بن عيل (ت 597هـ1045 /م) ،املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم ،طبعة اهلند،
حيدر آباد الدكن1359 /1358( ،هـ) ،ج ،1ص ،235 -234عبد اهلادي ،حمبوبة ،مقالة بعنوان «وثائق تارخيية

من العهد األول من حكم الدولة السلجوقية» ،معهد املخطوطات العريب ،املجلد العارش ،ط( ،1د .م،)1964 ،
ص ،103 -100وقد أقامت دار اخلالفة العباسية حف ً
ال رسمي ًا لذلك حرضه أعيان الدولة ،وكبار العلامء ،وفيه
انفالت اخللع واهلدايا مع وفد السلطان إليه.

((( ابن األثري ،الكامل يف التاريخ ،ج ،10ص.28

العدد الثاين  -ال�سنة الأوىل2015 -م

369

معركة مالذكرت (463هـ1071 /م)

البحوث املحكمة

طيبة( ،)1وليس أدل عىل ذلك أن ألب أرسالن كان يستجيب إىل كل ما يرغب اخلليفة يف تنظريه،

ففي سنة 463هـ1071 /م ،أرسل االمرباطور البيزنطي رومانس الرابع رسالة إىل القائم بأمر

اهلل يطلب إليه توسطه يف عقدة هدنة بينه وبني السالجقة ( ،)2وأجاب ألب أرسالن بقبول وساطة
اخلليفة ودعوته إىل الصلح ( ،)3ولكن االمرباطور نقض اهلدنة وهاجم السالجقة فهزمهم ألب

أرسالن يف معركة مالذكر 463هـ1071 /م ،فأرسل اخلليفة رسالة إىل السلطان ألب أرسالن
هينئه وينعشه بأفضل وأفخم األلقاب (.)4

ويف سنة 464هـ1071 /م ،استجاب السلطان إىل طلب اخلليفة بعزل شحنه بغداد ،آبتكني

السليامين ،وكان السلطان نظام امللك قد أوفده إىل بغداد ،وإىل دار اخلالفة ،وسأل اخلليفة العفو عنه،
فلم جيب طلبه واضطر السلطان إىل أن يرسل سعد الدولة كوهرانيني بد ً
ال منه(.)5
وليس أدل عىل احرتام ألب أرسالن للخليفة القائم بأمر اهلل إال احلفاوة البالغة التي لقيها عميد

الدولة ،ابن جهري من السلطان السلجوقي ،ومن وزيره نظام امللك حني أنفذه اخلليفة إىل نيسابور

ليخطب ابنة السلطان لويل العهد املقتدي بأمر اهلل (487 -467هـ1094 -1074 /م) ،وملا تم
الزواج ،أمر السلطان أن يبالغ يف إكرام الوزير السلجوقي ،وذلك بمسرية يف مدينة اصفهان وهو

يف طريق عودته إىل بغداد( ،)6وإن دل عىل ذلك يشء فإنام يدل عىل التقدير الذي يكنه السلطان ألب
أرسالن للخليفة القائم بأمر اهلل رمز السلطة الدينية والرشعية(.)7

وهكذا حقق ألب أرسالن ما كان يرنو إليه وهو اضفاء الصفة الرشعية عىل دولته واكتساب

((( احلسيني صدر الدين عيل السيد اإلمام الشهيد أبو الفوارس نارص بن عيل احلسيني (ت664هـ1264 /م)،
أخبار الدولة السلجوقية ،نرش حممد إقبال( ،األهواز1847 ،هـ) ،ص.53

((( البنداري ،عامد الدين حممد بن حممد بن حامد األصفهاين ،تاريخ دولة آل سلجوق ،حتقيق :حييى مراد ،دار
الكتب العلمية ،ط( ،1بريوت2004 ،م) ،ص.43-42

((( ابن اجلوزي ،آل سلجوق ،ج ،8ص.263-260

((( احلسيني صدر الدين ،أخبار الدولة السلجوقية ،ص.53
((( البنداري ،آل سلجوق ،ج ،8ص.263 -260
((( ابن األثري ،الكامل يف التاريخ /9 ،ص.229
((( احلسيني ،أخبار الدولة السلجوقية ،ص.54
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اخلليفة العبايس إىل جانبه ليتمكن بعد ذلك من حتقيق أهدافه وإكامل مسريته بالقضاء عىل جيش

رومانس يف معركة مالذكرت وتكوين سلطنة السالجقة العظمى ونرش اإلسالم يف املاملك
النرصانية املجاورة كبالد األرمن والروم ،األمر الذي أكسب السالجقة وحروهبم صبغة وطابع

اجلهاد الديني(.)1

أما فيام يتعلق بالباعث االقتصادي ،فإن تدفق االتراك من بالد ما وراء النهر يف أفواج جديدة

بعد تأسيس الدولة السلجوقية يف إيران والعراق جعل األرض تضيق هبم ،فأخذوا يبحثون عن
مراع جديدة وغنية ،فوجدوا ضالتهم يف أرايض الدولة البيزنطية ،يؤكد ذلك ما راوه ابن األثري يف

سبب غزو ابراهيم ينال أخي السلطان طغرلبك ،لألرايض البيزنطية «أن خلقا كثري ًا من الغز مما وراء
النهر قدموا عليه ،فقال هلم :بالدي تضيق عن مقامكم والقيام بام حتتاجون إليه ،والرأي أن متضوا

إىل غزو الروم وجتاهدوا يف سبيل اهلل وتنعموا»(.)2

يتضح مما تقدم أن جذور العالقة بني الطرفني البيزنطي والسلجوقي قديمة جد ًا ،ويبدو أن

الباعث االقتصادي كان له دوره الفعال يف حتفيز جذوة العداوة بني اجلانبني ألن كل منهام يرغب
يف االستحواذ عىل ممتلكات أرمينية (البلد الغني) الذي طاملا كان لقمة سائغة للطامعني ونرش نفوذه

فيه نظر ًا لكثرة خرياته وضعفه ،إال أننا نجد يف املقابل ،ان العرب املسلمني عندما حرروا هذا السقع
البعيد كان هلم أثر فعال يف توطيد االمن واالستقرار لكافة سكان ارمينية ،لذا نجد أن أكثر املدن

والقالع فتحت سل ًام ونظر ًا لرسعة انجازها وسعة رقعتها وقلة تكاليفها املادية واملعنوية لذا تعد من
األعامل العسكرية الباهرة (.)3

ومن الواضح أن غارات السالجقة ظلت حتى وفاة طغرلبك يف عام (455هـ1063/م)

وكانت تستهدف غالب ًا السلب والنهب دون حماولة االستقرا( ،)4إنام كانت خطوة متهيدية استطلعت
((( حسانني ،عبد النعيم ،سالجقة إيران والعراق( ،القاهرة1959 ،م) ،ص.59 -58

((( خطاب ،حممود شيت ،مقالة (حبيب بن مسلمة الفهري) ،جملة اللغة العربية( ،بريوت1393 ،هـ1974 -م)،
ج ،1ص.55

(3) Grousset، Rene، Histoire des Croissades، Paris،1934- 1976، P. 429.

((( عنان ،حممد عبد اهلل ،موقعة مالذكرد ،جملة الثقافة ،العدد(( ،)500د .م ،)1948 ،ص.7

العدد الثاين  -ال�سنة الأوىل2015 -م

371

معركة مالذكرت (463هـ1071 /م)
خالهلا القوات السلجوقية أوضاع وطبيعة املنطقة (أرمينية).

البحوث املحكمة

أما فيام يتعلق بالباعث السيايس ،فقد كان لبالد االرمن أمهية سياسية وعسكرية يف عالقة

املسلمني ببيزنطة ،وكانت الدول االسالمية عىل مر العهود ال تفرط هبذه البالد حتى انتزعتها

االرسة املقدونية من ايدهيم يف عهد االمرباطور باسيل االول (273 -253هــ886 -867 /م)(،)1
فارتبطت أرمينية يف عهد ملكها أشوط االول من األرسة البغراطية بنوع من التحالف والعالقات

الودية مع بيزنطة ،وبذلك أصبحت دولة حاجزة ضد املسلمني يف املرشق ( ،)2لكن هذه التبعية

بقيت مزعزعة بسبب انقسام االرمن فيام بينهم .وهكذا تناوب الطرفاء االسالمي والبيزنطي حكم
البالد إىل أن خضعت هنائي ًا للبيزنطني يف عهد باسيل الثاين (416 -360هـ1025 -976 /م)
حتى تنازل حنا سمباد يف عام (1412هـ1021 -م) لالمرباطور البيزنطي عن أمالكه بعد وفاته

عىل أن يظل بحكمها أثناء حياته ( ،)3وذلك نظر ًا ملا تعرضت له بالده (أرمينية) من الغارات من

قبل السالجقة واالبخاز( .)4وكذلك فعل بقية ملوك أرمينية بعد أن أدركوا عدم جدوى مقاومة
السالجقة ( .)5لذا استسلموا للبيزنطني وعندئذ أدرك طغرلبك أمهية السيطرة عىل أرمينية لكرس

الطوق البيزنطي من أمام املسلمني متهيد ًا للتوغل داخل األرايض البيزنطية ملواصلة حركة اجلهاد
وإشباع رغبة اتباعه .وعىل هذا النحو نستطيع أن ندرك األسباب التي من أجلها بدأ التوسع بأن نفذ
السالجقة إىل اجلهات الشاملية الغربية من إيران وقاموا بغارات ضد الكرج واالرمن والبيزنطني

سالكني الطرق الطرق التقليدية للغزو (.)6

((( العريني ،السيد الباز ،الدولة البيزنطية ،دار النهضة العربية (بريوت ،)1986 ،ص.339 -338

(2) Cahen Claude Cambridge Medieval History، Vol. 17. P. 140
((( تويف سمباد يف 1040م فخلفه يف احلكم ابنه كاجيك الثاين الذي تنازل هنائي ًا عن أمالكه لبيزنطة.
((( االبخار :اسم ناحية من جبل القيق املتصل باب األبواب ،وهي جبال صعبه املسلك وعرة ال جمال للخيل فيها،
جتاور بالد الالن يسكنها امة من النصارى يقال هلا الكرج ،وفيها جتمعوا ونزلوا إىل نواحي تفليس ،ياقوت احلموي،

معجم البلدان ،ج ،1ص.64

(5) Cahen، Claude، P. 23.
(6) Ibid، P. 23.
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إال إن أرسالن كانت له أسبابه السياسية اخلاصة إذ حرص عىل أن حيمي نفسه من بيزنطة

بالسيطرة عىل أرمينية واالستقرار فيها خوف ًا من احتامل التقارب بني البيزنطني والفاطميني لذا
عمد عىل مهامجة الفاطميني يف بالد الشام وبدا وضع ًا أن الرصاع بني السالجقة والبيزنطيني سوف

يزداد عنف ًا وبخاصة أن البيزنطيني أدركوا أخري ًا مدى اخلطر الذي هيدد االمرباطورية من الرشق

( .)1ونتيجة لذلك دخلت سياسة السالجقة جتاه االمرباطورية البيزنطية يف دور جديد .وكان الب

ارسالن قبل قيامه بغزو البيزنطيني قد وثق عالقاته بكل من السلطتني الغزنوية واخلانية عن طريق
املصاهرة ( ،)2مما هيأ له أن يركز اهتاممه ويتفرغ لغزو البيزنطيني وهو مطمئن.

مما تقدم نجد أن التخطيط والتدبري الذي ساد سياسة كل من طغرلبك ومن بعده الب ارسالن

مهدت الطريق الستقرارهم يف آسيا الصغرى ومل تكن معركة مالذكرت إال النتيجة املحتومة

للرصاع الدائر بني اجلانبني.

املطلب الثاين

ت�شكيالت اجلي�شني البيزنطي – ال�سلجوقي يف معركة مالذكرت

أ -تشكيالت اجليش البيزنطي.

-1جيش األلوية:

وهو جيش دفاعي قبل كل يشء وكان أهم سالح للدولة يوم أصبحت يف موضع الدفاع بصفة

مستديمة ،وقد ظل لواء األناضول وهو القائد األول يف الدولة حتى القرن التاسع امليالدي /الثالث

اهلجري ،بل لقد كان يف القرن العارش امليالدي نفسه /الرابع اهلجري ذا مكانة سامية فوق املعتاد
يف سلك املوظفني ،وممن كان يلحق بجند مناطق الثغور ،ولعلهم كانوا أحيان ًا أصحاب الرياسة

هبا بارونات التخوم مثل بطل املالحم دجيينيس الذي واصل شن احلروب واحلمالت عىل العرب
((( عنان ،حممد عبد اهلل ،موقعه مالذكرد ،ص.7

((( تزوج أحد أبناء أرسالن ابنه السلطان إبراهيم الغزنوي ،كام تزوج ابنه االكرب ملكشاه أبنه طمغاخ خان ملك
اخلانيني ،حسنني ،عبد املنعم حممد ،إيران والعراق يف العرص السلجوقي ،دار الكتاب اللبناين( ،بريوت1982 ،م)،

ص.60
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البحوث املحكمة

ابتغاء السلب والغنائم ،ولكنه ربام هو ينضم إىل اجليوش األمرباطورية يف خالل أي محلة منظمة (.)1
يتضح من النص السابق أن جيش األلوية كان ذا مكانة مرموقة يف االمرباطورية البيزنطية إذ

يضم القادة ذو املكانة الرفيعة يف الدولة ومن هم بدرجة البارونات وهم أعىل السلك الوظيفي

العسكري ،فض ً
ال أهنم يمتلكون صفات ومالمح اسطورية تتمثل بالشجاعة واالقدام وختتلط
بقصص خرافية يتداوهلا الناس عن مآثرهم بحمالهتم ضد العرب املسلمني بالسلب والنهب فيا

هلا من أساطري.

