٢٢
درس بیست و دوم

جنگ های صلیبی

مقدمه
صلیب مهم ترین نماد مسیحیت است .این نماد بنا به اعتقاد مسیحیان یادبود شهادت حضرت عیسی (

)

به وسیلۀ صلیب است .مسیحیان صلیب را به شکل های گوناگون رسم می کنند و از آن در تزیین
پرچم ها و کلیساها استفاده می نمایند .مثالً جنگجویان مسیحی قرون وسطا که برای تصرف
بیت المقدس از اروپا به شام و فلسطین حمله ور شدند ،بر روی لباس خود صلیبی نقش کرده بودند.
به همین جهت به آنها صلیبی و به جنگ های دویست ساله ای که میان مسلمانان و مسیحیان اروپایی
رخ    داده است ،جنگ های صلیبی میگویند .این جنگ ها اگر چه ،جنبۀ مذهبی داشت اما نمی توان تمامی
علل و زمینه های آن را به اعتقادات مذهبی نسبت داد .بلکه شرایط سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی
اروپا نیز در آن دخالت داشته است.جنگ های صلیبی در نیمۀ دوم قرون وسطا و در فاصلۀ سال های
 1099تا  1291م .به وقوع پیوست.

جنگ های صلىبى

تاریخ ایران و جهان١

زمىنه هاى جنگ :از قرن هفتم مىالدى ،برابر با قرن
اول هجرى ،دو جهان اسالم و مسىحىت رو در  روى ىکدىگر
قرار گرفتند .مسلمانان در همان قرن اول هجرى نواحى شام،
فلسطىن ،مصر ،شمال آفرىقا و اسپانىا را از دست مسىحىان
خارج کردند و پس از آن نىز جدال مىان آنان با مسىحىان در
مرزهاى خشکى و آبى آسىاى صغىر ،مدىترانه ،اىتالىا و اسپانىا
ادامه ىافت .با اىن حال ،مسىحىان در قلمرو مسلمانان شراىط
مناسبى براى زندگى به دست آوردند و در حالى که جدال در
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مرزها امرى عادى شده بود زندگى توأم با مسالمت دو طرف
استمرار مى ىافت .اما با نزدىک شدن به سال هزار مىالدى
(اواسط قرون وسطا) کم کم زمىنه هاى جدىدى براى جدال
مسىحىان اروپاىى با جهان اسالم به وجود آمد .اىن زمىنه ها
عبارت بودند از:
1ــ انتظار ظهور عىسى ( ) :عده اى از
مسىحىان عقىده داشتند مسىح ( ) پس از هزار سال ظهور
خواهد کرد ،و چون بر اىن باور بودند که اىن واقعه در شهر
بىت المقدس رخ خواهد داد ،زائران مسىحى بسىارى ،و

به خصوص راهبان ،به آن شهر مسافرت مى کردند .هر چند
مسافرت از اروپا به سرزمىن هاى مسلمانان منعى نداشت ،اما
با مشکالت بسىارى چون نا امنى روبه رو بود .با اىن حال
روز به روز بر تعداد زائران مسىحى در بىت المقدس افزوده
مى شد .البته واقعه اى که مسىحىان انتظار آن را مى کشىدند
رخ نداد ،اما اىن مسافرت ها ىک نتىجه مهم داشت و آن
آگاهى اروپاىىان از شراىط اجتماعى و اقتصادى زندگى
مسلمانان بود .براى اروپاىىان قرون وسطا که مى توان گفت به
مسافرت نمى رفتند و روابط تجارى با جاىى نداشتند ،اطالع
از فراوانى ثروت و رونق کار و کسب و گسترش سرزمىن ها
و مزارع در جهان اسالم بسىار پرجاذبه بود .هر چند اخبار
ثروت مشرق زمىن با اغراق گوىى هاى بسىار همراه بود.
2ــ افزاىش جمعىت و بروز مشکالت اجتماعى
در اروپا :در پى چند قرن تهاجم به اروپا و ورود
اقوام مهاجر به اىن سرزمىن جمعىت اروپا روبه فزونى
گذاشت .اىن مهاجرت ها مشکل کمبود زمىن مناسب براى
کشاورزى را به همراه داشت تا جاىى که اروپاىىان مجبور به
نتىجه دلخواه را
خشک کردن باتالق ها شدند .اما اىن کار ٔ
نداد .کمبود زمىن موجب فقر نسبى مى گشت و به تدرىج
از تعداد رعاىاى زمىن دار کم و بر تعداد رعاىاى بى زمىن
افزوده مى شد .اىن مشکل فقط مربوط به رعاىا نبود؛ بلکه
جامعه
تعداد شوالىه ها نىز روزبه روز بىشتر مى شد .در
ٔ
فئودالى رسم بر اىن بود که ملک فئودالى ،براى جلوگىرى
بقىه
از تجزىه  شدن ،فقط به فرزند بزرگ برسد .از اىن رؤ ،
فرزندان (پسر) به شوالىه گرى روى مى آوردند .بدىن ترتىب
بود که تعداد شوالىه ها در اروپا زىاد شد و با ماجراجوىى
آنها نا امنى در اروپا گسترش ىافت.
در چنىن شراىطى فئودال ها و پادشاهان در
جست   و جوى سرزمىن هاى جدىد بودند .بنابراىن ،به
 Catholicــ3

