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  مقدمة مترجم

نـامي اسـت كـه مـن بـه كتـاب پـر ارج         »دهنده در تاريخ اسالم هاي تكان صحنه«
ام.  داده» سـالم في تـاريخ اإل  ةمواقف حاسم«به نام  نويسنده بزرگ مصري محمد عبداهللا عنان

يـا  » نقـاط حسـاس در تـاريخ اسـالم    «كنيد، ممكن بـود اسـم كتـاب را بـه      چنانكه مالحظه مي
 ي دهنده ترجمه كنم، ولي نظر به موضوعات مهيج و تكان» هايي قاطع در تاريخ اسالم هنگامه«

  م.كتاب نقل به معني نموديم و به اين اسم موسوم كردي
رود، بـا   مؤلف اين كتاب كه در ميان نويسندگان اسالمي يكي از اساتيد فن بـه شـمار مـي   

هـا و آثـار    مطالعات وسيع و مشاهدات عينـي خـود در قلمـرو اسـالمي و ديـار غـرب، كتـاب       
  قيمتي به وجود آورده است. ذي

صوصـا  و خ پس از شكيب ارسالن در تاريخ اسـالم » محمد عبداهللا عنان«به نظر اين جانب 
قسمتي كه مربوط به غرب و علل و عوامل سياسي و نظامي و اقتصادي و  در به تصويركشيدن

  نظير ندارد. ،انحطاط و سقوط مسلمين آن ديار است
زبـان بـراي بازديـد منـاطقي كـه تـاريخ        بزرگ اسالمي عـرب  ي نويسنده» شكيب ارسالن«

بـه جنـوب فرانسـه و سـويس و     گويد، اسالم به آنجا رسوخ كـرده اسـت    اسالم و اروپائي مي
و غيـره سـفر كـرده و همـه     » كـرت «و » سيسـيل «اسپانيا و شمال ايتاليا و جزائر درياي مديرتانه 

نقاطي را كه توسط مسلمانان فتح شده بود، به تفصيل شرح و بسط داده و نتيجه كليه مطالعات 
السندسـيه فـي    احلـل «و مشاهدات خود را در سه جلد كتاب بزرگ در تاريخ انـدلس بـه نـام    

تحريـر   ي بـه رشـته  » تاريخ فتوحات اسالمي«نظير به نام  و يك جلد كتاب بي» تاريخ االندلسيه
ترين دانشمندي كه به ايـن كـار پرداخـت و راه او را دنبـال كـرد       آورده است. پس از او نامي

ه گشـته و  بود كه تمام آن قلمرو اروپائي را نقطه به نقط» محمد عبداهللا عنان«مؤلف اين كتاب 
ر ساخته اسـت كـه از جملـه همـين كتـاب پرمايـه       تشمانند همكار سابق خود آثار ارجداري من

  آن توفيق يافته ايم. ي اوست كه به ترجمه
 متـرجم  ي نيـز بـه وسـيله   » تاريخ تمدن اسالمي در اسپانيا و پرتقـال «وي به نام  كتاب ديگر

  شود. ترجمه شده و به ياري خداوند متعال عنقريب منتشر مي
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دولت اسالم «و » آثار تمدن اسالمي در اسپانيا و پرتقال«و » تاريخ اندلس«هاي  او در كتاب
داد سخن داده و مطالب پرارزشـي كـه اغلـب خـود از نزديـك، آثـار بازمانـده و        » در اندلس

  هاي آن را ديده با عكس و شرح و تفصيل براي ما به جاي گذاشته است. خرابه
***  

 –تـاريخ فتوحـات اسـالمي در اروپـا     «از ترجمـه و انتشـار كتـاب     مترجم اين كتاب پـس 
تـأليف شـكيب ارسـالن كـه بـه قـول مؤلـف        » فرانسه، سويس، ايتاليا و جزائر درياي مديترانـه 
، و سرشار از مطالب تازه و ارزنـده اسـت،   شدهنخستين اثري است كه در اين خصوص منتشر 

محمـد عبـداهللا عنـان و كتـاب ديگـر او      » مواقـف حاسـمه  «كتـاب   ي در صدد برآمد با ترجمه
ير اسـالم در اروپـاي غربـي و    يك دوره كامل از س» تاريخ تمدن اسالمي در اسپانيا و پرتقال«

زبانـان   هـا بـراي عمـوم فارسـي     دهندة تـاريخ اسـالم را كـه مطالعـة آن     هاي مهم و تكان صحنه
  گذارد.بخصوص نسل جوان الزم و ضروري است در اختيار خوانندگان محترم ب

پسـند اسـالم    ها ما را از نو با تمدن درخشان و تعاليم حكيمانـه و جهـان   اين كتاب ي مطالعه
توانيم با ديدي وسيع، علل رسوخ اسـالم را در اكنـاف جهـان     سازد. به طوري كه مي آشنا مي

برخـورد مسـلمين بـا     ي نشين و قلمرو پيروان كليسا و انجيـل و نحـوه   خص ممالك مسيحيباأل
يگانگان و امتياز تعاليم اسالمي نسبت به سـاير اديـان و آداب و رسـوم اقـوام و ملـل را      عموم ب

  مورد مطالعه و بررسي قرار دهيم.
اسالمي مباينـت دارد   صريح خوريم كه با تعاليم ها گاهي به نقاطي برمي البته در اين صحنه

مروت اسالمي داشته انـد   دور ازشويم كه اعمالي  نا مياي از امرا و سران مسلمان آش و با عده
هـا دور از حـريم اسـالم و     رود، و فرسـنگ  هـاي خـود كامـه مـي     كه همه به حساب حكومـت 

  شدند. ها آن اعمال را به نام اسالم و مسلماني مرتكب مي مسلماني است، و لو آن
رسيدن به علت اين بود كه اسالم براي اكثر اين زمامداران وسيله بود نه هدف. وسيله براي 

گزاردنـد و   نما در عـين ايـن كـه نمـاز مـي      . اين زمامداران مسلمانم و حكومت بر مسلمينمقا
هـم مرتكـب    برخي اعمال نامشـروع زدند،   ساختند و از قرآن و احكام ديني دم مي مسجد مي

  شدند. مي
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همين دوري از هـدف عـالي اسـالم و فـرورفتن در امـور پسـت مـادي موجـب ضـعف و          
ان شد. از اروپـا عقـب نشسـتند، و در آسـيا تجزيـه گشـتند. كـار        انحطاط و سرانجام سقوط آن

بخش قرآني كه همچون مشـعلي فـروزان    بجائي رسيد كه تمدن عظيم اسالمي و تعاليم حيات
رفت افق ظلماني سراسر اروپا را روشن سازد، و در همه جـا پيشـرو و پيشـĤهنگ ديگـران      مي

ــارچگي قل   ــاز ايســتاد، و يكپ ــبش ب ــت باشــد، از جهــش و جن ــه صــورت دول ــا و  مــرو آن ب ه
  هاي پراكنده و اعضاء متالشي كالبدي درآمد. اميرنشين

***  

و در  هپيشرفت سريع اسالم در عالم قديم كه دو امپراطوري ايران و روم را به زانو درآورد
ين بـود  تساري و اتحاد و اتفاق مسلمانان نخبرابر خود خاضع نمود، مولد سادگي و روح فداك

رفتند، ايمان و تقوا و رأفت و مهرباني و برادري و برابري را با خود به ارمغـان   يكه به هرجا م
  بردند. مي

ولي همين مردم ساده و مؤمن و فداكار همين كه دل به تجمالت و تشريفات دنيا بستند، و 
آهنگـي   پيشرفت مقاصد دنيوي قرار دادند، وحدت و بـرادري و اتحـاد و هـم    ي دين را وسيله

  گسست و به طرز زندگي جاهليت نخستين بازگشت. آنها از هم
هـا در   گـرفتن و جمـع مـال و كسـب غنـائم تنهـا هـدف آن        ريـزي، بـرده   كشي و خون آدم

قلمـرو اسـالمي و    ي هـا بـود. جهـاد در راه ديـن و توسـعه      ها و لشكركشـي  انداختن جنگ براه
خالصـه حكومـت    آشناساختن مردم ممالك فتح شده به تعاليم اسالم فراموش شد و بـه طـور  

اسالمي به صورتي درآمد كه در همه جاي دنيا معمول و متداول بود، و فقط اسمي از اسالم و 
خـوش   نيـز گـاهي دسـت   رسمي از مسلماني داشت! چنانكه وضع دولت بزرگ عثماني تركيه 

ها بـه اروپـاي غربـي و     . به همين جهت نيز اسالم كه به همراه آنشده است چنين تحوالتي مي
  ها و جانشينان اينان بازگشت، و با زوال آنان هم از ميان رفت. رفت با خود آنشرقي 

مجاهـدين نخسـتين و    ي ولي اسالمي كه به ايران و مصر و عراق و شام آمد چون به وسيله
به آن نواحي رفت، باقي مانـد  ها،  دي ساير ملتديني و گسترش تعاليم اسالم و آزا ي با انگيزه

  .هد ماندو تا قيامت باقي خوا
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***  

است كه چون مربـوط  » في العصور الوسطي سةالفرو«بخشي كوچك به نام  در اين كتاب
  به تاريخ اسالم نيست، و مطالب مهمي هم نبود، از ترجمه آن خودداري كرديم.

جهـانگرد  » ابـن بطوطـه  «جهانگرد معروف ونيـزي و  » ماركوپولو«دو بخش ديگر راجع به 
» نـامي  گردان جهانگردي و جهان«هردو را در كتاب ديگرمان  نامي مسلمان شرحي نگاشته كه

  زيرا چندان با موضوعات اين كتاب تناسب نداشت. ؛آورده ايم
 ي براي برخي از فصول كتاب عنـاوين و تيترهـائي قـرار داديـم تـا خواننـدگان در مطالعـه       

هـم هـر   فصول طوالني آن احساس خستگي ننمايند، و خود عنوان نيز نمايـانگر موضـوعات م  
  فصل باشد.

» هائي از مكتـب اسـالم   درس«عمومي و ديني  ي مقاله اين كتاب را در مجله 13در حدود 
تحت همين عنوان نگاشتيم و اينـك خوشـوقتيم كـه همـه مطلـب كتـاب چـاپ و در اختيـار         
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  مقدمة مؤلف

دهنـده و   هـاي تكـان   هنگامي كه سي سال پيش چاپ اول ايـن كتـاب منتشـر شـد، صـحنه     
وع ايـن كتـاب اسـت، بـه     سرنوشت شرق و غرب و اسالم و مسيحيت كه موضـ  ي هكنند تعيين

  شكل مخصوص خود آشكار گشته بود.
كتاب براي دومين بار منتشر گشت، تصادم شرق و غـرب و برخـورد    م1934وقتي در سال 

هـا و تحقيقـات    و كتاب با بحـث اسالم و مسيحيت با شدت هرچه تمامتر به وقوع پيوسته بود، 
  ش انعكاس خاصي داشت.جديد

با چهـار برخـورد تـازه از مهمتـرين رويـدادهاي       م 1952موقعي كه چاپ سوم آن در سال 
قاطع تاريخ اسالم يعني: جنگ مالزكرد، نبرد منصوره، جنگ عين جـالوت و فـتح قسـطنطنيه    

  توسط تركان عثماني، انتشار يافت، اهميت كتاب به بهترين وجه جلوه كرد.
و بررسي پيرامـون  و امروز نيز بعد از چندين سال و پس از آن كه رسيدگي به كار تحقيق 

اندلس (اسپانياي اسالمي) اوقات مرا گرفته بود، چـاپ چهـارم ايـن كتـاب را بـا افـزودن سـه        
حطـين، سرگذشـت قصـر، بـه      نبـرد ديگر از برخوردهاي قاطع: جنگ باب شـرزي،   ي صحنه

  دارم. خوانندگان تقديم مي
ــا    ــين شــرق و غــرب و اســالم و مســيحيت ب در هريــك از ايــن ســه صــحنه، كشــمكش ب

  شود. خطرناكترين شكل خود، ديده مي
پادشـاه فرانسـه در صـدد برآمـده بـود دولـت       » شارلماني«بينيم چگونه  در برخورد اول مي

  دارد. اسالمي اسپانيا را براندازد، ولي همچنان نخستين گام را برمي
بينـيم كـه    دوم پيروزي درخشان صالح الدين ايوبي بـر فرنگيـان اورپـا را مـي     ي در صحنه

گرديد و به سرنوشت دولـت التينـي و صـليبي بـراي هميشـه      » بيت المقدس«به استرداد منجر 
  خاتمه داد.

شود. ترديد نيست كه آثار اين حوادت  در رويداد سوم، غرب بر استعمار پرتقال پيروز مي
ما را در نگارش اين كتاب  مشهور، در تعيين سرنوشت دو پايگاه نظامي شرق و غرب، منظور

  كند. أييد و تقويت ميبيش از پيش ت
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هـاي   صـحنه «منظور اساسي ما از نگارش ايـن كتـاب همـان اسـت كـه از نـامش پيداسـت        
هـا بيـاموزيم    تـوانيم از ايـن صـحنه    هاي تاريخي كه مي اما درس». دهنده در تاريخ اسالم تكان

هـاي جديـد    درگذشت اعصار و قرون حتي تا زمان ما همچنان زنده مانـده، هرچنـد در لبـاس   
  دگرگوني يافته است. خود،

اي از وقايع و حوادث خطيري اسـت كـه    خوانيد، مجموعه از اينرو آنچه در اين كتاب مي
در خالل تاريخ اسـالم پديـد آمـده و در برخـورد هميشـگي ميـان شـرق و غـرب و اسـالم و          

  مسيحيت، به نحو آشكاري تأثير بخشيده است.
ها محـور ايـن    هاي صليبي، قرن ه جنگبيند كه چگونه خاطر در اين رويدادها خواننده مي

ور گشته است، و  ها بوده، و هرگاه اسالم خواسته نيرو بگيرد، چگونه آتش آن شعله كشمكش
  چرا تاكنون راهي براي صلح ميان اين دو قطب نيافته اند.

ها) فكر قديمي خود را براي تسلط بر غرب و  حتي بعد از آن كه خالفت اسالمي (عثماني
مسيحيت در برابر اسالم رها ساخت، و ملل اسالمي سرگرم توسعه سياسي قلمرو نمودن  خاضع

  خود بودند نيز اين كشمكش باقي ماند.
هاي صليبي هنوز زنده است، و حتي بعد از آن كه قـواي   حقيقت اينست كه انديشه جنگ

 اسالم در شرق رو به ضعف نهاد و عمر دولت اسالمي در انـدلس بـه پايـان رسـيد، ايـن فكـر      
  همچنان در غرب زنده مانده است!

انگيزه بيداري اين فكر در ملل مغرب زمين نيز، خطر فتوحات عثماني بود كه تا قلب اروپا 
  رخنه كرد.

هـاي   و خيانـت  هـاي طـوالني   هنگامي كه اين نيروي جنگنده بعـد از تصـادم و كشـمكش   
صورت ديگري در لباس هاي صليبي به  ، در برابر غرب رو به افول نهاد، انديشه جنگ1داخلي

بايـد غـرب    سياسي جديد درآمد. اين لباس همان سياست استعماري است كه براساس آن مي

                                           
ها در طول تاريخ ننگين خود خلفاي  شويم، روافض/ صفوي با مراجعه به تاريخ اسالم متوجه مي -1

  [مصحح] ثمانيان جنگيده اند.ها بر عليه ع مجاهد عثماني را از پشت خنجر زده و به كمك اروپائي
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هـاي   هـا و نهضـت   تسلط خود را بر ملل اسالمي و شرقي حفظ كند و مترصـد باشـد كـه قيـام    
  .)1(اسالمي و شرقي نضج نگيرد

جدائي و نزديكـي   هاي جنگ و صلح، پيوسته موجب برخورد اسالم و مسيحيت در ميدان
  ترين اثرها را داشته است. ها بوده، و در سرنوشت هركدام عميق ميان آن

در ميدان جنگ، فتح و شكست يكي از دو طرف، نتايجي به همراه دارد كه گاهي نسـبت  
دهنده و كوبنده است. اما در ميدان صلح، تمدن اسالمي در اثناي قـرون   به طرف مقابل، تكان
  پانيا پرتو افكنده بود، و تأثير به سزائي داشت.وسطي، در شرق و اس

تأليف اين كتاب و بيشتر موضوعات آن را از همين منبع سرشار گرفته ايم.  ي ما نيز انديشه
انتخاب نموده، و اينك آن را را دهنده  هاي تكان اي از وقايع و صحنه به اين معني كه مجموعه

، خطـر آن در سـير شـرق و غـرب و اسـالم و      هائي كه به طور آشـكار  داريم. صحنه تقديم مي
  مسيحيت محسوس است.

                                           
كاندا، اين » مك كيل«خاورشناس معروف، مدير مركز اسالمي دانشگاه  W. C. Smithو. ك اسميت  -1

» اسـالم در تـاريخ جديـد   «در كتاب خود بـه نـام   » دهنده هاي تكان صحنه«كتاب ما  ي قسمت را از مقدمه
كتاب ما چه بـه زبـان عربـي و چـه بـه       آورده و متذكر شده است كه آنچه در مقدمات سه چاپ گذشته

خـود   ي دهد كه مؤلف آن (محمد عبداهللا عنان) همچنان بر سر عقيده زبان انگليسي آمده است، نشان مي
  »راجع به دشمني غرب نسبت به شرق پا برجاست

يمان كنيم. ما هم تاكنون با ا ما نيز اين مؤلف شرقي را در صحت استنتاج خود تأييد مي«گويد:   سپس مي  
كند) يعنـي سياسـت    عميق نظريه خود را در اين خصوص (كه حوادث تاريخي هم كامالً آن را تأييد مي

استعماري قديم، همچنان حفظ كرده ايم و بر اين عقيده هسـتيم! آري،   ي استعماري جديد به جاي جبهه
روز شـكل  غرب همچنان بر سر دشمني قديمي خود نسبت به شرق باقي اسـت! هرچنـد ايـن دشـمني امـ     

هـاي سياسـت اسـتعماري يـا بسـت و بنـدهاي غربـي در درون         ديگري به خود گرفتـه، و در پشـت پـرده   
هـاي غربـي از تجـاوز     و پشـتيباني دولـت   -» سـازمان ملـل  «هـاي بـزرگ بـين المللـي بخصـوص       سازمان

  صهيونيست جهاني، در اغتصاب فلسطين و ساير مظاهر آن، پنهان گشته است!
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هاي قاطع، اهميت بيشتري قائل هستم. اين  من به خصوص نسبت به سه مورد از اين صحنه
قسطنطنيه، سرگذشت شهيدان اسالم در خاك فرانسه، و فـتح قسـطنطنيه    ي سه مورد: محاصره

  عثماني است. خلفايتوسط 
در سـاز  هـاي سرنوشـت    شك بزرگتـرين حـوادث و جنـگ    هاي اول و دوم، بدون صحنه

  تاريخ اسالم و مسيحيت است.
 ي زيرا عقب گرد اسالم در كنار ديوارهاي قسطنطنيه، اسالم را از تصـرف اروپـا از ناحيـه   

اي بگيـرد كـه تـا چنـدين قـرن       داشت، و موجب شد كه دولت روم شرقي جان تـازه  شرق باز
  جريان داشت.

ز مقابل فرانكها در سرزمين شهيدان نيز باعث گرديـد كـه اسـالم از    نشيني مسلمانان ا عقب
  ماند، و آخرين نقطه پيروزي اسالم در غرب باشد. تسلط بر ملل غرب و شمال اروپا باز

واقع در خاك فرانسـه بـود كـه مسـيحيت را نجـات داد و بـه ملـل        » سرزمين شهيدان«زيرا 
  اي بخشيد. اروپا جنبش و زندگي تازه

با وجود اينكه نمايشگر عثماني،  خلفاي مجاهدسوم يعني فتح قسطنطنيه توسط  ي اما حادثه
نسبت  امابود، تأثير چنداني در نشر دعوت اسالمي ميان ملل اروپا نداشت، ي اسالم  تفكر اوليه

 ي به غرب و اروپاي مسيحي، شكل جديدي از خطر اسالمي و عاملي براي برانگيختن خاطره
عث اتحاد دول اروپا براي مقاومت در برابر اين قـدرت جديـد اسـالم    هاي صليبي، و با جنگ

بود. اروپاي مسيحي پيوسته اين سياست را دنبال كرد، تا اين كه دول اروپا امپراطوري عثماني 
، در بسياري از پيشĤمدها و مـوارد ديگـر،   )1(را از ميان برد و نيرو و خطر آن را از كار انداخت

  شود. ر سرنوشت اسالم و مسيحيت به نحو آشكاري ديده مياين فكر كوبنده در تغيي

                                           
تركيه كنوني نگاه داشت،  ي ها را در محدوده ها درآورد و آن نها كليه متصرفات را از چنگ عثمانيتا جائي كه نه ت -1

هـا، وارثـان آن امپراطـوري     بلكه تمام شعارهاي اسالمي آن را تغيير داد و با الغاي مـذهب اسـالم و تغييـر خـط آن    
  م نمود. (مترجم)زده و بيگانه از شرق و اسال بزرگ و تمدن اسالمي را به تمام معني غرب
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مثال در جنگ (زالقه) نه فقط پيـروزي مسـلمانان، پيـروزي اسـپانياي مسـلمان نبـود، بلكـه        
هاي  شدن آتش جنگ اسالم در برابر مسيحيت و زنگ خطري براي روشن گرائي نوعي عقب
  صليبي بود.

ن كشمكش دائمي ميان شرق و غرب و هاي صليبي نيز شكل تازه و خطرناكي از اي جنگ
اسالم و مسيحيت بود. زوال اسالم در اسپانيا و تمدن اسالمي اندلس نيز فقط براي اسپانيا يك 

  حادثه نبود، بلكه مصيبتي براي تمام جهان اسالم بود.
كردنــد و از كنــار ديــوار آن عقــب  م را فــتح مــيفــرض كنــيم كــه اگــر مســلمانان شــهر ر

  كرد؟ ت چه سرنوشتي پيدا مينشستند، مسيحي نمي
آيا در آن صورت سپاهيان صليبي قادر بودند دولت فاطمي مصر را شكسـت بدهنـد و در   

ماندن مسـلمانان در   و باقي» رم«شرق استقرار يابند؟ اينجاست كه بايد ديد در صورت تصرف 
  كردند؟! آنجا، اسالم و ملل اسالمي چه سرنوشتي پيدا مي

در » دهنـده  هـاي تكـان   صـحنه «ا اصرار داريم بـا انتخـاب ايـن    اين همان فكري است كه م
  .)1(برخورد شرق و غرب و اسالم و مسيحيت، آن را مجسم كنيم

شكي نيست كه ما نتوانسته ايم تمام آنچه را تاريخ اسالم در اين خصـوص بـراي مـا بـاقي     
ه همين آثار زيرا موارد ديگري در تاريخ اسالم هست ك ؛گذاشته است، در اين كتاب بياوريم

دهنده را دارد. هرچند از لحاظ خود حادثه و مدت آن به مالحظه اعصـاري كـه    قاطع و تكان
  هاي متفاوت دارد. ها در آن پديد آمده است، انگيزه اين صحنه

  هـ 1382ربيع الثاني  - قاهره
  م 1962مطابق اگست 

                                           
 Decisive– moments inدر شهر فرهنگي پاكستان (الهور) به نام 1941انگليسي اين كتاب در سال  ي ترجمه -1

the history of Islam  هـ) چند بار چاپ شده است. ترجمه آن به زبان اردو  1382منتشر شد و تاكنون (يعني
  نيز انتشار يافته است.

گيـرد.   زبانـان قـرار مـي    گـردد و در دسـترس فارسـي    پر ارج به زبان فارسي نيز منتشر مي اينك بحمد اهللا اين كتاب  
  (مترجم)
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  محمد عبداهللا عنان



  جهش اعراب مسلمان از سرزمين حجاز

دهد كه قوانين اجتمـاعي بشـر از    حوادث و مسائلي در تاريخ جهان روي مي گاهي اوقات
 ييـا هاي مكه به منظور فـتح دن  بيابان اعراب مسلمان از قيامتفسير و بيان علت آن عاجز است. 

  قديم يكي از اين حوادث و مسائل خارق العاده است.
ه به حركت درآمد تا ملت عرب با قلّت نفرات و نقص تجهيزات جنگي خود، از بيابان مك

هـاي تـاريخ    با دو دولت روم و ايران كه از لحاظ شكوه و قدرت و تمدن از بزرگترين دولت
  بودند، پيكار كند.

نشيني بيرون نيامـده بـود، در برابـر صـولت و قـدرت       اين سپاه قليل كه هنوز از حالت باديه
متوقـف نمانـد. بـا همـه      هاي مزبور كه دنياي قديم را ميـان خـود تقسـيم كـرده بودنـد،      دولت

ها در فنون جنگي داشتند نتوانستند ملـت عـرب را عقـب براننـد،      آشنائي كه انبوه نيروهاي آن
  بلكه در هر حادثه و پيكاري، پيروزي با اعراب مسلمان بود.

هاي دو دولـت بـزرگ يـاد شـده، بزرگتـرين       هنوز نيم قرن نگذشته بود كه بر روي ويرانه
بردن به علت و  غامض تاريخ است كه پي ي نا گرديد! اين همان مسئلهامپراطوري تاريخ بشر ب

  شرح چگونگي آن آسان نيست.
اي كه نخستين جهش اعـراب مسـلمان در    منهف ما هم اكنون با در نظرگرفتن ازبا اين وص

تـوانيم تـا    زد و خورد درگرفـت مـي   آن روي داد و ميان دولت اسالم و ايران و روم تصادم و
ين مشكل ببريم، و حمله اعـراب مسـلمان بـه عـالم قـديم و فتوحـات بـزرگ و        حدي پي به ا

  :را ناشي از دو جهت اساسي بدانيم ها هاي درخشان آن پيروزي
كنـد كـه از صـحرا بـه      نشين مي عامل اول بازگشت به تأثير اسالم در نفوس آن قبائل باديه

شـته و ديـن اهللا را پيـروز    الهي را بـه نمـايش گذا  حركت درآمدند و به جنگ رفتند تا قدرت 
  ند.كن

اي است كه حوادث آن زمينه را براي فتوحات اعـراب مسـلمان    عامل دوم مربوط به ازمنه
  فراهم ساخت.
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زيرا اسالم دين  ؛بود جهش اعراب بسيار نيرومند و شكوفاعامل اساسي در  اسالم به عنوان
را بـه هـم    ناهـاي آنـ   دلسـاخت،   ها را متالشي مي محلي آن هاي كه درگيريجديد هنگامي 

  رد.شان كمعنوي و اجتماعي و اخالقي استوار انتظامپيوند داد و با 
يكي از امتيازات عصري كه پيغمبر اسالم در آن ظهور كرد و زمينه را براي دعوت جديد 
مهيا نمود تا به سرعت انتشار يابد و پيش رود، اين بود كه آن عصـر، عصـر انحطـاط عقلـي و     

  اجتماعي بود.
زدنـد،   حاكمه و ممتاز جوامع متمدن، دست به انواع ظلم و فسـاد مـي   ي ر آن عصر، طبقهد

جان مردم را به لب رسانده بودند. مردم ستمديده نيز پيوسـته در جسـتجوي راهـي بودنـد كـه      
فاسـد و ظالمانـه آسـوده     هايبار نجات دهند، و از اطاعت آن نظام خود را از آن وصف اسف

  گردند.
 )1(ادوارد گيبـون عالي و جامع از سرزمين عرب وزيـد.   شكوفان و نظامنسيم اين وضع 

با حسن طلوعي كه داشـت در بـدترين عصـري اتفـاق افتـاد كـه        �والدت محمد «گويد:  مي
  هاي ايران و روم و بربر اروپا روي به انحطاط سختي نهاده بود. امپراطوري

هاي ايـران   پرستي دارد، بلكه ملت آئين محكمتر و بهتر از بت به كرد كه نياز عرب فكر مي
و شام و مصر نيز همـين فكـر را داشـت و خـود را محتـاج مبـادي و تعـاليم معنـوي جديـدي          

روي بـه زوال نهـاده و يهوديـت بـا      هاي زردشتي و مـانوي  ديد. آن هم بعد از آن كه كيش مي
 هـاي  زاعها بود كه از پيشروي بازمانـده و مسـيحيت نيـز منشـأ اخـتالف و نـ       جمود خود مدت

ها ضعفا را در معرض تحقير و ظلـم و   ها پديد آمده بود، آن ميان آن متوالي بود. چند دستگي
وزيـد و   دادند، سرزمين عرب در اثناي بادهاي سهمگين كه بر دنياي قديم مـي  تعدي قرار مي

كشيد بيش از نقاط ديگر از امنيت و آزادي برخوردار بود. به طـوري كـه    آن را به نابودي مي
  بردند، تا عقايد و رسوم خود را حفظ كنند. طوائف ستمديده به آنجا پناه مي

                                           
1- Gibbon: Decline and fall of the Roman Empire. CH. L 
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هاي عالي آزادگـي بـود و آن را    هاي مظلوم و نمونه العرب مأمن ملت ةدر زماني كه جزير
  ساخت، پيغمبر عربي و دين اسالم ظهور كرد. از آاليش زندگي قديم بركنار مي

جديد طلوع كرد. به طوري كـه بـا پـاكي و    اسالم به صورت دستوري جامع براي زندگي 
ي و اجتماعيش از ساير شرايع امتياز داشت. اسالم از نظر تشـريع در تنظـيم   قمتانت تعاليم اخال

  عرب، تأثيري بس بزرگ داشت. ي پراكنده ةجامع
دين جديـد اسـالم، از قبائـل عـرب، اجتمـاعي مـنظم و متشـكل بوجـود آورد و اوهـام و          

  آخرين ادراكات بشري استوار بود. ةاي داد كه بر پاي قوانين حكيمانه خرافات جاي خود را به
ترديد نيست ادياني كه توجه به جنبة معنوي دارد، تأثير بيشتري خواهد داشت، و اگر قادر 

اساس انديشه و عواطف مـردم   اي كه براي آن تأسيس شده، بر باشد احكام خود را در جامعه
  ها را دارد. يتريزي كند، بزرگترين موفق آن پي

ها ديـن اسـالم را بـه     پيروزي شريعت اسالم نيز در همين معني بود. اين معني در طول قرن
ها و اجتماعات اسالمي درآورده است.  صورت دستوري سياسي و اجتماعي براي بيشتر دولت

بنـد بسـياري از    باالتر بگوئيم علت اين كه بسـياري از جوامـع كنـوني اسـالمي، همچنـان پـاي      
  قرن پيش است، همين معني است. 13ام و قوانين اسالم هستند كه يادگار احك
چيزي كه تعجب ما را برانگيخته اسـت ثبـات اسـالم    «گويد:  با شگفتي مي» ادوارد گيبون«
هـاي   باشد نه انتشار آن. زيرا آن معنويت كامل كه در مكه و مدينه بـود، همچنـان در سـينه    مي

  .)1(نقش بسته است مسلمانان هند و آفريقا و تركيه
شـود تـا در پيرامـون     گاهي مورخ از موضوع بحـث خـود خـارج مـي    «گويد:  مي» فنلي«و 

زندگي مردي تحقيق و بررسي كند كه به طور خارق العاده بـر عقـول پيـروان خـود و اعمـال      
ريـزي   . اين مرد بزرگ اساسي براي نظام ديني و سياسي خود پـي ه استدرها تسلط پيدا ك آن

  كند. ها بشر از نژادهاي گوناگون و صفات متضاد حكومت مي تاكنون بر مليوننمود كه 

                                           
1- Gibbon: Ibid; CH. L. 



    

  دهنده در تاريخ اسالم هاي تكان صحنه    20
    

گذاري در ميان قديمترين ملت آسـيائي و بقـاي نظـام دينـي      پيروزي محمد به عنوان قانون
وي در قرون متمادي در كليه جهات اجتمـاعي، دليـل اسـت كـه لياقـت و كفايـت كـم نظيـر         

  .)1(العاده تكوين شده بوددر آن مر خارق » اسكندر«و » ليكورگس«
ها عوامل ايجابي اسالم در جهش اعراب است، يك عامل سلبي هم وجود دارد كه به  اين

در و كند كه آماده براي انتشار اسالم بودند. مثال در ايـران،   هائي بازگشت مي طرز تفكر ملت
  شد. اقطار دولت روم شرقي تضييقات ديني، به عنوان سياست رسمي دولت شناخته مي

گرديد، حتـي پيـروان ديـن يـا      اين تضييقات شامل پيروان همه اديان و مذاهب مختلف مي
مذهبي كه دولت آن را رسمي اعالم كرده بود. ولي اسالم با نعمت مسامحه و آزادي در امـر  
دين وارد اين كشورها شد و آزادي عقيده و مرام را اعالم كرد، جنگجويان مسلمين را توصيه 

جا كه اين كار به مشكلي برخورد نكند، آن را عملي سازند. آنهم در عصري كه كرد تا آن مي
  كشيد. اسالم جوان بود و جاذبه حماسي ديني آن در نفوس عموم طبقات شعله مي

آري، اين سياست حكيمانه چنانكه خواهيم گفت، از مهمترين عواملي بـود كـه فتوحـات    
  عتماد ملل مغلوب را به خود جلب نمود.ش داد و اتراسالمي را در پي داشت و آن را گس

                                           
1- Fin lay: Greece under the Romans, CH. V. 
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كه تاريخ در موقع ظهور اسالم از انحالل دولـت ايـران و روم و انحطـاط عـالم      در تصوير
توانيم بسياري از عوامل پيروزي اسالم را  دهد، مي قديم و سادگي اجتماع عرب به ما ارائه مي

  درك كنيم.
هـاي ايـران    در حـالي كـه جنـگ   «كنـد:   مـي  گيبون اين تصوير را بدينگونه براي ما ترسيم

ستوه آورده، و كليسا سـرگرم جـدال طوايـف مختلـف مسـيحي بـود،       ه دولت روم شرقي را ب
محمد در حالي كه شمشير در يك دست و قرآن در دست ديگر داشـت قيـام كـرد، و تخـت     

  مستقر ساخت!» مر« يها هاي مسيحيت و خرابه خود را بر ويرانه
و سادگي امت او و روح دين وي اسباب انحالل روم شرقي و  ددر شخصيت بزرگ محم

  وديعت نهاده شده بود!ه سقوط آن ب
بشـر در   هـاي  بيند كـه يكـي از بزرگتـرين انقـالب     ديدگان ما با بيم و هراس انقالبي را مي

  .)1(روي زمين است
بيـزانس   هنگامي كه انحطاط روم و فساد در بار«كند:  آن را اينطور ترسيم مي» فن شليگل«

نشيني كه سادگي خود  و ويرانه آشوريان و هرج و مرج شهرهاي بزرگ آسيا را با عرب باديه
را در سايه آزادگي اصيل خويش حفظ كرده بود، مقايسه كنيد، خواهيد ديد كه بدون شـك  

ها محكمتر بـود و از شخصـيت بهتـري برخـوردار بودنـد.       فساد ملت عرب كمتر و دوستي آن
عظيمي داشت. شما ايـن صـفات    ي عرب در قرون اوليه اسالم عزم و اراده نيست كه يترديد

  .)2(توانيد در آنان ببينيد ها نيز مي ساده را حتي بعد از دوران تمدن آن
گرفت، دو دولتي كه عـالم   العرب با اين زندگي جديد نيرو مي ةدر همان هنگام كه جزير

العرب را در بر گرفته  ةها، جزير تصرفات آنقديم را ميان خود تقسيم كرده بودند و مرزها و م
بود، يعني دولت ايران و روم، دستخوش انحالل سياسي و اجتماعي شده بود. در ايران ظلـم و  

برد. كوبيد، و تمام مظاهر آزادي را از ميان مي ي همه طبقات را درهم ميتعد  

                                           
1- Gibbon: Ibid; CH. L. 

2- Fr. Vonschiegel: Ibid, Kap XII. 
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مدعيان سلطنت قـرار  ها و مطامع  دولت نيز پيوسته در معرض زد و بندهاي سياسي و توطئه
ها را تا دورترين نقطه آناطولي پيش برد، در آن  آن جنگي ايران كه سپاهيانِ ي داشت. حماسه

طلبي در اركـان دولـت و سـپاه راه يافتـه      ايام خاموش شده بود. و به جاي آن عياشي و راحت
  بود.

ري نـاتوان  قدرت دولت مركزي از ميان رفته بود و از نگاهداري نقاط دور دست امپراطـو 
  بود. به همين جهت آشوب و كشمكش در همه جا حكومت داشت.

غربي آن را بربرها ميان خود تقسـيم كـرده بودنـد و     ي . نيمهددولت روم نيز تجزيه شده بو
  آنچه مانده بود روم شرقي بود. تمدن روم شرقي نيز چندان دوام نيافت.

صالحات و فتوحات خـود تمـدن روم   در اوائل قرن ششم ميالدي با ا» ژوستنيان«امپراطور 
شرقي را به اوج خود رسانده بود، ولي چيزي نگذشت كه عوامل انحالل و تجزيـه در آن راه  

  يافت.
و قوانين رومي خود، بزرگترين عامل اين انحالل بود! اجراي اين قوانين شكاف بين  انظمه

گونـه حقـوق مناصـب و     هـا همـه   كرد. به اين معنـي كـه بـه رومـي     طبقات و افراد را بيشتر مي
ساخت. بدينگونه بود  داد، و ساير رعاياي غير رومي دولت را از آن محروم مي امتيازات را مي

هـا و محكـوم    حاكم و محكوم تقسيم شده بود. حاكم رومي ي به دو طبقه )1(روم ي كه جامعه
يـازات محـروم   ها بود. مع الوصف از تمام حقـوق و امت  غير روميان بودند كه اكثريت نيز با آن

بودند. اين محروميت بخصوص در اياالت دور دست كه از نظارت دولت مركزي بركنار بود 
بردنـد. از اينـرو طالـب نـابودي      شد. اكثريت تحت فشار و شكنجه به سر مي بيشتر احساس مي

كشيدند كه از زير يوغ آن نجات يابند. سـپاهيان روم   استبداد روم بودند و انتظار روزي را مي
گـوئيم رنـگ قوميـت خـود را از دسـت داده بـود. افـراد         يز در اين عصر كه از آن سخن مين

                                           
كنند. چنانكـه   را بر رعاياي دولت روم شرقي يا دولت بيزانس اطالق مي» روم« ي هاي اسالمي كلمه تاريخ -1

ي قسطنطنيه اين كلمه استعمال شده است.  بينيم در حوادث فتح شام و مصر و آسياي صغير و محاصره مي
گردد. تواريخ اوليه اسالم همـه ملـل    مي گاهي هم به طور اعم بر همه سكنه نواحي شمال مديترانه اطالق

  تر است. ) ولي استعمال نخست بيشتر و صحيح107ص  6دانست (ابن خلدون ج  نصارا را روم مي
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داد. دولت روم به ايـن سـپاه    مزدور و مردم كشورهاي فتح شده بيشتر نفرات آن را تشكيل مي
چشم دوخته بود، و ناگزير بود كه خود را در پناه آن نگاه دارد. همين معني نيز كمك زيادي 

ديگـر وجـود    ملي سپاه كه حافظ امپراطـوري بـود  زيرا غرور  ؛اطوري روم كردبه انحالل امپر
توانست مانند سابق عالم قـديم را در وحشـت و اضـطراب فـرو بـرد، و قـدرت        نداشت و نمي

  و سواحل درياي بالتيك گسترش دهد.» ايگوسيا«هاي  امپراطوري را تا جنگل
ه علـل عارضـي مكـرر و ناشـي از     به عالوه پيروزي جنگي مسلمانان از جهاتي بازگشت بـ 

  ها بفنون جنگي نبود. آشنائي آن
توانست بـا سـپاهيان مـنظم و سـازمان يافتـة       در واقع لشكري كه از صحرا برخاسته بود نمي

هاي ايران  روم و ايران برابري كند. بسياري از سربازان عرب تجارب جنگي خود را در جنگ
  آموخته بودند.

اميختـه  هاي ديني و شور مـذهبي   لل مغلوب گرديد، حماسهآنچه باعث پيروزي عرب بر م
كـرد و سـازمان    سـربازان جـوان را تقويـت مـي     ةبوده كـه روحيـ  با اخالص و از خود گذري 

هاي اسالمي بود كه سپاهيان شجاع روم را مقهور كـرد و   داد. همين شور مذهبي و حماسه مي
  را سركوب كند. انتوانست آن

وف نظـامي مسـلمين كـامال    فمرا و فرماندهان نظامي نيز در صاطاعت مطلق از دستورهاي ا
هـا را بـه فنـون جنـگ      شد كه نقـص فنـي و آشـنائي آن    فرما بود، و اين خود موجب مي حكم

  جبران كند.
تحرك و سرعت نيز از امتيازات فتوحات نخستين مسلمانان بود، و يكي از عوامل پيروزي 

هـاي طـوالني    ه جنگ هر قدر زياد باشد، در جنگرفت. زيرا شور و شوق ب ها به شمار مي آن
ماند، بلكه وقتي آثار سرعت و صـدمه نخسـتين پديـد آمـد، معمـوال نظـم و قابليـت         باقي نمي

  گردد. جنگي است كه منتهي به پيروزي مي
از اين گذشته مسلمانان در بيشـتر فتوحـات خـود، توانسـتند بـا سـرعت از ثمـرات جنگـي         

هـا را   در ممالك فتح شده، در ميان مردمي كه اختالفات ديني آنبرداري كنند و  خويش بهره
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كرد،  توزي نابودشان مي ساخت و گرفتار انواع ظلم و ستم بودند، و دشمني و كينه متالشي مي
  باقي بمانند.

ها با ايـن كـه نسـبت بـه عـرب از لحـاظ فنـون جنگـي و          سپاهيان روم در اغلب اين جنگ
ديدند. ناگفته معلـوم اسـت كـه     ها مي خوردند و زيان ت ميآزمودگي تفوق داشتند، باز شكس

عدالتي پيش گرفته  ها ظلم و بي ها نسبت به آن توانستند عواطف ملل خود را كه سال ها نمي آن
  ها برخوردار گردند. دريغ آن جلب كنند و از پشتيباني بي ،بودند

ايـران، قـواي آن را    هاي سپاهيان اسالم واقع شد كه جنگ ةدولت روم هنگامي مورد حمل
را به صفر رسانده بـود، و گروهـي از سـرداران و    شان به تحليل برده و نفوذ حكومت مركزي 

حكام اياالت بر ضد حكومت مركزي سر بـه شـورش برداشـته، و در صـدد كسـب اسـتقالل       
  بودند.

ها بود كه غرور ملي در نفوس زعما و بزرگان قوم فرو نشسته بود و مطامع و مصـالح   مدت
خشـم بـه تسـلط     ي هـا بـا ديـده    شخصي بر همه چيز حكومت داشت. به عالوه رعاياي اسـتان 

هـا را بـه حكـام و     زيرا دولت بـه واسـطه ضـعف قـدرت، آن     ؛نگريستند حكومت مركزي مي
  كردند. ها رفتار مي مأموريني سپرده بود كه با نهايت قساوت و شدت عمل با آن

ها كمـك   بدرفتاري با مردم و عكلس العمل آنسختگيري در امر دين نيز به اين ضعف و 
نمود.  كرد و بيش از پيش تخم كينه و سوء ظن به حكومت مركزي را در دل مردم بذر مي مي

تا جائي كه علماي يهود در مصر و شام و بزرگـان نصـارا كـه حاضـر نبودنـد مـذهب رسـمي        
كردنـد. بسـياري از    ت مـي دانستند و با آن مقاوم دولت را قبول كنند، اين سياست را خشن مي

  نمودند. ها را در اين دشمني و مقاومت تقويت مي مردم هم آن
هنگامي كه اسالم ظهور كرد سيل فتوحات اسالمي به طرف اراضـي دولـت روم سـرازير    

  شد، و از هر جهت آن را آماده پيروزي يافت.
زي كت مردول ةن و زعماي نصارا و طبقات مختلف ملت كه محكوم حكم ظالمانيوروحان

بودند نيز توانستند ميزان اعتدال جنگجويان جديد را بيازمايند كه فقط به لزوم تسـلط خـود و   
  نمودند. احكام دينشان اكتفا مي
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هاي واالئي از اعتدال و كف نفـس و دوري   در حقيقت مسلمانان در فتوحات خود، نمونه
  .اه نموده استآن را سياز معاصي و رفتار وحشيانه نشان دادند كه تاريخ جنگ 

خيانـت  « هكندكـ  بـه سـربازان اسـالم مـي      سصديق مثالً نگاه كنيد به سفارشي كه ابوبكر
نكنيد، كسي را به زنجير نكشيد، اعضاء بدن كسي را قطع نكنيد و كودكان و پيران و زنـان را  

كنيـد،   ها را قطع نكنيد و آن را نسوزانيد، بلكه نبايد هيچ درختـي را قطـع   به قتل نرسانيد. نخل
»ها، تلف نكنيد گوسفند و گاو و شتر را نيز براي استفاده از گوشت آن

)1(.  
شـود تـا    به تقاضاي مردم بيت المقدس وارد آن شهر مـي  سفاروق يا ببينيد كه وقتي عمر 

گـردد و چگونـه    قرار داد پيمان صلح آن را تحويل بگيرد، چگونه با نهايت سادگي وارد مـي 
زده و با اين كـه فـاتح بـود در     ريفات الزم به استقبال رفته بودند عقبفرماندهانش را كه با تش

شان  اهالي بيت المقدس تأمين جاني خواهند داشت، زنان و فرزندان«پيمان صلح خود نوشت: 
هـا نيـز در امـان خواهـد بـود، نـه كسـي در آن         مصون خواهند بود. كليه كليسـاها و معابـد آن  

  ».شود سكونت خواهد كرد و نه ويران مي
نماز نخواند، مبادا بعدها مسلمانان به همين دليـل آن را از چنـگ   » كليساي قيامت«عمر در 

  .)2(مسيحيان درآورند
اين موارد را كه در سير فتوحات اوليه اسالمي نوشته شده است بـا  گرامي شما خوانندگان 

 ةان قبل از حملـ هاي اير ي كه در گرماگرم جنگها ها و غارتگري ها و ويراني يزيانواع خونر
وست، مقايسه كنيد و ببينيد قيصرها و فرمانـداران  يپ مسلمين به وسيله سربازان آنان به وقوع مي

خـود، بـا چـه شـكوه و جاللـي حركـت        ةهـاي تحـت سـلط    ها در اقليم و فرماندهان نظامي آن
نـد،  زد بـاز مـي   ها سر دادن به دادخواهي آن كردند و چگونه از روبروشدن با ملت يا گوش مي

كردنـد و دادخـواهي آنـان و     هائي كه فرماندهان فاتح اسـالم صـادر مـي    سپس آن را با فرمان
حمايتي كه از مردم كشورهاي فتح شده در قبال مظالم عمال امپراطـور و افسـران و سـرداران    

  آوردند مقايسه نمائيد. وي به عمل مي
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عفتـي، مسـامحه و    ياين مقايسه كه ميان عدل و ظلـم، اعتـدال و خودكـامگي، عفـت و بـ     
هـاي فـتح و فيـروزي را بـراي مسـلمانان       رحمي بود، يكي از بزرگترين عواملي بود كه راه بي

ممالك مفتوحه را از قيـد   ي هاي ستمديده داد كه ملت ها ميدان مي ساخت، و به آن هموار مي
جب شد كـه  ها را به سوي خود جلب نمايند و مو عدالتي آزاد سازند و اعتماد آن و بي 1يتّقرِ

جبر زيرا مسلمانان  ؛حكومت جديد براي خود بيابند ي يك نوع اطمينان براي زندگي در سايه
را كه دشمن فاتح پس از ورود به كشور مفتوح داشت، به همراه نياورده بودند و ملل  و ظلمي

  دادند. مغلوب را در بيم و هراس قرار نمي
هـاي نخسـتين    ه را مسلمانان در جنـگ چنانكه خواهيم ديد اين سياست حكيمانه و مسامح

داشتند، به طوري كه مسيحي و يهودي، همان آزادي را داشـت كـه مسـلمان     خود معمول مي
 ي توانستند دين و آداب و رسوم خود را در سايه دارا بود. ملل غير مسلمان در غالب موارد مي

هـا جريـان    ميـان آن حكومت اسالمي فاتح حفظ كنند، اوامر دولتي هم با مسـاوات و اعتـدال   
  داشت.

شد روشن  ت مسلمانان واقع مييآثار اين سياست نيز در نقاطي كه پس از فتح تحت قيموم
گرديـد، و   اسـاس محكمـي اسـتوار مـي     بود. به طوري كـه ممالـك مفتوحـه پـس از فـتح بـر      

  شد. فاتحان احساس نمي ي  هاي ناشي از غلبه ناراحتي
هـاي مختلـف سـرگرم جنـگ      آن اوقات، در جبهـه به همين جهت مسلمانان با اين كه در 

ساختن آن جهت پذيرش احكام  بودند، در همان حال نيز به تنظيم امور نقاط فتح شده و آماده
ها عوامل و مواردي بود كه به دنبال فتوحات اوليه اسـالمي   پرداختند. اين اسالم، مي ي عادالنه

هـا بـود كـه     ر سايه اين عوامـل و موقعيـت  هاي آن نيز همين بود كه گفتيم. د آمد. راه پيش مي
از در نورديده و را  هامسلمانان توانستند شرق و غرب جهان قديم را به تصرف آورند، و دريا

  كمتر از يك قرن بپيمايند.را در نشين (اروپا)  ناحيه غرب تا قلب ممالك مسيحي
مسـلمانان در   مانـد، و ايـن بـه هنگـامي بـود كـه      ات اسالمي ديري نپائيد كه متوقـف  فتوح

  به خوشي و آسايش گذراندند.زندگي خود را  دولت وسيع ي سايه

                                           
  رقيت = غالمي، بندگي [مصحح]. -1
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دفـاع و   ي در آن هنگام بـود كـه دولـت روم شـرقي و مسـيحيت توانسـتند خـود را آمـاده        
مقاومت كنند و به دنبال آن مسلمانان براي اولين بـار در كنـار ديوارهـاي قسـطنطنيه شكسـت      

ن بـار در  يمـ بـراي دو  ها بسته شـد، سـپس   شرق به روي آناروپا از ناحيه  ي خوردند و دروازه
هـا روي داد، و   سرزمين شهيدان اسـالم واقـع در خـاك فرانسـه شكسـت آن     » تور«هاي  دشت

  بدينگونه فتوحات اسالمي در اوپا متوقف ماند.
اسالم از اروپا به جنوب بازگشت. امپراطوري اسالمي متالشي شـد و بـه صـورت ملـوك     

اصم درآمد، و بدينگونه زمان فتوحات درخشان اسـالمي بـا سـرعتي كـه     الطوائف و دول متخ
  داشت، سپري گرديد.



  اسالم در عالم قديم ةجويان سياست ديني مسلمانان و جنگ صلح

گردي و رسيدن به زندگي درخشان جديد كـه   شدن عرب مسلمان از بيابان و باديه اگر خارج
اطوري از بزرگترين دول عـالم قـديم يعنـي    با قلت نفرات و نقص فني خود، به جنگ دو امپر

هاي  هاي ايران و روم رفتند، و توانستند در كمتر از يك قرن، دولتي با عظمت بر ويرانه دولت
انگيز تاريخ است، پيروزي اسالم بر اديان قديم و  آن بنا كنند، اگر اين موضوع از امور دهشت
  ايع تاريخي است.انگيزترين وق تصرف سريع ممالك مفتوحه نيز از شگفت

هـا   هرگاه پيروزي مسلمانان به علل و عواملي بازگشت كند كه بيـرون از اراده و تـدبير آن  
كند  باشد، از جهاتي نيز به اوضاع زندگي ملل مفتوحه و احوال اجتماعات جديد بازگشت مي

  هاست. كه به زير پرچم اسالم درآمدند، و ناشي از خصوصايت فردي و اجتماعي آن
هائي كه بـا ظهـور    انگيز و خونريزي ارهاي دعوت اسالمي، از آن همه وقايع اسفمدر طو

بينيم، اثري نيست.  اكثر اديان قديم مقارن بود، و آنچه باالخص در قرون نخستين نصرانيت مي
مخصـوص بـه خـود انتشـار يافـت. پيـروزي آن هـم         ةجويانـ  دعوت اسالمي بـا وسـائل صـلح   

  اديان و عقايد ثبت كرده اند.بزرگترين موضوعي است كه تاريخ 
ها براي پذيرفتن دين  جمعي ملت هاستقبال دست«گويد:  مورخ اروپائي (فن گت اشميت) مي

پديـد آمـد، موضـوعي اسـت كـه دنيـاي قـديم بـه يـاد          وح شگفت انگيز جديد كه به دنبال فت
  ».نداشت. ولي اسالم در اين پيروزي گوي سبقت را از همه ربود

اين غلبه و پيـروزي بـراي اولـين بـار در جنـگ اسـالم       «گويد:  ميمورخ ديگر  »دوزي«
  .)1(ويژه هنگامي كه دانستيم دين جديد چيزي را بر كسي تحميل نكرده استه آشكار شد، ب

اسـاس تسـامح و احتـرام بـه عقايـد و معنويـات        در واقع دعوت اسالمي از روز نخست بـر 
هـاي آسـماني كـه اسـالم      پيـروان كتـاب  استوار بود. بخصوص در مقابل يهود و نصارا، يعنـي  

  ها داشت. اعتراف به تقديس آن
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يهوديت و نصرانيت در وقتي كه پيغمبر عربـي ظهـور كـرد و اسـالم از صـحرا برخاسـت،       
آئين اكثر ممالكي بود كه مسلمانان فتح كردند، و جزيه نيز كليه مالياتي بود كه دين جديد بر 

  ها محفوظ بماند. ن راه عقايد و شعائر آنغير مسلمين واجب دانسته بود، تا از اي
اين امتياز در بادي امر منحصر به يهود و نصارا بود، ولي چيزي نگذشت كه در همان زمان 
حيات پيغمبر نسبت به پيروان ساير اديان مانند قبايل بحـرين و زردشـتيان ايـران نيـز گسـترش      

  يافت.
ها نيز در پرداخت جزيـه بـه منظـور آزادي    بعدها اين امتياز به بربرهاي افريقا رسيد، و بربر

  ها قرار گرفتند. شعائر و عقايدشان در رديف يهود و نصارا و زردشتي
پرستي بر قبائل بربر حكومت داشـت، و ديـن بربرهـا پـيش از      ظاهر اينست كه همواره بت

ها  آن نصرانيت را بر» بربرها«م بعد از پيروزي بر پرستي بود. ولي حكومت ر فتح روم همان بت
تحميل كرد، و اين كيش از قرن چهارم ميالدي در ميان اكثر ساكنان افريقا انتشار يافت. و نيز 

  .)1(ظاهراً بيشتر اين قبايل پيش از فتح اسالمي پيرو دين يهود بودند
به هرحال آنچه مسلم است سياست تسامح دين و حريت و آزادي اسالم شامل كليـه ملـل   

  پرستان داشتند. ها، بسياري هم بودند كه هنوز شعائر بت ملت مفتوحه بود. در ميان اين
اساس يـك سياسـت عـالي، نيروئـي جهـاني       اسالم انتشار يافت تا بر«گويد:  مي گلدزيهر

زيرا كسـاني كـه بـه خداونـد يگانـه       ؛باشد. در قرون نخستين پذيرفتن آن يك امر حتمي نبود
داشـتند ماننـد يهـود و     ي خـود اسـتوار مـي   اساس كتب آسمان ايمان داشتند يا كيش خود را بر

توانسـتند از آزادي شـعائر خـود و حمايـت      پرداختند مـي  مي» جزيه«نصارا و زردشتي، هرگاه 
  دولت اسالم برخوردار باشند.

هـا نفـوذ كنـد، بلكـه در      هـاي آن  خواست به هر قيمت كه هست در اعماق جان اسالم نمي
ه باشد. حتي اسالم در اين سياست خود به جـاي  ها حكومت داشت صدد بود كه در ظاهر بر آن
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حكومت اسالمي همچنـان در   ةدوري هم رفت. مثال در هند شعائر و معتقدات قديمي در ساي
  .)1(معابد باقي بود

گويد از اين تسامح دين اسالمي بدينگونـه   در آنجا كه از فتح اندلس سخن مي »دوزي«
مي طوري نبود كه نسبت به آنچه قبالً داشـتند  نصارا در سايه حكومت اسال عوض«كند.  ياد مي
دادنـد. در   هاي زيادي داشته باشند. مضافاً به اين كه مسلمانان مسامحه زيادي نشـان مـي   شكوه

  امور ديني به هيچكس سخت نگرفتند.
ها فقط فاتحان اسـالمي   شناسي نكرده اند، بلكه آن نصارا در اين خصوص از مسلمانان حق

هـا و   هـا را ماننـد حكومـت ژرمـن     ها سـتوده انـد و حكومـت آن    عدل آنرا به علت تسامح و 
  ها دانسته اند. فرانك

هاي محكم سياست دينـي اسـالمي    به طور خالصه تسامح ديني يكي از اصول ثابت و پايه
كند. بعدها نيز حدود آن توسعه يافت، تا جائي كـه   است كه به عصر خود پيغمبر بازگشت مي

  داشتند هم تجاوز كرد. ين معمول مياد و خلفاي راشداز آنچه پيغمبر نظر د
دارد، » جزيـه «اين تسامح گرچه نسبي است و بستگي به كسب آزادي دينـي بـا پرداخـت    

اي بـود.   هـاي دينـي، موضـوع تـازه     ولي نبايد فراموش كرد كه در اعصار تاريـك كشـمكش  
اتح دين خـود را  نشست، و دولت ف هاي خون فرو نمي هائي كه آتش آن جز با سيل كشمكش

نمود، و در  ها نمي كرد و اكتفا به حفظ شعائر و اعتراف لفظي آن هاي مغلوب امالء مي بر ملت
  كرد. اين راه از هيچگونه سختگيري فروگذار نمي

هاي مغلوب ارمغان آورد: يكي  بنابراين، دولت اسالمي دو امتياز يا دو نعمت را براي ملت
گر نعمت احكام عادله و معتـدل بـود كـه اصـول و حـدود      نعمت تسامح و آزادي ديني، و دي

داشت و همين تسامح و مالحظـه نيـز اثـر محسوسـي در پيشـبرد       ها مقرر مي معيني را براي آن
  فتوحات اسالمي داشت.

آيا بعد از آنچه گفتيم جا دارد كه ما سئوال كنيم: چگونه اسالم با سرعت خارق العاده در 
يافت؟ و چه عواملي باعث شد كه ملـل مغلوبـه بـا همـه حريـت و      هاي مغلوبه انتشار  بين ملت

                                           
1- Goldziher: Die Religion Des Islam’s (Diereligionen Des Orient) J, 106 
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آزادي مذهبي از دين خود دست بكشند و بدين حكومت جديد بگروند، سياست اسالمي در 
هـاي بـزرگ    بسياري از تسامح و مداراي خود توفيق يافـت كـه در كمتـر از يـك قـرن ملـت      

  د آورد.اسالمي را در ايران و شام و مصر و آفريقا و اسپانيا پدي
يك سلسله عوامل سياسي و اقتصادي و اجتماعي  ةانگيز نتيج اين برتري و پيروزي شگفت

  بود كه حكومت اسالمي رعاياي جديد خود را از آن برخوردار ساخت.
***  

  تر از ساير ممالك مفتوحه انجام گرفت. تر و آسان پيروزي اسالم در شام و مصر سريع
ط مسلمانان، در آن كشورها حكومـت داشـت، ولـي    مسيحيت هنگام فتح مصر و شام توس

بايد با آتش و شمشير نابود گردد. اختالف و پراكندگي در اركان آن رخنه  طوري بود كه مي
هايش سست شده بـود. طوايـف و مـذاهب گونـاگون      هاي آن متزلزل و سقف كرده بود. پايه

ريزي باال گرفته بـود، و بـه   ها راه يافته و ظلم و خون بوجود آمده، خصومت و دشمني ميان آن
  دنبال آن كشمكش سياسي و اجتماعي حكومت داشت.

انگيز، دليل بارز نيرومندي  پيروزي مسلمانان در تسلط بر دنياي قديم با آن سرعت شگفت
نفس و وارستگي كه  اسالم و برتري دعوت آن بود. چنانكه همه گونه عدالت و مدارا و عفت

شد، دليل قاطعي بر سـتمكاري   در ممالك مفتوحه اعمال مي مقارن آن توسط فاتحان اسالمي
هاي مسيحي در آن اعصار بود. مضافاً به اين كه كليسا نمايشگر عدالت و برادري به  حكومت

  معني واقعي خود نبود.
تر است و  ها همگي شواهد زنده و عميقي نبود كه دين جديد، براي پيروي مناسب آيا اين

هـا نقـش    گردد؟ چرا، اين معني در آن عصر به خـوبي در دل  وز ميتنها دين حق است كه پير
  بسته بود.

زيـرا حتـي    ؛كليسا خورد و آن را عقـب زد  ةاعتقاد به معجزات تير مسمومي بود كه به سين
اي جلـو   ميان ببرد، و هيچ صاعقه زاي رخ نداد كه دشمني اسالم را نسبت به مسيحيت ا معجزه

  ، نگرفت!ندكه در مدت يك قرن عالم قديم را اشغال كردپيشرفت آن سپاهيان پيروزمند 
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گويـد:   مـي » فـن شـليگل  «پيروزي اسالم در ساير ممالك مفتوحه نيز چنين بـود. فيلسـوف   
توانيم دين جديد اسالم و فتوحات مسلمين را در پرتو اين مهاجرت جديد، مـورد بررسـي    مي

جرت كردند. و اين مهـاجرت در آسـيا   زيرا قسمت بزرگي از مسلمانان به اسپانيا ه ؛قرار دهيم
سياسي ملل مغلـوب پديـد آورد، ايـن     هاي و افريقا انقالب بزرگي در حكومت و زبان و نظام

  .)1(تر بود هاي قبائل جرمني در اروپا بوجود آورد، بزرگتر و عميق انقالب از آنچه جنگ
ا سياسـت خالفـت   آيا انتشار اسالم با آن سرعت خارق العاده در ممالك مفتوحه هميشه بـ 

اسالمي يا مانند آن مخصوصاً بعد از آن كه به صـورت سـلطنت شخصـي درآمـد، همĤهنـگ      
لعكس پيشرفت اسالم گـاهي بـراي   ابود؟ ظاهراً در بسياري از اوقات چنين نبوده است. بلكه ب

اسـالمي   يها را در بر داشت، يكـي از درآمـدها   مصالح مادي دولت اسالمي، بزرگترين زيان
گرفـت. آن هـم در بيشـتر     ي مقدار مالي بود كه بر يهود و نصارا و مجوس تعلـق مـي  جزيه يعن

گرفت و دختران و زنـان   اوقات با اعتدال و مدارا همراه بود. مثال جزيه فقط به مردان تعلق مي
  و پيران از آن معاف بودند.

غلـه اراضـي    تازه تعيين مقدار و تحصيل آن نيز بعد از آن بود كه مؤديان قبل از هرچيز از
خود مقداري كه بتوانند معابد و مخارج خود را تأمين كنند، بردارند، و حتي مـداراي در ايـن   

  )2(گرديد! خصوص گاهي باعث كوتاهي در اصل پرداخت آن مي
***  

هنگامي كه فتوحات اسالمي توسعه يافت، بودجه دولت و سپاه نيز به ميزان بسـيار زيـادي   
  نيازمند به تأمين آن گرديد.باال گرفت، و خالفت اسالمي 

كرد، اتفاق نيافتاد كه دولـت   ب ميبا اين وصف با همه احتياجي كه مصالح مادي آن ايجا
شـد و نفـوس    ت سختي در پيش گيـرد، هرچنـد باعـث انتشـار ديـن دولـت مـي       اسالمي سياس

  يافت. مسلمين ازدياد مي

                                           
1- Fr. Von schlegel :ibid; ka. Pxll. 
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داشـت، در سراسـر    خـاص تي كه نسبت به انتشار اسالم عنايرحمه اهللا عمر بن العزيز  حتي
  ها و مسلمانان اصل مساوات برقرار نمود. را ملغي ساخت و ميان آن جزيهقلمرو اسالمي 

والي مصر » حيان بن شريح«كنند يكي اينست كه به  از آنچه در اين باره از ول نقل مي

*βÎ﴿فرمايد:  زيرا خداوند مي ؛شوند بردار ها كه مسلمان مي نوشت: جزيه را از آن sù (#θç/$s? 

