
  ھاى صلیبى نگرش صلیبیان به مسلمانان طى جنگ
 1پور  شھرزاد ساسان

ھـاى  مقاله حاضر با ھدف بررسى نگرش مسیحیان درباره مسلمانان در طى جنگ
بدين منظور عـالوه بــر منــابع اختصاصـى، از ســاير . صلیبى به نگارش درآمده است

 .باره استفاده شده است ھاى جديد در اين منابع و پژوھش
ھـاى  آمـدھاى جنـگ در اين مقاله، پس از مقدمه كوتاھى دربـاره علـل، رونــد و پـى

ھـاى صـلیبى و نگــرش مسـیحیان بــه  صلیبى، وضعیت جھان اسالم مقارن با جنـگ
یام صـورى، . مسلمانان در اين دوران بررسى شده است در ادامـه، بــه ديـدگاه ويل

ھـاى صـلیبى، دربــاره اسـالم و  اسقف مشھور مسـیحى و يكـى از شـاھدان جنـگ
 .پرداخته شده است» بررسى موردى«مسلمانان به صورت 

ھــاى صــلیبى، بیــت المقــدس، ويلیــام  اســالم، مســیحیت، جنــگ: ھــاى كلیــدى واژه
 .صورى، صالح الدين ايوبى

  مقدمه

كه بـه داليـل  ھاى صلیبى يكى از جنگ جنگ ست  یان مسـلمانان و مسـیحیان ا ھاى مھم م
سلمانان در طــى . گوناگون اتفاق افتاد صلیبیان دربـاره م موضوع اين مقالـه، بررسـى ديـدگاه 

گران بیشتر  اين مسئله اھمیت فراوانى دارد، چرا كه تاكنون پژوھش. ھاى صلیبى است جنگ
ين به ديدگاه مسلمانان درباره مسـیحیان توجـه كـرده صلیبى انـد، از ا گرش  ھـا  رو، دانسـتن ن

 .درباره مسلمانان اھمیت وافرى دارد
سـال  150از اين رو، به مــدت بیــش از . م ادامه يافت1291تا  1095ھاى صلیبى از سال  جنگ

ھــا،  در طــى ايــن جنــگ. مبــارزه و كشــمكش میــان جھــان اســالم و مســیحیت برقــرار گرديــد
حاكم بـود ھاى استراحت نیز به وجود مى دوران نگ  علـل . آمد، اما اغلب، حالـت تخاصـم و ج

ھـا  ساز وقوع اين جنـگ توان زمینه را مى... گوناگون مذھبى، اقتصادى، سیاسى، اجتماعى و
كه الحاكم باللَّه، خلیفه فاطمى، آن را ويـران كـرد  -دانست، مانند آزادسازى كلیساى قیامت 

یت المقـدس از  - 2و سپس با ھزينه مسلمانان تعمیر شد و اماكن مقدس مسیحیان، نظیر ب
عشق رسیدن  4ھاى صلیبى؛ عفو گناھان به عنوان ثواب شركت در جنگ 3تصرف مسلمانان؛

مذھبى؛ 5به بھشـت شـرق؛ ھاد  عالن ج مون و ا  6خطبـه پـاپ اوربـانوس دوم در مجمـع كلر
طلبى در شھرھاى  تازى تركان سلجوقى و تضعیف امپراطورى بیزانس؛ افزايش حس جاه پیش

قدرت تجـارى؛ ازديـاد جمعیـت؛ . تجارى ايتالیا، مثل ونیز، جنوا سترش  پیزا و آمـالفى جھــت گ
 ... .ھا و مالّكین در اروپا و سالى؛ عدم تقسیم عادالنه زمین؛ گسترش قدرت فئودال خشك

صلیبى . ھا ھشت جنگ صلیبى اتفاق افتاد در طى اين سال 1095-1099(در نخستین جنگ 
در آســیاى صــغیر رو بــه رو شــدند، ) قلیــچ ارســالن(ھــا بــا امـیر ســالجقه روم  كــه صــلیبى) م

نى   7را از دست فاطمیـان خـارج سـاختند،) بیت المقدس(مسیحیان اورشلیم  كت التی و ممل
) اورفـه، رھـا(عمادالدين زنگى، موسس سلسله اتابكان موصل، ادسا . اورشلیم را بنا نھادند

) م1146-1148(دومین جنگ صلیبى  8.و جناح خاورى مسیحیان را از دست آنھا خارج ساخت
شد» رھا«با فتح مجدد  غاز  گى آ ست نورالـدين زن شاه فرانسـه بـه . به د لوئـى ھفتــم، پاد

نگ شـد و در » قديس برنارد«تشويق  عازم » كنراد«) م1147(آمـاده ج بـا لشـكريان آلمـانى 
كا«، صالح الدين ايوبى شھر )م1189 - 1192(در سومین جنگ صلیبى  9.اورشلیم شدند » ع

 - 1204(چھارمین جنگ صـلیبى  10.را آزاد كرد، اما بیت المقدس در دست صلیبان باقى ماند
ھـا بـه قسـطنطنیه  ، به علت اختالف میان كلیساى شرقى و غربى و حملـه صــلیبى)م1202

غاز شـد 11.آغاز شد سوم آ يوس  . پنجمین جنگ صلیبى، با اعالن جنـگ از سـوى پـاپ اونور
یل  یان رود ن شاھان مجارستان و اتريش براى آزاد سازى بیت المقدس حركت كردند، امـا طغ

صلیبى، بیـت  12.شد» دمیاط«باعث شكست و عقب نشینى صلیبیان،  در ششـمین جنـگ 
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و يا ملك صالح ايوبى به دسـت ) لوئى مقدس(المقدس توسط ايوب، مشھور به سن لويى يا 
در ھفتمیــن جنــگ صــلیبى، لوئــى نھــم، پادشــاه فرانســه بــراى فتــح بیــت . مســلمانان افتــاد

ما  یك«المقدس عـازم شـد، ا ته بودنـد، صـلیبى» ممال قدرت گرف به جـاى ايوبیــان  ھـا را  كـه 
دانژو از فرانسه به بنوحفص در تونس حمله  -در جنگ ھشتم صلیبى، شارل . شكست دادند

شدند. كرد شترك اروپايیـان و مغـوالن محسـوب  صر و شـام، دشـمن م در . سپس ممالیـك م
ــد و از شــام خــارج شــدند ــك بارھــا شكســت خوردن ــان، مغــوالن از ممالی بــه ھــر ترتیــب، . پاي

 13.ھاى صلیبى پايان گرفت جنگ
نان مسـیحى : ھاى صلیبى براى جھان اسالم عبارت بـود از آمد جنگ پى با ز ازدواج صـلیبیان 

مقیــم سـوريه، تشــتت سیاســى در جھـان اسـالم، ازديـاد مفاسـد اجتمـاعى، شـدت يافتــن 
، تأثیر ادبـى )به خصوص در عصر ممالیك(شكاف میان فقیر و غنى، شكوفايى تجارت خارجى 

فن خطابـه و  فرھنگى جنگ - سترش  مات بیگانـه در متـون عربـى، گ صلیبى و ورود كل ھاى 
ھا؛  تعديل و زوال قدرت فئودال: آمدھا براى جھان غرب عبارتست از اين پى... . نگارش كتاب و

به  ھا و بدعت جنبش بى  ھاى مذھبى و مبارزه مقامات كلیسا با آنھا؛ نوگرايى در انديشه غر
حول علـوم فرھنگـى، پزشـكى، كیمیـا،  دلیل آشـنايى بـا متفكـران و فیلسـوفان مسـلمان؛ ت

ھـا  شناسى و اقتباس اروپـايى شناسى، جانورشناسى؛ رونق اقتصادى؛ گسترش شرق گیاه
.شرقى شدن غربیان 14»فوشه شارترى«ھاى فرھنگ اسالمى يا به قول  از برخى از ويژگى

15 
ھان اسـالم در آسـتانه جنــگدر مقال ھـاى صـلیبى،  ه حاضر، ضمن توجه مختصر به وضعیت ج

ھاى صلیبى بررسى شده و ديـدگاه ويلیـام صـورى  نگرش مسیحیان به مسلمانان طى جنگ
 .ھا به عنوان مطالعه موردى در اين پژوھش مطرح گشته است درباره آن جنگ

  ھاى صلیبى وضعیت جھان اسالم در آستانه جنگ

سرزمین در آستانه جنگ جم ھجـرى،  قرن پن شام، عـراق و  ھاى صلیبى و ھم زمان با  ھـاى 
ھا و  ھا، اشعرى ھا و شافعى اى و مذھبى بود؛ اختالف میان حنفى ايران كانون اختالفات فرقه

ھـا در  با افـول پايگـاه معتزلـى. گسترش يافت) روافض(ھا و شیعیان  ھا و نیز شافعى معتزلى
دانستند، قدرت  ھا كه اطاعت از پیشواى فاجر يا عادل را واجب مى قرن پنجم ھجرى، اشعرى

 .گرفتند
سى اھـل سـنت را پايـه  از اين رو، ابوالحسن ماوردى در احكام السلطانیه، اساس فقـه سیا
گذارى كرد و امام محمد غزالى در كتاب المستظھرى به توجیه جنگ با مخالفـان اھـل سـنت 

ــماعیلیان( ــیعیان و اس ــت) ش ــواداران . پرداخ ــماعیلیان و ھ ــل اس ــان قت ــت، وى فرم در حقیق
ند، صـادر كـرد یان . فاطمیان كه متھم به ھمكارى با صـلیبیان بود شمنى م نده از د فضـاى آك

فات  مسلمانان، به خصوص شیعه و سنى و تعصب انديشوران سیاسى، چون غزالـى، اختال
 .میان مسلمانان را به شكاف بزرگى تبديل كرد

ه ھم زمان با حكومت آلب ارسالن، امـپراتور روم شـرقى، رومـانوس ديوجـانوس، 462در سال 
عث توجـه آلـب . را مغلـوب كـرد 16 به حلب حمله و محمود بـن صـالح مـرداس ايـن مسـئله با

لب و روم شـرقى شـد گرد، امـپراتور روم . ارسالن به ح لب در ناحیــه مالز وى پـس از فتــح ح
سلمان  شرقى را اسیر نمود، اين اولین ضربه اى بود كه دولت مسـیحى بـیزانس از دولـتى م

صلیبیان و اشـغال  پیروزى  ساز  دريافت كـرد، امــا سـقوط تـدريجى دولـت سـلجوقى، زمینـه 
 .مناطق شام گرديد

بن الـب الرسـالن« تش  حران، » ت بعـد از مـرگ ملكشـاه بـه سـلطنت رسـید و نواحـى رھــا، 
او سپس اھالى نصیبین را مقھور و نواحـى . انطاكیه، بوزان و حلب را تحت تسلط خود در آورد

 17.ديار بكر، موصل و جزيره را فتح كرد
شد» بركیا رق«مرگ تتش به دست  ندان تتـش  ين رو، . باعث اختالف میان فرز » دقـاق«از ا

سالجقه روم . حكومت حلب را به دست گرفتند» رضوان«حكومت دمشق و  قلیچ ارسـالن از 
جوم صـلیبیان، بـر سـر نواحــى جزيـره  نیز كه آسیاى صغیر را در اختیار داشت، ھم زمان بـا ھ