-2التامجاتا :Tagmata

وهي الفرق األربع للحرس األمرباطوري وهي فرقة املدارس ( )Sacholateوالديابة

 Ecubitorsووحدة اجلند املسامة اريشموس ( )Arthmusوهي فريق املراقبة واهليكانايت

( ،)Gicanatiويظهر أن الفرقة األخرية قد أنشأها نيفيخوردس األول ،أما الفرق األخرى
فمنحدرة من حرس القرص أبان األمرباطورة ألول عهدها ،وكلها فرق خيالة ،ويرجح أهنا مل تكن

عظيمة ،حيث مل يكن عدد أفراد فرقة املدارس ليتجاوز  1500رجل ،كانت كل منها حتت قيادة
دومستيق ،أي ضابط قرص ( )Domesticباستثناء جند املراقبة التي كانت قائد كتيبة وقد التحق

هبم اجلندا (.)2

-3جند رسايا املشاة:

وعدهتم قرابة  4000رجل وهم حتت قيادة قائد كتيبة (.)3

-4جند كتاب املرافقة:

وهم احلرس االمرباطوري يف ذلك احلني وينحدرون من بني األجانب وهم آخر من خلف فرق

((( رنسيامن ،ستيفن ،احلضارة البيزنطية ،ترمجة عبد العزيز توفيق ،اهليئة املرصية العامة للكتاب( ،القاهرة2010 ،م)،
ص  .164وينظر:

Bryer، A- A. Byzantine Family، The Garbracles، in The Empire of The Trebzod
and The Pontus، London، 1980، p. 53- 54.
((( رنسيامن ،ستيفن ،احلضارة البيزنطية ،ص .165
((( املرجع نفسه ،ص .165
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الربابرة املخالفني وكانت هذه اجلند تعسكر عادة برتاقيا ،وترافق االمرباطور متى خرج للحملة،

وما لبث تدرجيي ًا أن تغري قائدها وذلك أنه مل خيرج االمرباطور للحملة بشخصه إذ توىل دومستيق
فرق املدارس قيادهتا العليا نيابة عنه (.)1

يتضح من النص السابق أن احلرس االمرباطوري كان ينحدرون من الربابرة األجانب وهي

التي كانت ترافق األمرباطور أينام ذهب ،ثم ما لبث أن استطاع هذا اجلند يتوىل قيادته دومستيق

أي (ضابط القرص) قيادة فرق احلرس األمرباطوري يف احلمالت وهذا يفرس بالتايل الضعف الذي

حل باجليش االمرباطوري إذ أن اجليش كان يسوده الفرقة فهم من األجانب التي ال جتمعهم سوى
املصالح ،فمن املمكن رشاءهم بسهولة أو حتويل والءهم للغري ،خصوص ًا ،إذ كان الغري هم من
اصحاب جلدهتم السالجقة ،وهذا ما تم بالفعل ،عندما التحقوا مع جيش ألب ارسالن ضد

اجليش البيزنطي.

ب -تشكيالت اجليش السلجوقي:

 -1الفرسان (األمراء):

يؤلف الفرسان العنرص األسايس يف اجليش بصفة عامة ( ،)2ويسمى اخليالة( ،)3وكان فرسان

السالجقة من أمرائهم بشكل خاص ،ومن أهم أسلحة الفرسان السيوف والرماح واحلراب،
وكانوا يلبسون الدروع ،ويركبون اخليل الرسيعة املدربة الفارهة ،التي أجاد فرسان السالجقة

قيادهتا وركوهبا( ،)4وكانت هلم خربة كبرية باحلرب( ،)5من فوق اجلياد(.)6
((( املرجع نفسه ،ص.165

((( خطاب ،حممود شيث ،العسكرية العربية اإلسالمية ،دار الرشوق( ،القاهرة1983 ،م) ،ص.45

((( أنوري ،حسن ،اصطالحات ديوانية دوره غزنوي وسلجوقي ،نارش كتابخانة طهرزي ،هتران به جاب رسري،
ديامه  2525شاهنشاهي ،ص.131

((( احلسيني ،حممد بن جميد بن عبد اهلل بن نظام امللك( ،ت 743هـ1342 /م) ،أخبار الدولة السلجوقية ،حتقيق:
حممد نور الدين ،دار اقرأ( ،بريوت1986 ،م) ،ص.131

((( ر .س-سميل ،احلروب الصليبية ،ترمجة :سامي هاشم( ،بريوت ،لبنان،)1982 ،ص.78 -76

((( اجلاحظ ،أبو عثامن بن بحر( ،ت 868 /255م) ،رسائل اجلاحظ يف مناقب الرتك ،رشح وحتقيق :عبد السالم
هارون ،مكتبة اخلانجي( ،القاهرة1964 ،م) ،ص.70
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وسار السالجقة عىل احرتام فرساهنم إىل حد كبري ،فهم عامد اجليش وهبم فتح السالطي :وكانت

قوهتم واتساع دولتهم مرهون هبم وبمهارهتم القتالية ،فلم تعن اجلند السلجوقي حق االفصاح

عن مطالبهم إال عن طريق متصدهيم (الفرسان) ،وإذا جتاوز أحدهم هذا التقليد كان يلقى أشد
العقاب( ،)1وكانت هلم القيادة يف اجليش فعرفوا باالسفهاالرية ( ،)2أي قواد اجليش (.)3
 -2املشاة:

وهم الرجالة من اجلند ،وقد اختذوا من شتى العنارص التي كونت اجليش السلجوقي املسلم (،)4

وكانت أعدادهم كبرية تصل إىل عدة آالف (.)5

ومن أسلحتهم السيوف واحلراب والسهام ،وكانوا يلبسون الدروع ،ويضعون فوق رؤوسهم

اخلوذة ( ،)6وحيملون يف أثناء احلرب كنائن النبل ( ،)7كام كانوا حيملون الناجيح وهي احلربة القصرية

((( الطويس ،أبو عيل احلسن بن إسحاق بن نظام امللك (ت 485هـ1092 /م) ،سياسة نامة ،ترمجة :حممد العزاوي،
(القاهرة1975 ،م) ،وترمجة :يوسف حسني بكار ،دار الثقافة ،الدوحة( ،قطر1983 ،م) ،ص.245

((( انوري ،حسن ،اصطالحات انوري ،ص.132

((( البيهقي ،ابو الفضل حممد بن حسني( ،ت 470هـ1077 /م) ،تاريخ البيهقي ،ترمجة :حييى اخلشاب وصادق
نشأت ،دار النهضة العربية( ،بريوت ،لبنان1982 ،م) ،ص ،589امني ،حسني ،تاريخ العراق يف العرص السلجوقي،

طبعة املكتبة األهلية( ،بغداد1965 ،م) ،ص ،205وينظر :الباشا ،حسن ،الفنون اإلسالمية والوظائف عىل اآلثار
العربية ،دار النهضة العربية( ،القاهرة ،)1966 ،ص.589

((( مصطفى ،شاكر ،دخول الرتك الغز إىل الشام ،مقالة بمجلة املؤمتر الدويل لتاريخ بالد الشام( ،األردن1974 ،م)،
ص.322 -320

((( البنداري ،الفتح بن عيل حممد البنداري األصفهاين( ،ت 643هـ1245 /م) ،تاريخ آل سلجوق ،دار اآلفاق
اجلديدة( ،بريوت1980 ،م) ،ص.76 -16

((( اخلوذ :ما يوضع عىل الرأس ،وتصنع من حديد أو غريه ،الشامي ،امحد عبد احلميد ،احلضارة اإلسالمية،

(الزقازيق ،)1991 ،ص.101 -9

((( كنائن النبل :مجع كنانة وهي اجلراب الذي يوضع فيه السهام ،ابن منظور ،ابو الفضل مجال الدين حممد بلن
مكرم( ،ت 711هـ1311 /م) ،لسان العرب ،طبعة بوالق( ،القاهرة1300 ،هـ) ،ج ،2ص.494
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أو املهامز ( ،)1كام كانوا حيملون الناجيخ وهي احلربة القصرية أو املهامز( ،)2وهلم وعاء يضعون فيه

سهامهم وأقواسهم( ،)3وكانوا حيملون الرمح وكان الرمح الرتكي أخف وزن ًا ومح ً
ال(.)4
 -3النشابون (الرماة):

يطلق عليهم الرماة ألهنم يرمون بالنشاب( )5كام يتسلحون بكنائن النبل ،والفؤوس الصغرية

(البلطة) ،ويستعان هبم يف صد املغريين ،ويف احلصون واألبراج (.)6
 -4املنجنيقيون:

وهم رماة املنجنيق ( ،)7وكانوا يستخدمون فيه تدمري القالع ،واألسوار ،واحلصون والدفاع عن

املدن ،والقالع ضد هجامت األعداء (.)8
 -5اجلامرون:

وهم الذين يتولون أعامل التحصني وبناء األسوار ،وقطع الصخور وحفر اخلنادق(.)9

 -6النفاطون:

وهم الذين يرمون بقوارير النفط ،وتصنع من الزجاج ،وهي تشبه القنابل اآلن ،وتستعمل

إلحراق السفن واألسلحة واألمتعة التي تصنع من اخلشب ،ويرضب أيض ًا اجلنود وجمتمعات

((( انوري ،حسن ،اصطالحات ديواين ،ص.144

((( اجلشايب ،خالد جاسم ،اجليش والرشطة ،مقالة بكتاب حضارة العراق( ،بغداد1984 ،م) ،ج ،6ص.248
((( سميل ،احلروب الصليبية ،ص ،78الشامي ،أمحد احلضارة االسالمية ،ص.99
((( ثابت نعامن ،اجلندية يف الدولة العباسية( ،بغداد1931 ،م) ،ص.151

((( النشاب ،وهي رسية من الفرسان يتقدمون اجليش عادة الستكشاف واالستطالع ،متز ،أدم ،احلضارة اإلسالمية
يف القرن الرابع اهلجري ،ترمجة :عبد اهلادي ،ابو ريدة ،دار الكتاب العريب ،ط( ،4بريوت1387 ،هـ1967 /م)،

ج ،2ص.125

((( املرجع نفسه ،ص .145

((( انوري ،حسن ،اصطالحات ديواين ،ص.144
((( ثابت ،نعامن ،اجلندية ،ص.154

((( ابن اجلوزي ،املنتظم ،ج ،2ص.283
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العدو ،وكانوا يلبسون مالبس خاصة غري قابلة لالحرتاق (.)1

البحوث املحكمة

 -7الزرافون:

وهم طائفة من (اجلند) اختصصت بقذف النار املشتعلة ،أو النفط امللتهب ،بواسطة أنابيب

نحاسية ،أو اسطوانية حيملها اجلند أو السفن ،عرفت عند العباسيني باسم الزرافات أو النفاطات(.)2
 -8العرادات:

العرادة آلة حربية تشبه املنجنيق ،ولكنها أصغر منه ،وختصص هذه الطائفة من اجلند ألستخدام

نوع معني من األسلحة الثقيلة عرفت باسم العرادة (.)3
 -9الفراشون:

هم الذين هيتمون بفرش ونصب اخليام للجند (.)4

 -10الفقهاء والوعاظ:

هم الذين يالزمون اجليش ،لشد أزره ،وحتميسه عىل القتال( ،)5ومعهم القراء والقصاص إلثارة

محاس اجلند(.)6

 -11األطباء واملرضون:

وهم الذين يتولون مداواة اجلرحى ،ودفن املوتى.