قصد تصرف سرزمىن هاى دىگران اقدام به  جنگ و جدال
قاره نسبتاً کوچک اروپا که از سه طرف
مى کردند و چون ٔ
نىز محصور در آب است امکان کشورگشاىى چندانى
نداشت در نتىجه به اراضى شرق مدىترانه (شام و فلسطىن)
که در دست مسلمانان بود ،چشم دوختند.
3ــ پىشرفت مسىحىان در َانْ َدلُس( ١اسپانىا):
مسلمانان در اواخر قرن اول هجرى اندلس را به تصرف
خود درآوردند .آنان قرن ها با مسىحىان آن سرزمىن
دوره فرانک ها
زندگى مسالمت آمىزى داشتند ،اما در
ٔ
مسىحىان اروپاىى بر فشار خوىش براى باز پس گىرى
اندلس افزودند .اندلس تا مدت ها با وجود ارتباط اندک
بقىه جهان اسالم ،هم به خوبى در برابر فشار اروپاىىان
با ٔ
اىستادگى مى کرد و هم صاحب تمدنى پررونق و باشکوه
شده بود .اما به دلىل اختالفات داخلى ،مسلمانان کم کم
متحمل شکست هاىى شدند و نواحى شمالى اسپانىا را از
دست دادند .اىن شکست هاى مسلمانان ،مسىحىان را به
گشودن جبهه هاى جدىدى علىه آنان ترغىب کرد.
4ــ نبرد مالزگرد :در چنىن شراىطى پىروزى
برق آساى سلجوقىان بر روم شرقى (بىزانس ) در جنگ
مالزگرد  1071م  463 /ق رخ داد .امپراتور بىزانس که
قسمت هاى وسىعى از قلمرو خود در آسىاى صغىر را از
دست داده بود از پاپ علىه مسلمانان کمک خواست و
اىن براى پاپ فرصت مناسبى بود تا کلىساى بىزانس را که
از سال  1055م  447 /ق از کلىساى رم جدا شده بود بار
دىگر تحت فرمان خود درآورد .کلىساى بىزانس بر خود
نام ارتدوکس ٢گذاشته بود و کلىساى رم نام کاتولىک.٣
پاپ به تقاضاى کمک امپراتور بىزانس پاسخ مثبت داد و
بدىن ترتىب جنگ هاى صلىبى آغاز شد.
 Orthodoxــ2
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ی
ک توضیح

بخشى از سخنان پاپ اوربان دوم
خطاب به صلىبى ها

ىک جنگجوى صلىبى

نخستىن جنگ های صلىبى
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در سال  1096م   490 /ق پاپ اوربان دوم 1فرمان
جنگ علىه مسلمانان را ،براى تصرف بىت المقدس ،صادر
کرد .در پى آن جمعىت بزرگى از نواحى غربى و مرکزى
اروپا به طرف بىزانس به راه افتادند تا از آن طرىق خود را
به اىن شهر کهن برسانند .اىن عده که اغلب روستاىىان و
فرمانده
شوالىه ها بودند به شکل ارتش بى نظم و فاقد ىک
ٔ
مشخص در مسىر خود بسىارى از روستاها و مزارع را
غارت کردند .چون به قسطنطنىه رسىدند امپراتور بىزانس
از دىدن اىن جمعىت گرسنه و سرکش سخت به وحشت