(#θãΒ$s% r&uρ nο4θn= ¢Á9 $# (# âθs?# uuρ nο4θŸ2̈“9 $# (#θ= y⇐sù öΝ ßγn=‹ Î;y™ 4 ¨βÎ) ©! $# Ö‘θà� xî ÒΟ‹Ïm§‘ ∩∈∪﴾      :5(توبه(  

ها را رها كنيد كه خداوند بخشنده  اگر توبه كردند و نماز گزاردند و زكات دادند آن«
  .»مهربان است

اسالم با اين طرز جزيه گـرفتن زيـان   «ز نوشت: حيان بن شريح در جواب عمر بن عبدالعزي
  ».هاي دولتي خالي مانده است ديده و خزينه

كننـد از پـرداختن    كساني را كه قبول اسالم مـي «عمر بن عبدالعزيز در جواب وي نوشت: 
را فرستاد تا راهنماي مـردم باشـد نـه     �جزيه معاف كن، نفرين خدا بر تو باد. خداوند محمد 

  .)1(دوزدآن كه ثروت بين
كـرد و حاضـر بـود     بدينگونه در روزگار نخست اسالم با مردم ممالك مفتوحه رفتـار مـي  

بيند و به ديگران فشاري وارد نگردد. همين معني موجب شـد كـه بـه مـرور ايـام       خود زيان به
ها  هائي از آن بيشتر مردم كشورهاي فتح شده در مسلمين ادغام شوند، به طوري كه جز اقليت

ديني از ميان رفت، به طوري كه تشخيص بين مسلمان  را پذيرفتيد، و از اينجا امتياز مبقيه اسال
شـد و   رسـد. و نيـز از ايـن راه جزيـه برداشـته مـي       دار و مسلمان جديد محال به نظـر مـي   ريشه

  كرد. هاي مسلمان شده، جبران مي حكومت اسالمي خسارات مادي را با نيروي معنوي ملت
اسالمي نسبت به رعاياي جديد خود پـيش   هاي اليمي كه حكومتبدين ترتيب سياست م

ها كمك كرده، سپس از راه جزيـه بـه آنـان     شان به آن گرفتند، نخست با مسامحه در امر دين
ها را به جمع مسلمانان ضميمه كرد، و بدين وسيله اقوام مغلوب  مساعدت نمود، و در آخر آن

  شدند. مند مي هرهاز مساعدت مادي و معنوي فاتحان اسالمي ب

                                           
  .88ص  1خطط مقريزي ج  -1
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از اينجا به خوبي پيداست كه پيشرفت اسالم با آن سرعت همه جانبـه، هميشـه بـا سياسـت     
  هاي اسالمي همراه نبوده است. بلكه گاهي از راه مصالح مادي زيان ديده است. حكومت

كنـد كـه بيشـتر     انگيـز را بـازگو مـي    توجه به اين مطلب، يـك حقيقـت تـاريخي وحشـت    
هـا سـخن    كه از اسالم و موجبات پيشرفت و عوامل رسوخ آن در ميان ملتنويسندگان غربي 

  سازند. كنند و به شائبه غرض آلوده مي گفته اند، آن را انكار مي
***  

خـواهيم ببينـيم    ها كه گفتيم راجع به پيشرفت اسالم در اعصار اوليه آن بود. اينك مـي  اين
قاط عالم قديم و دورترين قسمت آن، چگونه اسالم در قرون وسطي و عصر جديد، در ساير ن

  منتشر گشت.
امپراطوري بزرگ اسالم از اواخر قرن اول هجري، در مشرق از سند تا مغرب (مراكش) و 
در غرب از سواحل اقيانوس اتالنتيـك و در شـمال از سلسـله جبـال پيرنـه و اواسـط آسـيا تـا         

بـيش از چهـار قـرن علـي     ) امتداد داشت، و رصحراي بزرگ آفريقا و درياي عرب (بحر احم
  كرد. ، در اين قلمرو وسيع حكومت ميگوناگونها و انقالبات  رغم شورش

زيرا اسالم در بسـياري از نقـاط دوردسـتي كـه      ؛پيشرفت اسالم نبود ي پيروزي، تنها وسيله
  فاتحان اسالمي به آنجا نرسيده بودند، بدون جنگ و شمشير رواج يافت.

كنـد. مـثال در چـين،     ن اسـالم ايـن حقيقـت را تأييـد مـي     جها ي يك نگاه اجمالي به نقشه
مغولستان، منچوري، اندونزي، ماليو، جزائر فليپين، برنـوئي و سـاير نقـاط خـاور دور بـيش از      
ــا و در     ــديم در مشــرق افريق ــي عــالم ق ــون مســلمان وجــود دارد. و در قســمت غرب صــد ميلي

ون، سـاحل طـال،   ير نيجريـه، سـرال  ماداگاسكار، زنگبار، موزامبيـك، دارالسـالم، رودزيـا، و د   
  .)1(كنند ليبريا، كنگو، و ساير نقاط قاره افريقا بيش از پنجاه مليون مسلمان زندگي مي

                                           
، بـديهي اسـت كـه    اين تخمين مربوط به چهل سال پيش است كه مؤلف كتاب خود را منتشر كرده است -1

تعداد نفوس مسلمانان تاكنون افزايش يافته و كشورهاي افريقائي نيز اكثراً استقالل پيـدا كـرده انـد و بـه     
  شوند. (مترجم) اسامي جديدي خوانده مي
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 ؛به طور قطع انتشار اسالم در اين مناطق دور دست محصول فتوحات اسالمي نبـوده اسـت  
ن منـاطق دور  زيرا فاتحان اسالم در هيچ عصري بـه ايـن منـاطق نرسـيدند. انتشـار اسـالم در آ      

هـاي رزمـي صـلحجويانه     انگيزتـرين داسـتان   دست داستاني به دنبال دارد كه يكي از شـگفت 
  اسالم در تاريخ بشر است.

مسلمانان آسياي ميانه يا شهرهاي ماوراء النهر را كـه امـروز معـروف بـه تركسـتان روسـيه       
  غرب چين رسيد.ها به شهر كاشغر در م است، در قرن دوم هجري فتح كردند، و فتوحات آن

طلبان مسلمين آهنگ نقاط مختلف چين شمالي و شـرقي   از آن هنگام بازرگانان و اصالح
يافتنـد آن را منتشـر    نمودند، در حالي كه حامل تعاليم اسـالم بودنـد و در هرجـا اسـتقرار مـي     

  ساختند. مي
در به مرور زمان اسالم به دست اين مجاهـدان بـه مغولسـتان و منچـوري رسـيد، همچنـين       

مغربـي  » ابـن بطوطـه  «اواسط چين و جنوب آن منتشر گشت. تا جائي كه وقتي جهانگرد نامي 
زد  در قرن هشتم هجري به جنوب چين رسيد، مسلمانان بسياري را در شـهرهائي كـه سـر مـي    

كنند كه در نقاط جنوبي و  ديد، هم اكنون نيز در چين بيش از پنجاه مليون مسلمان زندگي مي
  آن كشور حتي منچوري سكونت دارند.ميانه و شمالي 

انتشار اسالم در هند نيز متعاقب فتح سـند توسـط مسـلمين در قـرن دوم هجـري روي داد.      
هنـد   ي سپس فتوحات اسالمي در جنوب و شرق هنـد گسـترش يافـت، و در قلـب شـبه قـاره      

  پخش شد.
بازرگانان و  .هاي اسالمي بود بعدها نيز بسياري از نقاط شبه قاره هند تحت فرمان حكومت

  خيرانديشان مسلمين نيز از هند به طرف شرق يعني جزائر هند شرقي رفتند.
از قرن هفتم ميالدي تا قرن سيزدهم يك كشور هندي بود، تا اين كـه  » سوماترا« ي جزيره

در آن قرن (قرن هشتم هجري) مسلمانان وارد آنجا شدند و دعوت اسالمي را در آنجا انتشـار  
  دادند.

آمدنـد كـه مـردم آن    » جـاوه «نهادند و از آنجا گذشته به » ماليو«به شبه جزيره  سپس قدم
  بودند و اسالم را در آنجا نشر دادند.» برهمائي«پيروكيش 
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در اواسط قرن هشتم هجري اين جزيره (جاوه) را سياحت كـرد،  » ابن بطوطه«هنگامي كه 
  چند امير نشين مسلمان در آنجا وجود داشت.

و فيليپين استقرار يافتند و » برنوئي«ن در جزائر دور دست هند شرقي مانند مسلمانان همچني
گشت. تا جائي كـه پـيش از آن كـه     ها نيز اسالم در آن نقطه منتشر مي به دنبال مستقرشدن آن

هـاي اسـالمي و    در قرن شانزدهم ميالدي استعمار هلند آنجا را اشـغال كنـد، داراي حكومـت   
  اجتماعات مسلمين بود.

دانـيم   دنبال انتشار اسالم در قلب و غرب افريقا نيز داستاني به همين گونه پديد آمد. ميبه 
كه مسلمانان، شمال افريقا را در اواسط قرن اول هجري بعـد از مقاومـت سـخت قبائـل بربـر،      

  ها نيز اسالم را پذيرفتند. گشودند، و سرانجام بيشتر اين قبيله
خليفـه مصـر طـوايفي از    » المعـز لـدين اهللا فـاطمي   «در اواخر قرن پنجم هجري به روزگار 

كه به مصر آمده بودند، از مصر بـه   سليم و بني رياح و غيرهاعراب مسلمان از بني هالل و بني
و جنـوبي افريقـا را    هـاي ميانـه   افريقا رفتند و در نقاط مختلف آن قاره گردش كردنـد، باديـه  

رسيدند و اسالم را در ميان قبائـل دور  » ريهنيچ«پيمودند تا به قلب صحراي بزرگ و رودخانه 
  منتشر ساختند.» نيچر«واقع در شمال رودخانه » مالي«پوست و كشور  دست سياه

برد و اوضاع آنجا و  خود از آن نام مي يدر سفرنامه» ابن بطوطه«اين همان نقطه ايست كه 
  سلمان هستند.گويد كه بيشتر مردم آنجا م كند و مي مناطق بعد از آن را توصيف مي

و سـاير  » سـنگال «بازرگانان و رهگـذران مغـرب بـه     اه تعاليم اسالمي از آنجا به وسيلةآنگ
مناطق مجاور رسيد. در قرن پنجم هجري اسالم در موريتاني واقع در شمال نيز به دست قبائـل  

  زيستند، انتشار يافته بود. و غيره مي» لمتونه«مرابطين كه در 
يـافتن بـه طـال راهـي شـدند.       به طرف غرب افريقا به منظور دستتجار و سياحان مسلمين 

هـا انتشـار    آوردند، اسالم نيـز بـه دسـت آن    بدينگونه مسلمانان به هرجا كه در آفريقا روي مي
  يافت! مي

طلبان و بازرگانان مسلمان كـه از   اصالح ةدر شرق افريقا اسالم از قرن دوم هجري به وسيل
ي و سواحل افريقاي شرقي و جزائر آن آمدند منتشر گشـت،  سواحل خليج فارس به آن نواح



    

  37  جنگ صلحجويانه اسالم در عالم قديم سياست ديني مسلمانان و 
  

و » ســومالي«و ســواحل » ماداگاســكار«و عالئــق تجــاري و معــامالت بازرگــاني را بــا جزيــرة 
  برقرار ساختند.» موزامبيك«و » زنگبار«و » بمباسا«

رسـيد كـه در   » رودزيا«غرب افريقا به  ي روابط بازرگاني مسلمين توسعه يافت و در ناحيه
  .)1(پوستان بود بعضي از اعصار مملكت مستقل و نيرومند سياه

پوست در نقاط مختلف افريقا آثار نيكوئي بـه بـار آورد،    پيشرفت اسالم در بين قبائل سياه
پرسـتي نجـات داد و سـطح زنـدگي مـادي و       ها را از بسياري رسوم و خرافـات بـت   اسالم آن

نـدين قـرن بـر قسـمت اعظـم شـبه جزيـرة اسـپانيا         شان را باال برد. از اين گذشته اسالم چ ادبي
  درخشيد. حكومت داشت و پرتوهاي تمدن درخشانش به دست مسلمانان مي

هنگامي كه دست تقدير طومار تسلط اسالم را از اسپانيا (انـدلس) درهـم پيچيـد اسـالم از     
  هاي ديگر در قاره اروپا رخنه كرده بود. راه

هـاي تاتارهـا در مشـرق     جنـگ  ي سـالم بـه واسـطه   بينيم كه در قرن سـيزدهم مـيالدي ا   مي
روسيه، در جنوب و شرق اروپا نفوذ كرده است. تاتارها سپس متوجه شـهرهاي قفقـاز و شـبه    

  رسيدند.» پولوني«جزيره كريمه شدند، و در پيشروي خود به مقابل 
كان فتوحات خود را تا قلب بال ةعثماني قسطنطنيه را فتح كردند و دامن خلفايهنگامي كه 

و سواحل دانوب و مرزهاي پولوني واوكراين گسترش دادند، دعوت اسالمي در سراسر ايـن  
قلمرو منتشر گشت، با اين فرق كه انتشار آن محدود بـود و بـا وسـعت فتوحـات و متصـرفات      

  عثماني در اروپا تناسب نداشت. 
دآرندگان علت آن هم اين بود كه حكومت عثماني پيوسته عناصر شايسته خود را كه پدي

داد. به همين جهت ما امروز در قلمرو بالكان فقط پنج مليون مسلمان  تمدن بودند از دست مي

                                           
ولي با كمال تأسف امروز در برابر ديدگان امضاء كنندگان اعالميه حقوق بشر ايـن كشـور افريقـائي، در     -1

اقليت سفيدپوست نژادپرست غربي گرفتار است، و بر اثر فقدان وجدان اخالقي جوامـع  بند اسارت يك 
  معاصر هنوز مبارزاتش به ثمر نرسيده است. (مترجم)
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مـدت چهـار قـرن تحـت     » بالكـان «دانـيم   . با اين كه مي)1(از سي مليون نفوس آن سراغ داريم
  فرمان حكومت عثماني قرار داشت.

هـا از   مسـلماناني كـه تعـداد آن    همچنين ما در مجارستان و پولوني و لتواني و فنالند جمعاً
  يابيم. كند، نمي چند هزار نفر تجاوز نمي

بينيم كه چگونه اعتقادات اسالمي با نيروي معنوي جديد خود در چند نقطه از  اخيراً نيز مي
باشند، تجلـي نمـوده اسـت ماننـد آلمـان و       ممالك بزرگ اروپا كه داراي تمدن درخشان مي

كـه توجـه   -ايـن تجلـي و پيشـرفت معنـوي اسـالم       .حده امريكاانگليس و اتريش و اياالت مت
  مقرون به سابقه و تهيه مقدمه نبوده است. –نظران را به خود معطوف داشته است  صاحب

هاي مستعد را با بسـاطت   كند و در صدد است كه انديشه اسالم مردم را دعوت به خود مي
  كه دارد، آشنا سازد.هاي ثمربخشي  كراسي و سادگي و آزاديومبادي خود و دم

                                           
  چنانكه گفتيم اين سخن مربوط به چهل سال پيش است. (مترجم) -1



  قسطنطنيه ي محاصره

  هجري 99و  48و  32هاي  در سال

  ميالدي 717و  668و  653مطابق 
  

اعراب مسلمان هنگامي كه از سرزمين حجاز به جنبش درآمدنـد، نخسـت متوجـه دولـت     
روم شدند و شام و مصر و افريقا را از قلمـرو امپراطـوري روم جـدا سـاختند. سـپس روي بـه       

ير نهادند و شهرهاي جنوبي روم شرقي را تصرف كردند، و هنـوز يـك ربـع قـرن     آسياي صغ
  رسيدند.» بسفر«پايتخت روم و آبهاي »  قسطنطنيه«هاي  نگذشته بود كه به پشت دروازه

هاي اقيانوس اطلس  در ناحيه غرب نيز قواي اسالم افريقاي شمالي را در نورديد و تا كرانه
وف جبل الطارق گذشتند و قدم بـه خـاك اسـپانيا نهادنـد، و     معر ي پيش رفت. آنگاه از تنگه

به تصـرف  » لوار«بدينگونه مجاهدان اسالم اروپاي غربي را تا قلب فرانسه و سواحل رودخانه 
  ردند.درآو

بـردن نصـرانيت در كـانون     فتح قسطنطنيه از همان روزگار نخستين اسالم به منظور از ميـان 
گـاه نصـرانيت    ترديدي نبود كه روم شرقي دژ اروپا و پنـاه  خود، جزو برنامه بود. در آن زمان

  شرق است.
هجري قواي اسالم از ناحيه خشكي به سوي قسطنطنيه  32براي نخستين بار در اواخر سال 

  رسيد.» بسفر«پيش رفت و آسياي صغير را پيمود تا به كرانه 
 )1(اسـالم از طـرابلس   ناوگان «كند كه  براي ما بازگو مي» بيزانس«مورخ دولت » ثيوفانس«

به مقصد قسطنطنيه حركت نمـود و در مقابـل كـوه فنيقيـه (فيـنكس) ناوگـان جنگـي روم بـه         
فرماندهي امپراطور قسطايس دوم را درهم شكست. در اين جنگ در حدود بيست هـزار نفـر   

نست ها رسيد نتوا هائي كه به آن از سربازان روم به قتل رسيد. ناوگان اسالم هم به واسطه زيان
  به قسطنطنيه برسد و از همانجا بازگشت.

                                           
  باشد. (مترجم) منظور طرابلس شرقي است كه امروز واقع در شمال كشور لبنان مي -1
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هجـري   33مـيالدي مطـابق بـا صـفر      653تاريخ اين حملـه را در سـپتامبر سـال    » ثيوفانس«
هجري قواي اسالم حمله خود  44در سال  .)1(داند كه تقريباً با روايت اسالمي مطابق است  مي

اعـات انـاطولي بـه برجـاموس     را به منظور فتح قسطنطنيه از سر گرفت و پـس از پيمـودن ارتف  
(برجان) واقع در نزديك قسطنطنيه رسيد و از راه آبي نيز وارد درياي مرمره شد. ولي قبـل از  
انجام مقصود فصل زمستان فرا رسيد و از پيشروي بازماند. آن بار نيـز مسـلمانان نتوانسـتند بـه     

  محاصره قسطنطنيه دست يابند.
ركـب از ناوگـاني كـه از سـواحل مصـر و شـام، بـه        چند سال بعد مجدداً نيروهاي اسالم م

به عنوان مهمترين نيروهـائي كـه تـا آن زمـان، بـراي فـتح       » بن عبيد انصاري لةفضا«فرماندهي 
پـيش  » خلقيدونـه «را پيمودنـد و تـا   » انـاطولي «هجري  48قسطنطنيه بسيج شده بودند، در سال 

  هاي آنجا را فتح كردند. رفتند و قلعه
كه گروهي از بزرگـان  » سفيان بن عوف«يز سپاه عظيمي به فرماندهي هجري ن 49در سال 

ها بود، از راه خشكي روي  صحابه پيامبر امثال عبداهللا بن عباس و ابوايوب انصاري در ميان آن
را بـدون مقاومـت روميـان    » دردانـل «به قسطنطنيه نهادند. از راه دريا نيز ناوگان اسالمي، تنگه 

  وارد آبهاي اروپا و چند ميلي پايتخت روم شرقي نمودند. گشودند و سپاه اسالم را
اين واقعه در زمان امپراطور قسطنطنين چهارم، اتفاق افتاد. قسطنطنين قبال از بسيج نيروهاي 

زدن حملـه مسـلمانان    اسالم، اطالع داشت، به همين جهت بـا وسـائل دفـاعي، در مقـام عقـب     
  برآمد.

خود را براي محاصره قسطنطنيه آغاز كرده بودند و هاي دريائي  مسلمانان بزرگترين جنگ
هـاي   بدين منظور پايتخت روم شرقي را از خشكي و دريا بـا سـپاه عظيمـي مركـب از كشـتي     

  ، به محاصره گرفتند.دجنگي و سربازاني كه از راه زمين رسيده بودن
بـدون ايـن   شرقي شهر را مورد هجوم قرار دادند،  ي چندين روز از بامداد تا شامگاه ناحيه

  كه بتوانند به ديوار محكم و برج و باروي مستحكم آن، نزديك شوند.

                                           
  .3ج » يونان زير نفوذ كليساي رم»: «فين الي«و  50، ص 3كامل ابن اثير ج  -1
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هـا،   استحكامات قسطنطنيه و اهميت وسـائل دفـاعي رومـي    ي در حقيقت مسلمانان در باره
كردند كـه روميـان بـراي دفـاع از پايتخـت و آخـرين        ها باور نمي دچار اشتباه شده بودند. آن

و از خودگذشتگي، نشان دهند، و تا آن حد در راه حفظ دين آن همه سرسختي خود گاه  پناه
  و تمدن خود، فداكاري كنند.

ها و صفوف سربازان  به كشتي )1(دفاع سرسختانة دشمن و ضرباتي كه سالح آتشين يوناني
  ها  وارد ساخت، مسلمانان را مضطرب نمود. و اسبان آن
ين را اختـراع كـرده بودنـد و    مسـلمين، آن سـالح آتشـ    ي ها اندكي پـيش از حملـه   يوناني

  بدانوسيله بهترين نوع سالح دفاعي را در اختيار داشتند.
، محاصـره قسـطنطنيه را رهـا    داي نگرفتنـ  ، نتيجـه سربازان اسالم از آن حمالتهنگامي كه 

را مورد هجوم قرار دادند. از ماه آوريل تا » مرمره«كردند و سواحل آسيائي و اروپائي درياي 
ه دريا شهر را در محاصره داشتند، ولي بعد از رسيدن فصل زمسـتان، برگشـتند و   سپتامبر از را

واقع در هشتاد ميلي قسطنطنيه نهادند. زيرا مراكز عمده خود را در » كيزكوس«روي به جزيره 
  آنجا قرار داده بودند.

» كيزكـوس «مجدداً تابستان سال بعد، قسـطنطنيه را محاصـره كردنـد و بـاز در زمسـتان بـه       
پرداختنـد و   هـا بـه محاصـره قسـطنطنيه، مـي      زگشتند. بدينگونه تا هفت سـال متـولي تابسـتان   با

كردند، بدون اين كه اطمينان به انجام كـار خـود    مراجعت مي» كيزكوس«ها به جزيرة  زمستان
داشته باشند، يا در باره آن هدف بزرگ بيانديشند! در نتيجه سـعي و كوشـش متـوالي، قـواي     

رفت و به مرور ايام قدرت جنگي آنان، به صفر رسيد. بسياري از جنگجويان و ها به تحليل  آن
ها را  ها و خواربار و چهارپايان خود را از دست دادند. طول مدت، روح جنگجوئي آن كشتي

  ها راه يافت. نظمي در صفوف آن از ميان برد و بيماري و بي
ز محاصره قسـطنطنيه منصـرف   هجري، به كلي ا 58از اين رو تصميم گرفتند در آخر سال 

شـدن   را به طرف جنوب در پيش گرفتند، ولي به واسطه طوالني» اناطولي«گردند. نازگير راه 

                                           
  رود. (مترجم) اي سخن مي از اين سالح مخوف در فصل جداگانه -1
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ها از هم گسيخته شد. هنگام بازگشت نيـز، بـاد و طوفـان، بسـياري از      زمان محاصره، نظام آن
  ها را غرق كرد. سفاين جنگي آن

ي هزار نفر از جنگجويـان خـود را از دسـت    سپاه اسالم در آن پيكارهاي تاريخي قريب س
ها كشته شدند. از جمله صـحابي معـروف ابوايـوب     داد. گروهي از سرداران نيز در آن جنگ

هجري به شهادت رسيد و در زير ديوار  52يا  51انصاري بود كه در حمله اول يا دوم به سال 
عثمـاني در   خلفـاي  ي كـه قسطنطنيه مدفون گرديد. گويند: قبر ابوايوب هشت قرن بعد هنگام

هجري قسطنطنيه را فتح كردند، آشكار شد، و به عنوان يـك حادثـة بـزرگ دينـي      857سال 
  تلقي گشت.



  ماجراي محاصره قسطنطنيه
حوادث محاصره قسطنطنيه و صدماتي كه اعراب مسلمان در آن پيكارها متحمل گرديدند 

عث شـد كـه جنـگ بـا روميـان، در      ها پديد آمد، با و سستي و پراكندگي كه در نيروهاي آن
  .گاهي در اين نبردها متزلزل شوندشرق و غرب با اهميت فوق العاده تلقي شود و قواي اسالم 

اين علل وجهات موجب گرديد كه پيمان صلحي به مدت چهل سـال ميـان اسـالم و روم    
  منعقد گرديد.

هجوم قرار دادند كه  چنانكه گفتيم مسلمانان از روز نخست به اين قصد قسطنطنيه را مورد
بتوانند از آن راه، روي به غرب آورند و دعوت اسالم را در ميان ملل اروپا منتشر سازند. ولي 

يـافتن بـه    ها از مقابل ديوارهاي قسطنطنيه عقـب نشسـت، بـراي دسـت     هنگامي كه سپاهيان آن
  اروپا راه ديگري را انتخاب كردند.

ها را فتح نمـوده  » وزيگت«سپانيا شدند و مملكت افريقا وارد ا تصرفبدينگونه كه بعد از 
  را تصرف كردند.» گاليسيا«تا » پيرنه«و سلسله جبال 

اين فتوحات نيز در اين انديشه بود كه اروپـاي مسـيحي را از    ي دهنده موسي بن نصير نظام
در اروپاي مسـيحي   ه به دمشق پايتخت آن روز اسالمغرب تا شرق دور زده و از راه قسطنطني

قلمرو روم شرقي گسترش دهد. ولي در آن اوقات، اوضاع خالفت دمشق و اختالفـاتي كـه    و
ميان حكمرانان آنجا به وقوع پيوست موجـب شـد كـه فتوحـات اسـالمي در جنـوب فرانسـه        

  متوقف گردد.
سياست دولت اسالم بر اين فكر استوار بود كه قسطنطنيه را فتح كرده و از راه روم شـرقي  

كه سليمان بن عبدالملك در شام به خالفت رسيد، مسـلمانان از   96د. در سال وارد اروپا گرد
  لحاظ قدرت جنگي و نيرومندي به آخرين مرحله رسيده بودند.

رفت دچار نـزاع و كشـمكش شـده     به عكس دولت روم شرقي رو به انحالل و ضعف مي
نـد و معـزول   بود. به طوري كه فقط در مدت بيست سال، شش تن از قيصـرها روي كـار آمد  

  شدند.
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هاي شمالي آن را اشغال كردند و به پشت ديوارهاي  از يك طرف بلغارها و اسالوها اقليم
پايتخت رسيدند، و از طرف ديگر قواي اسالم آسياي صغير را پيموده و دامنه پيكارهاي خود 

  كشاندند.» بسفر«را به سواحل 
هـاي   نيه در معـرض انقـالب  هنگامي كه سليمان بن عبدالملك به خالفـت رسـيد، قسـطنط   

هاي خانگي بود، و در مدت شش سـال سـه نفـر از امپراطـوران يكـي پـس از        داخلي و جنگ
  ديگري روي كار آمدند.
ميالدي زمام امور را  711(نسطاس) بود كه در سال » انستاسيوس دوم«اين سه تن به ترتيب 

  روي كار آمدند. 717ل در سا» ليون سوم«و بعد از او » تيوديس سوم«به دست گرفت سپس 
ها قواي عظيمي مركب از نيروهاي زميني و  سليمان بن عبدالملك با استفاده از اين فرصت

دريائي بسيج كرد و با ساز و برگ كافي براي جنگ تابستاني و زمسـتاني در قسـطنطنيه، مهيـا    
  ساخت.

تور داد را به فرماندهي سپاه مزبـور گماشـت و دسـ   » بن عبدالملك مسلمة«سپس برادرش 
  كه روي به قسطنطنيه بگذارد و به هر قيمتي كه شده است پايتخت روم شرقي را بگشايد.

ميالدي ارتفاعات اناطولي را پشت سر نهاد و  716هجري مطابق  98در اوائل سال » مسلمه«
پس از اشغال چندين شهر و دژهاي نظامي دشمن، روي به عموريه (اموريوم) پايگاه انـاطولي  

  ن را به محاصره گرفت.گذاشت و آ
ديده و فوق العاده زيرك و  افسري جنگ» ليون آسوري«در آن هنگام » عموريه«حكمران 

خواست زمام امور روم را بـه   در صدد قيام بر ضد قسطنطنيه بود و مي» ليون«جسور بود. چون 
اسـاس شـروطي كـه در روايـات      از در صـلح وارد شـد. و بـر   » مسـلمه «دست گيرد، ناچار بـا  

  سالمي و رومي به اختالف ذكر شده است با وي پيمان صلح بست.ا
را در فتح قسطنطنيه » مسلمه«ليون در پيمان صلح تعهد كرد كه «گويد:  روايات اسالمي مي

كـرده و او را  » سـليمان بـن عبـدالملك   «راهنمائي و كمك كند. ليون قبال نيز چنين تعهدي با 
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ها به آساني بتوانند  را به قسطنطنيه فراهم آورد تا آنمغرور نموده بود كه وسائل حمله مسلمين 
  .)1(پايتخت روم شرقي را تصرف كنند

در ظاهر با مسلمانان از راه خيرخواهي درآمد و بـه  » ليون»: «بيزانسي«ولي به روايت تاريخ 
خواسـت راه را بـراي    ها تسليم كند، بلكـه او مـي   هيچوجه قصد نداشت كه قسطنطنيه را به آن

  مقاصد خويش هموار سازد.تأمين 
بـه  » عموريـه «ليون با اين فكر خود توانست از فرصت استفاده نمايد و سلطنت خـود را در  

نطنيه طعنوان قيصر روم اعالم كند. ليون پس از تأمين اين منظور با نيروهاي خود به سوي قسـ 
  را كه به جنگ وي آمده بود شكست داد.» تيوديس«شتافت و سپاه 

  نيز از پايتخت خارج شد و به يكي از ديرها پناه برد.» ديستيو«امپراطور 
» ليـون سـوم  «ميالدي به عنـوان   717با سپاه فاتح خود وارد قسطنطنيه شد و در سال » ليون«

  تاج امپراطوري روم را به سر نهاد.
هجري بـا سـپاه عظيمـي بـه حركـت درآمـد و        98در بهار همان سال يعني اواخر » مسلمه«

هاي مرمره كرد. سليمان سخت در انديشه اين كار بـود، و بـه همـين     وارد آب ناوگان خود را
را بـا نيروهـاي ديگـري تقويـت نمـود و از كليـه نقـاط و سـرحدات         » مسـلمه «منظور برادرش 

  آوري كرد. جمع
جاموس را تصرف نمود و با نيروهائي كه تا آن روز اسالم براي نبـرد بـا نصـارا    بر» مسلمه«

  هاي قسطنطنيه رسيد. پشت دروازه بسيج كرده بود، به
سپاهيان مسلمه را در اين لشكركشي هشتاد هزار جنگجو دانسـته و كليـه   » بيزانسي«تواريخ 

سپاهيان اسالم را كه از راه دريا و خشكي به كنار ديوارهاي قسطنطنيه رسيدند به يك صـد و  
  هشتاد هزار جنگجو تخمين زده است!

م را حركت داده و دريا را پشت سر گذاشت و سپاهيان از (ابيدوس) ناوگان اسال» مسلمه«
هـاي دريـاي مرمـره     خود را به ساحل اروپائي در دانل (هيليس) منتقل ساخت. آنگاه از كرانه

  گذشت و به قسطنطنيه رسيد.
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هاي  قسطنطنيه را با نيروهاي عظيمي از راه دريا و خشكي محاصره نمود و منجنيق» مسلمه«
  يدن ديوارهاي شهر نصب كرد.كوب سنگين براي درهم

مسلمانان نخست تصميم گرفتند كه با يك هجوم و حمله ناگهاني شهر را تصـرف كننـد،   
ولي بعد از كوشش فـراوان و زحمـات زيـاد متوجـه شـدند كـه اسـتحكام ديوارهـاي شـهر و          
 مهارتي كه مهندسان رومي در بناي آن به كار برده بودند، و انبوه آالت دفـاعي ماننـد پرتـاب   

ريخت، مانع از آنست كه به آساني بتوانند  ها فرو مي هائي كه بر سر آن و سنگ» آتش يوناني«
  شهر را تصرف كنند.

تصميم گرفت كه به جاي حمله، شهر را سخت به محاصره طوالني » مسلمه«در آن هنگام 
اطات آن بگيرد. از اينرو با شدت هرچه تمامتر اطراف قسطنطنيه را زير نظر گرفت و كليه ارتب

  را از ناحيه خشكي قطع كرد.
در ضمن دستور داد خنـدق عميقـي در اطـراف لشـكرگاه حفـر كننـد و اطـراف        » مسلمه«

خندق را باسد محكمي محصور نمايند سفاين جنگي هم ارتباط شـهر را از ناحيـه دريـا قطـع     
  كردند.

بودنـد. تعـداد   اين سفاين بزرگترين ناوگان جنگي بود كه تا آن روز مسلمانان بسيج كرده 
بـالغ بـر يـك هـزار و     » بيزانسي«هاي مسلمانان در اين لشكركشي طبق روايت مورخان  كشتي

  هشتصد كشتي بزرگ جنگي و سفاين حمل و نقل بود.
تصميم گرفت كه ناوگان خود را  )1(»سليمان بن معاذ انطاكي«فرمانده نيروي دريائي اسالم 

را » انتيمـوس «و » اتربيوس«حل آسيائي مرزهاي به دو ستون بزرگ تقسيم كند: ستون اول سوا
قطع كند. ستون ديگر » اژه«تحت مراقبت قرار دهد تا خوار بار پايتخت را از راه جزائر درياي 

ارتباط شهر تا حدود دريـاي سـياه بخصـوص     را به منظور قطع هرگونه» ربسف«ساحل اروپائي 
  زير نظر گرفتند.» طرابوزان«و » شرمسون«

                                           
گويـد كـه نـام     تواريخ اسالمي نام فرمانده ناوگان اسالم را ذكر نكرده است، ولي چون تاريخ بيزانسي مي -1

بوده و سليمان بن معاذ انطاكي هم طبق روايات اسالمي از فرماندهان اين حمله بوده است، » سليمان«وي 
  اين ناوگان، او باشد. ي از اين رو ظاهراً بايد فرمانده
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زيرا  ؛هاي خود بوقوع پيوست ها به طرف اسكله ريائي هنگام حركت كشتياولين جنگ د
ها شـد.   دو موج طوفان سهمگين پديد آورد كه باعث به همخوردن كشتي ددر همان هنگام با

  ها فرو ريختند. را به روي آن» آتش يوناني«ها نيز از اين فرصت استفاده كردند و  رومي
  گر را به طرف پايين ديوار شهر عقب راندند.ها سوختند و برخي دي بعضي از كشتي

فرماندة ناوگان اسالم تصميم گرفت كه آن شكست جزئي را با پيروزي بر دشـمن جبـران   
ترين سـربازان   كند. بدين منظور نيرومندترين سفاين جنگي با چندين ستون از بهترين و شجاع

  خود را مهيا ساخت و به طرف ديوارهاي شهر حركت نمود.
نطنيه طامپراطور قسـ » ليون«كوشش سختي به عمل آورد تا شهر را اشغال كند ولي  فرمانده

كه خود را كامال آماده دفاع كرده بود بيكار ننشست و مهاجمين را با سـيلي از آتـش يونـاني    
  عقب زد.

» سوتنيان«بودند به طرف خليج » بسفر«نيز ناوگان خود را كه در سواحل اروپائي » سليمان«
  .)1(حركت داد

                                           
  زير نفوذ كليساي رم. –فين الي: يونان  -1



  قسطنطنيه ي سرانجام محاصره
هجـري بـراي    99سپاهيان اسالم پيش از فرا رسيدن فصل زمستان در روز دوم محرم سـال  

دومين بار قسطنطنيه را به محاصره گرفتند. مسلمه فرمانده سپاه اسالم خود را آماده ساخت تـا  
ار فراوانـي  پايتخت روم شرقي را براي مدتي طوالني محاصره كند. بـه همـين جهـت خـوار بـ     

  .)1(هاي چوبي ساخت آوري نمود و براي سپاهيان خود كپرها و خانه جمع
ري جسور و شجاع بود، اما در فنون جنگـي بصـيرت و تجربـه كـافي     مسلمه با اين كه افس

شـد، مضـافاً بـه ايـن كـه در ميـان        نداشت. او به پيشرفت خود ايمان داشت و زود مغـرور مـي  
هـا بـه زودي    . او اطمينان داشـت كـه رومـي   )2(ران طراز اول نبوداي از سردا معاونانش فرمانده

  هاي ليون سوم را خورد. شوند، و در اين خصوص فريب وعده تسليم مي
شد بـه مسـلمه پيشـنهاد گفتگـو و      ليون امپراطور روم هر وقت محاصره قسطنطنيه تنگ مي

  رسانيد. شهر ميكاست و خواربار به  نمود و بدين وسيله از فشار محاصره مي سازش مي
گويد: ليون در آخر تعهد كرد كه شهر و موجودي خزائن روم و كليـه   تواريخ اسالمي مي

ها را به مسلمه فرمانده سپاه اسالم تسليم كند و اختيار كشور خود را به خليفه مسلمين  اندوخته
  واگذار نمايد و جزيه بدهد!

ئي و به خاطر استفاده از فرصـت  ولي بدون شك ليون اين مواعيد را از روي نفاق و دورو
  .)3(داد سپاه اسالم مي ي دادن فرمانده و فريب

نگذشته بود كه سليمان بـن  » مسلمه«اي چند از دومين محاصره قسطنطنيه توسط  هنوز هفته
هجـري پـيش از آن كـه فرصـت يابـد نيـرو بـه         99صفر سـال   10عبدالملك خليفه دمشق در 

  كمك مسلمه بفرستد، درگذشت.
اي فرا رسيد بـه طـوري كـه نـواحي مجـاور       شندهكرماي س ب آن فصل زمستان نيز بامتعاق

  شهر چندين هفته از برف و يخ پوشيده شد.
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ترين سربازاني كه شهر را محاصره كرده بودند قرباني سرماي كشـنده   بدهزعدة كثيري از 
واربـار و  ها و چهارپايان لشـكر نيـز تلـف گرديدنـد. كمبـود خ      و خطرناك شدند. بيشتر اسب

مشكالت تحصيل آن هم، نظام سپاه را درهم ريخت. به عالوه مرگ سليمان بن معاذ فرمانـده  
  ناوگان در همين ايام نيز مزيد بر علت گرديد و امور سفاين جنگي مسلمين را متزلزل ساخت.

ها زمستان سرد را در داخل شـهر بـا آرامـش و آسـايش سـپري كردنـد. در        بعكس، رومي
گان بزرگي حامل خواربـار از اسـكندريه بـراي سـپاهيان اسـالم رسـيد. ناوگـان        فصل بهار ناو

شد و در (كالوس ارجوس) لنگر انداخت، بـه دنبـال آن ناوگـان    » بصره«هاي  مزبور وارد آب
  ديگري از افريقا سر رسيد و در ساحل بتنيا (شرق درياي مرمره) پهلو گرفت.

  مده بودند مزدوران عيسوي بودند.آه و افريقا اكثر دريا نوردان اين ناوگان كه از اسكندري
هـا را دچـار    ها به اردوگاه اسالم نزديك شدند، وضع متزلزل سـپاهيان، آن  هنگامي كه آن

ها از هم بگسلد و نـاتوان و منحـل    تشويس ساخت و بيم آن داشتند كه مبادا سرانجام نظام آن
  گردند.

ند و در شهر به همكيشان خـود پيوسـتند،   ها با توطئه قبلي شب هنگام گريخت بسياري از آن
  و امپراطور را از وضع نامساعد سربازان اسالم آگاه ساختند.

اي از ناوگان خـود   ليون امپراطور روم نيز ار فرصت استفاده نمود و بدون فوت وقت دسته
را كه مسلح به يك نوع سالح گرم به نام آتش يوناني بودند بـه خـارج بنـدر گسـيل داشـت.      

نظمي  ها را دچار اضطراب و بي هاي مسلمين حمله بردند و آن درنگ به كشتي روم بي ناوگان
  نمودند.

بـه  هاي مسلمانان طعمه حريق گرديد و برخي ديگر بـه   در نتيجه اين حمله برخي از كشتي
  د و بقيه رو به ساحل آورد.چنگ دشمن افتا

رفـت، در حـالي كـه    اوضاع جنگ دگرگون شد. فشار و قحطي سـربازان اسـالم را فـرا گ   
كشـيدند. بـا ايـن وصـف مسـلمه در       روميان كه در شهر محاصره شده بودند نفس راحتي مـي 

هـاي   خشكي محاصره قسطنطنيه را ادامه داد و چندان در ايـن كـار اصـرار ورزيـد كـه سـتون      



    

  دهنده در تاريخ اسالم هاي تكان صحنه    50
    

اعزامــي وي بــراي تحصــيل خواربــار متالشــي شــد. قحــط و غــال ســربازان را در بــر گرفــت، 
  سيد و چهارپايان از ميان رفت.موجودي به آخر ر

ترين وضع گشتند و شروع به خوردن گوشت  كار به جائي رسيد كه سربازان دچار سخت
هــاي درختــان نمودنــد و جــز خــاك همــه چيــز را   هــا و بــرگ چهارپايــان و پوســت و ريشــه

  .)1(خوردند مي
ه قسطنطنيه العزيز فرمان داد كه سربازان اسالم دست از محاصرعبدجديد عمر بن  ي خليفه

بردارند و مراجعت كنند، مسلمه نيـز دسـتور كـوچ داد و بازمانـده سـپاهيان خـود را از پشـت        
  ديوارهاي شهر به ساحل آسيائي آنجا كه بقيه ناوگانش پهلو گرفته بودند منتقل ساخت.

هجري رفع يد كردند، ولـي   100ن محاصره اين شهر در دوم محرم سال يممسلمانان از دو
در پاي ديوارهاي قسطنطنيه بزرگترين نيروي اسالم كه بر ضد نصـرانيت بسـيج    پس از آن كه

  شده بود از ميان رفت! بازمانده سربازان اسالم از سمت جنوب به طرف دمشق عقب نشست.
هـاي مجمـع الجزايـر دريـاي اژه درهـم كوبيـد و پراكنـده         بقيه ناوگان اسـالمي را طوفـان  

ها را غـرق   ها حمله بردند و بسياري از آن به قسمتي از آنها نيز در جزاير خود  ساخت، يوناني
  .)2(كردند و از آن ناوگان عظيم جز چند كشتي به ساحل شام بازنگشت

***  

بدينگونه اسالم در دو حمله بزرگ از مقابل ديوارهاي مرتفع و نيرومنـد قسـطنطنيه عقـب    
وپا از ناحيه شرق داشت نشست، و نقشه خالفت دمشق به هم خورد و آرزوئي كه براي فتح ار

  تحقق نيافت.
هـاي   كرد: يكي اين كـه اعـراب مسـلمان در جنـگ     اين ناكامي به چند علت بازگشت مي

هاي  دريائي تازه كار بودند. مشكالت منطقه جنگ نيز طوري بود كه سپاه جنوب كه در اقليم
د. ايـن مشـكالت   بينـي كننـ   توانسـتند آن را پـيش   نمي دشام و مصر و افريقا پرورش يافته بودن

                                           
  .10ص  5و كامل ابن اثير ج  1316) 5( 2تاريخ طبري ج  -1
2- Finlay: Ibidi 2. 
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ها در تاكتيك دفـاع از دژهـا و شـهرهاي محاصـره شـده خـود و        بيشتر ناشي از مهارت رومي
  ها در به كاربردن آتش يوناني بود. استادي آن

ها  به عالوه علي رغم از هم پاشيدگي حيات اجتماعي و اقتصادي دولت روم شرقي، رومي
ام ديوارهاي قسطنطنيه و انبـوه وسـائل   همچنان تفوق رزمي خود را حفظ كرده بودند. استحك

زدن جنگجويان فراهم كرده بودنـد نيـز بايـد بـر ايـن       دفاعي و آالت جنگي را كه براي عقب
  مشكالت افزود.

دهنده بود ودر سرنوشت مسـلمانان تـأثير عميقـي     اين ناكامي در تاريخ اسالم سخت تكان
مبذول داشتند تا پرچم خود را  داشت. محاصره اين شهر بزرگترين كوششي بود كه مسلمانان

ا هتزاز درآورند، آن هم در زماني كه شوكت و اقتدار اروپا دستخوش ه در قلمرو ملل غرب ب
پرستي و نصرانيت سيادت معنـوي آن را در معـرض كشـمكش     تفرقه و ضعف شده بود و بت

  قرار داده بودند.
لوار بعد از انصـراف از فـتح   هاي رودخانه  هاي فرانسه تا كرانه پيشروي مسلمانان در دشت
دادن به آن، و عزم و  هـ) مقرون به آمادگي قبلي و اهميت 114قسطنطنيه به اندك زماني (سال 

اصراري كه در حمله به قسطنطنيه به عمل آمد، نبود، هرچند ايـن پيشـروي همـان سياسـت را     
  تحقق بخشيد و منظوري را كه خالفت دمشق داشت عملي ساخت.

يـافتن بـه اروپـا بـا فـتح       قعه مسلمانان ديگر در صدد برنيامدند كه براي دسـت بعد از اين وا
قسطنطنيه راهي بگشايند، هرچند سپاه اسالم بعدها چندين بـار خـود را بـه نزديـك ايـن شـهر       

  رسانيد.
مشهورترين اين پيكارها در زمـان مهـدي خليفـه عباسـي روي داد. در آن زمـان پسـر وي       

هجري به عزم نبرد با روم روي به سرزمين دولـت بيـزانس    165ال هارون الرشيد در تابستان س
  نهاد.

هـاي   طولي را پيمود و به سـواحل آسـيائي بسـفور رسـيد و در بلنـدي     اهارون ارتفاعات آن
خريسوپوليس (اسكوتاري) مقابل قسـطنطنيه فـرود آمـد. در آن اوقـات تخـت قيصـر روم در       
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تند و امـور دولـت در دسـت مـادر وي ملكـه      گف اختيار طفلي بود كه او را قسطنطين ششم مي
  بود.» ديني«

ها را سخت درهم شكستند، و ملكه ناگزير شـد بـا مسـلمين     در اين جنگ مسلمانان رومي
پيمان صلح منعقد سازد و تعهد نمود كه ساليانه جزيه بپـردازد. بـا ايـن كـه مسـلمانان در پـاي       

ت اقـدام بـه محاصـره آن نكردنـد و     ديوارهاي قسطنطنيه قرار داشتند مع الوصف در ايـن نوبـ  
فـتح قسـطنطنيه و    ي هـا در انديشـه   رساند كه زمامداران اسـالم در آن زمـان   همين معني نيز مي

  يافتن به اروپا نبودند. راه
***  

سرنوشت اروپا و تاريخ جهـان   ،يافتند اگر مسلمانان بر قسطنطنيه استيالء مي

آمدند و دين ديگري غيـر   شد و ملل ديگري در اروپا بوجود مي دگرگون مي

يافت و آئين اسـالم بـر ملـل غـرب حكومـت       از نصرانيت در آنجا رسوخ مي

  كرد. مي

در فصل آينده خواهيم ديد چگونه نبرد اسالم و نصرانيت به جنگ مرگ و زندگي مبدل 
گرد آمدند تا سيل اسـالم را از  » لوار«هاي رودخانه  گرديد و چگونه اروپائيان شمال در كرانه

كردن در اروپا عقب بزنند و نيز خواهيم ديد كه چگونه مورخان اروپائي راجع به نجات  نهرخ
ــا و نصــرانيت از چنــگ اســالم در جنــگ   ــوراروپ (ســرزمين شــهيدان اســالم در فرانســه)   ت

  سرائي كرده اند. حماسه
هـا) را   حوادث اين جنگ گذشتگان بريتاني و همسايگان ما (گال«گويد:  مي گيبونمثال 

سارت ديني و اجتماعي قرآن نجـات داد! و شـكوه و جـالل رم را نگـاه داشـت و سـقوط       از ا
قسطنطنيه را به تأخير انداخت، نصرانيت را حفظ كرد و تخـم نفـاق و پراكنـدگي را در ميـان     

  .)1(»دشمنان آنان (مسلمانان) افكند
يحيت از جات اروپا و مسـ ن«عكس عقيده دارد كه ه مورخ بيزانسي ب» فنلي«در صورتي كه 

گويد:  و مي» هجوم مسلمانان در مقابل ديوارهاي قسطنطنيه و به دست ليون سوم انجام گرفت

                                           
  سقوط امپراطوري روم. -1
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نويسندگان گال (فرانسه) پيروزي شارل مارتل پادشاه فرانسه را در جنگ با مسـلمانان خيلـي   «
بزرگ جلوه داده اند و آن را يك پيروزي درخشان ناميده و نجات اروپا از حمالت مسلمانان 

  ا به شجاعت فرانسويان نسبت داده اند.ر
اي بر روي نبوغ ليون سوم و كار او كشيده شده است چه وي يـك نفـر    در حالي كه پرده

كـردن نقشـه طـوالني فـتح      سرباز بود كه به منظور آينـده بهتـري بـراي خـود و بعـد از خنثـي      
  »قسطنطنيه توسط مسلمانان به تاج و تخت امپراطوري روم رسيد

نچه مسلم است قسطنطنيه، پناهگاه مسيحيت در ناحيه شرق بود و ترديد نيسـت  به هرحال آ
آري، ديوارهاي  فتوحات اسالمي را در مغرب اروپا عقب زد.» لوار«كه سواحل رودخانه 

نشـيني مسـلمانان از اروپـا و     هاي رودخانه لوار باعث عقـب  قسطنطنيه و كرانه

  را تعيين كرد. نجات مسيحيان گرديد و سرنوشت اسالم و مسيحيت



  سرزمين شهيدان اسالم در فرانسه

گذشت كه بزرگترين و  اي مي سال از حادثه 1200ميالدي درست  1932اواخر اكتبر سال 
ي ترين اثر را در تاريخ اسالم و مسـيحيت بـر جـاي گذاشـت، و بـه طـرز بسـيار نـاگوار         عميق

  داد. رسرنوشت اسالم و مسيحيت را تغيي
كـه در تـاريخ فرانسـه     »سـرزمين شـهيدان  «بـود از جنـگ    اين حادثه بزرگ عبـارت 

است، و آن جنگـي بـود كـه ميـان سـربازان اسـالم و       » پواتو«يا نبرد » تور پيكار«معروف به 
 732) در اكتبـر سـال   Loire(لـوار  هـاي رودخانـه    هاي فرانسـه و كرانـه   فرانسويان در دشت

  ميالدي به وقوع پيوست.
گذشـته و چهـره تـاريخ دگرگـون     » سرزمين شيهدان اسالم«سال از واقعه  1200با اين كه 

شده و افزون از چهار قرن و نيم است كه آثار اسالمي در مغرب اروپا و اسـپانيا از ميـان رفتـه    
رب زنده است و آثار تاريخي آن از ديـدگاه  غهنوز در » سرزمين شهيدان«است، معذلك ياد 

  .گيرد مورخان غربي مورد تقدير و مطالعه قرار مي
آورد كـه بخـاطر    اي پديد مي خاطره» سرزمين شهيدان اسالم«سال از واقعه  1200گذشت 

  دهند. گيرند و آن را مورد بحث و بررسي قرار مي ها مي آن هنوز در فرانسه همه ساله جشن
گـردد كـه اروپائيـان گفتـه      ها همگي بر محور اين جمله قديمي مي اين مطالعات و بررسي

نشسـت، امـروز از كـيش عيسـوي در اروپـا       عقـب نمـي   »تور«هاي  دشتاگر اسالم در «اند: 
كـرد.   شد. اسالم بر اروپا سيادت پيدا مي كن مي خبري نبود و مسيحيت به كلي در جهان ريشه

هاي درشت و سياه و موهاي مشكي،  و اروپاي شمالي هم اكنون از فرزندان ملل سامي با چشم
  ».زد هاي آبي موج مي سرخ و موهاي زرد و چشم هاي به جاي فرزندان ملل آريائي با رنگ
ها كـه آن را همچنـان بـاقي گذاشـته اسـت،       ها و بررسي اين حادثه بزرگ و اين يادآوري

موضوع مقالـه مـا در ايـن فصـل اسـت، و اينـك مـا مقـدمات و تفصـيل آن را بـا اسـتفاده از            
م. خواننده نيز بعد از شـرح  دهي ترين منابع اسالمي و غربي، مورد تجزيه و تحليل قرار مي موثق

تـر از   اي بزرگتر و پراهميـت  شود كه ممكن است تاريخ اسالم، حادثه و تفصيل آن متوجه مي
  براي ما پيش نياورد!» سرزمين شهيدان« ي واقعه

***  
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را در » هـا  وزيگـت «مسلمانان، كشور اسپانيا واقع در جنوب اروپا را فتح گردنـد. سـلطنت   
 و» طارق بن زيـاد «ميالدي) به وسيله دو فاتح بـزرگ   711 – 710هجري ( 92 – 91سال 

به غنيمت گرفتند، و از آن زمان كشور اسپانيا مانند مصر و آفريقا يكـي   »موسي بن نصير«
  هاي امپراطوري اسالم به شمار آمد! استانها/  واليتاز 

نظـم  فرمانروايان اسالم يكي پس از ديگري از جانب خلفاي دمشق منصوب گشـتند و بـه   
اعـزام  » پيرنـه « لامور كشور مفتوح پرداختند و جنگجويان اسالم را بـه آن سـوي سلسـله جبـا    

  داشتند.
هنوز بيست سال از فتح اسپانيا (اندلس) نگذشته بود كه مسلمانان توانستند ايـاالت جنـوب   

) دسـت يابنـد و در قلـب    Rhone( رنهاي اطراف رود  فرانسه را تصرف نمايند، و بر دشت
  تا نقطه دور دستي پيش روند.فرانسه 

ولي با كمال تأسف اسپانيا كه تازه به قلمرو اسالم پيوسته بود، ديري نپائيد كـه دسـتخوش   
اي كـه ديـده    اي گرديد. مسيحيت كه رفته رفته از صدمه فتنه و آشوب و زد و خوردهاي قبيله

  نمود. شد، خود را آماده مبارزه و مقاومت مي بود بيدار مي
ان نيز پس از پيروزي كـه بـه دنبـال اشـغال جنـوب فرانسـه، بـه دسـت آورده         اعراب مسلم

 »هـا  فرانـك «هجـري از   102براي نخستين بار در ذي الحجه سال  تولوز، در جنگ دبودن
كشته شد، آنگـاه بـا    سمح بن مالك بن مالك خوالنيها  شكست خوردند و فرمانده آن

 سـپتمانيه امراي سپاه ناگزير شهرهاي  اي از دادن سردار بزرگ خود و شهادت عده از دست
  (سيترون) عقب نشستند.

هـا   ها و كشمكش بعد از اين واقعه تا مدت ده سال اندلس يعني اسپانياي اسالمي با شورش
دست به گريبان بود. در نتيجه فتوحات اسالمي متوقف گرديد و فرماندهان سرگرم كارهـاي  

ــن    ــا اي ــد. ت ــي بودن ــاي داخل ــوده و زد و خورده ــال    بيه ــفر س ــاه ص ــه در م ــري،  113ك هج
  به فرمانروائي اسپانيا منصوب شد. عبدالرحمن ابن عبداهللا غافقي

دانيم كه وي از جمله  ما اطالع زيادي از زندگاني قبلي عبدالرحمن غافقي نداريم، ولي مي
اسـت كـه وارد اسـپانيا شـدند و بعـد هـم        �پيـامبر اسـالم    ي (تابعين) يعني شاگردان صـحابه 
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يم كه از سران قبايل يمن ساكن اسپانيا و يكي از بزرگان سپاه اسالم مقيم آنجا به شـمار  بين مي
به پيشنهاد سـران سـپاه، فرمانـدهي لشـكر و      »جنگ تور«بينيم كه بعد از واقعة  . و مي)1(آمد

از طرف خليفـه   113فرمانروائي اسپانيا را به مدت چند ماه به عهده گرفت، تا اين كه در سال 
  راي دومين بار به فرمانروائي اسپانيا منصوب گشت.دمشق ب

مقـام بـود. شخصـيت     افسـري بـزرگ و عـالي    »عبدالرحمن غافقي«آنچه مسلم اسـت  
به ظهور رسيد. عالوه بر اين وي حكمراني شايسته و آشناي » گاليسيا«هاي  نظامي او در جنگ

ــديش و اصــالح   ــت و اداره مملكــت و مــردي دوران ــه امــور دول ــود.  ب ــد طلــب ب ــدون تردي ب
  تر بود. عبدالرحمن غافقي از كليه فرمانروايان اسپانيا و بزرگتر و شايسته

خـواهي و بردبـاري و پرهيزكـاري او را     بينـي و عـدالت   تواريخ اسالم، شايستگي و روشـن 
گواهي نموده است. به همين جهت نيز كليه مـردم اسـپانيا از انتصـاب او خوشـحال شـدند، و      

  .)2(داشتند دادگري و مهرباني و نرمشي كه داشت او را دوست ميسپاهيان نيز به خاطر 
ها از  ها و حميري مهابت وي باعث گرديد كه قبايل عرب به اتفاق او را بپذيرند، و مضري

انتصاب وي خشنود گردند در نيتجه يك نـوع همكـاري و وحـدت و سـازش ميـان مقامـات       
  نويني را آغاز كرد. ي دورهكشوري و لشكري پديد آمد و از اينجا نيز اسپانيا 
***  

هـاي مختلـف اسـپانيا شـروع      برنامه كار خود را با گردش در اقلـيم  عبدالرحمن غافقي
كرد، شؤون زندگي مردم را تنظيم نمود و اداره امور دولت را بـه رجـال كـاردان و دادگسـتر     

كليساها و امالك كن ساخت و  ها را ريشه عدالتي ها و بي واگذار كرد. تا آنجا كه توانست فتنه
ها بازگردانيد. امور ماليـاتي را تعـديل كـرد و پرداخـت آن را بـراي عمـوم        مسيحيان را به آن

  طبقات با رعايت عدل و مساوات الزم دانست.

                                           
يا  اعراب مسلماني كه اسپانيا را فتح كردند و در آن كشور سكونت ورزيدند، دو تيره بودند: اعراب قيسي -1

  ها و اعراب مضري يمني. حميري
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بدينگونه حكمران دور انديش آغاز فرمانروائي خـود را صـرف اصـالح ادارات دولتـي و     
  وايان پيش از خود نمود.هاي فرمانر نظمي هاي عمومي و بي ترميم نگراني

هـا را مـورد توجـه مخصـوص قـرار داد. از ايـاالت        اصالح امور ارتـش و تنظـيم كـار آن   
زيـر نظـر نخبگـان    » بربـر «گوناگون نيرو بسيج كرد و سپاه جديـدي از جنگجويـان برگزيـده    

  افسران عرب بوجود آورد.
ه شـورش و انقـالب   ها و مرزهاي شمالي كشور را تحكيم و تقويت نمود تا هرگونـ  پايگاه

  داخلي و حمالت خارجي را سركوب و دفع نمايد.
شورش داخلي براي اولي بار در شمال اسپانيا درگرفت، ولـي آن بـار بـه وسـيله حكمـران      

) يـا  munuzaهـا بـه وي (   نامـد و فرانسـوي   مي» منوزه«مسلمان اياالت شمالي كه عرب او را 
)munezگويند سركوب شد. ) مي  

هاي افريقا بود كه هنگام فتح اسـپانيا همـراه    از سران بربري» منوزه«ه اين رسد ك به نظر مي
  رسيد.» سپتمانيه«وارد اسپانيا گرديد، و بعدها به حكومت اياالت  طارق بن زياد

ور گرديـد.   ها و بربرهـاي افريقـا شـعله    آتش اختالف از همان اوائل فتح اسپانيا ميان عرب
هـا   ديدند كه قسمت عمده فتح اسپانيا به وسيلة آن زيرا مي ؛دها را بدل داشتن بربرها كينة عرب

  ها به غنائم فراوان و مناصب دولتي نائل گشتند! انجام گرفت، ولي در عوض عرب
ورزيـد. او انتظـار    مردي طمعكار بود و نسبت به همنوعان خود تعصب شـديد مـي  » منوزه«

ت يابد. بـه همـين جهـت پيوسـته     داشت به حكومت اسپانيا برسد يا به نحوي بر آن كشور دس
  گشت تا دست به انقالب و شورش بزند. رصت ميفدنبال 

حكمران مسيحي آنجا » دوك«با » اكيتانيه«هايش در ايالت  او در اثناي حمالت يا مسافرت
وقتي ديد خطر فتوحات اسالمي مملكت او را » دوك«برخورد نمود و با وي تفاهم كرد. اين 

  ده است، سعي كرد با مسلمانان صلح كند.در معرض تهديد قرار دا
مزبـور اعـالن   » دوك«وزير دربار فرانسه اين موضـوع را بهانـه كـرد و بـه      شارل مارتل

جنگ داد. زيرا از نفوذ و استقالل دوك بـيم داشـت. از اينـرو دو بـار در قلمـرو او (اكيتانيـه)       
  جنگيد و دوك را شكست داد.
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و آتش قرار گرفته بود. از فرانسـه در شـمال و از   در حقيقت ايوديس دوك نامبرده ميان د
به قلمـرو   731او را تهديد كرد و در سال  شارل مارتل .تمسلمانان در جنوب وحشت داش

پيمـان شـود و بـه كمـك او      كرد با وي هم سعي مي» منوزه«او حمله برد. درست در وقتي كه 
بخشـد و ايـاالت شـمالي را     منظور خود را براي قيام بر ضد حكومت اسـالمي اسـپانيا، تحقـق   

  مستقل سازد.
» منـوزه «را بـه همسـري   » ال مپژيـه «از اين اتحاد استقبال كرد و دختر زيباي خـود  » دوك«

را بـه اسـارت   » اكيتانيـه «دختر پادشاه فرانسـوي  » منوزه«گويند:  درآورد. برخي از مورخان مي
است با اين ازدواج ميـان   گرفت و بعد سخت به او دل بست و با وي ازدواج كرد. آنچه مسلم

  و سردار مسلمان پيوند خويشي پديد آمد.» اكيتانيه«
منظور خويش را در زير پرده صلح با فرانسويان پنهان سـاخت. ولـي عبـدالرحمن    » منوزه«

غافقي در نيت و عمل اين شورشي ترديد داشت. به همين جهـت پيمـان صـلح او را رد كـرد     
  براي حفظ اياالت شمالي از خطر تجزيه اعزام داشت.» ابن زيان«سپس لشكري به فرماندهي 

گريخت. » پيرنه«هاي جبال  واقع در يكي از دره» باب«به شهر » منوزه«با رسيدن اين لشكر 
قدم به قدم به تعقيب وي پرداخت، تا اين كه او را دسـتگير نمـود و در حـالي    » ابن زيان«ولي 

ن او (ال مپژيـه) نيـز اسـير گرديـد و بـه دربـار       كرد به قتل رسيد. ز كه از جان خويش دفاع مي
  .)1(دمشق فرستاده شد و بعد با يكي از امراي مسلمان ازدواج كرد

  روند سربازان اسالم در خاك فرانسه پيش مي
» منـوزه «پيمـان خـود    شـدن هـم   دوك اكيتانيـه از شكسـت و كشـته   » ايوديس«هنگامي كه 

رار گرفته است، آمـاده دفـاع از قلمـرو    آگاهي يافت و متوجه شد كه در معرض خطر جدي ق
در اياالت شمالي دست به حمله بـر ضـد   » ها گت«خويش گرديد. نخست فرانسويان به اتفاق 

  هاي مسلمين زدند. پايگاه

                                           
هاي خيالي آميخته شده و دستاويز خوبي براي نويسـندگان و شـاعران گشـته     زندگاني (المپژيه) با داستان -1

  اي دارد. ها جنبة افسانه است، ولي مسلّم است كه بيشتر اين داستان
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كه اينك به فرمانروائي كل اسپانيا منصوب گشته اسـت، در صـدد   عبدالرحمن غافقي 
نـامي پـيش از خـود را بگيـرد و      سـردار  سمح بن مالك خوالنيشـدن   بود كه انتقام كشته

  جبران كند. »تولوز«شكست مسلمانان را در كنار ديوارهاي 
كـرد تـا همگـي كشـور      به همين منظور از آغاز فرمانرواني خويش پيوسته نيرو بسـيج مـي  

فرانسه را تصرف كند، ولي هنگامي كه ديد اياالت شمالي در معرض خطر قرار گرفته اسـت  
جام مقصود، روي به شمال آورد. در صورتي كه اگر ايـن پـيش آمـد    ناگزير شد كه قبل از ان

افتاد، قادر بود بزرگترين نيروي اسالمي را كـه تـا آنـروز سـابقه نداشـت بـه سـوي         اتفاق نمي
  گاليسيا اعزام بدارد.
(شــهرهاي  نــاوار (مــرز شــمالي) و آراگــونهجــري عبــدالرحمن  114در اوائــل ســال 

نهادن اياالت شمالي قدم به خاك اصلي فرانسه نهاد. سـپس  باشكنس) را پيمود و با پشت سر 
كه اهالي آن از پرداخت ماليات خودداري  رنبا سپاهيان خود به شهر آرل واقع در كنار رود 

نموده بودند حمله برد، و پس از جنگ سـختي كـه در كرانـه رود مزبـور ميـان او و سـربازان       
  به وقوع پيوست بر آن شهر دست يافت. دوك

عبور كرد و با نيروهاي خود مانند سيل به طرف  گارنه روي به غرب نهاد و از رود آنگا
  در صدد برآمد جلو پيشروي مسلمانان را بگيرد. دوكسرازير شد.  )1(اكسوتيناميرنشين 

پيكـار سـختي در گرفـت دوك سـخت       در دونميان سپاهيان دو طـرف در كرانـه رود   
  درهم شكست و سپاهيانش متالشي گشت.

دانـد كـه در آن    خـدا مـي  «نويسـد:   مورخ و قاضي باجه (از شهرهاي اسپانيا) مـي  زيدوراي
پـايتختش دنبـال كـرد و     بردالعبدالرحمن دوك را تا ». جنگ چقدر از مسيحيان كشته شد

  بعد از محاصره كوتاهي پايتخت را به تصرف درآورد.