((( الشامي ،أمحد ،احلضارة اإلسالمية ،ص.100

((( حسن ،إبراهيم حسن ،تاريخ االسالم السيايس والديني والثقايف واالجتامعي ،اهليئة املرصية العامة للكتاب،
مرص( ،القاهرة1982 ،م) ،ج ،4ص.360

((( زكي ،عبد الرمحن ،السالح يف اإلسالم ،دار املعارف بمرص ،القاهرة1951 ،م ،ص.55 -54

((( الراوندي ،حممد بن عيل سليامن (ت 599هـ1214 /م) ،راحة الصدور وآية الرسور يف تاريخ الدولة
السلجوقي ،نقله إىل العربية :إبراهيم امني الرشايب وآخرون( ،القاهرة  ،)1960ص.198

((( اجلنايب ،خالد ،اجليش والرشطة ،ص.256

((( كانوا حيملون معهم ما يعرف بمستشفيات امليدان وهي أماكن تبعد عن مرسح القتال بمسافة معقولة ملعاجلة
اجلرحى عىل حمفات حتملها األبل ،الشامي ،امحد ،احلضارة اإلسالمية ،ص.100
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املطلب الثالث

الأ�ساليب واخلطط الع�سكرية امل�ستخدمة من قبل البيزنطيني وال�سالجقة
أ -األساليب واخلطط العسكرية التي يستخدمها البيزنطينيون يف معركة مالذكرت.

وضع رومانوس خطة تقيض باالستيالء عىل حصون أرمينية وشحنها باجلند قبل قدوم السالجقة

من جهة اجلنوب ،ومن ثم مهامجة اجليش السلجوقي يف حماولة لتطويقه ،فتابع زحفه حتى وصل

إىل قيرصية ،وهنا بدأ يفكر جدي ًا بالعودة إىل قسطنطية حتت أي عذر( )1أما عن خططه األخرى التي
اتبعها رومانوس ،فهو أنه قام بتقسيم جيشه إىل قسمني :ارسل القسم األول إىل حصن خالط الواقع

عىل شاطئ بحرية وان ملهامجته ،يف حني سار بالقسم الثاين باجتاه مالذكرت وأستوىل عليها (.)2

وتلقى وهو فيها أنباء عن اقرتاب ألب ارسالن ،فانحرف اىل اجلنوب الغريب ليلتحق بالقسم

األول من اجليش قبل أن ينقض عليه األتراك (.)3

ومن أساليبه احلربية أيض ًا أن اجلديش البيزنطي إذا قام هبجوم مضاد ،خرجت فرقة احلرس

األمرباطوري األربعة (التامجانا) من القسطنطية بقيادة االمرباطور أو دومستيق (ضابط القرص) فيلحق

هبا عند نقاط معينة من الطريق العسكري الذي خيرتق آسيا وفصائل من جند األلوية املختلفة (.)4

((( ال متدنا املصادر التي بني أيدينا عن سبب حمدد لرجوعه اىل القسطنطينية حتى ان بسلسوس (أحد قادته) الذي
رافق االمرباطور يف محلته مل يذكر سبب ًا معين ًا محل االمرباطور عىل التفكري بالرتاجع ،وهو كان األقوى عىل الساحة
العسكرية .بدليل أنه اقطع بطارقته ،الذين كانوا يرافقونه ،مرص والشام وخراسان والري والعراق مستثني ًا بغداد،
وأوىص بعدم التعرض للخليفة ألنه كان صديقه ،واستناد ًا ملا أورده أحد املؤرخني املسلمني أن رومانوس أراد أن

يشتي يف العراق ويصيف يف العجم ،وعزم عىل ختريب بالد املسلمني .شمس الدين بن يوسف بن قراوغيل املعروف

بالسبط (ت 654هـ1256 /م) ،مرآة الزمان يف تاريخ األعيان ،حتقيق :دائرة املعارف اإلسالمية( ،اهلند ،د .ت)،
ص.280

((( ابن األثري ،الكامل يف التاريخ ،ج ،8ص.609

(3) Oman، Charles Wiliam Chacluick، A. History of the Art of war in the Miclille
Ages. London، 1924، P. 219.
(4) Ramssy، Historical Geography of Asis Momor، London، P. 197.
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وكانت هذه تتكون بوجه خاص من املشاة ،وإن كان كل لواء يرسل بعض خيالته ،عل ًام أن

االمرباطور كان يرافقه  8200فارس ًا عىل األقل ،مع أن فرق احلرس االمرباطوري األربعة التامجانا

مل تكن تزيد كثري ًا عىل  6000رجل (.)1

والواقع أن «احلذر كان رائد ًا للخطط احلربية البيزنطية ،وكانت هجامت املسلمني السالجقة من

الكثرة بحيث مل تكن أي سياسة عدوانية جريئة تعمد شيئ ًا عملي ًا بأي حال تقريب ًا»(.)2

يتضح من النص السابق أن السالجقة املسلمني كانوا يمثلون قوة ال يستهان هبا يف العصور

الوسطى عىل بيزنطة بحيث كانت حتاول صدها بشتى الوسائل وحتت هذا املعنى يشري ستيفن
رنسيامن أنه (نظر ًا) «ألن اجليش البيزنطي كثري النفقة لذا استلزم األمر أن يستخدم إىل أقىص حد
ودون ارساف يف إضاعة األرواح أو العتاد ،ثم ينبغي أن حيذر القواد الكامئن واهلجامت املباغتة

وأن ال يرتكوا أجنحتهم بغري حراسة يقظة ،لذا جيب أن تكون هلم طالئع كشافة يعتمد عليها وأن
يستخدموا اخلطط احلربية االسرتاتيجية واحليل ما أمكنهم ذلك»(.)3

يتضح مما تقدم أن اجليش البيزنطي كان كثري التكاليف من حيث العدة والعدد يف الوقت ذاته

لذا استوجب احلال أن يعتمد القادة عىل وضع خطط حربية تتمكن من احلفاظ والوقوف باملراصد
جلميع اهلجامت املباغتة من قبل املسلمني السالجقة.

ومن اخلطط احلربية التي كانت تستخدمها بيزنطة ،هو حصار املدن إذ كان لفن حرب احلصار

قواعده اخلاصة التي ختتلف باختالف طبيعة املدينة املحصورة واملنطقة املحيطة هبا( ،)4وكانت هذه
القواعد توضع بعناية ولكنها مل تكن قواعد جامدة بل توضع بعناية تامة ،لذا كان ابتكار الوسائل

اجلديدة موقع ترحاب دائ ًام ،وينبغي لكل من رضب عليه احلصار أن يدرس ويستكشف قوات

العدو ومزاجه ،فمث ً
ال كيكومينوس يستصوب االنقضاض من داخل األسوار ملباغتة العدو

(1) Ibid، P. I 97.
((( رنسيامن ،ستيفن ،احلضارة البيزنطية ،ص.166

((( املرجع نفسه ،ص ،166للمزيد ينظر :رامزي يف كتابه.197 .Historical Geography، P :
((( رنسيامن ،ستيفن ،احلضارة البيزنطية ،ص166
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واستخدم قدر معني من رضوب الدهاء (.)1

ب -األساليب واخلطط العسكرية التي يستخدمها السالجقة يف معركة مالذكرت

لقد كان السالجقة فرسان ًا بطبيعتهم ،وكانوا عىل اختالف أعامرهم يقضون معظم وقتهم عىل

ظهر اخليل يف بيئة بدوية ال تعرف غري احلرب والقتال ،وهي البيئة التي نشأءوا فيها وهاجروا
إليها( .)2ومن الشعوب االسيوية التي هاجرت من آسيا الوسطى ،فقد متيز السالجقة الرتك بصفات
وشيم يف احلرب ختتلف عن غريهم من البلدان ،وحتت هذا املعنى فقد أشار اهلرثمي قائ ً
ال« :احلرب

لبست بواحدة وال العمل فيها واحد ًا من ذلك أنه قد خيتلف املحاربون يف بلداهنم ،وأصنافهم
ومذاهبهم يف احلرب ،كالرتك ...واالعراب وغريهم من سائر األمم»(.)3

وكانت تشكيالت قوات السالجقة عىل هيئة صفوف مرتاصة حيملون سيوفهم وأقواسهم ويبدو

متأهبني للقتال يف أية كفة ( ،)4فض ً
ال عن صيحاهتم املتعالية ملحاملة منع عدوهم من االقرتاب

()5

وارهابه بصوت طبوهلم القوية ،التي مل تكن أصواهتا عىل وترية واحدة ،مما يدخل يف روع السامع

هلا أهنا ذات طابع مهجي( ،)6وحتت هذا املعنى أشار اهلرثمي قائ ً
ال« :املكربون وأصحاب الطبول

يكربون ويرضبون يف الوقت الذي يؤمرون به وحيتاج إىل ذلك فيه :أصحاب األعالم والبنود
يلزمون مراكزهم بأعالمهم وينودهم مستوية إىل وقت احلاجة إىل حركتهم»(.)7

ومن اجلدير بالذكر فقد كانت ميزة من مميزات احلرب لدهيم هي تكتيكات الرماة والفرسان

((( املرجع نفسه ،ص.170 -169

((( الراوندي ،راحة الصدور وآية الرسور يف تاريخ الدولة السلجوقية ،ص.147 -145

((( صاحب املأمون ،خمترص كتاب احلروب ،حتقيق :عبد الرؤوف عون ،مراجعة حممد مصطفى زيادة ،مطبعة
املؤسسة املرصية( ،القاهرة ،د .ت) ،ص.67

((( سميل ،احلروب الصليبية ،ص ،76امحد ،رمضان ،احلروب الصليبية( ،العالقات بني الرشق والغرب( ،القاهرة،
1994م) ،ص.87

((( الصوري ،وليم ،احلروب الصليبية ،ترمجة :حسن حبيش ،اهليئة املرصية العامة للكتاب( ،القاهرة1994 ،م)،
جـ ،3ص.253

((( امحد رمضان ،العالقات بني الرشق والغرب ،ص.78
((( خمترص سياسة احلروب ،ص.40
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والتي سببت أكرب صعوبة أمام اي عدو يدخل معه يف معركة ( ،)1وبام أن جيوش العصور الوسطى
كانت تعتمد عىل الفرسان ،لكن الفرسان املسلمني السالجقة متيزوا عن غريهم بالرسعة واملرونة يف
القتال ،ويرجع السبب يف خفة حركاهتم هذه إىل رسعة خيوهلم ،ورشاقتها ( ،)2وخفة أسلحتهم ،إذ

كان سالحهم الرئييس القوس ،كام كانوا حيملون السيف والرتس والرمح واهلراوة(.)3

وهناك أدلة عىل ان الرمح والقوس السلجوقيني كانا أخف منهام لدى البيزنطيني ،ومل يكن

ترس السالجقة شبيه ًا برتس البيزنطيني الذي كان عىل شكل الطائرة الورقية الطويلة بل كان ترس ًا
مستدير ًا صغري ًا ،وخفيف الوزن( ،)4ولقد استعاد املسلمني السالجقة فوائد رئيسية من قدرهتم عىل

التحرك برسعة:
ً
أوال :مكنتهم خفة احلركة من البقاء عىل ُبعد معني من عددهم ،واختيار حلظة التي يكونون فيها
مستعدين لالشتباك معه ( ،)5وكان رماة السهام من الفرسان املسلمني السالجقة مهرة جد ًا يف رميهم ،فلم

يكن أسلوهبم هو الرمي املنفرد ،وإنام الرمي اجلامعي يف صور زخات عىل العدو ،وجعلوا زخاهتم تنحرص
ْ
يف هدف واحد هو الفرس( ،)6ولذلك كانت أكرب خسائر اعدائهم كانت يف اخليل (.)7

فإذا ما جرت حماولة ملهامجة الرماة السالجقة كانوا مستبعدين للرتاجع ويظن الناظر أهنم

يفضلون السالمة بالفرار ،وكانت مجوعهم تتفرق ،لكنهم يف احلقيقة يعودون إىل القتال ،وهكذا
((( سميل ،احلروب الصليبية ،ص.76

((( جمهول اعامل الفرنجة وحجاج بيت املقدس ،ترمجة :حسن حبيش ،دار الفكر العريب( ،القاهرة1998 ،م)،
ص.42 -41

((( سميل ،احلروب الصليبية ،ص.77

((( املرجع نفسه ،ص ،78امحد رمضان ،العالقات بني الرشق والغرب ،ص.89
((( سميل ،احلروب الصليبية ،ص.78

((( ولقد استخدم هذا األسلوب من الرمي اجلامعي للسهام عىل اخليل يف معركة مالذكرت وقد زودنا نقفور
بتفاصيل دقيقة التي مل ترد يف املصادر املعارصة األخرى من بيزنطة أو أرمينية أو إسالمية انظر

- Nicophore Bryennions، Les quatre des Histoires، Trad، Henri Gre›goire Dans
Byzantion، T، XXXLL، (1953)، P. 52..
((( امحد رمضان ،العالقات بني الرشق والغرب ،ص.94 -87
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يكون تراجعهم تراجع ًا منظ ًام (تكتيك ًا) ،مما كان سبب ًا يف نرصهم دائ ًام.

