
  

  الشھداءبالط
   قنبرى و منیره شیبانىزھرا

میالدى در نزديكى  732/ قمرى  114نام جنگى است كه در سال » بالط الشھداء«
ھاى پیرنه، میان دو شھر تور و پواتیه بیــن مســلمانان، بــه رھــبرى عبدالرحمـن  كوه

غافقى، و مسیحیان، به رھبرى شارل مارتل، رخ داده است كه سرانجام اين جنگ 
ــد ــافقى انجامی ــدالرحمن غ ــدن عب ــته ش ــه كش ــه . ب ــت ھرگون ــن شكس ــد از اي بع

لشكركشى مسـلمانان بـه غــرب بـا شكســت مواجــه شـد و وحـدت مســلمانان در 
 .دار گرديد و حاكمیت مسلمانان در اندلس روبه ضعف نھاد اندلس خدشه

اندلس، بالط الشھداء، نبرد تور، نبرد پواتیه، عبدالرحمـن : ھاى كلیدى واژه
 .غافقى، شارل مارتل

  مقدمه

نگ با وجود اھمیت ويـژه» بالط الشھداء«جنگ  به امـروز  اش در تـاريخ ج ھـاى مسـلمانان، تـا 
بود منـابع بـوده . گمنام باقى مانده است مر مھــم، كم شايد يكى از داليل عدم توجه به اين ا

سته منابع بـالط الشـھداء را مـى. باشد نابع اروپـايى غیـر  تـوان بـه سـه د ى منـابع عربـى، م
يرا  باقى اسـت؛ ز نان  اسپانیايى و منابع اسپانیايى تقسیم كرد، ولى ضعف اطالعات ھـم چ

یت مسـلمانان در نـبرد ) انـدلس(مورخان عرب به دلیل دورى از محل وقوع جنگ  و عـدم موفق
به  بالط الشھداء سكوت اختیار نموده یل موفقیـت  اند و منابع اروپايى غیر اسپانیايى نیز به دل

به لحـاظ  دست آمده در اين جنگ، مملو از غرض ورزى و غلو است، امـا در منـابع اسـپانیايى، 
چون (ھاى مختلف  ، اطالعات ارائه شده در جنبه)اندلس(حضور مورخان اسپانیايى در منطقه 

ّت بیشترى نسبت به ساير منابع برخوردارند...) آمار، شرح جنگ و ترين منبعى  قديمى. از صح
نیز براى اولیـن بـار » بالط الشھدا«كند، نفخ الطیب است و عنوان  كه از بالط الشھداء ياد مى

و پس از آن نیز  1 توسط مورخان اسپانیايى در قرن پنجم ھجرى بر اين جنگ نھاده شده است
 .اند مورخان عرب نفخ الطیب را الگوى خود قرار داده و در آثار خود از آن سود جسته

ّب واژه ناى » پالتیا«ى يونانى  پالسیوم به معناى كاخ و واژه -ى التینى  بالط يا بلت، معر به مع
شده  2.فرش است ى سنگ جاده یان  عالوه بر معناى فـوق، بـراى بـالط معنـاى ديگـرى نـیز ب
شده يـاد  ى بـالط بـه معنــاى زمیــن سـنگ ابن منظور، در اثر معروف خود، از واژه. است فرش 
و الزبیرى، صاحب كتاب تاج العروس، بالط را به معناى دشت صاف و زمین نرم و ھموار  3 كرده
نوان منطقـه 4 آورده به ع قديمى در  و در معجم البلدان ھـم، بـدون اشـاره بـه معنـاى آن،  اى 

یايى انـدلس نمـى كه در محـدوده 5 مرعش و انطاكیه ياد شده است جد ى جغراف ظر . گن بـه ن
فرش شده باشد كه به دلیل سھولت در  ى سنگ رسد كه معناى واقعى آن، زمین و جاده مى

 .فرش شده درآمده باشد ارتباطات اين جاده، به صورت سنگ
ناوين مختلفـى چـون بالط: از اين نبرد، در منـابع متعـدد، بـا ع یه، تمـروة ال و غــزوة  6تـور، پوات

به دلیل  -و نه مورخان عرب  -عنوان تور و پواتیه را مورخان اروپايى  7.الشھداء ياد شده است
كوه شاخه وقوع اين جنگ در شمال شرقى  لى دو  نه و در حوا ى دورلـوار و كلنـت و  ھـاى پیر

یه، بـه كـار بـرده تور و پوات نوان بـالط الشـھداء را نـیز مورخـان  8انـد دلین، در بین دو شھر  و ع
 9.اند اندلسى در قرن پنجم ھجرى به كار برده