                                           
(بيسـكاي)، و در سـمت    غسقونيهتا خليج » نر«در آن موقع از ناحيه شرق ميان رود  اكسوتيناميرنشين  -1

در جنوب امتداد داشته است كه امروز شامل ايـاالت جديـد   » گارن«در شمال تا رود » لوار«غرب از رود 
  گردد. مي» انژو«فرانسه: ژويان، پير ژور، سانتونژ، پواتو، وتده و قسمتي از 



    

  دهنده در تاريخ اسالم هاي تكان صحنه    60
    

ام قلمـرو اميرنشـين   دوك با تني چند از نزديكانش به شمال گريخـت، و بـه دنبـال آن تمـ    
  بازگشت.» رن«اكسوتين به دست مسلمانان افتاد. عبدالرحمن بار ديگر به طرف رودخانه 

ها  را اشغال كردند جلوداران آن )1(و بيزانسون» ليون«را گشوده و » برگونيه«سربازان اسالم 
  كه فقط صد ميل تا پاريس فاصله داشت رسيدند!» سانس«به 

نهـاد تـا فـتح آن    » لـوار «هـاي رود   ناحيه غرب روي بـه كرانـه   عبدالرحمن غافقي سپس از
  .)2(منطقه را تكميل كند و از آنجا آهنگ پايتخت فرانسه نمايد

اين پيشروي با موفقيت انجام گرفت و در نتيجه نيمي از جنوب فرانسه را از شرق تا غـرب  
تـا هـزار   » خط پيـروزي مسـلمين  «گويد:  مي ادوارد گيبوندر مدت چند ماه متصرف شد. 

امتداد يافت! اشغال اين مسـافت مسـلمانان   » لوار«هاي رود  ميل از صخره جبل الطارق تا كرانه
  كشانيد. اتگيوسيارا به حدود پولونيا و ارتفاعات 

از نيل و فرات نيرومندتر نبود كه بتواند در برابر هجوم مسلمانان مقاومـت  » راين«رودخانه 
ناوگاني از مسلمين بدون جنـگ دريـائي بـه مصـب رودخانـه      پائيد كه  نمايد. شايد ديري نمي

 »آكسـفورد «رسيد، بلكه امكـان داشـت هـم اكنـون احكـام قـرآن در دانشـگاه         مي» تايمز«
اعتراف به نزول وحي و » آكسفورد«هاي  كرسيتدريس شود و نيز امكان داشت كه 

  »!!رسالت محمد نمايد

                                           
  شاعر فرانسوي است.ويكتور هوگو اين شهر مسقط الرأس  -1
نويسـد: عبـدالرحمن    فتوحات عبدالرحمن را در جنوب فرانسه طور ديگري نوشته است. او مـي  كاردون -2

در صـدد دفـاع از شـهر برآمـده و در      كنـت روي آورد و آن را محاصره كرد. » آرل«غافقي نخست به 
 ها در گرفت كنت را شكست داد و ناگزير به فـرار نمـود. عبـدالرحمن سـپس از رود     جنگي كه ميان آن

زدن عبـدالرحمن   اي بسيج كرد و براي عقـب  دست يافت. كنت لشكر تازه» بردو«عبور كرد و بر » گارن«
پيش آمد ولي عبدالرحمن بار ديگر او را شكست داد. آنگاه عبـدالرحمن پيـر ژور و سـانتونژ و پواتـو را     

  )129كاردن ص  رسيد. (تاريخ افريقا و اسپانيا تأليف »تور«تصرف نمود و همچنان پيش رفت تا به 
را نيز چنانكه گفتيم تصرف نمود. ما شرح پيشروي او را در خاك فرانسه مطـابق كليـه   » رن«عبدالرحمن درة 

منابع تاريخي و مواقع جغرافيائي متعلق به اين جنگ تشريح كرديم ممكن است عبـدالرحمن شخصـاً بـه    
  اين نقاط دست يافتند.نرفته باشد، ولي بدون شك سپاهيان اسالم بر » بر گونيه«شمال و 
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***  

كـرد نزديـك    شرق و غرب را تعيـين مـي   برخورد نهائي كه سرنوشت اسالم و مسيحيت و
  انگيز بود. دنياي آن روز توسط مسلمانان خيلي سريع و دهشت فتحشد. ا مي

زيرا هنوز نيم قرن از وفات پيغمبر اسالم نگذشته بود كه مسلمانان دولت با عظمت ايران را 
  استيال يافتند.مغرب  ةاز ميان بردند و بر قسمت اعظم قلمرو روم شرقي از شام تا دورترين نقط

از ناحيه شرق و اقيـانوس اطلـس   » سند«بدينگونه حكومت اسالمي با كمال قدرت در بين 
  در سمت غرب برجاي ماند و در شمال نيز تا قلب آسياي صغير گسترش يافت.

هدف فاتحان اسـالم از روز نخسـت بـاالتر از آن بـود كـه قسـمتي از اراضـي ديگـران را         
كلت و دولت خود را توسعه دهند. اسالم در ممالك مفتوحه بـا  ضميمة قلمرو خود كنند و مم

پرسـتي و مسـيحيت قـرار داشـت مواجـه گرديـد.        دار كه بر پايه بت سازمان و تشكيالتي ريشه
  مسيحيت نيز از قرن چهارم ميالدي بر تمامي قلمرو روم حكومت داشت.

سـازماني نـوين بـر     دانست كه آن بناي قديمي را درهم ريخته دولت جديد اسالم الزم مي
اساس تعاليم اسالم اسـتوار باشـد و مسـيحيت را در برابـر قـدرت       هاي آن بنا كند كه بر ويرانه

هـاي ممالـك مفتوحـه انجـام      اسالم خاضع كند. خواه اين منظور با انتشار اسالم در بـين ملـت  
  گيرد يا از جنبه تمدن و نظام اجتماعي تحت نفوذ اسالم و سلطة آن باشد.

زيـرا   ؛ورد ميان اسالم و مسيحيت در شام و مصر و افريقا زيـاد بـه طـول نيانجاميـد    اين برخ
هـا را بـه كلـي در خـود فـرو بـرد و در آن        هنوز نيم قرن نگذشته بود كه نفوذ اسالم اين ملت

هـا و اديـان قـديمي     كشورها جوامعي صلح دوست و نيرومند بوجود آمد و در كليـه سـازمان  
  رخنه كرد.

سپس فتوحات خـود را در ناحيـه شـرق متوجـه دورتـرين نقطـه آسـياي        حكومت اسالمي 
خواسـت از قسـطنطنيه    صغير نمود و در سمت غرب از اسپانيا گذشت. در مشرق نيز اسالم مي

به اروپا ره يابد. بدين منظور بارها سپاهيان و ناوگـان خـود را بـه طـرف پايتخـت روم شـرقي       
ه را محاصره كرد. ولي ايـن محاصـره بـه نتيجـه     گسيل داشت و چنانكه گفتيم دو بار قسطنطني
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دولت روم شرقي همچون  هاي قسطنطنيه عقب نشست و نرسيد و اسالم ناگزير از پشت دروازه
  ي در برابر اسالم قرار گرفت.سد

سپاهيان سالم راه اروپا را از ناحيه غـرب گشـودند و بـا فـتح اسـپانيا وارد اروپـا شـدند، و        
شد، اسالم قـادر بـود    گرديد و دستخوش تغيير نمي متزلزل نمي چنانچه دستگاه خالفت دمشق

  از همان راه شرق نيز وارد اروپا گردد و شمال و جنوب اروپا را زير فرمان آورد.
فتوحات فرمانروايان اسالمي اسپانيا در جنوب فرانسـه نيـز شـكل ديگـري از كشـمكش و      

ر آن روز بزرگترين مملكـت اروپـا   داد. كشور فرانسه د برخورد اسالم و مسيحيت را نشان مي
بود، و در شمال و غرب اروپا نظير نداشـت. فرانسـه در غـرب اروپـا بـه حمايـت از مسـيحيت        

  دانست. برخاسته بود همانطور كه روم شرقي در شرق خود را مدافع كليسا مي
روم شـرقي بـود.    ي مسؤوليت فرانسه در حمايت از مسيحيت مشكلتر و دشوارتر از وظيفـه 

پرسـت   در همان هنگام كه اسالم در جنوب مسيحيت را به مخاطره انداخته بود قبائل بـت  زيرا
  داد. ژرمني در ناحيه شمال و شرق نيز آن را در معرض تهديد قرار مي

(سـيترون) متوقـف مانـد،     سپتمانياهاي مسلمانان در آغاز در واليت جنوبي فرانسه  جنگ
كشيده شد، سـپس از آنجـا   » گارن«و كرانه رود  »ناكسوتي«ولي بعداً دامنه آن به اميرنشين 

نيز رسـيد و تقريبـاً نيمـي از تمـام جنـوب فرانسـه را در بـر         برگونيهو ايالت  »رن«به شمال 
  گرفت.

بدينگونه خطر نفوذ اسالم از دريچه چشم مسيحيان به نحوي آشكار و نيرومنـد سرنوشـت   
شد و به  و كوبنده به خوبي احساس مي فرانسه را به مخاطره انداخت. طليعه آن برخورد خطير

  مقابله با آن نمايند. ي رسيد كه فرانسه و جهان مسيحيت نيز بايد خود را آماده نظر مي
***  

هاي فرانسه به وقوع پيوست، نبرد اسالم و مسيحيت بود. از نظري هم  پيكاري كه در دشت
همچنـان نگـاه دارد، و   جنگي بود ميان جنگجويان دولت روم كه سعي داشت ميراث خود را 

بـين مسـلماناني كــه اراضـي دولــت روم را در شـرق و غــرب تصـرف نمــوده بودنـد، و ميــان       
  زيستند. هائي كه در آلمان و گاليس مي فرانك
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و » وندال«جنگيدند و تمدن آن را ميان » رم«ه در كاي از بربرهائي بودند  شاخه  ها فرانگ
  ودند.تقسيم نم» ها شوابي«و » آالن«و » ها گت«

هاي فرانسه بزرگتر از يـك جنـگ محلـي و جنگـي      ها در دشت تالقي مسلمانان و فرانك
  افتد. ميان شهري يا ايالتي بود كه معموال زياد اتفاق مي

  عبور نمودند.» پيرينه«مسلمانان با بزرگترين نيروئي كه بسيج كرده بودند از 
اراي همتي عالي و شجاعت و در رأس اين سپاه عظيم اسالمي فرماندهي قرار داشت كه د

  نبوغي زايدالوصف بود.
بـود. او بزرگتـرين سـرباز اسـالم بـود كـه از       عبدالرحمن غافقي بزرگ  ي اين فرمانده

آشكار گشت. زيرا » تولوز«عبور كرد. نبوغ نظامي او از زمان فرماندهي وي در پيكار » پيرينه«
سـمح بـن مالـك    ه آن وي در آن جنگ بعـد از شكسـت سـپاه اسـالم و شـهادت فرمانـد      

  عقب براند.» سپتمانيه«توانست با مهارت، سپاهيان شكست خورده را گرد آورد و به  خوالني
روايات فرانسه تعداد سربازان عبدالرحمن را در اين جنگ بـالغ بـر چهـار صـد هـزار نفـر       

شـده  هائي بود كه براي نگاهداري اراضي متفوحه بسـيج   داند. اين تعداد غير از ساير دسته مي
  آمدند. بودند و همراه او مي

اي بيش نيست. برخي از روايات اسالمي نفرات عبدالرحمن را هفتاد يـا   تعداد مزبور مبالغه
  داند. اين تعداد به حقيقت و منطق نزديكتر است. هشتاد هزار نفر مي

چنـان اثـر   » عبـدالرحمن غـافقي  «لشكرشي مسلمانان به فرانسه به فرماندهي سردار بـزرگ  
ي در ميان اروپائيان برجاي گذاشت كه فكر شعراي عصر اخير اروپـا را مشـوش سـاخته    عميق

 بينيم (سوذي) شاعر انگليسي در ضمن اشعاري كه در بارة وقـايع ايـام سـلطنت    است. مثال مي

  گويد: ها سروده مي آخرين پادشاه گت »لودريك«
  شمار گرد آورد. سردار اسالم سربازاني بي

  ... و روم و از شام و بربر و عرب
  و از مصر و تاتار، نيروئي واحد پديد آورد.
  گير اين نيرو را ايماني محكم و جوانمرديي پي
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  پيوسته بود. ه همآور ب و دفاعي آتشين و برادري شگفت
  و سرداران

  ترديدي در پيروزي و باالگرفتن فتوحات خود نداشتند
  با آن نيروي سهمگين به حركت درآمدند.

  برند. داشتند همه چيز را در جلو خود از ميان مينيروئي كه يقين 
  روند. انند و پيروزمندانه به پيش ميم تاز مي و هرجا باشند يكه

  ه غرب مغلوب هم مانند شرقكتا اين 
  به احترام نام محمد سر فرود آورد

  و حاجيان از دورترين نقاط مناطق قطبي به حركت درآيند.
  را هاي سوزاني هاي ايمان، شن و با قدم

  كه در بستر صحراي عرب و اراضي پر صالبت مكه گسترده است در نوردند!



   پيكار تور

   يا

  جنگ سرنوشت اسالم و مسيحيت در اروپاي غربي

هجـري وارد   114چنانكه گفتيم عبدالرحمن غافقي سردار اسالم با سپاهيان خود در سـال  
را  دوك ايـوديس . نيروهـاي  را اشغال نمود» اكوتين«و شهرهاي » رن« ي فرانسه شد و دره

 ي پراكنده ساخت و همانطور كه اشاره نموديم بعد از يك حركت سـريع، خـود را بـه كرانـه    
  رسانيد.» لوار«رودخانه 

از عبدالرحمن » ايوديس«نويسند:  برخي از مورخانه اروپائي كه كشيشان كليسا بوده اند مي
رقيب خود كمك كند، ولي ايـن  » رتلشارل ما«خواست به فرانسه بيايد تا به وي در جنگ با 

  روايت نادرست و غير معقول است.
دوك اكيتانيـه بـود كـه نخسـت در جنـوب فرانسـه بـراي        » ايـوديس «زيرا قبالً گفتيم كـه  

زدن وي برخاسـت، و قلمـرو و پايتخـت او نخسـتين قسـمت       جلوگيري از عبدالرحمن و عقب
  .)1(فرانسه بود كه به دست مسلمين افتاد

چهارم بود. شارل مارتل محافظ قصر سلطنتي فرانسـه،  تيودوريك دشاه فرانسه آن روز پا
كرد و دفاع  حكومت مي» ميروفنجي«آنروز همه كاره بود، با كمال قدرت در دستگاه سلطنت 

  از كشور و ملت فرانسه را به عهده خود گرفته بود.
زد. ولـي پـيش از    او از همان لحظه كه متوجه خطر فتوحات اسالمي شد دست به تهيه قوا

  آن كه به جلوداري سربازن اسالم بيايد، عبدالرحمن غافقي در قلب فرانسه رخنه كرده بود.
چگونه ما اين ننگ را «پادشاه خود گفتند: » مارتل«گويد: فرانسويان به  تواريخ اسالمي مي

نيديم و از ش تحمل كنيم كه براي هميشه در اعقاب ما بماند؟ ما آوازه مسلمانان را از شرق مي
ها بوديم، ولي چندان دست روي هم نهاديم تا به مغـرب   تابد ار انديشه آن آنجا كه آفتاب مي

ساز و برگ جنگي و بدون اين كه زرهي به تن  رسيدند! مسلمانان با قلت نفرات خود و فقدان

                                           
است، و نيز رجوع كنيد بـه   Bouquet (Vol.III. P. 310)در مجموعه » دني«روايت مزبور از كشيش  -1

 .Abderameدر ذيل كمله  Bayleمجموعه 
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آن  داشته باشند آمدند اسپانيا را گرفتند و شمال آن كشور و جنـوب فرانسـه (باشـكنس) را بـا    
  همه نيرو و تجهيزاتي كه داشت، تصرف نمودند.

زيـرا   ؛ها شد اين لشكركشي آن زاحمبه نظر من نبايد م«در جواب گفت:  شمارل مارتل
ها نياتي دارند كه از  برند. آن آيند مانند سيل همه چيز را با خود مي ها هنگامي كه پيش مي آن

باشند!  نياز مي هستند كه از پوشش زره بي هائي نياز هستند، و داراي چنان دل كثرت نفرات بي
ها از غنائم جنگ پر شود و در جائي قرار گيرند و سـرگرم كشـمكش    هاي آن بگذاريد دست

رياست طلبي و حكومت گردند و اختالف و چند دسـتگي در ميـان آنـان پديـد آيـد، در آن      
  .)1(»ها دست يابيد توانيد بر آن موقع به آساني مي

***  

سـاخت،   جنـگ بـا مسـلمانان مـي     ي قعي كـه شـارل مارتـل خـود را آمـاده     به هرحال، مـو 
  و كليه جنوب فرانسه را اشغال كرده بود.» اكوتين«عبدالرحمن غافقي سرزمين 

شـدن لشـكرش از دشـمن قـديمي خـود شـارل        نيز بعد از سقوط كشور و متالشـي  دوك
هـاي   قبايـل مختلـف ژرمنـي   نيز سپاهيان عظيمي از فرانسويان و » مارتل«مارتل استمداد نمود. 

زد در آن سـوي   ها موج مـي  هاي مزدور كه كليه جنگجويان شمال در ميان آن وحشي و دسته
  گرد آورده بود.» راين«رود 

هاي خود را با پوست گرگ پوشانده و موهاي سر را بافته  اين جنگجويان نيمه عريان، بدن
  هاي لخت رها ساخته بودند! بر وي شانه

هـا و   با اين سپاه انبوه براي جلوگيري از پيشروي سـربازان اسـالم در كـوه   سردار فرانسوي 
هاي جنوب به حركت درآمد. تا قبل از آن كه مسلمانان آماده دفـاع گردنـد و دشـمن را     دره

  ها را در مراكز خود غافلگير كند. عقب برانند، آن
ت جديد فرانسه يعني: سپاهيان اسالم در آن موقع كليه اراضي اكوتين را كه امروز در اياال

ژويان، پريژور، سانتونژ، و پواتو قرار دارد تصرف نموده بودند و پس از پيشروي پيروزمندانـه  

                                           
  .129ص  1نفح الطيب ج  -1



    

  67  پيكار تور 
  

» كلپن«و » ويسين«و » گريز«آنجا كه سه شاخة آن  »لوار«هاي جنوبي رودخانه  خود بر دشت
  رسد، مشرف گشت. به هم مي

دو لشكر را كه تأثير عميقـي در تـاريخ    امروز براي ما مشكل است بتوانيم محل تالقي اين
شرق و غرب به جا گذاشت و سرنوشت اسالم و مسيحيت را تغييـر داد، تعيـين كنـيم. بـا ايـن      

» تـور «و » پواتـو «وصف مسلم است كه محل تالقي دو لشـكر دشـت واقـع در بـين شـهرهاي      
  بوده است. »تور«دو شاخه رودخانه لوار نزديك شهر » وين«و » كلن«هاي  اطراف رودخانه

متأسفانه در منابع اسالمي از اين جنگ بزرگ درست سخن به ميان نيامده اسـت. تفصـيل   
كه بعداً  دكن براي ما بازگو مي »كندي«ائي يروايات اسالمي را در اين خصوص مورخ اسپان

  خواهيم آورد.
به عكس مورخان فرانسوي و كليسائي به تفصـيل در ايـن بـاره داد سـخن داده انـد، ولـي       

هـاي دقيـق    اي از شك و ترديـد پوشـانده اسـت و بررسـي     ها را پرده مسلم است كه گفتار آن
  آورد. تاريخي ارزش آن را پائين مي

سازيم سپس بـه   ما نخست به طور اجمال صحنه جنگ را از روي دو نقل مزبور مجسم مي
  گوئيم. آن سخن مي ي تفصيل در باره

» پواتـو «در پيشروي خود به دشت واقع در ميان چنانكه خاطرنشان ساختيم، سپاهيان اسالم 
حمله بردند و آن را » لوار«رود  پ(پواتو) واقع در ساحل چ پواتيهرسيدند، و بر شهر » تور«و 

  متصرف شدند.
رسـيده  » لـوار «در اين هنگام سپاهيان فرانسه، بدون اين كه مسلمانان آگاهي يابنـد بـه رود   

  ها غافل ماندند. از تعداد نفرات و ميزان تجهيزات آنبودند. جلوداران سپاهيان اسالم نيز 
را براي جنگ با دشـمن در ناحيـه   » لوار«به همين جهت هنگامي كه عبدالرحمن رودخانه 

بـا سـپاهيان انبـوه خـود سـر رسـيد. در آنجـا        » شـارل مارتـل  «چپ آن تصرف كـرد، ناگهـان   
ها  دارند و او قادر نيست بر آن ها بر او فزوني عبدالرحمن غافقي متوجه گرديد كه سپاه فرانك

  حمله برد.
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مراجعت » پواتو«و » تور«به ميان دشت واقع در بين » لوار«از اين رو بار ديگر از كرانه رود 
بازگشت و در چنـد ميلـي سـمت چـپ لشـكرگاه      » تور«كرد. شارل مارتل نيز به طرف غرب 

  شكرگاه ساخت.فرود آمد و آنجا را ل» وين«و » كلن«مسلمانان، ميان دو نهر 
***  

بردنـد. زيـرا آتـش اخـتالف      سربازان اسالم در آن هنگام در تشويش و ناراحتي به سر مي
هـا در صـدد    شد. آن ورتر مي داد، هر آن شعله كه بيشتر سربازان را تشكيل مي بربرميان قبايل 

  بودند با انبوه غنائمي كه به چنگ آورده بودند، مراجعت كنند.
ر اثناي گردش فاتحانه خود، ثروت فرانسه را به غنيمت گرفته بودند، و در واقع مسلمانان د

  كردند. اموال فراوان و بسيار سنگيني از ذخاير و غنائم و اسيران را با خود حمل مي
ها را متزلزل ساخته و نفاق و اختالف در ميان آنان  همين اموال سنگين و قيمتي صفوف آن

خطري كه اين غنائم در نظام سربازان و آمادگي جنگـي  پديد آورده بود. عبدالرحمن متوجه 
و طمع سربازانش نسبت به آنچه به دسـت   آورد شده بود و از عاقبت سوء آز ها بوجود مي آن

آورده بودند، بيمناك بود، ولي از تـرس ايـن كـه مبـادا در آن لحظـات حسـاس از فرمـان او        
  كرد. گيري نمي سرپيچي كنند سخت

ي چند ماهه و پي در پي فرانسه، سربازان اسالم را دچار رخـوت و  ها از سوي ديگر جنگ
هـا و   هـا در پايگـاه   هـائي از آن  سـاختن دسـته   پراكنـده  ي سستي نموده بود. به عالوه به واسـطه 

ليل يافته بود. با ايـن وصـف عبـدالرحمن بـا     قها ت شهرهائي كه فتح كرده بودند، نيز نفرات آن
  ن جنگ خطرناك ساخت.عزم و اطمينان، خود را مهياي آ

مـيالدي   732هجري مطابق دوازدهم يا سـيزدهم اكتبـر سـال     114جنگ در اواخر شعبان 
آغاز گرديد. مدت هفت يا هشت روز زد و خوردهاي جزئي ميان دو سپاه بوقـوع پيوسـت و   

  دو طرف همچنان مراكز خود را در دست داشتند.
ا شدت و سرسختي هرچه تمامتر ميان ولي در روز نهم از بامداد تا شامگاه جنگ عمومي ب

دو سپاه اسالم و فرانسه در گرفت. روز بعد نيز به همان شـدت طـرفين بـا شـجاعت و از جـان      
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گذشتگي جنگيدند. آثار شكست در صفوف قواي فرانسـه نمـودار گشـت و طليعـه پيـروزي      
  سربازان اسالم آشكار گرديد.

فرانسه راه خود را به طـرف جايگـاه   ولي، ولي درست در همين هنگام قسمتي از سربازان 
غنائم فراوان مسلمين گشودند، و چنانكـه نوشـته انـد گوينـده ناشناسـي فريـاد زد: مسـلمانان!        

  چيزي نمانده است كه غنائم شما به دست دشمن بيفتد!!
متعاقب آن نيروي بزرگي از جنگجويان مسلمين ميدان جنگ را رهـا سـاخته و بـه منظـور     

  نظمي شد. ي روي آوردند! بدينگونه صفوف سربازان اسالم دچار بيحفظ غنائم به آن سو
كوشيد تا نظـم سـپاه را حفـظ كنـد و از پراكنـدگي بيشـتر        هوده مي عبدالرحمن غافقي بي

ترين لحظه خطر ادامـه دهـد. امـا     نفرات خود جلوگيري به عمل آورد، و جنگ را در حساس
كـرد و   سربازن خـود آمـد و رفـت مـي     درست در همان هنگام كه سردار دلير به جلو صفوف

ساخت، تيري از سوي دشمن به طرف او رهـا شـد.    آورد و آماده جنگ مي نفرات را گرد مي
تير به آن قهرمان نامي و محبوب اصابت كرد و به حيات او خاتمه داد و همان دم از اسـب بـه   

  خاك افتاد!
***  

رات و سـوابق درخشـان او،   با مرگ فرمانده بزرگ عبـدالرحمن غـافقي و آن همـه افتخـا    
پراكندگي و پريشاني در سپاهيان پديد آمد. به همان نسبت نيز فرانسويان جسـور شـدند و بـر    
آن قواي متزلزل و پراكنده حمله آوردند و كشتار سختي براه انداختند. تا اين كـه پـرده شـب    

قعـه در اوائـل   هـاي خـود بازگشـتند. ايـن وا     ها فاصله انداخت و دو لشكر بـه جايگـاه   ميان آن
  ميالدي روي داد. 732اكتبر  11هجري مطابق  114رمضان سال 

در اين هنگام نزاع و كشمكش ميان سران سپاه مسـلمين بـاال گرفـت، و پـس از اخـتالف      
نظرها و احساس اين كه اميد هرگونه پيروزي را از دست داده اند، تصميم گرفتند شب هنگام 

» سـپتمانيه «اكز خود را رها كردند و به مراكز خـود در  همگي از آنجا كوچ كنند. همان دم مر
  بازگشتند، در حالي كه اموال سنگين و بيشتر ساز و برگ خود را رها نمودند.
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از سـكوت لشـكرگاه مسـلمين دچـار      دوكپيمـان او   و هم شارل مارتلبا طلوع صبح 
ز سربازان است شگفتي شدند. همينكه با احتياط و هراس جلو آمدند، ديدند لشكرگاه خالي ا

اي از مجروحين كه نتوانسته بودند با لشكر حكت كنند كسـي بـاقي نمانـده اسـت.      و جز عده
  همان دم زخميان را از دم شمشير گذراندند و بر كسي ابقا نكردند!

هاني در صدد حمله مجدد باشند، مبادا مسلمانان نيرنگي زده و پن شارل مارتل از بيم آن كه
  و با سپاهيان خود به طرف شمال بازگشت. درنگ را جايز ندانست

سـرزمين  «بـا نيروهـاي فرانسـه در    عبدالرحمن غـافقي  ترين تصوير جنگ  اين دقيق

  باشد. مورخان مختلف ميي  نوشتهاست كه مطابق  »شهيدان
اينك نخست آنچه را تواريخ كليساي فرانسوي نوشته است آورده سـپس نوشـته تـواريخ    

  كنيم. اسالم را بازگو مي
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و (شـارل   عبـدالرحمن غـافقي  نوشته مورخان فرانسه و ارباب كليسا راجـع بـه جنـگ    
(سـرزمين شـهيدان اسـالم)     تـور مارتل) سردار فرانسوي و شكست سپاهيان اسالم در دشـت  

  هاي بسيار است. كشي آميخته به مبالغه و تعصب و حق
فرانسه و مسيحيت را از ماجراي جنـگ مسـلمانان در    كليساي فرانسه در اين باره، مصائب

  دهد! انگيزي شرح مي هاي پرهيجان و غم آن مملكت به صورت
. كنـد  اروپا را با ترديد كامل تلقـي مـي   ي ارباب كليسا و مورخان سالم نوشتهولي تواريخ ا

 انـد. فقـط   گذشـته سـكوت  و يـا بـا   و اي داشـته   اشارهاسالمي در اين خصوص  اكثر مورخان
مورخ اسپانيائي مختصري از اقوال تواريخ اسالمي اندلس (اسـپانيا) راجـع بـه جنـگ     » كندي«

  .كشد خ ما ميره فرانسه در سرزمين (تور) را ب
يك از مدارك اسالمي كه در دست داريم چيزي از آنچه كندي اسپانيائي  ولي ما در هيچ

م اسـت كـه   بـرد. مسـّل   مĤخذ خود نمي كند نيافتيم، خود او نيز نامي از از منابع اسالمي نقل مي
اي كتـب خطـي يـا     مطالـب كتـاب خـود را از پـاره    يا بر عليه اسالم تبليغـات نمـوده و يـا    وي 

  كند. هائي كه به دست ما نرسيده است نقل مي مجموعه
بارة جنگ بزرگ اسـالم و فرانسـه، در سـرزمين (تـور) سـكوت       اگر مورخان اسالمي در

روپائي به تفصيل در آن باره سخن گفته و نجات مسيحيت را از كرده اند، به عكس مورخان ا
ماني (شارل مارتل) را بيش از حد ستوده اند. مورخان اروپـائي كـه غالبـاً از    هرخطر اسالم و ق

اغـراق پيمـوده از جملـه     هشكست مسلمانان را ي باشند، در باره اصر آن جنگ ميعكشيشان م
در آن جنگ به سي صد و هفتاد هزار نفر رسيد! در  شدگان مسلمين نوشته اند كه تعداد كشته

  .)1(ها هزار و پانصد كشته ندادند حالي كه فرانك

                                           
نـام يـا    ي جنـگ ويـت   اندازد كـه از جبهـه   اين موضوع ما را به ياد گزارش خبرنگاران معاصر اروپائي مي -1

هـاي شـديد و بمبـاران هـوائي يـا جنـگ        بينيد طـي جنـگ   دهند. مي جنگ اعراب و اسرائيل گزارش مي
آورنـد مـثال    هـا يـا فـدائيان دمـار از روزگـار حريـف در مـي        توپخانه يا نبرد با سالح سبك كه ويتكنگ

چريك  18يا كنگ كشته شد، دو سرباز امريكائي زخمي و يكي هم به قتل رسيد!  ويت 475نويسند:  مي
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نوشـته و   گـوري دوم  گـري به پاپ  »دوك اكيتانيه«اي است كه  منشأ اين نقل نامه
ماجراي آن جنگ را شرح داده و پيروزي در آن جنگ را به خود منسوب داشته است. سپس 

روز اروپائي هم به عنوان يك واقعيت تـاريخي آن را نقـل كـرده انـد. در     مورخان ديروز و ام
زيرا كليه سپاهيان اسالم از هنگام ورود به فرانسـه حـد    ؛حالي كه همگي خرافاتي بيش نيست

  .)1(كرد اكثر از صد هزار نفر تجاوز نمي
سـت.  ناگفته نماند كه در اين جنگ سهمگين خسارات جاني و مالي مسلمانان كم نبـوده ا 

لشـكري كـه از صـد     تلفـات  تواريخ اسالمي هم آن را پذيرفته است. ولي بايد در نظر داشـت 
  ها هزار نفر باشد. تواند افزون از ده كرد نمي هزار نفر تجاوز نمي
توانم بر اين موضوع اقامه كنم اينسـت كـه فرانسـويان از تعقيـب سـربازان       دليل كه من مي

هـا يـك نيرنـگ جنگـي      كـردن آن  داشتند كه مبادا كـوچ  اسالم اجتناب ورزيدند و از آن بيم
  باشد!

 رها را دنبال كرده و همه را تـار و مـا   اگر سپاهيان مسلمين متالشي شده بود، فرانسويان آن
ها از لحاظ روحيه و كثرت نفرات در وضعي بودند كـه دشـمن    كردند. در صورتي كه آن مي

  به هراس افتاد و از تعقيب آنان خودداري كرد.
نگونـه مـردود دانسـت كـه     يتـوان بد  خرافي را مـي  اين افسانه«نويسد:  مي ادوارد گيبون

سردار فرانسوي (شارل مارتل) از تعاقب و غافلگيري سربازان اسالم به وحشت 

افتاد و متحدان آلماني خود را بـه اوطـان خـويش بازگردانيـد!! خـودداري      

سـاختن   متالشـي  است. شخص فاتح از تعقيب دشمن نمايشگر فقدان خون و نيرو

                                                                                                             
ها  نفر ديگر زخمي شد، ولي از اسرائيلي 40اردني يا مصري يا سوري به قتل رسيد، و  130عرب كشته و 

  يك نفر مقتول و دو نفر هم مختصر جراحتي برداشت...!! (مترجم)
مورخ فرانسـوي را بايـد نـام     Mezeraiاين تعداد را بعضي از مورخان غربي هم پذيرفته اند كه از جمله  -1

  ).Abderameذيل كلمة  Bayleبرد. (نگاه كنيد به پاورقي وي، در مجموعة 
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ها به هم پيوسته است عملي نيست، بلكه ايـن موضـوع    كامل دشمن در موقعي كه صفوف آن
  .)1(ها تحقق مي يابد نشيني آن فقط در صورت غافلگير كردن لشكر و عقب

بار بود. ايـن معنـي    هائي كه به مسلمانان رسيد در نوع خود بسيار شديد و مصيبت البته زيان
ائي بزرگتـرين خسـارت آن   عبـدالرحمن غـافقي كـه بـه تنهـ     سردار نامي اسالم شدن  در كشته

گر شد، بلكه بايد گفت شهادت عبدالرحمن  و تعداد زيادي از فرماندهان وي جلوهجنگ بود 
  به تنهائي بزرگترين خسارت آن جنگ بود كه متوجه عالم اسالم گرديد.

ــ  ــرين فرمان ــان اســپانيا و بزرگت ــرين فرمانرواي ــود كــه اســالم در غــرب  چــه وي بهت دهي ب
  شناخت. مي

تنها مردي بود كه توانست با مهابت و محبوبيت خود، اتحاد اسـالم   عبدالرحمن غافقي
حساس ضربتي بود كه بـر   ي را در اسپانيا حفظ كند. به همين جهت شهادت وي در آن لحظه

  فتح كامل مغرب زمين را متوقف ساخت. ي پيكر اسالم وارد شد و برنامه
***  

هاي جديد، برخورد قاطع اسالم و مسيحيت را در آن جنگ با اهميـت زيـاد تلقـي     بررسي
هـاي مغـرب    كرده و از اهميت آثار آن و تأثير عميقي كه در تغيير سرنوشت مسيحيت و ملت

زمين و بالمĤل در تغيير سرنوشت تمام جهان بخشيده سخن گفته است. اينك قسمتي از آنچه 
  گذرد: غربي در اين باره گفته اند از نظر خوانندگان ميمورخان بزرگ و متفكران 

حوادث اين جنگ گذشتگان بريتاني و همسايگان ما (گالها) : «نويسد ميادوارد گيبون 
را نگاه داشت و سـقوط  » مر«را از اسارت ديني و اجتماعي قرآن نجات داد! و شكوه و جالل 

و تخـم نفـاق و پراكنـدگي در ميـان      قسطنطنيه را به تأخير انـداخت. مسـيحيت را حفـظ كـرد    
  ».ها (مسلمانان) افكند دشمنان آن

مـيالدي بـر    732گويد: پيروزي بزرگي كه (شارل مارتـل) در سـال    مي ادوارد كريزي
حيت را از يمسلمانان يافت حدود فتوحات مسلمين را در مغرب اروپا متوقـف سـاخت، و مسـ   

                                           
  انحطاط و سقوط امپراطوري روم. -1
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حفظ كـرد و برتـري قـديمي     دن جديد راچنگ اسالم بدر آورد و بقاياي قديم و بذرهاي تم
  .)1(و اروپائي را بر ملل سامي از ميان بردنژاد هند

نويسد: آغاز قرن هشتم (ميالدي) از مهمترين اعصار تاريخ اسـت. در آن عصـر    مي رانكه
بـه مـاوراي    )2(پرسـتي  بتدين محمد با تصرف ايتاليا و گال مردم اروپا را به هراس افكند و 

ژرمني به نام (شارل مارتـل) قيـام    ي رسيد! در مقابل اين خطر، جواني از قبيله »راين«رودخانه 
  .)3(كرد و سازمان مسيحيت را كه مشرف به نابودي بود حفظ كرد

در مقابل اين عده، گروهي ديگر از مورخان اروپائي تا اين اندازه عقيده بـه نتـايج و آثـار    
باشـند. ايـن دو نفـر اهميـت چنـداني       مي» هميشلي«و » سسموندي«اين جنگ دارند كه از جمله 

  براي (شارل مارتل) قائل نيستند.
را بر مسلمانان اسپانيا » شارل مارتل«نويسندگان فرانسوي پيروزي «گويد:  مي جرج فنلي

گر ساخته و رهـائي اروپـا را از    خيلي بزرگ كرده اند و آن را به صورت فتح درخشاني جلوه
  ويان نسبت داده اند.چنگ مسلمانان به شجاعت فرانس

اي است كه بر روي شخصيت ليون سوم (امپراطـور قسـطنطنيه) و    در صورتي كه اين پرده
كـردن در   زيرا او بود كه جلو پيشروي مسـلمانان را بـراي رخنـه    ؛تصميم او كشيده شده است

  .)4(اروپا گرفت
ده مهـم  االعـ ما همراه گروه نخست واقعه سرزمين شهيدان اسالم در خاك فرانسه را فـوق  

ان اسـالم و مسـيحيت بـه وقـوع     دانيم كه ميـ  رين برخورد قاطعي ميشماريم و آن را بزرگت مي
مسلمانان سـيادت خـود را بـر جهـان بـه كلـي از       » پواتو«و » تور«هاي  پيوست. آري، در دشت

دست دادند، و سرنوشت جهان قديم به يكباره دگرگون شد و پيشـروي فتوحـات اسـالمي از    

                                           
1- History of the Reformation 

پرسـتي   پرستي! در صورتي كه اسالم بر اساس مخالفت با بـت  در نظر اين مورخان متعصب اسالم يعني بت -2
  پرستان بوده است. (مترجم) تآن با ب ي پديد آمد و مهمترين مبارزه

3- Decisive Battes, of the World 

4- Byzantin Empire  
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. همانطور كه چندين سـال قبـل از آن نيـز از پشـت     )1(شمال اروپا به عقب برگشتمقابل ملل 
  ديوارهاي قسطنطنيه عقب نشست.

سيحيت در برابر نمودن م هاي مغرب زمين و خاضع اسالم براي فتح ملت ي بدينگونه برنامه
سـرزمين  «صولت اسالم متوقف گرديد، و ديگر اسالم فرصت نيافت كه ماننـد روزي كـه در   

نظـر ميـان سـران     فرفت به قلب اروپا راه يابد! چيزي نگذشـت كـه اخـتال    پيش مي» يدانشه
هاي داخلي بود، در پشـت   مسلمين پديد آمد و همان اوقات كه اسپانياي مسلمان سرگرم نزاع

و اسالم را در اروپا يافت  سلسله جبال پيرنه امپراطوري بزرگ فرانسه با اتحاد كلمه تكوين مي
  .)2(خت و با سيادت و نفوذ آن به مبارزه برخاستسادچار تهديد 

                                           
هـا در فرانسـه و سـويس و     مسلمانان بعد از اين جنگ نيز حمالت خود را به فرانسه از سر گرفتنـد و سـال   -1

ي كننـد. ولـي   نشـين  به كلـي از اروپـا عقـب   » پواتو«شمال ايتاليا بسر بردند و اينطور نبود كه پس از جنگ 
مسلّم است كه از اين نقطه جلوتر نرفتنـد و بـه پـاريس نرسـيدند، ايـن هـم بيشـتر بـه خـاطر اختالفـات و           

هاي داخلي قلمرو اسالمي و نداشتن وحدت نظر و يكپارچگي سپاهيان اسالم و كـادر رهبـري    كشمكش
  بود. (مترجم)

و نتـايج آن كـرده انـد مـا فقـط      » تـور «جنـگ   در مقابل تمام اظهار نظرهائي كه مورخان اروپائي راجع به -2
در اين خصـوص گفتـه اسـت     گوستاولوبونشناس فرانسوي  مختصري از آنچه معروفترين مورخ شرق

  باشد. مي» در خانه اگر كس است يك حرف بس است«آوريم؛ زيرا واقعاً مصداق  مي
نسه حمله بردند، ليكن معلوم نيسـت  نويسد: مسلمانان بعد از فتح اندلس (اسپانيا) چندين بار به فرا وي مي  

آيد كه در اين منطقه بـه واسـطه    ها اقامت در آن كشور بوده است. بلكه از ظاهر چنين بر مي كه قصد آن
هـا طـول    اين كه از مناطق بارِده بوده مايل به توطن نبوده اند. بلكه در قطعات جنـوبي فرانسـه توقـف آن   

  معتدل بوده است ... كشيد براي همين بود كه آب و هواي آنجا
اي از سپاه فرانسه به قصد ايـن كـه از پشـت سـر بـه مسـلمين حملـه بـرد از          در آن جنگ وقت شب دسته  

معركه خارج شده و مسلمين براي حفظ غنائمي كه با خـود داشـتند ميـدان را خـالي گذاشـته در نهايـت       
حالت جنگ و گريز به طرف نشيني كردند و از همين خطاي نظامي شكست خوردند و به  نظمي عقب بي

رسيد » ناربون«كرد، تا اين كه به  ها را تعاقب مي اياالت جنوبي عقب نشسته (شارل مارتل) هم از دور آن
و شهر را محاصره كرد، ولي نتوانست پيشرفت كند، و بعداً خود او مطابق معمول آن زمـان بـه غـارت و    

ا به جائي رسانيد كه سركردگان مسـيحي بـراي   چپاول اطراف مشغول گرديد. حتي اين غارت و تاراج ر
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حملـه بردنـد و او را عقـب    » شـارل «اين كه از جور و ظلم او محفوظ بمانند به مسلمانان ملحـق شـده بـه    

  نشانيدند!!
ديده بودند در اندك زماني ترميم نموده امـاكن و نقـاطي را كـه ابتـدا     » شارل«مسلمين شكستي را كه از   

  سال توقف ايشان در خاك فرانسه طول كشيد... 200خود نگاه داشته و تا  فتح كرده بودند در تصرف
شـود كـه فـتح     سال در خاك فرانسه به خـوبي معلـوم مـي    200تا » شارل مارتل«از توقف مسلمين بعد از   

نويسـند كـه شـارل     كننـد نبـوده اسـت. مـي     (شارل) داراي چنان اهميتي كه بعضي از مورخين ما ذكر مي
اسالم را از قطعات و نقاطي كه اشغال نموده بودند نتوانست خـارج سـازد، بلكـه از جلـو     مارتل لشگريان 

ها رو به هزيمت نهاده مسلمين را با تمام اياالتي كه در تصرف داشتند به حـال خـود بـاقي گذاشـت.      آن
ايـن   تأثير اين فتح همينقدر بود كه در حمله به شمال فرانسه از جرئت و جسارت مسلمين كاست و البتـه 

اي اسـت كـه مـورخين آن را بـا آب و      يك فايده بزرگ بود كه حاصل گرديد، ولي آن هم نه به اندازه
  تاب بيان نموده اند.

شكسـت  » تـور «نويسـند كـه اگـر مسـلمانان در      نهايت اهميـت داده انـد مـي    را بي» تور«مورخين كه فتح   
كننـد   شدند و بعد چنين سؤال مي پا ميخوردند در خاك فرانسه پيشرفت نموده و باآلخره مالك ارو نمي

  شد؟ افتاد چه رستاخيزي براي نصاري زير پرچم اسالم پيدا مي كه اگر يك چنين اتفاقي مي
توان آن را كشـف نمـود!    گرفت از ديدن اندلس (اسپانيا) مي اين مطلب كه اروپا چه صورتي به خود مي  

فتار تـوحش بربريـت بـود تحـت حكومـت      وقتي كه ديده شد اندلس در يك چنين عصري كه اروپا گر
توان گفت كه ملل مسـيحي اروپـا نظـر بـه تمـدن آن       مسلمين اعلي درجه تمدن را حاصل نمود، البته مي

رسـيد!   هـا نمـي   نمودند و هيچ ضرر و نقصاني به آن عصر از تسلط و نفوذ مسلمين بهره برده و استفاده مي
  ).97تا  90(تاريخ تمدن اسالم ص 



   لشكركشي فرانسه

  براي پيكار با مسلمانان اسپانيا

جنگ بزرگ عبدالرحمن غافقي، آخـرين پيكـار مسـلمانان بـا فرانسـويان نبـود، همچنـين        
سرزمين شهيدان در خاك فرانسه آخرين برخوردي نبود كه ميان مسـلمانان اسـپانيا و    ي واقعه

» لـوار «هـاي رودخانـه    لمانان در كرانـه سـ م شكست مغزيرا علي ر ؛ن به وقوع پيوستفرانسويا
عبـور كردنـد و چنـدين بـار در     » پيرنه«فرمانروايان اسالم بعد از آن نيز مجدداً از سلسله جبال 

  جنوب فرانسه جنگيدند.
 پادشاهان فرانسه از زمان (شارل مارتل) در صـدد بودنـد جنـوب پيرنـه را بـه عنـوان خطـر       

بايسـت در ايـن راه    مرزي فرانسه در مقابل حمالت مسلمانان تعيين كنند. اولين گامي كـه مـي  
هاي اسالمي را در ايالـت سـپتمانيه واقـع در جنـوب      برداشته شود اين بود كه فرانسويان پايگاه

ها را بـه مـاوراي جبـال     بيرون برانند و آن» گاليس«فرانسه اشغال كنند، و مسلمين را از اراضي 
  برگردانند.» پيرنه«

آخـرين قلعـه اسـالمي     »ناربون«پسر شارل مارتل عملي شد. مرز » پپين«اين نقشه توسط 
ميالدي به تصرف آورد و با سقوط پايگاه اين شـهر، سـيادت    760بود كه پپين آن را در سال 

  نيز به پايان رسيد.» گاليس«مسلمين در 
جنـگ خـانوادگي بـود و پيوسـته بـراي       س (اسپانيا) دچار هـرج و مـرج و  اندل در اين ايام

  جست. نجات خود چاره مي
هـ) بعد از روي كارآمدن بني عبـاس يكـي از    132خالفت بني اميه در شرق سقوط كرد (

توانست از آن گير ودار كه تمام خاندان او » عبدالرحمن بن معاويه«ها به نام  بازماندگان اموي
  ا بگذارد.را فرو گرفته بود، بگريزد و روي به افريق

مسـاعدت و راهنمــائي يـاران دودمــانش وارد اسـپانيا شــد و بعـد از پيــروزي بــر     بــا سـپس  
بـه وقـوع پيوسـت بـه      »قرطبـه «هــ نزديـك    138دشمنانش در جنگ مشهوري كه در سال 

فرمانروائي اسپانيا نائل گرديد. عبدالرحمن اموي كه چون نخستين فرد بني اميه بـود كـه وارد   
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شود. سعي كرد به جاي دولـت امـوي    هم خوانده مي» عبدالرحمن داخل«د اندلس (اسپانيا) ش
  ي در اين سوي دنياي اسالم تأسيس كند.كه از ميان رفته بود، دولت ديگر شرق

زيـرا حكـام محلـي در قبضـه كـردن       ؛ولي او در آغاز كار خود را با مشكالتي مواجه ديد
يـن رو عبـدالرحمن چنـدين سـال فقـط      نمودنـد، از ا  حكومت اسالمي اسپانيا با وي رقابت مي

هائي بود كه از نواحي مختلف اسـپانيا بـر    نمودن شورش هاي داخلي و سركوب سرگرم جنگ
  پيوست. ضد او به وقوع مي

برد، آرامـش خـود را از دسـت داده     نظمي به سر مي در اين مدت اسپانيا در اضطراب و بي
ساخت. با اين وصف او به مرور  ميهاي خانوادگي وحدت و نظم آن را متالشي  بود و جنگ

ها را سركوب كند و دشمنان خود را يكي  توانست شورش تدبيرايام با پشت كار و سياست و 
  پس از ديگري شكست دهد.

***  

بـه فرزنـد او   » پپـين «مملكت فرانسه در آن موقع، زمام حكومت خود را بعد از درگذشت 
نيـز بـرادرش    »شـارلماني «وي كارآمـدن  م) چنـد روز بعـد از ر   768سپرد ( مي» شارلماني«

هـاي   رقيب كليـه كشـور عظـيم آن روز فرانسـه از كرانـه      (كارلمان) درگذشت و او وارث بي
  گرديد و متعاقب آن بر سراسر اروپا استيال يافت.» پيرنه«تا سلسله جبال » راين«رودخانه 

رفت  به شمار مي شمارلماني پادشاه بزرگي بود. او در عصر خود بزرگترين پادشاه مسيحي
اي كـه داشـت    و امپراطور مقدس دولت روم لقب گرفت. او به عالوه نبوغ نظامي فوق العـاده 

  ها نيز بود. قهرمان مسيحيان و حامي بزرگ آن
در آن سـوي  » ساكسـون «پرسـت   او همينكه به سلطنت رسيد، جنگ خود را بـا قبائـل بـت   

  به كيش مسيحي درآورد. ها را آغاز كرد و قصد داشت كه آن» راين«رودخانه 
كشيد ولي از اقدام به آن بيمنـاك   در همان اوقات نيز نقشة جنگ با مسلمانان اسپانيا را مي

داشت، شارلماني در جنگ بـا مسـلمانان دو نظـر مـذهبي و سياسـي       بود و با احتياط گام برمي
  خود را عملي سازد. ي گشت تا نقشه داشت و فقط دنبال فرصت مي
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دگي اسپانيا و اختالفات سران آن، براي پادشاه فرانسه فرصت مناسبي بود هاي خانوا جنگ
هـا   »ساكسـون «كرد كه اگر از جنـگ بـا    كه دخالت نموده جنگ را آغاز كند، او فكر مي

  كوبيدن اسپانياي مسلمان استفاده كند. تواند از آن فرصت مناسب براي درهم فراغت يابد، مي
سليمان بن يقظان «هجري  157زيرا در سال  ؛ارلماني دادحوادث اسپانيا اين فرصت را به ش

حكمـران  » حسـين بـن يحيـي انصـاري    «و  برشلونه (بارسلون) وجيرنـده حكمران » كلبي
(ساراكوس) براي جنگ با عبدالرحمن و خلع وي هم پيمان شده، سـر بـه شـورش     سرقسطه
  برداشتند.

كـن   وسـته در صـدد ريشـه   شورش در جنوب اسپانيا نيـز اسـتمرار داشـت و عبـدالرحمن پي    
يافتن بـه آن از جملـه اسـبابي بـود      هاي شمال مشكل و دست ساختن آن بود. وضع طبيعي كوه

  كرد. كه شورشيان را به ادامه جنگ تشجيع مي
ها برود، ديد كه بايد بـراي جلـوگيري از    توانست شخصاً به جنگ آن عبدالرحمن كه نمي

بـه   »ثعلبه بن عبيـده «شكري به فرمانـدهي،  ها پيشدستي كند. به همين جهت ل پيشروي آن
ها اعزام داشت. سـليمان بـن يقظـان او را شكسـت داد و خـود ثعلبـه را اسـير كـرده          سوي آن

  در شمال باال گرفت. شورش بدينگونهلشكرش را پراكنده ساخت و 
ها سليمان بن يقظان اطميناني به پيـروزي موقـت    با اين وصف سران انقالب و در رأس آن

دانستند كه او به هـر قيمـت    داشتند. زيرا از اراده و قدرت عبدالرحمن آگاه بودند و ميخود ن
  شده انتقام خواهد گرفت.

از اين رو به فكر افتادند از پادشاه فرانسه استمداد كننـد. سـليمان كـه تـواريخ التـين او را      
ات (شـارلماني)  مـيالدي بـه مالقـ    777نامد با تني چند از يارانش در بهـار   مي »ابن العربي«

  رفت.
واقـع در شـمال غربـي    » وسـتفاليا «از ايالت » پادر بورن«در آن ايام دربار شارلماني در شهر 

هـا   ها را شكست داده بود و سرگرم تعيـين سرنوشـت آن   آلمان بود. او در آن اوقات ساكسون
  بود.
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هـا در   ا آندر همان هنگام سليمان و يارانش به مالقات او رفتنـد و از وي خواسـتند كـه بـ    
  پيمان شود! جنگ با عبدالرحمن هم

سليمان پيشنهاد كرد كه شارلماني نخست به جنگ اياالت شمالي اسپانيا برود و تعهد كرد 
ــا وي همكــاري كنــد و شــهرهائي را كــه او و دوســتش از جانــب    كــه در ايــن لشكركشــي ب

  وي تسليم كند.را به » ساراكوس«در اختيار دارند مخصوصاً شهر » قرطبه«فرمانروايان 
حكمران مسيحي امـارت جليقيـه (گاليسـيا)    » آلفونس«گويد كه  تواريخ مسيحي اسپانيا مي

بود كه شارلماني را دعوت به جنگ با اسپانياي مسلمان كرد. ولي روايات اسالمي و فرانسوي 
  گويد دعوت از جانب سليمان ين يقظان و دوستش به عمل آمد. صريحاً مي

گويد كه سليمان شـارلماني پادشـاه فرانسـه را دعـوت      مال وضوح ميتواريخ اسالمي با ك
را بـه وي تسـليم   » سرقسطه«و » برشلونه«كرد كه روي به قلمرو اسالم بگذارد و تعهد كرد كه 

  .)1(كند
***  

پادشاه فرانسه نيز به دعوت شورشيان مسـلمين جـواب مثبـت داد و بـا برنامـة       شمارلماني
  ها موافقت كرد. آن

كـرد، او قبـل از    ن يقظان، رهبر شورشيان فقط براي تأمين منظور خويش كار مـي سليمان ب
(كوردابـا) درهـم شكسـته شـود، و در آنچـه او در       قرطبهخواست قدرت امـارت   هرچيز مي

 ي دست داشت تحت حمايت پادشاه فرانسه استقالل داشته باشـد، ولـي پادشـاه فرانسـه برنامـه     
ر اين پايه اسـتوار بـود كـه روح شـورش و اخـتالف را      ديگري داشت. سياست دربار فرانسه ب

  هرچه بيشتر در اسپانياي اسالمي تقويت كند و قدرت حكومت آن را از ميان ببرد.
هـاي داخلـي و نفـاق و اخـتالف بـود و       در اوقاتي كه اسپانيا دستخوش شـورش حكومـت  

د درسـت بـه   شـ  بردن اختالفـات مـي   ها و از ميان اوقات عبدالرحمن صرف فرونشاندن شورش
  گشت! عكس، فرانسه متشكل مي
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پس از اين كه فرانسويان توانستند مسلمانان را از جنوب فرانسه خارج سازند و به آن سوي 
هاي مسلمين واقع در خاك فرانسه را بـه تصـرف    ها و قلعه جبال پيرنه برگردانند و كليه پايگاه

جبال پيرنه پيكار كننـد و كشـور    آورند، در صدد برآمدند كه با مسلمانان در آن سوي سلسله
  اسپانيا يا دست كم اياالت شمالي آن را از دست مسلمين خارج سازند.

اي را كه پادشاه فرانسه شكل داده بود تنها به  گويد: حمله مورخ شارلماني مي »اينهارت«
بود. ولي از لشكر انبوهي كـه شـارلماني بسـيج كـرده بـود بـه دسـت        » قرطبه«منظور هجوم به 

يافتن به شهرهائي كه سليمان وعده داده نبود، بلكه به عكـس   آيد كه منظور وي تنها دست مي
شارلماني قصد داشت همه خاك اسپانيا را تصرف كند يا ال اقل بر نصـف شـمالي آن دسـت    

  يابد.
از نظر ديگر روشن بود كه شارلماني عالوه بر منظور سياسي از اين جنگ هـدف مـذهبي   

كنـد. بخصـوص كـه     را تـواريخ آن روز و بعـدي التـين تأييـد مـي      هم داشت، ايـن موضـوع  
رسانده بود و پـاپ هـم بـه     »هادريان«شارلماني منظور خود را پيش از اقدام به اطالع پاپ 

  .)1(وي تبريك گفت! و وعده داد كه براي اين كه سالم به كشورش برگردد دعا خواهد كرد
فيـدو  «هـا   و سركوبي فرمانـده آن » منيجر«پرست  دادن قبايل بت شارلماني پس از شكست

را در  »فصـح «صبر كرد تا فصل زمستان بگـذرد، آنگـاه روانـه جنـوب شـد و اعيـاد       » كنت
  برگزار كرد. »بردو«نزديك » اكوتين«اياالت 

هـا و   هـا و جـرمن   ميالدي نيروهاي خود را مركـب از نوسـتري   778شارلماني در اول بهار 
اكوتين گرد آورد، و به سرعت پيش آمد تـا قبـل از رسـيدن     و )2(لومباردها و سپاهيان بريتاني

  فصل زمستان جنگ اسپانيا را آغاز كند.
لماني سپاهيان انبوه خود را دو قسمت كـرد: يـك دسـته از ناحيـة شـرقي جبـال پيرنـه        رشا

گذشتند، و دستة ديگر به فرماندهي خود وي از ناحيه غربي پيرنه راه سابق رومي باالي جنگل 

                                           
  ».پيدال«نگاه كنيد به كتاب مورخ بزرگ اسپانيائي  -1
  منظور بريتاني فرانسه اياالت غربي آن كشور، رو به روي درياي مانش است. (مترجم) -2



    

  دهنده در تاريخ اسالم هاي تكان صحنه    82
    

هاي  عبور كردند و هردو لشكر در كرانه )1((روانسولس)هاي  ي الپور) مشرف بردشتد (ژان
 ساراكوس) به هم رسيدند. در آنجا شـارلماني پادشـاه فرانسـه بـا    «مقابل سرقسطه » ايبري«رود 

  هاي مسلمانش مالقات كرد. پيمان هم

  شكست تاريخي سپاهيان فرانسه در گذرگاه پيرنه
از » پيرنه«با سپاهيان تحت فرمان خود هنگام عبور از سلسله جبال پادشاه فرانسه  شارلماني

 Navara نـاوار  يعني ايالت » باشكنس«گذشت و قلمرو  »باب شزورا«يا  »باب شزري«
  مركز آن را محاصره كرد و اندكي بعد تصرف نمود. »پامپلون«كنوني را گشود و 

عـادت   هـا  وزيگـت مان تسلط ها از ز بودند. باشكنس» باشكنس«اي از  شاخه »ناوارها«
شدند. بـا ايـن وصـف و بـا      داشتند كه به اين آساني حاضر به تسليم در برابر نيروي بيگانه نمي

  آورد.درها شارلماني قلمرو ناوار را به تصرف  همه سرسختي آن
آمدند، در حقيقت نقـاط   آن دسته از نيروهاي فرانسه كه سمت مشرق جبال پيرنه پيش مي

پدر شمارلماني حكومـت بـر   » پپين«زيرا مسلمانان از زمان  ؛شدند متصرف مينشين را  مسيحي
كردند و همه  ها در قلمرو دوست پيشروي مي اين ناحيه را رها نموده بودند. به همين جهت آن

  گشتند. جا با استقبال مردم مواجه مي
ــي     ــت م ــد و رف ــامپلون آم ــه پ ــن يقظــان از هنگــام ورود (شــارلماني) ب و نمــود  ســليمان ب

ثعلبه بن «هاي مسلمين را طبق تعهدي كه نموده بود به وي تسليم كرد، و قبل از همه  گروگان
فرمانده سپاهيان عبدالرحمن فرمانرواي كل اسپانيا بود. بعضي هم گفته اند، وي ثعلبه را » عبيد

ه را در فرانسـ » ثعلبـه «پيش از آمدن شارلماني به فرانسه به وي تسـليم كـرده بـود و شـارلماني     
  بازداشت نمود.

ن بـ فراغـت يافـت، در حـالي كـه سـليمان      » پامپلون«از كار اشغال » شارلماني«هنگامي كه 
اي بود كه سـليمان   .سرقسطه مهمترين نقطه)1(شد» سرقسطه«كرد عازم  يقظان او را همراهي مي

  تعهد كرده بود كه به شارلماني تسليم كند.» پادر بورن«در 

                                           
1- Roncevalles. 
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در آن اوقات به برشلونه (بارسلون) رسيده بودنـد و از ناحيـه   قسمت ديگر نيروهاي فرانسه 
  شدند، تا با نيروهاي تحت فرمان شارلماني تالقي كنند.» سرقسطه«مغرب رهسپار 

پيمانان مسلمان خود را براي همكـاري   رسيد هم» سرقسطه«كرد وقتي به  شارلماني فكر مي
ي به عكس در آن موقع ميان سران با خويش و تسلط بر آن شهر بزرگ مهيا خواهد يافت، ول

پيمان نخسـتين   و هم» سرقسطه«حيي انصاري حكمران يمسلمين اختالف افتاده بود. حسين بن 
سليمان، از عاقبـت تسـلط فرانسـويان بيمنـاك شـد، و در آخـرين لحظـه كـه متوجـه گرديـد           

  آيد در مقام دفاع از شهر و حكومت خود برآمد. شارلماني به سوي شهروي پيش مي
رسيدند، حسين بن يحيي نه تنهـا بـه اسـتقبال    » سرقسطه«هنگامي كه شارلماني با سليمان به 

ها بيرون نيامد، بلكه شهر را از هر جهت براي دفاع و مقاومت مهيـا كـرد. سـليمان نيـز هـر       آن
هاي شهر را بگشايد شارلماني هم قـدرت   كاري كرد نتوانست حسين را قانع سازد كه دروازه

  .)2(دست يابد نيافت بر آن
از اين رو سليمان بن يقظان از تسليم شهرها و دژهاي نظامي اسالمي واقع در آن حدود بـه  
شارلماني فرمانده سپاه فرانسه خودداري كرد و او نيز قادر به رسـوخ در آن كـوه و كمرهـا و    

ظن  هائي كه آمادگي آن را نداشت نبود. شارلماني در اين هنگام نسبت به سليمان سوء جنگ
 161مـيالدي مطـابق شـوال     778و با سپاهيان خود در سال  )3(پيدا كرد و او را دستگير ساخت

  هجري به شمال شرقي فرانسه بازگشت.
بعضي از مورخان التيني علت بازگشت بيهوده شـارلماني را بـه شـمال و عـدم قـدرت بـر       

رسيد دشمنان ديرين او  ده اند كه به وي خبرركاينطور تفسير تصرف قلمرو اسالمي اسپانيا را 
اند تا سـرزمين او را در   هاز غيبت او در اسپانيا استفاده كرده و به حركت درآمد ها ساكسون

اشغال كنند، و همين خبر سبب شـد كـه وي بـه سـرعت بـه فرانسـه       » راين«آن سوي رودخانه 
  بازگردد.
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هـا از راه   وگـان ن بـن يقظـان) و سـاير گر   اشارلماني با كليه نيروهاي خود و اسيرش (سليم
نفرات خود را گرد آوردند و آمـاده دفـاع   » ناوارها«به شمال بازگشت. در اين اثنا » باشكنس«

نيـز  » سرقسطه«شدند. مقاومت حسين بن يحيي حكمران » پامپلون«از شهرهاي خود مخصوصاً 
ق بـا  ها شـتافند، تـا بـه اتفـا     ها را تشجيع كرده بسياري از مسلمانان اطراف هم به كمك آن آن

را به شدت مورد » ناوارها«با نيروهاي منظم خود » شارلماني«دشمن مشترك پيكار كنند. ولي 
ها را درهم شكست به طوري كه ناچار  رزمان مسلمين آن هجوم قرار داد و مقاومت ناوار و هم

  شدند شهر را ترك گويند و به نواحي مجاور پراكنده گردند.
استيال يافت و دژها و بـرج و باروهـاي آن   » پامپلون«ر بر بدينگونه شارلماني براي دومين با

را ويران ساخت تا ناوارها نتوانند به مقاومت برخيزنـد، و او بـه آسـاني راه بازگشـت سـپاهيان      
  خود را به فرانسه هموار سازد.