ومل تكن هذه املناورة السلجوقية جتري عىل نمط واحد بل كانت تتخذ صور ًا خمتلفة ،ففي

بعض االحيان استمر تراجعهم عدة أيام يقصد إرهاق العدو ،واستدراجه بعيد ًا عن مراكز متوينية

وقواعده ،كام كان تظاهرهم باهلزيمة أيض ًا حماولة خلداع العدو ،وجره إىل الكمني املنصوب له
للقضاء عليه يف مناطق قتل مناسبه( )1ولقد اتبع املسلمني السالجقة هذا األسلوب مع البيزنطيني يف

معركة مالذكرت سنة (463هـ1071 -م)(.)2
ثاني ًا :استغل السالجقة قدرهتم عىل التحرك كأسلوب مهامجة جناح العدو ،ومؤخرته .فكانوا
يطوقون عدوهم يف أكثر من موضع مثل النحل ،وهيامجونه من كل جهة ،وحييطون به من مجيع

اجلهات( ،)3كاحلزام أو مثل الكور حول حمورها( )4أو كام حيارصون مدينة .وأن مل يستطيعوا تطويق

العدو وسعوا أجنحتهم إىل أقىص حد ممكن حتى يطوقوا عدوهم من اجلانبني ( ،)5وهذا النوع
من األسلوب (التكتيك) حيتاج إىل تفوق عددي يف بعض األحيان ،ولكن املسلمني السالجقة
استخدموه حتت كل الظروف يف حالة تفوقهم العددي عىل خصمهم أو يف حالة افتقادهم للقوة

العددية ( ،)6ولقد سبب هذا األسلوب الكثري من االرتباك الذي كان عليهم أن ينظروا إىل ما وراء

أكتافهم ( .)7ومن اجلدير بالذكر فقد استخدم املسلمني السالجقة هذا األسلوب يف املعركة التي

جرت بينهم وبني (رومانوس البيزنطي يف مالذكرت يف 463هـ1071 /م) وسنأيت إىل رشح
أبعادها عند ذكر تفاصيل املعركة الحق ًا.

((( سميل ،احلروب الصليبية ،ص.78

((( ابن االثري ،الكامل يف التاريخ ،ج ،8ص.223
((( سميل ،احلروب الصليبية ،ص.78

((( الصوري ،وليم ،احلروب الصليبية ،ج ،3ص.323
((( سميل ،احلروب الصليبية ،ص.79

((( امحد رمضان ،احلروب الصليبية ،ص.89

((( ابن العديم ،كامل الدين عمر بن هبة اهلل( ،ت660هـ1362 /م) ،زبدة احللب من تاريخ حلب ،حتقيق :سهيل
زكار ،دار الكتاب العريب ،ط( ،1دمشق1997 ،م) ،جـ ،1ص.266

العدد الثاين  -ال�سنة الأوىل2015 -م

383

معركة مالذكرت (463هـ1071 /م)

البحوث املحكمة

ثالث ًا :لقد استخدم املسلمني السالجقة أسلوب مهامجة العدو وارغامه عىل القتال يف أثناء الزحف

نحو املكان املقرتح للمعركة ( ،)1وكان السالجقة املسلمني يف أسلوهبم هذا يقومون بمهامجة مؤخرة
اجليش املحارب هلم وكان هذا األسلوب القتايل مزعج ًا ومربك ًا ألعدائهم تعودوا عىل خوض

املعارك بعد صف قواهتم وفرساهنم يف هيئة القتال (اي مقدمة وميمنة وميرسة وقلب ومؤخرة)(،)2

مما ترك أثر رهيب ًا يف نفسية جند رومانوس البيزنطي يف معركة مالذكرت (.)3

املطلب الرابع

البيزنطيون وال�سالجقة يف معركة مالذكرت

معركة مالذكرت( :)4تعد معركة مالذكرت أحد املعارك احلاسمة يف تاريخ يف العصور الوسطى
((( انوري ،حسن ،اصطالحات ديواين دوره غرنوي وسلجوقي ،ص.38
((( امحد رمضان ،العالقات بني الرشق والغرب ،ص.90 -89
((( ابن االثري ،الكامل يف التاريخ ،جـ ،8ص.109

((( يف البغدادي منازجرد بعد االلف زاي ،ثم جيم مكسورة ،ثم راء ساكنة ،ودال ،بلد مشهور بني خالط وبالد
الروم من ارمينية ،وأهلها ارمن ،ابن عبد احلق ،صفي الدين عبد املؤمن (ت736هـ1338 /م) ،مراصد االطالع

عىل أسامء االمكنة والبقاع ،حتقيق :عيل حممد البجاوي ،دار أحياء الكتب العربية( ،القاهرة ،د .ت) ،ج ،3ص،314
وقد اختلفت منزيكرت يف املصادر اإلسالمية ،فابن سبط بن اجلوزي يسميها منازكرد ،مرآة الزمان يف تاريخ األعيان،

رقم  ،9276ج ،9ص ،367 -366ويف ابن العديم وياقوت (منازكرد) ،زبدة احللب من تاريخ حلب ،ج ،2ص،26

معجم البلدان ،دار الكتب العريب ،بريوت ،د .م ،ج ،5ص ،202ابن حوقل اطلق عليه (ينازجرد) أبو القاسم النصيبي
(ت 367هـ977 /م) ،صورة األرض ،دار مكتبة احلياة( ،بريوت ،)1992 ،ص295؛ ويف أيب الفراء (مالزجرد)،

عامد الدين إسامعيل( ،ت732هـ1331 ،/م) ،تقويم البلدان ،تصحيح وطبع :رينو البارون ماك ،كوكتني ديالن ،دار
الطباعة السلطانية( ،باريس1840 ،م) ،ص395 -394؛ ويف املقديس وابن االثري ،مالذكرد ،شمس الدين ابو عبد

اهلل( ،ت375هـ985 /م) ،أحسن التقاسيم يف معرفة االقاليم ،مطبعة بريل( ،ليدن1906 ،م) ،ص ،367الكامل
يف التاريخ ،ج ،8ص67؛ ويف ابن خلدون (مالذكرد) ،عبد الرمحن بن حممد( ،ت808هـ1405 /م) العرب وديوان
املبتدأ واخلرب( ،بريوت1958 ،م) ،ج ،6ص948؛ ويف ابن الفقيه (ميالد برد) ،أبو بكر امحد بن حممد (ت290هـ/

903م) ،خمترص كتاب البلدان ،مطبعة بريل (ليدن1302 ،هـ) ،ص 225وعنها يقول ياقوت احلموي»وأهله يقولون
منازكرد يالكاف :بلد مشهور بني خالط وبالد الروم ،يعد يف أرمينية وأهله أرمن وروم « . . .أما صاحب تقويم
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عامة وتاريخ االمرباطورية البيزنطية بصفة خاصة(.)1

يف سنة (463هـ1071/م) والتي انترص فيها السالجقة( ،)2وجدنا لزاما علينا تناول ما أورده

اريستاكيس عنها بالدراسة والتحليل ،إذ يستهل حديثه بالقول أن األمرباطور البيزنطي رومانوس

الرابع ديوجينس (460هـ463 -هـ1071 -1068 /م) ،وجد أن السلطان السلجوقي كان قد
استوىل عىل أجزاء كبرية من االمرباطورية البيزنطية ،وطرد منها حكامها من قبل بيزنطية وعاد ثانية

إىل بالده حمم ً
ال بالغنائم واألرسى ،وبام أن رومانوس كان قد اشتهر بشجاعته ،لذا قرر خوض
البلدان فيقول(( :مالزجريد من ارمينية وهي بلد صغري ،وبناؤها باحلجر االسود ،وهبا اعني وليس هلا اشجار ،ثم

ينقل عن ابن حوقل قوله« :وهي بلد تقارب خالط ونشوى يف القدر خصبة كثرية اخلري ،وهي قريبة من ارزن بيهام
يومان أو ثالثة ،تقع ارزن جنوبيها ورشقيها بدليس وبينهام يوم ونصف ،هذا عن املصادر اإلسالمية أما مؤرخوا الروم
فقد ارجعوا عىل تسميتها منزبكرت.

((( وأصل السالجقة توغلهم واجتياحهم املستمر ألرايض االمرباطورية البيزنطية ،فاقتطعوا من أوصاهلا السهول
واهلضاب واملناطق املكشوفة ،بل مدن ًا عامة كأرزان سنة 440هـ1048 /م ،وقوسيا (448هـ1054 /م) وملطيه
سنة 449هـ1058 /م ،وسيواش سنة 451هـ1059 /م وقيرصية سنة 459هـ1067 /م وقونيه وعموريه سنة
460هـ1068 /م ،سنة 461هـ1069 /م ،اعترب املؤرخون أن سنة 463هـ1071 /م ،والتي انترص فيها املسلمني
السالجقة عىل الروم يف معركة مالذكرد ،نقطة حتول يف التاريخ البيزنطي عن هذا الرأي وملزيد من التفاصيل .انظر:

- Runciman، Byzantine Civilistion، London، 1948، pp. 51- 52.

- Aristake;s d Lastivent، Resit ds Malheurs de la Nations Arme›nienne trad، Canard، Banard، Bruxelles، 1973، P. 87.
وانظر اسكندر ،فايز نجيب ،ارمينية بني البيزنطيني واالتراك السالجقة (392هـ463 -هـ1071 -1000 /م) ،يف
مصنف اريستاكيس اللستيفرين ،املطبعة العرصية( ،االسكندرية1983 ،م) ،ص.112

((( السالجقة :جمموعة من القبائل الرتكية التي عرفت باسم الغز كانت تسكن اهلضاب القريبة من بحرية خوازم
بحرية (ارال) ،فتنزل بالغرب من السواحل الرشقية لبحر قزوين ويف اهلضاب املحيطة بنهري سيحون وجيحون ،وقد

أطلق عىل هذه القبائل الرتكية اسم (السالجقة) نسبة إىل رجل منها تزعمها هو ((سلجوق بن دقاق)) ومل يكن هلذه

القبائل اسم خاص تعريف هبم قبل تويل سلجوق هذا رئاستها ،ويبدو أنه مجع شملها ووحدها حتت زعامته ،ثم قادها

ونزل هبا أرض اإلسالم فاسلمت معه فنسبت إليه وخضعت حلكم أبناءه وأحفاده من بعده ،وقد قاد أبناء سلجوق
اهلجرة الرتكية إىل غرب العامل اإلسالمي ،ابن األثري ،الكامل يف التاريخ ،ج ،9ص ،167حممود ،حسن امحد وامحد

ابراهيم الرشيف ،العامل اإلسالمي يف العرص العبايس ،دار الكتاب العريب( ،القاهرة ،)1995 ،ص.419
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غامر احلرب ضد السالجقة ،حتى ال يظهر بمظهر اخلائن وحتى ال يرتك وراءه ذكرى سيئة ،فبذل
قصارى جهده حلشد كتائب ال حرص هلا ،وبعد أن رأى هذه اجلموع الغفرية حتت امرته(« ،)1ركبه
التكرب وأخذته الغطراسة واعتقد أن ملوك األرض أمجعني ال يمكنهم قهر جيوشه»( )2ثم طرأت عىل

ذهنه فكرة شاذة ومنافيه للمنطق إال وهي أن يرسل اجلزء األكرب من جيشه عىل رأس قادته إىل طريق

خيتلف عن طريقه ،أما هو فعىل رأس جيش هام سيتخذ طريق الرشق(.)3

ومن اجلدير بالذكر فإن نقفور برينيوس قائد اجلناح األيرس جليش الروم والذي ترك لنا حفيده

أعظم وصف ملعركة مالذكرت.

ذكر إن رومانوس الرابع ارسل بنصف قواته بقيادة جوزيف ترافا نيوتسن لالستيالء عىل خالط

واستعادهتا من قبضة السالجقة بينام توجهت قوات أخرى للحصول عىل املؤن الالزمة للجيش من
مواضع خمتلفة ،وقد الم بسللوس عدو رومانوس ،حتى أنه وصفه بأنه جاهل لفنون احلرب والقتال(.)4
وهكذا ،سار االمرباطور البيزنطي عىل رأس جيشه إىل أن وصل إىل مدينة ثيودوسيوبوليس(،)5

((( ذكر ابن العديم ،أن جيش الروم بلغ عدده حوايل ثالثامئة ألف رجل ،وكان خليط من الروم والروس واخلزر
والغز والقفجاق واالبخار والفرنج واالرمن ،زبدة احللب من تاريخ حلب ،ج ،2ص ،25 -24أما ابن األثري
فيقدر عدد مائتي الف ،الكامل يف التاريخ ،ج ،8ص ،109ومع ذلك فالشك أن هذه احلملة فاقت يف عدد جنودها

احلمالت التي سبق أن قادها رومانوس يف آسيا الصغرى.

(2) Aristakes Recit des Malheurs dela Nation Armenienne، P. 128.

يتبني من النص السابق أن الغرور قد استطاع أن يتغلب عىل االمرباطور البيزنطي عندما وجد جيشه يمتاز بأعداده
الكثرية ،لذا فإن ملوك األرض مجيعهم ال يستطيعون قهره.