… سرزمىنى که اکنون شما در آن سکنا
دارىد و از همه جانب محاط    به   درىا و قلل جبال
است از براى نفوس عظىم شما بسىار تنگ
مى باشد .خوراکى که از آن عاىد مى شود به سختى
تکافوى احتىاجات مردمى را مى کند که به کار
کشت مشغول اند .از اىن روست که شما یکدیگر
را مى کشىد و مى درىد و …  .آن سرزمىن را از
چنگ قومى تبهکار بىرون آورىد و خود بر آن استىال
ىابىد .بىت المقدس جنتى است مشحون از لذات
و نعم … .

افتاد و بدون برنامه اى معىن آنها را به سوى مرزهاى
عده زىادى از صلىبى ها
مسلمانان روانه ساخت .اگرچه ٔ
نتىجه گم شدن در بىابان ها و گرسنگى از بىن رفتند؛
در
ٔ
کرانه شرقى مدىترانه خود را به شام
ّاما بقىه سرانجام از ٔ
و فلسطىن رساندند و در سال  1099م  493 /ق موفق به
تصرف بىت المقدس شدند.
اوضاع جهان اسالم در آستانۀ جنگ هاى
صلىبى :در هنگام شروع جنگ هاى صلىبى جهان اسالم
از تفرقه و جدال داخلى رنج مى برد .فلسطىن در دست
فاطمىان بود که روزگار ضعف و زوال خود را طى مى کردند.
 Urban IIــ1
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با فرمان پاپ اوربان دوم صلىبى ها براى تصرف بىت المقدس به حرکت درآمدند.

شام در دست سلجوقىان طرفدار خالفت عباسى بود .اما نه
سلجوقىان با هم متحد بودند و نه عباسىان توجهى به مرزها
نشان مى دادند .از سوى دىگر عباسىان و فاطمىان نىز سخت
با  هم دشمن بودند .در نتىجه در برابر سىل جنگجویان صلىبى
فقط نىروهاى محلى شهرهاى شام مدتى مقاومت کردند.
بدىن  جهت قسمت هاى وسىعى از شام و فلسطىن به دست
صلىبى ها افتاد و بىت المقدس نىز پس از کشتار بسىار
هولناکى که از مسلمانان صورت گرفت اشغال شد.
بىدارى مسلمانان :بدىن ترتىب جنگ اول صلىبى
فکر کنید و پاسخ دهید:
با پىروزى صلىبى ها به پاىان رسىد .اخبار اىن واقعه ،جهان
به نظر شما چرا فاتحان جنگ اول صلیبی از
اسالم را تکان داد؛ لذا آل زنگى که در مرزهاى شام حکومت
آمدن مسیحیان جدید ناراضی بودند؟
مى کردند ،علىه صلىبى ها وارد عمل شدند و توانستند آنها را
پس برانند و قسمتى از اراضى مسلمانان را باز پس گىرند.
ناکامى در جنگ دوم صلىبى پاپ را بر آن داشت تا
شکست صلىبىها موجب حرکت نىروهاى تازه نفس از اروپا پادشاهان اروپاىى را نىز به   جنگ با مسلمانان تشوىق کند.
به سوى بىت المقدس شد .اگرچه از قبل نىز خبر پىروزى و در نتىجه پادشاهان انگلستان ،فرانسه و آلمان ( امپراتورى