***  

يكي  -» باب شزري«كه به  »رونسفال«را به منظور عبور از ارتفاعات » پامپلون«شارلماني 
دانيد در آنجـا   ولي آيا ميگرديد، ترك گفـت.   منتهي مي –هاي جبال پيرنه  ذرگاهاز گ

گويد: وقتي شـارلماني از سـرزمين مسـلمانان دور شـد و      تواريخ اسالم مي چه اتفاق افتاد؟
پسران سليمان بن يقظان با نفرات خود به شارلماني حمله » عيشون«و » مطروح«مطمئن گرديد، 

  .)1(بازگشتند» سرقسطه«جات دادند و به بردند و پدر خود را ن
بـاب  «اين سخن كوتاه اشاره بـه شكسـت هولنـاكي اسـت كـه سـپاهيان فرانسـه در مقابـل         

كنـد. از تـواريخ    به آن مبتال گرديد، و تواريخ التيني تفصيل آن را براي ما بازگو مـي » شزري
دستگير ساخت، پسـران او  شود كه وقتي شارلماني سليمان بن يقظان را  اسالمي نيز استفاده مي

آوري  متحـد شـدند، و نيروهـاي خـود را جمـع     » سرقسطه«مجدداً با حسين بن يحيي حكمران 
نمودند و براي هجوم به سربازان فرانسه مهيا گشتند. آنگاه به تعقيب پادشاه فرانسه پرداختند تا 

  پدر خود را آزاد سازند.
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. »رونسـفال «هـاي   يعنـي از دشـت   گشـت.  مـي  شارلماني از همان راهي كـه آمـده بـود بـاز    
در سمت غربـي سلسـله جبـال     )1(نامند مي» باب شزري«كه به عربي آن را » رونسفال«گذرگاه 

  واقع است.» پامپلون«پيرنه و شمال شرقي 
ها براي عبور از شـمال بـه    اين گذرگاه يكي از معابر متعددي بود كه از زمان تسلط رومي

گرفت. مسـلمانان نيـز از همـين گـذرگاه بـراي رفـتن بـه         مي مورد استفاده قرار» پيرنه«جنوب 
پيچ و خـم و مرتفـع در    كردند. اين سلسله جبال پر و بازگشت از آنجا استفاده مي »گاليس«

سـاخت و   جـدا مـي  » گـاليس «قرون متمادي به صورت سدي محكم، شبه جزيره اسـپانيا را از  
  عبور كنند. هاي مشهور جنگجويان ناگزير بودند كه از اين گذرگاه

بـود كـه آن جنـگ هولنـاك ميـان      » بـاب شـزري  «ها يعنـي   باري در يكي از اين گذرگاه
زيرا هنوز سپاهيان فرانسه عبور خـود را از آنجـا آغـاز     ؛مسلمانان و فرانسويان به وقوع پيوست

هـا   از پشت سـر بـه آن  » مطروح«و » عيشون«نكرده بودند كه جنگجويان مسلمين به فرماندهي 
ها گرفتند كه از جمله سـليمان   هم ريخته غنائم و اسرائي از آن ها را در دند و نظام آنحمله بر

  بن يقظان بود.
گويد: مسلمانان بودند كه دست به اين حمله ناگهاني زدند، در  تواريخ اسالمي صريحاً مي

 ها خواسـتند  گويند: آن برند و مي مسيحي را نام مي هاي باشكنسصورتي كه تواريخ التيني 
  را بدينگونه از فرانسويان بگيرند.» پامپلون«انتقام مظالم و ويراني شهرهاي خود و بخصوص 

اقـدام بـه ايـن حملـه     » هـا  باشكنس«قول راجح در اين مورد اينست كه مسلمانان با كمك 
هـا و از جملـه    خواسـتند اسـيران و گروگـان    نمودند و هركدام منظوري داشتند. مسلمانان مـي 

ها قصد داشتند انتقام ويراني و ظلـم و فسـاد فرانسـويان را     د سازند، و باشكنسرا آزا» سليمان«
سـپاهيان انبـوه فرانسـه را مـورد       ها به كمـك هـم   در قلمرو خود بگيرند، آنچه مسلم است آن

تر اين كه در اين حملـه مسـلمانان پيشـقدم بودنـد، چنانكـه حماسـه        مهجوم قرار دادند و مسّل
  كند. خواهيم كرد آن را تأييد ميكه ذكر  »روالن«مشهور 

                                           
  اين نام را شريف ادريسي به اين گذرگاه داده و در اصل از اسم قديمي رومي آن گرفته شده است. -1



    

  دهنده در تاريخ اسالم هاي تكان صحنه    86
    

ــر      ــد، و در آن گي ــختي خوردن ــت س ــويان شكس ــه فرانس ــن حمل ــياري از  در اي و دار بس
جنگجويان و فرماندهان فرانسـوي كشـته شـدند. اسـيران و خزانـه شـاهي كـه در دنبالـه سـپاه          

بـه   آمد نيز به چنگ مهاجمين افتاد. سپاهيان شارلماني در آن گذرگاه و كوه و كمـر قـادر   مي
هيچگونه دفاع از خويش نبودند، در نتيجه نكبت اين شكست در قرون بعدي خاطر ملل اروپا 

  و مسيحيان را به خود مشغول داشت.
قهرمان حماسه تاريخي اين جنگ، حكمران قصر بريتـاني (فرانسـه)    Roland »روالن«

بسياري آميخته  بود، در حماسه روالن كه بعد از اين جنگ سروده شده است، حقايق با افسانه
شده است. با اين وصف در قرون متمـادي بـه عنـوان حماسـه پرشـور جنگـي آن زمـان ميـان         

  اروپائيان باقي مانده است!
***  

شارلماني به اسپانيا لشكر كشـيد و  «در باره اين جنگ چنين است: » روالن«خالصة حماسه 
كه پايگـاه  » سرقسطه«ستنثناء هفت سال در آنجا جنگيد، تا اين كه مرزها و شهرهاي آن را به ا

فــرود آمــد تــا ايــن كــه » قرطبــه«پادشــاه اســالم بــود، گشــود. شــارلماني در كنــار  )1(مارســيل
  فرستادگان، مارسل آمدند و اظهار اطاعت كردند، به اين شرط كه وي از اسپانيا كوچ كند.

سـاخت و بـه    خود منعقد ي برادرزاده» روالن«ها و از جمله  شارلماني هم مجلسي از بارون
  مشورت پرداخت.

 »جانلون«عقيده داشت كه بايد جنگ ادامه يابد، ولي دستة ديگري به سرداري » روالن«
زيرا فرانسويان از جنگ و  ؛خواستار صلح بود. نظر اين دسته پذيرفته شد »ماينس«حكمران 

  كشتار خسته بودند.
اسـت بـا وي پيمـان صـلح     پادشاه عرب پيغام فرستاد كـه حاضـر   » مارسيل«براي » جانلون«

ببندد، ولي مارسيل با فرستادن تحف و هدايا او را فريب داد و اين اتحـاد موجـب خيانـت بـه     
  ودار و دستة او شد.» روالن«

                                           
  اين اسم به همين گونه ضبط شده است. -1
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به شارلماني اظهار داشت كه پادشاه عرب شـروط فرانسـويان را پذيرفتـه اسـت،     » جانلون«
ندهي دنباله سپاه را به عهده داشت. كردن را صادر كرد. روالن فرما شارلماني هم دستور كوچ

  دوازده نفر از امراء و بسياري از جنگجويان فرانسوي نيز با وي بودند.
يكي از امراي لشكر، » اوليفر«هاي كوهستاني رسيدند  ولي همينكه سپاهيان به فراز گذرگاه

پيشـنهاد  » نروال«سپاهي از مسلمين را كه در حدود چهارصد هزار نفر!! بودند ديد. هماندم به 
نپـذيرفت.  » روالن«كرد كه با شيپور خود، شارلماني را در مقدمة سپاه به كمك بطلبـد، ولـي   

سپاهيان مهاجم به قسمت عقب سـپاه فرانسـه حملـه بردنـد و زد و خـورد سـختي در گرفـت.        
ورزيد، تا اين كه سپاهيانش متالشي شدند و فقـط   خواستن امتناع مي روالن همچنان از كمك

  با وي ماندند. شصت مرد
در اين هنگام باشيپور از شارلماني اسـتمداد نمـود و بـه دنبـال آن بقيـه يـارانش نيـز كشـته         

  و دو نفر ديگر باقي ماندند.» اوليفر«و » روالن«شدند، و فقط 
گردد، بنـا   ها برمي وقتي مسلمانان متوجه شدند شارلماني با سپاهيان خود براي جنگ با آن

كنند، سه نفر باقي مانده ياران روالن نيز به قتـل رسـيدند، خـود روالن    گذاشتند از آنجا كوچ 
  هم سخت زخمي شد و مشرف به مرگ گرديد.

ولي در آخرين لحظه توانست بار ديگر در شيپور خود بدمد. شارلماني ناله او را از مسافت 
خود را دور شنيد و به سرعت سر رسيد و لشكر دشمن را پراكنده ساخت. فرانسويان كشتگان 

هنگـامي كـه از مـرگ    » روالن«نـامزد  » آلده«خائن سخت كيفر ديد. » جانلون«دفن كردند. و 
  وي آگاه شد جان سپرد.

دهـد! ايـن حماسـه     را تشـكيل مـي  » روالن«اين بود خالصه داسـتاني كـه حماسـه مهشـور     
هـاي جنگـي و    ها از مرز حقيقـت فاصـله دارد. پيداسـت كـه بعضـي آن را از داسـتان       فرسنگ

هاي جنگي آن عصـر گرفتـه انـد كـه در اصـل نورمـاني        اطرات و روايات شفاهي و حماسهخ
(دانماركي) و براي نخستين بار در قرن يازدهم ميالدي، يعني در حـدود سـه قـرن بعـد از آن     

اي مشتمل بـر   ها تدوين گرديد، سپس در قصيده جنگ پديد آمد. نخست در بعضي از داستان
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هـا بـه عنـوان بزرگتـرين اثـر ادبـي و        و طـي قـرن    »اسـه روالن حم«چهار هزار بيت به نـام  
  پرشورترين حماسه جنگي ميان اروپائيان باقي ماند.

منبع سرشاري براي نويسندگان و شعرا گرديد كه در » باب شزري«اين واقعه يعني داستان 
  قرون وسطي تأثير به سزائي در ادبيات فرانسوي باقي گذاشت.

اني بعد از اين صدمه فرصت نيافت كه بـراي انتقـام از شكسـت    جالب توجه اين كه شارلم
مبـادرت ورزد. از  » هـا  باشـكنس «شدن جنگجويان خويش، به جنگ مسلمين يـا   خود و كشته

فرمانـده سـپاه عبـدالرحمن اول، كسـي در دسـت وي      » ثعلبه بن عبيد«ها نيز جز  ميان گروگان
اين كه شارلماني پس از مـذاكراتي او را در   اسير نماند. ثعلبه مدتي در فرانسه بازداشت بود تا

  قبال گرفتن مبالغ هنگفتي آزاد ساخت.
كـردن در آن سـرزمين بـا     نگونه نقشه شارلماني در جنگ با اسـپانياي اسـالمي و رخنـه   يبد

يافــت  دادن بهتــرين ســربازانش پايــان يافــت. اگــر شــارلماني توفيــق مــي شكســت و از دســت
كـردن در جنـوب اسـپانيا     اي شمالي اسپانيا دست يابد، رخنـه را فتح كند و بر مرزه» سرقسطه«

افتاد. ولـي تقـدير    براي وي آسان بود، و در نتيجه زندگي اسپانياي مسلمان به كلي به خطر مي
بـاز و شـجاع بـا ناكـامي و      او به دست سـپاه كـوچكي از مسـلمانان جـان     ي چنين بود كه نقشه

  شكست مواجه شود.
را فرامـوش نكـرد و پيوسـته در صـدد فـتح اسـپانيا و جبـران         البته شارلماني شكست خـود 

  شكست خود بود.
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درياي مديترانه (بحرالـروم)   –قرن سوم هجري عصر برتري و تفوق دريايي مسلمانان بود 
با سواحل وسيع خود در شرق و غرب و جنوب مرزهاي اسالمي، ميدان ايـن تفـوق و برتـري    

هاي دريائي خود را با ترديد و هـراس از دريـا گذراندنـد،     انان در آغاز كار، جنگبود. مسلم
ولي هنوز نيم قرن از جنگ نخستين نگذشته بود كه دريـا بـراي آنـان ماننـد خشـكي، صـحنه       

  نبردها و فتوحات درخشان گرديد.
ه بود كه ناوگان اسالمي به منظـور فـتح جزائـر نزديـك بـ       سالنورين  عثمان ذيدر زمان 

هجري مسلمانان در جزيـره   29يا  28مرزهاي اسالمي، حمالت خود را آغاز كردند، در سال 
بـا ناوگـان سـنگين     32بستند. سپس در سـال  » جزيه«جنگيدند، و بر اهالي مسيحي آن  قبرس

(كـه عـرب آن را    »سيسـيل «خود آن را فتح كردند. متعاقب آن براي نخستين بار به جزيره 
و  »كرت«كشيدند و جزيره ردس را گشودند، چند سال بعد در جزائر  نامد) لشگر صقليه مي

  را فتح كردند. (مانوركا، مايوركا، ايبسا)جزاير جنگيدند و  »ساردني«و   »سيسيل«
هاي جنوبي و ميانـه   بودند، و آبمديترانه در آغاز قرن نهم ميالدي مسلمانان فرمانرواي 

هاي قديم در  دولت ار داشت، در اختيار داشتند.آن درياي وسيع را كه در وسط عالم قديم قر
هـا را فـرا    هاي خـانوادگي همـه ملـت    بردند، و جنگ آن زمان در نوعي از اضطراب به سر مي

هاي دريائي و فزوني قواي نيرومند رزمـي   گرفته بود. از امتيازات مهم اين عصر، شيوع جنگ
  داد. ها را در معرض خطر قرار مي بود كه دولت
رفت، و سواحل ثروتمند آن هدف حمالت  ها به شمار مي يترانه مركز اين جنگدرياي مد

داد،  پيكـار خـود قـرار مـي     ي دريائي بود. بيشتر اين قواي رزمنده كه درياي مديترانه را صحنه
  تعلق به مسلمانان داشت.

نشـين مديترانـه را در معـرض     عمليات پي در پي مسلمين بيش از دو قرن سواحل مسـيحي 
هـا را دچـار تشـويش و نگرانـي سـاخته بـود.        هـراس قـرار داده، و بسـياري از دولـت    رعب و 

  گرفت. هاي ايتاليا و روم شرقي (بيزانس) بيشتر هدف حمالت قرار مي آب
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  فتح جزيرة كرت
چنانكه گفتيم مسلمانان حمالت دريائي خود را از جزائر نزديك بـه سـواحل خـود آغـاز     

آن را در حمالت اوليه متصرف شدند. مسلمين چند بار به كه » ردس«و » قبرس«كردند. مانند 
هـ به وسيله گروهي از  202نيز لشكر كشيدند و فتح كامل آن در رمضان سال » كرت«جزيره 

  زيستند انجام گرفت. مي» قرطبه«مسلمانان اسپانيا كه در جنوب شهر 
قيام كردنـد، ولـي   خليفة اموي اندلس  »حكم«پايتخت اسپانيا بر ضد » قرطبه«اين عده در 

ها غلبه يافت. بسياري را دستگير نمود و بقيـه را پراكنـده سـاخت. بـه دسـتور وي       حكم بر آن
هاي آنان ويـران شـد و هرچـه بـاقي مانـد طعمـه حريـق گرديـد. سـپس دسـتور داد كـه             خانه

و از ها فوراً قرطبه را ترك گويند بدينگونـه انقالبيـون از اسـپانيا آواره شـدند،      بازماندگان آن
ها با كشتي خود را به مصر رساندند  جمله به مغرب (شمال افريقا) كوچ كردند، ولي بيشتر آن

  و در بندر اسكندريه فرود آمدند.
هاي داخلـي شـركت جسـتند، و توانسـتند اسـكندريه را از       اين مهاجران كم كم در جنگ

ايـر دريـاي اژه   دست حكمران آن خارج سازند، و آن را پايگاه حمالت خود بـه مجمـع الجز  
خليفـه عباسـي بـراي سـركوبي     » مـأمون «قرار دهند. هنگامي عبداهللا بن طاهر فرمانده اعزامـي  

  هـ). 212شورشيان وارد مصر شد، اينان ناگزير به ترك اسكندريه شدند (
گروهي از اين جماعت چند سال قبل از آن به جزيـره كـرت (كـه عـرب آن را اقـريطش      

متي از آن را تصرف نموده و در آن سكني گزيده بودند. در اين خواند) هجوم برده، و قس مي
مزبـور   ي اي جز اين نديدند كـه بـه رفقـاي خـود در جزيـره      ها چاره هنگام نيز بازماندگان آن

  ملحق شوند تا بقيه جزيره را كه از ثروت و نعمت آن آگاهي داشتند، فتح كنند.
ل كشتي جنگي بـه فرمانـدهي دريـا    اين عده كه در حدود ده هزار جنگجو بودند، در چه

هاي اسكندريه را تـرك گفتنـد، و در    آب ابوعمر حفص بن عيسي اندلسينورد مشهور 
حمله بردند. حكمران رومي جزيره گريخت و به » كرت«هـ يكباره به جزيره  212اواخر سال 

دنبال آن مقاومت اهالي درهم شكسـت و جزيـره بـه تصـرف مسـلمين درآمـد. چـون در آن        
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مشغول سـركوبي شورشـيان داخلـي بـود، فرصـت نيافـت       » ميخائيل دوم«ام امپراطور روم هنگ
  قوائي براي كمك اهالي كرت گسيل بارد.

فرمانده جنگجويان اسالم وقتي وارد جزيره شد، دسـتور داد  «نويسند:  مورخان بيزانسي مي
گفت: براي چه  ها ها را بسوزانند و چون سربازانش به وي اعتراض كردند در پاسخ آن كشتي

ام كـه سرشـار از شـير و عسـل اسـت. ايـن        كنيد؟ من شـما را بـه سـرزميني آورده    اعتراض مي
  ».سرزمين شماست. در اينجا بمانيد و آن را اقامتگاه خود قرار دهيد

زنان و دختران اين جزيره بـه  «مان را چه كنيم؟ فرمانده پاسخ داد:  سربازان گفتند: فرزندان
  »!و شما نيز پدران نسل آينده اين جزيره خواهيد بود آيند عقد شما درمي

سكونت نمودند، و لشكرگاه خود را با خندق بزرگي محصور » كرت«ها نيز در جزيرة  آن
هـا آن را تغييـر داده و    مشهور شد، و بعـدها غربـي  » خندق«كردند كه در زبان كرتي نيز به نام 

  ناميدند.» كانديا«
حكومـت جديـدي تشـكيل دادنـد، و از آن پايگـاه بـه       » كرت«مسلمانان اسپانيا در جزيره 

هجوم » كرت«بردند بعدها سيل جنگجويان از كليه مرزهاي اسالمي به  جزاير مجاور حمله مي
  آوردند.

ها بستوه آمده بود، سـپاهي انبـوه بـه فرمانـدهي اميـر       امپراطور روم كه از خطر حمالت آن
ا اعزام داشت و اين فرمانده توانست، مهاجمين را ه راندن آن براي عقب» اوريفاس«البحر خود 

» تيوفيلوس«عقب براند، ولي خود از برابر جنگجويان جزيره عقب نشست، بار ديگر امپراطور 
هـم   در» تاسـوس «حمله بزرگي به جزيره كرت نمـود ولـي مسـلمانان سـپاهيان او را نزديـك      

  شكستند.
داشـتند. در ايـن مـدت نبردهـاي     اقامـت  » كـرت «مسلمين قريب يكصد و پنجـاه سـال در   

هـا در زمـان امپراطـور     ها، جزائر درياي اژه را به تنگ آورده بود، تا اين كه يوناني دريائي آن
  .)1(هـ جزيره كرت را از تصرف مسلمين خارج ساختند 350به سال » رومانوس دوم«

                                           
و تاريخ  135ص  6و كامل ابن اثير ج  278در فتوح البدان بالذري ص » فتح اقريطش«نگاه كنيد به بخش  -1

  .211، ص 4ابن خلدون ج 
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  فتح سيسيل و ساردني، و كرس و جنوب ايتاليا
فـتح شـد، مسـلمانان جزيـره سيسـيل را نيـز تصـرف        » تكر« ي در همان اوقات كه جزيره

نمودند و دولتي درخشان در آن تأسيس كردند. سه جزيره بزرگ سيسيل (صقيله) و سـاردني  
(سردانيه) و كرس (كورسكيا) واقع در وسط درياي مديترانه (بحرالروم) به واسـطه اهميـت و   

و از سواحل افريقـا و اسـپانيا    ثروتي كه داشت پيوسته در معرض تاخت و تاز جنگجويان بود،
هـاي مـنظم نبـود، بيشـتر      گرفت اين حمالت بـه صـورت جنـگ    (اندلس) مورد حمله قرار مي

دادنـد، بـه همانگونـه كـه      اي از مجاهدين و دريانوردان تشكيل مـي  اوقات جنگجويان را عده
  ل داشتند.بعدها بسياري از دريانوردان انگليسي و اسپانيائي در قرن شانزدهم ميالدي معمو

و » ساردني«زيست، ولي  ت بيزانس يعني روم شرقي مييدر آن عصر تحت قيموم» سيسيل«
نيـز  » سـاردني «را تصـرف كردنـد و   » كرس«كرد. فرانسويان  رسماً از روم اطاعت مي» كرس«

  ها قرار گرفت. تحت الحمايه آن
ورد حمله قرار دادنـد  مسلمانان بارها اين سه جزيره را مساير شام و  خلفاي امويبا اين كه 

هـا از سـواحل افريقـا و اسـپانياي اسـالمي و       ولي نظر به اهميت موقع جزائر مزبور و دوري آن
  ها دست يابند. ها قدرت نيافتند به آن قلت نفرات سربازان اسالم و طبيعت اين جنگ

ولي در اوائل قرن سوم هجري ناوگان جنگـي اسـالم در شـمال افريقـا و اسـپانيا از لحـاظ       
  نيرومندي و آمادگي رزمي به ميزاني رسيد كه سابقه نداشت.

را بر آن داشت كه دست » قرطبه«ها به سواحل اسپانيا حكومت اسالمي  نورمانيحمالت 
به تأسيس نيروي دريائي نيرومندي بزند تـا مرزهـاي خـود را حفـظ كنـد و بتوانـد بـا تعـرض         

  دريائي دشمن معامله به مثل نمايد.
اي براي نگاهـداري سـواحل خـود از     ل مالحظهابنس نيز نيروي دريائي قتو» اغلبي«دولت 

هاي درياي مديترانه  آبكه » تونس«از  ها اغلبي .ها و فرانسويان بوجود آورد حمالت رومي
ها يعنـي از جزيـره فلوريـه گاليبـار تـا       ها در اين آب را تحت فرمان داشتند ناوگان نيرومند آن

  داد. ها را مورد حمله قرار مي نمود. و سواحل آن ساردني و كرس آمد و رفت مي
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نظر به نزديكي به افريقـا و اهميـت داخلـي آن، مـورد توجـه      » سيسيل«بيش از همه جزيره 
  ها بود و پيوسته در انتظار فرصت براي تصرف آن بودند. اغلبي

خشم  مورد» فيمي«ماجراي فتح جزيره سيسيل بدينگونه بود كه فرمانده ناوگان روم به نام 
ملتجي گشـت. حكمـران   » اهللا بن اغلب ةزياد«امپراطور واقع شد و به حكمران مسلمان تونس 

اسپانيا بود و در ايام جواني از مشرق به » غرناطه«را كه اصال از مردم » اسد بن فرات«اغلبي نيز 
آن جا رفته بود، و سـرداري بـزرگ و دريـا نـوردي مشـهور و دانشـمندي عاليقـدر بـه شـمار          

  كرد.» سيسيل«فت مأمور فتح ر مي
ابـن   ةقبال نيز چند بار در جزاير درياي مديترانه پيكار كرده بـود و بـه گفتـ   » اسد بن فرات«

حكمران اغلبي فرمان جهاد صادر كرد، همه جنگجويـان   )1(را گشود» قوصره«خلدون جزيره 
د. و در آوري شـ  نيز دعوت او را اجابت كردند. از تمام سواحل مملكت كشتي جنگـي جمـع  

» پـازرو «با نيروي دريائي عظيم خود در ساحل » اسد بن فرات«هـ اميرالبحر مسلمين  212سال 
كه نزديكترين قسمت ساحلي سيسيل به افريقا بود، پياده شد سپس بدون ايـن كـه از سـپاهيان    

كه به منظور كمك به وي همـراه او آمـده بـود، اسـتمداد كنـد بـا       » فيمي«رومي تحت فرمان 
  ن خود، به قسمت جنوبي جزيره حمله برد.سپاهيا

را محاصـره  » پـالرمو «بسياري از دژها را تصرف كرد و شـهرهاي سرقوسـه (سيراكوسـا) و    
هـاي سـختي درگرفـت، امپراطـور روم      ها جنگ نمود، در ميان سربازان اسد بن فرات و رومي

ان سـخت بـه   ها گسيل داشت و بدينوسـيله وضـع مسـلمان    نيروهاي امدادي براي تقويت رومي
بـا  هـا بـه واسـطه شـيوع بيمـاري و      از آنمخاطره افتاد، چندين بار شكست خوردند، و بسياري 

  هـ). 213ها اسد بن فرات بود ( مردند كه از جمله سردار آن
روميان نير فرصت را غنيمت شـمرده محاصـره مسـلمين را تنگتـر نمودنـد، ولـي از طـرف        

ن رسـيد و همـان موقـع نيـز ناوگـاني از مجاهـدان       نيروي امدادي براي مسلمانا» اغلبي«دولت 
را  »پـالرمو «مسلمانان حمله را از سـر گرفتنـد و   . ) هـ 214ها پيوست ( اندلس (اسپانيا) به آن

  مجدداً فتح كردند.
                                           

  است. Pantellariaجزيرة قوصره همين جزيره پنتالريا  – 211مقدمه صفحة  -1
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فرستاد، و سـربازان اسـالم    پيوسته نيروي امدادي براي مجاهدان مسلمين مي» اغلبي«دولت 
هـا   گشودند. با اين وصـف پيشـروي آن   كي بعد از ديگري ميها و دژهاي سيسيل را ي نيز قلعه

  گرفت. بودن منطقه، به كندي انجام مي براي تصرف سراسر جزيره به واسطه كوهستاني
ناچار در آن قسمت كه فتح كرده بودند استقرار يافتند، و حكومتي تأسيس كردند كـه تـا   

  دوام داشت. هجري 224در سال » سرقوسه«فتح آخرين پايگاه جزيره يعني 
دولت اسالمي سيسيل به مدت دو قرن باقي بود. جزيره مزبور در سـايه حكومـت اسـالمي    
تمدن درخشاني يافت و به صورت منبع سرشاري درآمد، و با علوم و تجارت و صنعت خـود  

درخشيد، تا اين كه به واسطه ضعف و سستي كه در اركان آن دولت كوچك اسالمي راه  مي
نورماني آن را از چنگ مسـلمانان درآورد، و بدينگونـه دولـت    » رجر«هـ  464يافت، در سال 

  اسالمي سيسيل سقوط كرد.



  در قرن سوم هجري مسلمانانتفوق دريائي 

هاي فرنگي افتاد، نيـز بـاقي   »نورمان«به دست » سيسيل«تمدن اسالم تا مدتي بعد از آن كه 
يدي وسيع بودند. برتري تمدن اسالمي درخشيد. اميران نورماني نيز داراي د بود و همچنان مي

  ها بردند. را مورد توجه قرار دادند و از علوم و معارف مسلمين بهره
هـا بـا   »ورمـان «به همين جهت بازماندگان مهاجرين مسـلمان توانسـتند در سـاية حكومـت     

» دوك رجر دوم«آسايش زندگي نمايند، و روش و دانش خويش را نگاه دارند، تا جائي كه 
تح جزيره گروهي از مسلمانان محلي سيسيل و افريقا و اسپانيا را در دربار خود بـه كـار   پسر فا

  گماشت.
شـريف  «سـي مشـهور بـه    يدان بزرگ محمد بن عبداهللا ادر سرآمد اينان دانشمند و جغرافي

بود. دوك مزبور ادريسي را به دربار خود دعوت نمود و مـورد احتـرام بسـيار قـرار     » ادريسي
اي به شكل زمين از نقره خالص بـراي او بسـازد، و نقشـه     ادريسي خواست كرهداد، دوك از 

هفت اقليم را كه پايه تقسيم جغرافي قديم بود، به روي آن ترسيم كند. دانشمند مسلمان نيز به 
هـا نائـل    به دريافـت بزرگتـرين پـاداش   » دوك«بهترين وجه از عهده اين كار مهم برآمد و از 

  گرديد.
يسي خواست كتابي جامع در جغرافي، مشتمل بر كيفيت شهرهاي كره دوك سپس از ادر

هـا و خصوصـيات هريـك و چگـونگي زنـدگي سـكنه        هاي آن و درياها و كوه زمين و شكل

نزهـة المشـتاق فـي اختـراق     زمين بنويسد. ادريسي نيز كتاب بزرگ جغرافي خود را به نام 

 1154ي پيش از وفات دوك به سـال  كه نام او را جاويد گذاشته است، نوشت و اندك فاقاآل

  م از نگارش آن فراغت يافت.
چون نگارش اين كتاب بزرگ به درخواست و تشويق دوك انجام گرفتـه بـود، ادريسـي    

ناميد، يعني دانشمندي » كتاب رجار«در مقدمه كتاب، آن را به وي اهداء كرده و به نام ديگر 
  ليف كرده است.مسلمان به تشويق اميري غربي كتابي بدانگونه تأ
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ادريسي به عنوان بزرگترين كتـاب جغرافـي قـرون وسـطي شـناخته      » المشتاق هةنز«كتاب 
باشد اين كتاب در عصري كه تأليف گرديـد،   شده است، و مشتمل بر چندين جلد بزرگ مي

  .)1(همكاري علمي شرق و غرب بود  يكي از بزرگترين
***  

ه صـورت پايگـاهي بـراي حمـالت و     سيسيل از موقعي كه توسـط مسـلمانان فـتح شـد، بـ     
هاي دريائي بزرگي درآمد. به اين معني كه دولت اغلبي افريقـا يـا حكمرانـان مسـلمان      جنگ

هائي از جنگجويان مسلمين را براي جنگ در مرزها و سـواحل ايتاليـا، سـازمان     سيسيل، دسته
  دادند. مي

هـ بر اثر كشمكش دو  229 اين حمالت دائماً در سواحل شرقي و غربي ايتاليا بود. در سال
(جنـوب ايتاليـا) يكـي از آنـان از      بنفونتـوم براي تصاحب اميرنشين » لومبارديه«تن از اميران 

بـراي سـركوبي رقيـب خـود كمـك خواسـت،        فضل بـن جعفـر  حكمران مسلمان سيسيل 
خوانـد   كه عـرب آن را (قلوريـه) مـي    »كالبريا«گير به  حكمران مسلمان نيز با يك حمله پي

(باره) را تصرف نمود و در آنجـا اسـتقرار يافـت.     باريدر انتهاي جنوب ايتاليا و ساحل  واقع
فضـل  «ها درآورد. متعاقب آن  سپس آن را به صورت يك پايگاه نيرومند دريائي، در آن آب

  دست يافت و بر اغلب شهرهاي آن ماليات (جزيه) بست.» كالبريا«به سواحل » بن جعفر
يائي ديگري توسط مسلمانان سيسيل به سواحل غربي ايتاليا انجام هـ حمله در 232در سال 

را تصرف نمودند، در مقابـل مصـب   » فوندي«گرفت، و بعد از آن كه نواحي آن اشغال شد و 
شدند، و كليساي معروف پطرس و پـولس را كـه   » رم«قرار گرفتند، آنگاه وارد » شفيري«رود 

  .بود تصرف نمودند» رم«در آن موقع در خارج 
م)  850رم (عروس جهان) فقط توانست با سپاه امپراطور لوئي دوم پادشاه فرانسه در سال (

شود پاپ ليون چهارم نيـز نـاگزير بـه تحكـيم موقعيـت دفـاعي       » چايتا«دست به كار محاصره 

                                           
هـاي مخصـوص جغرافيـاي اسـپانيا و      منتشر شـد و قسـمت  » رم«در  1592اي از اين كتاب در سال  خالصه -1

ست. اخيراً هيئتي از خاورشناسان براي چاپ و انتشـار همگـي آن   افريقا و ايتاليا و سيسيل نيز منتشر شده ا
  شروع به كار كرده اند.
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زاوية واتيكان گرديد. بدينگونه كليساهاي پولس و پطرس ضميمه شهر جديد شد كـه بـه نـام    
  .)1(به (شهرليون) شدپاك مزبور معروف 

(رگوسـا) واقـع در    راجـوزا (تارانـت) و   »تـارانتو «در همان موقع مسلمانان بر مرزهاي 
سواحل درياي آدرياتيك شرقي دست يافتند. متعاقب آن سواحل ديگر ايتاليا مـورد حمـالت   
پي در پي دريائي مسلمين قرار گرفت، تا جائي كه ساكنان آن ناگزير شدند در طول سـاحل،  

  هاي نيرومندي به وجود آورند، تا بتوانند از هجوم مسلمانان جلوگيري نمايند. ها و قلعه جبر
افروختند به بـاالي   ها بسيار مرتفع بود، تا آتشي كه از پاي برج و قلعه مي ها و قلعه اين برج

بـرد، و   آن نرسد؛ ايتاليا در اين عصر پيوسـته در بـيم و هـراس حمـالت مسـلمانان بـه سـر مـي        
  .)2(اني به همه طبقات مردم آن سرايت كرده بودپريش

هــاي ايتاليــا نبــود؛ زيــرا در  ب حمـالت دريــائي مســلمانان در مشــرق مديترانــه، كمتــر از آ 
هاي شرقي نيز چندين بار ميان نيروهـاي دريـائي مسـلمين و روم شـرقي (بيـزانس) پيكـار        آب

  دريائي روي داد.

  بزرگترين دريا نورد مسلمان
سوم هجري بزرگترين دريا نورد مسلمان در مشـرق مديترانـه عـرض انـدام     در اواخر قرن 

) Leon of Tripolis( ليون طرابلـي كرد. اين دريانورد بزرگ را تواريخ بيزانسي به نام 
هـاي دريـائي او در مرزهـاي دولـت بيـزانس (روم       شناسد، و از حمالت جسورانه و جنگ مي

ر دولت روم و مرزهاي آن پديد آورد، سخن ها د شرقي) با وحشت و اضطرابي كه اين جنگ
  گويد. مي

  ليون طرابلسي كيست؟
ها قطع پيدا كرده ايم كه وي همان امير البحر و فرماندهي است  ما پس از تحقيق و بررسي

گويـد وي اهـل    به او داده اند، تـواريخ اسـالمي نمـي    »غالم زرافه«كه مورخان اسالمي نام 
                                           

  گوئيم. در فصل (پيكار مسلمانان در رم) راجع به اين موضوع به تفصيل سخن مي -1
  .177ص  6و كامل ابن اثير ج  202ص  4تاريخ ابن خلدون ج  -2
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واقـع در جنـوب   » بامفليـا «از نواحي » اتاليا«گويد: ليون در  ميكجا بوده، ولي تواريخ بيزانسي 
آسياي صغير متولد گرديـد. در اوائـل سـن وارد اجتماعـات مسـلمانان شـد، و ديـن اسـالم را         

  .)1(پذيرفت، و در طرابلس شام متوطن گرديد
هاي دريا نوردي خود  ها پرورش يافت، و درس ليون از آغاز جواني در روي عرشه كشتي

ر ميان دريا آموخت! او از همان زمان جواني در بسياري از حمالت دريائي مسـلمانان بـه   را د
  سواحل مجمع الجزائر درياي اژه و حدود جزائر آنجا شركت جست.

تـرين دريـا نـوردان مسـلمين      منتقل گرديد و مـاهرترين و شـجاع  » طرسوس«آنگاه به شهر 
صورت مركز سفرهاي دريائي واسكله  را به» طرسوس«تحت فرماندهي وي قرار گرفتند. وي 

اي به وجود آورد كه دولت بيزانس  هاي خود درآورد. بدينگونه نيروي دريائي كوبنده كشتي
  و حدود روم شرقي از وحشت آن آرامش نداشت.

 291در سـال   )2(تسالونكيانبرد دريـائي  » غالم زرافه«يا  ليون طرابلسيبزرگترين جنگ 
هـ) فرمانده معـروف بـه    291در سال («گويد:  ه طور اجمال ميهجري است، تواريخ اسالمي ب

از طرسوس به بالد روم حمله برد و شهر انطاكيه را كه در رديف قسطنطنيه بـود  » غالم زرافه«
فتح كرد، و پنج هزار نفر از اسراء مسلمين را از چنگ روميان آزاد ساخت. به عـالوه شصـت   

ها را با غنائم ميان سربازان خود تقسيم  ت گرفت و آنكشتي رومي را با ثروت و كاال به غنيم
  است نه انطاكية شام كه در آن روز مرز اسالم بود.» تسالونيكا«. اين انطاكيه همان )3(نمود

كه پايگاه » طرسوس«طرابلس رسيد و از آنجا به ه ب 904سپتامبر سال  24ليون طرابلسي در 
با اسـيران  » تسالونيكا«ان بود آمد. در آنجا اشراف آزادساختن يا مبادله اسيران مسلمين و رومي

                                           
1- Finlay: ibid – Book ll- s Li 

است در آن عصر ايـن شـهر بعـد از قسـطنطنيه بزرگتـرين و      » سالنيك«تسالونكي. مرز جديد  تسالونيكا يا -2
  هزار نفر بود. 250رفت و سكنه آن در آن ايام بالغ بر  ترين مرز دولت روم شرقي به شمار مي غني

  .357ص  3و تاريخ ابن خلدون ج  176ص  7كامل ابن اثير ج  -3
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هـاي او   مـورخ بـود كـه داسـتان ايـن جنـگ را از نوشـته       » كامنيـاتس «مبادله شدند، از جملـه  
  .)1(استخراج كرديم

بينيم كه برتـري   اي از سرگذشت دريا نوردان مسلمين. از نقل اين وقايع مي اين بود گوشه
  هاي طوالني منحصر به مسلمين بوده است. نه) مدتدريا نوردي در درياي روم (مديترا

                                           
لمين و نصارا ميان خلفاي اسالمي و دولـت روم شـرقي بـه طـور رسـمي      اسيران مس ي آزادساختن و مبادله -1

هـا هـزار    گرفت. اين كار پيوسته در يكي از حدود شام يا آناطولي جريان داشت. از ايـن راه ده  انجام مي
  گرديد. (مترجم) تن از اسيران جنگي مسلمين و به همانگونه از نصارا آزاد مي



مپيكار مسلمانان در ر  

  هجري 256 – 236هاي  در ميان سال

  ميالدي 870 – 850و 

كرت و سيسيل را فتح كردند.  ي در اوائل قرن نهم ميالدي چنانكه گفتيم مسلمانان جزيره
هاي ايتاليـا دسـت بـه يـك      همچنين بعضي از اياالت جنوبي ايتاليا را متصرف شدند و در آب

سلسله نبردهاي دريائي زدند كه خود فصـل مخصوصـي در صـفحات تـاريخ اسـالم گشـوده       
  است.

بيـزا)   ها و فتوحات اسالمي در آن نواحي فقط متوجه جزيرة يابسـه (اي  پيش از آن، جنگ
رد واقع در سواحل غربي درياي مديترانه بود. مسلمانان جز در چند پيكار مختصـر دريـائي، وا  

دريـا نشـده بودنـد، دو بـار نيـز از راه دريـا قسـطنطنيه را محاصـره كردنـد كـه خـود يكــي از            
  ها بود. بزرگترين حمالت دريائي آن

شكست مسلمانان در مقابل ديوارهاي قسـطنطنيه در دو نوبـت، عامـل جديـدي در هـراس      
ها بتواننـد بـه    مسلمين از دريا و خطرات آن بود. به طوري كه الزم بود يك قرن بگذرد تا آن

  اسرار دريا پي ببرند و خود را با اوضاع آن همĤهنگ سازند.
هـا بـه سـواحل     از اين رو در انتظار فرصت و حوادث بعدي بودنـد. مـثال حمـالت نورمـان    

اسپانيا و مرزهاي آن، عاملي بود كه موجب شد حكومـت اسـالمي قرطبـه همـت بـه تأسـيس       
  ناوگان دريائي نيرومندي بگمارد.

كـرد نيـز عامـل     ه دولت اسالمي اغلبـي را در افريقـا از جانـب دريـا تهديـد مـي      خطري ك
ها هم دسـت بـه كـار اسـتحكامات و تأسيسـات دريـائي شـوند و لشـكري          ديگري بود كه آن

  ان و فرماندهان دريائي بوجود آورند.زآزموده از سربا
ها در  بينيم آن يقرن هشتم ميالدي براي ناوگان اسالم، عصر تجارب دريائي بود. چنانكه م

كردند و جز در موارد نادري دست به حمله  آن ايام فقط به دفاع از سواحل خويش قناعت مي
  زدند. و پيشروي در درياي مديترانه نمي
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ولي هنوز قرن نهم آغاز نشده بود كه اوضـاع دگرگـون شـد و ناوگـان اسـالم در سراسـر       
گشود و سواحل و مرزها را مورد حمله  ر آن رايدرياي روم (مديترانه) به حركت درآمد، جزا

  قرار داد.
بدينگونه بود كه مالحظه نموديد قرن نهم ميالدي، عصر تفوق و برتري دريائي مسـلمانان  

  بود.
دولت اسالم بر سراسر اين دريـاي  «كند:  يف ميعرابن خلدون عصر اين برتري را اينطور ت

  ن دريا اهميت زيادي پيدا كرد.ها در اي صولت آن روم (مديترانه) دست يافت. سلطه و
اي از اين دريا را اشـغال كننـد،    ملل نصارا پيش از آن نتوانسته بودند با ناوگان خود گوشه

هـا   مسلمانان سپس در آن سوي مديترانه پيوسته سرگرم فتوحات بودند، ماجراي فتوحـات آن 
  در درياي مديترانه (بحرالروم) معروف است.

ائري را كه دور از ساحل بود مانند ميورقه (ميورسكيا) مينورقه مسلمانان در درياي روم جز
بيزا) سردانيه (ساردني) صقليه (سيسيل) و قوصره (پنتالريا) مالطه (مالـت)   (مانوركا) يابسه (اي

  اقريطش (كرت) و قبرس و ساير ممالك فرنگ را فتح كردند.
قا) با ناوگـان خـود از مهديـه    شمال افريو فرزندان او (سالطين ابوالقاسم عبداهللا بن مهدي 

 مجاهـد عـامري  (واقع در تونس) بـه جنـوا (ايتاليـا) حملـه بردنـد و بـا موفقيـت برگشـتند،         
هــ فـتح    405حكمران دانيه (دينيا) از ملوك الطوائف اسـپانيا، جزيـرة (سـاردني) را در سـال     

  نمود.
شـتند و ناوگـان   مسلمانان در خالل همين ايام بسـياري از جزائـر ايـن دريـا را در دسـت دا     

  كرد. هاي آن، آمد و رفت مي ها در آب جنگي آن
رفت و  ايتاليا (كالبريا) پيش مي ي سپاهيان اسالم با ناوگان خود از سيسيل تا دورترين نقطه

  .)1(داد ممالك اروپا را مورد حمله قرار مي

                                           
  .312مقدمه ابن خلدون، ص  -1
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لمين در احراز اين تفوق دريائي، بيش از امراي دريا نـورد مسـ   الميهاي اس سهم حكومت
هاي درياي مديترانه ميدان گردش اين ناوگان غير رسمي بود جزائر ثروتمند آن نيز  نبود. آب

  رفت. پايگاه و مطمح نظر آنان به شمار مي
سـواحل سيســيل و كالبريــا كــه مســلمانان بـر قســمتي از مرزهــاي آن دســت يافتــه بودنــد   

  د.پناهگاهي براي گروهي از اين دريا نوردان جسور و نيرومند بو
كردند، ولي اغلب اوقات فقط  هاي اسالمي كار مي اين دسته از مجاهدان با اشاره حكومت

هاي اسالمي و بيخ گوش  ها در پيش روي حكومت نمودند. اين دسته ها قناعت مي به تأييد آن
كردند و آن را بـا ذخـاير و    زدند. مرزهاي اسالمي را حفظ مي ها دست به اين حمالت مي آن

  نمودند. ها مي دادند، و از اين راه خدمات بزرگي به آن خود نيرو مي هاي اندوخته
كردنـد و در   يف مـي عهـا را تضـ   زيرا با حمالت متوالي خود، نيروي دشـمنان عيسـوي آن  

  نمودند. مواقع زيادي در مبادله اسيران مسلمين با نصارا به آنان كمك مي
ها  و در كنار نيروهاي منظم آنكردند  هاي اسالمي خدمت مي گاهي هم رسماً براي دولت

  جنگيدند. اع از مرزهاي اسالم، ميدر هجوم به دشمن و دف
انگيزتـر نيسـت.    شـگفت » رم«در اين حمالت دريائي مسلمين، هيچ پيكـاري از فـتح شـهر    

مسلمانان دو بار در شهر قيصرها جنگيدند. ما از اين جنگ فقط اندكي از آنچه تواريخ فرنگ 
  اهي داريم.اشاره كرده اند، آگ

كنيم كه اين جنگ از طرف حكومـت   ما سكوت تواريخ اسالمي را به اين معني حمل مي
اسالمي سازمان نيافته بود، بلكه گروهـي از جنگـاوران نيرومنـد مسـلمان دسـت بـه آن پيكـار        

  سهمگين زدند.
با اين وصف از تكـرار ايـن حمـالت بـه سـواحل ايتاليـا و شـهر رم و اهميـت و نظـم ايـن           

اي كه خواهيم ديد فرماندة آنان با پاپ بست، و اينكه جنگجويان از مرز  شي و معاهدهلشكرك
سيسيل به حركت درآمدند و پس از فتح رم به آنجا بازگشتند، براي ما روشن است كه دست 

تر بگوئيم با الهـام از حكومـت افريقـا    بهكم اين حمالت با اطالع حكومت اسالمي سيسيل يا 
  كرد، انجام گرفته است. تبعيت مي كه سيسيل نيز از آن
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***  

حتي در آن زمان كه شكوه پيشين خود را از دسـت داده بـود نيـز    » رم«عروس جهان شهر 
هـا و لومباردهـا بارهـا     ها، و ندال رفتة خود را حفظ كرده بود. پيش از آن گت مهابت از دست

  ه بودند.آن را مورد حمله قرار داده و در نقاط مستحكم آن دست به تخريب زد
م حمله بزرگي توسط ناوگان اسـالمي از سيسـيل بـه سـواحل      846هـ مطابق  231در سال 

ناحيه شمال مقابل مرزهاي ايتاليا به وقوع پيوست. بعد از آن كه مسلمانان در آن حدود دست 
را تصـرف نمودنـد، ناوگـان اسـالم در     » فونـدي «را محاصره كردند و » جايتا«به حمله زدند و 

  لنگر انداخت.» شفيري«انه مصب رودخ
 – 226حكمران افريقا آغاز شد (» محمد بن اغلب«اين حمله در زمان حكومت ابوالعباس 

سـرجيوس  «. در آن ايـام  )1(همـداني بـود   فضل بن جعفـر هـ) امير سيسيل در اين زمان  242
  بر كرسي پاپي نشسته بود.» دوم

محله مقدس نيز كه كليساي پطرس و ديوارهاي رم، شهر قديمي را در بر گرفته بود. بلكه 
پولس و تعداد زيادي معابد و قبور قديمي در آن واقع بود، در خارج شـهر بـود و در معـرض    

  حمالت مسلمين قرار داشت.
به دنبال آن شهر قياصره به محاصره افتاد، پاپ دچار وحشت شد و ملت روم سخت تكـان  

  خورد.
ا رد، لشكري از سپاهيان خـود را بـراي پيكـار بـ    پادشاه فرانسه و لومبا لوئي دومامپراطور 

زدن مهاجمان  نادر ناپل و امالفي و جايتا را به منظور عقبجنجگويان گسيل داشت و سواحل ب
  مسلمين، با ناوگان خود مجهز ساخت.

در اين هنگام تعدادي كشتي جنگي براي تقويت نيروهاي مسلمين رسـيد. بـا ايـن وصـف     
با عظمت روم به دست مسلمانان سـقوط نكنـد، اختالفـي بـود     شهر » رم«آنچه موجب شد كه 

  كه ميان امراي مسلمان وجود داشت.

                                           
  اي از يمن بود. بنابراين، با همدان شهر ايران اشتباه نشود. (مترجم) دآن با سكون دال قبيلههم -1
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ها بعد از آن كه با سپاه امپراطور در سواحل ايتاليا سخت پيكار نمودنـد و طـي آن    زيرا آن
هاي دشمن غرق شد، دست از محاصره برداشتند و با غنائم هنگفت و اسـيران   بعضي از كشتي

  م) 850وب ايتاليا بازگشتند. (بسيار به جن
تواند در مقابـل   شهر جاويدان نمي» رم«اين حمله پاپ و ملل عيسوي را متوجه ساخت كه 

دست به استحكام شهر زد و  پاپ ليون چهارممخاطرات از خود دفاع كند. به همين جهت 
موقعيت  را با ديوارهاي بلند محصور گردانيد، و» پولس«و » پطرس«محله مقدس و كليساهاي 

شود، مسـتحكم كـرد. سـپس مصـب      خوانده مي» شهر ليون«دفاعي آن ناحيه را كه به نام وي 
را با يك رشته آهن ضخيم بست تا از پيشـروي مهاجمـان جلـوگيري بـه عمـل      » شفيري«رود 
  آيد.

  هاي جنگجويان مسلمين به سواحل ايتاليا ادامه داشت. بعد از آن نيز حمالت دسته
ها بعد نيز همچنان در اذهان مسلمانان باقي  شهر جاويدان سال» رم«غال در عين حال فكر اش

  بود.
م) امراي دريا نورد مسلمين در مرزهاي افريقا و اسپانيا خود را آماده  870هـ ( 356در سال 

  شود. يك حمله بزرگ نمودند. در تواريخ اسالمي در اين مورد نيز نقطه روشني ديده نمي
ملـه را سـازمان   حرساند حكومت افريقا و سيسيل بودند كـه ايـن    ولي قرائني هست كه مي

آفريقـا در آن   ي مادي خـود مجهـز سـاختند. حكمـران    ها و جنگجويان آن را با كمك دادند
هــ) بـود. حكومـت سيسـيل نيـز تعلـق بـه         261 – 250( محمد بن احمد بن اغلبروزها 

  داشت. محمد بن خفاجه
هــ فـتح كـرده بـود. در ايـن هنگـام        255در سـال   را پـيش از آن » مالت«ابن اغلب جزيره 

آشـكار  » كالبريـا «هـاي   حكمران سيسيل با حمالت دريـائي خـود در آب  » خفاجه بن سفيان«
گـرد  » سـاردني «گشت. واحدهاي گوناگوني از جنگجويـان ديگـر مسـلمين نيـز در سـواحل      

ميلي  16» شفيري«انه آمدند. آنگاه اين سپاهيان به سواحل ايتاليا حمله بردند و در مصب رودخ
  لنگر انداختند.» رم«
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با اسيران سواحل امپراطوري رم يعنـي: ناپـل، امـالفي و جايتـا، پيمـان       پاپ ليون چهارم
قيصـر  «ها به فرماندهي جـواني سلحشـور بـه نـام      دفاعي بسته بود. به همين جهت ناوگان آن

  هاي جنگي مسلمين حمله بردند. به يكباره به كشتي »يوس
از برخورد با وي كوتاهي نشـان دادنـد. مـع الوصـف جنـگ دريـائي سـختي در         مسلمانان

ميـان دو طـرف بـه وقـوع پيوسـت. در همـان موقـع بادهـاي         » رم«در سـاحل  » اوستا«هاي  آب
هـاي مسـلمانان نيـز بـر اثـر       سهمگيني وزيدن گرفت و ناوگان فرنگيان را به ساحل برد. كشتي

  ا غرق شد.ه طوفان شديد به هم خورد و بعضي از آن
هـا همچنـان شـهر را بـا      نداشـت. آن  ولي اين زيان جزئـي، مسـلمانان را از عـزم خـود بـاز     

محاصره در معرض تهديد قرار داده بودند. سرانجام پاپ يوحنا ششـم جانشـين پـاپ ليـون بـا      
هزار مثقال نقره به عنوان جزيه ساليانه، دست  25امراي مسلمين وارد مذاكره شد كه در مقابل 

  اصره بردارند و از سواحل ايتاليا بازگردند.از مح
پايتخت قيصرها به عمل آوردند خاتمـه  » رم«بدينگونه كوششي كه مسلمانان براي تصرف 

ها دست به حمالت بزرگ و منظمي نزدنـد. در آن زمـان    يافت و از آن پس ديگر در آن آب
  ش نباشد.چندان مشكل نبود كه مثال مانند فتح قسطنطنيه آرزوئي بي» رم«فتح 

مع الوصف اختالف ميان سران مسلمان مانع اين پيروزي بزرگ گرديد. به عـالوه كسـب   
 تقرار در متصـرفات، در ايـن حمـالت دخـل    غنميت بيش از انديشه فـتح سياسـي مـنظم و اسـ    

  داشت.
از اين گذشته در آن اوقات دولت اغلبي شمال افريقا در شرف انحالل بود، به طوري كـه  

سيل نيز تصميم گرفت بدون اطاعت از حكومت مركزي به حيـات خـود   حكومت اسالمي سي
  ادامه دهد.

هاي داخلي  نمودن شورش پايتخت اسپانيا نيز در آن ايام سرگرم سركوب» قرطبه«حكومت 
بود كه اساس آن دولت بزرگ اسالمي را متزلزل ساخته بود. معهذا حكومت قرطبـه توانسـته   

هـا اصـوال حكومـت قرطبـه      را دفـع كنـد. عـالوه بـر ايـن     ها و فرانسـويان   بود حمالت نورمان
  باشد.» رم«دور دستي مانند  ي طهنقتوانست به فكر فتوحات دريائي در  نمي
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اي بود كه فرمانـدهان دريـائي و دريـا نـوردان      نقشه» رم«از اين رو در حقيقت انديشة فتح 
سـود و زيـان آن نيـز بـه     كردنـد، و   مسلمين به طور غير رسمي كشيده بودند و آن را دنبال مي

هاي مادي  كرد. هرچند حكومت افريقا چنانكه گفتيم گاهي از كمك ها بازگشت مي خود آن
  .)1(كرد داري نميدها خو و هميشه از تقويت معنوي آن

                                           
 :Gilbbonو  Pamin: invasions des Sarrazins en Italieبراي اطالع بيشتر نگـاه كنيـد بـه     -1

ibid, ch. L. II  وFinla: ibid هـاي ايتاليـا بـه    هـاي مسـلمين در آب   هـا شـرح جنـگ    در اين كتاب 
  .205 – 100ص  4تفصيل آمده است. و نيز رجوع كنيد به تاريخ ابن خلدون ج 



   جنگ مالزكرد

  و شكست امپراطور روم از قواي الب ارسالن سلجوقي

  )م 1071 -هـ  463(

هاي بزرگ جهاني ناشي  رن يازده ميالدي عوارض آشوباز نيمه قرن پنج هجري يا نيمه ق
  خورد. از برخورد شرق و غرب و اسالم و مسيحيت، در همه جا به چشم مي

 –رفت، و در عوض دشمن بـزرگ آن   در مشرق دولت فاطمي  رو به ضعف و سقوط مي
ا يافت و جاي پـاي خـود ر   فوق ميتدر ميدان جنگ و سياست پيوسته بر آن  –دولت بيزانس 

سي نيز باكرد. دولت ع در شهرهاي شمال شام كه از قلمرو فاطميان جدا ساخته بود محكم مي
  ها بود كه مركزيت خود را به عنوان دولت بزرگ اسالم از دست داده بود. مدت

هاي ضـعيفي   در غرب نيز دولت اموي اندلس (اسپانيا) از ميان رفته و به جاي آن حكومت
از آنجـا  را هـاي اسـالمي    كـرد، و پايگـاه   در آن خودنمـائي مـي   نشسته بود. اسـپانياي مسـيحي  

  چيد. برمي
هـاي اسـالمي در شـرق و غـرب آشـكار       در آن اوقات كه عالئم جدائي و ضـعف دولـت  

ديد. دولـت   گشت، اروپاي مسيحي مقدمات مفصلي براي جنگ با مشرق اسالمي تهيه مي مي
  رفت. در ناحية شرق به شمار ميم شرقي) نيز همچنان به عنوان دژ اروپا وبيزانس (ر
هاي اسالمي نيز غالباً رنگ جنگ صليبي داشت،  هاي دولت روم شرقي در سرزمين جنگ

ولي دولت بيزانس از نيمه قرن يازدهم ميالدي متوجه خطر قدرت اسالمي جديـدي شـد كـه    
  ».سالجقه«عبارت بود از دولت نيرومند 

تركسـتان آشـكار گشـتند، سـپس جـد      هـاي   سالجقه در اوائل قرن پنجم هجري در دشت
خود به اطراف بخارا آمد و كم  ي با خانواده و عشيره» سلجوق«ها و سر سلسلة آن دودمان  آن

  كم كارش باال گرفت.
كه بر بسياري از قبائل ترك همجـوار خـود غلبـه    » ميكائيل«هنگامي كه پسر و جانشين او 

ها به قتل رسيد، دو پسر وي  يكي از جنگحكومتش توسعه پيدا كرده بود، در  ي يافته و دائره
  به جاي او نشستند.» داوود«و » طغرل بيك«
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هاي خويش رو به سوي جنـوب و جنـوب    وقتي سالجقه خود را نيرومند يافتند، در جنگ
  غربي يعني ناحيه خراسان و فارس نهادند.

فـارس  هجري) سپس روي بـه   431در خراسان و نواحي آن بر دولت غزنوي غلبه يافتند (
  خاتمه دادند.» آل بويه«نهادند و آن را متصرف شدند، و به حكومت 

رئيس دولتي بود كه در شرق از خراسـان تـا حـدود عـراق و     » طغرل«ها  در نتيجه رهبر آن
  ارمنستان در غرب امتداد داشت.

القـائم  «طغرل بر موصل مستولي شد، آنگاه روي به بغداد نهاد و خليفه وقـت   448در سال 
عباسي از وي استقبال به عمل آورد. سلطان فاتح در برابر خليفه فروتني نمود و خليفه » هللامراأب

  نيز او را سلطان تمام متصرفات خود دانست.
با قيام خود بـر ضـد خليفـه انقـالب كـرد و او را معـزول        ارسالن بساسيري هنگامي كه

از طغـرل  » تنصـر بـاهللا  المس«ساخت، و مردم عراق را به پذيرش حكومت فاطمي مصر خوانـد،  
  استمداد كرد.

جنگيـد و او را شكسـت داده و بـه قتـل     » بساسـيري «طغرل نيز مجدداً بـه بغـداد آمـد و بـا     
  هـ) 451مر اهللا مقام خالفت خود را بازيافت. (أرسانيد، و بار ديگر القائم ب

 وجود آمد، سپس خليفـه دختـرش را  ه بدينگونه مراتب مودت و همبستگي ميان دو رهبر ب
  درگذشت. 455به عقد فاتح ترك درآورد و چند ماه بعد طغرل در سال 

هجـرت فـوت شـد، طغـرل      450برادر طغرل حكمران خراسان بود. وقتي در سال » داوود«
  پسر او الب ارسالن  محمد را به جاي وي منصوب داشت.

و در آن موقع جواني در حدود سي ساله بود. وي مردي جنگجو و نيرومند  الب ارسالن
وفات يافت. چون او فرزندي نداشت، الب ارسـالن  » طغرل«با اراده بود. هنگامي كه عمويش 

  اقامت گزيد.» ري«بعد از نزاع مختصري به جاي وي به سلطنت نشست و در 
هـاي تركسـتان تـا     بدينگونه الب ارسالن فرمانرواي امپراطوري بزرگـي شـد كـه از دشـت    

نظام الملـك  دولت عظيم او نيز وزير مشـهور   سواحل دجله گسترش داشت. معاون و مدير
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هـا را سـركوب    ها و قيـام  بود. از اين جهت كار سلطنت او باال گرفت و كليه شورش طوسي
  كرد و صلح و امنيت در همه جا برقرار گرديد.

هـاي   هـا از دشـت   پرست بودند، سپس كه بزرگـان آن  سلجوقيان در آغاز كار از قبائل بت
  ن اسالمي مجاور آوردند، به اسالم گرويدند.تركستان روي به سرزمي
آنچـه مسـلم   . مسلمان شدها سلجوق، نخستين فرد اين دودمان بود كه  گفته اند كه جد آن

  ها از آغاز كار به نام اسالم و تحت لواي آن جريان داشت. هاي آن است جنگ
دولت  سپس دولت بزرگ ايشان به صورت نماينده قدرت اسالم در شرق برقرار گرديد و

  بيزانس را كه مشرف بر حدود شرقي آن بود، سخت به وحشت انداخت.
-2-  

مي كه قدرت دولت عباسي دشمن بزرگ وي رو بـه  ا(روم شرقي) از هنگ بيزانسدولت 
ضعف نهاد، فرصت يافت كه فتوحات خود را متوجه مشـرق و جنـوب كنـد، و بـر ارمنسـتان      

  ر شمال جزيره و شمال شام ماليات ببندد.استيال يابد، و بر بسياري از امراي مسلمين د
روشن بود كه وقتي كار سالجقه در فارس باال گرفت و آن نيروي جديد اسـالمي متوجـه   
غرب گرديد، دولت بيزانس به زودي دست به كار واردساختن ضربات خود بـر جنگجويـان   

سـله  جديد خواهد شد، و كشمكش ميان شرق و غرب و اسـالم و مسـيحيت بـار ديگـر در سل    
  جبال آناطولي به وقوع خواهد پيوست.

طفرل بيك نيز هنوز پايه سلطنت خود را در فارس محكم نكرده و حـدود متصـرفاتش بـه    
سرزمين دولت بيزانس در ارمنستان نرسيده بود كه تصميم گرفت فتوحات خـود را در ناحيـه   

  غرب ادامه دهد.
مش) بسيج كرد و در تلويش (قسپاهي به فرماندهي پسر عم هجري 440از اين رو در سال 

 ناصر الدوله بـن مـروان  پيكار نمود. در آن هنگام حكمران مسلمان دياربكر  »دياربكر«
  داد. تحت فرمان دولت بيزانس قرار داشت، و به وي ماليات مي

آمـاده سـاخت و بـه    » ابـراهيم اينـال  «اندكي بعد طغرل، سپاه بزرگي به سـرداري بـرادرش   
  نهاد.» ارزن«و » مالزكرد«آنجا روي به  جنگ ارمنستان رفت و از



    

  دهنده در تاريخ اسالم هاي تكان صحنه    110
    

رسانيد. در ايـن جنـگ نبردهـاي سـختي ميـان      » طرابوزان«ابراهيم فتوحات خود را تا مرز 
  .)1(مسلمانان و روميان روي داد و به پيروزي مسلمين پايان يافت

را كـه در آن   »ارزن«افزايد كه ابراهيم در صدد برآمد شهر ثروتمند  تواريخ بيزانسي مي
وز يكي از بزرگترين مراكز بازرگاني آسياي صغير بود اشـغال كنـد. وقتـي ديـد بـه واسـطة       ر

استحكامات شهر و كثرت مدافعان آن قادر به تصرف شهر نيست، آن را طعمة حريق ساخت. 
اين حريق يكي از بزرگترين آتش سوزي تـاريخ بـود كـه طـي آن تمـام شـهر سـوخت و بـه         

  صورت تلي از خاكستر درآمد!
گويند: يك صد و چهل هزار نفر در اين شهر به هالكت رسيدند. سربازان سلجوقي نيز  مي
  فروشان فروختند. ها را در بازارهاي برده يران بازگشتند و آنسهاي بزرگي از ا با دسته

نابودي مـيهن   ر ارمنستان وارد شد، و خود مبدأبزرگترين مصيبتي بود كه ب» ارزان«ويراني 
  .)2(ارمني گرديد

فرمانده سپاه روم نيز در ميان اسيران بود. قيصر روم كه در آن موقـع قسـطنطين   » يبارتيسل«
هفتم بود مبلغ هنگفتي داد تا فرمانده را آزاد سازند، طغـرل نپـذيرفت، ولـي بعـداً او را بـدون      
قبول وجه آزاد ساخت. امپراطور روم نيز در مقابل دستور داد مسجد قسطنطنيه را تعمير كننـد  

  .)3(آن براي طغرل بيك دعا نمايندو در 
ولي مساعي صلح ميان سالجقه و امپراطور چندان به طول نيانجاميد، و چيزي نگذشت كه 

  ها جنگ درگرفت. بار ديگر ميان آن
در اين نوبت طغرل بيك شخصاً براي جنگ در سرزمين روميان شركت جسـت. پـس بـه    

نهاد و آن را به » مالزكرد«روي به  حمله برد و ارمنيان را سخت شكست داد. سپس »قارص«
شدت محاصره نمود. ولي اين شهر توانست به واسطه استحكام و موقعيت خـوبي كـه داشـت    

  م) 1050مصون بماند. (

                                           
  .88، ص 9كامل ابن اثير ج  -1
2- Finlay: byzantine, empire (eveyman) p. 409 - 409 

  .192، ص 8كامل ابن اثير ج  -3



    

  111  جنگ مالزكرد
  

هنوز دو يا سه سال نگذشته بود كه طغرل براي جنگ در اراضي روم بازگشت. بار ديگـر  
همينكه به وي خبر رسيد كه روميان  رسيد. ولي» ارزروم««پيش رفت تا به » مالزكرد«به سوي 

ها پيوسته انـد، بـدون ايـن     نيروهاي عظيمي بسيج كرده و جمعيت انبوهي از فرنگيان نيز به آن
  .)1(م) 1054هـ  446كه جنگي درگيرد از همان راه بازگشت. (

پيكارهاي سلجوقيان بعد از آن نيز در سرزمين دولـت روم شـرقي بـا نتيجـه مـؤثري ادامـه       
  داشت.