(3) Aristakes، P. 130.
(4) Pesll: Michael، The chronogrophia، Trans by E. R. A Sexter Baltimore،
England، 1966 II، P. 162.
((( ثيودوسيوبوليس :هكذا وردت يف املصادر البيزنطية وكارين يف املصادر االرمينية ،وقاليقال يف املصادر اإلسالمية
ويقول عنها البغدادي(( :قاليقال بأرمينية العظمى ،من نواحي خالط ،ثم من نواحي منازجرد من نواحي ارمينية

الرابعة ،مراصد االطالع ،ج ،3ص ،1049وكانت منذ ذلك احلني املركز العسكري واالداري ألرمينية البيزنطية،
واحلصن البيزنطي املنبع لألقاليم القوقازية ،انظر.11 .Aristakes، P :

وقد زودنا ابن األثري بتفسري طريف عن سبب تسميتها قاليقال إذ قال(( :إنام سميت قاليقال ألن امرأة بطريق ارميناقس
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وهناك تفقد تشكيالت فرسانه «ومل ينتظر انضامم بقية جيشه إليه ،بل ومل يسمح كتائبه بالتوقف
والراحة ،فإذا حدث ذلك ،لكان جيشه قد ازداد شجاعة وخاض أحسن املعارك احلربية ،إذ أن كثرته

العددية ،كان بإمكاهنا أن تبث الرعب والفزع يف قلوب األعداء السالجقة»( .)1لكن االمرباطور

البيزنطي «طمع يف االنفراد بالنرص دون القسم الثاين من جيشه لذا تقدم عن حدود مالذكرد حيث

كان السلطان السلجوقي قد أقام معسكره يف مواجهة األتراك السالجقة ،وأصدر أوامره بإحاطته
بالتحصينات املنيعة ،بل وحدد يوم القتال»(.)2

إن القراءة املتأنية للنصوص التي أوردها اريستاكيس (وهو من مؤرخي االرمن يف سبعينات

القرن احلادي عرش امليالدي /اخلامس اهلجري) ،نظر ًا ملا هتيأ لصاحبه من رؤية االحداث اجلارية
عىل مرسح بالده وحتليله هلا واستنباط أسباهبا ونتائجها.

يمكن القول أن األمرباطور البيزنطي اخطأ خطأ عسكري ًا فادح ًا عندما قسم جيشه إىل قسمني

ألنه بذلك أضعف مقدرة اجليش البيزنطي القتالية؛ وحتت هذا املعنى فقد أشار اهلرثمي« :استعد
لعدوك بأكثر من قدره ،فأنك أن الفيته صغري ًا وقد ُأعدت له كبري ًا مل يرضك ،ذلك بل نفعك ال تتولن

أمر عدوك عىل اهلويني بالعمل عىل تدقيق املرققني( ،)3وتصغري املصغرين ،فربام كان يف ذلك بعض
ما يرجع باملكروه عليك»( )4نستنتج من النص السابق أنه كان عىل األمرباطور أن ال يستهني بقدرة
عدوه وحيتاط له بكافة الوسائل املمكنة من الكثرة العددية التي تدخل الرعب عىل جيش عدوه.

أما اخلطأ الفادح الثاين الذي وقع فيه االمرباطور البيزنطي ،أنه مل يسمح جليشه بأخذ قسط ًا من

الراحة وأن يستعد ملالقاة عدوه ،وحتت هذا املعنى أشار اهلرثمي قائ ً
ال« :اطلب األناة ما استقامت
لك ،وأقبل العافية ما وهبت لك ،وال تعمل إىل اللقاء ما وجدت لك إىل احليلة سبي ً
ال ،ال تسأمن
كان اسمها قاىل بنت هذه املدينة قسمها قاىل قله ،وتعني احسان قاىل ،فعرهبا العرب فقالت قاليقال ،الكامل يف التاريخ،

ج ،2ص.8

وانظر اسكندر ،فايز نجيب ،ارمينية بني البيزنطيني واالتراك السالجقة ،ص.112

(1) Aristraker، P. 126.
(2) Aristakes، p. 126.

((( املرققني :اي ال تستمع ملن هيونون لك أمر عدوك ،ويرهنون لك عىل رقة حاله وضعفه.
((( خمترص سياسة احلروب ،ص.19
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ٍ
فرصه ،وظفر ًا من عدو بعورة»(.)2
مطاولة( )1عدوك ،فإن يف األناة انتظار امكان

يتضح من النص السابق الصرب واهلدوء الذي حيبب أن يتصف به القادة يف احلروب هي أهم

أسباب االنتصار يف احلرب.

أما اخلطأ الثالث الذي ارتكبه االمرباطور رومانوس البيزنطي فهو حتديده يوم القتال ،وحتت

هذا املعنى أشار اهلرثمي يف حفظ الرس وصيانته« :قالوا ما استطعت أن حترتس يف كتامن رسك يف
حربك فأفعل ،فإن يف ذلك بإذن اهلل امضاء تدبريك ،وقطع مكيدة من يكيدك»(.)3

ويتضح من النص السابق أنه كان األجدى لالمرباطور رومانوس أن ال يطلع أعداءه من املسلمني

السالجقة عن موعد لقاءهم وحربه معهم ألنه بذلك سيفوت عليهم الفرصة باالستعداد للقائه.

أما نتيجة املعركة ،فبعد أن حدد االمرباطور ارمينانوس يوم املعركة ،فأدى ذلك أن دب القلق يف

معسكر السلطان السلجوقي( )4الذي بدوره قرر خوض غامر القتال يف احلال ،خوف ًا من وصول بقية
((( املطاولة :املصابرة وعدم العجلة ،الفريوز آبادي ،جمد الدين بن حممد بن يعقوب بن عمر الشريازي( ،ت
816هـ1413 /م) ،القاموس املحيط( ،د .م1352 ،هـ) ،ج ،3مادة مطاولة.

((( خمترص سياسة احلروب ،ص.20
((( خمترص سياسة احلروب ،ص .8

((( ايقن السلطان السلجوقي الب ارسالن أنه من الصعب عىل جيشه أن يقاتل جيش ًا ال حرص له كجيش الروم،
ففضل الصلح ،فارسل قبل املعركة وفد ًا للتفاوض حقن ًا للدماء ،إال أن االمرباطور البيزنطي اغرت بجيشه الضخم،
فطرد الوفد قائ ً
ال« :إن الصلح لن يتم إال يف الري عاصمة السالجقة ،ابن االثري ،الكامل يف التاريخ ،ج ،8ص-109

 :110عاشور ،سعيد عبد الفتاح ،احلركة الصليبية (صفحة مرشقة من تاريخ اجلهاد العريب يف العصور الوسطى،

(القاهرة1963 ،م) ،ج ،1ص ،88سليامن ،امحد عبد الكريم ،املسلمون والبيزنطيون( ،القاهرة1982 ،م) ،ج،1
ص .325فانزعج السلطان لذلك ،فقال له أمامه وفقيهه أبو نرص حممد بن عبد امللك البخاري «إنك تقاتل عن
دين وعد اهلل بنرصه واظهاره عىل سائر االديان ،وارجوا أن يكون اهلل تعاىل قد كتب باسمك هذا الفتح ،فالفهم يوم

اجلمعة بعد الزوال يف الساعة التي يكون فيها اخلطباء عىل املناير ،فاهنم يدعون للمجاهدين بالنرص ،والدعاء مقرون

باالجابة» .ابن كثري ،عامد الدين اسامعيل بن عمر ابو الفداء الدمشقي (ت774هـ1372 /م) ،البداية والنهاية،
(القاهرة1948 ،م) ،جـ ،1ص ،100العسيل ،بسام ،االيام احلاسمة يف احلروب الصليبية (بريوت1978 ،م)،
ص .29 -20وقد زودنا ابن االثري بوصف الحوال السلطان السلجوقي الب ارسالن قبيل معركة مالذكرت
إذ يقول« :ملا كانت تلك الساعة من يوم اجلمعة ،صىل الب ارسالن وبكى فبكى الناس لبكائه ،ودعا ودعوا معه،
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كتائب اجليش البيزنطي وانضاممها إىل جيش االمرباطور»( )1فاصدر السلطان السلجوقي ،أوامره
إىل جيشه باالستعداد للهجوم .وإزاء ذلك اضطر اجليش البيزنطي وعىل غري إرادته باالستعداد
لقتال السالجقة (،)2

وقال هلم( :من اراد االنرصاف فلينرصف فام ههنا سلطان يأمر وينهي) .وألقى القوس والنشاب ،وأخذ السيف
والدبوس ،وعقد ذنب فرسه بيده ،وفعل عسكر مثله ،ولبس البياض وحتنط ،وقال أن قتلت فهذا كفني .وزحف

إىل الروم وزحفوا إليه ،فلام قارهبم ارجل وعفر وجهه الرتاب ،وبكى واكثر الدعاء ،ثم ركب ومحل ومحلت العساكر

معه ،فحمل املسلمون يف ومطهم ،وحجز الغبار بينهم ،فقتل املسلمون فيهم كيف شاءوا وأنزل اهلل نرصه عليهم،
فاهنزم الروم وقتل منهم ما ال حيىص حتى متألت األرض .بحث القتىل وأرس ملك الروم» ،الكامل يف التاريخ ،ج،8

ص ،110العظيمي ،حممد بن عيل ،تاريخ حلب ،حتقيق :إبراهيم زعرور( ،دمشق1984 ،م) ،ص.359
(1) Aristakea، P. 126.
وحتت هذا املعنى أشار اهلرثمي فيام خيص صالح أمر اجلند بصالح أمر القادة إذ أشار قائ ً
ال(( :فيبغي لصاحب احلرب
ان جيعل رأس سالحه يف حربه تقوى اهلل وحده وكثرة ذكره ،واالستعانة به ،والتوكل عليه ،والفزع إليه وسألته التأييد

والنرص ،والسالمة والظفر .خمترص سياسة احلروب ،ص  ،10ويتضح من النص السابق أن اجلند يكتب هلم النرص يف
ين آ َمنُوا ُي َقاتِ ُل َ
ون فيِ َسبِيلِ
امليادين مادموا يعتقدون أهنم جند اهلل ،حياربون لنرصة احلق عىل الباطل لقوله تعاىل﴿ :ا َّل ِذ َ
اغ ِ
ون فيِ َسبِيلِ َّ
الط ُ
ين َك َف ُروا ُي َقاتِ ُل َ
وت﴾ سورة النساء ،اآلية(.)76
اللهَّ ِ َوا َّل ِذ َ

((( زودنا نقفور برينيوس بتفاصيل دقيقة عىل درجة كبرية من األمهية عن تقسيم اجليش البيزنطي أثناء معركة
مالذكرد ،إذ قال أن جده ترأس اجلناج االيرس ،أما اجلناح األيمن فقد اسندت قيادته إىل الياتيس الذي اشتهر
بشجاعته وبسالته ،وأن ظل فيام بعد خملص ًا لالمرباطور البيزنطي ،وإنه سملت عيناه بأوامر من قسطنطني دوقاس
انظر.172 -170 .Attaliate، PP :

وترأس االمرباطور البيزنطي قلب اجليش .أما مؤخرة اجليش ،فقد تم اسنادها إىل انردونيفرس دوقاس الذي شهد له

نفقور بخربته وسعة علمه بفنون احلرب والقتال لكنه كام قال مل يكن خملصا لالمرباطور البيزنطي ،انظر:
Nicephorus Bryennion، Historia Fch، P. 491.
أما متي الرهاوي ،فقد ذكر أن االمرباطور البيزنطي وضع قبائل الغز يف اجلناح األيمن أما قبائل البشناك ففي اجلناح
األيمن ،أما بقية اجليش فقد وضعه يف املقدمة واملؤخرة ،ويواصل متي الزهاوي روايته قائ ً
ال :أن الغز البشناك ختليا

عن مواقعهام وانضام إىل األتراك السالجقة انظر:
Matthieu Edesse، chronique، Dularier، Paris، 1858. ch vll P. 172- 179.
وبذلك حرم الروم من رماة السهام املهرة من راكبني اخليول ،فتعرض قلب اجليش بقيادة رومانوس لالندحار أمام

وابل سهام االتراك السالجقة.
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البحوث املحكمة

ولقد أعطى سهيل زكار وصفا وحتلي ً
ال مقنع ًا خلطة الب ارسالن يف معركة مالذكرت تفيد أن

رومانوس تلقى تقارير كاذبة نصت له رحيل السلطان السلجوقي إىل بغداد هذا «شبه اهلارب» قد

تم تبعا للطريقة السلجوقية يف خداع العدو والتغرير به ،فالسالجقة بام أهنم يعدون من الرب ولذا

كانت لدهيم خططهم اخلاصة يف الزحف كام كانت هلم مبادئهم املتميزة يف فن السوقية العسكرية،
وتنطلق هذه املبادئ من االعتامد عىل طبيعة العدو وخفته ومرونته يف احلركة واستحالة خضوعه
النظمة ضبط وربط حمددة ،فيها يعطي القائد أمر ًا عام ًا حيدد فيه لقواته البدوية نقطة وليلة التواجد،
ويندفع البدو زمر ًا وأفراد ًا يف اجتاهات خمتلفة ،وهنا يظن العدو أهنم تفرقوا إىل غري عودة ،لكنه ال

يدري أن تفرقهم يفيد قائدهم بتحريره من قضايا التموين ثم يدمر أرايض العدو ويضلل قيادته
وجيربها يف كثري من االحيان عىل توزيع قواهتا ،ثم عندما تصطدم أوىل طالئع قوات البدو بجيوش

عدوها ،يقوم هذا العدو يف النهار عىل حتطيم خططه لسحق بضعة االالف من البدو.