 19.در كشمكش بود 18 مالت با امراى دانشمنديه

Page 2 of 20

3/23/2016file://G:\Web\hosseini\islam\articles-1\66.htm



ّ جنگ چنان كـه در . ھاى صلیبى با مسیحیان ھمكارى داشتند اسماعیلیان و فاطمیان در طى
ھـا مكاتبـه كردنــد و بــراى اشــغال  ه رؤسـاى فرقــه اســماعیلیه دمشــق بـا صـلیبى523سـال 

یان و دولـت روم شـرقى باعـث  مكاتبه 20.دمشق، به آنھا قول ھمكارى دادند ھـا میــان فاطم
سالم را  شد تا مورخانى، چون ابن اثیر، علت اصلى حمله صلیبى تـرس «ھا به حوزه جھـان ا

 21.بدانند» فاطمیان از حضور سالجقه در مصر
با تقسیم شدن اسماعیلیان به دو فرقه مستعلوى و نزارى، مستعلى با كمك وزيرش، افضـل 
ما در حقیقـت قــدرت اصــلى در اختیـار افضـل بـود و  بن بدرجمالى، قدرت را به دست گرفت، ا

ھاى صلیبى آغــاز  در اين ھنگام، جنگ. كرد اى بى اثر، عمل مى چون مھره خلیفه فاطمى، ھم
يج . شد به تدر زوار ارمنى بیت المقدس اقدام به برقرارى راه ارتباطى شرق و غرب نمودند و 

فت . بر شمار زائران مسیحى فلسطین و بیت المقدس افزوده شد عواملى، چون سقوط خال
فاطمیان به دست صالح الدين ايوبى، خواندن خطبه بنام خلیفه عباسى، سقوط دولت اموى 

، سبب شد تا مردم جنوب )فرانسه(اندلس و ضمیمه شدن خاك اسپانیا به قلمرو شارلمانى 
ھر  فرانسه كه با اسپانیايى سويان بشـتابند و در  شتند، بـه كمـك فران ھـا ريشـه مشـترك دا

بر قـدرت يافتنـد بـه دسـت آلفونـس » طلیطلـه«بـا اشـغال . نقطـه از انـدلس، دول غــرب يـا بر
ششم، پادشاه كاستیل، به تدريج مسیحیان بر سراسر اندلس چیره شدند و تونس از حـوزه 

بر شـمال آفريقـا، جنبـش » زناتـه«در طـرابلس قبیلـه . خالفت فاطمیـان جـدا شـد از قبايـل بر
ھاى ژنوا و پیزا به شھرھاى مھديه و زوبله تجاوز كردند  جمھورى. استقالل طلبانه ايجاد كردند

. افتاد و از نقشه جھان اسالم محـو شـد»  ھا نورماندى«و سرانجام جزيره سیسیل به دست 
ً با خلفاى بغداد در كشمكش بودند، خلفاى عباسى با آن كـه  در حالى كه امراى قرطبه دائما
با مسـلمانان اسـپانیا بودنـد، بـا پادشـاھان فرانسـه پیونـد  سويان  نگ و سـتیز فران شاھد ج

 .دوستى و مودت برقرار كردند
سلمانان را بـه جـان يـك چنان كه پین، شاه فرانسه سعى مـى ته و از ايـن  كـرد م ديگـر انداخ

ستفاده كنــد، منصــور، خلیفـه عباسـى كشـتى حامـل جنــگ جويـان را از  موضوع به نفع خود ا
ستاد به اسـپانیا فر با عبـدالرحمن امـوى  شید بـا  22سواحل آفريقـا، بـراى نـبرد  و ھـارون الر

شــارلمانى، امــپراطور فرانســه، روابــط دوســتانه برقــرار نمــود، ايجــاد تســھیالت جھــت زيــارت 
 23.ھاى شارلمانى از ھارون الرشید بود مسیحیان بیت المقدس، از جمله درخواست

. ھاى مختلـف گرديـد ھاى مذھبى و شـورش خوش درگیرى در قرن پنجم ھجرى، بغداد دست
شاه سـلجوقى،  شد تـا وى بـه دسـتور ملك دخالت خلیفه المقتدى در امور سیاسى سـبب 

شـورش ارسـالن . بغداد را ترك كند، اما با مرگ ملكشاه، خلیفه قدرت سابق خود را باز يافـت
توجھـى  بـى. بساسیرى و فتح بغداد، تبعید و زندانى شدن خلیفه القائم را بـه دنبــال داشـت

یت[خلیفه و سلطان سلجوقى به امـورى، ماننــد  فتـح بیـت المقـدس در نـزد صـلیبیان، ]  اھم
به دسـت  تقاضاى امپراطور بیزانس براى جنگ مشترك علیه صلیبیان و اشغال آسیاى صـغیر 

 24.صلیبیان، باعث از دست رفتن بیت المقدس شد

  ھاى صلیبى نگرش مسیحیان به مسلمانان طى جنگ

ئه  نويسندگان مسیحى سده ھاى ھشتم تا سیزدھم میالدى، تصويرى مخدوش از اسالم ارا
يل بـه بـت پرسـتى و نوعـى بدعـت . اند كرده از نظر آنھا، اسـالم، مـذھبى غـیر صــادق، متما

سیح . شد مسیحى محسوب مى كرده و او را ضـد م آنان نه تنھا نبوت پیامبر اسـالم را انكــار 
اند، از جمله  ھاى اخالقى زيادى براى دين اسالم و پیامبرش بر شمرده اند، بلكه ضعف دانسته

قرآن آورده،  يد را در  آن كه محمدصلى هللا علیه وآله مطالب درستى از عھد عتیق و عھد جد
خود را بـدان  ھا، نظیر برخى از ويژگى اى از بدعت اما پاره طالبى از  نیز م ھاى آيیـن مانويـت و 

 25.افزوده است
ترى  گمان مى ً واكنـش مسـیحیان در برابـر بر صوير مخـدوش از اسـالم، عمـدتا رود ايجاد اين ت

كردنـد  در آن دوران، مسیحیان تصور مى 26.فرھنگى مسلمانان، به ويژه در اندلس بوده باشد
كه نسبت به مسلمانان نه تنھا از جنبه مذھبى، بلكه از نظـر اخالقـى نـیز برترنـد؛ در چشـم 

ظر مـى ھاى صلیبى، مسلمانان جنگ مسیحیان حاضر در جنگ آمدنـد، از  جويان خشـنى بـه ن
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سالم  اين رو تمسخر و ذكر نقاط ضعف مسلمانان و اسـالم در قالـب ترسـیم و تحريـف ديـن ا
خود مشـغول . مطرح شد اين قالب كه ذھن صلیبیان را از قرن دوازدھم تا نوزدھم میالدى به 

 :كرده بود، در چھار وجه از سوى مسیحیان مطرح شد كه عبارتند از
حراف عمـده. 1 كه ان محمدصـلى هللا ... اى از حقیقـت اسـت اسالم نه تنھا صدق نیسـت، بل

ھم آمیختـه ند ... علیه وآله صدق و كذب را به  ست؛ در حـالى كـه موضـوعاتى، مان وجـود «ا
 .شود، اين موضوع در دين اسالم متكى به وحى است در مسیحیت با منطق ثابت مى» خدا

ھاى دوازدھـم و سـیزدھم میـالدى  مسیحیان اروپاى غربى مانند توماس آكويناس در سده. 2
 27».شود اسالم دينى است كه با شمشیر و خشونت ترويج مى«معتقد بودند كه 

از نظر مسیحیان قرون وسطى، ازدواج مرد مسلمان با . است» مذھب تن آسانى«اسالم . 3
به صـورت ديگــر(زنان متعدد  يان ) به صـورت عقـدى يـا  عده قـرآن در ھـم نشـینى بـا حور و و

 .باشد بھشتى كه در اسالم مجاز است، مردود مى
یده مسـیحیان قـرون وسـطى، در . محمدصلى هللا علیه وآله مخالف مسـیح اسـت. 4 بـه عق

رسالت محمدصلى هللا علیه وآله را قبول ]و از اين رو، آنان [قرآن اشتباھات بديھى وجود دارد 
 28.كردند نمى

ند مسلمانان، بت پرست معرفى شده» ترانه روالن«به ھمین دلیل، در  نـورمن دانیــل در  29.ا
صیف حتى در منصفانه: نويسد كتاب اسالم و غرب مى ھـاى قـرون وسـطايى از حیـات  ترين تو

نى مكتــوم مانـده له نكـات فراوا یه وآ سیحیان در  30انـد محمدصلى هللا عل از ايـن رو، توجـه م
بود شقى و تئوفـان معـترف در میـان مورخـان . شناخت شخصیت پیـامبر متمركـز  يوحنـاى دم

سانى مسـتمر  بیزانسى مطالبى را ارائه دادند، اما ادامه جنگ ھاى صـلیبى مـانع از اطـالع ر
 31.شد مى

يره . بدين ترتیب، مسیحیان سده دوازدھم میالدى بینش كافى از اسالم نداشتند بـا فتـح جز
به دست صـلیبیان و تمـاس نزديـك مسـیحیان بــا مسـلمانان، رھـبران مسـیحى بـه » ايبرى«

فت و » پـدر آلفونسـو«در ايـن زمینـه . تر از مسلمانان پرداختنـد كسب اطالعات دقیق تاب گ ك
پیر معـزز  شنود با اسالم را نوشت، اما قدم جدى رئیـس صـومعه  Peter the Venerableتر را 

مى كلونى با نوشتن رديه يد مسـیحیان، آن مطالـب را باطــل  اى بر مطالـب اسـالم كـه الزم  د
یر . اى از قرآن تھیه كرد  نیز ترجمه» روبركتونى«. بدانند، برداشت ناس و پ ھر چند توماس آكوي

سیحیان  ھايى كـه تحـت حاكمیــت م ً آن صا سلمانان بودنـد، خصو معزز به دنبال تغییر ديانت م
 32.اسپانیا قرار داشتند

یوم طرابلسـى؛ مشـاجرات قلمــى  قوانین و ديـن او نوشـته گ رساله دولت مسلمان، محمد، 
، كشیش فرقه دو سن دومینیك، در بغداد desantacruceRicoldusريكولدوس دو سانتا كروس 

، كتاب توماس آكويتـاس بـا عنـوان )م1156(با مسلمانان؛ ترجمه قرآن به اھتمام پیردو كلونى 
Summa contraentiels ھــاى كاتامــان ديمونــد اول، بزرگــترين مبلــغ مســیحى قــرون  و تــالش

 33.وسطى، تا حدودى از شبھات پیشین درباره اسالم كاست
یان مسـیحیان، برداشـت مخـدوش از اسـالم بسـیار كـم رنـگ شـد و  با گسترش اسالم در م

ادوارد . ، برداشت جديدى از اسالم را در ديدگاه مسیحیان ارائه كردنـد»پیرمغزز«افرادى مانند 
عراب،  گیبون نیز فصل پنجاھم كتاب انحطاط وسـقوط امـپراطورى روم را بـه بررسـى مـذھب ا
نیز تعـالیم،  یه وآلـه و  ضرت محمدصـلى هللا عل ھور ح وصف عربستان قبل از ظھور اسالم، ظ

حضــرت «: نويســد خصــايص و شخصــیت ايشــان تــا وفــات اختصــاص داد؛ او در ايــن كتــاب مــى
حترم  محمدصلى هللا علیه وآله به مسلمانان آموخته است كه مبدع دين عیسوى را عزيز و م