ــر عھــده ــبرد، ب ــدھى ســپاه مســلمانان در ايــن ن ــود فرمان ــدالرحمن غــافقى ب ى  چھــره. ى عب
شھداء، در پـرده نگ بـالط ال ھام قـرار دارد و از اصـل و  عبدالرحمن، اين سردار بزرگ ج اى از اب

ین دانیـم كـه از غافقیـان قحطـانى و از  قـدر مـى نسب او ھیچ اطالعى در دست نیسـت؛ ھم
عبدالرحمن بن عبداللَّه غافقى، از جمله امرايى است كه حكومت وقت  10.تابعین بوده است
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عبدالرحمـن . او را به حكومت اندلس منصوب كـرد 12 قمرى 112يا  110،11در سال  -امويان  -
 .دو بار به حكومت اندلس منصوب شد

به مـدت  بدالملك، پـس از موسـى بـن نصـیر  سـال بـه  4اولین بار در زمان خالفت يزيد بـن ع
بـه  13.حكومت اندلس منصوب شد و بار دوم، در زمان ھشام امور اندلس را در دسـت گرفـت

یش از آن بـه  110نقل ابن فرضى، سال كشته شدن وى سال  نابراين، پ قمرى بوده است؛ ب
 14.امارت اندلس منصوب شده بود

عادل و يـاد شـده اسـت؛ ... در منابع از عبدالرحمن غافقى با عنوان حاكم صالح، نیكو خصال، 
ّخان درباره 15.اند ھا رانده حتى در باب عدالت وى سخن ى سالِ شـھادتِ وى نـیز اختــالف  مور

سال . نظر دارند به ترتیـب،  شھادت وى در منـابع،   113 16میـالدى، 728/ قمـرى  110سال 
كر  18 میـالدى 733/ قمـرى  115و سال  17 میالدى 732/ قمرى  114میالدى،  730/ قمرى  ذ

 .داند تر مى قمرى را درست 114شده است؛ البته ابن اثیر سال 
میالدى به دنیا آمد  715شارل مارتل رھبرى سپاه مسیحیان را به عھده داشت؛ وى در سال 

بارزه مـى. میالدى از دنیا رفت 741و در سال  كـرد و  او مدام در ماوراى رود رن با اقوام ژرمن م
اش  پاپ پیر از او علیه لمباردھا كمك خواست و بدين ترتیـب رابطـه. مدافع و فدايى مسیح بود

) ترين مقام در عھد سلطنت سلسله مرونژين عالى(شارل عنوان وزير دربار . با پاپ برقرار شد
قه  -كه بعد از جنگ با عبدالرحمن، اين لقب را به او دادند  -را دارا بود و مارتل  به معنـاى مطر

 19.از پیشروى مسلمانان شداست و شارل مارتل مانند چكشى بود كه مانع ) چكش(
نك روى مى مسلمانان به سوى شمال اسپانیا پیش ھـا احسـاس تـرس  كردند، اما كم كم فرا

مى. كردند خود بـه حسـاب  ند،  از جمله قبايلى كه فتوحات مسلمانان را تھديـدى بـراى  آورد
قبايل ژرمن در اوسترايا و نوستريا بودنـد كـه سـعى كردنـد از مرزھــاى جغرافیــايى خـود دفـاع 

اى  اين قبايل نزد شارل مارتل رفتند و او را از اوضاع جھان اسالم بـاخبر سـاختند و نكتـه. كنند
كه روى آن تأكید بسیار داشتند اين بود كه تعداد سپاھیان اسالم و تجھیزات نظامى آنان كـم 

اى بر تن ندارند  دھند، حتى زره است، با اين حال به پیشروى خود به سمت شمال ادامه مى
مده اسـت؛ ايـن  تالف و درگـیرى بـه وجـود آ صب فرمانـدھى اخ و بین سران سپاه بر سـر من

 20.تفاسیر شارل مارتل را در غلبه بر سپاه اسالم مصمم ساخت
مى خود ادامـه  شھرھايى را تصــرف مـى عبدالرحمن به پیشروى  كـرد و  داد، در مسـیر خـود 

 .ابتدا شھر آرل تصرف شد. پرداختند سپاھیانش به غارت اين شھرھا مى
 21.ى تور رسید و در آن منطقه اردو زد سپس عبدالرحمن به منطقه
اكثر مورخان بـر ايـن تـاريخ اتفـاق . قمرى بود 114/ میالدى  732لشكر كشى اصلى در سال 

ً منابع عربى، سال  در . قمرى ذكر شـده اسـت 113نظر دارند؛ اما در برخى از منابع، مخصوصا
ند ھمین سال نیز عبدالرحمن با دوك اودو برخورد نظامى پیـدا مـى برخـى از منـابع بـر ايـن . ك