لكن هذا العدو يدهش صباح اليوم التايل عندما جيد قوات البدو قد تضاعفت يف الليل إىل

أضعاف مضاعفه ،لذا تنهار معنويات قواته ،ويتم عامل املفاجئة ،وهكذا حيقق النرص ،وهذا ما
طبقه الب ارسالن عندما القت قواته ألول مرة قوات االمرباطور البيزنطي رومانوس ،ونظر ًا ألن
قوات السالجقة كانت من الفرسان الرماة ،وقوات الروم كانت من الفرسان الثقال مع املشاة،

فقد قامت خطه السالجقة عىل مبدأ فصل املشاة عن الفرسان ،فالفرسان الثقال يفقدون الكثري من
قيمتهم بدون حراسة من املشاة ،وأيض ًا ال قيمة كبرية للمشاة بدون الفرسان الثقال ،فكان شغل

السالجقة الشاغل هو امطار خيول الفرسان يؤيل من سهامهم ثم القضاء عىل الفرسان الثقال
واملشاة كل عىل انفراد ،فكان النرص حليفهم (.)2

ورغم ذلك مل يستطع أحد منهام احراز النرص عىل اآلخر( ،)3وبعد قليل من بداية املعركة« ،انضمت

((( زكار سهيل ،مدخل إىل تاريخ احلروب الصليبية ،ص.149 -147
((( زكار سهيل ،مدخل إىل تاريخ احلروب الصليبية ص.149 -147

((( أمدنا تقفور برينيوس حفيد اجلناح االيرس يف معركة مالذكرد بتفاصيل دقيقة وعىل درجة كبرية من األمهية ،إذ مل
ترد معلوماته الثمينة يف غريه من املصادر األخرى املعارصة من بيزنطية أو أرمينية أو إسالمية ،يذكر نقفور أن السلطان
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إىل صفوف األتراك السالجقة كتيبة بيزنطية هامة فخانت بذلك االمرباطور البيزنطي ،وعمت
الفوىض واالرتباك صفوف اجليش وبذلك دب الذعر واخلوف والشلل يف حركته وحتركاته»( .)1يف

حني أن األتراك السالجقة ازدادوا شجاعة فكانوا ينقضون عىل جيوش الروم بشجاعة ورضاوة ال

نظري هلم ( ،)2يمكن أن نستخلص من النصوص السابقة بانضامم الكتيبة البيزنطية إىل جيش املسلمني
السالجقة ذلك ألن معظم جيش االمرباطور البيزنطي يتألف من املرتزقة واليونانيني واالرمن الذين

كان هواهم مع السالجقة النتامئهم إىل العنرص الرتكي أي أهنم حاربوا مع أبناء جلدهتم السالجقة
بل أن بعض القادة البيزنطيني ختلوا عن امرباطورهم يف تلك اللحظة احلرجة فقد قرر روسل بايليل
ومن معه من الفرنج الغربيني عدم خوض املعركة ،كام انسحب اندرونيفوس دوكاس من املعركة

عندما أدرك أن القضية خارسة ( ،)3تاركا االمرباطور يواجه مصريه ،دون أن حيفى عداءه ،واشاع
بعض القادة أثناء احتدام القتال ،خرب اهلزيمة ،ففر اجلند تاركني االمرباطور يف قبضة اعدائه (.)4

السلجوقي املسلم الب ارسالن أو كل قيادة جيشه إىل (طارجتس) الذي حظي بثقته الكاملة ،فقسم القائد السلجوقي
جيشه إىل وحدات صغرية ،ورتب يف املقدمة وحدات جلمع معلومات عن جيش العدو والتجسس عليه .كذلك

أحاط معسكر الروم بأكمله بوحدات صغرية عىل هيئة كامئن .وأصدر أوامره بأمطار خيالية الروم بوابل من السهام،
والتي جاءنا عىل ذكرها فتقدم جيش الروم ملساندة خيالته املهزومة فتظاهر السالجقة بالتقهقر واالنسحاب ،فطاردهم

جيش الروم ،فوقع فريسة كامئن السالجقة الذين بدورهم قاموا بتعقب مؤخرته ،أمام هذه اهلزائم املتالحقة ،قرر
االمرباطور البيزنطي الدخول يف معركة فاصلة ضد املسلمني السالجقة ،فتقدم بصيحة املشاة ام ً
ال باالنقضاض عىل

اعدائه دفعة واحدة لكنهم تفرقوا وعادوا فجأة لينقضوا عىل اجلناح االيمن يف جيش الروم ،كذلك احلقوا اهلزيمة

بمؤخرته ،وبذلك أحاطوا االمرباطور البيزنطي إحاطة الدائرة بمعصم اليد ،بعد أن نجحوا يف عزل جناحه األيرس
وتم ارس االمرباطور البيزنطي رومانوس .انظر ينقفور.

Nicephore Bryenni، I. ch. Xvll، pp. 492- 493.

وانظر امحد رمضان العالقات بني الرشق والغرب ،ص ،94 -87سميل ،احلروب الصليبية ،ص.78

(1) Aristakes، P. 126.
(2) Ibid، P. 126.

(3) Grousset، Histoire de Croisades، p. 931.
(4) Ibid، P. 431
وانظر طقوش ،حممد سهيل ،سالجقة الروم يف آسيا الصغرى ،ص.49
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والشك بان الرصاع الداخيل بني البيزنطيني ،ثم بينهم وبني العنارص الغربية يف االمرباطورية

السيام النورمان ،انعكس سلبا عىل نتيجة املعركة فكانت اهلزيمة.

املطلب اخلام�س
نتائج معركة مالذكرت
أوال :أثرها عىل كل من البيزنطيني والسالجقة

 -1كان من نتيجة املعركة أن وقع االمرباطور رومانوس يف األرس فام كان من الب ارسالن أن

عامله معاملة طيبة وهو يف األرس ،قبل أن يطلق رساحه مقابل فديه باهضه وعىل ان يؤدي جزية
سنوية ويوافق عىل عقده معاهدة تنظم العالقات بني املسلمني والبيزنطيني ،وفع ً
ال عقدت هذه

االتفاقية وجاء فيها:

أ -إطالق رساح االمرباطور رومانوس لقاء فديه (.)1

ب -تدفع احلكومة البيزنطية للحكومة السلجوقية جزية سنوية (.)2

ت -اطالق رساح كل االرسى املسلمني يف بالد الروم (.)3

ث -يمد االمرباطور البيزنطي السلطان السلجوقي بالعساكر الالزمة عند الطلب(.)4

ارسل الب ارسالن بعد عقد االتفاقية حاجبني ومائة غالم ملرافقة رومانوس ،وشيعه فرسخا (.)5

 -2أثرت معركة مالذكرت تأثري ًا بالغا عىل أوضاع اجليش البيزنطي ،عن ما أصاب قوته

الضاربة من دمار افقده القدرة عىل الدفاع عن حدود آسيا الصغرى ،وبذلك مل تتمكن االمرباطورية
((( حددهتا املصادر العربية بألف دينار ومخسامئة الف دينار سبط ابن اجلوزي ،مرآة الزمان يف تاريخ االعيان ،ج،9
ص ،283وعرشة االف الف دينار ،ابن العربي ،غريغوريوس امللطي (ت 958هـ1286/م) ،تاريخ الزمان ،دار
املرشق (بريوت1986 ،م) ،ص.111

((( حددهتا املصادر العربية بثالثامئة وستني ألف دينار ،سبط ابن اجلوزي ،املصدر نفسه ،ص.283
((( ابن االثري ،الكامل يف التاريخ ،ج ،،2ص.110
((( املصدر نفسه ،ج ،8ص.110

((( ابن اجلوزي ،مرآة الزمان يف تاريخ االعيان ،ص.285 -284
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من مقاومة زحف االتراك السالجقة يف تلك املنطقة ،مما هيأ هلؤالء الفرصة كي ينسلوا إىل جوفها
ويستقروا يف أراضيها (.)1

 -3تعد معركة مالذكرت ،أشد ما وقع يف التاريخ البيزنطي من كوارث ،بل اهنا أكرب كارثة

حلت باالمرباطورية البيزنطية حتى هناية القرن اخلامس اهلجري /احلادي عرش امليالدي ،وجاءت

دلي ً
ال عىل هناية الدولة البيزنطية يف محاية النرصانية من زحف االسالم ،ويف حراسة الباب الرشقي
آلوربا من عزو االسيويني ( ،)2وتراءى للصليبيني فيام بعد أن البيزنطيني فقدوا عىل أرض املعركة ما
اختذوه من لقب محاة العامل النرصاين وبررت هذه املعركة ما جرى من تدخل الغرب االوريب ،ألن
بيزنطة مل يعد بوسعها محاية العامل النرصاين من جهة الرشق ،وأصبحت عاجزة عن أن تلتقي بجيش

يف املعركة ألعوام عديدة(.)3

 -4كانت معركة مالذكرت نقطة حتول مهمة يف تاريخ غريب آسيا .بخاصة ،ويف تاريخ اإلسالمي

بعامة ،ألهنا يرست القضاء عىل سيطرة البيزنطيني عىل أكثر أجزاء منطقة آسيا الصغرى ،مما ساعد عىل
القضاء عىل الدولة البيزنطية بعد ذلك عىل أيدي األتراك العثامنيني (( )4الذي هو خارج نطاق بحثنا).

 -5مل يكن السالجقة ينترصون يف معركة مالذكرت حتى عملوا عىل إزالة املعامل البيزنطية من

الطرق الرئيسة يف أرمينية فض ً
ال عن اإلدارة املدنية يف املدن بعد أن ختىل معظم السكان من البيزنطيني،

واستسلموا للحكام اجلدد خوف ًا من املجاعة ،إال أن السالجقة تركوا نتائج املدن حتكم نفسها بنفسها،

ومل يتدخلوا يف شؤوهنا الداخلية ،إال أن صور احلياة فيها قد تغريت ،عندما اخذت تصبغ بالصبغة

االسالمية ،إذ إن انحسار النفوذ البيزنطي شجع السكان عىل الدخول يف اإلسالم (.)5

إننا ال نتفق مع املؤلف فاسييل بان السكان ارمينية وآسيا الصغرى قد دخلوا يف اإلسالم خوف ًا من

املجاعة ،ألن املسلمني اعتادوا أن ال جيربوا أحد ًا للدخول يف اإلسالم وفق ًا لقوله تعاىل﴿ :ال إِ ْك َرا َه
(1) Vasilev، A. A: History of Byzantine empire، P. 431.
((( عاشور سعيد عبد الفتاح ،احلركة الصليبية ،ج ،1ص.88

((( رنسيامن ،ستيفن ،تاريخ احلروب الصليبية ،ج ،1ص.110

((( حسنني ،عبد النعيم حممد ،سالجقة ايران والعراق ،يف العرص السلجوقي ،ص.57
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فيِ الدِّ ِ
الر ْشدُ ِم َن ا ْل َغ ِّي﴾( )1ألن أصل العالقات يف اإلسالم هو السلم واملساملة مع من مل
ين َقدْ َت َبينَّ َ ُّ
يعادي املسلمني .فض ً
ال عن إن اإلسالم سمح لالديان األخرى أن تقوم بشعائرها دون أي تدخل
بل انه اجلزية التي يدفعها الذميني للمسلمني إنام هي لعدم ارشاكهم يف اجليش وتويل املسلمني الدفاع

عنهم ،من خالل ما تقدم نرى ان مهادنة املسلمني لغريهم من وجهة نظر الفقهاء جائز بسببني أوهلام
اختالل ميزان القوى لغري صالح املسلمني بأن يكون جانبهم هو األضعف عسكرية أو سياسية (،)2

وثانيهام البعد اجلغرايف بني املسلمني وغريهم لوجود حاجز طبيعي أو برشي بني الطرفني ،ال يمكن

اجتيازه والوصول إىل هؤالء ومقاتلتهم (.)3

 -6ومما الشك فيه فإن السالجقة اكثر العنارص العسكرية األجنبية إفادة من األوضاع املضطربة

التي سادت املجتمع البيزنطي والوضع السيايس بعد معركة مالذكرت ،فقد حاولت االطراف
املتنازعة يف بيزنطة أن تستعني بالقوات الرتكية ضد بعضها البعض مما اتاح للسالجقة التوغل يف

صميم احلياة البيزنطية.