كى » ... .بدارند، احترامى كه در فكر مرد مسلمان آمیخته به اسرار است عیسويان التیـنى ي
قرآن  ست، از  از اصول اعتقادى خود كه بارور شدن مادر با كره عیسى از نفحه روح القـدس ا

 34.اند ندانسته» عار«اند و اين كار را  كريم گرفته
یق میدان تـر از اسـالم  ھاى جنگ، اشتیاق مسیحیان را بـراى گـردآورى اطالعـات بیشـتر و دق

لى متفـاوت از  برداشت مسلمانان و مسیحیان آن زمان از جنگ. تقويت كرد ھاى صلیبى به ك
اى بود كه در مناطق دور دست  ھاى صلیبى نزد اكثر مسلمانان، حادثه يك ديگر بود، زيرا جنگ
شـكیب  36درباره نحوه رفتار مسـلمانان بـا صـلیبیان، ادوارد گیبـون، 35.و مرزى رخ داده است

 .اند ھاى خود ذكر كرده مطالبى را در كتاب 39...گوستاو لوبون و 38رنو، 37ارسالن،
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  ھاى صلیبى از ديدگاه ويلیام صورى بررسى جنگ

ھـاى  در اين قسمت به بررسى ديدگاه ويلیام صورى به عنــوان يـك مسـیحى حاضـر در جنــگ
داليل گزينش ويلیام صورى و بررسـى مـوردى كتـاب او، .  پردازيم صلیبى درباره مسلمانان مى

 :الحروب الصلیبیه، از اين قرار است
بوده و يـا . بیت المقدس حضور داشته است» صور«ويلیام صورى در . 1 او يا متولد فلسـطین 

 پدرش از مھاجمان صلیبى به فلسطین بوده است؛
 ھاى التین، فرانسه و عربى آشنايى داشته است؛ وى به زبان. 2
كه حتــى . 3 مذھبى،  از سوى ديگر وى تحصیالت عالیه داشته است، به خصوص تحصـیالت 

 رسد؛ ھاى صور مى به رياست اسقف
نگ كتاب جنـگ» صورى«. 4 ) سـاله 90در يـك دوره (ھـا  ھاى صـلیبى خـود را مقـارن بـا آن ج

 نوشته است؛
ھا حضور داشت و شاھد وضعیت جھان اسالم و مسـلمانان در آن   اى از آن جنگ او در دوره. 5

از اين رو، در فصول مختلف كتاب خود، به طور غیر مستقیم و مستقیم به اسـالم . شرايط بود
بنــابراين، ايــن كتــاب يكــى از منــابع مناســب جھــت . اشــاراتى كــرده اســت... و مســلمانان و

 .شود ھاى صلیبى محسوب مى شناخت ديدگاه مسیحیان درباره مسلمانان در طى جنگ

  اى اجمالى به زندگى و آثار علمى ويلیام صورى اشاره

  دوران كودكى و نوجوانى) الف

اى، ماننــد بیــورى، مــورخ  مورخــان دربــاره ســال تولــد ويلیــام صــورى اختــالف نظــر دارنــد؛ عــده
وى بیش از پنجاه سـال . اند م را سال تولد وى دانسته1130م و بعضى ديگر، 1127انگلیسى 

كرد و  صرف  یت المقـدس و يـا فرانسـه و ايتالیـا  از عمرش را در طلب علم در دولت التیـنى ب
ھم چنین وى مدتى مسئولیت ديوان رسـائل را در . بیشتر به تحقیق در امور مذھبى پرداخت

سفیر پادشـاه عمـورى در  مدتى ھــم  دربار مملكت التینى بیت المقدس بـر عھـده داشـته و 
دربار امانوئل، امپراطور بیزانس، بوده است و در كنار آن مشاغل خاصى در مراكز دينى داشته 

صور، دسـت  ھاى مسیحى؛ يعنى رياست اسـقف ھاى مالى كشیش و به يكى از مقام ھـاى 
 .را در دل داشت» بطريقى بیت المقدس«او در حالى فوت كرد كه حسرت . يافته است

ين عقیـده انـد  درباره خانواده و نَسب وى نیز اختالف نظر فراوانى وجود دارد؛ اكثر مورخان بـر ا
بود و از  كه او در مملكت التینى بیت المقدس به دنیا آمده، اما در اين كـه پـدر او چـه كسـى 

یده. كجا به بیت المقدس آمد، اتفاق نظر وجود ندارد ين عق ً  برخى بـر ا انـد كـه ويلیـام، اصـالتا
انـد، بعضـى نـیز وى را انگلیسـى و  اى او را اھل ايتالیا به شمار آورده اھل فرانسه بوده و عده

يكى از علل اختالف در خصوص سرزمین اصلى ويلیام . اند  عده ديگرى او را اھل آلمان دانسته
صورى، تشابه اسمى او با اسقف ديگرى از اھالى انگلستان بوده است كه بـه دلیـل اقامـت 

شناسند؛ در واقع بايد گفـت او ويلیـام صـورى اول اسـت  در صور، او را با نام ويلیام صورى مى
صورى دوم، مولـف  م رياست اسقف1170كه در سال  ھاى صور را به عھـده داشـته و ويلیـام 

ّل(كتاب مورد نظر ما، از او  ند ياد مى» سلف بزرگ ما«با عنوان ) صورى او كه وى . ك از آن جـا 
 .اند اى او را فرانسوى االصل دانسته مدتى در فرانسه و ايتالیا به تحصیل پرداخته، عده

حسن حبشى معتقد است كه او فرانسوى، آلمانى، انگلیسى و يا ايتالیايى نبوده، بلكه پدر 
او از سكنه بیت المقدس و احتماالً متولد قدس بوده و شايد جزء ھزاران نفرى بوده كه ھمراه 

 .اند، البته او در اين خصوص نظر قطعى نداده است سربازان صلیبى وارد قدس شده

  تحصیالت و مشاغل) ب

ويلیام از ابتداى طفولیت میل زيادى به درس و تحصیل داشت و ناگزير بـه تعـدادى از مـدارس 
مرتبط بودنـد،  عصر خود كه بعضى وابسته به ديرھا و كنیسه به كـاخ پادشـاه  ھا و برخى نیز 
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ً از طبقات باال به شمار مى دانش. كرد رفت و آمد مى ھا . آمدنـد آموزان اين مدارس غالبا او بعد
شان داد سیحى ن عالیم م . تحصیالت خود را در فرانسه ادامه داد و عالقه زيادى به مطالعـه ت

شلونه  در ) بارسـلون(ھمین موضوع باعث شد كه تعدادى از بزرگان دينى، از جمله بطرس بر
قد بــود ويلیــام آينــده درخشـانى خواھــد داشــت،  اســپانیا از او حمايـت كننــد، چـرا كــه او معت

ند و تـا  حمايت سیحى طـى ك ھاى او باعث شد كه ويلیام مراتب پیشـرفت را در كلیسـاى م
قدس، بـوده . ھاى صور ترقى نمايد مقام رياست اسقف از ديگر حامیان وى فولشرز، بطريق م

سال  كه به ويلیام كمك كرد به ھمراه عده مدت دو  جا بـه  به ايتالیـا اعـزام شـود و در آن  اى 
باط وى بـا برخـى از مراكـز . تحصیل كند از عواملى كه دامنــه اطالعـات او را گسـترش داد، ارت

نوان 1167فرھنگى در سال  مورى بـه ع طرف پادشـاه ع لب ھیـأتى از  م بوده اسـت او در قا
ھده شد تـا معا ین مملكــت  سفیر نزد امپراطور بـیزانس امانوئـل، بـه قسـطنطنیه اعـزام  اى ب

جا بـود كـه  در ھمین. التینى و امپراطورى بیزانس براى پشتیبانى از حمله به مصر منعقد كند
به . ويلیام اطالعات خود را در خصوص زبان يونانى تكمیل كرد پادشـاه عمـورى اعتقـاد زيـادى 

 .وى داشت و از او خواست كه كتابى درباره تاريخ مملكتش بنويسد
او مدتى نیز تربیت بلدوين چھارم، فرزند عمورى را بر عھده داشت و اين امر زمینه ارتباط او را 

شار . با شمار زيادى از رجال دربار و اشراف مملكت فراھم كـرد به عنـوان مست او مـدتى نـیز 
ين شـغل را بـر  پادشاه عمورى خدمت كرد كه قبل از او رالف، رئیس اسقف ھاى بیت الحـم، ا

 .عھده داشت

  تألیفات و آثار علمى) ج

ير درآورده كــه دو جلــد آن بـا  شته تحر به ر تاريخى، سـه كتـاب  ويلیام صورى در باب مسائل 
ھاى مجمع كلیسـا بـوده  ھاى صلیبى ارتباط نزديكى دارد و كتاب سوم وى درباره فعالیت جنگ

بوده  1178كه در اواخر سال  شركت كننــدگان آن  یام جـزء  میالدى در روم منعقـد شـده و ويل
ضاى شـاه عمـورى، كتـاب انجـازات الملـك عمـورى . است را  Gesta Amolrici Regisاو به تقا

تابى در مــورد مملكتـش از . درباره وى نوشت سپس پادشاه عمورى به او پیشنھاد كرد كه ك
ويلیام اين كتاب را نوشت و مطالبى درباره امــیران .  ھا بوده بنويسید زمانى كه در دست التین

نوشت كه  Gesta arientalium prinlirnشرقى بدان افزود و تحت عنوان اعمال امراء المشرق 
ً اين دو كتاب از میان رفته كه دربـاره جنـگ. اند ظاھرا ھـاى  اما كتاب مفصل او يعنى تاريخ كبیر 

 40.صلیبى است، در قرن شانزدھم میالدى توجه پژوھشگران را به خود جلب كرده است

 روش كار كتاب تاريخ كبیر يا تاريخ الحروب الصلیبیة) د

شام، بیــن  سالمى شـرق؛ يعـنى مصـر و  تاريخ دو مركـز مھـم ا اين كتاب يك دوره نود ساله 
اى از مباحث كتاب نیز درباره منـاطقى چـون   پاره. گیرد را در بر مى) م1094 -  1184(ھاى  سال

تاب خـود بـا پـیروى از روش . باشد عراق و آسیاى صغیر مى ويلیام صورى در تقسـیم بنـدى ك
شود، بھره جسته  ، كه امروزه به جاى آن از فصل يا باب استفاده مى»كتاب«قدما از اصطالح 

ويلیـام، كتـاب . اسـت» گفتار«است و ھر كتاب را به چند فصل تقسیم كرده كه منظور از آنھا 
ھـا  ھمـه بخـش. بخش تقسیم كرده و ھر يك را با عنوان كتاب آورده است 23بزرگ خود را به 

ً از نظر تعداد صفحه برابرند، به جز كتاب آخر كه كوچك او در بحـث خـود، بـراى . تـر اسـت تقريبا
به او اختصـاص  تاب  ھر پادشاه دو كتاب اختصاص داده است، غیر از گودفروى كـه تنھـا يـك ك
نوان  كه بـه ع سانى  يافته، زيرا مدت حكومت وى از يك سال تجـاوز نكــرده اسـت و او جـزء ك

آيـد و از میــان آنھـا،  پادشاه، حكومت مملكت بیت المقدس را بدست گرفتند به حسـاب نمـى
 .تنھا كسى است كه توانسته است لقب حامى مزار مقدس را دريافت نمايد