هـ طغرل وفات يافت و پسـر بـرادرش الـب ارسـالن بـه فرمـانروائي        455قتي كه در سال و
امپراطوري سلجوقي رسيد، حدود اين امپراطـوري در غـرب تـا قلـب ارمنسـتان و ارتفاعـات       

  آسياي صغير امتداد داشت.
مسلم بود كه نزاع و كشمكش ميان سالجقه و دولت روم شرقي عنقريب با شـدت هرچـه   

ش خواهد يافت. بخصوص بعد از آن كه دربار قسطنطنيه خطري كـه دولـت او را   بيشتر گستر
  كرد، به خوبي احساس نمود. از ناحيه شرق تهديد مي

الب ارسالن از لحاظ اراده و اشتياق به جنگ در غرب از طغرل بيك چيزي كم نداشـت.  
ين دولـت روم و  هـا ميـدان نبـرد بـ     هـاي ثروتمنـد را كـه قـرن     او نيز در صدد بود كه آن اقلـيم 

  هاي متعدد اسالمي بود، متصرف شود. دولت

                                           
 Finlay: ibid iip. 409و  207، ص 9ابن اثير ج  -1
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و صـورت داد،   همين كه الـب ارسـالن كـار سـلطنت خـود و تنظـيم امـور داخلـي را سـر         
هاي دولت بيزانس آغاز كرد. پس روي به قلب آنـاطولي نهـاد    هاي خود را در سرزمين جنگ

  جنگيد و كليساهاي آن را تاراج كرد. »قيصريه«و در شهر ثروتمند 
هجري با سپاهي عظيم در حالي كـه فرزنـد و    456چند ماه بعد الب ارسالن در اوائل سال 

وليعهدش ملكشـاه و وزيـر نامـدارش نظـام الملـك طوسـي نيـز در معيـت وي بودنـد، عـازم           
  نهاد.» چورچيا«آذربايجان شد و از آنجا روي به ارمنستان و سرزمين 

اني دشمن را تصرف نمودنـد. الـب   تسهاي كوه الملك قسمت عمده پايگاه و نظامملكشاه 
هـا ماليـات    را تكميـل كـرد و بـر آن   » چورچيـا «ارسالن در اين جنگ فتح ارمنسـتان و قلمـرو   

هـاي   . آنگاه الب ارسالن، سرگرم جلوگيري از بعضي حـوادث و فرونشـاندن شـورش   )1(بست
  ديگر به جنگ در سرزمين دولت روم شتافت.هجري بار  461داخلي شد، سپس در سال 
اي از قيصرها در قسطنطنيه تخـت امپراطـوري را بـه نوبـت اشـغال       در آن مدت كوتاه عده

بـود كـه   » تيـودورا «و خـواهرش  » زوي«كرده بودند. در زمان طغرل بيك امپراطور زني به نام 
  د!دختران قسطنطين هشتم بودند و هردو مدت كوتاهي، باهم سلطنت نمودن

ين مونومـاكوس ازدواج كـرد و او   ا يكي از عاشقان قديمش به نـام قسـطنط  ب» زوي«سپس 
  ر خود را به نام قسطنطين نهم به تخت امپراطوري نشاند.هشو

رانـد تـا    درگذشت، قسطنطنين نهم به تنهائي حكم مي» زوي«ميالدي  1050وقتي در سال 
جـاي او نشسـت و همچنـان بـر تخـت       به» تيودورا«او نيز درگذشت، و  1054در سال  هاين ك

  چشم از جهان فرو بست. 1057امپراطوري قرار داشت تا در سال 
يكي از بزرگان اشراف مدت دو سال تخت امپراطوري  اسحاق كومينيوسپس از وي 

  دوام يافت. 1067را اشغال كرد و از آن پس قسطنطين دهم جاي او را گرفت و تا سال 
طبـق وصـيت وي بـه تخـت سـلطنت      » يودوشـيا «او به نام  هنگامي كه او نيز درگذشت زن

  نشست تا فرزندانش بزرگ شوند.
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كنند، از بيم اين كه تخـت   ها مي ولي اين زن همين كه پي برد اطرافيانش بر ضد او دسيسه
ازدواج كـرد و   »رومانوس ديوجنيس«امپراطوري را از دست بدهد، با فرمانده سپاه به نام 

  به تخت نشاند.» چهارم رومانوس«او را به نام 
بدينگونه در مدتي كمتر از ده سال هيجده قيصر بر تخت امپراطـوري روم شـرقي جلـوس    

  كردند.
اين پريشاني در تضعيف دولت و آمادگي رزمي سپاهيان روم، در زماني كه سلجوقيان پي 

قـات ميـان   تأثير نبود. اختالفات ديرين نيز در همان او جنگيدند، بي در پي در سرزمين روم مي
هاي قسـطنطنيه،   كليساي شرقي و كليساي رم به شدت جريان داشت، و موجب شد كه اسقف

  از هم تفكيك شوند. 1053كليساي التيني را به كلي كنار بگذارند و دو كليسا از سال 
ه شـد كـه در بسـياري از مـوارد و بـ      ميان روم شرقي و غربي موجب مـي  فاقاين فاصله و ن

هاي اسالمي غرب به ياري شرق نشتابد. ولي خواهيم ديد كـه فشـار    خصوص به هنگام جنگ
خطر سلجوقيان بر روم شرقي چگونه باعث نزديكي ميـان قسـطنطنيه و غـرب گرديـد، و چـه      

  اثري در بيداري غرب و اهتمام آنان براي نجات دولت روم شرقي داشت.
سـرباز بزرگـي   خوانـد)   (تواريخ اسالمي او را ارمانوس مـي  رومانوس ديوجنيسقيصر 

هــاي ســلجوقيان، دولــت و تخــت  بــود. او متوجــه اهميــت خطــري بــود كــه از جانــب جنــگ
  كرد. را تهديد مياو امپراطوري 

سـوي قلـب    م بـه  1068در بهـار سـال   از اين رو هنگامي كه الب ارسالن با نيروهاي خود 
بـا سلحشـوري   او برخاست، قيصر  ي آسياي صغير شتافت، رومانوس با نيروهاي خود به مقابله

هـا را آمـاده هرگونـه اقـدام و فـداكاري       خود روحيه سربازانش را سخت تقويت كـرد، و آن 
  نمود.

هـاي كليكيـه و فريميـا     سپاهيان سالجقه به فرماندهي امراي خـود در نقـاط مختلـف كـوه    
، و غنـائم و اسـيران بسـياري بـه     ندپراكنده شدند و شهرهاي آنجا را در معرض حمله قرار داد

  .ندوردچنگ آ
  ها درگرفت. ولي نيروهاي بيزانس به مقابله برخاست و مدت دو سال ميان طرفين جنگ
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ها شخصاً فرماندهي سپاه خـود را بـه عهـده داشـت و      در بيشتر جنگ» رومانوس«امپراطور 
ــان مســلمين را در شــمال نزديــك   ــوزان«جنگجوي ــده ســاخت. آنگــاه بعــد از او  » طراب پراكن

به عهده گرفت. سرانجام او بر سـلجوقيان پيـروز شـد و    » ل كومينوسمانوي«فرماندهي سپاه را 
  م) 1070ها را به طرف فرات عقب زد. ( آن



  حملة دوم سلجوقيان به روم شرقي

  و اسارت امپراطور روم

را تشـجيع كـرد و ديـد كـه بايـد از فرصـت بـراي آزادسـاختن         » رومـانوس «اين پيـروزي  
، اسـتفاده كنـد. بـراي تـأمين ايـن منظـور تمـام        هاي دولـت روم از تسـلط سـلجوقيان    سرزمين

با سـپاه انبـوهي مركـب از     1071نيروهائي را كه موجود بود، بسيج كرد. سپس در اوائل سال 
روي به ايـاالت شـرقي نهـاد. در     روميان و اسالوها و قبائل مولدافيا و بعضي از طوائف فرنگ

پيوسـتند. بدينگونـه سـپاهيان وي طبـق     هـا   سير او نيز بسياري از ارامنه و مردم كرج به آن خط
  روايات اسالمي به صد يا دويست هزار سپاهي بالغ گرديد.

اين بزرگترين نيروئي بود كه دولت روم شرقي تا آن زمـان بـراي جنـگ بـا قـواي اسـالم       
  بسيج كرده بود. امپراطور با سپاهيان خود به طرف ارمنستان رفت.

» خـوي «بـه الـب ارسـالن رسـيد كـه در شـهر       انگيـز   همين كه اخبار اين لشكركشي هـول 
آذربايجان اقامت داشت، غنائم و اشياء سنگين را به وسـيله وزيـرش نظـام الملـك بـه داخـل       
مملكت فرستاد و خود بالدرنگ با سپاهي كـه تـواريخ فرنگـي تعـداد آن را چهـل هـزار نفـر        

  پاه روم شتافت.داند، براي تالقي س دانسته، و تواريخ اسالمي فقط پانزده هزار تن مي
(خالط) را در قلب آناطولي پشت سر  جاالتيارومانوس در آن هنگام با نيروي خود شهر 

كه شهري مصون و در كنار  )1(»منازجرد«يا » مالزكرد«نهاده وارد ارمنستان شده بود و در شهر 
ز بـاقي  واقع بود، فرود آمد. اين شهر تـا عصـر مـا نيـ    » وان«ميان شهر ارز روم و » مرادسو«رود 

  است.
اطراف شهر را محاصره كرد. الب ارسالن به سرعت خود را به آنجـا رسـانيد.   » رومانوس«

پيشقراوالن دو لشكر باهم تالقي كردند و به دنبال آن پيكـار سـختي درگرفـت. سـپاهيان روم     
  ها اسير گشت. فرماندة آن» بازيلكوس«شكست خورد و 

                                           
را هم ذكر نموده است. نـام اخيـر   » منازكرد«ياقوت حموي در معجم البلدان اين طور ثبت كرده است. او  -1

بـه معنـي (خانـه     Manavazakertتر است. زيرا اين نام از اسم اصلي ارمني آن:  از نظر جغرافي صحيح
  ن وسطي بوده گرفته شده است.مناز) كه نام خانواده مشهور ارمني در قرو
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ر نظم و سرعت و جرأت نشان دادند. با ايـن  سلجوقيان با ضربت نخستين، برتري خود را د
را در اشغال داشت مع الوصف سپاهيان انبوهش دچـار پراكنـدگي   » مالزكرد«» رومانوس«كه 

  شدند.
علت اين بود كه دسته فرنگيان تن به جنگ ندادند و از آنجا رفتند. عشائر روس هم عالئم 

سـپاهيانش يقـين داشـت كـه      نظـر بـه تفـوق   » رومـانوس «سرپيچي آغاز نمودند. با اين وصف 
  پيروزي با اوست.

الب ارسالن نيز با اين كه پيشقراوالن سپاه روم را شكست داده بود معهـذا از برتـري سـپاه    
يك شـد  ها بيمناك بود. از اين رو تصميم گرفت وقتي به دشمن نزد دشمن و ساز و برگ آن

  يد.ري در يك جنگ خطرناك خودداري نمايگپيشنهاد صلح كند، و از در
پيام فرستاد كه حاضر اسـت بـا وي پيمـان صـلح     » رومانوس«همان موقع الب ارسالن براي 

ضعف دانست و پيغام داد كه اين صـلح و سـازش بايـد در     ي ببندد. ولي امپراطور آن را نشانه
  انجام گيرد!» ري«

اي جز اقدام بـه جنـگ نديـد، بـه ايـن اميـد كـه دليـري          چاره» الب ارسالن«در اين هنگام 
  سربازانش جبران كمي نفراتش را خواهد نمود.

جنگ ميان او و سپاه روم در روز جمعه اتفاق افتاد. سلطان نماز ظهر را با سپاهيانش گزارد 
و با نهايت خشوع و تأثر گريست، سربازان نيز با وي گريستند. سپس سوار اسبش شد و لباس 

  نمود.سفيد پوشيد و حنوط به خود پاشيد و خود را مهياي مرگ 
  .)1(سپس گفت: اگر من شكست خوردم ميدان جنگ قبر من خواهد بود

سپس در رأس نيروهاي خود به طرف قواي روم رفت، سپاهيان رومي نيز بـراي مقابلـه بـا    
  ها پيش آمدند. آن

  كرد. الب ارسالن روي تيراندازان سوار نظام خود زياد حساب مي
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برخـورد نمودنـد. رومـانوس بـا     » الزكردم«خارج شهر » كساسارآ«دو لشكر در كنار رود 
قواي خود بيك باره به سپاهيان سلجوقي حمله برد، و ديگر به فكر تنظيم قواي پشت سر خود 

  آمدند، نيافتاد. و نيروهاي احتياط كه به دنبال او مي
جنگ تا غروب آفتاب ادامه داشت. مسلمانان به خوبي مقاومت نمودند و نهايت شجاعت 

  ان دادند.و سرسختي را نش
هنگامي كه رومانوس ديد سپاهيانش در جنگ يك روزه خسته و سخت شكسته شده اند، 

  دست از جنگ كشيد تا روز بعد جنگ را از سر گيرد.
ايشـان حملـه بردنـد و     ها مهلت ندادند و بـا شـدت هرچـه تمـامتر بـر      ولي سلجوقيان به آن

ي روم پـيش رفتنـد و بـاراني از    ها را متالشي ساختند. سپاهيان ترك تـا قلـب قـوا    صفوف آن
هـا را مـورد هجـوم قـرار داده و      ها فرو ريختند. سپس از هر طـرف آن  بار بر آن تيرهاي مرگ

  ها را به قتل رساندند و غنائم بسيار به چنگ آوردند. گروه عظيمي از آن
قواي پراكندة خود را گرد آورد و با همان عده به جنگ ادامه داد تا ايـن كـه    رومانوس

  روح شد و در آخر نيز اسير گشت، و به لشگرگاه اسالم آورده شد.مج
ميالدي (اواخر ذي قعده سال  1071آگست سال  26اين شكست سهمگين روميان در روز 

  هجري) روي داد. 463
  در بامداد روز بعد قيصر را كه اسير شده بود به حضور الب ارسالن آوردند.

وي زد، و از روش وي كه پيشنهاد صلح او ه ب قگويند سلطان با دست خود سه ضربه شال
  .)1(را رد كرده بود، نكوهش نمود

قول ديگر اينست كه سلطان براي تحقير وي پاي، خود را روي سـر او گـذارد. ولـي ايـن     
  روايات مورد ترديد است.

اي از عـادات قـومي خـود     هرچند سلطان در آن لحظه گرفتار پـاره «نويسد:  مي »گيبون«
عمل بعدي وي تحسين دشمنان او را برانگيخته است، و عمل او سرمشقي براي  شده بود، ولي

  .)1(ناگوارترين اعصار تمدن است
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به هرحال گفتگوي ميان دو پادشاه منتهي به انعقاد پيمان صلحي شد كه طي آن رومانوس 
اي به مبلغ سي صـد و شصـت هـزار     متعهد شد كه يك ميليون وجه نقد به عالوه جزيه ساليانه

ميليون رايج روم به سلطان بپردازد، و دختران خود را به پسـران سـلطان تـزويج كنـد، و كليـه      
  .)2(اميران مسلمين را آزاد گرداند
به امپراطور خلعت پوشانيد، و گروهي از بزرگان  الب ارسالنبعد از امضاي پيمان صلح 

  ه پايتختش باز فرستاد.اشراف و روحانوين اسير را آزاد گردانيد و با اموال و نگهباناني ب
ولي هنوز رومانوس وارد سرزمين خود نشده بود كـه اطـالع يافـت در قسـطنطنيه انقـالب      

  تخت سلطنت را اشغال كرده است.» ميخائيل هفتم«شده است، و قيصر جديدي به نام 
نيز تا آنجا كه مقدور بود اموالي گرد آورد و به مبلغ دويست هزار تومان براي  رومانوس

فرستاد و عذر خواست، در ضمن از سلطان براي استرداد تخت سلطنتش استمداد كرد  سلطان
  سلطان نيز خواهش او را پذيرفت.

ولي رومانوس چندي بعد در يك جنگ داخلي كـه ميـان او و رقيـب وي در گرفتـه بـود      
  شكست خورد و اسير شد و در زندان او درگذشت.

  بود.» دمالزكر«اين واقعه فقط چند ماه بعد از جنگ 
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  تأسيس امپراطوري اسالم در آسياي صغير

دردناكترين مصيبتي بود كـه دولـت روم شـرقي از چنـد قـرن بـه ايـن        » مالزكرد«شكست 
طرف به آن مبتال گرديد، و بزرگترين اثر را در شكستن شكوه و جالل آن بر جاي گذارد، به 

  امپراطوري را از هم گسيخت. ي طوري كه شيرازه
امپراطوري اسالمي در قلب آسياي صغير فراهم ساخت.  را براي تأسيس اين شكست زمينه

بـه  » سـلمان قـتلمش  «زيرا الب ارسالن پس از اين جنگ يكي از عموزادگان خـود را بـه نـام    
حكومت قسمتي از متصرفات آسياي صغير منصوب داشـت، و ايـن اميـر توانسـت متصـرفات      

را كـه   »انطاكيـه «يترانه توسعه دهد، و خود را تا نزديك درياي مرمره و سواحل درياي مد
را به صـورت پايتخـت    »قونيه«ها خارج سازد، و  چندين قرن در دست روم بود از تسلط آن

دولت جديد اسالمي روم درآورد. پيوسته بر اهميت قونيه افزوده شد و تا حدود دو قرن بـاقي  
  هاي صليبي نقش مهمي را بازي كرد. بود، و در جنگ

عازم فتح تركستان بود، به واسطه زخمي كه » مالزكرد«سال بعد از جنگ  الب ارسالن دو
) و فرزندش ملكشـاه بـه   1073از ضربت يكي از افراد شورشي محكوم برداشت، درگذشت (

  جاي او نشست.
هـاي شـام اسـتمرار     در زمان ملكشاه نيز فتوحات سـالجقه در قلمـرو روم شـرقي و پايگـاه    

 ي سـياي صـغير را در جنـوب متصـرف شـدند و دائـره      داشت. چيزي نگذشت كه سـالجقه آ 
  قدرت خود را تا شام و فلسطين گسترش دادند.

زخـم  تـرين   بزرگ كه بر دولت روم شرقي واقع شد، در اروپا به عنوان عميـق  تاين مصيب
تلقي شد و اين فكر را بوجود آورد كه عنقريب سيل فتوحات اسـالمي دولـت روم شـرقي را    

  ند، و مانع مهمي هم براي جلوگيري از اين سيل وجود ندارد.ك تهديد به نابودي مي
هـا شـتاب نكنـد،     انديشيد كه اگر اروپـا بـراي كمـك و نجـات آن     دربار قسطنطنيه هم مي

  گردد. دولت روم شرقي به كلي سقوط نموده و نابود مي
و  تقاضـاي مـدد  » گريگوري هفـتم «اي فرستاد و از پاپ  نماينده» ميخاثيل«از اين رو قيصر 

و اختالفي كه ميان كليساي شرقي و غربي وجود داشت پاپ ديد  شياري نمود، علي رغم نقا
  كه بايد دولت روم شرقي را از خطر سقوط نگاه داشت و آن را تقويت نمود.
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اه بزرگي براي اعزام به آسياي صغير بسيج نمود. ولـي موقعيـت چنـان    پمتعاقب آن پاپ س
  يد.بود كه مانع انجام منظور وي گرد

آميز خـود را بـه گـوش     بارها فرياد تضرع» ميخائيل«جانشين » الكسيوس كومنينوس«قيصر 
  كه بر جاي پاپ گريگوري نشسته بود، رسانيد.» اوربان دوم«امراي اروپا و پاپ 

زيـرا هنـوز    ؛هاي بزرگي را به دنبال داشت سير حوادث در اسپانياي اسالمي نيز دگرگوني
توانسـتند قـواي   » مـرابطين «نگذشته بود كه سـربازان انـدلس و   » زكردمال«پانزده سال از واقعه 

  م به كلي درهم بشكنند. 1086هـ  479بسال » زالقه«مسيحيان اسپانيا را در جنگ مشهور 
تابي و هراس نصرانيت را به حد اعـال   ها بدينگونه، بي پيشرفت نيروهاي اسالم و برتري آن

  م شرقي افزود.رسانيد و بيش از همه بر ناله دولت رو
هاي صليبي و بسيج  دستگاه پاپ در اين اوقات بزرگترين عامل براي تقويت انديشه جنگ

  قواي مسيحيت به منظور تحقق بخشيدن به آن بود.
را بهترين وسيله براي انجام منظور خـود دانسـت، و   » اوربان دوم«مسيحيت و كليسا وجود 
  و غرب و اسالم و نصرانيت روشن گشت.هاي صليبي ميان شرق  ديري نپائيد كه آتش جنگ
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داده  »هاي صـليبي  جنگ«از پيكارهائي كه مورخان به آن نام » گري صليبي« ي انگيزه
گـري براسـاس    صـليبي  ةتـر اسـت. انديشـ    تر و از حيـث مـدت وسـيع    اند، از لحاظ زمان قديم

ر از جنـبش اسـالم بـراي فـتح     كشمكش ميان اسالم و مسيحيت اسـتوار بـوده اسـت. ايـن فكـ     
هاي صليبي تا آخـر قـرن    ممالك در همان عصر اول اسالمي پديد آمد. در صورتي كه جنگ

  هاي شام روي نداده بود. يازدهم ميالدي هنوز آغاز نشده بود، و اولين نبرد صليبي در دشت
نيم كـه  هاي واقعي صليبي را مربوط به اوائل قرن هشتم مـيالدي بـدا   توانيم آغاز جنگ مي

كرد، در زماني كه اسالم  سپاه اسالم در پاي ديوارهاي قسطنطنيه، غرب را تهديد به اشغال مي
هاي فرانسه پيش آمـد و مسـيحيت و ملـل شـمال اروپـا را در معـرض        از اسپانيا به سوي دشت

  تهديد قرار داد.
اسالم آري، از اوائل قرن هشتم ميالدي مسيحيت اهميت خطري كه آن را از ناحيه جهش 

ها كه ميان مسيحيت و اسـالم   نمود، درك كرد، اين جنگ و پيروزي آن در جنوب تهديد مي
در گرفـت، نخسـتين   » رايـن «پرسـتي در سـاحل رود    و بين مسيحيت و بت» لوار«در كنار رود 

  درآمد.» صليبي«رنگ ه بار بود كه ب مرحله اين كشمكش مصيبت
هـاي شـام و مصـر ميـان مسـلمانان و       شـت هاي متوالي كه سـه قـرن بعـد از آن در د    جنگ

اروپائيان در گرفت و نزديك يك قرن و نيم به طول انجاميد، چيزي جز شكل ديگري از اين 
  كشمكش و تصادم عمومي نبود.

ريخـت، و اسـالم از ثمـرات خـود      هم مـي  در وقتي كه كاخ با عظمت امپراطوري روم در
ــا گشــودن اقطــار و  بهــره مــي توســعه متصــرفات خــود متوقــف  گرفــت، فتوحــات اســالمي ب

تـر داشـت كـه عبـارت بـود از       تـر و بـزرگ   گرديد، بلكه فتوحات اسالمي منظوري عميق نمي
  معنوي و اجتماعي اسالم در كنار تسلط سياسي آن. ةبخشيدن به سيادت و برتري جنب تحقق

ل سپاهيان اسالم، در آن هنگام كه آهنگ قسطنطنيه نمود، و در زمـاني كـه از سلسـله جبـا    
 ي گذشت و جنوب فرانسه را اشغال كرد، در صدد بود كه به اين منظـور عـالي جامعـه   » پيرنه«

  عمل بپوشاند.



    

  دهنده در تاريخ اسالم هاي تكان صحنه    122
    

ولي اسالم از مقابل ديوارهاي قسـطنطنيه عقـب نشسـت، سـپس در سـرزمين شـهيدان (در       
پرستي نيـز در همـان اوقـات بـه مـاوراي       گرد نمود، بت خاك فرانسه) از برابر فرانسويان عقب

  برگشت. »راين«
بدين ترتيب مسيحيت و شمال اروپـا از خطـر نـابودي نجـات يافـت، و هرگـاه ايـن خطـر         

كرد. از اينجا بود كه فرانسه در ناحية غرب به صورت  شد، خود را آماده دفاع مي احساس مي
دژ اروپا و مسيحيت درآمد. همانطور كه دولت روم شرقي (بيزانس) و قسطنطنيه در شـرق دژ  

  كرد. هاي اسالم حفظ مي آن را از حمالت و جنبش مسيحيت بود، و
دهندة  و مدافع و نجات» سرزمين شهيدان«پادشاه فرانسه را قهرمان » شارل مارتل«نصرانيت 

  داند. آن از چنگ اسالم، و تسلط سياسي و ديني قرآن مي
نيز بعد از وي در حمايت از مسيحيت رنگ آشـكار ديگـري بـه خـود     » شارلماني«پسر او 

و » هـا  بـوهمي «و » هـا  ساكسـون «پرست را به طرف شـرق عقـب زد.    . چه وي قبائل بتگرفت
را مجبور ساخت كه مسيحيت را بپذيرنـد. اسـالم را نيـز بـه آن سـوي جبـال پيرنـه        » لومبادرها

  برگردانيد.
نمود. هنگامي كه دولت بـزرگ اسـالم    مسيحيت نزديك دو قرن اكتفا به دفاع از خود مي

هاي متخالف درآمد، و قدرت  ها و اميرنشين دهم ميالدي تبديل به دولت تجزيه شد و در قرن
پرست نيز در شرق اروپا از ميان رفت، مسيحيت فرصت يافت كه در مقام معارضه با  قبائل بت

هاي قاطعي ميان مسـيحيان و مسـلمانان روي    هاي اسالم برآيد، و در نتيجه سلسله جنگ دولت
  داد.

هـا هـراس داشـتند. در     مسـلمين همجـوار بودنـد و از جنـبش آن    هائي كه بـا   مردم و دولت
هـاي كوچـك    هاي مسيحي اسـپانيا و دولـت   جستند. مانند اميرنشين ها شركت مي جنگ با آن

  ايتاليا و دولت روم شرقي.
هـا نبـود، بلكـه طمـع پيـروزي و تسـلط سياسـي و         دينـي تنهـا عامـل ايـن جنـگ      ي انديشه

هـا را سـر و    امور بود كـه ايـن جنـگ    نيليت داشت، و هم، بيشتر در آن مدخهاي ملي آزادي
  بخشيد. سامان مي
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هاي مشروع، نظارت داشـت و   به عالوه كليسا با دعوت و تعليمات خود بر اكثر اين جنگ
داد، يا به خاطر نابودي دشمنان خود يا براي نگاهداري  ديني مي ي به آن رنگ صليبي و جنبه

  اماكن مقدسه.
داد تـا بتوانـد رونـق بهتـري بـه آن       ديني شكل مي ي ها را انگيزه جنگبدينگونه غالب اين 
هـا كـه پيرامـون     ديگري نداشته باشند. به طوري كـه بسـياري از آن   ي بدهد و در ظاهر انگيزه

پنداشتند كه مصالح مادي و اغراض دنيوي خود را به منظور  پرچم ديني بسيج شده بودند، مي
  كرده اند.پاداش آخرت و مصلحت مسيحيت فدا 

جهاد در عالم مسيحيت بـه آن درجـه كـه در اسـالم بـود،       ي به عالوه شور ديني و فريضه
  نرسيده بود.

در قرون اوليه اسالم بيشتر كارهاي بزرگ بر محور فتوحات اسـالمي و قـدرت و سـرعت    
  زد. آن و پيروزي اسالم و تصرف قسمت اعظم روم شرقي و كشور اسپانيا دور مي

كـرد، و   در اروپاي مسيحي از چند جنبش پراكنده كوچك تجاوز نمـي  ها ولي اين جنگ
هاي بزرگ مانند آنچه در سرزمين عرب و آسيا و افريقـا بـه وقـوع     هيچگاه به صورت جنبش

نيامد، و منتهي به فتوحات بزرگ نظر آنچه دولت اسالم در بغداد و مصر و اسپانيا  پيوست، در
  بدان دست يافت، نگرديد.

 ؛انديشه صليبي به يك معني نسبت به جنـبش جهـاد اسـالمي برتـري داسـت     با اين وصف 
برد طبقه  اي به سر مي خبري و خوي قبيله هاي طوالني در جهل و بي يرا اروپاي غربي از قرنز

  نمود. اي مي حاكمه نيز بيشتر اكتفا به حفظ روابط قومي و قبيله
براي تبليغ كليسـا زمينـه خـوبي    اصلي آن  ي شور ديني در غرب كمتر از شرق بود، و ماده

توانست بـدون اشـكال    داشت. همين معني نيز ميدان مناسب و فرصت خوبي بود كه كليسا مي
  جمعيت زيادي داوطلب بسيج كند.

هـاي دور دسـت شـام     هاي صليبي در دشت با اين وصف مسيحيت غربي، نه تنها در جنگ
لكه در اواسط كار نيز كه پيوسته بـا  گشت، ب هاي اسالمي مي دنبال غنيمت و پيروزي بر دولت

  جنگيد همين انديشه را داشت. پرستان مي بت
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» اوريـان «و دعوت پـاپ  » كليرمون«گري در اسپانيا يك قرن قبل از مجلس  جنبش صليبي
هاي بزرگ صليبي بود. در واقع حماسه ديني از همان زمان جنـگ اسـالم بـا     روم براي جنگ

ت. مسيحيت اسپانيا نيز هنگامي كه بـه طـرف شـمال رانـده     اسپانيا رنگ عميقي از تعصب داش
پناه برد هميشه در صدد بود كه جنوب مـيهن خـود را از   » الترياس«و » پيرنه«هاي  شد و به كوه

  چنگ اسالم درآورد.
هاي شـمالي در همـان موقـع اختالفـات سياسـي و قـومي خـود را         به همين جهت اميرنشين

 ي نمودنـد در اطـراف كلمـه    ها را از جنوب تهديد مي آن فراموش كردند و هر وقت مسلمانان
  آمدند. گرد مي» دين«

 366هـ) و حاجب منصور ( 350 – 300» (الناصر لدين اهللا«اين معني را ما از آنچه در زمان 
هـا و   ) گذشت و اسالم با شدت اسپانياي مسـيحي را عقـب زد و در نيرومنـدترين قلعـه    393 –

  م.يتوانيم درك كن ت، ميدژهاي شمالي به جنگ پرداخ
هـا   و پـس از آن » مـرابطين «و نيز هنگامي كه انبـوه بربرهـاي شـمال افريقـا در زيـر پـرچم       

براي نجات اندلس (اسپانياي اسالمي) از خطر نابودي و از سر گـرفتن جهـاد وارد   » موحدين«
بـه   هـاي مسـيحي را سـخت بـه وحشـت انـداخت.       اسپانيا شدند، اين انفجار اسالمي، اميرنشين

هـا را تكـان داد و از همسـايگان خـود يـاري       طوري كه جنبش نيرومندي از تعصب دينـي آن 
  خواست.

هـاي مجاهـد    هـا و سـاير دسـته    متعاقب آن سيل داوطلبانه نورماندي و اكـواتين و برگـوني  
را » صـليب «داشـتند  بـال پيرنـه را اشـغال كردنـد و سـعي      مسيحي از شهرهاي فرانسه سلسله ج

  ركدام نيز سهم خود را از غنائم مسلمين به چنگ آورند.نجات دهند، و ه
»اجازه » رم«به داوطلبان » گريگوري هفتم«نيز به خاطر همين معني تكان خورد و پاپ » مر

داد كه به نام دين جنـگ را آغـاز كننـد و در اراضـي مفتوحـه بـه نـام پـاپ حكومـت كننـد.           
بر ضـد اسـالم راه ميانـداخت رنـگ      بدينگونه بود كه دستگاه پاپ به هر جنگي كه مسيحيت

  داد. ديني مي
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اين شور ديني كـه   ي سايهبا اين وصف همانطور كه گفتيم طمع دنيا و نتايج مادي در زير 
  ويان و داوطلبان روشن ساخته بودند، جا كرده بود.جهاي جنگ آتش آن را در دل ءزعما

گـاهي در جبهـه    )1(كمپيـادور بينيم بعضي از جنگجويـان جسـور مسـيحي ماننـد      مثال مي
بينيم كـه فـاتحين در اراضـي مفتوحـه      جنگيد. و نيز مي مسيحي و زماني در صف مسلمانان مي

بينيم از عادات ملت مغلوب و  نمودند. بلكه مي آوري غنائم و كشتن مسلمانان مي اكتفا به جمع
  پذيرفتند! ها پيروي نموده و آن را مي آداب اجتماعي آن

شـد،   م طبقات از هر قسمت زمين كه از دست مسلمانان خارج مـي در اسپانياي مسيحي تما
يافتنـد و مـردم متوسـط رو بـه شـهرهاي       هاي جديدي مـي  گرديد. بزرگان تيول برخوردار مي

هاي آن فقر سابق و بدبختي خود را جبران كننـد. مـردم    آوردند تا با ثروت و نعمت جديد مي
و اراضـي حاصـلخيز و پرنعمـت آن روي    هـاي زيبـا    معمولي و كشـاورزان نيـز بـه سـوي دره    

  آب و علف شمال آسوده شوند. هاي خشك و نقاط بي آوردند تا از بيابان مي

                                           
1- Cidel Campeador-  ي اسپانياسـت. وي در سـال   سـواره نظـام نـام   » الدون ردريگوري ببـار «او همان

  ميالدي درگذشت. در فصل آينده از وي بيشتر سخن خواهيم گفت. 1099



  بسيج اروپا براي جنگ با اسالم

سـاخت،   اين علل و عوامل كه آتش كشمش دائمي ميان اسالم و مسيحيت را روشـن مـي  
رق كـرد. همـانطور كـه    هـاي صـليبي را متوجـه شـ     همان عوامل و عللي بود كه انديشه جنگ

شـمال افريقـا، اسـپانياي    » موحـدين «و » مـرابطين «هاي اسـالمي   انفجار اسالمي در زمان دولت
انگيخـت،   مـي  كرد، و حماسه سرائي و شور ملـت شـمال را بـر    مسيحي را تهديد به اشغال مي

روم  هاي دولت تابي مسيحيت و مخصوصاً ناراحتي همانطور نيز انفجار اسالمي در مشرق بر بي
  آورد. ها را به هيجان مي افزود و آن شرقي كه پناهگاه مسيحيت در مشرق بود، مي

حمـالت   .درخشـيد  در آن موقع اسالم با نيروي تازه و جواني كه دولت سلجوقي بود، مـي 
هــ) در   485 – 455لـب ارسـالن و ملكشـاه (   آهـا در زمـان    سلجوقيان و پيشرفت فتوحات آن

هـاي صـليبي را بـه صـدا      يترانه، زنگي بود كـه نخسـتين جنـگ   اراضي روم شرقي و ساحل مد
  درآورد.

اين جنگجويان ميراث دولت عباسي را تصاحب كرده، ارمنستان و آسياي صغير و شـام را  
در كمتر از يك ربع قرن اشغال نمودند، و چنانكه به تفصيل گفتيم سپاهيان دولـت بيـزانس را   

رده بودند، و در كنار دولت بزرگ مـابين سـند و   م) نابود ك 1071 – 463( مالزكرددر نبرد 
فــرات، ســلطنت روم اســالمي را نيــز در آســياي صــغير تأســيس نمودنــد و بدينگونــه حــدود  

  هاي درياي مرمره و سواحل مديترانه امتداد يافت. ها تا آب امپراطوري آن
ئرانش كـه  قسطنطنيه نيز در برابر اين خطر روزافزون، متوسل به ملل غرب شد. به عالوه زا

هـا نسـبت بـه     اماكن مقدسه فلسطين را زيارت كرده بودند نيز از مظـالم فـاتحين و تحكـم آن   
  ها، صدا به ناله و شكايت برداشتند. نصرانيت و شعائر آن

در آن موقع مردي در رأس كليسا قرار داشت كه از عزم و هوش فـراوان برخـوردار بـود.    
خطـر جديـد،   «بر تخت پاپي جلوس كرد. » وري هفتمگريگ«بود كه به نام » هلدبرانه«اين مرد 

پاپ را به وحشت انداخت و چنين ديد كه بايد دولت روم شرقي را كه بـراي حفـظ اروپـا از    
  جنگ از خطر نابودي نگاه دارد. ي حمالت مسلمين سد سديدي در شرق بود، به وسيله

  ك او بشتابند.بدين منظور پاپ از عموم امراي اروپا دعوت نمود كه به ياري و كم
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ولي پاپ علي رغم هوش و حزمي كـه داشـت نتوانسـت آن حماسـه پرشـور را كـه روح       
  مالت صليبي بر ضد اسالم بود، در امراي اروپا و مردم پديد آورد.ح

هـا كنـد كـه در     نورمانپاپ مردد بود كه به جنگ مسلمانان برود يا اين حمله را متوجـه  
اي از  اي بـه بـار نيـاورد، و جـز عـده      ت دعوت وي نتيجهزيستند. به همين جه جنوب ايتاليا مي

  جنگجويان جسور كسي دعوت او را اجابت نكرد.
جانشين وي وظيفه داشت كه برنامه پاپ گريگوري هفتم را زنده نگـاه  » اوربان دوم«پاپ 

روحاني پرشور و هوشمندي بود. او تنها از امرا  اورباندارد و آن را به مرحله عمل درآورد. 
  ؤسا دعوت به عمل نياورد، بلكه از مردم خواست كه در اين پيكار مقدس شركت جويند.و ر

رسانيد يك نفر راهب فرانسوي همشـهري او بـه    كسي كه دعوت او را به اطالع عموم مي
  رفت. بود كه از داعيان و مبلغان سالخورده به شمار مي »پطرس زاهد«نام 

ا در فلسطين زيـارت نمـود، سـپس بـه اروپـا      م) اماكن مقدسه ر 1093اين راهب در سال (
ها نسبت بـه قبـر مسـيح را     حرمتي آن ها از مظالم سلجوقيان و بي ترين داستان بازگشت و زننده

  بازگو كرد.
هاي اين راهب راست بود يا ادعا و مبالغه هرچه بود، اين نقل هـا و دعـوت وي    خواه گفته

  برانگيختن تعصب عمومي داشت.از مردم براي جنگ با مسلمانان تأثير مهمي در 
پطرس زاهد در حالي كه پـا برهنـه بـود و لبـاس زبـر پوشـيده و صـليب بزرگـي را حمـل          

گشت و براي طبقات مردم سخنراني  نمود سوار االغي شده در اطراف كشورهاي اروپا مي مي
 شـد و آتـش عطـش    شان برانگيخته مي گريستند و شور مذهبي نمود. از سخنان او مردم مي مي
  شد. ور مي ها براي گرفتن انتقام و استرداد قبر مسيح شعله آن

) مـيالدي،  1091جنبش سلجوقيان در آن زمان فروكش نموده، و به واسطه فوت ملكشاه (
  شان به هم خورده بود. سازمان دولت

ولي روحانيون كليسا و امراي غرب اعتماد به آن آرامش موقت ننمودند. بخصوص كه از 
ريافته بودند كه هرگاه اسالم رو به خاموشي رفـت، از جـاي ديگـر بـا انفجـار      تاريخ گذشته د

  گردد. شديدتري آشكار مي
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ديد كه بايد دولت روم شرقي تقويت  پاپ (اوربان) مانند سلف خود (گريگوري) الزم مي
يد تا بـر  آدانست كه يك دولت التيني در فلسطين روي كار  شود، با اين وصف مصلحت مي

نظارت كند، و مراقب حمالت اسالم از سمت جنوب و شـرق باشـد، همـانطور    بيت المقدس 
خواست امرا و رؤساي مسيحي دعوت آن را لبيك گفتند و جمعيت انبـوه خـود    كه كليسا مي

  را بسيج كردند.
هـاي   به دنبال آن سيل مسيحيان به طـرف شـرق سـرازير شـدند، و از اينجـا سلسـله جنـگ       

  معروف است، آغاز گرديد. يهاي صليب جنگبزرگي كه به نام 
طوائف جنگجوي اروپا به سرعت از راه قسطنطنيه روي به شرق نهادند، و پس از پيمـودن  
مملكت روم اسالمي كه تركان سلجوقي در آسياي صغير تأسيس نموده بودنـد، در مـاه ربيـع    

  هـ در جنوب به صوب سوريه و فلسطين پيش آمد. 491االول سال 
در مشــرق عــالم اســالم راه را بــه روي ايــن جنگجويــان همــوار در آن هنگــام همــه چيــز 

  ساخت. مي
خـود را تـا سـواحل شـام و آسـياي       صر كه قريب يك قرن دامنة سـلطنت دولت فاطمي م

  .1صغير توسعه داده بود، دچار فتور و انحالل شده بود
هـاي شـام را از قلمـرو فاطميـان جـدا سـاخته و بـه صـورت          تركان سلجوقي بيشـتر پايگـاه  

  درآورده بودند. مستقلهاي  ميرنشينا
هاي مستقل و كوچك در جزيره (شمال عراق) و شام، بدون پشـتيبان قـوي كـه     اين دولت

  به هنگام خطر روزافزون آن را نگاه دارد، مانده بودند.
آتش دشمني كه ميان خالفت عباسي و فاطمي بغداد و قاهره روشن شده بود، نيـز عوامـل   

هـا و تصـادم گونـاگون قـرار      ن منطقه كه تقدير آن را صحنه جنـگ پريشاني و ضعف را در آ
  ساخت. ور مي داده بود، شعله

                                           
1
اي نداشتند و پا به پاي دشمن عليه اسالم و  شود آنان از اسالم بهره ها دانسته مي با مراجعه به تاريخ ننگين فاطمي -  

  جنگيدند. [مصحح] مسلمانان مي
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هـا و   دانسـتند كـه بـراي فـتح پايگـاه      ها پوشيده نبـود، و همـه مـي    بر صليبي لخاين حقايق ت
  روند. مرزهاي مستقل و متخاصم كه قادر به دفع دشمن نيرومند نيستند، پيش مي

ها افتاد. اين شهر بعـد از مقاومـت    عظيمي بود كه به دست صليبينخستين پايگاه  انطاكيه
ممتد كه چندين ماه به طول انجاميد، به واسطة خيانت بعضي از زعمـاي محلـي سـقوط كـرد     

  م) 1098(
(شـمال لبنـان كنـوني) گذراندنـد و در      طرابلسمدتي را در مقابل ديوارهاي  ها صليبي

د آمد. سپس عزم خود را جزم نمودند و در حـالي كـه   اي اختالفات پدي ها، پاره آنجا ميان آن
ها بود، حركت پيروزمندانه خود را از سمت  در رأس آن» گودفري بويون«ها  رهبر بزرگ آن

  جنوب و ساحل مديترانه از سر گرفتند.
در آن اوقات قدرت امراي شام از ميان رفته بود. به طـوري كـه توفيـق نيافتنـد بـه سـرعت       

گوهر درخشاني بود كه  بيت المقدسآن خطر روزافزون مهيا سازند.  خود را براي تدارك
هـا   داشت. صليبي كرد و افكارشان را مشغول مي انظار جنگجويان مسيحي را به خود جلب مي

  ظاهر شدند.» بيت المقدس«ميالدي در مقابل برج و باروي  1099در سال 
ي از امـراي سـلجوقيان   بيت المقدس پيش از آن چند سال بود كه در حوزه حكومـت يكـ  

ها آهنـگ شـام نمودنـد، حكومـت مصـر كـه مالـك شـرعي          قرار داشت. هنگامي كه صليبي
فلسطين بود فرصت را غنيمت شمرد و سپاهيان خـود را بـه بيـت المقـدس فرسـتاد و آن را از      

از جانـب خـود بـراي آن    » افتخـار الدولـه  «دست سالجقه بيرون آورد. سپس حكمراني به نام 
  د.تعيين نمو
ها مجدداً بيت المقدس را محاصره كردند. شهر هنوز فاقد وسيلة دفـاعي الزم بـود!    صليبي

محاصره بيت المقدس چهل روز طول كشيد. در اين مدت مسلمانان از باال برج و باروي شهر 
كوبيـدن شـهر بـا     هـا توانسـتند بعـد از درهـم     راندند. ولي سرانجام صليبي ها را عقب مي صليبي
 1099يوليه سال  15و تيرها، برج و باروي شهر را اشغال كنند و بر آن مسلط شوند (ها  منجنيق

  م)
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ها هزار نفر از سكنه بيت المقدس را در مسجد اقصي و مسجد صخره و نقـاط   ها ده صليبي
گناهان رنگين نمودند. سقوط و قتل  ها را از خون بي ديگر حرم به قتل رساندند. و ساير قسمت

  مصيبت دردناك براي عالم اسالم بود. عام بيت المقدس
هـاي   ، و مملكت التيني در قلب ملتيافتها بدينگونه تحقق  رؤياي دستگاه پاپ و صليبي

هاي اسالمي  مسلمانان به عنوان پيروزي مسيحيت تأسيس گرديد! به مرور ايام اراضي و پايگاه
ه صـورت نيـروي   نيـز بـه سرنوشـت آن دچـار شـد و دولـت التينـي بـ        » بيت المقدس«اطراف 

  خطرناكي درآمد.
قدرت اسالمي در شام به حد كافي رو به ضعف نهاده بود. نيروي خالفت فاطمي در مصر 

ها بود، و  نيز به تحليل رفته بود. خود مصر هم در همان اوقات مطمح حمالت و مقاصد صليبي
  درخشيد. براي جنگجويان مانند در درخشان مي

داشـتند   مـي  دانستند و اگر آن ستون را از ميان بـر  و شرق مي ها مصر را ستون اسالم صليبي
هاي صـليبي شـام    توانستند بر سراسر شرق اسالم حكومت كنند. مملكت التيني و اميرنشين مي

گذشته از اين كه نسبت به طوائف جنگجوي صليبي مرز پيروزي معنوي مسيحيت بـود، رمـز   
  ها نيز بود. آرزوها و منافع دنيوي آن

م قرن نگذشته بود كه آتش جنگ دوم صليبي روشن شد. همانطور كه جنگ اول هنوز ني
زدن جهش اسالم در زمان سالجقه اتفاق افتاد و جنگجويان صـليبي بـه    صليبي به منظور عقب

بـه خـاطر    1147هــ   542طرف قسطنطنيه پيش آمدند. همينطور نيز جنگ دوم صليبي در سال 
 ا (اديسـا) پناهگـاه مملكـت    حـ بر شهر ر د الدين زنگيعماجنبش تازه سلجوقيان و استيالء

م نيـز بـراي    1188هــ   584م) آغـاز شـد. جنـگ سـوم صـليبي سـال        1144التيني در شـمال ( 
و استيالي وي بر بيت المقدس، و نابودي  صالح الدين ايوبيزدن قيام مصر در عهد  عقب

  وقوع پيوست. راند، به مملكت التيني كه نزديك به نود سال در فلسطين حكم مي
جنبش اسالم در آن موقع نيرومند و عالي بود به طوري كه آناطولي و روم شرقي را تهديد 

كرد. و لذا بزرگترين پادشاهان مسيحي اين عصر ريچارد شيردل پادشاه انگلـيس   به اشغال مي
  براي جلوگيري از اين خطر روزافزون با سرعت و اضطراب به سوي فلسطين حركت كرد.
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هاي اروپا درگير شـد، و   با سپاهيان فرانسه و انگليس و آلمان و ساير دولت  جنگمصر در 
  انگيزي به مهاجمين دادند. هاي عبرت سربازانش درس

سپاهيان فرنـگ  پارچه ساختن مسلمانان  ايوبي پس از يكصالح الدين ابرمرد فاتح سلطان 
هـا را پـر از    آن ايـام دل  را سخت درهم كوبيد و كار به آنجا رسيد كه نيروي جنگي مصر در

  هيبت و هراس نموده بود، و آرزوهاي مسيحيت در شرق به يك باره فرو ريخت.
هـاي غـارتگر    ميالدي به صورت دسـته  1204 –هجري  600جنگ چهارم صليبي در سال 

زيستند درآمد، اين عده اعضاي بـدن دولـت بيـزانس را ميـان      ها در قسطنطنيه مي كه سران آن
  ند و دست از فداكاري در جنگ مقدس كشيدند.خود تقسيم كرد

هاي مصر  ) نيروهاي خود را در آب647هـ) و هفتم ( 614سپاهيان صليبي در جنگ پنجم (
اي از دســت داد و جنــگ بــا شكســت كامــل و  نتيجــه در برخوردهــاي بــي» ميــاط«و اراضــي 

  ها پايان يافت. شدن قدرت صليبي متالشي
هـا توانسـتند بيـت المقـدس را بـراي مـدتي مسـترد         بيهـ صلي 625اما در جنگ ششم سال 

  دارند.



  هاي صليبي پس از جنگ

خطـر اسـالم، و    ي گرديد، انگيـزه  هاي صليبي بر محور آن مي اي كه جنگ اين بود انگيزه
  جنگ مرگ و زندگي ميان اسالم و مسيحيت.

براي جنـگ  كليسا توانست به منظور حفظ قدرت خود به نام دين، امراي مسيحي اورپا را 
با اسالم ترغيب كند، و توانست كه در اعصار طوالني اين انگيزه آميختـه بـه تعصـب و شـور     
ديني را در اجتماعـات مسـيحي پخـش كنـد، و جنگجويـان قـرون وسـطي را بـراي حمـالت          

  ، بسيج كند.مرات دنيوي آن هم اندك نبودبزرگي به خاطر تأمين مقاصد خيالي كه ث
را بپوشاند،  جنگجويانهاي مادي زعماي  مقاصد دنيوي و هدف اين انگيزه ديني نتوانست

و جنگجويان را به زيـر آن گـرد    ءهمانطور كه دين مانند پرچمي در دست كليسا بود كه امرا
ؤثري در دست جنگجويان و رؤسـا بـود تـا بـدان وسـيله      م ي آورد، دعوت ديني نيز وسيله مي

  ا را نسبت به خود تضمين نمايند.ه عامه مردم را بسيج كنند و اطاعت و خضوع آن
هرچند سران مسيحي، جنگجويان خود را با نوعي از شـور و حماسـه دينـي راضـي كـرده      

هـا را بـه آن مخـاطرات     اي بـود كـه آن   م بود كه طمع دنيـا بزرگتـرين انگيـزه   بودند، ولي مسّل
هـا   ن آنافكند، بلكه از همان آغاز كار اختالف بر سـر قـدرت و رياسـت در ميـا     خوفناك مي

  پديد آمده بود.
گـود فـردي   «شـود. مـثال    هاي صليبي ديـده مـي   دليل ما شواهدي است كه در بيشتر جنگ

و امراي همكاران او در آغاز جنگ نخستين، تعهد كردند كه در كشورهاي مفتوحه » بويومن
به نام پاپ حكومت كنند، ولي وقتي به قسطنطنيه رسـيدند متعهـد شـدند كـه در مقابـل عبـور       

  اهيان صليبي از اراضي دولت روم شرقي، در ممالك مفتوحه به نام امپراطور حكم برانند!سپ
هـاي شـديدي    نرسيده بودند كه اختالفات و كشـمكش » انطاكيه«و » به طرسوس«اما هنوز 
از همكاران خود جـدا شـود و   » بلدوين«ها پديد آمد. اين اختالف موجب شد كه  در ميان آن

  گردد.مستقر » حمص«در ايالت 
  شد كه به طرف جنوب برود.ناستقرار يافت و حاضر » انطاكيه«نيز در » بوهموند«
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 لاستقال »بيت المقدس«و نيز در » گودفر«شد و » طرابلس«مشغول فتح » ريمون دي تولوز«
هاي  يافت. بدينگونه هريك اميرنشين جديد به نام خويش ناميد و براي خود نگاه داشت. كاخ

  دند و امالك وسيعي را به خود و كسان خود اختصاص دادند.شخصي در آن بنا كر
چنانكه ديديم لشكر پنجم صليبي به اراضي مقدسه نرسيد و در قسطنطنيه استقرار يافت، و 

لرزانـد فـرو رفتنـد، و در آخـر هـم در صـدد        امراي آن در دسائسي كه تخـت قياصـره را مـي   
  تا بتوانند به زيارت قبر مسيح بروند. برآمدند كه اعضاء بدن دولت روم شرقي را به بلعند

هاي صليبي به دو  هاي جنگ توانيم از آنچه گفتيم نتيجه بگيريم كه انگيزه هم اكنون ما مي
  .كند: يكي معنوي است و ديگري اجتماعي و مادي عامل اساسي بازگشت مي

ي عامل اول تحريك عواطف و عقايد ديني بود. ديديم كه مسيحيت از قـرن هفـتم مـيالد   
با اسالم كشمكش داشت و بعد از آن كه خود را در برابر اسالم مغلوب و محكوم به فنـا ديـد   

  در اسپانيا محصور كرد.را آن را از اروپا به عقب راند و در پايان اسالم 
هاي زائران قبر مسيح و  هاي صليبي يك جنبش آني نبود كه داستان و نيز ديديم كه جنگ

ر ساخته باشد، بلكه جنبش اسالم تتمه و پلة آخر پيكار بزرگي دعوت پطرس زاهد آن را منتش
بود كه به مدت چهار قرن ميان اسالم و مسيحيت جريان داشت. نمايشگاه اين جنـگ تـا قـرن    

  هاي صليبي آن را به آسيا منتقل ساخت. يازدهم ميالدي در اروپا وجود داشت، سپس جنگ
توانيم به نظـر آوريـم كـه     مقارن بدانيم، مي وقتي ما توانستيم حوادث اين دو زمان را باهم

  اي نمايش عرضه داشت كه نظير آن را اسالم در اروپا ارائه داد. مسيحيت مدتي در آسيا پاره
اسالم در اسپانيا مستقر بود، و در آنجا امارات و كشـورهائي تأسـيس كـرد، مسـيحيت نيـز      

ودند و كشـور التينـي و سـاير    هـا نيـز سـوريه را گشـ     مانند آن را در آسيا معمـول داشـت. آن  
  هاي كوچك را تأسيس نمودند. اميرنشين

  ها با مسلمانان نيز از جهاتي نظير برخورد مسلمانان در اسپانيا با مسيحيان بود. برخورد آن
به عبارت ديگر مملكت مسيحي بيت المقدس در مشرق از جهاتي نظير دولت اسالمي در 

ارزه دائمي اين دو نظام بزرگ بود كه عالم قديم را گاه بزرگ و روح مب غرب بود. ولي جلوه
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هـاي   به زير پرچم خود درآورده بود. جنگ اسالم و مسيحيت كه نقطه اوج خود را در جنگ
  صليبي تماشا كرد.

كه گفتيم مادي و اجتماعي است، بازگشت به وضع اروپا در قرن يازدهم  اما عامل دوم
هـا را گرفتـار    باري رسـانده و آن  روپا را به جاي اسفداري كار اجتماع ا كند: نظام سرمايه مي

كـرد و   تـر و جـامعتري جسـتجو مـي     بند و زنجير نمـوده بـود. اروپـا در آن روزهـا افـق وسـيع      
  خواست از ميان كمربند تنگي كه او را محصور كرده بود بگذرد. مي

هاي  روهها تحقق بخشيد. به همين جهت گ هاي صليبي اين افق را براي آن دعوت به جنگ
بينند! و  ها زندگي بهتر و روشنتري مي مختلف چنان به آن رو آوردند كه گوئي در آن جنگ

  يابند. آينده آن را سرشار از آرزوهاي طوالني مي
هاي صليبي نخستين حادثـه عمـومي اروپـا بـود. چـه بسـا كـه مهمتـرين امتيـاز ايـن            جنگ

هـاي   شـركت جسـتند. قبـل از جنـگ     زيرا تمام اروپا در ايـن جنـگ   ؛ها نيز همين باشد جنگ
بينيم كه اروپا تنها براي يك عاطفه تكان بخورد و يا به خاطر يك موضوع وارد  صليبي ما نمي

  عمل شود.
اروپائي نبود، بلكـه در هـر كشـوري بـه عنـوان يـك        ي هاي صليبي تنها يك حادثه جنگ

  كردند. فكر مي قسمواقعه ملي تلقي شد. در هر كشوري هم طبقات اجتماع يك 
 ي پادشاهان و رؤسا و كاهنـان و بازرگانـان و مـردم عـادي و كشـاورزان همگـي در بـاره       

كردند. از ايـن   اي يك نواخت داشتند و به صورت واحدي عمل مي هاي صليبي انديشه جنگ
هاي اروپا عامل وحدت معنوي، بلكه سرآغاز وحـدت خـود    هاي صليبي براي ملت رو جنگ
  اروپا بود.

نزديك به  ،هاي وحشيانه كه مسيحيت و تعصب اين جنگ ي بينيم كه در باره ما نيازي نمي
زيـرا پـيش از ايـن بسـياري از متفكـران و مورخـان        ؛دو قرن در مشرق پديد آورد نظر بدهيم

  آن نظر داده اند. ي غربي در باره
گويد بـه نقـل    ها سخن مي اين جنگ ي انگيزي را كه در باره دانيم كه قسمت غم كافي مي

  براي خوانندگان نقل كنيم:» ادوارد گيبون«ها  از بزرگترين مورخ مسيحي و متفكر آن
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آن ماننـد علـت    ي براساس تعصب وحشيانه استوار بود. مهمترين ثمره» هاي صليبي جنگ«
خواست با غنـائم مقدسـي كـه يونـان و      رفت مي آغاز آن بود. هركس به زيارت قبر مسيح مي

گشـت،   نهـاد يـا بـه عقـب برمـي      دد. هر قدمي كه بـه جلـو مـي   فلسطين پخش نموده بود برگر
  ها بود! اي از معجزات و پيشگوئي گوشه

ها با خرافـات جديـد فاسـد     اي آلوده شد و عادت آن هاي تازه ها با افسانه عقيده كاتوليك
  گشته بود.

از چشمه ويرانگر اين جنگ مقدس بـود كـه احكـام محكمـه تحقيـق و تفتـيش عقايـد و        
هاي ديني، و پس از آن پيشرفت شعائر  راهبان فريبكار، و به دنبال آن مفاسد آزاديهاي  گروه

شـان بيـدار شـده بـود،      هائي كه با حيات عقلي و دينـي  ينگذاشتن روح التي پرستي و غافل بت
  جوشيد!

اگر قرن نهم و دهم (ميالدي) عصر تاريكي بوده، عصـر سـيزدهم و چهـاردهم (مـيالدي)     
  .)1(مي باشد تاعصر سخافت و خراف

بينيم كه بگوئيم كشمكش بين اسالم و مسيحيت هنوز باقي است، و غـرب   آيا ما نيازي مي
هـاي   استعمار سياسي و اقتصادي، با اسـلوب  ي در عصر ما نيز حمالت صليبي خود را در سايه

  كند؟! هاي تمدن و تهذيب اخالق و علم و فرهنگ بر ضد اسالم تنظيم مي جديد در لباس
***  

هـاي صـليبي بگيـريم و آثـار سياسـي و اجتمـاعي آن        درس عبرتي كـه بايـد از جنـگ    اما
  موضوعي است كه مقام گنجايش بررسي آن را ندارد.

هاي صليبي باعث تحرك و قيام اقـوام اروپـائي    توانيم به طور اجمال بگوئيم كه جنگ مي
كـه آزادي طبقـات   شد، و جامعه اروپائي از قيد و بند طوايف بزرگي از جنگجويـان و رؤسـا   

  ها را در معرض خطر قرار داده بودند نجات داد. متوسط و عامه مردم و حقوق آن
هاي صليبي غنائم زيادي از شرق بـراي تمـدن غربـي نيـاورد. غنيمتـي كـه        به عالوه جنگ

هـاي خانمـان    تمدن غربي از سرچشمه تمدن اسالمي گرفت، بيشـتر بـود. نـه در اثنـاي جنـگ     

                                           
1- Gibbon: Roman Empire, CH. Lxi- .انحطاط و سقوط امپراطوري روم  
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يدان صلح و در سرزمين اسپانيا و سيسيل در زماني كه اسالم و مسيحيت در برانداز، بلكه در م
  آمدند و با يكديگر تفاهم و همكاري داشتند. هم كنار مي موارد بسياري با

هـا   هاي متعصب كـه همكـاري آن   هاي وحشيانه و جمعيت ولي مشرق از توسعه اين جنگ
  بست.فقط آتش و شمشير و تحصيل ذخائر و غنائم بود، طرفي ن



  سالح آتشين يوناني

  هاي صليبي و نقش آن در جنگ

و اهميت آن به عنوان يك وسـيله مـؤثر    »آتش يوناني«در سابق اشاره به سالحي به نام 
هـاي   انگيز و نقشـي را كـه در جنـگ    نموديم. اينك به شرح تاريخ پيدايش اين سالح شگفت

  ورزيم. دنياي قديم داشته است، مبادرت مي
بـرده اسـت. از    هـا بـه كـار مـي     ها و وسائلي داشته كـه در جنـگ   ست سالحروز نخ زبشر ا

قديمترين اعصار تاريخي ذهن بشر متوجه ابتكار اين وسائل بوده است. هنگامي كه ما وسـائل  
كنيم كـه چقـدر پيشـرفت     هاي قديمي را با آنچه امروز وجود دارد مقايسه مي جنگي و سالح

تـوانيم از   خشكي يا دريا يـا هـوا يـا در عـالم اتـم، نمـي      كرده و تا كجا رسيده است، خواه در 
  شگفتي خودداري كنيم.

ايــن فــرق فــاحش و فاصــله زيــاد مــانع از ايــن نيســت، مــورخي را كــه ســرگرم بررســي   
هـاي مختلـف خـود، بـه منظـور دفـاع از        گذشتگان است، از آنچه بشر پيشين در تمـدن  تاريخ

  خويش ابداع كرده است، دچار شگفتي نسازد.
غـافلگيري و تخريـب جنگـي     ةدر قرون وسطي، خطرناكترين وسيل» الح آتشين يونانيس«
  بود.

حمايـت دولـت روم    ي جنگي و تنها وسيله رابزانگيزترين ا اين سالح در چند قرن شگفت
  رفت. شرقي به شمار مي

همين وسيله دفاعي بود كه دولت روم توانست با آن حمالت دريائي مسلمانان را از حدود 
آن توانسـتند آنچـه را از ميـراث     ي احل خود عقب براند، و جانشينان قسطنطين به وسـيله و سو

  دولت روم در دست داشتند حفظ كنند.
اين سالح كه نقش بزرگي در تاريخ قرون وسطي بازي كرده است، درست معلوم نيسـت  

وسـيله  از چه تاريخي پديد آمده است. نخستين بـار در اواخـر قـرن هفـتم مـيالدي بـه عنـوان        
  مناسبي براي نابودي بود.
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در بعضي از نقوش و رموز آشوري هسـت كـه رهـاكردن آتـش بـر شـهرهاي محصـور و        
  هاي دشمن در شهر بابل، يكي از وسائل جنگي بوده است. سرباز خانه

قبـل از   429يونان (» پالتيه«در محاصره شهر » ها اسپارت«كند كه  نقل مي توكو تيدوس
هاي آتشيني از چوب مخلوط با جيوه و گـوگرد آتـش    هر را با گويميالد) تصميم گرفتند ش

  بزنند.
هائي مملـو از جيـوه و    كنندگان، ظرف قبل از ميالد) نيز محاصره 424( دليومدر محاصره 

اي هـواي درون تنـه    ال را روي ديوارهاي شهر نهادند و به وسيله پارچـه پيچيـده  غگوگرد و ذ
  .)1(ساختند عل ميدرخت را به آن رسانده و آن را مشت

كند كه در ايـن عصـر، چيـزي مركـب از گـوگرد و جيـوه و ذغـال و         نقل مي» تاسيتوس«
هـاي   رود. ايـن سـالح جنگـي را در كشـتي     هاي دريائي بـه كـار مـي    كرك و كنان در جنگ

هـاي   ور است بـه طـرف عقـب كشـتي     دهند و در حالي كه شعله كوچك سريع السير قرار مي
قبل از ميالد نفت هم به اشياء تركيـب شـده    350نگاه در حدود سال كنند. آ دشمن پرتاب مي

  اين سالح افزوده شد.
هاي بعد تا سه قرن، سالح آتشين را مركب از ايـن   مورخاني كه بعدها آمدند وقايع جنگ

مزبور تكامل يافت و باروت و روغن و پيه بـه آن افـزوده شـد و     حمواد دانسته اند، سپس سال
  .آتش يونانيمورد استفاده قرار گرفت، و در آن اوقات مشهور شد به  هاي صليبي در جنگ

رفت، آن آتش يوناني نبود كه  هاي صليبي به كار مي ولي اين سالح آتشيني كه در جنگ
شد، و تاكنون مواد تركيب يافتـه   ها و مسلمانان استعمال مي هاي دريائي ميان بيزانس در جنگ

  آن درست شناخته نشده است.
مـورخ   برفيـرو جنتـوس  دانـد.   هاي ديني بيزانس آن را ناشي از وحي الهـي مـي   هافسان«

اي از آسمان به قسطنطين اول داده  دولت بيزانس عقيده داشت كه اسرار آتش يوناني را فرشته
  .)2(ها بخشيده بود بود، و اين موهبت و بركتي بود كه خداوند به رومي

                                           
1- Thucydides: Peloponnesian War, CH. WIII 18 - XIV 

  سقوط و انحطاط امپراطوري روم. -2
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ها سـه قـرن بعـد در     ن اسلحه جنگي بيزانسولي آنچه مسلم است اين سالح آتشين در ميا
  پديد آمد. –م  685 – 648زمان قسطنطين چهارم (پوگوناتوس) 

شام در خـدمت عـرب   » هليوبوس«بود كه در شهر » كالينكوس«مخترع آن مهندسي به نام 
بود و از آنجا گريخت و به قسطنطنيه رفت. بعضي هم گفته اند كـه وي يـك فـرد مصـري از     

  مصر بود.» يسهليوبول«مردم 
زيـرا شـيمي از قـرون اوليـه در نـزد مصـريان علـم         ؛تـر باشـد   ممكن است اين قول درست

  درخشاني بود، و مردم مصر در آن علم نظريات جالب و اختراعات بزرگي داشتند.
قسطنطنيه توسـط مسـلمانان    ي اهميت اين سالح (آتش يوناني) براي اولين بار در محاصره

هـاي   ـ) زيرا در آن جنگ بارها اين سـالح آتشـين بـه طـرف كشـتي     ه 48م  668شناخته شد (
جنگي مسلمين پرتاب گرديد و تعداد زيادي از آن را غرق كرد و بـه دنبـال آن مسـلمانان بـه     

  طرف جنوب بازگشتند و دست از محاصره پايتخت دولت روم شرقي كشيدند.
ننـد بسـياري از كارهـاي    انگيز چنانكه گفتيم ما اما اسرار تركيب اين سالح آتشين شگفت

ابهـام پوشـيده    ي مصريان قديم (كه در دوران علوم جديد نيز سر بسته مانده) همچنان در پرده
  بود.