 -7أقدمت السلطات البيزنطية يف القسطنطينية عىل عزل االمرباطور رومانوس الرابع،

وأجلست مكانه ميخائيل السابع بن قسطنطينني العارش دوقاس 471 -463هـ-1071 /

1078م ،وحاول رومانوس الرابع يف غمرة هذا الرصاع أن يستعني بالقوات الرتكية ،غري أن

اهلزيمة حلقت به وتقرر القاء القبض عليه وسمل عينيه.

 -8عمد معظم االباطرة البيزنطيني بعد رومانوس الرابع هنجه يف االستعانه باألتراك كلام

واجهتهم حمنة فعندما رفع روسل باسييل قائد قوات الفرنج املرتزقة ،عصا العصيان عىل الدولة
البيزنطية ،استعان ميخائيل السابع  )4( 1078 -1071 -471 -464بالقوات الرتكية (السالجقة)

((( سورة البقرة ،اآلية (.)256

((( فوزي ،موفق سامل ،العالقات العباسية البيزنطية 247 -132هـ861 -750 /م ،دراسة سياسية وحضارية ،دار
الشؤون الثقافية العامة ،ط( ،1بغداد  ،)1992ص.23

((( املرجع نفسه ،ص.23

((( رستم ،اسد ،الروم يف سياستهم وحضارهتم ،ودينهم وثقافتهم وصالهتم بالعرب ،دار املكشوف ،ط( ،1بريوت،
1956م) ،جـ ،2ص.111
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لقمع حركته ،كام استعان األخوين منصور وسليامن ،من أقارب السلطان الب ارسالن للقضاء عىل
ثورة تفقور بونانياتس ،عىل أن األخوين مل يلبثا أن ختليا عن االمرباطور ودخال يف خدمة بوتانياس

فانزهلام يف مدينة نيقيه

()1

يتضح من النص السابق ان السالجقة كانوا يستفادون من الفرص املتاحة أمامهم لغرض تثبت

اقدامهم يف القسطنطينية لتحقيق اهدافهم ببسط سلطاهنم عىل آسيا الصغرى ونرش اإلسالم فيها

وحتت هذا املعنى أشار اسد رستم «وتصدعت جهة الروم واختل نظامهم الدفاعي يف هذا القطاع،
ثم اندلعت نريان حرب أهلية مكنت السالجقة من الدخول إىل آسيا الصغرى واالستقرار فيها» (.)2
 -9مما تقدم فأن استقرار القوات الرتكية هيأ للسالجقة االستقرار واالقامة يف غرب آسيا

الوسطى وعىل احلدود الرشقية القديمة لالمرباطورية البيزنطية حيث االرمن عالقات حسنة معهم
نظر ًا ملا يكنونه من الكراهية للبيزنطيني ،فض ً
ال عن ذلك فقد أقدم بعض حاميات احلدود عالقات
ودية مع السالجقة ،فتعرض بذلك نظام الدفاع البيزنطي للتفكك
ثانيا :أثر معركة مالذكرت عىل بيزنطة وفتح آسيا الصغرى

()3

تُعد معركة مالذكرت وفتح آسيا الصغرى ،من املواقع الفاصلة يف التاريخ اإلسالمي بأرسه،

فقد كانت ذات أمهية كبرية ،ونقطة حتول هامة يف التاريخ اإلسالمي بصفة عامة ،وتاريخ السالجقة
املسلمني بصفة خاصة ،ويف تاريخ املرشق (،)4حيث أهنا فتحت الطريق أمام السالجقة لفتح آسيا
الصغرى ،وكانت فاحتة الرصاع بني الرشق والغرب ،يف شكل حروب مستمرة باسم احلروب
الصليبية عىل املرشق اإلسالمي منذ سنة 492هـ1099 /م.

لقد يرست معركة مالذكرت الطريق للقضاء عىل النفوذ الروماين يف أكثر أجزاء آسيا الصغرى وبقية

أجزاء الرشقية من بيزنطة التي مل تعد تستطيع الصمود يف وجه التوسع السلجوقي يف آسيا الصغرى ،مما
((( نيقية :مدينة من أعامل القسطنطينية من الرب الرشقي ،وهي املدينة التي اجتمع فيها اباء امللة النرصانية وكانوا
ثالثامئة وثامنية عرش أب ًا ،وهو اول املجامع هلذه امللة ،ياقوت احلموي ،معجم البلدان ،ج ،5ص.333

((( الروم يف سياستهم وحضارهتم ،ج ،2ص.112

((( اسكندر ،فايز نجيب ،أرمينية بني البيزنطيني واألتراك السالجقة ،ص.115 -114
((( ابن األثري ،الكامل يف التاريخ ،ج ،9ص.480
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أتاح تكوين دولة سلجوقية فيام بعد ،عرفت بأسم سالجقة الروم 696 -470هـ1296 -1077 /م،
والتي أسسها خلفاء قتلمش بن إرسائيل بن سلجوق (والتي هي خارج نطاق بحثنا).

ومن اجلدير بالذكر فقد غريت هذه املوقعة اخلريطة السياسية آلسيا الصغرى وحولتها إىل

احلضارة اإلسالمية اخلالصة ،وأخذ سكاهنا يدخلون يف اإلسالم ويتعلمون مبادئه ،ويلزمونه
بأحكامه يف سلوكهم ومظاهر حياهتم ،وحتولت لغتهم إىل اللغة الفارسية لغة اجلنود الفاحتني،

واللغة الرتكية لغة السالطني احلاكميبن ،واللغة العربية لغة اإلسالم دين رب العاملني(.)1

أما تأثري هذه املعركة (مالذكرت) عىل بيزنطة ،هو تقلص ممتلكات االمرباطورية البيزنطية يف

جنوب إيطاليا عىل يد النورمان ( ،)2وبعدها نشبت حرب أهلية يف القسطنطينية بني االمرباطور
املهزوم من الروم واليونان ،والفرنج ،والغز ،والروس ،والكرج والبلغار وغريهم (.)3

ولقد كان هم االمرباطور واضح ًا وهو أن تأخذ حربه من آسيا الصغرى صيغة احلروب

الصليبية ،وأن تكون نتيجتها القضاء عىل السالجقة ،والعامل اإلسالمي مع ًا(.)4

إال أن الذي حدث هو ادحار اجليش البيزنطي إذ أن ما أصاب قوته الضاربة من دمار أفقده

القدرة عىل الدفاع عن حدود آسيا الصغرى وبذلك مل تتمكن االمرباطورية من مقاومة زحف

األتراك السالجقة يف تلك املنطقة ،مما هيأ هلؤالء الفرصة كل يستقروا يف أراضيها.
﴿و َ
ون ُي َقاتِ ُلو َن ُك ْم َح َّت َى َي ُر ُّد ُ
ال َيزَ ا ُل َ
وك ْم َعن
وبذلك نرص اهلل املسلمني يف هذه املوقعة لقوله تعاىلَ :
﴿و َل َينصرُ َ َّن اللهَّ ُ َمن َينصرُ ُ ُه إِ َّن اللهَّ َ َل َق ِو ٌّي َع ِزيزٌ ﴾ (.)6
است ََط ُ
اعو ْا﴾ ( ،)5وقوله أيض ًاَ :
ِدينِ ُك ْم إِ ِن ْ

((( أمني ،حسني ،تاريخ العراق يف العرص السلجوقي ،املطبعة املكية األهلية( ،بغداد1965 ،م) .،
((( حسانني ،حممد ربيع ،دراسات يف تاريخ الدولة البيزنطية ،ص 190وما بعدها.

((( ابن األثري ،الكامل يف التاريخ ،ج ،10ص ،21 -20عاشور ،سعيد ،احلركة الصليبية ،ج ،1ص.88 -82

((( إقبال عباس ،تاريخ إيران بعد االسالم ،تعريب :حممود عالء الدين منصور ،دار الثقافة للنرش والتوزيع،
(القاهرة1990 ،م) ،ص.246

((( سورة البقرة ،اآلية.217 :
((( سورة احلج ،اآلية.40 :
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اخلامتة
لقد أسهمت هذه الدراسة بتسليط الضوء عىل األسباب التي أدت إىل قيام معركة مالذكرت

وبيان دورها يف فتح القسطنطية بعد ذلك وبيان أثرها عىل االمرباطورية البيزنطية ،ويمكن أن

نجمل ما توصلنا إليه بام ييل:

 -1أسفرت احلمالت العسكرية املتعاقبة التي قادها السالجقة ضد الدولة البيزنطية عن

نجاحهم يف اخرتاق الدفاعات البيزنطية والسيطرة بالتدرج عىل بالد األناضول ثم االستقرار فيها.

 -2كان دافع اجلهاد ونرش االسالم من اهم العوامل التي دفعت السالجقة يف شن الغارات عىل

ارايض الدولة البيزنطية والتوغل يف اراضيها ،واعتربوا بالد الروم دار جهاد حيق هلم السيطرة عليها

واحلصول عىل غنائم منها.

 -3كان بإمكان االمرباطور البيزنطي أن ينترص ببساطة ويرس عىل جيش املسلمني السالجقة ،إال

أنه أخطأ خطأ فادح ًا عندما قسم جيشه إىل قسمني فض ً
ال عن أن جيشه كان معظمه من املرتزقة من
الفرنج والنورمان والروس والبنجاك والكرج والكومان والرتك والذين انضموا إىل أبناء جلدهتم
السالجقة يف املعركة الفاصلة بني الطرفني والتي أدت اضعاف قوته .كام لعبت اخليانة من قبل قسم

من قادته دورها يف سحق جيشه وخسارته يف املعركة .ويمكن القول أن االمرباطور كان واثق ًا من
نفسه أكثر مما ينبغي ،إذ كان من األجدر به أن يقبل التفاوض مع السلطان ألب ارسالن حني عرض

عليه اهلدنة رغم انتصاره يف املعركة ،إال أن االمرباطور رفض العرض وأشاح بوجهه بكربياء ومل
حياول أن يستمع إىل مقرتحات السلطان ،بل أنه طلب من ألب ارسالن بأن عليه االنسحاب من
املنطقة بدون رشوط لينترش فيها اجليش البيزنطي .لذلك فقد مني باهلزيمة يف املعركة احلاسمة التي

دارت بني اجليشني يف  25ذي القعدة (463هـ 24 /آب 1071م).

 -4استطاع ألب ارسالن أن يشحذ طاقات اجلند ويعلن هلم أن االسالم يف خطر وأن عليهم

االستامتة دفاع ًا عنه وأن السبيل الوحيد لفعل ذلك هو القضاء عىل اجليش البيزنطي ،فحرض جنوده
عىل االستامتة يف الدفاع عن دين اهلل حفاظ ًا عىل دولة املسلمني ،وبذلك يظهر جلي ًا أن الروح املعنوية
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للجنود والتضحية من أجل اعالء دين اهلل وكلمة احلق هي كفيلة بأن يتحقق االنتصار يف املعارك.

 -5وهكذا رفع اإلسالم من قدر الرتك السالجقة فأدخلهم يف نطاق التاريخ العاملي ثم مهدوا

ألنفسهم فيه مكان ًا علي ًا ،حني محلوا من اإلسالم الراية التي يلتفون حوهلا ،ثم مضوا هبا قدم ًا
يزكروهنا يف معامل الطريق الذين ساروا فيه حتى قدر هلم أن يزلوا آخر أكرب دولة غربية كانت تنازل
العامل اإلسالمي وهي الدولة البيزنطية وأن يبلغوا بملك اإلسالم ،حتى وسط أوربا.

و ُي ّ
فضل إضافة االستنتاجات التالية ،األمر مرتوك لك أن شئت أخذت هبا وهي:

 -6العامل الديني كان حاس ًام وواضح ًا من قبل الطرفني يف الرصاع ،إ ْذ نجد أن التحالف

املسيحي مل ُيدخل ديانات أخرى معه .بينام نجد أن السلطان السلجوقي أيل أرسالن قد اختذ من
إجراءات وقرارات تُد َل ّل عىل ذلك بد ًء من اختيار ساعة النزال هي ساعة اجلمعة ،واالهتامم

والتأكيد عىل الدعاء.

وقعها
 -7أثبت التاريخ أن الدول املسيحية مل تفي بعهودها هنائي ًا للمسلمني رغم اهلدنة التي ّ

األمرباطور األسري املعتدي ملدة مخسني عام ًا بخالف املسلمني.

 -8أمهية االخالص هلل تعاىل ،واالستعداد للموت يف سبيله ،واللجوء إليه يف حتقيق االنتصارات.
 -9أثبت التاريخ كذلك مدى الرأفة والرمحة واألدب والذوق الرفيع الذي تعامل به عظامء األمة

اإلسالمية مع أعدائهم وخاصة عند وقوعهم يف األرس ،كام الحظنا يف تعامل السلطان السلجوقي

مع االمرباطور األسري.
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قائمة امل�صادر واملراجع بعد القر�آن الكرمي
ً
أوال :قائمة املصادر.