به رو  باورند كه خود دوك اودو عبدالرحمن را به اين منطقه كشـانده بـود تـا بـا شـارل مارتـل رو
شود؛ اما در مسیر راه با سپاھیان دوك اودو نیز وارد نبرد شد و آنھا را شكست داد؛ پس ايـن 

 .تواند صحت داشته باشد مطلب نمى
ساختار سـپاھیان  حال طبق رواياتى كه بر جـاى مانـده اسـت بـه بررسـى تركیـب و تعـداد و 

خان بـر ايـن باورنـد كـه تعـداد ايـن سـپاھیان بـه ھفتــاد تـا . پردازيم مسلمان مى برخى از مور
مراه  ھشتاد ھزار نفر مى به ھ ھزار نفـر  عداد آنـان را چھارصـد  گر حــتى ت رسید، و برخـى دي

مراه  -ھمان طور كه قبالً اشاره شد  -اند؛ اما  تجھیزات فراوان ذكر كرده عداد سـپاه و ھ ايـن ت
شد داشتن تجھیزات فراوان نمى عالم كـردن تعـداد . تواند صحت داشـته با لت زيـاد ا شـايد ع

ى ساختار، احتماالً  سپاھیان، بزرگ شمردن پیروزى از سوى مورخان اروپايى باشد؛ اما درباره
. انـد تــا پـیروزى خـود را بـزرگ جلـوه دھنـد مورخــان اروپـايى ايـن روايــت را در منـابع وارد كـرده

در شــعرى تنــوع قومــى ايـن ســپاھیان را چنیـن بیـان » ســوزى«شــاعرى انگلیســى بــه نــام 
 :كند مى

 22.از شامیان و بربر و عرب و رومیان عصیانگر و ايرانیان و قبطیان و تاتارھا ھمه ھم گروه
بود يكى ديگر از داليل شكست سـپاھیان اسـالم، مسـئله مسـلمانان در . ى تقسـیم غنــايم 

ست  شدند و عبدالرحمن على ھنگام تقسیم غنايم دچار مشكل مى رغم ايـن مشـكالت توان
یش به پ سپاھیان خـود را متحـد نگــاه دارد و  خود ادامــه  در مقام يك فرمانده، ھم چنان  روى 
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صیرى  نظام و سواره سپاھیان شارل مارتل مركب از پیاده. دھد نظام بودند كه موھايشان را ح
 .بافته و بدنشان را با پوست روباه پوشانده بودند

ند؛ و  از جمله اھداف عبدالرحمن ايـن بـود كـه اروپـا را بـه صـورت يـك واليـت، تـابع دمشـق ك
ظارت دمشـق دربیـاورد؛ زيـرا  ھم ً زير ن چنین اندلس را، كه تحت حاكمیت آفريقا بود، مستقیما

 23.شد حاكم اسپانیا از طرف دمشق فرستاده مى
لوار رسـیدند جـا عبدالرحمـن  در آن. سپاھیان عبدالرحمن پس از شھر تور به ساحل چپ رود 

یان دو شـاخه به روايـتى، . ى رود لـوار جـاى داد سپاھیان خـود را م ھم، و  نگ در روز دوازد ج
به جنــگ. آغاز شد) اواخر شعبان(سیزدھم اكتبر  ھـاى  ھفت الى ھشت روز لشـكريان فقـط 

ســپاھیان . پرداختنــد، امــا نــبرد اصــلى روز نھــم بــود كــه تــا شــب ادامــه داشــت محلــى مــى
نايم جلـوى . ھا غنايم بسیارى به دست آورده بودند عبدالرحمن در طى تصرفات و غارت اين غ

ند برگردنـد و غنـايم را تقسـیم كننـد صمیم گرفت سپاھیان ت . حركت سريع آنھا را گرفته بود و 
یچ  پس اختالفاتى بروز كرد و عبدالرحمن موفــق نشـد سـپاھیانش را آرام كنــد، ولـى ديگــر ھ

گیرى 24.اصرارى نكرد تا باعث درگیرى نشود ند كـه ھـر كـدام  منشأ اين در ھـا بربرھـايى بود
 .خواستند سھم خود را از غنايم بردارند و از میدان نبرد فرار كنند مى

ھـا  فرانك. يكى ديگر از عواملى كه منجر به شكست مسلمانان شد، طوالنى شدن جنگ بود
آوردند در روزھاى آخر كه بـه  ھا را باز كنند اما توفیقى به دست نمى قصد داشتند خطوط عرب

فاعى عــرب رسید پیروزى از آنِ مسلمانان است فرانك نظر مى باز  ھا توانستند خطوط د ھـا را 
خود را  به دنبال آن، مسلمانان جبھه. كنند و خود را به غنايم برسانند ترك كردنـد و  ى نبرد را 