ھـاى ھـر كتـاب  فصـل. ھم چنین ويلیام، درباره بولروين چھارم، سه كتاب اختصاص داده است
ً سى فصل . ھاى كوتاھى در حدود يك صفحه و حداكثر دو صفحه است بخش ھر كتاب، تقريبا

 .اى از مطالب قبلى است است به جز فصل آخر كه خالصه
 :بپردازد، ھشت كتاب به صورت مقدمه آورده است» گودفروى«ويلیام قبل از آنكه به 
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قدس صـحبت  در كتاب سازى  ھاى اول، دوم و سوم، از بیدارى يا خیزش مسیحیت براى آزاد 
را كـه از طاليـه داران لشكركشـى اول مسـیحیان غیـر » پطـرس ناسـك«ھـاى  كرده و فعالیت

سپس به تجمعات آن در قسطنطنیه پرداخته و تصرف نیقیـه و . نظامى بوده، شرح داده است
به آسـیاى صـغیر را توضـیح داده اسـت پیش صرف شـمال شـام و . روى  در كتـاب چھــارم، از ت

جم بـه محاصـره انطاكیـه و  تاب پن ته و ك شروع محاصره انطاكیه بدست مسیحیان سـخن گف
 .تصرف آن اختصاص يافته است
صره و پـیروزى ھا و دست  كتاب ششم، شامل گرفتارى شان  آوردھاى صلیبیان از ايـن محا ھاي

در كتاب ھفتم، اين بحـث . باشد، كه زمینه ساز جدائى و انشقاق در بین صفوف آنھا شد مى
قدس ادامــه  افتـاد آنھـا پیـش را طرح كرده كه اگر اين اتفاق مى یت الم شان را بسـوى ب روى 

قدس اسـت. دادند مى تاب. كتاب ھشتم، مربوط به پايان سفر حج و تصـرف  ھـاى نھـم،  در ك
مرو » ملـك بولـد ويـن اول«و » گادفروى«دھم، يازدھم و دوازدھـم مطـالبى از  سترش قل و گ

موده  كر ن ناآرامى در شـمال شـام ذ حكومت او آورده و سپس مباحثى دربـاره بلــدوين دوم و 
 .دھد است كه كل اين مطالب، جلد اول كتاب فعلى ويلیام صورى را تشكیل مى

قرار  مباحث كتاب سیزدھم تا بیست و سوم كه در جلد دوم كتاب فعلى ويلیام وجـود دارد، از 
 :زير است

گر سـرزمین: كتاب سیزدھم شـامل ھـاى التینـى  تصـرف صـور و گسـترش نفـوذ ممالیـك بردي
 .است

بعنوان امیر بیت المقدس و ناآرامى در سوريه شـمالى  foulgueشامل فولك : كتاب چھاردھم
 .است

بر امـیر نشـین درباره تالش: كتاب پانزدھم ھـاى  ھاى امپراطور يوحنا براى گسترش نفوذ خود 
 .التینى است

ــاب شــانزدھم ــد در : كت ــه ملیزن ــادرش ملك ــوم و م ــدوين س ــارى و مشــاركت بل ــامل ھمك ش
 .باشد فرمانروايى سومین ھجوم صلیبى مى

 .درباره تصرف عسقالن به جاى تداوم سومین ھجوم صلیبى است: كتاب ھفدھم
قدرت: كتاب ھجدھم صوص اوج  منـدى قــدس التیـنى در زمـان بلــدوين سـوم و سـرآغاز  در خ

 .باشد استیال بر مصر مى
 .شامل دوران عمورى اول و منازعه بر سر مصر است: كتاب نوزدھم
 .در باب كشاكش بر سر مصر است: كتاب بیستم

 .باشد در خصوص ناكامى بلدوين جذامى در سلطه بر بیت المقدس مى: كتاب بیست و يكم
 .شامل نزاع بر سر منافع شخصى است: كتاب بیست و دوم

نت : كتاب بیست و سوم در خصوص اين سؤال است كه آيا نجـات قــدس از توانـايى ريمـون ك
 پذير بود؟ طرابلس خارج بود يا بدست ريمون امكان

گیرى بیـن  ناء در ين بحـث در اث لت بـر آن دارد كـه ا طرح اين سؤال از سوى ويلیام صـورى دال
طرح و نوشـته شـده  براى تصـرف بیـت المقـدس بودنـد، م امیران صلیبى كه ھر يك در تالش 
است، در حالى كه اوضاع و احوال، به ويژه ظھور ايوبیان در مصر، خطرى براى صلیبیان بود كه 

ً پرداخته است سیر حوادث ھم نظر او را تأيید . ويلیام آن را درك كرده و بدان صادقانه و صراحتا
 .نموده است

عدھا بـه عربـى  شته شـده و ب بان انگلیسـى نو الزم به ذكر است كه اين كتاب، در اصل به ز
يكى، از سھیل : از اين كتاب، دو ترجمه به زبان عربى صورت گرفته است. ترجمه شده است

كار از كتــاب . زكار و ديگرى از حسن حبشى  History)در اين تحقیق از ترجمه عربى سھیل ز
of deeds done beyond the sea )استفاده شده است. 

  ھاى صلیبى نگرش ويلیام صورى به اسالم و مسلمانان در طى جنگ

خود آورده اسـت، ارائـه  در اين فصل نمونه كه در كتـاب دو جلــدى  ھـايى از نظريـات ويلیـام را 
 :دھیم مى
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  ذكر پیامبر اسالم و نحوه گسترش اسالم. 1

 :ويلیام درباره پیامبر اسالم و روند گسترش اسالم آورده است كه
له در  آيد، باورھـا و انديشـه ھاى قديم بر مى چه از تاريخ بنابر آن یه وآ صلى هللا عل ھـاى محمد

... محمدصلى هللا علیه وآله. دوره امپراطورى ھراكلیوس جاى پاى محكمى در شرق پیدا كرد
عوث از جانـب خداونـد ست مب كه پیـامبرى ا يره ... اعالم نمــود  و بـر شـرق، خاصـه شـبه جز

كــه كاشــته بـود توســط جانشــینانش بــه زور شمشــیر و ... و بـذرى. عربســتان اســتیال يافــت
يق وعـظ و ارشـاد سخت ھادن بـه باورھــاى  41گیرى و نه از طر گردن ن بار مـردم بـه  بـراى اج

 42.پیامبرصلى هللا علیه وآله منتشر شد
ويلیــام صــورى بــه ھنگــام توصـــیف انطاكیــه و تصــرف آن بــه دســت ملكشــاه ســلجوقى 

مده و جانشـینان محمدصـلى هللا علیـه وآلـه :... نويسد مى زمانى كه ھم شرق به لـرزه در آ
ھاى شرق مسلط شده و آنھـا را بـه مـذھب و ديـن و اعتقـادات فاسـد  بازور بر ھمه سرزمین

اين شھر از تحقیر پیامبران خود دارى كرده و در حد توان خود از پذيرش ) مردم(خود در آوردند، 
 43.امتناع كرده بودند) مسلمانان(سیطره قوم كافر 

  رفتار عمر در قدس. 2

ساكنان آن بررسـى ھـاى دقیقـى انجـام  عمر در مدت اقامت خود در اين شھر، در باره احوال 
كه خرابـه. ... داد قى  وى در خصوص موقعیت و محل كلیساى قیامت نیز تحقیق كـرد  ھـا و با

او دستور به تجديد بنـاى كلیسـا داد و بـراى ايـن امـر . ھاى كلیسا به او نشان داده شد مانده
مر را  گر ملزومـات، نظـیر چـوب و سـنگ مر پول كافى اختصاص داد و صنعتگران و كارگران و دي

ھـاى بـا  سپس زمین. اى كه ساختمان بنا، در مدت كوتاھى به پايان رسید آماده كرد، به گونه
مات  ھا و ملزو ارزشى را به اين كلیسا اختصاص داد كه عوايد حاصل از آنھا براى بـرآوردن نیاز

 44.رفت به كار مى... ھا و كلیسا و تعمیر و تعويض وسايل آن، نظیر مشعل

  اطالق واژه كفار بر مسلمانان. 3

ويلیام صورى در جاى جاى كتاب خود از مسلمانان با واژه كفار نام برده اسـت؛ بـراى مثـال در 
سد مبحث تصرف انطاكیه به دست ملكشاه سلجوقى مى لقـد اصـبحت خاضـعه للكفـره : نوي

 45.أى للمسلمین

  فتح فلسطین به دست مسلمانان. 4

 :كند ويلیام دلیل اصلى فتح فلسطین به دست مسلمانان را اين گونه بیان مى
ــاطق  ــر ســر من ــان ب ــان و رومی ــان ايرانی ــل از ] مــرزى[می ــدكى قب ، درگــیرى وجــود داشــت و ان

جـا را ويـران سـاخت،  او شھرھاى آن. به سوريه حمله كرد) پادشاه ايران(مسلمانان، كسرى 
كسـرى . ھا را خـراب كـرد و مردمـان آن را محبـوس سـاخت ھا را به آتش كشید، كنیسه خانه

تل رسـاند و  36پس از آن كه بر قدس دست يافت،  صـلیب «ھزار نفر از ساكنان آن جا را به ق
بعد از مدت كوتاھى، قیصر حكومت روم را در دسـت گرفـت . ... را با خود به ايران برد»  صلبوت

از اين رو، زمانى كـه ... ھاى تحت تابعیت او را ويران ساخت و پس از جنگ با كسرى سرزمین
ست  ھا به اين سرزمین عرب ھا وارد شدند، شھرھا را متروك يافتند و با استفاده از فرصـت بد

قى . آمده به طرف قدس حركت كردند جز عـده كمـى از مسـیحیان، كسـى با در اين شـھر، 
 46.نمانده بود و اعراب در مقابل دريافت جزيه، به آنھا اجازه اقامت در شھر دادند

  تشريح وضع قدس. 5

ھانى بـود كـه  و بدين طريق، شھر قدس تحت سلطه دشمنان بى ايمان درآمد و علت آن گنا
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لم و سـتم را . شديم مرتكب مى) مسیحیان(ما  يوغ بنـدگى و ظ شھر قـدس چھارصـد سـال 
سلطه داشـت، وضـعیت  تحمل كرد و در اين مدت، بسته به روحیات امیر و حاكمى كه بـر آن 

گرايید؛ حـال  شد و گاھى ھم به وخامت مى گاھى اوقات اوضاع بھتر مى. كرد شھر تغییر مى
 ... .47او شبیه مريضى بود كه با تغییر آب و ھوا مرض وى شدت و ضعف پیدا كند

 ستايش ھارون الرشید. 6

با اين وجود خداوند در دوره حكومت ھارون الرشید حاكم بى نظـیر و قابـل «نويسد  ويلیام مى
شت؛ شخصـیت  نى دا ستايش بر تمام شرق سلطه داشت؛ امن و آسايش را بر ملتــش ارزا

شرق اسـت جاب و شـگفتى در  ».بزرگ و تسامح و ادب كم نظیر اين مرد تا به امروز مايه اع
48 

  گیرى بر مسیحیان از سوى مسلمانان ھايى از آزار و سخت نمونه. 7

یل احسـاس ) تخريب كلیسا(بعد از اين  ً بـه دل ضعیت صـرفا اوضاع مسیحیان بدتر شد و اين و
ضافى  ياس و ناامیدى ناشى از تخريب كلیسا نبود، بلكه سختگیرى ھـاى ناشـى از خـدمات ا