 -ابن األثري ،أبو احلسن عيل بن أيب الكرم حممد بن عبد الكريم ابن عبد الواحد الشيباين اجلزري،

(ت 630هـ1232 /م).

 .1الكامل يف التاريخ ،دار الكتاب العريب ،ط( ،1بريوت.)1972 ،

 -البغدادي ،ابن عبد احلق صفي الدين عبد املؤمن( ،ت 739هـ1338 /م).

 .2مراصد االطالع عىل أسامء األمكنة والبقاع ،حتقيق :عيل حممد البجاوي ،دار الكتب العربية،

(القاهرة ،د .ت).

 -البنداري ،الفتح بن عيل حممد البنداري األصفهاين( ،ت 643هـ1245 /م).

 .3تاريخ آل سلجوق ،دار اآلفاق اجلديدة ،بريوت( ،لبنان1980 ،م).
 -اجلاحظ ،أبو عثامن بن بحر اجلاحظ( ،ت 255هـ868 /م).

 -4رسائل اجلاحظ يف مناقب الرتك ،رشح وحتقيق :عبد السالم هارون ،مكتبة اخلانجي( ،القاهرة،
1964م).

 -احلسيني ،صدر الدين ابو احلسن عيل السيد االمام الشهيد ابو الفوارس نارص بن عيل احلسيني،

(ت 662هـ1264 /م).

 -5أخبار الدولة السلجوقية ،نرش :حممد اقبال( ،الهور1923 ،م).

 ابن حوقل ،ابو القاسم حممد بن حوقل النصيبي( ،ت 367هـ977 /م). -6صورة األرض ،دار مكتبة احلياة( ،بريوت1992 ،م).

 -ابن خلدون ،عبد الرمحن بن حممد اخلرضمي( ،ت 828هـ1205 /م).

 -7املقدمة ،العرب وديوان املبتدأ واخلرب ،دار احياء الرتاث( ،بريوت1958 ،م).
 -البيهقي ،ابو الفضل حممد بن حسني( ،ت 470هـ1077 /م).

 -8تاريخ البيهقي ،ترمجه إىل العربية :حييى اخلشاب وصادق نشأت( ،القاهرة1956 ،م).
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-ابن اجلوزي ،ابو الفرج عبد الرمحن بن عيل بن حممد(،ت 597هـ1200 /م).

 -9املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم ،طبعة اهلند ،حيدر آباد( ،الدكن1358 ،هـ1359 /م).

 -ابن اجلوزي ،شمس الدين بن يوسف بن قراوغيل املعروف بالسبط( ،ت654هـ1256 /م).

 -10مرآة الزمان يف تاريخ األعيان ،حتقيق :دائرة املعارف اإلسالمية( ،اهلند ،د .ت).
 -ابن اجلوزي ،ابو الفرج غريغوربوس بن هارون امللطي (ت 685هـ1286 /م).

 -11تاريخ خمترص الدول ،دار املرشق( ،بريوت1986 ،م).

 -الراوندي ،حممد بن عيل سليامن الراوندي( ،ت 599هـ1212 /م).

 -12راحة الصدور وآية الرسور يف تاريخ الدولة السلجوقية ،نقله إىل العربية :إبراهيم امني الرشايب
وآخرون( ،القاهرة .)1960

 -ابن العديم ،كامل الدين عمر بن هبة اهلل( ،ت 660هـ1362 /م).

 -13زبدة احللب يف تاريخ احللب ،حتقيق :سهيل زكار ،دار الكتاب العريب ،ط( ،1بريوت،
1997م).

 -العظيمي ،حممد بن عيل التوخي احللبي( ،ت655هـ1161 /م).

 -14تاريخ العظيمي ،حتقيق :إبراهيم زعورر( ،دمشق1984 ،م).

 الطويس ،ابو عيل احلسن بن إسحاق بن نظام امللك( ،ت 485هـ1092 /م). -15سياسة تامة ،ترمجة :حممود العزاوي( ،القاهرة.)1975 ،

 -أيب الفداء ،عامد الدين إسامعيل بن حممد بن عمر صاحب محاة (ت 732هـ1331 /م).

 -16تقويم البلدان ،اعتنى بتصحيحه وطبعه ،رينود والبارون ماك كوكني دبالن ،دار الطباعة
السلطانية( ،باريس 1840م).

 -ابن الفقيه اهلمداين ،ابو بكر امحد بن حممد اهلمداين( ،ت 290هـ903 /م).

 -17خمترص كتاب البلدان ،مطبعة بريل( ،ليدن 1302هـ).

 -الفارقي ،أمحد بن يوسف بن عيل بن األزرق.

 -18تاريخ ميافارقني ،حتقيق :عبد اللطيف ،بدري عوض( ،القاهرة1959 ،م).
 -ابن كثري ،ابو الفداء إسامعيل بن عمر( ،ت ت774هـ1372 /م)،
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 -19البداية والنهاية( ،القاهرة 1948م).

 -مسكوية ،ابو عيل امحد بن حممد( ،ت 421هـ1030 /م).

 -20جتارب األمم وتعاقب اهلمم ،نرش :هـ .ف .آمدروز ،مطبعة لندن الصناعية( ،د .م-1914 ،
1915م).

 -املقديس ،شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد( ،ت 375هـ985 /م)،

 -21أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم ،مطبعة بريل( ،ليدن1906 ،م).

 -جمهول.

 -22أعامل الفرنجة وحجاج بيت املقدس ،ترمجة :حسن حبيش ،دار الفكر العريب( ،القاهرة،
1968م).

 -اهلرثمي ،صاحب املأمون.

 -23خمترص سياسة احلروب ،حتقيق :عبد الرؤوف عون ،مراجعة :حممد مصطفى زيادة ،مؤسسة

العامة للتأليف والرتمجة والنرش(،القاهرة ،د .ت).

 -ياقوت احلموي ،شهاب الدين ابو عبد اهلل( ،ت 626هـ1228 /م).

 -24معجم البلدان ،مطبعة دار صادر( ،بريوت1979 ،م).
ثاني ًا :قائمة املراجع.

 -ابو النرص ،حممد عبد العظيم يوسف.

 -25السالجقة تارخيهم السيايس والعسكري ،عني للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتامعية،

(د .م2003 ،م).

 -امحد رمضان أمحد.

 -26حضارة الدولة العباسية ،طبعة عني شمس( ،القاهرة1982 ،م).

 -27احلروب الصليبية ،العالقات بني الرشق والغرب( ،القاهرة1994 ،م).
 -اسكندر ،فايز نجيب.

 -28أرمينية بني البيزنطني واألتراك السالجقة463 -392( ،هـ1071 -1000 /م) ،يف مصنف
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اريستاكيس اللستيفريت ،املطبعة العرصية( ،األسكندرية1983 ،م).

البحوث املحكمة

 -اقبال ،عباس.

 -29تاريخ إيران بعد اإلسالم ،تعريب :حممد عالء الدين منصور ،دار الثقافة للنرش والتوزيع،

(القاهرة1990 ،م).
 -الباشا ،حسن.

 -30الفنون اإلسالمية والوظائف عىل اآلثار العربية ،دار النهضة العربية( ،د .م1966 ،م).
 -أمني ،حسني.

 -31تاريخ العراق بني العرص السلجوقي ،املكتبة األهلية( ،بغداد1965 ،م).

 -أنوري ،حسن.

 -32اصطالحات ديوانية دوره غزنوية وسلجوقي ،نارش كتابخانة طهرزي ،هتران به جاب رسيد،

ديامه ( 2525شاهنشاهي).

 -ثابت نعامن.

 -33اجلندية يف الدولة العباسية( ،بغداد1931 ،م).
 -اجلمييل ،رشيد عبد اهلل.

 -34تاريخ الدولة العربية اإلسالمية ،العصور العباسية املتأخرة ،وزارة التعليم العايل ،اجلامعة
املستنرصية ،ط( ،1بغداد1989 ،م).

 -حسانني ،عبد النعيم.

 -35سالجقة إيران والعراق يف العرص السلجوقي( ،القاهرة1959 ،م).

 -36إيران والعراق يف العرص السلجوقي ،دار الكتاب املرصي واللبناين( ،بريوت1402 ،هـ/
1982م).

 -حسانني ،حممد ربيع.

 -37دراسات يف تاريخ الدولة البيزنطية( ،القاهرة1987 ،م).
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 -حسن ،إبراهيم حسن.

 -38تاريخ االسالم السيايس والديني والثقايف واالجتامعي ،النهضة املرصية ،ط( ،1القاهرة،
1982م).

 -خطاب ،حممود شيت.

 -39العسكرية العربية اإلسالمية ،دار الرشوق( ،القاهرة.)1983 ،
 -رستم ،اسد.

 -40الروم يف سياستهم وحضارهتم ودينهم وثقافتهم وصالهتم بالعرب ،دار املكشوف ،ط،1
(بريوت1955 ،م).

 -نسيامن ،ستيفن.

 -41تاريخ احلروب الصليبية ،ترمجة :السيد الباز العريني ،دار الثقافة ،ط( ،2بريوت1981 ،م).

 -زكار ،سهيل.

 -42مدخل إىل تاريخ احلروب الصليبية ،مؤسسة الرسالة ،بريوت( ،لبنان1972 ،م).
 -زكي ،عبد الرمحن.

 -43السالح يف السالم ،دار املعارف( ،القاهرة.)1951 ،
 -الزبياري ،حممد صالح.

 -44سالجقة الروم يف آسيا الصغرى ،دار دجلة ،ط( ،2األردن2009 ،م).
 -الرسحاين ،راغب.

 -45قصة احلروب الصليبية من البداية إىل عهد عامد الدين زنكي ،مؤسسة اقرأ ،ط( ،2القاهرة،
2008م).

 -سليامن ،امحد عبد الكريم.

 -46املسلمون والبيزنطيون( ،القاهرة1982 ،م).

 -سميل ،ر .س.

 -47احلروب الصليبية ،ترمجة :سامي هاشم ،بال .ط( ،بريوت1972 ،م).
 -الشامي ،أمحد عبد احلميد.
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 -48احلضارة اإلسالمية( ،الزقازيق1991 ،م).

البحوث املحكمة

 -الصوري ،وليم.

 -49احلروب الصليبية ،ترمجة :حسن حبيش ،اهليئة املرصية العامة للكتاب( ،القاهرة1944 ،م).
 -طرخان ،إبراهيم.

 -50النظم االقطاعية يف الرشق األوسط( ،القاهرة1968 ،م).

 -طقوش ،حممد سهيل.

 -51تاريخ السالجقة يف خراسان وإيران والعراق (590 -429هـ1914 -1038 /م) ،دار
النفائس( ،بريوت2010 ،م).

 -عاشور ،سعيد عبد الفتاح.

 -52احلركة الصليبية (صفحة مرشقة يف تاريخ اجلهاد العريب يف العصور الوسطى) ،مكتبة االنجلو
املرصية( ،القاهرة1963 ،م).
 -العدوي ،إبراهيم أمحد.

 -53االمرباطورية البيزنطية والدولة اإلسالمية ،مكتبة النهضة املرصية( ،القاهرة1951 ،م).
 -العريني ،السيد الباز.

 -54الدولة البيزنطية ،دار النهضة العربية( ،بريوت1991 ،م).

 -العسيل ،بسام.

 -55األيام احلاسمة يف احلروب الصليبية( ،بريوت1978 ،م).

 -فوزي ،موفق سامل.

 -56العالقات العباسية البيزنطية247 -132( ،هـ861 -700 /م) ،دراسة سياسية وحضارية،
دار الشؤون الثقافية العامة( ،بغداد1992 ،م).

 -متنر ،آدم.

 -57احلضارة اإلسالمية يف القرن الرابع اهلجري ،ترمجة ،عبد اهلادي ابو ريرة ،دار الكتاب العريب،

ط( ،4بريوت1387 ،هـ1967 /م).

 -حممود ،حسن امحد ،ودكتور امحد ابراهيم الرشيف.
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 -58العامل اإلسالمي يف العرص العبايس ،دار الفكر العريب( ،القاهرة1995 ،م).
 -املدور ،مروان.

 -59األرمن يف التاريخ ،منشورات دار مكتبة احلياة ،ط( ،1بريوت1982 ،م).
ثالث ًا :املعاجم.

 -الفريوز آبادي ،جمد الدين بن حممد بن يعقوب بن عمر الشريازي( ،ت 816هـ1413 /م).

 -1القاموس املحيط( ،د .م1352 ،هـ).

 -ابن منظور ،ابو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم األنصاري( ،ت 711هـ1311 /م).

 -2لسان العرب املحيط ،مطبعة دار لسان العرب ،بريوت( ،لبنان1970 ،م).
رابع ًا :الدوريات.

 -اجلنايب ،خالد جاسم.
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