توان اسـتنتاج كـرد    مي» آتش يوناني«ها به  به عالوه از اقوال مورخان بيزانسي و اشارت آن
ن شـناخته نشـده   كه سالح مزبور از گاز نفت و گوگرد و جيوه و چيزهاي ديگري كـه تـاكنو  

  است، تركيب يافته بود.
هـاي آتشـي كـه از آن     آورد و شـعله  اين سالح دود غليظي و انفجـار بزرگـي بوجـود مـي    

سوزانيد. در  شد و به سرعت همه چيز را مي خاست در آن واحد به باال و پائين كشيده مي برمي
گي بيشـتري داشـت و   گرديد و سوزند ورتر مي شد، بلكه شعله برخورد با آب نيز خاموش نمي

باروت را نيـز در  » كالينكوس«ساخت. گويا مخترع آن  فقط خاك و سركه آن را خاموش مي
  جار را توليد كند.نفتركيب آن داخل كرده بود تا اين ا

ولي اشكالي كه هست اينست كه باروت تا پيش از قـرن سـيزدهم مـيالدي شـناخته نشـده      
  بود!
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يخ اسلحه و ذخاير جنگي نوشته نتيجه گرفتـه اسـت   در كتابي كه راجع به تار هايم كلنل
محتوي مقداري قير بود و علـت اشـتعال آن در برخـورد بـا آب نيـز همـين       » آتش يوناني«كه 

  معني بوده است.
بنابراين، سالح مزبور مركب از گاز نفت و گوگرد و قيـر و جيـوه بـوده كـه چنـان آتـش       

بـوده  » جنـگ  شآتـ «و » آتش گسـترده «ه اي داشته است. به همين جهت نيز موسوم ب گسترده
  .)1(است
هاي زمينـي و   به هنگام تالقي صفوف لشكر و در اثناي محاصره، در جنگ» آتش يوناني«

ها يا ديوارهاي شهر در ظرف بزرگي يـا   رفته است. اين سالح از بلندي برج دريائي به كار مي
ف كـرك ومـو، بـه سـوي     هاي مشتعل آهني يا سنگي يـا در تيرهـاي پيچيـده در اليـا     درگوي

  آورد. شد و در دم ماده سيال مشتعلي به وجود مي دشمن رها مي
هـاي   شـد، سـپس از لولـه    زا به كشـتي حمـل مـي    هاي دريائي اين سالح آتش اما در جنگ

هاي هواسنج در جلو كشـتي قـرار داشـت بـه سـوي هـدف رهـا         طويل مسي كه بر روي تلمبه
  .)2(گرديد مي

هـا از   سراسر اين سالح هولناك را مكتوم داشته بودنـد و قـرن   هاي طوالني ها مدت رومي
  كردند. آن در جنگ با دشمنان خود استفاده مي

دادند. بدون اين كه راز ساختن آن را براي ايشان  هاي خود هم مي پيمان گاهي آن را به هم
  فاش سازند.

سماني است، آ ي قسطنطين هفتم در تاريخ خود معتقد است كه اين رازپوشي، يك فريضه
اين سالح آتشين به سوي قسطنطين بزرگ فرستاد  اي كه خداوند به منظور كتمان سرّ و فرشته

                                           
1- Ency. Brite. Art. Greek. Eire 

زا نبـوده   هاي كنوني تكامل يافته اين سالح آتش هاي سفاين جنگي امروز. آيا توپ هاي توپ مانند گلوله -2
يحات بعدي خواهيد دانسـت كـه سـالح آتشـين در دسـت مسـلمانان بـه صـورت همـين          است؟ در توض

  هاي كنوني درآمد. (مترجم) توپ
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به وي اعالم داشت كه واجب است پادشاه و رعيت راز اين نعمت را مكتوم بدارنـد، و گرنـه   
  باز زده و گرفتار خشم و عذاب الهي خواهند شد! از امر خداوند سر

هـاي روم شـرقي مـدفون     آتشين نزديك به چهار قرن در كارخانهبدينگونه راز اين سالح 
ماند، تا اين كه در اواخر قرن يازدهم ميالدي مسلمانان به آن دست يافتند. آگاهي مسلمين يـا  
از راه تحليل و كاوش بوده است و يا به وسيله بعضي از روميان كه به اسالم گرويدنـد بـه راز   

  آن پي بردند.
***  

ن كساني بودند ه در معرض غافلگيري پرتاب آتش يوناني قرار گرفتنـد و  مسلمانان نخستي
در معـرض  م)  668هـ  48ها براي اولين بار در محاصره قسطنطنيه ( پي به اهميت آن بردند. آن

  ند.خطر آن قرار گرفت
ها و سربازان مسلمين رها ساختند و بارها ناوگان و سـربازان   ها آن را به روي كشتي يوناني

نظمي نمودند. همين سالح آتشـين بـود كـه حمـالت مسـلمين را       م را دچار تشويش و بياسال
هـاي   بارها از مقابل ديوارهاي قسطنطنيه عقب زد و چنانكه گفتيم بـه سـوزاندن بيشـتر كشـتي    

  جنگي مسلمين منتهي گشت.
تر و دردنـاكتر بـود. بـه     مسلمانان سخت م) ضربت آن بر 717 -هـ  99ي دوم ( در محاصره

را با سـپاهيانش و ناوگـان انبـوهش از    » مسلمه بن عبدالملك«سپاه اسالم  ي وري كه فرماندهط
كنار ديوارهاي قسطنطنيه عقب زد و ناگزير ساخت كه با نيروهـا و سـفاين خـود در مراكـزي     
دور از سواحل اروپائي بسر برد، و به دنبال آن مسـلمه دسـت از محاصـره قسـطنطنيه كشـيد و      

ياي اژه نهاد. در محاصره قسطنطنيه بزرگترين نيروئي كـه تـا آن روز اسـالم    روي به جزائر در
  براي جنگ با نصرانيت بسيج كرده بود، از ميان رفت.

مبالغه نيست كه بگوئيم همين سالح آتشين يوناني بـود كـه نقشـه خلفـاي امـوي را بـراي       
دولـت روم شـرقي و    ناگزير سـاخت كـه از  آنان را م زد و ه گشودن اروپا از راه قسطنطنيه به

د، و بـه جداسـاختن   ند و منظور خود را از راه شمال افريقا عملي سـاز نمشرق اروپا چشم بپوش
  د.ناندلس و (اسپانيا) از اروپا قانع گرد



    

  دهنده در تاريخ اسالم هاي تكان صحنه    142
    

هـاي خالفـت    و نيز مبالغه نيست كه بگوئيم همين آتش يوناني بود كه موجـب شـد برنامـه   
ي ئـ نيه تغيير دهد، و به صورت حمالت جزعباسي را در گشودن آسياي صغير و اشغال قسطنط

هاي عباسـي و روم شـرقي را سـرگرم نبردهـاي      ها دولت و فتوحات كوچكي درآورد و مدت
  مرزي كند.

همين آتش يوناني بود كه پايتخت دولت بيزانس (روم شرقي) و مرزهاي آن را در اعصار 
  نمود. طوالني از خطر نبردهاي دريائي اسالم 

ها  كه اگر آتش يوناني در چندين قرن سالح هولناكي در دست يونانينبايد فراموش كرد 
ها) بود، ولي بعد از آن كه مسلمانان پي به اسرار آن بردند، به صورت سالح كوبنـدة   (بيزانس

هاي صـليبي نقـش مهمـي را ايفـا كـرد.       ها درآمد. مخصوصاً در جنگ هولناكي در دست آن
كردند. به طوري كه در ميان سـربازان و   ستعمال ميسربازان مصري آن را در خشكي و دريا ا

وجود داشـتند. همـين سـالح اسـالمي     » رهاكنندگان آتش«اي به نام  ناوگان جنگي دستة ويژه
بـر  » منصـوره «و » دمياط«هاي  بود كه هجوم فرنگيان را از سواحل مصر عقب راند و در جنگ

  .)1(ها باريدن گرفت سر آن
اي را كه اين سالح به فرنگيان وارد ساخت در كتـاب   مهمورخ فرانسوي دي گوانفيل صد

شـكافد ماننـد    چنان امواج هوا را مـي «گويد:  شرح داده و مي» تاريخ لوئي مقدس«خود به نام 
هاي خود را بگشايد، داراي دودي غليظ اسـت، و بـه دنبـال     عقابي بلندبال كه به يك باره بال

گردد. و روشني آن ظلمت شـب را   رق رها ميشود و به سرعت ب آن صدائي رعد آسا بلند مي
دهد كـه   زدايد. سپس وحشت خود و همراهانش را از مشاهده آن شرح داده و توضيح مي مي

  .)2(چگونه به صفوف فرنگيان اصابت نمود
زا را بعد از كشف آن نگـاه دارنـد،    ظاهراً مسلمانان نيز توفيق يافتند اسرار اين سالح آتش

  قبل از ايشان راز آن را مكتوم داشتند. ها نيز چنانكه يوناني

                                           
  و بعد از آن. 221، ص 1ج » خطط مقريزي«هاي دمياط و آتش و سالح سوزنده در  نگاه كنيد به جنگ -1
  د.را به طور مفصل خواهيد دي» دي گوانفيل«در فصل دوازدهم همين كتاب روايت  -2
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نشين  در حمالت دريائي اسالم به سواحل ايتاليا و جزائر درياي مديترانه و مرزهاي مسيحي
را بر ضـد دشـمنان خـود بـه      آتش يونانيبينيد كه مسلمانان  هاي صليبي مي آن، و در جنگ

  بردند. كار مي
به مسلمانان اندلس منتقل شـد و  » يوناني آتش«آيد، راز استعمال  و نيز چنانكه به دست مي

هاي خود بر ضد دشمنان مسيحي شـمال اسـپانيا مـورد اسـتفاده قـرار       ها نيز آن را در جنگ آن
  دادند. مي

بـراي  » موحدين«از نواحي مغرب اسپانيا، سربازان دولت اسالمي » لسبله«در محاصره شهر 
هـا و مـواد    ي به كار بردند كه سـنگ پادشاه كاستيل ابزار آلفونس دهمراندن سپاهيان  عقب
  كرد. زا را با صدائي رعدآسا به سوي لشگرگاه مسيحيان پرتاب مي آتش

نيـز از اواخـر قـرن سـيزدهم مـيالدي، آالتـي نظيـر آن را در پيكـار بـا           غرناطهپادشـاهان  
  مسيحيان مورد استفاده قرار دادند.

  وده است.دانيم كه اين ابزارهاي جنگي در واقع چه ب ما درست نمي
كند كه  آن گفته اند تصور مي ي انسان از مطالعه آنچه مورخان اسالمي و اسپانيائي در باره

ساختن باروت را كشف كرده بودنـد. و   ها توپ بوده است، و مسلمانان در آن زمان اسرار آن
 بر تولد شـگارتز اين در صورتي است كه مسلم بدانيم مسلمانان پيش از آن كشيش آلماني 

  قرن چهاردهم ميالدي، موفق به كشف باروت شده اند. ي يمهدر ن
رسد كه اين آالت و ادوات جنگي همان وسيله پرتاب آتـش يونـاني بـوده     ولي به نظر مي

و مسلمانان اسـپانيا آن  » موحدين«است كه با گذشت زمان تكامل يافته بود، و سربازان دولت 
  را از مسلمانان مصر و تونس گرفته بودند.

مسلمانان اسپانيا توپ و ادوات امثال آن را براي نخستين بار در جنـگ طريفـه سـال     ظاهراً
هجري كه ميان سپاهيان مغرب به فرماندهي سلطان ابي الحسن مريني، و سـپاهيان اسـپانيا    742

به فرماندهي آلفونس يازدهم پادشاه كاسـتيل درگرفـت، بـه كـار بردنـد. همچنـين مسـلمانان        
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هــ   742بر ضد مسيحيان بـه سـال    Algeciras )1(دفاع از جزيره خضراادوات مشابهي را در 
  مورد استفاده قرار دادند.

هنگـام رهاشـدن صـداي وحشـتناك داشـته تأييـد       » آتـش يونـاني  «ما نيز اين نظريه را كـه  
كنيم. اين معني مانع از آن نيست كه بگوئيم مسلمانان اسپانيا نخست آتش يوناني را به كار  مي

باروت را بر آن افزودند، و توانستند از آن توپ بسازند و در جنگ بـا مسـيحيان    بردند، سپس
  به كار برند.

هـاي قـرون    و سرگذشت نقشـي را كـه در جنـگ    سالح آتشين يونانياين بود داستان 
وسطي بازي كرده است. چنانكه مالحظه نموديد اين سالح عامل بسيار مؤثري براي حمايـت  

  ون از حمالت دشمنان آن مخصوصاً مسلمانان بوده است.دولت روم شرقي درگذشت قر
انقالب بزرگي در فنون جنگي پديد » ديناميت«توانيم بگوئيم كه آتش يوناني مانند  ما نمي

زدن دخـائر و سـفاين بـه جـاي      زيرا آتش يوناني با اين كـه آثـاري از نـابودي و آتـش     ؛آورد
هاي  رسانيد. و پوشش جنگجو نمي گذاشت، ولي صدمات عظيمي به صفوف لشكر و افراد مي

  برد. جنگي مانند زره و كمربند و كاله خود و غيره را از ميان نمي
رفت كه از لحـاظ ضـربت و صـدمه كمتـر از      به عالوه آالت ديگري در جنگ به كار مي

ها شهرهاي محاصـره شـده را    د؟ مثالً منجنيق (جرثقيل) ساخت مسلمانان، قرنوآتش يوناني نب
هـا و سـاير ملـل نصـارا را بـه       مود، تيرهاي تيراندازان مسلمانان نيـز زمـاني رومـي   ن مرعوب مي

  وحشت انداخته بود.
بلكه بايـد   ؛هاست هاي انسان ترين ابزار تخريب و نابودكردن جان وحشتناك ديناميتاما 

  .)2(باري است كه انسانيت بدان مبتال گشته است ترين وسيله نكبت گفت دردناكترين و شوم

                                           
  اي از شهرهاي ساحلي اسپانيا مقابل مراكش. (مترجم) جزيره -1
بـارتر   اين را ما پيش از جنگ دوم جهاني نوشته بوديم. جنـگ دوم جهـاني سـالحي دردنـاكتر و مصـيبت      -2

تواند در چند لحظه يك شهر بزرگ  هاي اتمي است كه مي براي انسانيت به ميدان آورد، و آن هم بمب
ازد، و صدها هزار تن را از ميان ببرد. شايد هيروشيما و ناكازاكي كه اولين قتلگـاه ايـن   را به كلي نابود س
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انگيز بود، از آنچه آينده از آثار و نتايج اين سالح نابودكننده پنهان داشته است، به مراتب  سالح وحشت

  تر  جلوه كند. (مؤلف) ساده



  طليطله سقوط

  )م 1085 -هـ  478(

زيسـت و از حكومـت    اندلس يا اسپانياي اسالمي نزديك به سه قرن به طور يكپارچـه مـي  
نمـود، و در داخـل شـبه جزيـره ايبـري دشـمني غيـر از اسـپانياي          مركزي واحدي اطاعت مـي 

ر در خالفـت امـوي انـدلس پديـد آمـد و دولـت       وشناخت. هنگامي كه عالئم فت مسيحي نمي
بر آن چيره شد و عمال قدرت آن را سلب كرد، به طوري كه جز صورت » بني عامر«د نيرومن

م) نيـز   1099 -هــ   399ظاهري از آن باقي نماند، و موقعي كه كاخ دولت عامري مدتي بعد (
ار شـورش و كشـمكش   فرو ريخت و به دنبال آن خالفت اموي رو به زوال نهاد، انـدلس دچـ  

آن را متزلزل ساخت و دولت مقتدر اسالمي آن به شكل اساس وحدت گرديد. سيل حوادث 
  هاي كوچك و مستقل درآمد. ها و اميرنشين دولت

هاي جديد التأسيس هنوز در مراكز خـود اسـتقرار نيافتـه بـود كـه       ها و اميرنشين اين دولت
ها و منازعات داخلي كشيده شد و كـار   هركدام به نابودي ديگري پرداخت و به سلسله جنگ

ا رسيد كه خود را در برابر اسپانياي مسيحي و نيرومند، ناتوان و مشـرف بـه زوال ديـد.    به آنج
ناچار دست استمداد به طرف برادران مسلمان خود (مرابطين) در آن سوي دريا (شمال افريقا) 

  ها خاتمه دادند. گذشتند و به سرنوشت آن جبل الطارقدراز كرد، مرابطين نيز از 
مان كه وارث دولت امـوي انـدلس بودنـد در تـاريخ اسـپانيا بـه نـام        اين عده از امراي مسل

شـان از   ها باال رفت و گاهي دائره قـدرت  اي از آن موسوم هستند. كار عده» ملوك الطوائف«
كه دامنة حكومت خود را از قلب اسپانيا تـا   »بني عباد«كرد. مانند  يك ايالت هم تجاوز مي

عظمـت دربـار طالئـي     )1(اشـبيليه هـا در   دربـار آن  سواحل اقيانوس اطلس گسترش دادند، و
  آورد. اموي اندلس را به ياد مي

توانسـتند سـد محكمـي در برابـر      شـدند مـي   هاي جديد اسالمي اگـر متحـد مـي    اين دولت
هــا غافــل از خطــر عمــومي كــه  اســپانياي مســيحي و دشــمن مشــترك خــود باشــند، ولــي آن

هاي خانگي بودند.  منازعات شخصي و جنگكرد سرگرم  ها را تهديد مي موجوديت همه آن
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ها براي غلبه بر رقيب مسلمان خود به پادشاهان مسيحي ملتجي  تا جائي كه گاهي بعضي از آن
شـتافتند، و   هاي انتحاري بودند بـه كمـك آنـان مـي     ها نيز كه منتظر اين دعوت شدند و آن مي

، قسـمتي از اراضـي و   كوفتنـد  هـم مـي   هاي كوچـك را در  پس از آن كه بعضي از آن دولت
  ساختند. ها خارج مي شهرها را از تصرف آن

***  

نخستين پايگاه بزرگ اسالمي، و اولين ستون نيرومند كـاخ اسـالم بـود كـه در      )1(طليطله
  هاي محلي ملوك الطوائف اندلس، فرو ريخت. كشمكش

بـود.  » اريـك «جانشـينان  » هـا  گـت «طليطله از اواخر قرن پنجم ميالدي، پايتخت پادشاهان 
را به صـورت پايگـاه دولـت اسـالم درآوردنـد و      » اشبيليه«مسلمانان بعد از فتح اسپانيا نخست 

به علت اين كه بيشتر سـاكنانش از  » طليطله« .را پايتخت خود قرار دادند )2(قرطبهاندكي بعد 
طبيعـي   بربرها و مولدين (مسلمانان متولد در اسپانيا) بودند، به واسطه افتخار گذشته و موقعيت

  نمود. مركزي (قرطبه) سرپيچي مي اطاعت حكومتخود پيوسته از 
است تـاكنون  » تاجه«در واقع طليطله كه در سرازيري سنگالخي قرار دارد و محاط به نهر 

ترين شهرهاي قرون وسـطي   نيز استحكام طبيعي و قديمي خود را در ايامي كه يكي از مصون
  بوده، حفظ كرده است.

مـدت حكومـت خلفـاي امـوي انـدلس، در طليعـه شـهرهاي سـركش و          در تمام» طيطله«
سـاختن آن ناماليمـات و مشـكالت     شورشي قرار داشت و امـراي دولـت مركـزي بـراي آرام    

  شدند. زيادي را متحمل مي
هـاي پراكنـده در اوائـل     خالفت اموي اندلس از هم پاشيد و دولـت  ي هنگامي كه شيرازه

بنـي  «طيطله و حـوالي آن همچـون غنيمتـي بـه چنـگ       قرن پنجم هجري جاي آن را گرفتند،
  ها مملكتي درخشان در آن پديد آوردند. افتاد و آن» ذوالنون
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به دست » منصور ابن عامر«هاي بربر بودند كه در روزگار حكومت  اوالد ذوالنون از ريشه
هــا عبــدالرحمن بــن ذي النــون و پســرش اســماعيل روي كــار آمدنــد. نخســت    ســركرده آن

درآمد و چون دولت عامري منقرض شد اوالد » منصور عامري«من به خدمت دولت عبدالرح
  ها پيوستند. ذوالنون به مرز ميانه قلمرو آن

قلعـه  «هـ) به حكومـت   407 – 403( سليمان الظافراسماعيل بن ذوالنون در زمان خليفه 
حي نيـز روي  هـاي عمـومي كـه بـه آن نـوا      از آن موقع و در سايه پريشاني .رسيده بود» اقليش

آورده بود، به تصرف شهرها و اماكن مجاور پرداخت تا ايـن كـه بـر تمـامي بلـوك شـنتبريه       
)Santaverو حوالي طليطله » قونقه«ميان » تاجه«هاي نهر  ) كه شامل منطقه واقع در سرچشمه

  است، دست يافت.
 هنگامي كه قدرت مركزي اندلس از ميان رفـت و كشـور دچـار فتنـه و آشـوب گرديـد،      

به عنوان قاضي به اتفاق گروهي از رؤسـا، امـور طليطلـه را    » ابوبكر بن حمد بن يعيش اسدي«
هـا بـه نـام     زير نظـر گرفتنـد، سـپس ميـان قاضـي و همكـارانش اخـتالف افتـاد و يكـي از آن         

  به تنهائي به حكومت رسيد.» عبدالملك بن متيوه«
مـردم طليطلـه نيـز تصـميم      وي روش ناپسندي پيش گرفت و كار شهر به پريشاني گرائيد.

گرفتند خود را از شر رؤساي مزبور به كلي خالص كنند. بـه همـين منظـور هيئتـي بـه سـوي       
ها را به عهده گيرد و او نيـز   عبدالرحمن بن ذي النون فرستادند و از وي خواستند كه امور آن

  تاد.هجري اتفاق اف 427فرزندش اسماعيل را روانه طليطله كرد. اين واقعه در سال 
بنـي  «در طليطلـه بـه حكومـت رسـيد، و از اينجـا دولـت       » اسماعيل بن ذوالنـون «بدينگونه 

بـه وجـود آمـد. اسـماعيل     » كاستيل«در آن منطقه دور از مرز ميانه متصل به مملكت » ذوالنون
بـه  » يحيي بن اسـماعيل «وفات يافت و پسرش  435چند سال بر سر كار بود تا اين كه در سال 

  ملقب گشت.» مأمون«و به جاي وي نشست 
حكمراني نيرومند و جنگجو بـود. حـدود مملكـت طليطلـه در زمـان وي توسـعه       » مأمون«

رسيد، چيزي نگذشت كه مملكت طليطله يكـي از  » والنسيا« بلنسيهيافت و از سمت مشرق به 
  هاي ملوك الطوائف به شمار آمد و در امن و آسايش به سر برد. بزرگترين دولت
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هـاي   سي و سه سال به طول انجاميد بيشتر ايـن اوقـات را در جنـگ   » مأمون«ايام حكومت 
هـا ميـان او و    داخلي با دشمنان خود از ملوك الطوائف سپري كرد. نخستين مرحله اين جنگ

(ساراكوسا) كه همسايه ناحيه شـمال شـرقي او بـود بـه      سرقسطهحكمران مملكت » ابن هود«
  وقوع پيوست.

اي  بود كه استحكامات قابل مالحظه» وادي الحجاره«بر شهر  ها بر سر تسلط كشمكش آن
پيروز شـد، وادي الحجـاره   » مأمون«بر » ابن هود«داشت. جنگ ميان طرفين درگرفت. نخست 

Guadalajara  دنبال كرد. طلبيرهرا اشغال كرد و قواي مأمون را تا  
استمداد كند و بـه وي   »كاستيل«پادشاه  »فرناندو«در اين هنگام مأمون نيز ناگزير شد از 

نيز تقاضاي او را پذيرفت و » فرناندو«بپردازد! » جزيه«وعده داد كه در صورت پيروزي به وي 
  قسمتي از سپاهيانش را به كمك او فرستاد.

شد و به نوبه خود دست به غـارت و كشـتار زد.   » ابن هود«متعاقب آن مأمون وارد اراضي 
برد ولـي تصـميم گرفـت ماننـد دشـمن خـود از پادشـاه         هاي خود ابن هود نخست پناه به قلعه

كاستيل استمداد كند. سپس اموال و اشياء زيادي را براي پادشاه كاستيل فرستاد و از وي مدد 
درخواست او را نيز مورد قبول قرار داد و سربازان خود را به كمـك او   »فرناندو«خواست. 

  فرستاد!
عني شمال طليطله تاوادي الحجاره دست به غارت ي» ابن ذوالنون«قواي ابن هود در اراضي 

و كشتار زد، به طوري كه مأمون را سخت خشـمگين سـاخت. مـأمون امـوال و تحفـي بـراي       
برادر پادشاه كاستيل فرستاد و از وي درخواست اتحاد بر ضد ابن هود » ناوار«پادشاه » گرسيه«

) و Tudelaقـع در بـين تطيلـه (   نيز با نيروهاي خود روي به اراضي ابن هود وا گرسيهنمود! 
) آورد. فرناندو نيز به اين حمله پاسخ داد. به اين معني كه به طرفداري ابـن  Hueosa( وشقه

  هود، اطراف طليطله را مورد هجوم و تخريب قرار داد.

  

  



    

  دهنده در تاريخ اسالم هاي تكان صحنه    150
    

  نتايجي كه از اين جنگ به دست آمد
فرناندو داشت. هاي انتحاري مدتي ميان دو حكمران مسلمان جريان  اين جنگ بدين نحو

  كردند. هريك نقش پليد خود را ايفا مي» ناوار«و برادرش گرسيه پادشاه » كاستيل«ه پادشا
بردنـد. و مسـيحيان هـم عهـد ابـن       پيمان ابن هود به اراضي طليطله حملـه مـي   مسيحيان هم

ود با وفات سليمان بـن هـ   هكدادند، تا اين  ورد هجوم قرار ميذوالنون نيز اراضي ابن هود را م
انگيز پـس از سـه سـال خاتمـه يافـت و در اراضـي مـرز         هـ. اين كشمكش اسف 438در سال 

  شمالي آرامش نسبي برقرار شد.
حكمـران  » مظفر بـن افطـس  «اش  در جنگ جديدي با همسايه» مأمون«چيزي نگذشت كه 

  ) درگير شد، ولي اين جنگ اثر مهمي نداشت.Badajoz( بطليوس
همان موقع بار ديگر قلمرو طليطلـه را مـورد حملـه قـرار داد،      پادشاه كاستيل در» فرناندو«

هـاي   ولي در اين نوبت نظر شخصي داشـت. ايـن پادشـاه مقتـدر در صـدد بـود كـه اميرنشـين        
هـا را بـه    هـا را تضـعيف كنـد و ثـروت آن     متخاصم و ضعيف را مطيع خود سازد يا الاقـل آن 
اي نديد جز اين كه از در  ل اين تجاوز چارهصورت ماليات از آنان بازستاند. مأمون نيز در مقاب

  صلح درآيد و تعهد كند كه به پادشاه كاستيل جزيه بپردازد!
بلنسيه دست يابد. حكمران آن روز بلنسـيه نيـز دامـاد وي     نقشه بعدي مأمون اين بود كه بر

اف (عبدالملك بن عبدالعزيز بن ابن عامر) بود. مأمون به علت سوء رفتاري با دخترش و اتصـ 
  به اعمال ناشايست، كينه او را در دل داشت.

هـا پـيش از    معزول كنـد. كاسـتيل  » بلنسيه«به همين جهت تصميم گرفت او را از حكومت 
ها روان شد و به شهر  شده بودند. مأمون نيز به عنوان نجات شهر به دنبال آن» بلنسيه«وي روانه 

  درآمد.
روي بـه بلنسـيه نهـاد. از آنجـا كـه اهـالي       به روايت ديگر مأمون باهم پيمان مسيحي خـود  

بلنسيه غرق در عيش و نوش بودند قـادر بـه دفـاع از شـهر نشـدند. مـأمون وارد بلنسـيه شـد و         
هـ) ولي به خاطر دختـرش   457حكمران آن عبدالملك و خاندان او را دستگير ساخت. (سال 

  قناعت كرد.» اقليش«از كشتن وي درگذشت و به بازداشت او در قلعه 
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» سانشـو «پادشاه كاستيل درگذشت، و ميان سه پسرش » فرناندو«اندكي پس از اين ماجرا، 
ــون«پادشــاه » آلفــونس«پادشــاه كاســتيل و  ــه (گاليســيا) جنــگ  » گرســيه«و » لي پادشــاه جليقي

  خانوادگي درگرفت كه چندين سال دوام داشت.
نش خاتمه يافت. و تصرف مملكت برادرا» سانشو«ها به پيروزي  نخستين مرحله اين جنگ

  م) 1071(
خـود را  » آلفونس«پناه برد و » اشبيليه«پادشاه مسلمان » ابن عباد«نيز ناگزير شد به » گرسيه«

درآورد، و چندين ماه با عزت و احترام در دربار طليطله به » مأمون بن ذوالنون«تحت حمايت 
در شـهر  » اوراكـا «در جنگـي كـه ميـان او و خـواهرش     » سانشـو «سر برد تا ايـن كـه بـرادرش    

  ) به وقوع پيوست، به قتل رسيد.Zamora( سموره
دعوت شد تا به جاي برادرش به تخت حكومت كاستيل بنشيند در » آلفونس«به دنبال آن 

آينده خواهيم ديد كه چگونـه ايـن حكمـران مسـيحي شـهامت و كـرم ميزبـان مسـلمانش در         
موقعي كه فرصت به وي دست داد،  يافتن بر آن را در بررسي قملرو طليطله و چگونگي دست

براي فرودآوردن ضربت جنايت كارانه خود نسبت به نوة مردي كه به وي نيكـي كـرده بـود،    
  جبران كرد.

بـود.  » قرطبـه «يافتن بر  آخرين مرحله كشمكش مأمون با همكارانش امراي طوائف، دست
  درگرفت. حكمران اشبيليه جنگ» معتمد بن عباد«به خاطر اين موضوع ميان او و 

بنـي  «هنگامي كه مأمون براي نخستين بـار روي بـه قرطبـه نهـاد تـا آن را از دسـت حكـام        
بـه قرطبـه آمـده    » بني جهور«كه به خواهش » ابن عباد«بيرون آورد، از مقابل نيروهاي » جهور

بود، عقب نشست. ولي نيروهاي ابن عباد اندكي بعد طبق نقشه پنهاني كه معتمد كشيده بود با 
در » قرطبـه «نگونه دولت بني جهـور منقـرض شـد و    يگ خاصي، بر قرطبه مسلط شد و بدنيرن

را به حكومت آن » سراج الدوله«قرار گرفت. معتمد نيز فرزندش » بني عباد«بست تحت فرمان 
  هـ) 462منصوب داشت. (

با اين حال مأمون پيوسته منتهز فرصت بود تا نقشه خود را براي تصرف قرطبه عملي سازد. 
» حكم بـن عكاشـه  «در آخر وي به سالح توطئه متوسل شد. پس با يكي از افسران خود به نام 
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كه جنگجوئي فوق العاده جسور بود قرار گذاشت كه به اتفاق حكام قرطبه را غافلگير ساخته 
  و بر قرطبه دست يابند.

گاوران براي نيل به مقصود نقشه خوبي كشيد و براي انجام آن گروهي از جن» ابن عكاشه«
اي از يارانش كه درها را  ها وي توانست با همكاري عده زورمند را فرا خواند. در يكي از شب

بنـد و بـار بـود.     هـا مـردي عيـاش و بـي     به روي او گشودند وارد قرطبه شـود. فرمانـده عبـادي   
 مهاجمان روي به دار الحكومه سراج الدوله آوردند و او را غافلگير ساختند و در حالي كه از

  كرد به قتل رسيد. خود دفاع مي
سپس به خانه فرمانده كل قوا رفتند. او در تاريكي گريخت، ولي بعد دستگير و كشته شد. 
بدين نحو نقشه ابن عكاشه با موفقيت انجام گرفت و او توانست سراسر شـهر را تحـت فرمـان    

، و متعاقب آن و اطاعت از وي فرا خواند» مأمون«آورد. سپس مردم را براي پذيرش حكومت 
  سر بريده سراج الدوله پسر معتمد را براي مأمون فرستاد.

» قرطبه«در آن موقع مأمون در بلنسيه بود، با شتاب حركت نمود و با تشريفات فراوان وارد 
هـ روي داد، ولي ديري نپائيد كه بيمار شد و  467شد. اين واقعه در اواخر جمادي اآلخر سال 

ر ذي القعدة همان سال درگذشت. سپس نعش او را به طليطلـه حمـل   پس از چند ماه در اواخ
  نمودند و در آنجا به خاك سپردند. گويند وي را مسموم كردند.

به نام نوه مأمون (يحيي القادر) كه او را بـه جـاي خـود در طليطلـه منصـوب      » ابن عكاشه«
كـه وقـوع    داشته بود، حكومت قرطبه را به عهـده گرفـت. وفـات مـأمون زنـگ خطـري بـود       

پيوسـته در صـدد پـس گـرفتن قرطبـه و      » معتمد بن عباد«زيرا  ؛ينده را اعالم داشتآحوادث 
انتقام فرزندش بود. از اينرو طولي نكشيد كه با نيروهاي خود روي به قرطبه نهاد. ابن عكاشـه  
كه ديد تاب مقاومت ندارد از شهر گريخت و به دنبال آن ابـن عبـاد وارد قرطبـه شـد. سـپس      

هـا نيـز او را دسـتگير     اي از جنگجويان خود را به تعقيب ابن عكاشه اعزام داشـت، و آن  هدست
  جانش را به قرطبه آوردند و با سگي به دار آويختند! ساخته و به قتل رساندند آنگاه بدن بي

زيرا  ؛يكي از بزرگترين ملوك الطوائف بود و بيش از همه دوام يافت» مأمون بن ذوالنون«
امتـداد  » بلنسـيه «سال بر سر كار بود. قلمرو طليطله در زمان او از سمت شرق تـا   وي سي و سه
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يافت. به عالوه طليطله در عصر وي به اوج ترقي رسيد و از طرفـي پيوسـته در نوسـان بـه سـر      
  برد. مي

هـاي پرشـكوهي بنـا كـرد      كاخ» طليطله«مأمون ثروت زيادي اندوخت و در پايتخت خود 
محلـه زيبـائي مشـتمل بـر     » تاجـه «جـا شـهر داشـت. در انحنـاي نهـر      كه در آن عصر در همـه  

(آرزو) معـروف   المنيههاي سرسبز براي او به وجود آوردند كه به نـام   هاي مجلل و باغ كاخ
  گذرانيد. بود و مأمون اوقات بيكاري و عيش و نوش خود را در آن مي

  

  مقدمات سقوط طليطله
را به جاي خويش گذاشت. زيـرا هشـام پسـر     »القادر«مأمون يحيي بن ذوالنون ملقب به 

تجربه بـود. در دامـن زنـان پـرورش      مأمون پيش از وي درگذشت. القادر جواني نورس و كم
يافته و ميان خواجگان و زنان نوازنده بزرگ شده بود. به همين جهـت بردگـان و نـوكران بـر     

  وي چيره شدند.
ابوبكر بن «آغاز كار وزير پدرش كرد. در  او بر كشوري بزرگ ولي پراكنده حكومت مي

به جاي او امور مملكت را به عهده گرفت. بعضي از دشمنان وزير القادر را تشـويق  » حديدي
اي از دشمنان وزير را به مجلس خود  كردند كه جلو قدرت او را بگيرد. القادر نيز روزي عده

  وارد شود.» ابن حديدي«فرا خواند سپس دستور داد 
رسـانيد تـا در   » القادر«ها را ديد و خطر را احساس كرد، خود را به  ي آنوقتي ابن الحديد

پناه او قرار گيرد، ولي قادر محل را ترك گفت و حضار او را غافلگير سـاختند و همانجـا بـه    
  هـ به انجام رسيد. 468قتل رساندند. اين جريمه در اوائل محرم سال 

زيرا همينكه وزير مقتدر از صحنه خارج شـد   ؛به زودي پي به اشتباه خود برد» القادر«ولي 
هـا چيدنـد و بـه     جدش بر ضد وي دسيسه ها آشكار گشت، و دشمنان قادر و آشوب و دسيسه

  سم پاشي پرداختند.
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بـا حمـالت پـي در پـي خـود او را ناراحـت كـرد و بـراي         » سرقسطه«حكمران » ابن هود«
» شـنت بريـه  «كـه توانسـت بـر شـهر      كوبيدن وي از سپاه مسيحيان استمداد نمود، تا ايـن  درهم

نيز وزير (ابوبكر بن عبدالعزيز) انقالب كرد و استقالل خـود را اعـالم   » بلنسيه«دست يابد، در 
  داشت.

ديد كه هيچگونه آمادگي براي مقاومت در برابر دشمنانش نه در داخل شهر و نـه  » القادر«
او تقاضـاي كمـك و حمايـت     در خارج ندارد، از اين رو روي به (آلفونس ششم) آورد و از

  كرد.
پيش از وي جدش مأمون نيز اطاعت او را به گردن گرفته و تعهـد كـرده بـود كـه بـه وي      

  نمود. جزيه بپردازد. القادر نيز در اداي جزيه به آلفونس از جدش پيروي مي
ولي در اين هنگـام پادشـاه كاسـتيل در قبـول درخواسـت وي سـختگيري نشـان داد و در        

  وي اموال زيادي و سپردن بعضي از دژهاي نزديك مرز خود را تقاضا كرد.عوض كمك به 
توانست تقاضـاي او را رد كنـد و ناچـار از اداي آن بـود و لـو كليـه موجـودي         نمي» قادر«

  خزانه باشد!
در همان اوقات طليطله سر به شورش برداشت و او ناگزير به فرار گرديد و خود و خانواده 

هـ) مردم طليطله با فرار القادر ديدند حكمراني نيست  473پناه برد (» وبذه«و فرزندانش به قلعه 
ها صالح ديدند از متوكل بن افطس  كه شهر را از شر فتنه و آشوب حفظ كند، گروهي از آن

ميلي دعـوت   ها را زير نظر بگيرد. متوكل نيز با بي دعوت كنند تا امور آن» بطليوس«حكمران 
  دار امور آنان گرديد. رد طليطله شد و عهدهها را پذيرفت سپس وا آن

مجدداً از (آلفـونس) پادشـاه كاسـتيل تقاضـاي كمـك كـرد و طـي        » القادر«در اين وقت 
اي سابقه دوستي ميان او و جدش مأمون را يادآور شد. آلفونس هم دعوت او را پذيرفت  نامه

متوجه » ابن افطس«اد. همينكه روي به طليطله نه» القادر«اي از جنگجويانش به اتفاق  و با دسته
شد طليطله را تـرك گفـت و بـا شـتاب بـه پايتخـت خـود        » القادر«و آمدن » الفونس«حركت 

  بازگشت.
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نيز در پناه آلفـونس و سـپاهيان مسـيحي وي وارد طليطلـه شـد و شورشـيان را بـه        » القادر«
كه سراسـر   سختي سركوب كرد. القادر بار ديگر بر تخت متزلزل خود جلوس كرد، در حالي

  هـ) 474برد. ( شهر در شورش به سر مي
***  

كـرد. آلفـونس ششـم پادشـاه      بـار مـي   اي اسـف  در واقع همه چيز حكايت از وقـوع آينـده  
يافتن بر طليطلـه كـه آن موقـع در     كاستيل در فكر اين بود كه نقشه بزرگ خود را براي دست

  د.بود، عملي ساز» القادر«دست حكمران ضعيف و مطرودي همچون 
كرد. به همين منظور بـا   آلفونس به موازات نقشه نظامي خود روش سياسي را نيز دنبال مي

را با سربازان مـزدور بـر ضـد    » ابن عباد«معتمد بن عباد پيماني بست كه در آن متعهد شده بود 
دشمنانش از امراي مسلمين كمك كند، ابن عباد هم به عهده گرفته بود كه جزيه بزرگـي بـه   

  استيل بپردازد.پادشاه ك
به عالوه او موضوع مهمتري را به عهده گرفته بود و آن هم اين بود كـه (آلفـونس) را در   

  هاي او را براي تسلط بر طليطله نگيرد! اقدامات ضد طليطله كامال آزاد بگذارد و جلو نقشه
يل در اين هنگام بيشتر پادشاهان ملوك الطوائف در مقابل فشار و تهديدهاي پادشاه كاسـت 

مرعوب و مطيع شده و تعهد كرده بودند كه به وي جزيه بپردازنـد. فقـط متوكـل بـن افطـس      
  كرد. بود كه در برابر او ايستادگي مي» بطليوس«پادشاه شجاع 

براي اجراي مقصود او از هر جهت مساعد است، و  وين داشت كه جبه هرحال آلفونس يق
  ر او قد علم كند.هيچيك از پادشاهان مسلمين جرأت ندارد در براب

 كرد اين بود كه مردم طليطلـه هيچگـاه بـا    چيزي كه بيشتر كمك به انجاح مقصود وي مي
هم متحد نبودند، در خود شهر حزب نيرومندي بود كه به عنوان ستون پنجم سياست و مطامع 

به اراضي طليطله چه به منظور شخصـي يـا   » آلفونس«كرد حمالت پي در پي  او را تقويت مي
و براي فرونشاندن شورش بر ضد او حتي تا همان موقع، راه نيـل بـه   » القادر«هانه كمك به به ب

هدف را كامال براي او هموار كرده بود. بسياري از نقاط زيباي اطراف شهر را ويران نموده و 
  اين پريشاني بركنار نبود.ز كار را بر مردم سخت گرفته بود. خود پايتخت (طليطله) نيز ا
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همان موقع كه القادر مجدداً تخت سـلطنت را قبضـه كـرد، سلسـله      474از سال  »آلفونس«
كننده جديدي را آغاز كرد كـه درسـت تـا چهـار سـال ادامـه داشـت. ايـن          هاي ويران جنگ
  گرفت. ها با موافقت حزب طرفدار مسيحيان در طليطله، انجام مي جنگ

نمـود   كرد. بناها را ويران مي مي با قواي خود چند نقطه طليطله را اشغال» آلفونس«هرساله 
گرفت و  سوزانيد، و كودكان را به بردگي مي كرد و كشت و زرع را مي و درختان را قطع مي

  ديد كه جلو مظالم او را بگيرد! كسي را در مقابل خود نمي
از او را ل وي سرانجام تمام نقاط طليطلـه را فـرا خواهـد گرفـت و     اروشن بود كه اين اعم

  ، و اين همان هدفي بود كه پادشاه نصارا داشت.دور خواهد داشتدفاعي  كليه وسائل
وضع ملوك الطوائف در آن لحظات حساس كه اسپانياي اسالمي با آن دست بـه گريبـان   

معتمد «ها  زيرا مثال بزرگترين و نيرومندترين فرد آن ؛بود، فوق العاده دردناك و تأثرانگيز بود
ونس ششم قرار گذاشت كه او را در پيشـروي بـه سـوي طليطلـه     بعد از آن كه با آلف» بن عباد

» غرناطـه «حكمـران مسـلمان   » عبداهللا بن بلقين بن باديس«آزاد بگذارد، خود سرگرم جنگ با 
  بود.
ترين امراي نزديك به مملكـت طليطلـه از ناحيـه شـمال و شـرق نيـز        قوي» مقتدر بن هود«

و امـراي بـر شـلونه    » آراگـون «ه مسـلمان  مشغول پيكارهاي مداوم خود بر ضد حمالت پادشـا 
  (بارسلون) بود.

نيز از ميدان جنگ دور بودند، » المريه«و » بلنسيه«هاي طوائف شرقي و جنوبي مانند  دولت
  يافتند. خواستند براي نجات طليطله وارد جنگ شوند توفيق نمي به طوري كه اگر هم مي

ي خود مسدود ديد. در همان اوقات بدينگونه پايتخت اسالمي هرگونه راه كمك را به رو
هاي ويرانگر خود بود تـا جـائي    م نيز سرگرم جنگششد. آلفونس ش وضع پيوسته بحراني مي

  اي درآمد. ليطله به صورت ويرانهطهاي اطراف  كه تمام آبادي



  جنبش امراي مسلمين
از دانستند كه وضع كامال خطرناك اسـت و طليطلـه يكـي     امراي مسلمين هم به خوبي مي

كنـد و بـا سـقوط     ها سقوط مي هاي اسالمي اندلس عنقريب به دست كاستيل بزرگترين پايگاه
ة ويرانـي تمـام كـاخ    مشود، و خود مقد آن نخستين سنگ كاخ دولت اسالمي از جا كنده مي

  است.
گروهي از عقال پيشقدم شده و رؤسا را در برابر خطـر مشـترك بـه اتحـاد و وحـدت نظـر       

ديد متوكل ابـن افطـس    حصال با ابوالوليد باجيقب آن قاضي دانشمند تشويق نمودند. متعا
ش پرداخت و صدا به نالـه و فريـاد   درهاي اندلس به گ ر شهرها و پايگاهدست به اقدام زد و د

داشت، و اعـالم   برداشت. رؤسا و زمامداران مسلمين را از عواقب تفرقه و اختالف برحذر مي
دست به كار شوند. وي تأكيد كرد كـه  » طليطله«اي نجات خطر نمود كه بايد هرچه زودتر بر
هاي طوائف اسالمي را يكي بعد از ديگري از ميان خواهد  پادشاه كاستيل عنقريب تمام دولت

  برد.
ديدنـد بيهـوده    هاي اين عقالي مزبور كه عواقب وخيم آينده را به خوبي مي ولي كوشش

  وراني و اقدامات به موقع، غالب بود.هاي شخصي بر تمام افكار ن ماند و مطامع و هوس
بايد براي نجات طليطله دسـت   ها مي پادشاه اشبيليه كه بيش از بقيه و زودتر از آن» معتمد«

نگريست، و تمام فكـر خـود را متوجـه حفـظ آن      به كار شود، بدون تفاوت به خطر آينده مي
  منضم ساخته بود. قسمت از اراضي كرده بود كه از جنوب مملكت طليطله به قلمرو خود

و مـردم  » القـادر «متوكل بن افطس بود كه براي نجات » بطليوس«فقط حكمران با شهامت 
س را از شت تـا آلفـون  را با سپاهي نيرومند اعزام دا» فضل«طليطله قدم جلو نهاد. وي فرزندش 

رد و طليطله عقب براند، ولي در برابر قواي مسيحيان كه بر او تفوق داشتند كـاري از پـيش نبـ   
  پس از جنگي طوالني بدون نتيجه و با حالي اسفناك بازگشت.

  بار را به حال خود گذاشتند تا به سر نوشتي كه دارد برسد! بدين ترتيب طليطله شهر نكبت
هـ آلفونس بـا نيـروي خـود بـه نزديـك شـهر رسـيد و در محلـه          477سال  خزان/ پائيزدر 

راي ديوارهاي بلند بود و مأمون بن ذوالنـون آن را  كه دا» تاجه«واقع در سرازيري نهر » المنيه«
  هاي سرسبز به صورت بسيار زيبائي درآورده بود فرود آمد. هاي مجلل و باغ با كاخ
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در وصــف آن » ابــن بســام«ناميــده و  Huerta,delreyشــاه  تــواريخ كاســتيل آن را بــاغ
  ».فروشد المنيه بر بهشت عدن فخر مي«گويد:  مي

محاصره نمود. وقتي زمستان فرا رسيد كمبود ارزاق كار را بر ساكنان  طليطله را» آلفونس«
  شهر سخت گرفت.

وضع القادر نيز ترديدآميز بود، بدون شك وي با آن دسته كـه در مقابـل پادشـاه كاسـتيل     
  زدن او داشتند، باطناً موافق نبود. نمودند و سعي در عقب سخت مقاومت مي

شتند با تمام قدرت مقاومت را ادامه دهند، به اين اميـد  جماعتي از اين افراد مدافع سعي دا
ها فرا رسد. ولي هـر   كه پادشاه كاستيل خسته شود و فسخ عزم نمايد، يا كسي براي نجات آن

شد، بدون اين كه مدافعان بـه منظـور خـود     تر مي گذشت كار بر مردم شهر سخت روز كه مي
» القـادر «د و سران قوم و فرماندهان به اتفاق رسيده باشند، تا اين كه كار به جاي باريكي كشي

  صلح گفتگو كنند. ي ناگزير شدند هيئتي را نزد پادشاه كاستيل، گسيل دارند تا در باره
ها اسـتقبال بـه عمـل آورد.     از آن» سسنندو«اين هيئت را نپذيرفت ولي وزيرش » آلفونس«

» اشبيليه«شده بود و در دربار  اين وزير از مسيحياني بود كه در كوچكي به دست مسلمين اسير
رفت و در دربار كاستيل » گاليسيا«پرورش يافت و به خدمت معتضد بن عباد درآمد، سپس به 

  مشغول خدمت شد. مردي سياستمدار و داراي لياقتي كافي بود.
اين مرد همان است كه به سفارت از طرف آلفـونس نـزد امـراي مسـلمين رفـت و روابـط       

رخ آنـان كشـيد و بيشـتر    ه تنظيم كرد. تا جائي كه قدرت پادشاه خود را ب ها را با آلفونس آن
  ايشان متعهد شدند كه به وي جزيه بپردازند.

هـا گفـت مـذاكره صـلح      در اين هنگام كه هيئت اعزامي رؤساي طليطله را پذيرفت به آن
ب خـود  نتيجه است و چاره جز تسليم شهر نيست، آلفونس هم به اندازه سر موئي از مطلـو  بي

  منصرف نخواهد شد و عقب نخواهد رفت.
سسنندو، سران طليطله را نزد پادشاه خود «كند كه  ابن بسام در اين مورد براي ما بازگو مي

ها منتظر رسيدن كمك بعضي از امراي مسلمين هسـتند   برد، و همين كه به آلفونس گفتند آن
رزنش كرد و ريشخند نمـود. سـپس   ها را س تا آنان را از قيد محاصره نجات دهد، آلفونس آن
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هـاي خـود    سفيران ملوك الطوايف مسلمين را كه همگي در آن روز نزد وي بودند، از خيمـه 
فرا خواند كه همه سعي در جلب دوستي او داشـتند و هـداياي مرغـوبي تقـديم كـرده بودنـد       

يقـين  سران طليطله وقتي از نزد وي خـارج شـدند هرگونـه اميـدي را از دسـت داده بودنـد و       
ها مدت نه ماه طليطله را در محاصره  . كاستيل)1(نمودند كه سرنوشتي دردناك خواهند داشت

داشتند. سختگيري نسبت به محصورين به منتها درجه رسيد، و هرگونـه اقـدام بـراي صـلح بـا      
به عنوان اظهار اطاعت از آلفونس و چه از طرف رؤساي » القادر«پادشاه كاستيل چه از جانب 

   اثر بود.شهر، بال
  فزودند، مرگ را در يك قدمي خود يافتند. ها كه بر شدت مقاومت و دفاع مي آن

ستوه آورده بود صدا به ناله و فرياد برداشتند. ه ها را ب مردمي كه گرسنگي و محروميت آن
  نويسد: از قديمترين مورخاني كه از سقوط طليطله سخن گفته است مي مارياناكشيش 

شـاهي بـه پادشـاه (آلفـونس) واگـذار       ها و باغ هاي شهر و پل و دروازه بايد كاخ پادشاهي«
بـرود. هركـدام از   » بلنسـيه «توانـد آزادانـه بـه شـهر      شود. پادشاه مسلمان مطابق ميل خـود مـي  
هـا كـه در شـهر     توانند اموال خود را نيـز ببرنـد. آن   مسلمانان خواستند با او بروند آزادند و مي

شان گرفته نخواهد شـد. مسـجد جـامع هـم در اختيـار مسـلمانان        مالكمانند اموال و ا باقي مي
  خواهد بود تا شعائر خود را در آن به پاي دارند.

  دادند نخواهد بود. گيرد بيش از آنچه به پادشاهان خود مي ها تعلق مي مالياتي كه به آن
ت مسلمين مطابق شريعت خود عمل خواهند كرد و احكام ديني آنان فقط به دسـت قضـا  

شود. به احترام اين پيمان مسـلمين و مسـيحيان طبـق عـادات و رسـوم خـود        مسلمين صادر مي
رفتار خواهند كرد. در خاتمه مردم شهر قسمت اندكي از امالك خود را بـه عنـوان گروگـان    

  ».بايد به پادشاه كاستيل تسليم نمايند ها و دژها را نيز مي . و به نقلي قلعه)2(نمايند تسليم مي

                                           
  .130 – 120قسم چهارم جلد اول ص  –كتاب الذخيره  -1
2- Mariana: Histora General de espana (cop. 16) 
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ود شروطي كه طرفين براي تسـليم طليطلـه بـر آن اتفـاق نمودنـد، و پادشـاه كاسـتيل        اين ب
تظاهر به قبول آن كرد و تعهد نمود كه به آن احترام بگذارد و آن را نقض نكنـد. انعقـاد ايـن    

  ميالدي انجام گرفت. 1085پيمان در روز ششم ماه مايو سال 
وسيله حركت خود و تخليـة شـهر را   » القادر«دو هفته از اين ماجرا گذشت و در آن مدت 

هــ (آلفـونس) مظفرانـه وارد طليطلـه شـد و       478كرد. در روز يكشنبه اول ماه صفر  فراهم مي
» مـأمون «مستقيماً در كاخ مشهور شاهي كه در ايام تصادم با برادرش به آن پناه برد و ميهمـان  

تفويض كرد و او نيـز بـا   » دوسسنن«بود، فرود آمد. حكومت طليطله را به وزيرش » القادر«جد 
هـا پديـد    كوشيد تا اثر تغييراتـي را كـه در وضـع آن    مردم با نرمش و دوستي رفتار نمود و مي

هاي بسياري از مردم شهر را به سـوي خـود جلـب     آمده بود تخفيف دهد، به همين جهت دل
  كرد.
اعتـدال و عقـل   به پادشاه خود توصيه كرد كه با مردم شهر فتح شده بايد جانب » سسنندو«

را از دست نداد و موقتاً به همين حد قناعت كند، بر ساير امراي اسالمي هم سخت نگيرد مبادا 
  اوضاع دگرگون شود به جاي ديگري نظر بدوزند.

يافتن آلفونس بر طليطله، تسلط بر ساير اراضي باقي مانده طليطله يعني قسمتي كه در  دست
در شرق، واقع بـود و  » شنت بريه«و » وادي الحجاره«ب تا در غر» طلبيره«از » تاجه«شمال رود 

  كرد. ابن عباد حكمران اشبيليه آن را در تصرف داشت، تأمين مي
در حالي كـه گـروه بزرگـي از بزرگـان و اشـراف همـراه وي       » يحيي قادر«پادشاه بيچاره 

  ترك گفت.» بلنسيه«بودند، با خانواده و اموال خود طليطله را به قصد 
زي در محله پادشاه كاسـتيل توقـف نمـود و خـود را در پنـاه او قـرار داد. پادشـاه        چند رو

كاستيل به وي وعده داده بود كه اگر به آساني نتوانست خود را بـه شـهر بلنسـيه برسـاند و در     
را خواهد فرستاد تا به وي در تصرف شـهر  » برهانيس«آن استقرار يابد او فرمانده مشهور خود 

  كمك كند.
فرود آمد تا زمينه براي ورود وي به شهر مساعد » قونقه«و همراهانش نخست در دژ القادر 

نظر به اين كه شهر حق مشروع القادر بود و از سـرانجام  » بلنسيه«گردد. متعاقب آن اهالي شهر 
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كار نيز بيم داشتند، او را پذيرا شدند. القادر نيز تأمين پيدا كرده بـه شـهر درآمـد و حكومـت     
عهده گرفت و چندين سال با ناراحتي و فتنه و آشـوب داخلـي بـه سـر بـرد، تـا در        آنجا را به

هـ به شرحي كه در بخش (سقوط بلنسيه) خواهيم گفت چشم از جهان فـرو   485رمضان سال 
  بست.

  آنچه سقوط طليطله به دنبال داشت
ج بدينگونه پايتخت بزرگ اندلس سقوط كرد و براي هميشه از قبضـة اقتـدار اسـالم خـار    

رانـد، بـه    شد. بدينگونه اين پايتخت قديمي كه سيصد و هفتـاد سـال اسـالم بـر آن حكـم مـي      
  چنگ مسيحيان افتاد.

از آن روز طليطله پايتخت مملكت كاستيل شد و با موقعيـت طبيعـي مخصـوص خـود بـه      
صورت دژي براي قسمت شمال اسپانيا درآمد، و سد محكمي بود كه جلـو تجـاوز بيگانـه را    

  گرفت. مي
سقوط طليطله ضربت شديدي بر پيكر اندلس و امنيت آن وارد ساخت. تعـادل نيروهـا بـه    
هم خورد. نيروي اسالم برتري خود را در شبه جزيره ايبري بعد از چهار قرن از دسـت داد، و  

  برتري كامل مسيحيان را به منصه ظهور رسانيد.
در شكل  La reconquistaاز آن زمان سياست باز پس گرفتن اندلس توسط مسيحيت 

جديد و نيرومندي خودنمائي كرد. سپاهيان كاستيل براي اولين بار پس از فتح اندلس توسـط  
كردند  عبور كردند و در حالي كه پرچم مرگ و نابودي را حمل مي» تاجه«مسلمانان، از رود 

  به سوي اراضي اسپانياي اسالمي سرازير شدند!
ايـن شـهر يگانـه مـانع عبـور      «نويسـد:   ليطلـه مـي  كندي مورخ اسپانيائي در دنباله سـقوط ط 

اي به قـدرت   بود. فتح اين شهر به واسطه ضعف مسلمانان، نيروي تازه» تاجه«مسيحيان از رود 
گذشـت،   ها كه از تسلط و عظمت مسلمين مي پادشاه كاستيل بخشيد. به طوري كه بعد از قرن

  ودي ديدند.خود را در برابر فاتحان مسيحي، درمانده و مشرف به ناب
ن مصائب، فقط يك راه داشتند و آن اتحاد بـود كـه   آمسلمانان براي جلوگيري از سقوط 

هائي كـار كـرده و نيروئـي واحـد بسـپارند، ولـي مصـالح شخصـي          سرنوشت خود را به دست
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زعماي قوم طبق معمول بر مصالح عمومي رجحان داشت، و به همين گونه باقي مانـد تـا ايـن    
  و نابودي گذارد.كه روي به انقراض 

پيروزي (آلفونس ششم) و تسلط وي بر طليطله گذشته از نتايج بزرگ مادي، تـأثير ادبـي   
ها بـود. بـه    زيرا طليطله پايتخت قديم گت ؛عميقي هم در ساير ممالك اروپا بر جاي گذاشت

  رفت. عالوه پايتخت مذهبي اسپانيا نيز به شمار مي
يل به صـورت مركـز حكومـت اسـپانياي مسـيحي      از اين رو اشغال آن توسط پادشاه كاست

» امپراطـور «درآمد. به طوري كه ساير همكارانش از پادشاهان مسـيحي اسـپانيا او را بـه لقـب     
  خواندند، اين لقب را آلفونس شخصاً روي خود نهاده بود.

از نظر ديگر ضربتي كه اسالم در اسپانيا به واسطه سقوط طليطله خورد بزرگترين اثر را در 
ير نقاط آن مملكت و سراسر دنياي اسالم بر جـاي گذاشـت. كليـه امـراي اسـالمي از ايـن       سا

واقعه شوم تكان خوردند، و بعد از فوت وقت متوجه شدند كه اين اعـالم خطـري بـود بـراي     
  ها كه يكي از ديگري به همين سرنوشت مبتال خواهند شد! همه آن

ادشاه ملوك الطوائف اسالمي بود بـيش از  كه مقتدرترين پ» معتمد بن عباد«ها  در ميان آن
دانست ديري نخواهد پائيد كه بـا   نمود، و به خوبي مي ديگران مسؤوليت آينده را احساس مي

خود نقطه تحول عظيمـي   Ĥمد سوءخطر روزافزوني مواجه خواهند شد. با اين وصف، اين پيش
ه همگي براي اولـين  بود كه طرز فكر امراي متخاصم اسالمي را دگرگون ساخت به طوري ك

بار متحد شدند، و جدائي و اختالف را كنار گذاشتند و به طور دسـتجمعي متوجـه آن سـوي    
تنگه جبل الطارق گرديدند و از برادران مسـلمان خـود (بربرهـاي مـرابطين) مـرزداران غيـور       

  اسالمي ياري خواستند.
ن اثـر را بـه جـاي    دخالت همين بربرهـاي مـرابطين در سـير حـوادث اسـپانيا نيـز بزرگتـري       

  گذاشت.
شعراي اندلس در اشعار خود فقـدان طليطلـه را فاجعـه دردنـاكي خواندنـد و در آن بـاره       

  اي است كه مطلع آن چنين است: ها قصيده رائيه قصائد جانسوزي ساختند. مشهورترين آن
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را كفـر فـرو    طليطلـه ها بعد از اشغال مرزها لبخند شـادي بـر لـب دارد؟     آه چگونه دهان
  فته است، چه خبر بزرگي!گر

  رسد؟ به آن مي» سدير«و » خورنق«كجا ايوان كسري و كاخ 
اسالم از ميان رفت، بر نابودي اسالم خون گريه كن كه انبوه اشـك، تشـنگي را برطـرف    

  سازد! نمي



   قهجنگ زالّ

   يا

  اسالم با مسيحيت ي نبرد نيروهاي متحده

  )م 1086 -هـ  479(

نس ششم پادشاه كاستيل، ملوك الطوائف مسـلمين را سـخت   سقوط طليطله به دست آلفو
تكان داد و از خواب گراني كه در آن فرو رفته بودند بيدار نمود، و از جدائي و اختالفي كـه  

اي كه از درك  دهنده ها به آن خو كرده بودند، آگاه ساخت. در آن هنگام حقيقت تكان سال
آن اين كـه پادشـاه نيرومنـد كاسـتيل تصـميم      ها آشكار شد، و  پوشيدند براي آن آن چشم مي

ها خاتمـه دهـد، و در صـدد اسـت كـه اسـالم را در سراسـر اسـپانيا          دارد به سرنوشت همه آن
  كن سازد. ريشه

در واقع آلفونس همينكه پايتخت بزرگ اسالمي را متصرف شد، به خوبي درك كرد كه 
زديك هـر روز شـاهد پيـروزي    پايان كار ملوك الطوائف نزديك شده است، و او در آينده ن

هاي اسالمي را يكي بعد از ديگري خواهد بلعيد و از همانجا براي  اي خواهد بود. پايتخت تازه
  اجراي نقشه بعدي خود، گام برداشت.
حكمران اشبيليه ارسال داشت » معتمد بن عباد«اي براي  در تعقيب اين هدف، آلفونس نامه
س از وي خواسته بود متصرفات خـود را بـه وي تسـليم    كه سراسر تهديد و ارعاب بود. آلفون

  كند، و او را از سرنوشتي مانند طليطله و ناراحتي كه ديد، برحذر داشته بود.
فرستاد كه در آن نيز » بطليوس«حكمران  متوكل بن افطسنامة مشابه ديگري هم براي 

وار سـرپيچي بـيم داده   ها و دژهاي نظامي شده، و از عواقب نـاگ  خواستار تسليم بعضي از قلعه
  بود.

اي رد كردند و خاطرنشان  هريك از دو حكمران نامبرده تهديد پادشاه كاستيل را طي نامه
  ساختند كه خود را آمادة دفع تجاوز وي نموده اند.
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عالوه بزرگترين نتيجة سـقوط طليطلـه، بـه صـورت وحـدت نظـر امـراي اسـالمي، بـراي          
استمداد از برادران مسلمان خود در آن سوي دريـا يعنـي   ايستادگي در برابر پادشاه كاستيل و 

  تجسم يافت.» مرابطين«
اعـزام   يوسـف بـن تاشـفين   امراي اسالمي اسپانيا سفراي خود را نزد پادشـاه مـرابطين   

ي روبـرو  تداشتند، و براي او تشريح كردند كه در نتيجة تجاوز مسيحيان، اندلس بـا چـه مصـيب   
، مگر اين كه بتوان با شتاب دكن بودي كامل آن را تهديد ميشده است، و هر لحظه نيز خطر نا

  به ياري آن شتافت.
» صـنهاجه «هـاي قبيلـة بـزرگ بربرهـاي      يكي از ريشـه » لمتونه«در اصل از قبيلة » مرابطين«

بودند كه پنجاه سال پيش از آن در قلب صـحراي افريقـا، جنـوب مغـرب (مـراكش) آشـكار       
در يـك طايفـة    عبداهللا بن ياسـين عيم روحاني خود شدند. همان موقع تحت فرماندهي ز

پرسـت مجـاور بـه جنـگ      خوانده شدند، سپس با قبايل بت» مرابطين«، و دمذهبي شكل گرفتن
  پرداختند تا كارشان باال گرفت.

دسـت يافتنـد و از آن پـس    » درعـه «و » سجلماسه«آنگاه در جنوب مراكش جنگيدند و بر 
هاي اطلـس گذشـتند، و چنـدان فتوحـات      ه طوري كه از كوهها دنباله پيدا كرد. ب فتوحات آن

عمر «ها را در آغاز كار  خود را ادامه دادند تا سراسر مغرب افريقا را فتح كردند. فرماندهي آن
  دار آن گرديد. به عهده داشت، و بعد از او، برادرش ابوبكر عهده» بن يحيي لمتوني

به فرماندهي برگزيد. تقدير چنين بـود كـه   را » يوسف بن تاشفين«ابوبكر نيز پسر عم خود 
عمده فتوحات آنان كه باعث وحـدت مغـرب شـد و زمينـه را بـراي تأسـيس دولـت بـزرگ         

فراهم نمود، به دست اين سردار بزرگ انجام گيـرد تـا بـر سـاير نـواحي مغـرب از       » مرابطين«
) در شـمال تـا   افريقاي شرقي تا اقيانوس اطلس در غرب، و از سواحل درياي سفيد (مديترانـه 

  ارتفاعات صحراي بزرگ افريقا در جنوب گسترش يابد
هـ). 454شهر مراكش را بوجود آورد تا پايتخت دولت جديد باشد ( يوسف بن تاشفين

آنگاه سپاهيان عظيم مرابطين را سازمان داد و با تيراندازان و نفرات انبوهي مجهـز سـاخت تـا    
ر جنگجـو، مركـب از قبايـل صـنهاجه، كدالـه،      ها در آن روز از صـد هـزا   جائي كه تعداد آن
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جزوله، زناته و مصامده، متجاوز گرديد. عالوه گارد مخصوصي از بردگان براي خود تأسيس 
  كرد كه داراي شجاعت فوق العاده بودند.