سپاھیانش داشـت، در حالـى  25.به غنايم رسانیدند عبدالرحمن كه سعى در متوجه كـردن 
عاملى كـه . كه بر اسب سوار بود تیرى به او اصابت كرد و مرد بعد از مــرگ عبـدالرحمن تنھـا 

 .مسلمانان را از شكست قطعى نجات داد فرارسیدن شب بود
وقتى فرماندھان به چادرھا برگشتند، بین سرداران و فرماندھان اختالف افتاد و با ھم به نزاع 

آنھا نتوانستند . ھا را فراموش و اقدام به عقب نشینى كردند پرداختند و موضوع جنگ با فرانك
و لشــكريان را بــه طــرف  26مجــروحین را بــا خــود ببرنــد و آنــان را در چادرھــا بــاقى گذاشــتند

ند از اين ماجرا به بعد منابع عربـى سـكوت اختیــار كـرده. (ستامانیا حركت دادند در ھنگـام ).  ا
ساى سـولیناك را از بیـن بردنـد كرده، كلی روز بعـد كـه  27.عقب نشینى شھر لیلوژ را تصـرف 

. اند سپاھیان شارل مارتل خواستند حمله را شروع كنند، متوجه شدند كه مسلمانان گريخته
رو  اند، اما زمانى كه با مجـروحین روبـه سپاھیان فكر كردند كه مسلمانان در جايى كمین كرده

آنــان . شــدند موضــوع را فھمیدنــد و نیروھــايى را كــه عقــب افتــاده بودنــد بــه اســارت گرفتنــد
شته بودنـد برداشـتند و  مجروحین را سر بريدند و غنايمى را كه مسلمانان ھنگام فرار جا گذا

برخى از منابع تعداد كشتگان را سیصد و ھفتاد و پنـج ھـزار نفـر . بین خودشان تقسیم كردند
شاره شـد( صد نفـر ذكـر ) يعنى چند برابر سپاھیان اصلى كه قبالً به آن ا و برخـى ھــزار و پان

اى است كه دوك اودو به پاپ گريگورى دوم نوشته است كـه دور  منشأ اين ادعا نامه. اند كرده
شارل مارتـل و  كه  یل  ين دل از عقل است؛ زيرا تمام افراد در ھمان روز كشـته نشـدند، بـه ا
ین آنھــا  سالم در جـايى در كم سپاھیانش زمانى كه به چادرھا رسیدند ترسیدند سـپاھیان ا

 28.اند باشند، پس تعداد آنھا بیش از اين چیزى بوده كه آنھا ذكر كرده
ر ادوارد كريزى معتقد است كه اين پیروزى در سـال  سدى بـر  114/ میـالدى  732سِ قمـرى، 

سلمانان شـد و  شدن مسـیحیان از دسـت م سر راه فتوحات عرب در غرب اروپا و باعث رھـا 
ندازه. برترى ملت ھند و اروپايى را بر ملت سامى به اثبات رساند مى البتـه تـا ا تـوان ايـن  اى 

ين سـال مسـلمانان ديگـر در سـمت شـمال اسـپانیا  سخن را درست دانست، چون بعـد از ا
له سـمونده و مشـیله . جـا متوقـف شـدند روى نكردند و ھمـان پیش یان از جم برخـى از اروپائ

بینند كه معتقدند اين پیروزى نجات اروپا از زير يـوغ و وابسـتگى  قدر اين پیروزى را بزرگ مى آن
ید را كـه  چنین بر اين باورند كه شارل مارتـل نقشـه عرب بوده است و ھم ھـاى سـلیمان و ول

 .قصد فتح قسطنطنیه را داشتند خنثى كرد

 پیامدھاى بالط الشھداء
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یش. 1 ھا بـه پ نه تن عد  مان بـه ب روى  اولین پیامد اين جنگ اين اسـت كـه مسـلمانان از آن ز
 .شايانى دست نیافتند بلكه ھرگونه لشكركشى مسلمانان به غرب با شكست مواجه شد

حدت را . 2 عبدالرحمن غافقى با سجاياى اخالقى فراوان توانسته بـود در انـدلس آرامـش و و
ً  پس از شھادت وى على. بین مسلمانان به وجود آورد حاكم بـه منطقـه دائمـا رغم فرسـتادن 
بـا از دسـت رفتـن وحـدت مسـلمانان در منطقـه و بـه . اى ھستیم شاھد اغتشاشات منطقه

شد و بـا  ندلس از دنیــاى اسـالم جـدا  وجود آمدن اختالفات و اغتشاشات درونى، به تـدريج ا
 .ى درخشان اسالمى در اختیار مسیحیان قرار گرفت پیشینه
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