شد و  ھاى سنگین طلب مى شد؛ از آنھا جزيه و مالیات تحمیل مى) مسیحیان(بود كه بر آنھا 
عالوه بـر . اين كارھا بر خالف عرف و امتیازھايى بود كه حكام پیشین به مسیحیان داده بودند

مى نه اين، از اجراى مراسم دينى ممانعت به عمل  بور بـه مانـدن در خا مد و آنھـا را مج ھـا  آ
يده شـوند مى مردم د شتند میـان  پـس از . كردند، به ويژه در ايام و روزھاى مقدس جرأت ندا

نه مدتى، خانه چرا كـه دشـمنان بـه خا شان  ھاى مسیحیان نیز براى آنھا نا امـن گرديـد،  ھاي
مه مجـازات مـى سنگ و آشغال و كثافت پرتاب مى شان  كردند؛ آنان بدون محاك شـدند؛ اموال

ھــا دزديــده  رفــت؛ فرزنــدان و دخترانشــان از خانــه ھايشــان بــه ســرقت مــى مصــادره و دارايــى
ھاى شیرين، مسیحیان مجبور به تـرك ديـن  ھاى ماليم و وعده شدند و به زور يا به سخن مى

 49.گرديدند خويش مى
 :كند ويلیام مورد ديگرى از آزار مسلمانان به مسیحیان را اين گونه وصف مى

نه. مسجد االقصى براى مسلمانان اھمیت خاصى داشت اى  مرد مسلمانى براى اين كه بھا
اى را بــه مســجد  پیــدا كنــد تــا مســیحیان را از قــدس اخــراج كنــد، شــبانه جســد ســگ مــرده

روند، جسد سگ را در  اندازد و ھنگامى كه مسلمانان براى اداى نماز صبح به مسجد مى مى
جماعـت خشـمگین بـا . انـد كنند كه مسیحیان اين كار را انجـام داده بینند و فكر مى آن جا مى

مه مسـیحیان را بگیرنـد حركت در شھر و ايجاد سر و صدا تـالش مـى تل ھ . كننـد تـا حكـم ق
بیند  يك جوان مسیحى كه اوضاع را چنین مى. كنند مسیحیان نیز خود را براى مرگ آماده مى

 50.گیرد تا بقیه نجات يابند به دروغ، اتھام انداختن جسد را به گردن مى

  برخورد نامناسب سالجقه با زائران مسیحى. 8

بــدنبال شكســت امــپراطور بــیزانس از ســالجقه و ايجــاد شــرايط نامناســب بــراى مســیحیان، 
صورى . ناامیدى شديدى ساكنان سرزمین فلسطین را در بر گرفته بود در اين خصوص ويلیــام 

كــه در ) اروپــا(پــس از آن كــه گــروه بزرگــى از مســیحیان يونــانى و التیــن «: آورده اســت
دادند كـه  رو شده بودند، به آنھا اجازه ورود مى ھاى دشمن با مرگ به ھزار گونه روبه سرزمین

ھـاى شـھر  اين گروه به قصد زيارت اماكن مقدسه وارد بیت المقدس شوند، اما نگھبان دروازه
از . بپردازند) به عنوان جزيه نقدى(داد كه يك سكه طال  فقط به شرطى به آنھا اجازه ورود مى

كه بـه  شتند  آن جا كه بسیارى از حجاج دارايى خود را در راه از دست داده بودند و چیزى ندا
یش از ھــزار نفـر از  عنوان جزيه پرداخت نمايند، اين مسئله بحران بدين ترتیـب، ب سـاز شـد و 

حجاجى كه منتظر ورود به شھر بودند، در بیرون ديوارھـاى شـھر از گرسـنگى و بـى لباسـى 
حجــاجى ھـم كــه توانــايى پرداخــت جزيــه را داشــتند وضــع بھــترى  51.جـان باختنـد) عیـارى(

ھر آن در معـرض اھانـت ھـا و تھاجمـات قـرار داشـتند و ممكـن بـود فـردى بـه  نداشتند، چون 
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 52.»صورتشان آب دھان بیندازد يا مشتى بر گوششان بنوازد
ويلیام درباره رفتار بد تركان با مسیحیان و رفتار خوب و مناسب مصريان و ايرانیان با مسیحیان 

مد«: آورده است كار آ سرش الظـاھر، بـر سـر  اى را كـه  وى معاھـده. بعد از مـرگ الحـاكم، پ
پدرش كنار گذاشته بود با رومانوس امپراطور قسـطنطنیه تجديـد كـرد و امتیـاز سـاخت مجـدد 

 ... .كلیساى قیامت را به آنھا اعطا كرد
فت و ھاى متوالى كه ھر روز شكل جديدى به خود مى با اين حال گرفتارى ... گرفت، پايـان نیا

به كـار  ھاى تازه شد، تنبیه ھر وقت كه امیر يا نماينده جديدى از طرف خلیفه فرستاده مى اى 
مپراطور  شد و ادعا مى ھاى ديگرى اموال مردم چپاول مى شد و با شیوه گرفته مى شـد كـه ا

خراب ) خلیفه( یات، كلیسـاھا را  دستور داده است كـه در صـورت تـأخیر پرداخـت جزيـه و مال
مان حكومـت ايرانیــان ... بكنند غداد(با اين ھمه، در ز و مصـريان، مسـیحیان اوضــاع ) خلیفـه ب

سرزمین صر و ايـران را در بـر  بھترى داشتند، ولى با افزايش قدرت تركان به حدى كـه  ھـاى م
به سـلطه  گرفت، اوضاع و احوال مسیحیان دوباره رو به وخامت گذاشـت و وقـتى كـه قـدس 

لت  قوم(آنھا در آمد، م ند در طـول ) يـا  ھـاى عظیمـى را متحمــل  گرفتـارى 53سال، 38خداو
 54.شدند

  برخورد نامناسب تركان با مقدسات مسیحیان. 9

 :نويسد ويلیام صورى در اين خصوص مى
كردند؛ اماكن مقـدس را آلـوده سـاخته و كاھنـان را از  ھا حرمت مقدسات را رعايت نمى ترك«

آنجا بیرون انداخته بودند؛ آنھا كلیساھا را براى كارھاى پست و ناپاك بكار گرفته و از برخـى از 
ھــا و ديگــر حیوانــات بــاركش اســتفاده  ھــاى مقــدس بــه عنــوان اصـطبل اســب ھــا و كــاخ اتــاق
سب نداشـت؛  مى ين امـاكن تنا شان ا كردند و در آنھا كارھا و مشاغلى داير شده بود كه با 

ته ... ھاى قديسین از ديوارھا محو شده و عكس بر سـر ايـن تصـاوير ريخ خود را  تركان خشم 
ھايشان را كنده بودنـد  بودند؛ انگار كه آن اشخاص زنده بودند، چشمانشان را در آورده و بینى

 55».ھا را با گل و كثافت و نجاسات آلوده كرده و يا پوشانده بودند و عكس

خیانــت مســیحیان ســاكن شــھرھا و ھتــك حرمــت نــوامیس مســیحیان توســط . 10
  تركان

كه مدتھا به درازا كشید، فردى مسـیحى از اشـراف شـھر بـه » رھا«در جريان محاصره شھر 
شتند، بـه » بوھیمونـد«اھالى خیانت كرد و لشكريان صلیبى را كـه تحـت فرمانـدھى  قرار دا

ثه. شھر راه داد دھـد كـه  اى رخ مـى در جريان مذاكرات پنھانى اين فرد با سران صلیبیان، حاد
 :اين حادثه از قرار زير است. كند انگیزه او را براى راه دادن مسیحیان تشديد مى
شـود بـا  فرستد موقعى كه پسر وارد خانه مى روزى فیروز از محل كار، پسرش را به منزل مى

شود كه مادرش در آغـوش يكــى از  شود و متوجه مى رو مى اى روبه منظره زشت و خواركننده
بر مـى جوان دچار رعب و وحشت مى. امراى ترك است نزد پـدر  گـردد و  شـود و بـه سـرعت 

یف مـا را : گويد كامى مى دھد و با تلخ واقعه را به او خبر مى آيا كـافى نیسـت ايــن سـگانِ كث
كشـند تـا  كوبند و ھر روزه امالك كلیسا را دزدانه باال مى تحت يوغ و عبوديت و بندگى فرو مى

گر قــرار اسـت زندگـى  جايى كه قوانین ازدواج را پايمال كرده و روابط آن را از ھم مى گسلند ا
ھم  چـه مسـتحق ھا را به پايان رسانده و آنھا را به آن كنم، به كمك خداوند اين اھانت انـد خوا

 56.رساند

 عھد شكنى امیران ترك در مبادله اسیران و فروش شھرھا. 11

ھايى از كتاب به معاھداتى كه میان امیران ترك و لشكريان صـلیبى بسـته  نويسنده در بخش
ند شـھر و . شود، اشاره دارد مى ً افـرادى ھسـتند كـه حكومـت و امـارت چ اين امـیران عمـدتا

كنند و در  حومه را بر عھده دارند و با عقد قرار داد با صلیبیان از مقاومت در برابر آنھا پرھیز مى

Page 10 of 20

3/23/2016file://G:\Web\hosseini\islam\articles-1\66.htm



مورد بـه عھـد شـكنى  عوض امنیت و موقعیت خود را حفظ مى نماينـد، ويلیـام صـورى در يـك 
 :نويسد كند و مى اشاره مى Balasامیرى از تركان بنام باالس 

اى  معاھـده) كونـت(يكى از اشراف و بزرگان ترك بـه نـام بـاالس از قبـل حـاكم سـروج بـود بـا 
عوت مــى... شود بندد و خواھان روابط دوستانه بین آنھا مى مى تا بـراى  روزى از كونت د ند  ك

اما كونت از اين توطئه . مھمانى به قلعه او برود، ولى قصدش آن بود كه وى را به قتل برساند
بدر مـى مطلع مى عده. بـرد شود و از مھلكه جان سـالم  اى از ھمراھـانش بـه  در ايـن واقعـه 

ً بین دو طرف مبادله مى اسارت در مى گیرد كه ديگر  شوند، اما بلدوين تصمیم مى آيند كه بعدا
گرى از تركـان بـه نـام . با ھیچ تركى پیمان دوستى نبندد حاكم دي قه  ین منط در نزديكى ھم

ما در . حكومت داشت Baldukبالدوك  وى شھر قديمى سمیساط را به كونـت فروختـه بـود، ا
 57.دستور داد گردن او را بزنند» بلدوين«و ... كرد برآوردن شروط عقد تأخیر مى

مان شـكنى  به نظر مى باالس و عھـد شـكنى او، پی رسد مولف در صدد است با نقل حادثـه 
ستقل و كوچـك  الزم به ذكر است كه فروش شھرھا و حاكمیت. بلدوين را توجیه نمايد ھاى م

و معاھــده آنھــا بــا مســیحیان نشــانگر نــاتوانى حكومــت مركــزى و تفــرق نیروھــاى مســلمان 
 .باشد مى

  عامل ترس و وصف لشكريان مسلمان. 12

انطاكیه را محاصره كرد تا مسیحیان را از آن بیرون كند، محاصره مدتى به » كربوغا«زمانى كه 
درازا كشید، مسیحیان فردى را براى مذاكره نزد وى فرستادند و او از ديـدن ھیبـت و عظمــت 