خالصه هنگامي كه صداي ناله و فرياد امراي طوائف به پادشاه مـرابطين رسـيد او در اوج   
  ود.پيروزي و قدرت و ترقي ب

پادشاه مرابطين با قوم و عشيره و علماي روحاني خـود بـه مشـورت پرداخـت. همگـي بـه       
پاسخ مثبت داد، و از سـقوط حتمـي آن   » اندلس«اتفاق آراء نظر دادند كه بايد به ناله و زاري 

  جلوگيري به عمل آورد.
ن وصـف  بـرد. بـا ايـ    ترديد نبود كه انگيزه جهاد در راه خدا آن سپاه صحرائي را پيش مي

به پيشنهاد وزيرش عبـدالرحمن بـن اسـباط از معتمـد بـن عبـاد حكمـران        » يوسف بن تاشفين«
اشبيليه درخواست نمود كه مرز اسپانيا را در تنگه جبل الطارق در اختيار او بگذارد تا گذرگاه 
 مورد اطميناني براي سپاهيان وي باشد. ابن عباد تقاضاي او را پذيرفت و در دم به فرزند خـود 

دستور داد كه آن را تخليه كنـد تـا مـورد اسـتفاده پادشـاه      » جزيره خضرا«حكمران » الراضي«
  مرابطين قرار گيرد.

بدينگونه يوسف بن تاشفين تصميم گرفت روانه اندلس شـود. فـي الحـال سـاير نيروهـا و      
  د.فراغت يافته بو» سبته«نفرات خود را براي جهاد بسيج كرد. در آن موقع او تازه از فتح 

در حالي كه او به سوي اندلس راهي بود دسته دسته سربازان مجاهد از تمام نواحي مغرب 
  ساختند. ها را براي عبور سپاهيانش مهيا مي پيوستند، و كشتي به وي مي

اي كه از تنگه جبل الطارق گذشت و قدم به خاك اسـپانيا نهـاد گروهـي از     تين دستهخسن
بود. اين دسته وقتي به مـرز جزيـرة خضـرا رسـيدند     » ايشهداود بن ع«جنگجويان به فرماندهي 

  د جزيره را اشغال كردند.وطبق پيمان معه
قهرمـان پيـر بـا بقيـه      يوسف بـن تاشـفين  هـ  479در روز پنجشنبه نيمه ربيع االول سال 

ها سينه تنگه را شكافتند  نيروهاي خود براي عبور از دريا وارد تنگه شد، ولي همين كه كشتي
ها برخاست. در اين هنگام قهرمان مرابطي در كشتي خود برخاسـت و   فاني شد و موجدريا طو

پروردگارا! اگـر ميـداني   «ها را به سوي آسمان برداشت و گفت:  گويد دست چنانكه خود مي
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عبور ما سودمند به حال مسـلمانان اسـت، عبـور مـا را از ايـن دريـا آسـان گـردان، و چنانچـه          
گويد هنـوز   به طوري كه خود وي مي». توانيم از آن بگذريممصلحت نيست، كاري كن كه ن

بدين ترتيـب خداونـد   » سفاين آرام گرفتند و ساحل نمودار گشت«سخنش تمام نشده بود كه 
اراده كرد كه سفاين مرابطين در درياي آرام عبور كند و بـه سـالمت در مـرز جزيـره خضـرا      

  .)1(پهلو بگيرد

  شود قواي مرابطين وارد اندلس مي
در ساحل جزيرة خضرا فرود آمد، و همين كه قدم بـه  » يوسف بن تاشفين«سردار مسلمان 

خاك اندلس گذارد، به خاك افتاد و خـدا را بـه شـكرانة آن سـجده كـرد سـپس دسـت بـه         
استحكام جزيـره و اصـالح بـرج و بـاروي آن زد، و نگهبانـان مخصـوص از سـربازان بـر آن         

  بيليه شد.گماشت سپس با نيروهاي خود روانة اش
به جزيره فرسـتاد، و  » يوسف بن تاشفين«را براي استقبال » عبداهللا«معتمد بن عباد فرزندش 

پذيرائي از سپاه مرابطي را در طول راه تا اشبيليه ترتيب داد، و چنان تشـريفاتي قائـل شـد كـه     
 باعث مسرت يوسف گشت. همين كه پادشاه مرابطي به اشبيليه نزديك شد، معتمـد بـه اتفـاق   

بزرگان و يارانش به استقبال او شتافتند. دو پادشاه صورت يكديگر را بوسـيدند و از خداونـد   
  ها را مورد قبول ذات مقدس خود قرار دهد. مسئلت داشتند كه جهاد آن

در آنجا ابن عباد هداياي فراواني به سردار مسلمين تقديم داشت، و براي ساير سپاهيان كه 
  ازم پذيرائي شاهانه فراهم ساخت.رسيدند، لو به تدريج سر مي

ها شاد شد، و يقين پيدا كـرد   معتمد بن عباد از انبوه سپاهيان مرابطين و آمادگي جنگي آن
  كه شاهد پيروزي را در آغوش خواهد گرفت.

                                           
. اين معني را يوسف بن تاشفين در نامه خود راجع به اين فتح كه به 93زرع ص  ابن ابي –روض القرطاس  -1

دول «نگـاه كنيـد بـه كتـاب مـا       –كنـد   فرمانرواي كل افريقا نوشته اسـت، بـازگو مـي   » المعز بن باديس«
  مؤلف. –و بعد از آن  424ص » الطوائف
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با كليه نيروهايش وارد اشبيليه شد، و سه روز » يوسف بن تاشفين«روز بعد سردار مسلمين 
ها خواست كه به وي  ا ساير امراي مسلمين نيز مكاتبه نمود و از آناقامت گزيد. در آن مدت ب

بپيوندند، و در جهاد في سـبيل اهللا شـركت جوينـد. امـراي مسـلمين نيـز دعـوت او را اجابـت         
) Malaga( مالقهو برادرش حكمـران  » غرناطه«حكمران » عبداهللا بن بلقين«كردند. از جمله 

سـن عـذر    ن صـمادح بـه علـت ضـعف پيـري و كبـر      ) معتصم بAlmeria( المريهبود. امير 
  اي از سپاهيانش اعزام داشت. را با عده» معز الدوله«خواست و در عوض پسر خود 

آنگاه سردار بزرگ اسالم با نيروهاي خود در حالي كه معتمد بن عباد بـا قـواي اشـبيليه و    
) نمـود،  Badajozقرطبه نيز در معيت او بود، به حركت درآمد. از آنجا آهنگ به طليـوس ( 

  نوازي به عمل آورد. متوكل حكمران آن لوازم استقبال و مهمان
هاي نمايندگي رؤسـاي   به سر برد، تا هيئت» بطليوس«چند روزي در  يوسف بن تاشفين

مسلمين از ساير اقطار اندلس فرا رسند، ولي در آنجا اطالع يافت كه هريك از آنـان مشـغول   
عبـداهللا بـن   «باشند. از اين رو از ميان امـراي مسـلمان فقـط     جلوگيري از پيشرفت مسيحيان مي

  به وي پيوستند.» معز الدوله«و » تميم«و برادرش » بلقين
قـرار  » معتمـد بـن عبـاد   «مرزهاي اندلس به صورت يك پارچه درآمد، و تحت فرماندهي 

  كردند.گرفت، و ستون مقدم سپاه را تشكيل داد. سپاهيان مرابطين نيز قسمت مؤخر را اشغال 
نزديـك مـرز   » بطليـوس «سير خود به دشت واقع در شـمال   سپاهيان متحد اسالمي در خط

قرار داشت. اين نقطه را تواريخ » قوريه«كنوني پرتقال رسيد كه از طرفي هم در موازات شهر 
  .)1(ناميده است» دشت زالقه«اسالم 

پادشاه كاستيل در حالي كه اخبار عبور سياه مرابطين به شبه جزيره اسپانيا به آلفونس ششم 
را محاصـره كـرده بـود رسـيد. وي بـا شـتاب دسـت از محاصـره برداشـت و          » سرقسـطه «شهر 

  حتي كشيد.حكمران سرقسطه نفس را» ين بن هودمستع«بدينگونه 

                                           
 Sacrazasدشت زالقه در زبان اسـپانيائي   – 90 – 87الروض المطار ص  – 34و  33الحلل الموشيه ص  -1

هـاي نهـر وادي يانـه اسـت، و تـا       است كه در شمال بطليوس در سمت چـپ رود جريـر يكـي از شـاخه    
  است. بطليوس سه روز راه
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كه در آن موقـع سـرگرم محاصـره    » آراگون«پادشاه مسيحي » سانشور امبرز«(آلفونس) از 
بود، استمداد نمود. به عالوه او از امراي آن سـوي جبـال   ) Tortosaشهر اسالمي طرطوشه (

توانست از نيروهاي گاليسيا و آستوريا  پيرنه نيز كمك خواست، و شخصاً هم به ميزاني كه مي
را بـا نيـروي تحـت فرمانـدهي وي از     » بارهـانيس «و ناوار تجهيز قوا نمود. سپس فرمانده خود 

  فرا خواند.» بلنسيه«
  بان از جنوب فرانسه و ايتاليا به سوي او سرازير شدند.به عالوه سيل داوطل

آلفونس در نظر گرفت كه دشمن را در سرزمين خودش مالقـات كنـد، تـا اگـر شكسـت      
خورد قلمرو خود وي از ويرانـي مصـون بمانـد. سـپس در رأس نيروهـاي متحـد مسـيحي بـه         

جهيـزات و آمـادگي   مالقات مسلمانان رفت. ولي او از يك طرف به واسطه برتري نفرات و ت
دانست و از طرفي اخبار دقيقي از وضع سـپاهيان   جنگي كه داشت، پيروزي خود را قطعي مي

  مسلمين به وي نرسيده بود.
سپاهيان مسيحي در محلي كه سه ميل از لشكرگاه مسلمانان فاصله داشت فـرود آمدنـد. و   

خوانـده  » جريـرو «ه امـروز  كـ » تاجه«واقع در شمال، مقابل نهر » وادي يانه«يك شاخه از رود 
  ساخت. ها را از هم جدا مي شود، آن مي

را با قواي تحت فرماندهي وي كه اكثراً از سربازان  »بارهانيس«فرمانده خود » آلفونس«
  آراگون و داوطلبان تشكيل يافته بود، در مقدمه سپاه خود قرار داد.

ف نظر دارند. بعضي از تـواريخ  مورخان در باره تعداد نيروهاي مسلمانان و اروپائيان اختال
  داند. مسلمين سپاه اروپائي راه هشتاد هزار نفر و بعضي ديگر پنجاه هزار تن مي

اسالم را چهل و هشت و بعضي ديگر بيست هزار نفر دانسته اند. به عالوه از روايـات   سپاه
  .)1(آيد كه اروپائيان از لحاظ نفرات برتري داشته اند مختلف به دست مي

: نيروهاي انـدلس  يم به دو قسمت بزرگ تقسيم شدمسلمانان بر حسب آنچه قبال گفتسپاه 
كه مقدمه لشكر را اشغال كرده بودند و تحت فرماندهي معتمد بن عباد قـرار داشـت، متوكـل    

  بن افطس نيز جناح راست و اهالي مشرق اسپانيا جناح چپ آن را به عهده گرفته بود.

                                           
  .528ص  2نفخ الطيب ج  – 52ص  10ابن اثير ج  – 38الحلل الموشيه ص  -1
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شد: قسمت  لشكر قرار داشت و به دو قسمت تقسيم مي نيروهاي مرابطين در قسمت مؤخر
» داود بـن عايشـه  «اول مركب بود از جنگجويان بربر و ساير قبائل و بزرگترين فرماندة بربرهـا  

، فرماندة قـواي احتيـاط مركـب از    يوسف بن تاشفينفرماندهي آن را به عهده داشت خود 
  و ساير قبائل بربر بود.» صنهاجه«و » لمتونه«ترين جنگجويان قبايل  برگزيده

  پيكار خونين
دو سپاه متخاصم در دو سوي رودخانه (وادي يانه) سـه روز را بـه سـر آوردنـد و در ايـن      
مدت فرستادگاني از دو طرف آمد و رفت داشـتند. يوسـف بـن تاشـفين قبـل از جنـگ طـي        

جزيه بپـردازد و يـا   اي طبق قانون اسالم از آلفونس خواسته بود يا دين اسالم را بپذيرد، يا  نامه
خواسـتي بـراي    اي آلفونس! به ما خبر داده اند كه مـي «آماده جنگ شود. از جمله نوشته بود: 

داشتي كـه از تنگـه    هائي مي مالقات ما به آنسوي دريا بيائي، و آرزو كرده بودي كاش كشتي
ا و تـو را  شتابي، اينك ما عبور كرده ايم و خداوند در اين دشت مـ  عبور نموده و به جنگ ما

گرد آورده است. به زودي به آرزويت خواهي رسيد. چون درخواست كـافران جـز بـدبختي    
  چيزي نيست.

اي تهديدآميز در جـواب سـردار مسـلمين     از مطالعه نامه سخت برآشفت و نامه» آلفونس«
همه «شد، داد:  اي كه با اين عبارت ختم مي نوشت. يوسف بن تاشفين نيز پاسخ او را در نامه

  .)1(»يز را به زودي خواهي ديدچ
آلفونس خواست مسلمانان را در تعيين روز جنگ، فريـب دهـد. از ايـن رو روز پنجشـنبه     

نوشت كه فردا روز جمعه است كه عيد شماسـت و پـس فـردا هـم     » مد بن عبادتمع«اي به  نامه
عـد از آن  دهنـد و ب  روز شنبه و عيد يهوديان است كه در قلمرو شما عده كثيري را تشكيل مي

  روز يكشنبه و عيد ماست. پس روز برخورد ما و شما دوشنبه خواهد بود.
متوجه شد كه وي نيرنگ زده، به همين جهت پيشـقر اول خـود را شـبانه    » معتمد بن عباد«

كننـد   ها نيز گزارش دادند كه سـپاهيان دشـمن خـود را مهيـا مـي      مأمور تحقيق بيشتر كرد. آن
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ند. با اعالم اين خبر نيروهاي اسالمي نيز از هر جهـت خـود را   صبح جمعه جنگ را آغاز نماي
  آماده مقابله نمودند.

زيـرا همينكـه صـبح روز بعـد هـوا       ؛اتفاقاً همانطور كه مسلمانان انتظار داشتند نيز واقع شد
هـ) قواي مسيحي بـه حركـت درآمـد و جنـگ شـروع       479رجب سال  12روشن شد (جمعه 

  عمومي درگير شدند.شد، و هردو لشكر در پيكاري 
بـه مقدمـه سـپاه مسـلمانان كـه از      » بارهـانيس «پيشقراوالن كاستيل و آراگون به فرماندهي 

قواي اندلس تشكيل يافته بود و تحت فرماندهي معتمد بن عباد قرار داشت، حمله برد. تهاجم 
عقـب   »بليـوس «ها به طـرف   به قدري شديد بود كه قواي مسلمين را از هم پاشيد، و بيشتر آن

  نشستند، و جز معتمد بن عباد و جنگجويان اشبيليه كسي در مقابل دشمن ثابت نماند.
هـا مجـروح گرديـد، و بيشـتر      همين عده سخت جنگيدند تـا ايـن كـه فرمانـده شـجاع آن     

جنگجويان نيز از اطراف او پراكنده شدند، سپاه اندلس كشته زيادي داد و چيزي نمانـده بـود   
  ره بيفتند، بدون اين كه كسي براي نجات ايشان قدم جلو بگذارد.كه بازماندگان به محاص

هجوم » در همين موقع (آلفونس) به صف مقدم سپاه مرابطين به فرماندهي (داود بن عايشه
ها را نيز عقب زد. در اين لحظه دردناك و حساس يوسف بن تاشـفين بـا نيروهـاي     برد، و آن

بـراي نجـات سـپاه انـدلس و     » ر بن ابي بكـر لمتـوني  يس«بربر به فرماندهي بهترين فرمانده وي 
  پيشقراوالن به حركت درآمد.

با قواي خود با شدت هرچه تمامتر حمله برد و تا قلـب سـياه دشـمن پـيش رفـت. بـه        يسر
زيـرا بازمانـدگان سـپاه انـدلس و مـرابطين متشـكل شـدند،         ؛زودي قيافه جنگ دگرگون شد

، و پيكـار سـختي ميـان دو لشـكر درگرفـت كـه در       فراريان نيز باز به صفوف خود بازگشـتند 
  جنگ به سود مسلمانان چربيد.

هاي مرابطين رسانيد و خندقي  با يك حمله خود را به مقابل خيمه» آلفونس«در اين هنگام 
ها را در بر گرفته بود اشغال نمود. ولي در همين لحظه يوسف با نيروهاي احتياط خـود   كه آن

ه حمله نمود و تجـاوز دشـمن را عقـب زد و بـا شـدت بـه لشـكرگاه        از قبايل لمتونه و صنهاج
  اروپائيان تاخت و آن را درهم كوبيد.
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سپس به قواي كاستيل حمله برد و در حالي كه طبلها در اطراف سـپاهيانش بـه شـدت بـه     
  ها را دنبال كرد و كشتار سختي به راه انداخت. صدا درآمده بود، از پشت سر آن

شكافت و صفوف دشمن را دچـار هـراس شـديدي نمـوده بـود.       مي ها فضا را صداي طبل
  سپس يوسف جايگاه سپاه كاستيل را طعمه حريق ساخت و به دنبال آن شعله آتش برخاست.

از آنچه در لشكرگاهش اتفاق افتاده بود آگاه شد، به سرعت پيش » آلفونس«هنگامي كه 
باله قواي مرابطين تصـادم كـرد، و ميـان    آمد تا آن را از نابودي نجات دهد، ولي در آنجا با دن

ي درگرفـت كـه طـي آن قـواي كاسـتيل از هـم پاشـيد. پادشـاه         يبـ نيروهاي دو سردار نبرد مه
مسيحي نتوانست به لشكرگاه خود برسد، مگر بعد از خسارت فراواني كه بـه آن رسـيد، و در   

  آنجا جنگ از سر گرفته شد.
زد و سـربازان   گرديـد، نعـره مـي    سپاه ميسواره و در حالي كه ميان  يوسف بن تاشفين

ها در اطـراف   هاي آن كرد، و در همان حال صداي طبل خود را به ثبات و شهادت تشويق مي
  كرد. ها را كر مي سربازان، گوش

گويـد: تـا آن    ها را يادآور شده و مي ها در پريشاني كاستيل تأثير صداي طبل» پيدال«استاد 
  آورد، نشنيده بودند. صداهاي وحشتناك كه زمين را به لرزه ميروز سپاهيان اسپانيا آنچنان 

نمودند كـه   از نظر ديگر مرابطين حمالت خود را با صفوف متصل و فشرده هم آهنگ مي
  ها در جنگ بود. خود اين معني نيز روش جديد آن

ها بـا جنـگ فـردي خـو      زيرا كه آن ؛به طوري كه براي جنگجويان مسيحي سابقه نداشت
ها علي رغم برتري در اسلحه، خود را در برابر صفوف فشـرده   ودند. به همين علت آنگرفته ب

  .)1(ديدند مسلمانان عاجز مي
حمالت خـود را بـه سـتون    » در همان موقع سربازان مرابطين به فرماندهي (يسر بن ابي بكر

يز منتهاي كرد شدت داد. سپاهيان اندلس ن آن را فرماندهي مي» بارهانيس«ها كه  مقدم كاستيل
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ها ميـزان مقتـولين ازديـاد     تهور و دليري از خود نشان دادند و ميان طرفين در صفوف كاستيل
  يافت.

مانند گارد خود كه چهار هزار جنگجو » يسر«با افراد » يوسف بن تاشفين«ضربت كاري را 
ا هـ  ها حمالت خود را تا قلب جنـگ پـيش بردنـد و يكـي از آن     زيرا آن ؛بودند، وارد ساختند

  خود را به پادشاه كاستيل (آلفونس) رسانيد و خنجري در ران او فرو برد و آن را شكافت!
در اين هنگام آفتـاب نزديـك بـود غـروب كنـد، آلفـونس و فرمانـدهان و جنگجويـانش         

  متوجه شدند كه اگر همچنان به جنگ ادامه دهند همگي به هالكت خواهند رسيد.
ز ياران شكست خورده و گروهي از اشـراف سـپاهش   اي ا با عده» آلفونس«در اين هنگام 

نشيني كردند و به تلي كه در آن نزديكي بود پناه بردند. همين كه شب فرا رسيد همگي  عقب
  گريختند.

تاريخ اسالم افرادي را كه همراه پادشاه كاستيل فرار كردند، چهار صد يا پانصد جنگجـو  
هـاي سـربازان مسـيحي بـه سـختي درهـم        ها مجروح شـده بودنـد. صـف    داند كه بيشتر آن مي

  ها انباشته شد. ها و زخمي شكستند و ميدان جنگ از كشته
ها در اثنـاي گـريختن بـه قتـل      در هر نقطه دسته دسته روي به فرار نهادند، و بسياري از آن

رسيدند. يوسف دستور داد به علت فرا رسيدن شب فراريان را تعقيب نكنند. مسلمانان شب را 
  جنگ گذراندند، و مراقب تحركات اروپائيان بودند.در ميدان 

اي از  صبح روز بعد، جنگجويان مسلمين تعقيب فراريان دشمن را از سر گرفتنـد، و دسـته  
  آوري غنائم جنگ كه غنيمتي عظيم بود، پرداختند. ها به جمع آن

اقي نمانـد!  گويد از سپاه انبوه اروپائيان جز پانصد نفر يا كمتر، چيزي بـ  تواريخ اسالمي مي
  پادشاه كاستيل فرار كردند.» فونسآل«با ها بودند كه  اين پانصد نيز همان

خوردگان روي بـه فـرار نهـاد و پـس از طـي بيسـت روز راه        پادشاه كاستيل نيز با شكست
توقف نمود. به عالوه بيشتر فراريان هم مجروح بودنـد، بـه همـين     قوريهبدون وقفه، در شهر 
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رسـيدند فقـط صـد نفـر     » طليطلـه «بـه  » آلفونس«ها كه با  راه مردند و آنها در اثناي  جهت آن
  .)1(بودند!

  شكست قواي متحد اروپا
فرمانرواي كل » المعز بن باديس«اي كه راجع به فتح خود به  در نامه يوسف بن تاشفين

گويـد كـه بـه وي اطـالع رسـيد       افريقا نوشته است ماجراي جنگ زالقـه را شـرح داده و مـي   
هـا زخمـي بـود از ميـدان جنـگ       نش كـه بيشـتر آن  ابازبا حدود دو هزار نفر از سـر » فونسآل«

  هنگام روي به فرار گذاردند. گريخته و در انتظار تاريكي شب به سر برده و شب
تـواريخ  ». در حدود بيست تن از بزرگان سـپاه خـود او بـه شـهادت رسـيدند     «گويد:  و مي

نان در حدود سه هزار نفر بوده است، در حالي كه جاني مسلما نويسند: خسارت اسالمي نيز مي
اكثر سپاهيان اروپائي به قتل رسيدند. تواريخ اسالمي تلفات سپاه دشمن را تا سـي صـد هـزار    

  .)2(نفر بالغ دانسته است
كرده اند كه مسـلمانان از سـرهاي مقتـولين     مثال نقل نيز هست، در اين مورد اقوال معتدلي

در روي آن اذان گفتند! فقط بيست و چهـار هـزار سـر در مقابـل     دشمن تل بزرگي ساختند و 
هاي مختلف  گويند چهل هزار سر را در پايگاه روي هم انباشته گرديد. و مي» معتمد بن عباد«

  هاي افريقا توزيع كردند. اسالمي در اسپانيا و چهل هزار سر ديگر را در پايگاه
) هشتاد هزار سواره و دويسـت هـزار   ها (كاستيل گويد: رومي مؤلف (روض القرطاس) مي

با صد نفر سـواره كسـي جـان سـالم     » آلفونس«پياده بودند و همگي نيز به قتل رسيدند، و جز 
  بدر نبرد.
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عجيب اينست كه اين آمار همان است كه در نامه رسـمي يوسـف بـن تاشـفين فـاتح ايـن       
ه خالي از مبالغه نيسـت،  ها همگي اقوالي است ك . اين)1(مده استآجنگ به فرمانروي افريقا، 

هـا فـوق العـاده بـوده      هرچند تواريخ اروپائي در اين كه جنگ زالقه وحشتناك و تلفـات آن 
  است، اتفاق نظر دارند.

ولي ترديد نيست كه تلفات مسلمانان نيز زياد بوده، ولي نسـبت بـه دشـمن زيـان كمتـري      
  ديده و ال اقل سه هزار نفر بوده است.

اساس حماسه و شورديني اسـتوار بـوده بـه     عظيم و پيكاري كه برزيرا در اين لشكركشي 
  طور قطع طرفين غالب و مغلوب متحمل خسارات و تلفات فراواني شده اند.

اخبار فتح مسلمانان در ساير نقاط اسپانيا نيز پخش شد و مسلمانان در سراسـر شـبه جزيـره    
  تند.ها شده بود مسرور گش اندلس از آن پيروزي عظيم كه نصيب آن

فاتح جنگ مزبـور مـژده فـتح خـود را بـه اطـالع فرمـانرواي افريقـا          يوسف بن تاشفين
رسانيد و اخبار آن در شمال افريقا نيز منتشـر گشـت و عمـوم مسـلمانان را غـرق در جشـن و       

  شادماني كرد. صدقات زيادي به مستمندان دادند و بردگان بسياري را آزاد نمودند.
ناميد. ولـي نقـل    امير المسلمينخود را » يوسف بن تاشفين«گويند بعد از اين جنگ  مي

  صحيح اينست كه وي اين لقب را چندين سال پيش براي خود برگزيده بود.
بايد دانست كه سردار مسلمين و متحدان اندلسي او نه تنهـا دشـمن را در داخـل قلمـروش     

د، با اين كه فرصت بسيار هم به عمل نياوردن» طليطله«دنبال نكردند، بلكه اقدامي براي آزادي 
  مناسبي در اختيار داشتند.

خـورده را   گويند معتمد بن عباد به يوسف بن تاشفين سفارش كرد كه دشمن شكسـت  مي
ها را از ميان بردارند، ولي يوسف به عذر اين كه بايد صبر كرد  السيف آن بقيةتعقيب نموده و 

ــه  ــا گريخت ــيحيان آن   ت ــادا مس ــد، مب ــلمين برگردن ــان مس ــال    گ ــانند، از دنب ــل رس ــه قت ــا را ب ه

                                           
، و نيز اقوال ديگر راجع بـه ميـزان تلفـات اروپائيـان را در جنـگ زالقـه در       97و  96روض القرطاس ص  -1
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اي بـه   خوردگان خودداري كرد. كوتاهي در ايـن مـورد را بعضـي بـه معتمـد و عـده       شكست
  .)1(دهند و هيچكدام هم درست روشن نيست يوسف نسبت مي

به هرحال پيروزي مسلمانان در همين نقطه متوقف گرديد. سپاهيان اسالم از همانجا متفرق 
كدام به قلمرو خود بازگشتند. اكنون وضع امراي اندلس و شـجاعت  شدند و امراي اندلس هر

. بـا ايـن كـه معتمـد     يمگـذران  و فداكاري آن روز معتمد بن عباد و سپاه اشـبيليه را از نظـر مـي   
  مجروح شد ولي ميدان نبرد را رها نكرد تا اين كه جنگجويان مرابطين به ياري او شتافتند.

بن عباد را مورد تقدير و ستايش مخصوص قرار داده تواريخ اسالمي در اين جنگ معتمد 
  است.

يوسف بن تاشفين قهرمان آن جنگ نيـز در فـتح نامـه خـود كـه بـه مغـرب فرسـتاده و در         
نوشته است، پايمردي و قهرمـاني  » المعز بن باديس«اي كه در اين باره به فرمانرواي افريقا  نامه

  اين سردار نامي اندلس را ستوده است.
در آن موقع افق روشن اين پيروزي را تيره ساخت، رسيدن خبـر مـرگ ابـوبكر    چيزي كه 

پسر بزرگ يوسف بن تاشفين به پدرش در همان روز بود: يوسـف ابـوبكر را بـه جـاي خـود      
به حال بيماري رها كـرده  » سبته« در حكمران مراكش نموده و هنگام حركت به سوي اندلس

  بود.
بعضي گفته اند تسريع  .درنگ عازم مغرب شودوصول اين خبر موجب شد كه يوسف بال

يوسف در حركت به سوي مغرب مربوط به وفات فرزندش نبود، بلكه نفاق و اختالف امراي 
آيند بود كه پس از شكست آلفـونس درنـگ    اندلس و چند دستگي مردم آنجا چنان ناخوش

  .)2(بيشتر را جايز ندانست
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اي خود به اشبيليه بازگردد و پس از چنـد  اين وضع موجب شد كه سردار مسلمين با نيروه
روز توقف در حومه شهر آهنگ مغرب كند، در حالي كه سه هزار تن از سربازان خود را در 

  گذارد.» معتمد بن عباد«اختيار 

  ارزيابي پيروزي مسلمانان
از روزهاي درخشان پيروزي اسالم بر مسـيحيت اسـت. الزم بـه ذكـر      يكي جنگ زالقه

هاي صـليبي   اي از تاريخ جنگ هاي زالقه صفحه اسالم و مسيحيت در دشتست كه برخورد ا
ور گرديد، درست همـان   است كه اسپانيا نخستين پايگاه آن بود، و اندكي بعد در مشرق شعله

  خوردهاي اسالم و مسيحيت بود. و هاي زد وقتي كه اسپانيا نيز صحنه
يل، و پيـروزي مـرابطين و   نتـايجي بـيش از شكسـت پادشـاه كاسـت      جنگ زالقهاز اينـرو  

ها از طوايف اندلس به بار آورد. زيرا جنبش ديني مرابطين كه در اندك مـدتي   پيمانان آن هم
هاي مغرب و شهرهاي آن را اشغال كرد، سپس از دريا گذشت و به اسـپانيا آمـد تـا بـه      دشت

داخت، و انگيز بود كه مسيحيت را بـه وحشـت انـ    هاي اسالمي شتابد، چنان رعب ياري دولت
  هاي پيرنه به دنبال داشت. خطر روزافزون تحركات مسيحيان را در آن سوي كوه

و نجـات مسـيحيت بـه    » سرزمين شهيدان اسـالم در فرانسـه  «اسپانياي اسالمي بعد از جنگ 
  دوبار مانند جنگ زالقه جنبش نمود:» شارل مارتل«دست 

وم در عهـد حاجـب منصـور    هـ) و بار د 350 – 300( الناصر لدين اهللانخست در زمان 
هـاي شـمال رانـده شـد و      ). در هردو بار نيـز اسـپانياي مسـيحي بـه مـاوراي كـوه      392 – 369(

  فتوحات اسالمي تا دورترين نقطه اسپانيا پيش رفت.
اقدامات آلفونس پادشاه كاستيل متعاقب جنگ زالقه، ايـن مقصـود صـليبي را كـه نتيجـه      

كند. آلفونس متوجه شـد كـه اتحـاد مسـلمانان افريقـا و       برخورد زالقه بود، تثبيت و تأكيد مي
اندلس ممكن است بـه سرنوشـت اسـپانياي مسـيحي خاتمـه دهـد، و او ناچـار اسـت بـا سـاير           

  هاي مسيحي كنار بيايد. قدرت
ها و سفرائي به سوي پادشاهان و امراي مسيحي ماوراي سلسـله جبـال پيرنـه     از اين رو نامه

يافت آگاه ساخت، و اعـالم خطـر    ر مهيبي كه پيوسته گسترش ميها را از خط روانه كرد و آن
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نمود كه اگر به كمك او نشتابند، به زودي ناچـار خواهـد شـد كـه بـا مسـلمانان از در صـلح        
  ها را آزاد بگذارد كه از جبال پيرنه عبور كنند. درآيد و آن

. حكمـران  هـاي اطـراف آن طنـين افكنـد     فرياد اسـتمداد آلفـونس در فرانسـه و اميرنشـين    
دوك اوديس كه خود داماد آلفونس بود، قبـل از همـه بـه تجهيـز قـوا پرداخـت.        )1(برگونيه
  نيز در اين لشكركشي با وي شركت جست.» تولوز«فرماندار 

و ساير قلمرو فرانسه، داوطلبان به حركت درآمدند و در اسرع وقت » نورماندي و پواتو«از 
  همگي به طرف اسپانيا سرازير شدند.

ي هنگامي كه آلفونس آگاهي يافت كه يوسف بن تاشفين با قسمت عمده قـواي خـود   ول
از دريا گذشته و در راه بازگشت به مغرب است، از امراي فرانسه تشكر كرد و اطالع داد كـه  

  .)2(بيند مرابطين از اسپانيا كوچ كرده اند و او لزومي به آمدن قواي امدادي فرانسه نمي
بودن آن كامال پي برده اند به همـين   يت جنگ زالقه و جنبه صليبيمورخان اسالمي به اهم

  هاي ديني درآميخته اند. جهت ماجراي آن را به افسانه
خـود بـه فرمـانرواي افريقـا بـه       ي از جمله موضوعي است كه يوسف بـن تاشـفين در نامـه   

عث برطـرف  مناسبت عبور از دريا و رفتن به اسپانيا يادآور شده است كه چگونه دعاي وي با
  شدن طوفان و آرامش دريا شد و او به سالمت از تنگه جبل الطارق گذشت.

كـرد   و از جمله اين كه پادشاه كاستيل در وقتي كـه خـود را مهيـاي نبـرد بـا مسـلمين مـي       
ديد. مثال خواب ديـد كـه سـوار فيـل اسـت و در كنـار او طبلـي بـا          هاي وحشتناك مي خواب

است، و فقيه مسلماني از مردم طليطله آن را به شكست صداي گوش خراشي به صدا درآمده 
زيـرا كـه ابرهـه نيـز      ؛كامل وي تعبير كرد، و آن را شبيه شكت ابرهه در حمله به مكه دانست

  سوار فيل بود!
هـاي   و از جمله مبالغه روايات اسالمي در برآورد تلفات و خسارات اروپائيان و قلت زيـان 

  مسلمانان است.

                                           
1- Bourgone- .از ايالت مشرق فرانسه است  
2- R. M. Pidal: Ibid, p. 340 
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كاهـد   اي از اهميت اين جنگ مشهور نمـي  ها و مبالغات ذره ه اين فسانهد دانست كيولي با
  گذارد. و از نتايج قاطع آن چيزي كم نمي

اين بود كه بـار ديگـر روح اعتمـاد و آرزو در كالبـد     » زالقه«يكي از نتايج عملي پيروزي 
رفـت نضـج گرفـت و ملـت      ها كه رو به ضـعف مـي   اسپانياي اسالمي دميده شد، و قدرت آن

ها بود و ايشان را  مسلمان اندلس از ذلت و خواري كه محصول اختالفات ملوك الطوائف آن
زاد گرديدند، و شور و نشاط ديني خود را باز يافتند، آبه درگاه پادشاهان مسيحي افكنده بود، 

و امراء طوائف مسلمين نيز از آن ذلت و خواري كه در برابر پادشاه كاستيل ناچار به خضـوع  
  ياد بودند، آزاد شدند.و انق

مومي و عميقي كه اين عصر درخشان عاي به خصوص نسبت به نتايج  تازه اين نتايج منطقه
  به بار آورد، قابل مقايسه نيست.

هاي زالقه، سيل بنيان كن مسيحيت از اسپانياي اسالمي كه در شرف نابودي  ا در دشتيرز
سپانيا بازيافت كه تا چهـار قـرن ديگـر    بود، به عقب برگشت. و اسالم زندگي جديدي را در ا

  امتداد داشت.
هـا بـراي سـالطين     و بعد از آن» مرابطين«به عالوه اين پيروزي درخشان راه را براي تسلط 

بـه  » اندلس«موحدين بر اسپانياي اسالمي هموار نمود، تا جائي كه در حدود صد و پنجاه سال 
  رفت. عنوان ايالت مغربي اسالم به شمار مي

ين كه اسپانياي اسالمي از آن زمان چيزي جز كشمكش دائم ميـان اسـالم و مسـيحيت    با ا
نبود، مع الوصف توانست نشاط ثمـربخش و تمـدن پيشـين و درخشـان خـود را در آن مـدت       

  حفظ كند.



   سيد كمپيادر

  و

  سرگذشت مملكت بلنسيه (والينسيا)

  )م 1102 -هـ  495(

ها و تفاخري كه داشت، و  ظالم و سركشيجنگجوئي و سلحشوري قرون وسطي، با همه م
اي كه به جاي گذاشت، و نظـر بـه عوامـل كينـه و جـرأت و       با بزرگواري و مهرباني و مجامله

انگيزتـرين وضـع اجتمـاعي     مخاطرات و ايمان و خضوعي كه به همراه آورد، يكي از شگفت
  داري گرديد. بود كه موجب پديدآمدن نظام سرمايه

گرفـت و آن را مطـابق ميـل     داري شـكل مـي   كاخ اجتماع سرمايهاين روح سلحشوري در 
  كرد. برداري مي گردانيد، و از آن بهره خود مي

هــاي زد و خــورد و  اي ايــن قــرون، صــحنهنــثي اســالمي و اســپانياي مســيحي، در ااســپانيا
دو قسمت سهم بـه   پيكارهاي مستمر بود، و همين پيكارها نيز از لحاظ پيشرفت و تمدن در هر

  ئي داشت.سزا
هاي مليت، بـه رنـگ تنـد     با اين فرق كه نبرد دائمي ميان اسالم و مسيحيت گذشته از جنبه

هـا از همـين انگيـزه دينـي نيـرو       تعصب ديني نيز آغشته بـود. نبردهـاي مـداوم در ايـن صـحنه     
  گرفت. مي

 اين معني را ما در سر گذشت يكي از قهرمانان اسپانياي مسيحي كه تاريخ زندگاني وي با
 ي هـاي كاسـتيلي او را نمونـه    بسياري از حوادث تاريخ اندلس بستگي دارد و روايات و افسانه

  بينيم. داند، مجسم مي اعالي يك قهرمان ملي و مسيحي مي
زيرا چنانكه خواهيم ديد تاريخ روي بسياري از ايـن   ؛ها، نه تواريخ گفتيم روايات و افسانه

اسپانيائي را در لباس غيـر از آنچـه سـرودها و اسـاطير     كشد، و قهرمان  ها خط بطالن مي افسانه
  سازد. گر مي قومي پوشانده است، جلوه
سـيد  اسـت كـه در تـواريخ اروپـائي بـه      » نيبار روديگوردياس دي«اين جنگجوي مشهور 

  موسوم است. Elcid, elcampeador كمپيادور
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رگذشـت او منبـع   شـد، و س  ها بـه عنـوان قهرمـان كاسـتيل شـناخته مـي       قرن» سيد كمپيادر«
ها فقط به ايـن منظـور نوشـته     بافي شعرا و نويسندگان بود. ولي اين افسانه سرشاري براي خيال

انگيزد، تا بدانوسـيله بتواننـد سـرزمين     شد كه روح ديني و مليت را در مردم آن عصرها بر مي
سـترد  خود را كه مسلمانان تصاحب كرده، و چند قرن بود كه در آن سكني گزيـده بودنـد، م  

  دارند.
اي را كـه در آن راه يافتـه اسـت، كنـار      ولي اگر ما جنبـه تعصـب قضـيه و پنـدار و مبالغـه     

بگذاريم و آن را به همانگونه كه ميان اسالم و مسيحيت در قرون وسطي جنگ و ستيز برقرار 
داراي نـواقص   سـيد كمپيـادور  هـاي   بوده است، در نظر بگيريم، خـواهيم ديـد كـه افسـانه    

  ت.بسياري اس
هاي او، بيشتر به اوضاع عصر وي و عوامل  طلبي و جرأت و جسارت و جاه ها كثرت جنگ

  ت او!يكند، تا به كارداني و لياقت و شخص اختالف با دشمنانش بازگشت مي
جايگاه زيادي از روايات و تواريخ كاستيلي را گرفته، و به همـان  » سيد كمپيادور«داستان 

  عكاس يافته است.نسبت نيز در تواريخ اسالمي ان
(والينسـيا) و فـتح آن    بلنسـيه هاي او در منطقه  مخصوصاً به جنگ» سيد«بيشتر سرگذشت 

او بر آن شهر تا هنگام وفاتش كـه پيوسـته از آن در مقابـل     ي توسط وي و تسلط چندين ساله
تـرين صـفحه تـاريخ     نمود، مربوط است. اين حوادث درخشان دفاع مي» مرابطين«جنگجويان 

تواريخ كاستيلي، عناصر قهرمـاني او را از آن   هاست كه است، و همين» كمپيادور«ت سرگذش
  انتزاع كرده و در مقام قهرمان ملي اسپانيا درآورده است.

رود «اصال جنگجوئي از مـردم كاسـتيل بـود. نـام اصـلي وي چنانكـه گفتـيم        » كمپيادور «
  است.» بيبار روي دياس دي«يا » ريگور

عربي است. ايـن لقـب را مسـلمانان    » سيد«تحريفي از كلمه  EL CID» سيد«لقب وي به 
  كردند. جنگيدند و به وي اطالق مي ها درآمده بودند و به اتفاق مي كه به خدمت كاستيل
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به معني جنگجوي شجاع اسـت. ايـن    El Campeador» كمپيادور«شدن او به  اما ملقب
  .)1(اند لقب را به لحاظ شجاعت و تهوري كه داشت به او داده

در » اليـان كـالگو  «ميالدي متولد شد. پدر او  1043به سال » برگوس«در شهر » كمپيادور «
  پادشاه كاستيل، قاضي آن سرزمين بود.» فرويال دوم«زمان 

  آغاز كار اين سردار غربي
تاريخ اوائل زندگي او درست روشن نيست. آنچه هسـت افسـانه و پنـداري بـيش نيسـت.      

پادشـاه كاسـتيل و ليـون، در    » فرينانـد اول «دان حوادث بعد از درگذشت آغاز ظهور او در مي
  ميالدي و پديدآمدن اختالف ميان فرزندان او بود. 1065اواخر سال 

پيمـان   (شـانجه) بـا نيروهـاي هـم     سـانوش در آن اوقات به اتفاق فرزنـدان وي   كمپيادور
رفـت. در آن   آراگـون شاه پاد» داميرو«مسلمان او احمد بن هود پادشاه (سرقسطه) به جنگ 

  م) 1068كشته شد (» گراروس«شكست خورد و در » آراگون«جنگ پادشاه 
جنـگ درگرفـت،    1071در سـال  » آلفونس«و برادرش » سانشو«پس از اين واقعه كه ميان 

شكست خورد، سپس در تاريكي شب نفرات خود » سانشو«بود. نخست » سانشو«وي در التزام 
  ، برادرش را شكست داد و اسير نمود.كمپيادورمائي و معاضدت را گرد آورد، و با راهن

جنگيد تا اين كـه در سـال بعـد     پادشاه كاستيل مي» سانشو«همچنان در ركاب » كمپيادور«
بـه خـدمت بـرادر او     كمپيـادور به قتل رسـيد، و   Zamora سمورهوي مقابل دوارهاي شهر 

  نشست، درآمد.آلفونس كه بعد از مرگ برادر بر تخت سلطنت كاستيل 
بعد از آن كه كار آلفونس سروسامان يافت، ملوك الطوائف مسلمين را تحت فشـار قـرار   

حكمـران اشـبيليه   » معتمـد بـن عبـاد   «داد كه به وي جزيه بپردازند، كسي كه از جانب وي نزد 
  هـ) 472م  1079بود. ( سيد كمپيادوررفت همان 

                                           
. ابن بسام در ذخيـره  77ص  2است (نفخ الطيب ج » القنبيطور«سيد كمپيادور در تواريخ عربي معروف به  -1

ص » اعمـال االعـالم  «و ابن الخطيب در  205ص  3ج » البيان المغرب«ي در و ابن عذار» الكنبيطور«او را 
  به همين نام ناميده اند. 189ص » السيراء لحلةا«و ابن آبار در  203
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عبـداهللا  «گي كه ميان او و اميـر غرناطـه   در جن معتمد بن عبادسيد در آن اوقات با قواي 
به وقوع پيوست، شركت جست. عبداهللا با گروهي از جنگجويان مسـيحي  » بن بلقين صنهاجي

  داد. پيوسته اراضي اشبيليه را مورد هجوم قرار مي
در اين جنگ عبداهللا كشته شد و معتمـد خوشـحال گرديـد، و جزيـه درخواسـتي پادشـاه       

  اي ديگري به وي تقديم داشت!كاستيل را با تحف و هداي
دو سال در دربار پادشاه كاستيل به سر برد، ولي در همان اوقـات دسائسـي بـر    » كمپيادور«

معتمد ضد او در شرف تكوين بود. بدينگونه كه او را متهم ساختند كه تحف و هدايائي كه 

  براي پادشاه فرستاده بود، تصاحب كرده است. بن عباد
جانب » سانشو«در جنگ با برادرش » كمپيادور«وش نكرده بود كه فرام آلفونسبه عالوه 

بر وي غلبه كرد. به همـين جهـت سـرانجام آلفـونس      كمپيادوراو را گرفت و برادر با كمك 
  )1081را از دربار خود راند و از سرزمين كاستيل تبعيد نمود. ( كمپيادور

را وي گـاهي تـن بـه    زيـ  ؛شـود  گشـوده مـي   كمپيـادور در اينجا فصل جديدي در زندگي 
داد، و زماني اجير اميران نصارا بود، و بدينگونـه در هـر انقـالب و     مزدوري امراي مسلمين مي

  پيوست، دست داشت! جنگي كه ميان طرفين به وقوع مي
ر شود و به هر وسـيله كـه بـه دسـت     او فقط طالب غنيمت و قدرت بود، از هركجا كه ميس

  آيد.
داري جنگجـوئي   آن اوقـات نيـز زمينـه مناسـي بـراي ميـدان      موقعيت اسپانياي اسـالمي در  

  بود.» كمپيادور«طلب چون  فرصت
ها و  پس از زوال خالف آنجا و اوائل قرن پنجم هجري، به صورت اميرنشين» اندلس«زيرا 

كشورهاي متعددي درآمده بود. به طوري كـه در هـر پايگـاه اسـالمي انـدلس، اميرنشـيني بـا        
ت كه يك نفر قاضي يا فرماندهي يا حكمران سـابقي از صـاحبان   ممكلت مستقلي وجود داش

  كرد. بدينگونه: قدرت و عصبيت بر آن حكومت مي
» طليطلـه «در  »بني ذوالنون«و » اشبيليه«در « »بني عباد«و » قرطبه«در  »بني جهور«

حكومت داشتند. جوانان اسالو (كـه در دربـار خلفـاي انـدلس     » بطليوس«در  »بنوافطس«و 
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بـه  » دانيـه «و » بلنسـيه «و » مرسـيه «و » المريـه «هـاي مسـتقلي در    كردند) نيز اميرنشين ميخدمت 
  ها افراد ديگري زعامت ايشان را به دست گرفتند. وجود آوردند. پس از آن

» سرقسطه«و در  رعام    بني» بلنسيه«و در  طاهر بني» مرسيه«و در  صمادح بني» المريه«در 
  حكومت نمودند. هود بني

هـاي ديگـري از انـدلس     و پايگاه» مالقه«و » غرناطه«اي بربر نيز امارات مستقلي را در زعم
  وسطي تأسيس كردند.

هاي مستقلي حكومت داشت. بدينگونه در سراسر اسپانيا كه  در مغرب اندلس هم اميرنشين
هـاي متعـددي پديـد     ها و اميرنشين روزي يك دولت نيرومند بر آن فرمانروائي داشت، دولت

  راند. د، و هركدام باالستقبال حكم ميآم
هاي كوچك كـه در تـاريخ انـدلس معـروف بـه       ها يكي اين بود كه اين دولت از بدبختي

اسـت، همگـي دچـار اخـتالف و كشـمكش بودنـد و در برابـر دشـمن          »ملوك الطوائف«
آهنگي يا جبهه مشـتركي نداشـتند. بلكـه همگـي      هيچگونه هم –اسپانياي مسيحي  –مشترك 

  دشمن بودند! باهم
ها روشن بود و هركدام سـعي داشـت هرقـدر     هاي خانوادگي ميان آن پيوسته آتش جنگ

ها پيوسته در نقاط مختلـف اسـپانياي    تواند از اراضي ديگري را تصاحب كند. اين بدبختي مي
  شد. اسالمي تكرار مي

ا و ايجـاد  ه كوبيدن اين قدرت اسپانياي مسيحي نيز در پشت پرده منتظر فرصت براي درهم
  هاي متخاصم و متخالف بود. اختالفات ميان آن دولت

هـا بـراي    شدند، و از آن امراي طوايف نيز به هنگام احتياج به پادشاهان مسيحي ملتجي مي
  كردند. پيروزي بر رقيب مسلمان خود، استمداد مي

اده و در ها پاسخ مثبت د پادشاهان مسيحي كاستيل: آراگون، ناوار، كتاالن، به تقاضاي آن
  انتهاز اين فرصت بودند.

ي كوچك در آن اوقات در ساير نقاط اندلس نيز جريان داشت. در راحهاي انت اين جنگ
هـا بـه شـكل     ودار و دسته او از كاستيل خارج شدند ايـن جنـگ   سيد كمپيادورآن ايام كه 
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حلي و و مرزهاي سـا » سرقسطه«ميان » بني هود«خاصي در امارات شمالي و شرقي اندلس كه 
بـا سـپاه مـزدورش در چنـين      كمپيـادور بلنسيه (والينسيا) استقرار داشتند درگير بود.  از آنجا تا

  ميدان مشتعلي فرود آمد.
شـد. مقتـدر در جنـگ بـا     » سرقسـطه «حكمـران  » مقتدر بـن هـود  «او نخست وارد خدمت 

سـرانجام او را  ياري خواست و » كتاالن«و » باشكنس«از سپاهيان » الرده«امير » مظفر«برادرش 
  شكست داد و اسير نمود.

به دربار مقتدر آمد، مظفر برادر وي اسير بود. مقتدر انـدكي پـس   » كمپيادور«هنگامي كه 
م) بعد از آن كه مملكت خود را ميان دو پسرش تقسـيم نمـود    1081هـ .  474از آن در سال (

» منذر« رشو برادو مضافات آن رسيد » سرقسطه«درگذشت. مؤتمن پسر بزرگش به حكومت 
منطقه دانيه، و طرطوشه، و الرده را تصاحب كرد، و به دنبـال آن جنـگ خـانوادگي ميـان دو     

  برادر درگرفت.
سـيد  «كمـك خواسـت   » بارسـلون « كنـت و » سانشورا ميـرز « آراگوناز پادشاه » منذر«

  نيز جانب برادر وي مؤتمن را گرفت.» كمپيادر
  پيروزمندانه به سرقسطه بازگشت.» يادوركمپ«شكست خورد و » منذر«در اين جنگ 

نيـز در بزرگداشـت وي سـعي بليـغ     » مـؤتمن «سخت او را پذيرا شـدند و  » سرقسطه«مردم 
اعتماد كرده بود، و در بيشـتر كارهـا بـه    » كمپيادور«مبذول داشت. مؤتمن به صداقت و پيمان 

  بود.انديشي او روگردان ن نمود. به طوري كه از مصلحت صالحديد او عمل مي
داشت و براي جنـگ بـا وي از امـراي     دشمن مي را سخت كمپيادور» منذر«ولي به عكس 

) 1085هــ .   478جسـت. هنگـامي كـه در سـال (     اسـتمداد مـي  » بارسـلون «و رؤساي » كتاالن«
بـه   كمپيـادور مؤتمن وفايت يافت و مستعين فرزند خود را به جاي خويش منصـوب داشـت،   

  مقام و نفوذ باقي ماند. خدمت او نيز درآمد و با همان
نويسـد:   مـي  كمپيـادور نسـبت بـه   » بني هود«اهتمام  ي در باره» الذخيره«ابن بسام در كتاب 

ــه  « ــد ك ــود بودن ــي ه ــادوربن ــيد كمپي ــيدند و از او د  س ــرون كش ــول بي ــه خم ر را از زاوي
تـا   هاي طوالني خود استفاده نمودند، و او را بر اقطار جزيره اندلس مسـلط كردنـد،   گري ستم
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افـرازد و كـارش بـاال     ها بر خواست برود و پرچم خود را در قلب مملكت آن به هرجا كه مي
  .)1(نصيب نماند گيرد، و نقاط دور و نزديك از شر و فساد بي

(والينسيا) بزرگترين مرز شرقي اسپانيا، در آن اوقـات مهيـاي انقـالب و كشـمكش      بلنسيه
ها از نقاط اندلس فرو نشسـت، دو نفـر    شورش بود. هنگامي كه خالفت اندلس سقوط كرد، و

قيام كردند، و توانستند هركدام چند سـالي در  » مبارك«و » مظفر«از بردگان عامري به اسامي 
  آنجا حكومت نمايند.

                                           

 18نسخه خطي اكادمي تاريخ در مادريد شماره:  –قسمت سوم » ةفي محاسن أهل الجزير ةالذخير«كتاب  -1
هــ   542ي ابوالحسن علي بن بسام شـنتريني متـوفي بـه سـال     ب مؤلف اين مجموعه بزرگ ادبي و تاريخ

نوشته و » قرطبه«در مغرب اندلس است. كتاب مزبور را در شهر » شنترين«م است. او اصال از مردم 1147
  چهار قسمت و چندين جلد بزرگ است.» الذخيره«هـ آن را به پايان رسانده است. كتاب  503در سال 

  هرهاي ميانه اندلس و اعيان و نويسندگان آنجاست.قسمت اول مخصوص قرطبه و ش  
قسمت دوم اختصاص به مغرب اندلس و منطقه اشبيليه و شهرهاي ساحلي اقيانوس اطلس و اخبار رؤسا و   

  مشاهير آن دارد.
  مشرق اندلس و مرز شمالي آن و بزرگان نويسندگان و شعراي آنجاست. ي قسمت سوم در باره  
ا و ادبائي است كه وارد اندلس شدند و كساني كه در عصر مؤلف در افريقـا  قسمت چهارم راجع به شعر  

  و شام و عراق ظهور كردند.
  ترين مدارك تاريخي و ادبي و اجتماعي اندلس است. يكي از نفيس» الذخيره«كتاب   
بخصوص آنچه راجع به عصر طوائف و امراء و ادبا و شـعراي آن زمـان اسـت. خوشـبختانه اخيـراً دوره        

هائي از آن مفقود بود، بـه دسـت آمـده اسـت دانشـگاه       ها كه قسمت پس از مدت» الذخيره«مل كتاب كا
  قاهره بعضي از اجزاء آن را منتشر ساخته است.

بايد دانست كه يكي از مصادر مهم (آلفـونس) پادشـاه دانشـمند كاسـتيل در نگـارش بخـش مربـوط بـه           
همـين كتـاب    Cronica Generalتاريخ وي به نـام   از كتاب» سيد كمپيادور«حوادث بلنسيه و تاريخ 

كتاب مزبور پيداست. نگاه كنيد به:  910تا  900ابن بسام است. اين مطلب به وضوح از فصول » الذخيره«
Primera, cronica general (ed. R.M. Pdial) T. II. P. 568 - 575 
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كه او نيز از غالمان عامري بـود، مـدت كمـي بـه حكومـت      » مجاعد عامري«ها  پس از آن
با عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن منصـور نـوة منصـور     بلنسيه رسيد. غالمان عامري بعد از آن نيز

  بيعت كردند.» بلنسيه«عامر، به عنوان حكمران  بن ابي
قريـب چهـل سـال بـه طـول انجاميـد، و در خـالل آن بـا         » بلنسـيه «حكومت عبدالعزيز در 

  راند. حكم مي» المريه«حوادث و امور مهمي دست به گريبان بود، در آن مدت نيز بر 
» المظفـر «درگذشت، فرزندش عبدالملك ملقب به  1061 – 452ي در سال هنگامي كه و

  به جاي او نشست.
و  Counca (كونكـه)  قونقه) و JATIBAدر آن اوقات شامل شاطبه (» بلنسيه«ايالت 

هاي نزديك بود. المظفر با دختر مأمون بن ذوالنون پادشـاه طليطلـه ازدواج كـرده     ساير پايگاه
  بود.

دامــادش  ي تــرين و نيرومنــدترين ملــوك الطوائــف بــود. وي كينــه مــأمون يكــي از بزرگ
  عبدالملك را به لحاظ سوء رفتار و هتاكي و مدمن الخمربودنش به دل گرفته بود.

نمـود. بـه    كرد، و از اهانت و سـرزنش او خـودداري نمـي    چه وي با دختر او بدرفتاري مي
  ود.بهمين جهت از وي خوشبين ن

نهادنـد و آن  » بلنسيه«روي به » ندفردينا«به فرماندهي  1065ال در سها  هنگامي كه كاستيل
را محاصره كردند، مأمون با نيروهاي خود به بهانه نجـات دامـادش عبـدالملك، عـازم بلنسـيه      

ها از شهر روي برتافتند مـأمون وارد شـهر شـد، و دامـادش را دسـتگير       شد. همين كه كاستيل
. سپس امور بلنسيه را به وزيرش ابوبكر بن عبدالعزيز بازداشت نمود» قونقه«ساخت، و در قلعه 

تفويض كرد. و چون ابوبكر درگذشت پسرش عثمان بن ابـي بكـر بـه جـاي او بـه حكومـت       
  بلنسيه و نواحي آن رسيد.

پيوست. مأمون بن ذي النون وفات يافت  در اين اثنا حوادث زيادي در طليطله به وقوع مي
حكمرانـي جـوان و   » القـادر «به جاي او نشست » القادر«به  اش يحيي بن ذي النون ملقب و نوه

ضعيف بود. به همين جهت شيرازه امور مملكت در زمان وي از هم گسيخت و ديـري نپائيـد   
  بر ضد او شورش كرد.» طليطله«كه 
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اي براي نگاهداري تخت خود نديد، جز اين كه به آلفـونس پادشـاه كاسـتيل     او نيز وسيله
دشاه نيرومند نيز از نظر قدرت و نفرات بر ملوك الطوائف تفوق داشـت،  ملتجي گردد. اين پا

  ها بدهند. و يكي پس از ديگري را مقهور ساخت و ناگزير نمود كه به وي جزيه و پيشكش
كردنـد. فشـار او بيشـتر متوجـه طليطلـه و       ملوك الطوائف نيـز همگـي از وي اطاعـت مـي    

اسالمي به وي بود و به نظر او از همه مهمتر بـه  شد. طليطله نزديكترين پايگاه  حكمران آن مي
  رفت. شمار مي

  كرد. زيرا طليطله تنها مانع نيرومندي بود كه از پيشروي دشمن به قلب اندلس ممانعت مي
از آلفونس ياري خواست في الحال دعوت او را پذيرفت و قسمتي از » القادر«هنگامي كه 

ين عـده شـهر شورشـي را مـورد هجـوم قـرار داده و       سپاهيان كاستيل را همراه او روانه كرد. ا
شورش را سركوب نمودند، و بار ديگر پادشاه ضعيف بر تخت بيهوده آن جلوس كـرد. ايـن   

  م روي داد. 1081هـ  474واقعه در اواخر سال 
ساخت  پس از آن، حوادث ديگري به سرعت اتفاق افتاد، و آلفونس نيز خود را آماده مي

  ه را تصرف كند، و چيزي نگذشت كه توانست به منظور خود برسد.كه هرچه زودتر طليطل
هـ به دست وي  478به اين معني كه پايگاه بزرگ اسپانياي اسالمي در آغاز ماه صفر سال 

  سقوط كرد.
» بلنسيه«از جمله تعهد كرده بود در استرداد » القادر«گرفتن شهر از  هنگام تحويل آلفونس

  و پس از وي به دست ابوبكر وزير افتاد، به وي كمك كند. كه تحت فرمان جدش مأمون بود
نمـود،  » بلنسـيه «از طليطله خارج شد، با خانواده و اموال خود آهنـگ  » القادر«هنگامي كه 

در حالي كه قسمت نيرومنـدي از سـپاهيان مسـيحي كاسـتيل را كـه آلفـونس بـه كمـك وي         
  فرستاده بود، همراه داشت!!

صاحب شرعي آن بود و به خاطر جلـوگيري از فسـاد   » القادر«كه  نظر به اين» بلنسيه«مردم 
  تسليم نمودند و عثمان بن ابي بكر را خلع كردند.» القادر«ها، شهر را به  كاستيل
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  توجه كمپيادور به بلنسيه
پيمانـان كاسـتيلي او نيـز     شد و خود را حكمران آنجا اعالم كرد، هم» بلنسيه«وارد » القادر«

  )1086نزديك شهر فرود آمدند. (فبريه سال » رصافه«در ناحيه 
همين كه حكومت بلنسيه را قبضه كرد، مردم را سخت تحـت فشـار قـرار داد كـه     » القادر«

  نمايد. ءپيمانان كاستيل خود را ادا اموال و غرامت بپردازند تا او بتواند هزينه نگاهداري هم
ست به فساد و تجاوز به جـان و مـال   اي از اوباش سپاه نيز دور او را گرفته و در شهر د عده

مردم زدند. به طوري كه بسياري از اعيان و بزرگان ناچار شـدند شـهر را تـرك گوينـد تـا از      
  هاي متجاوزان آسوده گردند. سركشي

و سـاير ملـوك   » مـرابطين «را از اين ناراحتي نجات داد، جنگ مشـهور  » بلنسيه«چيزي كه 
ها بـه   ها و متحدان آن بود كه طي آن كاستيل» زالقه« ردپادشاه كاستيل » آلفونس«الطوايف با 

  هـ) 479كلي نابود شدند. (سال 
» القـادر «در آن هنگام مردم بلنسيه نفس راحتي كشيدند، و صداي اعتراض خود را بر ضد 

هاي مجاور تحرك و سرپيچي آغاز نمودند. كـار شـورش    بلند كردند. نخست فرماندهان قلعه
منذر بـن  لقادر متوجه شد كه قادر به مقابله با آن پيشامد مشكل نيست. در شهر باال گرفت. ا

) نخستين كسي بـود كـه   TORTOSA( طرطوشه) و LERIDA(الرده حكمران  هود
  رسيد.» بلنسيه«به فرياد 

را همراه داشت، بـا نيروهـاي خـود از سـمت     » كتالن«او در حالي كه گروهي از مزدوران 
ر را محاصره نمود. بسياري از مردم شهر نيز در انتظـار سـقوط   شد، و شه» بلنسيه«جنوب روانه 

  شهر بودند.
پادشـاه  » آلفونس ششـم «اي جز استمداد از  براي رهائي خويش از آن تنگنا، چاره» القادر«

كاستيل نديد! همان موقع صداي ناله خود را به گوش مستعين بـن هـود حكمـران سرقسـطه و     
بود، همينكه از تقاضاي » بلنسيه«عين كه در انديشه فتح هم رسانيد. مست» منذر«دشمن عمويش 

» بلنسـيه «هاي خود به بهانـه نجـات    آگاهي يافت، دعوت او را اجابت نمود و با نيروي» القادر«
  روي به آنجا نهاد، ولي باطناً در صدد بود كه خود بر آن دست يابد.
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كنـار او بـود. دو   بـا نيروهـاي خـود نيـز در      »سـيد كمپيـادور  «در اين حمله متحـدوي  
يكديگر را ياري كننـد. غنـائم جنـگ    » بلنسيه«پيمان، پنهاني توافق كرده بودند كه در فتح  هم

  داشته باشد، ولي خود شهر بهرة مستعين!» كمپيادور«تعلق به 
از آن » منـذر بـن هـود   «در آن موقع بالغ بر سه هزار جنگجـو بـود. وقتـي     كمپيادورنفرات 

عاقبت اين تصادم به هراس افتاد و قبـل از آن كـه دشـمنانش سـر      حمله مشترك آگاه شد، از
» كمپيادور«دست كشيد و به جاي خويش مراجعت كرد. همين كه » بلنسيه«رسند از محاصره 

پرده از حقيقت دوستي خود برداشت، يعني يك نوع  كمپيادوربه بلنسيه رسيدند، » مستعين«و 
  هم بفروشد! شمن را بادوستي كه نكوهشي نبيند و بتواند دوست و د

گرفت و در عوض هنگام فتح شهر بـه بهانـه ايـن    » القادر«زيرا در پنهاني هداياي قيمتي از 
سفارش كرد كه شهر » القادر«كه تحت حمايت (آلفونس) است، قصور ورزيد، در خفا نيز به 

  را به كسي تسليم نكند!
لفـونس) را بـه دسـت آورد،    نمود كه اگر موافقت (آ از آن طرف هم به مستعين تأكيد مي

قادر و مستعين را دور از هم  كمپيادوروي مهياست كه او را در فتح شهر ياري كند! بدينگونه 
  نگاه داشته بود، تا بتواند در موقع مناسب منظور خود را عملي سازد.

فرسـتاده بـود   در آن هنگام ضمن پيامي براي پادشاه كاسـتيل (آلفـونس)    سيد كمپيادور
گيـرد و سـپاهش نيـز تحـت فرمـان       آورد، در جهت منفعت او انجام مـي  ه دست ميبكه آنچه 

جنگد و عنقريب با سـهولت تسـلط بـر شـرق      پادشاه است، و افزوده بود كه او با مسلمانان مي
  اندلس را به دست خواهد آورد.