تصرف بىت المقدس و به دست آوردن اراضى فراوان موجب
عده زىادى در حرکت به سوى شرق شده بود ،ولى
تشوىق ٔ
اىن بار فئودال ها نىز با شوالىه ها همراه شدند .بدىن ترتىب
جنگ دوم صلىبى آغاز شد؛ اما در اىن جنگ موفقىتى نصىب
صلىبى ها نشد؛ زىرا از ىکسو مسلمانان آماده شده بودند و
از سوى دىگر فاتحان جنگ اول صلىبى از آمدن مهاجران
جدىد رضاىتى نداشتند.
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مقدس روم ) عازم فلسطىن شدند .اگرچه آنان از اىن
لشکرکشى چندان دل خوشى نداشتند؛ زىرا نگران اوضاع
داخلى کشور خود بودند و از نافرمانى فئودال ها بىم
داشتند ،با اىن حال عازم جنگ شدند و بدىن ترتىب ،جنگ
سوم صلىبى شکل گرفت .در همىن جنگ بود که ىکى
از فرمانرواىان مسلمان به نام صالح الدىن اىوبى سخت
اىستادگى نشان داد .صالح الدىن که با انقراض حکومت
آل زنگى و فاطمىان ،حکومت اىوبىان را در مصر و شام
تأسىس کرده بود توانست بىت المقدس را بازپس گىرد و
جنگجویان سومىن جنگ صلىبى را ناکام سازد .تا اىن
زمان قسمت هاى وسىعى از شام و فلسطىن به مسلمانان

بازگردانده شده بود و صلىبى ها تنها بعضى از نواحى
ساحلى را در اختىار داشتند .اما براى حکومت هاى
مسىحى اروپا تحمل اىن شکست ها بسىار دشوار بود.
لذا لشکرکشى هاى جدىدى تدارک دىده شد.
دىگر جنگ های صلىبى

با توجه به سربازان زىاد و تجهىزات فراوانى که
براى جنگ چهارم صلىبى تدارک دىده شده بود ،امىد به
کسب پىروزى در دل صلىبى ها تقوىت شد .آنان مصمم به
پىروزى در بىت المقدس و دست ىافتن به غنىمت در آنجا
بودند .اما وقتى به قسطنطنىه رسىدند ،تصرف و تاراج آن
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بىت المقدس
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کىلومتر 250 500

جنگ هاى صلىبى
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اراضى مسلمانان
جنگ اول صلىبى
جنگ دوم صلىبى
جنگ سوم صلىبى
جنگ چهارم صلىبى

شهر را پىروزى نزدىک تر و حتمى ترى دىدند تا جنگىدن با
مسلمانان و تصرف بىت المقدس؛ لذا به قسطنطنىه حمله ور
شدند و آنجا را که بزرگ ترىن شهر جهان مسىحىت بود
تصرف و تاراج کردند.
پس از جنگ هاى چهارم و پنجم ،جنگ هاى
صلىبى در مسىرى دىگر قرار گرفت .از ىکسو حکومت
بىزانس دىگر اجازه نداد جنگجویان صلىبى براى رفتن
به مرزهاى مسلمانان از قلمروش عبور کنند ،به همىن
جهت آنان به جاى خشکى از طرىق درىا عازم جنگ
شدند؛ ىعنى از بنادر شمالى اىتالىا حرکت کرده با عبور از
مدىترانه به بنادر و سواحل شام که در تصرف صلىبى ها
بود رسىدند .از سوى دىگر پاپ براى تدارک لشکرهاى
صلىبى بر پادشاهان اروپاىى تکىه کرد .لذا از جنگ ششم
تا نهم صلىبى را پادشاهان با همراهى فئودال ها و شوالىه ها
رهبرى مى کردند .اگرچه آنان ،در بسىارى از موارد،
دورى از کشور خود و رفتن به ىک سرزمىن دوردست را
به سود خود نمى دىدند .اىن امر کش مکش پاپ و پادشاهان
را به همراه داشت.
فکر کنید و پاسخ دهید:
به نظر شما چرا حکومت بیزانس اجازه
نمی داد که جنگجویان صلیبی از قلمرو وی برای
رفتن به جنگ با مسلمانان استفاده کنند؟

در اىن شراىط بر توان مسلمانان اىن منطقه در برابر
صلىبى ها افزوده شد .حکومت پرقدرت مملوکان مصر
و شام که به جاى اىوبىان روى کار آمده بود با ضرباتى
پى در پى آخرىن بنادر و پاىگاه هاى صلىبى ها در سواحل
شام را تصرف کرد و بدىن ترتىب جنگ هاى صلىبى پس از