چه را در خـالل ديـدار بـا   گیرد كه ھر آن تصمیم مى... شود و لشكر مسلمانان دچار تعجب مى
بت ايـن امــیر مغـرور و  كربوغا اتفاق افتاده به طور مفصل بیان كرده و گفتـه يدھا و ھی ھـا، تھد

اما گودفرى با نگرانى از اين كه بیان اين مطالب بـه  58متكبر را براى عموم مردم توضیح دھد،
خواھـد كـه از  مى) فرستاده مذكور(صورت مفصل باعث رعب و وحشت مردم شود، از پطرس 

.ذكر جزئیات خوددارى و تنھا به اين مسئله اشاره كند كه دشمن خواستار ادامه جنگ اســت
59 

عدد در موقعیـت  اين نكته نشان مى كثرت  بودن و  ھز  دھد كه سپاھیان مسلمان از نظـر مج
 .ھاى اين سپاھیان اشاره نكرده است مطلوبى قرار داشتند، اما نويسنده به ويژگى

 وصف غنايمى كه از كربوغا گرفته شده بود. 13

 :نويسد ويلیام در اين خصوص مى
به اردوگاه دشمن برگشته و در آن جا مقادير زيـادى از ) مسیحیان(بعد از پايان جنگ، مردم با 

اى كـه  ھاى شرقى يافتند به گونه ھا و دفینه ھايى از گنجینه انواع اشیاء ضرورى و نیز اندوخته
ھـاى حريـرى و لبـاس  گیرى كاالھايى، ماننـد طــال، نقـره، جواھـر، پارچـه ارزش گذارى و اندازه

مقدارى ظروف زيبا؛ ھم از لحاظ ساخت ھم از لحاظ مـوادى كـه در . قیمت غیر ممكن بود گران
عـالوه . در آن موجود بود... ھاى اسب، رمه و ھم چنین، گله. آن به كار رفته بود، وجود داشت

 60.شد بر اينھا، مقادير زيادى مواد غذايى و حبوبات نیز يافت مى

  استفاده مسلمانان از ساحران در جنگ. 14

مى قدس  تـوان  اى كـه از ذكـر آن نمـى حادثـه: نويسـد ويلیام صورى در ادامــه بحـث محاصـره 
گذشت اين است كه در بین اسباب جنگى كه مسیحیان در خارج از ديوارھاى شھر قرار داده 

بى و كشـتار  ھاى بزرگ را به داخل شھر پرتـاب مـى اى بود كه صخره بودند، وسیله كـرد و خرا
توانند  متوجه شدند كه به ھیچ وجه نمى) مسلمین(وقتى كه كفار . آورد فجیعى به وجود مى

با اين وسیله مقابله كنند، دو جادوگر استخدام كردند تا با وردھاى خـود آن را بـه يـك وسـیله 
خود بودنـد، . ضعیف تبديل كنند يوار مشـغول خوانـدن اوراد  عى كـه ايـن جـادوگران روى د موق

ند،  سنگى از ھمین وسیله به آنھا برخورد و ھر دو به ھمراه سه جوان، كـه دستیارشـان بود
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 61.از باال افتادند

 )ثروت و تكبر(وصف مردمان معره . 15

ره مى ُ  :نويسد وى در وصف مردمان مع
متكبر و مغرور بودند و به دلیل آن كـه تعـداد . ساكنان اين شھر به مال و ثروت ھنگفت خويش

خود  را در درگـیرى) مسـیحیان(زيادى از افراد ملت مـا  به  ھـاى قبلــى كشـته بودنـد، بسـیار 
شى مـى مى نه بـود كـه ھمیشـه بـدان  بالیدند و فخر فرو كردنـد و ايـن عمــل آن قـدر قھرمانا

ھـا را نثــار  آنھا لشكريان مسیحى را به حدى تحقیر كردند كه انواع دشـنام. كردند مباھات مى
شده بـود  ھايى كه بر روى ديوارھا و برج كردند و به صلیب بزرگان و رھبران ما مى ھا قرار داده 

 62.انداختند ھاى مقدس آب دھان مى كردند و بر اين تمثال بى احترامى مى
مى سكنه ايـن شـھر از خودشـان  مدافعان : نويسـد در ادامه ويلیام صورى درباره نحوه دفـاع 

ره(داخل ديوارھاى شھر  ُ ھا و اشـیاء مختلــف را  كردند؛ سنگ با تمام توان از خود دفاع مى) مع
بور بودنـد  به سوى حمله كنندگان پرتاب مى كردند و حتى كندوھاى زنبور عسل را كه پر از زن

 63.و آتش و گچ زنده را نیز به كار گرفتند، ولى سرانجام ناكام ماندند

  حمله راھزنان به لشكر مسیحیان. 16

 :نويسد صورى مى
تنھـا مشـكل . حركت كردند، ھمه چیز بر وفق مراد آنھا بـود»  معره«ھنگامى كه مسیحیان از 

مى له  نان گـاه  آنھا، آزار و اذيت راھزنان بود كه به طور مداوم به عقبه لشكر حم كردنـد؛ راھز
ُسن كه توانـايى ھمراھـى بـا لشـكر را نداشـتند  گاھى به صورت مخفیانه به افراد مريض و م

به ) كنـت(كونـت . پرداختند بردند و به قتل و غارت مى ھجوم مى با ايـن حمـالت  مجبـور شـد 
 64.كرد اى كه خودش در آخر لشكر حركت مى شدت برخورد كند، به گونه

  كمك رساندن حكام برخى از شھرھا به مسیحیان. 17

 :ويلیام صورى در اين باره مطالبى آورده است از جمله آن كه
حكـام . كردنـد زمانى كه لشكر زائران مسیحى از شھرھاى شیزر، حماه، و حمص عبور مـى«

عالوه بـر ايـن، در  اين شھرھا ملزومات و وسايل آسايش و رفاه مورد نیاز آنھا را فراھم كردنـد 
طال، نقـره،  ھاى بین راه و قلعـه سرزمین ھدايايى از  ين منطقـه قـرار داشـت،  ھـايى كـه در ا

ھــاى حیوانــات و ديگــر ملزومــاتى كــه بــراى زنــده مانــدن در صــحرا الزم اســت، در اختیــار  گلــه
شھرى نبـود كــه ... گرفـت مسیحیان قرار مـى در ايـن منطقـه چـه در شـمال و چـه در جنـوب 

 65.»مسیحیان از آنجا عبور كنند و ھدايايى براى آنھا فرستاده نشود
مى روى نیروھـاى صـلیبى ھمیشـه ناشـى از جنـگ  شـود كـه پیـش به اين ترتیب، مشـخص 

جويى و توانايى نظامى آنھا نبوده، بلكه اھالى برخى از شھرھا كه تسـلیم شـده بودنـد، بـه 
ً به خاطر حفـظ  درباره اين كه، اين كمك. رساندند آنھا يارى مى ھا از روى ھمدلى بوده يا صرفا

 .اى نكرده است امنیتشان بوده است، به روشنى معلوم نیست و مولف نیز بدان اشاره

 )كارى خیانت(رفتار مسیحیان ساكن در بالد اسالمى . 18

مى در : نويسـد ويلیام صورى در خصوص عبور لشكريان مسـیحى از نزديكــى شـھر طـرابلس 
ند  سیحى در ايـن شـرايط گرفتـار بود یش از دو ھـزار م طرابلس ب ، )سكونت داشـتند(شھر 

مى يك  یام  زمانى كه شـنیدند لشـكر مسـیحى بـه شـھر نزد به فرمانـدھان لشـكر پ شـود، 
ند، چــون  صره كن كه اگـر الزم شـد شـھر را محا رساندند كه از كنار شھر بزرگوارانه نگذرند، بل
احتمال دارد شھر در عرض چند روز به تصرف آنھا درآيد و اگر ھم چنین نشـد، مبلـغ ھنگفتـى 

 66.جا ابقا كنند تا آزادى مسیحیان در بند را فراھم كند پول از حاكم بگیرند و او را در آن
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  برخورد اھالى مصر با مسیحیان ساكن قدس. 19

بعد از آن كه مسیحیان انطاكیه را تصرف كردند، اقتدار تركان و ايرانیان در منطقـه رو بـه ضـعف 
خبر دادنـد كـه . گذاشت ھا  به آن ما  مصريان با استفاده از اين فرصت، قدس را تصرف كردند، ا

ھمـه : نويسد در نقل اين روايت، ويلیام صورى مى. شوند  لشكريان صلیبى به شھر نزديك مى
سیحیان(روى لشـكر مـا  مسلمانان در مسجد جمع شدند و در باره جلوگـیرى از پیـش بـه ) م

سیحى را  مشاوره پرداختند؛ ابتدا تصمیم گرفتند در صورت پیش ساكنان م روى صلیبیان ھمه 
يران كننـد مل و سیح را نـیز بـه طـور كا امـا ... بكشند و پس از تخريب كلیساى قیامت، قبر م

ھـا خواھـد افـزود و  باالخره به اين نتیجه رسیدند كه چنین عملى بر دشمنى و خشم صلیبى
جاى آن در صـدد برآمدنـد ھمـه دارائـى به  ھـا و  براى ھمین از اين تصمیم صرف نظر كردنـد و 

لغ چھــارده ھـزار سـكه طـال  ھا مب بـه عنـوان (اموال آنھا را از دستشان بگیرند؛ از اين رو، از آن
ايـن مبلــغ بـه ... در خواست كردند و اسقف بزرگ شھر مجبور به پرداخت اين مبلغ شد)  جزيه

 67.قدرى زياد بود كه ارزش ھمه امالك مسیحیان ساكن قدس در اين حد نبود
كفايت نكرد، بلكه ھمه مسیحیان جز زنـان، مريضـان ) مسلمانان(اين سرقت اموال براى كفار 

طراف بـر اثـر گرسـنگى و  و كودكان را از شھر بیرون كردند و در حالى كه آنان در روسـتاھاى ا
 68.باختند، لشكر ما رسید برھنگى جان مى

  فاطمیان و مسیحیان و خلیفه الحاكم. 20

 :نويسد ويلیام صورى در اين باره مى
كه  ھاى مسیحیان در تحت سلطه مصرى رنج كاھش يافـت، درسـت شـبیه فــرد زنـدانى  ھـا 

شود و تا زمانى كه الحاكم، خلیفه مصر شد وضع بدين منوال  گاھى به او استراحت داده مى
روايان قبـل از او پیشـى گرفـت  ھاى ھمه فرمان ھاى الحاكم، از جنايت ھا و جنايت شرارت. بود

ثل  ھاى بعد كه چیزھايى از ديوانگى وى مى تا حدى كه نام او براى نسل شـنیدند، ضـرب الم
بود. شد يب كلیسـاى قیامـت  شد، تخر كب  شتى كـه وى مرت ايـن كلیسـا در . از كارھــاى ز

اساس توسط ماكسیموس بزرگ، اسقف قدس و به فرمان امپراطور قسطنطیه بنا شـده بـود 
مادر . تجديد بنا شد) ھرقل(كه بعدھا در دوره ھراكلیوس  در روايات نقل شده است كه چـون 

داد تــا متھــم بــه طرفــدارى از  ھــا را انجــام مــى گــیرى الحــاكم مســیحى بــود وى ايــن ســخت
 69.مسیحیان نشود