دو قرن ،در سال  1291م   690 /ق ،با پىروزى مسلمانان
به پاىان رسىد.
بهره گىری اروپاىىان از تمدن اسالمى

جنگ هاى صلىبى با شکست اروپاىىان تمام شد ،اما
فاىده بزرگ را هم داشت که با دستاوردهاى
براى آنان اىن ٔ
تمدن اسالمى آشنا شدند و از آن بهره بردند .در اینجا به
برخى از اىن نتاىج اشاره مى کنىم:
1ــ   قبل از هر چىز باىد توجه داشت که جنگ هاى
صلىبى محىط بسته و محدود قرون وسطا را براى اروپاىىان
درهم شکست .در جامعه اى که تا پىش از آن مسافرت
و تجارت و آشناىى با    فرهنگ هاى دىگر مطرح نبود،
جنگ هاى صلىبى موجب تماس اروپاىىان با پىشرفته ترىن
تمدن آن روزگار ىعنى تمدن اسالمى شد .اىن خود در باز
اندىشه اروپاىىان و گشودن چشم آنان بر واقعىات
شدن افق
ٔ
جهان و ارزىابى موقعىت خوىش بسىار مؤثر بود.
نتىجه جنگ هاى صلىبى گشاىش هاى
2ــ در
ٔ
جدىدى در عرصه هاى اقتصادى نىز صورت گرفت .با
شروع تجارت اروپاىىان با مسلمانان از طرىق شرق مدىترانه
و شمال آفرىقا محصوالت و کاالهاىى نظىر شکر ،قهوه،
کاغذ ،قطب نما ،پارچه هاى پنبه اى ،ادوىه و داروهاى
گوناگون به دست اروپاىىان رسىد .اىن گونه کاالها و
محصوالت در اروپا وجود نداشت .به دست آوردن اىن
کاالها و سپس شروع به تولىد آنها در اروپا موجب ارتقاى
سطح زندگى ،کار و فرهنگ در آن قاره شد.
3ــ به همراه داروهاى فراوانى که به اروپا مى رسىد
استفاده آنها قرار
کتاب هاى پزشکى جهان اسالم نىز مورد
ٔ
مى گرفت .علومى که با پزشکى مرتبط بودند مانند شىمى،
داروشناسى ،داروسازى ،زىست شناسى ،مکانىک و مانند
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آنها نىز به نحو وسىعى مورد اقتباس قرار گرفتند.
از دىگر علومى که اروپاىىان بدان عالقه نشان دادند
جغرافىا و نجوم بود .اىن دو علم به شناخت سرزمىن ها،
راه ها ،درىانوردى و تجارت کمک بسىار مى کرد .علوم

عقلى مانند فلسفه نىز در اروپا عالقه مندانى داشت و آثار
ابن سىنا و فارابى که فىلسوفان بزرگ جهان اسالم بودند،
به التىن ترجمه شد.

پرسش های نمونه

1ــ اوضاع اجتماعى اروپا چگونه زمىنه ساز جنگ هاى صلىبى شد؟
2ــ جنگ سوم صلىبى چگونه شکل گرفت و به کجا انجامىد؟
3ــ برخورد امپراتورى بىزانس با صلىبى ها در مراحل مختلف جنگ هاى صلىبى چگونه بود؟
4ــ عملکرد صلىبى ها در جنگ چهارم صلىبى بىانگر چه واقعىتى است؟
نحوه نگرش اروپاىىان نسبت به جهان اسالم پدىد آمد؟
  5ــ در اواخر جنگ هاى صلىبى چه تغىىرى در ٔ
 6ــ جنگ هاى صلىبى چگونه به رشد تمدن و فرهنگ اروپا کمک کرد؟

اندىشه و جست  و جو

درباره سرگذشت ىکى از حکومت هاى مسلمان در زمان جنگ هاى صلىبى (فاطمىان ،آل زنگى ،اىوبىان و…)
ــ
ٔ
گزارشى بنوىسىد.
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