  وصف قصرقاھره و جايگاه خلیفه فاطمى و سلطان. 21

: ويلیام صورى شھر قاھره و جايگاه خلیفه فاطمى و سلطان را ايـن گونـه وصـف كـرده اسـت
در نوع خود بى نظیر است و به شكلى ساخته ) دارالخالفه(به دلیل آن كه قصر اين پادشاه «

به تفصـیل آن را  شده كه كامالً با دنیاى ما غريب و متفاوت است، بھتر آن ديدم كه در اين جـا 
صیف ) خلیفه فاطمى(ھاى موثق كسانى كه آن امیر بزرگ  بر اساس گفته ند، تو را زيارت كرد

 .كنم
ھیو، حاكم قیساريه به ھمراه سلطان وارد قاھره شد و با ھمراھـان بـه طـرف كـاخى كـه در 

شد آنھـا از داخـل دھلیزھــايى كـه  نامیده مى( cascare)زبان مصرى كسكره  مايى  شد راھن
بعد از عبور از نگھبانان اول و دوم به يـك حیـاط وسـیع  70.ھیچ روشنايى نداشت، عبور كردند

بر آن مـى) بدون سـقف(روباز  كه نـور خورشـید  ھـاى  تابیـد و زمیـن بـا سـنگ ھدايت شـدند 
شت كـه  رنگارنگ و متنوع فرش شـده بـود و در اطـراف آن اتـاق ھـايى از سـنگ مرمـر قـرار دا

اى بود كه ابھت پادشاھى را بر   سقفشان با طال تزئین شده بود و از لحاظ مواد و ھنر به گونه
كه از آب زالل پـر بودنـد و ھـم تابید و حوض مى چنیـن انـواع  ھايى از سنگ مرمر وجود داشت 

 .تر از پرندگان منطقه ما بودند و براى ما ناشناخته بودند پرندگان كه بزرگ
بالً ديـده  بعد از عبور از اين محوطه به ساختمان ھايى رسیدند كه از لحاظ ھـنرى بـر آن چـه ق

ساختمان كه  ساختمان بودند، برترى داشت ھمان گونـه  ھـاى عـادى برتـرى  ھاى قبلـى بـر 
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در اين جا نیز انواع مختلفى از حیوانات بودند كه تنھا قلم يك نقاش يا ذھن يك شـاعر . داشت
پـس از عبـور از میـان . ھا را در خـواب مشـاھده كـرد توان آن قادر به خلق آنھاست يا فقط مى

در آن جا سلطان دو بار بـر . ھاى پیچ در پیچ، به خود قصر رسیدند دھلیزھاى تنگ و باريك وراه
زمین سجده كرد و با فروتنى در مقابل خلیفه ايستاد و چنان اظھـار تعبـد كـرد كـه تنھـا اليـق 
خداوند است سپس براى سومین بار در مقابل او خم شد و شمشیرش را از كمر گشوده بـر 

خلیفه بر روى آن با صورتى . ھا كنار رفت و تخت خالفت نمايان شد پس از آن پرده. زمین نھاد
متبسم و گشاده بر زمین نشسته بود و اطرافش را مشاوران و نزديكان خاصش احاطه كـرده 

 ... .71بود
پـس از آن . ھاى مسیحیان را مطرح كرد و خلیفه نیز آنھا را پـذيرفت  در پايان، سلطان خواسته

فه  ند، خلی ھیو، رئیس ھیأت مسیحیان از او خواست كه رضايت خود را با دست دادن تأيید ك
مان داد» ھیو«در ابتدا از اين كار اجتناب ورزيد ولى به اصرار سلطان با  ھیـو طـورى . دست پی

 .كرد كه اطرافیان او به وحشت افتادند آزادانه با خلیفه صحبت مى
مى كه در مصـر عمـالً  الزم به ذكر است كه ويلیام صورى در اين قسمت از كتاب اشـاره  ند  ك

 .كارھا در دست سلطان بود نه خلیفه

  ستايش خردمندى و درايت نورالدين زنگى. 22

ويلیــام صــورى بــا اشــاره بــه خردمنــدى، بصــیرت و آگــاھى نورالــدين زنــدگى، ســلطان مصــر، 
به ادامـه جنــگ اصـرار داشـتند و : نويسد مى با تمـام نـیرو  كان  یاس، تر در محاصره شـھر بان

لطمات شديدى به مدافعان شـھر زدنـد و بـا فشـارھايى كـه بـر مـردم وارد آوردنـد، آنھـا را در 
یاس از بالھـاى . آستانه تسلیم قرار داده بودند در اين اوضاع، پادشاه متوجه شد كه شھر بان

اين ... برد و نمايندگانى فرستاد تا از امیر انطاكیه و كنت طرابلس يارى بخواھد سخت رنج مى
 .دو امیر با نیروھاى خود به يارى مردم بانیاس شتافتند

اند و ھمگى با ھم بـه  پادشاه ملحق شده) ملك(به نورالدين خبر رسید كه اين دو فرمانده به 
كه از خردمندى و درايت بسیارى در ) نورالدين(طرف شھر بانیاس در حركت ھستند، اين امیر 

حوادث  كه عقـب نشـینى در جريـان خطـرات و  شد  تدبیر امور و كارھا برخوردار بـود، متوجـه 
ھـا و  نامعلوم نشانه عقل است و اين در حالى بود كه وى تا آن زمان موفق به گشـودن قلعـه

بود و مـدافعان تمــام امیـد خـود را از دسـت داده بودنـد بـه ايـن . ويران ساختن حصارھا شده 
 72.اى دورتر در سرزمین خود عقب نشینى كرد دلیل، دست از محاصره برداشت و به نقطه

  توطئه قتل نورالدين زنگى و اوصاف وى. 23

 :نويسد مؤلف درباره قتل نورالدين و خصال و اوصاف وى مى
ً  در نتیجه پیروزى» زنگى« ھـاى درخشـانى كــه در تصـرف شـھرھا بدسـت آورده بـود، شـديدا

عبر«گرفتار عجب و غرور شد و بالفاصله به محاصره  كـه در كنــار فــرات قـرار داشـت » قلعـه ج
اقدام نمود، اما در پى توطئه پنھانى حاكم شھر با برخى از اھل حرم و نزديكان او، چند تن از 
غالمـانش، او را در شـبى كــه از شـدت بـاده خـوارى مســت شــده بــود، در چــادرش بـه قتــل 

 .رساندند
كرد و بدين ترتیب آنھا ) پذيرايى(حاكم شھر از قاتلین زنگى در داخل ديوارھاى شھر استقبال 

حروم شـدن از حمايـت  از انتقام جويى خانواده وى رھايى يافتند و ھمه لشـكريان زنگـى بـا م
گرى . رئیسشان دچار ھزيمت شده و گريختند صل و دي در ) نورالـدين(دو فرزندش يكــى در مو

نورالدين مرد حكیم، عاقل و فرزانه بود و مطابق اعتقـادات دينـى . حلب به جاى وى نشستند
 73.خود، انسانى خدا ترس بود كه از لحاظ مالى ارث و میراث فراوانى از پدر برده بود

  علل ضعف مسیحیان و قدرت گرفتن مسلمانان در دوره صالح الدين ايوبى. 24

دھد كه مسئله اين است كه چرا پـدران مـا علـى رغــم شـمار اندكشـان، بـا  ويلیام شرح مى
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مى بود، شكسـت  دادنـد و چـرا نصـرت  شجاعت تمام، دشمنانى كه تعداد آنھا بسیار زيـادتر 
شد و آوردن اسم مسیحى، رعـب و وحشـت در  الھى و رحمت آسمانى شامل حال آنھا مى

لوب و ... . انـداخت دل مردمان خداشناس مى ين ايـام مغ ما در ا ً، مـردان  در حـالى كـه غالبـا
كه از آن مقھور دشمنانى مـى ستند و تـالش ھا كمــتر و ضـعیف شـوند  ً  تـر ھ شان عمدتـا ھاي

 .شوند ماند و در مقابل دشمنان مجبور به تسلیم مى نافرجام مى
يم؛ دلیـل اول دھد كه ما گرفتار لعن و نفرين الھـى شـده بررسى دقیق اين وضع نشان مى : ا

نان  آن كه اجداد ما مردان متدينى بودند و از خدا خوف داشتند، در حالى كه امروزه به جـاى آ
مل  كار نشسته نسلى شرور و فرزندانى گناه اند كه به ظاھر پايبند مذھب مسیح، ولـى در ع

طبیعى است كه خداوند يـارى خــود را از ايشـان دريـغ ... بدنبال ھمه نوع محرماتى ھستند و
اين حال و روز مردان عصر حاضر به ويژه ساكنان شرق است و اگر فردى بخواھد رذائل . نمايد

 74.اخالقى آنان را به تحرير بكشد، از كثرت مطالب و زشتى آنھا ناتوان خواھد بود
شرق مــى ھاى قبلى به سـرزمین جنگ جويان اولیه كه در دوره: دلیل دوم رفتنـد، بـراى  ھـاى 

مبارزه در راه عقیده خويش به امور نظامى و نظامى گرى عالقه داشتند و داراى تجربه كافى 
يادى در بـه كـار بـردن  در برخورد با مشكالت و گرفتارى ھارت ز ھاى معركه نبرد بودنـد و نـیز م

به علـت آرامــش مسـتمر و . ھا و ابزار آالت جنگى داشــتند سالح شرق  كس، سـاكنان  بـر ع
سكون بیش از حد، ضعیف گشته و در فنون جنگى و اصول رزمى مھارت نداشـته و در تنبلــى 

گروه  و كسالت و بى خبرى به سر مى بردند و به ھمین دلیل، عجیب نبود كه عده قلیلى بـر 
افرادى كه در كـار بسـت ابـزار آالت، ) جنگ(شدند، چرا كه در چنین كارھايى  كثیرى پیروز مى

سانى كـه در ايـن زمینـه آمــوزش  بر ك سر رشته و مھارت مستمر داشته باشند، به راحـتى 
 .كنند اند غلبه مى نديده

ھاى اولیه ھر شھر براى خود حاكمى داشت و بـا توجـه بـه بیـان ارسـطو  در دوره: دلیل سوم
آنھا . ديگر ارتباط متقابل نداشتند ديگر نبودند و با يك توان گفت كه اين شھرھا پشتیبان يك مى

در ھنگــام جنــگ نــیز بیــش از آن كــه از مســیحیان بھراســند، از ھــم پیمانــان مســلمان خــود 
گى  مى ھراسیدند اما در حال حاضر، ھمه اين ممالك تحت اراده يـك شـخص قـرار گرفتـه و زن

 75... .وحشى توانسته است كه بر ھمه آنھا استیال يابد و
نايى آنھـا در ايجـاد يـك پـارچگى و  ويلیام صورى در ادامه به نورالدين و صالح الدين ايوبى و توا

اى دون پايـه  صالح الـدين از خـانواده: گويد اعمال سلطه بر شھرھاى اطراف اشاره كرده و مى
 76.برخاسته است

  گیرى نتیجه

ھا به بار نیاورد؛ مدتى بیت المقدس بدسـت  ھاى صلیبى ھیچ نتیجه مادى براى صلیبى جنگ
قدس چـیره شـدند، تنھــا  یت الم آنان افتاد، اما به زودى مسلمانان آنان را عقـب رانـده و بـر ب

براى مسـلمانان و مسـیحیان، بـه  نتیجه مھم اين جنگ يى  ھا بـه ارمغـان آوردن مــرگ و بینوا
بود سطین  بل . خصوص سكنه آسیاى صغیر و فل طى ايـن دوران، كلمـه مسـیحى در مقا در 

ھمه غیر مسیحیان قرار گرفت و آزادسـازى سـرزمین مقـدس، فكــر مشـترك مسـیحیان اروپـا 
 .شد

فو گناھــان خويـش  نتیجه كلى اين مقاله آن است كه اروپايیان ثواب جنگ صلیبى را ھمانـا ع
در حالـى . ھا آن را طرح كردند، بـدين عقیــده دامـن زد كردند و جھاد مذھبى كه پاپ تلقى مى

نگ كه دنیاى غرب با انگیزه ھـاى  ھاى متفاوت متوجه شرق شد، جھـان اسـالم در آسـتانه ج
صلیبى وضعیت ناآرامى داشت؛ با شكست غزنويان، سالجقه بر سر كـار آمدنـد كـه آنھـا نیـز 

. ھاى مختلف اتابكان تقسـیم شـدند پس از مدتى در سراشیبى سقوط افتادند و به سلسله
در مصر، خلفاى فاطمى در حال افول بودند و حكومت ايوبیان جاى آنان را گرفت، در حالى كـه 

اى داشت،  خالفت عباسى بغداد براى تضعیف خلفاى فاطمى مصر با صلیبیان روابط دوستانه
) طلیطلـه(اندلس با سقوط امويان وارد يك دوران ملوك الطوايفى شد و صلیبیان با فتح تولد و 

 .ھا افتاد بر اندلس دست يافتند و جزيره سیسیل ھم به دست نورماندى
ين مسـیح، محمدصـلى هللا  به ھر حال، مسیحیان در اين زمان دين اسالم را يك بـدعت در د
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سندگان . كردند علیه وآله را ضد مسیح و اسالم را زيان آور تلقى مى كه نوي تصور مخدوشى 
ترى فرھنگـى  مسیحى سده ھاى ھشتم تا سیزدھم میالدى از خود ارائه دادند، بـه دلیـل بر

ھـاى اخالقـى  ايجاد شد، مسیحیان براى اسالم و پیـامبر آن، ضـعف... مسلمانان در اندلس و
شت، تالشـى  مسخره كردن مسلمانان تمسخر دين اسـالم را در پـى. اند زيادى بر شمرده دا

دادند؛ آنھا اسالم  بود كه صلیبیان براى ارائه چھره مخدوش و تحريف شده از اسالم انجام مى
مى به عنـوان  را دين خشونت، زور و شمشـیر  سانى«دانسـتند و آن را  معرفـى » ديـن تـن آ

سوى«نويسندگانى، چون . كردند مى در ... اسـپانیايى، پـیر معـزز، روبركتونـى و» پدرود آالفون
مى ھا و رديه نوشته . كردنـد ھاى خود درباره اسالم، اين ديـن را بـدعت و بـى محتـوا معرفـى 

ترى از اسالم به مسیحیان داد، اما مسیحیان بیشتر به  ھاى صلیبى شناخت واقع بینانه جنگ
نیز بیشـتر  شناخت شخصیت پیامبر اسالم صلى هللا علیه وآله توجه كردنـد تـا ديـن اسـالم و 

ھان اسـالم ھمـت گماردنـد، چـرا كـه شـناختى از  مورخان به شرح خلفـا امـیران و بزرگـان ج
 .اسالم نداشتند

بون در كتـاب انحطـاط و سـقوط امـپراطورى  نورمن دانیل در كتاب اسالم و غرب و نیز ادوارد گی
روم به شخصیت پیامبرصلى هللا علیه وآله، تعالیم و ھیبت وى پرداختــه و حكومـت شـھرھاى 

 .اند مكه و مدينه را نماينده ظاھرى حكومت دموكراسى نامیده
ھا، بلكه در فرانسه ادامه داد و  صورى كه تحصیالت خود را نه تنھا در ديرھا و كنیسه اما ويلیام

ھاى صلیبى حضور داشت، به عنوان يكى از  ھاى صور رسید و در جنگ تا مقام رياست اسقف
ساله ايـن جنــگ نويسندگان جنگ بـه زبـان ) م1094 - 1184(ھـا را از  ھاى صـلیبى تـاريخ نـود 

التینى به رشته تحرير درآورده است، بنا به اظھارات سـھیل زكـار، مـترجم عربـى ايـن كتـاب، 
آمیز به پیامبر اسالم اھانت كرده و از مسلمانان با واژه كفار ياد كرده  ھاى دشنام ويلیام با واژه

ھـاى  كند كه به زور در سـرزمین است او دين محمدصلى هللا علیه وآله را مذھبى معرفى مى
ھـاى فاسـد و اعتقـادات خرافـى خـود را در آن جـا رواج داده  شرقى گسترش يافته و انديشـه

او علت اصلى فتح فلسطین به دست مسلمانان را خالى بودن سكنه فلسطین و آزاد . است
زمـانى كـه : نويســد شــدن آنھـا از دســت پادشـاه ايــران بـه دســت قیصــر روم دانســته و مـى

ستم قـرار  لم و  مسلمانان بر قدس دست يافتند، اين منطقه چھارصد سال زير يوغ بندگى ظ
بط دوسـتانه. گرفت فه عباسـى را كـه بـا شـارلمانى و صـلیبیان روا اى  او ھارون الرشـید خلی

نه ھاى  گـیرى ھـايى از سـخت داشت، ستوده است و در سراسر كتاب خـود بـه نمو ھـا و آزار
مسیحیان از سوى مسلمانان، مانند تخريب كلیساھا، گرفتن مالیات، مصادره اموال، دزديـدن 

عده(فرزندان و دختران، ترك دين  شیرين به زور يـا بـا و ، برخـورد نامناسـب سـالجقه و )ھـاى 
تركان با زوار مسیحى و جان باختن آنھا، برخورد نامناسب تركان با مقدسات مسیحیان، ھتك 
ساحران در جنـگ، وصـف  سلمانان از  ستفاده م حرمت نوامیس مسیحیان به دست تركان، ا

 .پرداخته است... و) ثروت و تكبر آنھا(مردمان معمره 
مى به نظـر  لب  به خصـوص در طــى  با توجـه بـه ايـن مطا رسـد كـه نويسـندگان مسـیحى، 

ً افـرادى، ماننـد  جنگ ھاى صلیبى، ديدگاه مثبتى از مسلمانان و دين اسالم نداشتند، خصوصا
كار بـردن واژه ويلیام صورى كه عنوان رياست اسقف ھـاى  ھاى صور را نیز داشته اسـت و بـه 

آمیز و دشنام گونه به پیامبر اسالم و اطالق واژه كفار بر مسلمین، ديـدگاه او را دربـاره  توھین
او از ھارون الرشید كه با صلیبیان روابط دوستانه داشـت، . دھد اسالم و مسلمانان نشان مى

كنـد، بـدون آن كـه بـه لشـكريان مسـلمان از نظـر كـثرت عـدد و مطلوبیـت  بـه نیكـى يـاد مـى
 .دھد موقعیت، توجھى كند؛ اين نكات كامالً نگرش او را نشان مى

كنیم كه انگیزه آزادسازى شھر مقدس قدس بـراى صـلیبیان چنـان  بدين ترتیب، مشاھده مى
قان  شمندان و محق كه در رديـف دان صورى  یام  اھمیتى داشت كه حـتى كسـانى چـون ويل

صويرى مخـدوش  محسوب مى شود به حقیقت اسالم و مسلمانان توجھى نكرده و به ارائه ت
غرب بـا تمـدن  تنھا در پايان جنگ. اند  از اسالم و مسلمانان كمك كرده ھاى صلیبى و آشنايى 

شرق و اسالم بود كه اين ديد مغرضانه و مخدوش تعديل يافـت و محققـان اروپـايى گردشـى 
يج  سالم و مسـلمانان و نتا ھدف معرفـى ديـن ا خود، بـا  مى  سوس در آثـار قل اندك و نامح

 .ھاى صلیبى ايجاد كردند جنگ
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ابن اثیر، عزالدين ابوالحسن على بن ابى الكرام شیبانى، الكامل فى التاريخ، تحقیق علـى  -
 ).ق1408بیروت، داراحیاء التراث العربى،  (6شیرى، ج 

موزش (دورانت، ويل، تاريخ تمدن عصر ايمان، بخش دوم، ترجمه ابوالقاسم طاھرى  - تھران، آ
 ).ش1367انقالب اسالمى، 

تھران، (رانسیمان، استیفن، تاريخ جنگھاى صلیبى، ترجمه زھرا محیط طباطبائى، سه جلد  -
 ).تا حسینیه ارشاد، بى

ير دريـاى (مانان در اروپا شكیب ارسالن، تاريخ فتوحات مسل - فرانسه، سوئیس، ايتالیـا و جزا
 ).ش1370تھران، دفتر نشر فرھنگ اسالمى، (ترجمه على دوانى، چاپ پنجم ) مديترانه

حار(الصورى، ويلیام، تاريخ الحروب الصلیبیه  - دو جـزء، ترجمــه ) االعمـال المنجـزه فیمـا وراءالب
 ).م1990/ق1410بیروت، دارالفكر، (سھیل زكّار 

مه (، الحروب الصلیبیه، ترجمه حسن حبشى، دو جزء  -صورى  - القاھره، الھیئه المصريه العا
 ).م1991الكتاب، 

 ).ق1308بیت المقدس، در االندلس، (عارف، العارف، الفصل فى تاريخ قدس  -
تھــران، (گروســه، رنــه، امــپراتورى صــحرانوردان، ترجمــه عبدالحســین میكــده، چــاپ ســوم  -

 ).ش1368. انتشارات علمى فرھنگى
تھران، نشـر الـبرز، (اسالم در قرون وسطى، ترجمه غالمرضا سمیعى : گرونبوم فن گوستاو -

 ).ش1373
فرنگیس شـادمان  - ، سـه )نمـازى(گیبون، ادوارد؛ انحطاط و سـقوط امـپراطورى روم، ترجمـه 

 ).ش1353تھران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، (جلد 
ھران، (لوبون، گوستاو، تمدن اسالم و عــرب، ترجمـه سـید ھاشـم حسـینى، چـاپ سـوم  - ت

 ).ش1358كتاب فروشى اسالمیه، 
 ).1363نا،  تھران، بى(لین پول، استانلى، طبقات سالطین اسالم، ترجمه عباس اقبال  -
چاپ  - مونتگمرى وات، ويلیام، برخورد آراء مسلمانان و مسیحیان، ترجمه محمد حسین آريـا، 

 ).1373تھران، دفتر نشر فرھنگ اسالمى، (اول 
 ).1367تھران، سروش، (ناصرى طاھرى، عبداللَّه، بیت القدس شھر پیامبران  -
 ).ش1373تھران، دفتر نشر فرھنگ اسالمى، (، علل و آثار جنگھاى صلیبى  - -
تھران، نشر ھما، (نوايى عبدالحسین، ايران و جھان از مغول تا قاجاريه، چاپ دوم، سه جلد  -

 ).ش1364

Page 19 of 20

3/23/2016file://G:\Web\hosseini\islam\articles-1\66.htm



  

  

  

1384تابستان ـ  22فصلنامه تاريخ اسالم ـ شماره        

    

  

Page 20 of 20

3/23/2016file://G:\Web\hosseini\islam\articles-1\66.htm