از اي  موافقت كرد و به وي اجازه داد كه در هر نقطه» كمپيادور«نامه  (آلفونس) با مضمون
به كاستيل رفـت و فرمـاني از   » كميپادور«تواند، پيكار كند. سپس  اراضي مسلمين بخواهد مي

(آلفونس) گرفت كه هر قسمت از اراضي مسلمانان را به تصرف آورد، مالك او باشد و پس 
  از وي به فرزندانش منتقل شود.
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ي قطـع عالقـه كـرد.    و برد و بـا » كمپيادور«شكني  پي به نفاق و پيمان» مستعين«در اين اثنا 
» كنـت «زيـرا   ؛حكمران بر شلونه (بارسلون) متحد شـود  كنت برنجرسپس تصميم گرفت با 

  بود.» كمپيادور«مزبور از دشمنان سرسخت 
فرستاد و او را با قسمتي از نيروهايش، براي محاصره » كنت«مستعين هداياي بسياري براي 

  اعزام داشت.» بلنسيه«
از كاستيل محاصـره جديـد   » كمپيادور«ه هر نحو شده تا بازگشت مصمم بود كه ب» القادر«

از كاسـتيل بازگشـت، در حـالي كـه سـپاه نيرومنـدي       » كمپيـادور «را تحمل كند. متعاقـب آن  
  مركب از هفت هزار جنگجو با وي بود.

را پيمود و حكمران مسلمان آنجا را ملزم به تأديـه جزيـه كـرد.    » سهله«اراضي » كمپيادور«
با قواي خود به شهر » كمپيادور«همچنان بلنسيه را در محاصره داشت. همين كه  ركنت برنج

اي از نفـراتش   ها در گرفت. كنت شكست خورد و شخصاً با عده نزديك شد، جنگ ميان آن
اسير گرديد، سپس با مبالغ هنگفتي كه پرداختند خود را آزاد ساختند و با سپاه خـود روي بـه   

  نهاد.» بارسلون«سمت شمال و شهر 
فرمانده لشكريان خطرناكي از مزدوران بود، يا بـه عبـارت بهتـر    » كمپيادور«در اين هنگام 

ب عرزدند، و  ت شرقي دست به تاراج ميرئيس گروهي از غارتگران بود كه در سراسر واليا
  و وحشت او در آن نقاط پخش شد.

ــود     ــمن خ ــه دش ــد از آن ك ــادور بع ــت«كمپي ــه  » كن ــت داد، روي ب ــرمررا شكس  بيط
Murviedro  را ناگزير سـاخت كـه بـه وي جزيـه بدهـد.      » ابن لبون«آورد و حكمران آنجا

  ناحيه شمالي (بلنسيه) فرود آمد. Alcudia الكديهآنگاه با قواي خود در 
اموال و هدايائي براي او فرستاد و اعالم داشت كـه خـود را تحـت    » القادر«در همان وقت 

هر هفته هـزار دينـار بـه    » القادر«پردازد. توافق كردند كه  ميدهد و جزيه  الحماية وي قرار مي
  وي تسليم نمايد، تا از او در مقابل دشمنانش حمايت كند!

كه نزديك آنجا بود رفـت و  » البونت«حركت نمود و به اميرنشين » الكديه«از  كمپيادور
  حكمران آنجا عبداهللا بن قاسم را مجبور به اداي جزيه نمود.
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فـرود آمـد.   » بلنسـيه «واقـع در مغـرب   » ركانـه «نوب برگشـت و در شـهر   سپس به سمت ج
شـنتمريه شـرق را    و هاي مسلمان اين منطقـه: بلنسـيه   بدينگونه وي با هيبت خود ساير امرنشين

ها خواست كه مبالغ هنگفتي بپردازند. آنگاه با نيروهاي خود در همان  مطيع نمود و از همه آن
 كردنـد و همـه از قـدرت و    اراضـي آنجـا آمـد و رفـت مـي      نزديكي مستقر شد. نفـرات او در 

  صولت او بيم داشتند.

  كشمكش آلفونس پادشاه كاستيل و كمپيادور
تأثير نبود.  بي» كمپيادر«اي پديد آمد كه در دگرگوني موقعيت  در اين هنگام حوادث تازه

لفـونس) سـعايت   نخست اين كه دشمنان وي در دربار كاستيل توانستند از او در نزد پادشاه (آ
  د و خيانت جلوه دهند.كنند، و دخل و تصرف او را به صورت تمرّ

زن  را مصادره كنند و» كمپيادور«هاي شخصي  ها و خانه (آلفونس) هم دستور داد كه قلعه
زيرا در آن موقع قانون بود كه خانواده شخص را در  ؛و فرزندان خردسالش را دستگير سازند

  فتند.گر امور جنائي گروگان مي
حكمران سرقسـطه   مستعين بن هوداز لحاظ ديگر اوضاع در مرز شمالي دگرگون شد. 

بـراي او  » مرسيه«در مشرق اندلس و استيالي آنان بر حدود » مرابطين«متوجه شد كه پيشروي 
  .بايدخالي از خطر نيست، و از آن بيم داشت كه پيشروي تا شمال ادامه 

اسـتمداد نمـود و بـا وي پيمـان     » سـيد كمپيـادور  «از در اين هنگام بود كـه بـار ديگـر وي    
با سپاه خود عازم سرقسطه شد، و در نزديكـي آن فـرود   » كمپيادر«جديدي بست. به دنبال آن 

  بست.» آراگون«و پيمان ديگري با پادشاه » ناوار«پيماني با پادشاه » كمپيادر«آمد، در اينجا 
ضد خطر روزافـزون مـرابطين و نجـات     ي برعها، همكاري دستجم منظور وي از اين پيمان
مدتي را در سـر قسـطه گذرانيـد، تـا بـه امـور و        كمپيادورها بود،  مشرق اندلس از تسلط آن

  هاي دفاعي خود سر و صورت بدهد. نقشه
گويد: هنگامي كه  و مي دكن نقل مي» الذخيره«در » ابن بسام«اين همان موضوعي است كه 

ه در اين اوقات در سـرحد سرقسـطه حكومـت داشـت،     احمد بن يوسف بن هود (مستعين) ك
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آيند متوسل به سـگي   سو جلو مي متوجه شد سپاهيان اميرالمسلمين (يوسف بن تاشفين) از هر
شد گرديد. وي مردي زيرك و بـا   خوانده مي» كنبيطور«كه » لدريك«از سگان گاليسيا به نام 

  مختلف اطالعات كافي داشت. ها و نسبت به طوائف نفوذ بود و در جزيره اندلس داستان
را به علت » سيد كمپيادور«در اين وقت (آلفونس ششم) پادشاه كاستيل تصميم گرفت كه 

ها و تعدي به حقوق كاستيل، مورد تعقيـب قـرار دهـد. او     جا و خيانت هاي بي دخل و تصرف
ا كـه در  ر» بلنسـيه «كـه  زدن نامبرده و محـو نفـوذ وي بهتـر از ايـن نديـد       اي براي عقب وسيله

  رويدادهاي آن همه كاره و پناهگاه قدرت و نفوذ وي بود فتح كند.
هاي خود او را در  قراردادي منعقد ساخت كه با كشتي» بيزا«و » جنوا«پس با دو جمهوري 

(كبـوال) از   نهاد و در جبـال » بلنسيه«روي به  ياري كنند سپس با نيروهاي خويش» بلنسيه«فتح 
  مضافات آن فرود آمد.

هاي مجاور پيام فرسـتاد كـه نبايـد هيچگونـه ماليـات و       و ساير امراي قلعه» القادر«اه به آنگ
سـهمي نـدارد. در ايـن    » كمپيادور«زيرا حق شرعي اوست و  ؛بپردازند» كمپيادور«اي به  جزيه

  در سرقسطه بود و از همه پيشĤمدها مطلع گرديد.» كمپيادور«هنگام 
اين كارها بردارد و تهديد كرد كه عنقريب زور را  وي به آلفونس اطالع داد كه دست از

ان خـود گذرانيـد. از   دبا زور پاسخ خواهد داد. آلفونس مدتي را بيهوده در انتظار كشتي متح
طرف ديگر متوجه شد كه سپاهيانش از لحاظ خوار و بار دچار مضيقه شده اند. از اينرو دست 

  ت.از محاصره كشيد و با قواي خود به كاستيل بازگش
رسيدند ولي نتوانسـتند كـاري   » بلنسيه«هاي متحدان وي بعد از عزيمت او، به مقابل  كشتي

نقشه خود را عملي سـاخت و بـا قـوايش از سرقسـطه     » كمپيادور«انجام دهند. در همان هنگام 
نهاد. سپس در قلمرو كاستيل دست بـه غـارت و كشـتار زد تـا انتقـام خـود را       » قلهره«روي به 

  (آلفونس) و مشاوران وي كه بر ضد او سعايت نموده بودند، بگيرد.بدينگونه از 
شد، سياست نرمش پيشـين  كمپيادور وقتي (آلفونس) متوجه عواقب سوء اختالف خود با 

خود را نسبت به او در پيش گرفت و طي فرماني او را عفو كرد و نوشـت كـه از امـالك وي    
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و او آزاد اسـت كـه هرگـاه خواسـت بـه       رفع منع كـرده و خـانواده او را آزاد سـاخته اسـت،    
  ميالدي روي داد. 1092گردد. اين واقعه در اوائل سال  باز» كاستيل«

  كمپادور و ابن جحاف قاضي بلنسيه
برد، اهالي شهر نيـز پيوسـته در    بلنسيه در خالل اين مدت دائماً در حال اضطراب به سر مي

آسوده سـازند و بـه كلـي بـه نفـوذ او      » ادوركمپ«صدد بودند كه خود را از قيد و بند و مظالم 
و » كمپيـادور «خاتمه دهند. قاضي شهر جعفر بن عبداهللا بن جحاف معافري، مـردم را بـر ضـد    

  انگيخت. مي بر» القادر«عموم مسيحيان كاستيل و انقالب و سلب قدرت از 
ك شده بودنـد.  به بلنسيه نزدي» دانيه«و » مرسيه«در اين هنگام به واسطه تسلط بر » مرابطين«

ه وارد مذاكره شد، و به وي وعـد » ابن عايشه«با فرمانده مرابطين  ابن جحافاز اينرو قاضي 
مساعدت كند، شهر را به وي تسليم نمايد. » كمپيادور«و » القادر«كه اگر او را در جنگ با  داد

  ل داشت.ابن عايشه نيز تقاضاي او را پذيرفت و ستوني از سپاه مرابطي را به سوي او گسي
هاي شهر آشكار شدند، اهالي سر به شورش برداشتند  همين كه سربازان مرابطين در خيابان

نماينـده كمپيـادور در   » ابن الفرج«و ابن جحاف فرماندهي انقالبيون را به عهده گرفت. سپس 
 را بازداشت كرد. آنگاه دسـتور داد » القادر«بلنسيه را دستگير ساخت و قصر را اشغال نمود، و 

هاي شهر گرداندنـد. ايـن واقعـه در     زده، در خيابان هاش را به نيز دهياو را گردن زدند و سر بر
  م اتفاق افتاد. 1092اكتبر  28هـ مطابق  485رمضان  23

نگاه داشته بود، بـه چنـگ آورد و   » القادر«هاي بسياري را كه  ابن جحاف اموال و اندوخته
د. سپس شروع به بسيج سپاه نمود و اطراف شـهر را  بر اثر آن توجه عموم را به خود جلب كر

  سنگربندي كرد.
از اين انقالبات دردناك آگـاه شـد، فـي الحـال بـا نيروهـاي       » سيد كمپيادور«هنگامي كه 

هاي ميان راه خواست كه مخـارج و آذوقـه لشـكر را تـأمين      نهاد. از قلعه» بلنسيه«خودروي به 
سپس شهر را به محاصره گرفت و تمام كشت و زرع  فرود آمد.» جباله«كنند و خود در ناحيه 

 ي را اشغال كرد و بر قسمت عمـده » الكديه«اطراف آن را آتش زد. به دنبال آن ناحيه شمالي 
  نقاط اطراف استيال يافت.
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اي از سربازان مرابطي و سايرين را براي مقاومت در برابر حمـالت   قاضي ابن جحاف عده
هـاي مختلـف اخـتالف نظـر و      د. در خود شـهر نيـز ميـان دسـته    تعيين كر» كمپيادور«ويرانگر 

داد كـه سـربازان مرابطـي را از شـهر     » ابن جحـاف «پيغامي به » كمپيادور«كشمكش درگرفت 
كند كه حكومت شهر همچنان تعلق به وي داشته باشد، و  خارج سازد و او در عوض تعهد مي

  از مساعدت و حمايت او برخوردار باشد.
بـيم داشـت، و تقاضـا و تفـاهم بـا او را غنيمـت        كمپيادورشمني و قدرت ابن حجاف از د

كردند. مذاكره ميان دو طـرف   دانست. بيشتر سكنه شهر نيز در اين خصوص او را تأييد مي مي
سربازان مرابطي در كمال امن شهر را ترك كنند، و ابـن  «جريان يافت و منتهي به اين شد كه 
برده بود به وي » كمپيادور«از خزينه » القادر«ساختن و قتل جحاف اموالي را كه موقع دستگير

پرداخـت، او نيـز بـا آنچـه عقـب       هر هفته هزار دنيار مـي » القادر«بازگرداند، و جزيه سابق كه 
را براي خـود نگاهـدارد، و سـپاه خـود را بـه      » الكديه«ناحيه  كمپيادورمانده به وي بپردازد، و 

  بازگرداند.» جباله«
بـه حـال سـابق خـود بازگشـت، و      » بلنسيه«ان طرفين توافق حاصل شد، و شهر بدينگونه مي

داد. مرابطين نيز با تأسف از شهري كه انقالبش به  جزيه مي» كمپيادور«همان شهري بود كه به 
  نتيجه نرسيد و روي آرامش نديد، آنجا را ترك گفتند!

اي كـه در هـر كـار و     يوهعقب نشست. ولي ديري نپائيد كه طبـق شـ  » جباله«به » كميپادور«
داشت، پيمان خود را شكست و بـا سـپاهيانش بـه اطـراف شـهر حملـه بـرد و         محل معمول مي

  دست به تاراج و كشتار زد.
حسابي تأديه نمايد. ابن جحـاف در   سپس ابن جحاف را تحت فشار گذاشت كه اموال بي

بود. اين عـده پنهـاني بـا    هاي دشمنان خود نيز  همان اوقات گرفتار اضطرابات داخلي و دسيسه
  تماس گرفتند و بر ضد ابن جحاف توطئه چيدند.» كمپيادور«

هاي  از حد گذشت، ابن جحاف تقاضاي او را رد كرد و دروازه» كمپيادور«وقتي توقعات 
ايستادگي كند. او در ضـمن  » كميپادور«شهر را بست و تصميم گرفت با تمام قدرت در برابر 
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پادشـاه سرقسـطه و   » مسـتعين «فرمانـده مـرابطين و   » ابـن عايشـه  «ش صداي ناله خود را به گـو 
  اي نگرفت! هائي كه به وي دادند، نتيجه (آلفونس) پادشاه كاستيل رسانيد، ولي جز وعده

مجدداً شهر را محاصره كرد، و حومه آن را در معرض غارت و آشـوب قـرار   » كمپيادور«
آورد. محاصره شهر بيست ماه طول كشـيد.   داد، و از رسيدن خواربار به شهر ممانعت به عمل

هـا را   سـتي آن هتا اين كه اهالي سخت تحت فشار قرار گرفتند، و گرسنگي و يأس حيـات و  
  تهديد كرد.

 كمپيـادور در اين هنگام بزرگان شهر گرد آمدند و ابن جحاف را ناگزير سـاختند كـه بـا    
هـا را اجابـت نمـود. توافـق      ل آنوارد مذاكره و انعقاد پيمان صلح شود. ابن جحاف نيز مسؤو

فرمانـده  » ابـن عايشـه  «كردند كه نخست اهالي نمايندگان خود را به سوي پادشاه سرقسـطه و  
ها بشتابند. مدت آن را تا پانزده روز تعيين كردند و چنانچه  مرابطين اعزام دارند تا به ياري آن

  تسليم كنند:» ركمپيادو«ها نيامد، شهر را طبق اين شروط به  كسي به ياري آن
ابن جحاف همچنان قاضي و حكمران شهر باشد، جان و مال و خانواده او مأمون از خطر «

ضـرب سـكه را بـه    » كمپيـادور «شان تأمين خواهند داشـت. نماينـده    است، سكنه شهر با اموال
بـه سـر خواهـد بـرد، و او نبايـد احكـام دينـي و        » جباله«و سپاهش در » كمپيادور«عهده دارد، 

  ».نين شهر را تغيير دهدقوا
پيمان صلح بر اين اساس بسته شد. نمايندگان شهر براي جلب كمـك اعـزام شـدند، ولـي     

جمادي االولي  28مهلت مقرر تمام شد و هيچيك از ايشان برنگشت! پس در بامداد روز بعد 
 اي از اعيـان مسـلمان و مسـيحي از شـهر بيـرون آمـده و       هـ ابن جحاف به اتفاق عده 487سال 

سـاكنان شـهر از نظـر جـاني و     «امضاء نمودند كـه  » كمپيادور«قراردادي را براي تسليم شهر با 
  را به او تسيلم كند.» القادر«مالي تأمين داشته باشند، و ابن جحاف ساير اموال 

  سقوط بلنسيه
و سـپاه او گشـود. اهـالي    » سيد كمپيادور«هاي خود را به روي  دروازه» بلنسيه«هنگام ظهر 

هاي فاتح را به درون شهر خـود   جاني گرد آمده بودند تا ورود كاستيل همچون اشباح بيشهر 
  تماشا كنند!
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شدند. هماندم برخالف شروط مقرر بـرج و بـاروي   » بلنسيه«با سپاهيانش وارد » كمپيادور«
  شهر را اشغال نمودند. سپس خود در قصر سلطنتي جلوس كرد و اشراف شهر را فرا خواند.

ها وعده داد كه با عدالت امور شهر  رجال شهر را مخاطب ساخت و به آن» ادورسيد كمپي«
دهد، و حـق هركسـي را بـه صـاحبش      را اداره خواهد كرد، و به شكايات مردم ترتيب اثر مي

  هاي فريبنده. خواهد داد، و از اين قبيل وعده
دهكار با اين وصف مسيحيان خانه و امالك شهر را تصرف نمودند و گوش كسـي هـم بـ   

تحويل گرفت، ولي او » ابن جحاف«را از » القادر«مظلومين نبود! سيد نيز اموال و ذخاير  ي ناله
ت فشار گذاشت كه زايد بر آن را تسليم كند! كمپيادور در حضـور بزرگـان مسـلمان و    حرا ت

مسيحي از وي خواست سوگند ياد كند كه بيش از آن چيزي در نزد وي نيست. ابن جحـاف  
نـزد او  » رالقـاد « ي ورد كه چيزي را پنهان نكرده است و ديگـر چيـزي از اندوختـه   هم قسم خ

  نيست.
تهديد كرد كه چنانچه چيزي از سابق نزد وي يافت شود، بـدون تـرحم خـون    » كمپيادور«

  وي را مباح خواهد دانست. شهود نيز بر اين معاهده موافقت كردند.
» القـادر «هـاي   گاه زيورآالت و اندوختـه  پناهبه » كمپيادور«تقدير چنين بود كه اندكي بعد 

كه ابن جحاف پس از قتل وي تصاحب كرده بود، دست يابد. همين موضوع باعث سرنوشت 
لعيـان شـاهد بـوده اسـت، نقـل      مورخ معاصر او كه خود با» علقمه ابن«وحشتناك وي شد كه 

  كند: مي
اش را دسـتگير سـازند، و    ابـن جحـاف و افـراد خـانواده    «في الحال دستور داد » كمپيادور«

تحت شكنجه شديدي قرار داد، سپس امر كرد او را بسوزانند! بدينگونه كه خـرمن آتشـي در   
  را به طرز وحشتناكي در آن افكندند و سوزاندند!!» ابن جحاف«ميدان شهر افروختند و 

بدين نحو اين قاضي مجاهد با شجاعت قابل تحسين جان داد. كمپيـادور از زن و دختـران   
  او هم نگذشت، بلكه دستور داد همه را شكم دريدند!
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به عالوه او گروهي از بزرگان بلنسيه همكاران ابن جحاف و معاونان او از جمله ابـوجعفر  
چهره » كميپادور«شاعرنامي را نيز در آتش افكند و طعمه حريق ساخت، در اين هنگام  )1(بتي

جو. مسـلمانان بلنسـيه را بـه     انتقام كشِ نداد، چهره فاتحي ستمگر و گردحقيقي خود را نشان 
عناوين مختلف مورد ايذاء و انـواع ظلـم و غـارتگري قـرار داد. بـه همـين جهـت بسـياري از         

  ها را تصاحب كردند. هاي آن مسلمين بلنسيه را ترك گفتند و مسيحيان خانه
بـه   كت بزرگيلكمپيادور در قصر سلطنتي نشست و همچون پادشاه تاجداري و سلطان مم

العنـان سراسـر مشـرق     مرد مطلق –بلنسيه  –يافتن بر مرز بزرگ اسالمي  برد. او با دست سر مي
  اسپانيا گرديد.

در تواريخ كاستيل، بزگترين حادثه تاريخ زندگاني او به شمار  كمپيادورفتح بلنسيه توسط 
  آمده است، و مهمترين كار قهرمانانه ايست كه او توانسته است، انجام دهد!

  گويد: ديد از جمله مي» بلنسيه«مصيبتي كه  ي واسحاق خفاجه شاعر آن روز در بارهاب
  ما! دشمن در ساحت مقدس تو دست به ظلم و فساد زد. ي اي خانه

  هاي تو را به كلي از ميان برد. و آتش و ويراني زيبائي
  اي از كنار تو بگذرد. اگر بيننده

است كـه   ير خواهد گرفت بلنسيه سرزمينسخت تحت تأثير آنچه بر سر تو آمده است قرا
  ها به اهالي آن رسيد. مصيبت

  انعكاس سقوط بلنسيه
سقوط بلنسيه به دست مسيحيان، اسپانياي اسالمي را به وحشت انداخت، همانگونه كه قبال 

  تكان خورد و به وحشت افتاد.» طليطله«به خاطر 

                                           
يه اسـت كـه از بزرگـان علمـاي لغـت بـوده       روستائي از بلنس» بته«وي احمد بن عبدالمولي بتي منسوب به  -1

  است.
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گان آنجا، پي در پي و از هر سو مبني هاي بزر ناله و فرياد اندلس (اسپانياي اسالمي) و نامه
يوسف بـن  «نصارا بر سر بلنسيه و مشرق اندلس آمده بود، به اميرالمسلمين  ي بر آنچه به وسيله

  رسيد. جنگ زالقهپادشاه مغرب (شمال افريقا) و فاتح » نتاشفي
 و مصيبتي كه بر سر مسلمانان آن سـامان آمـده  » بلنسيه«يوسف بن تاشفين از اطالع سقوط 

انـدلس را از چنـگ مسـيحيان     تبود به هيجان آمد و تصميم گرفت كه بلنسيه شـهر بـا عظمـ   
اش  نهاد و بـه تجهيـز قـوا پرداخـت. آنگـاه بـرادر زاده       CEUTAدرآورد. پس روي به سبته 

هـائي كـه بـه     نامـه  را احضار نمود تـا حملـه را رهبـري كنـد. سـپس طـي       محمد بن تاشفين
هـا خواسـت تـا بـراي      اي مسلمان شرق اندلس نوشـت، از آن و امر» غرناطه«حكمران مرابطي 

  نيرو بسيج كنند و به ياري او بشتابند.» بلنسيه«نجات 
از تنگـه جبـل   » بلنسـيه «ميالدي يعني سه ماه بعد از سقوط  1094قواي مرابطين در سپتامبر 

نيـز گـرد   هـاي اسـالمي اسـپانيا     الطارق عبور كرد و وارد اسپانيا شد. قـواي امـدادي اميرنشـين   
نمودند، تا اين كه در ماه اكتبر همان سـال  » بلنسيه«آمدند، و بدينگونه نيروهاي متحده آهنگ 

  رسيدند.» بلنسيه«هـ) به نواحي  488(رمضان سال 
بيم و هراسي عجيب در ميان مسيحيان پديد آورد. » بلنسيه«اخبار حركت قواي مرابطين به 

ه دنبال آن قواي مرابطين سـر رسـيد و بـا شـدت بـه      كمپيادور دست به كار دفاع از شهر شد. ب
شهر هجوم برد. ولي وقتي محمـد بـن تاشـفين متوجـه اسـتحكام شـهر و صـعوبت اشـغال آن         

  گرديد، از هر سوي شهر را به محاصره گرفت.
قـواي خـود از شـهر بيـرون آمـد و      بـا  شـبانه  » كمپيادور«هنوز چند روزي نگذشته بود كه 

ها حمله برد. اين حمله ناگهـاني   ر نموده، با شدت هرچه تمامتر بر آنسربازان اسالم را غافلگي
  زيرا وحشت و اضطراب سربازان اسالم را فرو گرفت و متالشي شدند. ؛اثر خود را بخشيد

آوري غنائم هنگفتي از  ها را به قتل رساند و پس از جمع توانست بسياري از آن» كمپيادور«
  آذوقه به سرعت به شهر بازگردد و در پناه آن قرار گيرد! اسبان و چهارپايان ديگر و سالح و

با اين وصف محاصره شهر توسط قواي مرابطي به طول انجاميد تا جائي كه نوميد شدند و 
تصميم گرفتند دست از محاصره آن كشيده و بدون اخذ نتيجه بازگردند. سيد كمپيـادور نيـز   
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كمـك خواسـت، و طبـق    » آراگون«ادشاه اول پپبدرو در آن مدت بيكار نه نشست، بلكه از 
  اي از (آلفونس ششم) پادشاه كاستيل نيز استمداد نمود. نامه

ميـان  » منـدير «سمتي از قواي خـود بـه كمـك وي شـتافت، و در كـوه      قپادشاه آراگون با 
نيروهاي كمپيادور و او، و مسلمانان نبرد سختي درگرفـت كـه بـه شكسـت مسـلمين انجاميـد       

  مراجعت كردند.» بلنسيه«به » سيد«به كشور خود و » آراگون«اه م) سپس پادش 1097(
گذشـت تـا پادشـاه كاسـتيل      مـي » طليطلـه «در اين اثنا قواي مرابطي در جنـوب از اراضـي   

  دارد. باز» والينسيا«(آلفونس ششم) را سرگرم كند و از رفتن به 
هـا   كاسـتيل جنگـي واقـع شـد كـه در آن     » كنسـويجرا «ميان قواي مرابطين و آلفـونس در  

  به قتل رسيد.» كمپيادور«تنها پسر  »دون ديجو«شكست خوردند و 
 قونقـه بـا سـپاه انبـوهي روي بـه قلمـرو       مرسـيه حكمـران  » ابن عايشـه «در همين احوال 

)CUENCAشكست داد.» البارهانيس«ها را به فرماندهي  ) نهاد و كاستيل  
تالقـي نمـود و   » كمپيـادور «سپس در بازگشت به سمت جنوب نيز با گروهـي از سـپاهيان   

  گريختند، كسي باقي نماند.» بلنسيه«ها را متالشي ساخت كه جز عده قليلي كه به  طوري آن
ماند، مـرگ تنهـا    شدت يافت و به كلي از كار باز سيد كمپيادوردر آن اوقات بيماري 

  گذشت.ميالدي در 1099پسرش نيز دل او را آكنده از خون نمود، و با اندوه و درد به سال 
زن او به جاي وي دفاع از شهر را به عهـده گرفـت، و توانسـت دو     خيمنابعد از مرگ او 

سال ديگر در مقابل حمالت مرابطين ايستادگي كند. ولي در آخر به (آلفونس ششم) ملتجـي  
  شد و پيشنهاد تسليم شهر را به او نمود.

كرد، و در مـاه مـارس   » هبلنسي«(آلفونس) نيز به سرعت با قسمتي از نيروهاي خود آهنگ 
وارد آن شهر گرديد. نيروهاي مرابطين چند مـاه قبـل از آن تحـت فرمانـدهي فرمانـده       1102

گرد آمـده بـود، و خـود را بـر يـك جنـبش قـاطع مهيـا          امير ابومحمد مزوليجديد خود 
  ساخت. مي

» لييراكـو «توقف نمود آنگاه روي به قلمرو » بلنسيه«هنگامي كه (آلفونس) نيز يك ماه در 
كـرد، ولـي    نبـرد مـي   يسـاخت و خـود را مهيـا    نهاد، و در راه خود كشت و زرع را نابود مـي 
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بازگشـت. آلفـونس تصـميم    » بلنسـيه «كثرت سپاهيان مرابطين او را به وحشـت انـداخت و بـه    
  گرفت شهر را از سكنه آن خالي كند، و از برخورد با سپاه نيرومند مرابطي پرهيز كند.

كردنـد، شـهر را    در حالي كه كاال و اموال خـود را حمـل مـي   » بلنسيه«سكنه مسيحي شهر 
در خـالل  » سـيد «و آنچـه  » القـادر «هـاي   زن كمپيـادور نيـز بـا اندوختـه    » خمينا« .تخليه كردند

ها و دستبردهاي خود به دست آورده بود از شهر خارج شد. آلفونس بعدها بيشـتر ايـن    جنگ
  اموال را تصاحب كرد.

هـاي   نيز استخوان» سيد«ونس) با سپاهش شهر را ترك گفتند. جنگجويان متعاقب آن (آلف
) ولـي او قبـل از   1102او را برداشته براي دفن در اراضي كاستيل، با (آلفونس) بيرون رفتنـد ( 

آن كه شهر را ترك گويد دستور داد آن را طعمـه حريـق سـازند و بيشـتر آن را بـه صـورت       
  اي درآورند. ويرانه

شـدند و بدينگونـه مـرز بـزرگ     » بلنسـيه «هـ مـرابطين وارد   495شعبان سال روز بعد يعني 
اسالمي بار ديگر به حوزه اسالم بازگشت، و آرامش و آسايش بر مرز و بـوم سـايه افكنـد، و    

  ها دستبردهاي مسيحيان در آن نواحي متوقف ماند. مدت
  خ و مورخان در بارة كمپيادوريقضاوت تار

هـاي او را در   و فتنـه و فسـاد و جنگجـوئي   سيد كمپيادور ي اكنون كه قسمتي از زندگان
دانيم سخني هم از  توسط او را يادآور شديم، مناسب مي» بلنسيه«مشرق اندلس و ماجراي فتح 

  شخصيت و صداقت وي و حكم و تاريخ در بارة او بگوئيم.
  و برآورد شجاعت او مختلف است. كمپيادورنظريات پيرامون تصوير شخصيت 

اروپائي و بخصوص ادبيات كاسـتيل او را نمونـه اعـالي قهرمـاني در وجـود يـك        ادبيات
گوينـد كـه بـه همـين نيـت بـه زيـارت مـزار او          د، و مينساز گر مي روحاني عالي مقامي جلوه

  جويند. هاي وي بركت مي روند و از استخوان مي
گـوس) بـه   نزديك شهر برغش (بور» سان پيدرودي كردينا«را نخست در دير » كمپيادور«

  منتقل ساختند. بورگوسهاي او را به ساختمان شهرداري  خاك سپردند، سپس استخوان
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در زمـان  » كمپيـادور «گوينـد تـابوت    كننـد اينسـت كـه مـي     از جمله رواياتي كه نقـل مـي  
جـان او را   ز آن برخاست! بدن بـي وي خوشي اگشوده شد و ب 1541سال  شارلكانامپراطور 

گوينـد در   اي هم با اوست. و مي يچيده شده و يك شمشير و نيزهيدند كه در پوشش عربي پد
باريـد،   گشودند، باران مفصلي مي را مي كمپيادور، و هرگاه در تابوت گرمي زياد بودآن ايام 

  كرد! و سراسر كاستيل را سيراب مي
هـا نزديـك يـك     هاي كاستيلي كه بيشـتر آن  ها و آهنگ  نامه ها در شعر و جنگ اين افسانه

  قرن بعد از مرگ او ساخته شده سخت ريشه دوانيده است.
ها سيد كمپيادور را بـه صـورت جنگجـوئي كامـل، دليـري كـه هيچگـاه در         در اين افسانه

پرسـت حقيقـي و سـمبل صـداقت و فضـائل       سـازد و مـيهن   شد، مجسم مي جنگ مغلوب نمي
  داند. مسيحيت مي

ساخته شده و از همـه بـه عصـر وي     كمپيادورهائي كه در باره  يكي از مشهورترين حماسه
است كه فقط چهـل   آقاي من) يعني MOI CIDنزديكتر است قصيده يا حماسه مشهور (

  سال بعد از درگذشت او نوشته شده است.
سـت،  هاي آن عصـر و حـوادث و رسـوم آن    ابن حماسه گذشته از اين كه محتوي صورت

پرستي و اخالص و شهامت و رفق و مـدارا و   ت سيد و روح وطنقصورت كاملي هم از صدا
  دهد. هاي نازك او را، به ما نشان مي انديشه

هـا   ها و پرتو حماسـه جنگـي و ترانـه    را از اغراق گوئي افسانه كمپيادوردر صورتي اگر ما 
ورد نظر قرار بدهيم، بايد در بيرون آوريم و بخواهيم شخصيت او را از روي حوادث زمانش م

  او و صداقت وي با دردناكترين اوصاف اخالقي و ادبي سخن بگوئيم. ي باره
سربازي بزرگ و فرماندهي اليق بوده، در ايـن شـكي نيسـت. تـواريخ اسـالمي       كمپيادور

او را از لحـاظ   ابـن بسـام  دانـد. مـثال    معاصر او نيز او را جنگجو و فرماندهي پيروزمنـد مـي  
او هميشه پيروز بـود. بـا   «گويد  شمارد و مي و قدرت و جنگجوئي يكي از عجائب مي شهامت

سيد ولي حقيقت اينست كه » نفرات اندكي كه داشت، مخالفان انبوه خود را متالشي ساخت
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اش متصف به بسياري از  در كنار اين جسارت و نبوغ نظامي و دستبردهاي مظفرانه كمپيادور
  سند بود كه با روح جوانمردي و سلحشوري منافات دارد.رذائل اخالقي و صفات ناپ

ترين مصادر بخصوص بزرگترين مورخ معاصر  او بر حسب آنچه از زندگاني وي كه موثق
گري است كه در صدد كسب ثروت است  آيد، تاراج مننديث پيدال نوشته است، به دست مي

ت پادشاهان مسلمين دشـمنان  در هركجا و به هر وسيله كه باشد. او زندگاني خود را در خدم
ها را زير پا نهاد. وي  كيشان خود آغاز كرد، سپس بر ضد ايشان قيام كرد و حق آن دين و هم

ها بست سپس كه مانعي در راه رسيدن به مقاصـد خـود ديـد همـه را شكسـت. او       انواع پيمان
از آنچـه   يشفروخت، و در بيشتر حمالت نظامي خـود بـ   دوست و دشمن را براي مال دنيا مي

  كرد. و رئيس گروهي غارتگر جلوه مي همنظمي باشد به صورت سركرد فرمانده
او تشنه جمع مال بود. با پادشاه و ملت خود مخالف بود، و بارها بر ضد او قيـام كـرد و در   

اصد مادي خود از هتك حرمـت آن  قلمروش دست به غارت و كشتار زد. به منظور تأمين مق
  .)1(داري نكردخود

كمپيادور به صورت غارتگري كه همه گونه رذايل اخالقي عصـر در وجـود   ور كلي به ط
ها  گر شد. به همين جهت از اين كه وي يك قهرمان ملي باشد فرسنگ او جمع شده بود جلوه

  فاصله دارد، و از اين دورتر اين كه او در شكل روحاني عاليقدري درآيد!
كـه يكـي   » دوزي«قهرماني او مختلف است.  و مقام كمپيادورولي تفكر غربي در ارزيابي 

سربازي  كمپيادورزندگاني او نوشته است و نتيجه گرفته كه  ي كتابي ويژهاز مستشرقين است 
كرده و رذائـل اخالقـي عصـرش در وجـود او      غارتگر بود كه براي آينده خود دست و پا مي

  .)2(فضائلش گرد آمده بوداز يش ب

                                           
  براي اطالع بيشتر نگاه كنيد به كتاب -1

R. M. Pidal: La espana delcid (Madrid 1947)  پيـدال بزرگتـرين و معتبرتـرين منبـع      كتـاب
  سيد كميپادر است. ي مطالعات در باره

2- Le Cid D,après nouveaux Documentslleyde 1860 
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هـيچ قهرمـاني بـه    «گويـد:   رأي است كـه مـي   هم» دوزي«ا نيز ب »رنان«دانشمند فرانسوي 
  »هايش صورت تاريخ به خود نگرفته است!! افسانه» كمپيادور«اندازه 

به عكس در ارزيـابي وي راه مبالغـه پيمـوده و     »مننديث پيدال« كمپيادورولي مورخ 
بـه تـاريخ راه   او يكسانند، و هيچ قهرمان جنگاوري ماننـد او   ي گويد شعر و تاريخ در باره مي

  .)1(نيافته است
عصر بوده فصول زيادي را به شخصـيت   هم كمپيادوركه با بيشتر حوادث زمان  ابن بسام

و مصــائب بلنســيه  ركمپيــادو اعمــال او اختصــاص داده اســت. بــه عــالوه راجــع بــه  ركمپيــاد
ث (والينسيا) اسناد عربي مؤثري توسط مورخ بلنسي مسلمان كـه خـود شـاهد زنـده آن حـواد     

  در دست است.» ابن علقمه«بوده است يعني ابوعبداهللا محمد بن خلف صدفي معروف به 
م) در بلنسـيه متولـد شـد و در همانجـا بـه       1937هـ ( 428اين مورخ اديب و شاعر در سال 

  ) بدورد حيات گفت.1115( 509سال 
يجـان  وي از حوادث و مصائبي كه بر وطنش وارد شد و امور ناگواري كه خود ديد بـه ه 

و  كمپيادورتوسط » بلنسيه«خصوص فتح ه آمد و بر اثر آن تاريخي براي حوادث عصر خود ب
  مصائبي كه به موازات به آن شهر رسيد، تأليف كرد.

  .)2(است» البيان الواضح في الملم الفادح«كتاب ابن بسام موسوم به «گويد:  مي ابن اآلبار
لينسـيا) از ايـن كتـاب كـه گمشـده و بـه مـا        بسياري از مورخان بعدي در تاريخ بلنسـيه (وا 

  كه خود بلنسي بوده نام برده اند.» ابن اآلبار«نرسيده است مانند 
آمده است راجع به » ابن علقمه«به عالوه تواريخ كنوني كاستيل بسياري از آنچه در تاريخ 

ن تـاريخ  را نقل كرده است. ايـن هـم يـا مسـتقيماً از آ    » والينسيا«و حوادث  كمپيادوركارهاي 

                                           
1- R. M. pedal: ibid; v. ll. P. 593 - 604 

، ص 1) ج 1956اإلحاطه ابن الخطيب ( 306و  305ص  3و البيان المغرب ج  514 – 1ج » التكمله«كتاب  -2
91.  
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ويـژه در تـاريخ   ه بوده اسـت. ايـن معنـي بـ    » الذخيره«نقل ابن بسام در  ي گرفته اند يا به وسيله
  .)1(شود ) كه قبال اشاره نموديم به خوبي ديده ميCronica General(آلفونس دانشمند) (

                                           
1- و نفـح   306و  305، ص 3ج » البيان المغرب«و حوادث بلنسيه نگاه كنيد به كتاب  رراجع به تاريخ كمپياد

و الذخيره ابن بسام قسـمت سـوم    204و  203عالم ابن خطيب ص و اعالم اال 577ص  2الطيب مقري ج 
 A. P. ibars: Valenciaو: » پيـدال «و » دوزي«همچنـين تـاريخ     26تـا   19نسخه خطي صفحات  –

arab V. I. 227 - 332 



  نبرد حّطين

  و

  استرداد بيت المقدس

  )م 1187 – 583(

 15هجـري مطـابق    492شعبان سـال   13بي كه در بيت المقدس توسط فرنگيان صلي تسخير
ميالدي اتفاق افتاد، يكي از بزرگترين حوادثي بود كه دنياي اسـالم را تكـان    1099يوليه سنه 

  داد.
مهم عالم اسـالم بـارزترين تجـاوز غـرب نسـبت بـه        ي تأسيس مملكت التيني در آن نقطه

ر مسـيح بـه خـود گرفتـه بـود،      شرق بود. علي رغم اين كه اين تجاوز رنگ ديني و نجات قبـ 
 هـاي ديگـر در نقـاط مختلـف     اميرنشـين تأسيس يك كشور التيني صليبي در بيت المقدس و 

ها در بـر   ك اراضي و غنائم و ثروتسوريه، بهترين دليل بر مقاصد دنيوي و نتايجي كه از تمّل
  داشت، هدف اصلي بود كه آن جنگجويان متجاوز سعي در تحقق آن داشتند.

ليبي كه قريب نود سال در بيت المقـدس بـاقي مانـد، خـار دردنـاكي در قلـب       مملكت ص
جهان اسالم بود، و هم پايگاهي براي حمايت تجاوز منظم غرب به كشورهاي شرق به شـمار  

رفت. در سايه تأسيس اين كشور و اميد به حفظ آن بـود كـه جنـگ دوم صـليبي در سـال       مي
  امپراطور آلمان سازمان يافت.» كنراد سوم«و » لوئي هفتم«ي ههجري تحت فرماند 542

پايتخت نخستين سوريه را تصرف كننـد،  » دمشق« ها در اين جنگ قصد داشتند كه يصليب
آن در نطفـه خفـه شـد و چهـل سـال ديگـر        ي ها نقش بر آب گرديد و انگيزه آن ي ولي نقشه

اوزان را عقـب  ها دست نداد، تا اين كه اسالم توانسـت متجـ   گذشت و چنين فرصتي براي آن
  ها درآورد. كن سازد و بيت المقدس را از چنگ آن زند و دشمنان غاصب را ريشه

جـامع عمـل    صـالح الـدين ايـوبي   تقدير چنين بود كه اين آرزوي بـزرگ در عصـر   
هم بكوبد  جبهه صليبي باشد، مملكت صليبي را در ي بپوشد، و اين قهرمان بزرگ نابودكننده

  اسالم بازگرداند. ي د و آن را به حوزهو بيت المقدس را آزاد ساز
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  ظهور صالح الدين ايوبي
آخـرين خلفـاي   » العاضد باهللا«هـ به وزارت  564صالح الدين ايوبي از موقعي كه در سال 

فاطمي مصر رسيد، چند سال سـرگرم تصـفيه امـور خالفـت فـاطمي، و تنظـيم كارهـا و تهيـه         
  شد تا منظور مهم خود را عملي سازد. مقدمات روي كارآمدن خود بود. سپس دست به كار

هـاي اسـالمي در    ديد موقعيت آنروز مصر و شام طبيعي نيست و اميرنشين صالح الدين مي
هاي كوچك و ناتواني  آن مناطق كه در سايه امراي سالجقه و ديگران پخش شده اند، دولت

ها را جدا سـاخته و   به مقاومت در برابر دشمن متجاوزي كه برخي از نواحي آن و قادرهستند 
  در اطراف آنجا آمد و رفت دارند، نخواهند بود.

ها و تجاوز غـرب بايـد دو كـار     دادن به تجاوز صليبي او به خوبي متوجه بود كه براي پايان
هاي پراكنده و متخاصم اسالمي از آسياي صغير تـا   انجام گيرد: نخست اين كه كليه اميرنشين

ند. ديگر اين گردجهاد بارزه واحد قرار گيرند، و وادار به م نيرومند ي مصر بايد در يك جبهه
كه بايد به كار مملكت صليبي در بيت المقـدس كـه رمـز تجـاوز و پايگـاه دائمـي متجـاوزان        

  ها را از ميان برد. هاي صليبي صليبي بود پايان داد، سپس ساير دژها و پناهگاه
ابتكـارات و تالشـهايش را در ايـن     انديشيد و همه مهم ميدو موضوع  به اينصالح الدين 

، در غير اين صورت پيروزي بزرگ و دو موضوعي كه بايد عملي شود داشت؛ راه مبذول مي
دانست كه دولت مصر از قرن سوم هجري يعني از  . زيرا او ميرسيد درخشان دشوار به نظر مي

ــود كــه مصــر و ســوريه و فلســطين ر    ــون شــامل اقلــيم واحــدي ب ا در زمــان دولــت بنــي طول
  گرفت. برمي

هـاي آنـان بـه     دانست كه قيام اين اجتماع واحد و تمركـز نيروهـا و نقشـه    صالح الدين مي
تنهائي قادر خواهـد بـود كـه از مطـامع همسـايه نيرومنـد شـمالي خـود يعنـي دولـت بيـزانس            

  جلوگيري به عمل آورد.
قـرن پـنجم   هـاي اطـراف آن در اواخـر     اقلـيم  كفايتي و خيانت دولت فـاطمي مصـر،   با بي

هجري مجزا شد، فرنگيان صليبي توانستند با پيروزي آن را به چنگ آورند و بيت المقـدس و  
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خـود را عملـي    ي مرزهاي سوريه را بگشايند و غرب فرصـت يافـت تـا مقاصـد تجاوزكارانـه     
  سازد.

رسيد كه به اين پراكندگي اميرنشينان جديد خاتمه داده شـود، و   از اين رو الزم به نظر مي
ن قسمت نيرومند قديمي به حـال سـابق و صـورت واحـد خـود درآيـد، تـا بتوانـد در برابـر          اي

  ها و اراضي از دست رفته را آزاد سازد. فرنگيان صليبي مقاومت كند، و پايگاه
عمـل بپوشـد.    ي خواست با تمام قدرت به آن جامه اين موضوعي بود كه صالح الدين مي
صالح الـدين را وا  هجري اتفاق افتاد  569در سال  وفات نورالدين زنگي حكمران سوريه كه

زيرا اين حكمـران بـزرگ كـه     داشت تا در راستاي تحقق اين مهم تمركزي بيشتر نشان دهد؛
آمـد كـه روي او    مربي و سرور قديمي صالح الدين بود، بزرگترين قدرت اسالم به شمار مي

  شد. حساب مي
الح الدين روشن گرديد. صـالح الـدين   شدن وي از ميدان، افق كار ثمربخش ص با خارج

هـ به سوي شام شـتافت و   570پس از وفات نورالدين زنگي سردار نامي اسالم، در اوائل سال 
بدون مقاومت بر آن دست يافت. كارها را سر و صورت داد و اموال بسياري ميان مردم توزيع 

را گرفـت و از آن پـس   » ةحما«نهاد و بر آن مستولي شد، آنگاه » حمص«كرد. سپس روي به 
پيمان صلح بست، و هنوز دو سال نگذشته بود كه مانند مصر، همـه قلمـرو   » حلب«با حكمران 

  شام را تحت فرمان آورد.
واحد بود كه صالح الدين سـعي داشـت آن را عملـي     ي اين نخستين مرحله تشكيل جبهه

نيروها و نفرات خود  هجري با 578دوم هنگامي بود كه صالح الدين در سال  ي سازد. مرحله
بار ديگر از قاهره خارج شد و از راه شام به سوي شمال شرقي رفت، و هنوز سـه سـال ديگـر    

به صف  )1(هاي جزيره ساختن كليه اميرنشين نگذشته بود كه توانست به منظور خود در ضميمه
ديـار  خود نائل گردد. بدينگونه جبهه شمالي تقويت شد، و اجتماع واحـد بـزرگ اسـالمي از    

  بكر و حدود آسياي صغير تا قاهره بوجود آمد.

                                           
  قلمروي در بين دجله و فرات در باالي موصل و نزديكي سوريه بوده است. (مترجم) -1
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ها سرگرم جنگ بـود و دائمـاً بـا     در خالل اين مدت صالح الدين به طور متوالي با صليبي
  ها در نبردهاي متعدد درگير بود. آن

حمله برد و قلمرو آن را درهم كوبيد » عسقالن«هجري صالح الدين به  573در اوائل سال 
پادشـاه  » بـدوين «د و در نزديكي آن با جنگجويان صـليبي بـه فرمانـدهي    ش» رمله«سپس عازم 

بيت المقدس برخورد نمود. جنگ سختي ميان طرفين درگرفت و بـه شكسـت صـالح الـدين     
  انجاميد. بسياري از مسلمانان كشته و اسير شدند و خود صالح الدين نيز به قاهره بازگشت.

نمـودن سـپاه و تهيـه     جهت اقدام بـه بسـيج  اين شكست او را سخت ناراحت كرد. به همين 
نفرات كرد تا حمله جديدي را آغاز كند. سپس بـا نيروهـاي خـود قـاهره را بـه قصـد دمشـق        

ها در  ترك گفت.  نزديك سه سال در شام بسر برد و در اين مدت در چندين جنگ با صليبي
هـا را در   ليبيطبريه و صور و بيرون پيكار نمود كـه بـه پيـروزي وي خاتمـه يافـت. سـپس صـ       

» بلـدوين «هـا را اسـير نمـود. سـرانجام      اي از بزرگان آن سخت درهم شكست و عده» حمص«
  تقاضاي صلح كرد و قرار داد صلح به مدت دو سال ميان طرفين منعقد گرديد.

به مصر بازگشت. يك سال و نيم در مصر بسر برد  576سال  ي سپس صالح الدين در نيمه
آينده و تهيه مقدمات كار بود، ضمناً به حكام خود در سوريه هم  و سرگرم ترميم نقشه جنگ

  نوشت كه خود را آماده سازند.
هـ با نيروها و سـربازان خـود از قـاهره بـه عـزم جنـگ        578آنگاه در پنجم ماه محرم سال 

  اين آخرين بار بود كه وي سرزمين مصر را ترك گفت و ديگر برنگشت. ،بيرون آمد
هار سال ديگر را در شام گذرانيد، و در اين مدت كليـه ايـاالت و   صالح الدين نزديك چ

مانده جزيره را به تصرف آورد و بر موصل و ديار بكر استيال يافت. عزالـدين   هاي باقي پايگاه
مسعود حكمران حلب نيز شهر را در اختيار او گذاشت. بدين ترتيب وي توانست نقشـه خـود   

عملي سازد و جبهه دفاعي شمال را تقويت كند و همه را سختن كليه قلمرو جزيره  را در مطيع
  به صورت امن درآورد.
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  اعالم جهاد صالح الدين و فتوحات درخشان او
گشت، صالح الدين نيز مـأموراني بـه مصـر و سـوريه و      عالئم جنگ رفته رفته آشكار مي

د در اواخر محـرم  جزيره اعزام داشت، تا مردم را براي جهاد فرا خوانند و مجهز و آماده سازن
نهاد تـا  » بصري«هجري صالح الدين با نيروهاي خود از دمشق خارج شد و روي به  583سال 

  در آنجا راه بازگشت زائران بيت اهللا را امن كند.
كمـران كـرك (و بـه روايـت اسـالمي      ح» رينودي شاتيون«زيرا به وي خبر رسيده بود كه 

ي قبال در يـك فرصـت مناسـب و در اثنـاي     ماط) در صدد غافلگير ساختن حجاج است. واز
حمله زميني و دريائي كه سازمان داده بود حجاج بيت اهللا را غافلگير ساخته بود، و از آنجا بـه  

  بندر مصري رفته بود.» عيذاب«
كرد، تا جائي كه صالح الدين قسـم   بست آن را نقض مي اين مرد هر پيمان صلحي كه مي

  گر دست يافت با دست خود او را به قتل رساند. مران حيلهياد كرده بود كه اگر به اين حك
» شـوبك «و » كـرك «همين كه موقع بازگشت حاجيان فرا رسيد، صالح الدين خود را بـه  

رسانيد و اطراف آن را اشغال كرد. سپاهيان مصـر بـه فرمانـدهي بـرادرش ملـك عـادل از راه       
ه نيز در همان اثنا فـرا رسـيدند. ايـن    سر رسيده به وي ملحق شدند. نيروهاي شام و جزير» ايله«

  نيروها در دمشق تحت فرماندهي ملك افضل پسر صالح الدين گرد آمدند.
را به منظور اشغال و تخريب آن مـورد  » عكا«اين سپاه به فرمان صالح الدين به شدت مرز 

در يـك جنـگ مهمـي    » اسـبتاريه «و » جنگجويان معبد«هجوم قرار دادند، و با قشون فرنگ و 
درگير شدند. فرنگيان شكسـت خوردنـد و فرمانـده جنگجويـان، و بسـياري از آنـان بـه قتـل         

  را تصرف نموده و بر بسياري از غنائم و اسيران دست يافتند. رسيدند. مسلمانان نواحي عكا
سپس نيروهاي صالح الدين به قواي پسرش ملك افضـل پيوسـت و از اجتمـاع دو لشـكر     

يخ اسالمي آن را به دوازده هزار سواره نظام و جمعيت انبـوهي  سپاه بزرگي بوجود آمد. توار
  از داوطلبان برآورد كرده اند.

صالح الدين بعد از آن كه خود را مهيا ساخت با نيروهايش راه جنوب را پـيش گرفـت و   
رفت و بر آن دست يافت، مدافعان شهر پناه به قعلة آن بردند. صـالح الـدين   » طبريه«به طرف 
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ها پيش نيامدند. او نيز طبريه را رهـا سـاخت و    د ولي آننگيان را به جنگ بكشفر خواست مي
  به لشكرگاه خود نزديك شهر برگشت.

هاي آب را خراب كردند در دشتي نزديك طبريه بـه انتظـار    فرنگيان بعد از آن كه چشمه
  رسيدن سپاه مسلمين گرد آمدند.

مانان به مقصد لشكرگاه فرنگيـان  هجري مسل 583در روز بيست و چهارم ربيع االول سال 
  به حركت درآمدند. سپاه فرنگيان قريب پنجاه هزار جنگجو بود.

» پـرنس رينـودي شـاتيون   «پادشـاه بيـت المقـدس و    » جي دي لوسنيان«ها را  فرماندهي آن
حكمران طرابلس و سـران جنگجويـان معبـد و اسـتباريه بـه      » كنت ريمون«حكمران كرك و 

  عهده داشتند.
رنگيان اين بود كه سپاه اسالم را از رفتن به طبريه و تصرف قعلة آن مانع شوند. به مقصود ف

همين جهت روي به طبريه نهادند تا محلي را كه داراي آب باشد به دست آورند. سپاه اسالم 
هـا بـا    ها گرفت و دو لشكر به جان هم افتادنـد. پيكـار سـختي درگرفـت، صـليبي      راه را بر آن

جنگ به نفع مسلمانان چربيد، و توانستند فرنگيان را محاصـره   ي ولي كفهسرسختي جنگيدند 
هـا   بردنـد. مسـلمانان در مقابـل آن    »حطـين «كنند. فرنگيان ناگزير پناه به تلي نزديك قريـه  

  صف بستند و مجدداً نبرد سختي درگرفت.
 جنگجويان فرنگي كه پناه بـه تـل بـرده بودنـد سـخت از خـود دفـاع نمودنـد و چنـد بـار          

مسلمانان را عقب زدند، ولي سرانجام به سختي شكست خوردنـد و پراكنـده شـدند سـربازان     
اي  ها و صليب بزرگ به نام (صليب صلبوت) كه عقيده داشـتند پـاره   اسالم به خيمة پادشاه آن

  از چوبي كه حضرت عيسي را بر آن دار زدند در آنست، دست يافتند.
همه پادشاه بيت المقدس، و رينودي شـاتيون، و   ساير امرا و جنگجويان فرنگ كه پيش از

سركردة استباريه و عده زيادي از جنگجويان بودند، اسير شـدند. امـرا و اسـيران را بـه خيمـه      
صالح الدين آوردند. صالح الدين با دست خود رينودي شاتيون (يا پرنس ارناط) را بـه قتـل   

هـاي وي در   هاي مكـرر او، و جسـارت   رسانيد تا به نذر خود عمل كرده و پاداشي براي حيله
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 ست فرنگيان فتح بزرگ مسـلمين  نسبت به قبر پيغمبر باشد. شكاو راهزني حجاج و قصد سوء
  ها به شرق سابقه نداشت. از زمان آمدن صليبي هكبود 

ها، صالح الدين به طبريـه رفـت و قلعـه     شدن قواي آن به دنبال شكست فرنگيان و متالشي
استن مدافعانش متصرف شد، سپس آهنگ عكا نمود. مردم عكا نيز از شـهر  خو آنجا را با امان

بيرون آمدند و امان خواستند. مسلمانان در روز جمعه اول جمادي االولي وارد عكـا شـدند و   
اولين نماز جمع را بعد از آن كه به تصرف فرنگيان آمده بود برگـزار كردنـد. سـپس صـالح     

  سپرد.الدين شهر را به فرزندش ملك افضل 
مسلمانان بر چندين شهر نزديـك ماننـد: ناصـره، قيسـاريه، حيفـا، صـفوريه و غيـره اسـتيال         
يافتند. سپس صالح الدين به طرف شمال روي آورد و صيدا و پس از آن بيـروت را تصـرف   

، سـپاهيان او بـه صـورت    -اين تحركات پيروزمندانه در كمتر از يك ماه انجام گرفت –نمود 
برد. ساير امراي فرنگ نيز در نقاط ديگر  كه همه چيز را در سر راه خود ميسيلي درآمده بود 

  با اضطراب و نگراني به سر بردند.

  فتح بيت المقدس
منظور صالح الدين از جنگ بزرگ خود قبـل از هرچيـز ايـن بـود كـه بيـت المقـدس را        

پراطوري مصـر را  هاي ام كن سازد، و ارتباط ميان اقليم مسترد بدارد و مملكت صليبي را ريشه
برقرار كند. بدانگونه كه قبـل از جنـگ صـليبي بـود، و بـاالتر از ايـن عوامـل مـادي، وي در         

  جهاد مقدس و حمايت اسالم در برابر دشمنانش بود. ي انديشه
ها را درهم ريخته و نيروي آنان را  كرد شكست فرنگيان در حطين، صفوف آن او فكر مي

  ي خود را ادامه دهد تا به نتيجه نهائي نائل گردد.متزلزل كرده است، و بايد پيروز
شد تا سقوط بيت المقـدس را از ناحيـة دريـا    » عسقالن«بدين منظور با نيروهاي خود عازم 

تكميل كند، سپس آن را در خشكي محاصره نمود، و با منجنيق محكم درهم كوبيد، تا آنجـا  
  هر امان خواستند و تسليم شدند.) مردم ش1187سپتامبر سال  5كه در آخر جمادي الثاني (

سپس بيشتر شهرها و دژهاي مجاور را اشغال نمود و از آنجا روانه بيت المقدس شـد. قـبال   
هاي فلسطين شوند. اين ناوگـان بـه فرمانـدهي     سفارش كرده بود كه ناوگان مصري وارد آب
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هان تـرين و مـاهرترين فرمانـد    كه در آن عصر يكـي از شـجاع   حسام الدين لؤلؤ حاجب
هاي فلسـطين را زيـر نظـر گرفتنـد، و راه را بـر سـفاين        دريانورد بود به حركت درآمدند. آب

  جنگي فرنگ كه در صدد بود به ساحل نزديك شود، بستند.
م) بـا سـپاهيان خـود در     1187سـپتامبر   20هــ (  583صالح الدين در نيمة ماه رجـب سـال   

انبوه جمعيت فرنگي كه از ساير شهرهاي هاي مشرف بر بيت المقدس قرار داشت. شهر از  تپه
فتح شده به آنجا روي آورده بودند، و تصـميم داشـتند بـا تمـام قـوا از آن دفـاع كننـد، مـوج         

  زد. مي
جنگجوي مشهور بود كه زيـر  » باليان دي ابلين«كسي كه دفاع از شهر را سازمان داده بود 

نگ در شهر نبودند، و جز ملكه كرد. هيچيك از امراي فر نظر بطريك بزرگ انجام وظيفه مي
  كسي نبود.» جي دي لوسنيان«همسر پادشاه اسير » سيبيل«

گويـد: مـدافعان شـهر زيـاد نبودنـد، و فقـط از انبـوه زنـان و پيـران و           تواريخ مسـيحي مـي  
  زد!! كودكان موج مي

صالح الدين اطراف شهر مقـدس را محاصـره كـرد. او بـه خـوبي از اسـتحكامات شـهر و        
ها سخت درهم كوبيد. فرنگيـان هـم پاسـخ     ن آن آگاه بود. وي شهر را با منجنيقكثرت مدفعا

  كوبيدند و جنگي سخت آغاز كردند. دادند و از بلندي ديوارها مسلمانان را درهم مي
ها و مسـلمانان   شدند و نبردهاي سختي ميان آن جنگجويان فرنگي گاهي از شهر خارج مي

به شهر محاصره شده تشديد كردند و با شدت هرچه  گرفت، مسلمانان حمالت خود را مي در
  هم كوبيدند، و در آخر توانستند كه ديوار را نقب بزنند. بيشتر آن را در

همين كه فرنگيان موقع را خطرناك ديدند، هيئتي را از جانب خود فرستادند تا از صـالح  
هـا يـادآور شـد كـه      نها را نپذيرفت، و بـه آ  الدين امان بخواهد. صالح الدين نخست امان آن

و هــزاران نفــر از  گيــر كردنــد شــهر مســلمانان را غافــل هــا هنگــام فــتح چگونــه پيشــينيان آن
ها را بيم داد كه هم اكنـون او نيـز همـان عمـل را      ها را به قتل رسانيدند، و آن گيران آن گوشه

  نسبت به آنان انجام خواهند داد.
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 بـه او هشـدار داد  القات صالح الدين رفت و مدافع شهر شخصاً به م» باليان«در اين هنگام 
يعني فرنگيان كليه كودكان و زنان خود را  –ها  كه اگر اهالي شهر تأمين جاني پيدا نكنند، آن

صخره و مسجد اقصي را ويران سـاخته   دكشند و تمام كاالها و اموال را آتش زده و مسج مي
  واهند كشت.باشند، خ و همگي اسيران مسلمين را كه چند هزار تن مي

سپس در حالي كه از همه جا مأيوس و خود را براي مرگ آماده ساخته اند از شهر بيرون 
جنگند. در اين هنگام صالح الدين مصلحت ديد كه امان اهالي را قبول  آمده و با مسلمانان مي

ر ها حكم اسي كند، و فرنگيان شهر را تسليم كنند به اين شرط كه امالكشان مصون بماند و آن
داشته باشند كه به مدت چهل روز به پرداخت فديه خود را آزاد نمايند به ايـن معنـي كـه هـر     

  اي يك دينار بپردازند. مردي ده دينار و هر زني پنج دينار و هر پسر بچه و دختربجه
هــ بـا نظـم و شـادي وارد بيـت       583مسلمانان در روز جمعه بيست و هفتم ماه رجب سال 

هاي اسالمي در بلندي ديوارهاي  ، روز تاريخي بود. همان موقع پرچمالمقدس شدند. آن روز
شهر برافراشته شد، و صليب را از باالي قبه مسجد صـخره پـائين آوردنـد، و مسـجد اقصـي و      

  ها پاك كردند. ها و صليب مسجد صخره را از وجود مجسمه
چيـز از آن را   صالح الدين در تحصيل فديه نهايت مسامحه را به عمل آورد. و جز اندكي

وارد خزانه خود نكرد. آنگاه به ملكه و ديگر زنان امراي فرنگ اجازه داد كه بدون پرداخـت  
  هاي خود شهر را ترك گويند. فديه با نديمه

گويد: هنگام تسليم شهر غير از زنان و كودكان شصت هزار مرد سواره و پياده  ابن اثير مي
س با اين وضع صـلحجويانه و پيراسـته از ارتكـاب    وجود داشت. ورود مسلمانان به بيت المقد

اي نـوراني بـود كـه بـر تـاريخ اسـالم افـزوده شـد. و بـا آنچـه            ريزي، صـفحه  معصيت و خون
م از خونريزي و گناه و قتل عام  1099هاي فرنگ هنگام ورود به بيت المقدس در سال  صليبي

  مرتكب شدند، تناقض كامل داشت.
ين كه خود شاهد فـتح بيـت المقـدس بـوده اسـت بارعـام       كاتب صالح الد عماد اصفهاني

  دهد: صالح الدين را در روز بعد از فتح بدينگونه شرح مي
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جلوس كرد. او با حالت  ءو علماو مالقات بزرگان اسالم و امرا  گفتن، سلطان براي تهنيت«
ويـش بـا   درخشيد و آرز لم نشسته بود. نور از رخسارش ميعتواضع و وقار در بين فقها و اهل 

  آن پيروزي بزرگ برآورده شده بود.
در به روي همه كس گشـوده بـود، و پـرده را بـراي عمـوم بـاال زده، و سـخنانش را همـه         

شنيدند. قاريان قرآن نشسته به قرائت مشغول، و شاعران ايستاده بـه خوانـدن شـعر سـرگرم      مي
ا از فـرط مسـرت و شـوق    هـ  ها آمادة نوشتن مـژده فـتح، چشـم    ها در اهتزاز و قلم بودند. پرچم

  ».ها به درگاه خداوند دعاگو بود ها به خاطر فتح و پيروزي خاشع و زبان گريان، و قلب

  نتايج فتح بيت المقدس و شخصيت صالح الدين
دهنــده و نقــاط حســاس تمــام  هــاي تكــان را مهمتــرين صــحنه» حطــين«جنــگ  يمنتــوا مــي

ايـن جنـگ راه را بـراي اسـترداد بيـت       زيـرا  ؛بـدانيم » المنصوره«هاي صليبي حتي نبرد  جنگ
المقدس و سقوط مملكت التيني صليبي هموار گردانيد، بعد از آن كه نزديـك نـود سـال در    

  كرد. قلب شرق اسالم استقرار داشت، و موجوديت و نظامات و مدنيت آن را تهديد مي
نـة  وجود اين دولت بيگانه، پايگـاه نيرومنـدي بـراي حمـالت غـرب و مقاصـد تجاوزكارا      

متوالي آن بود. سقوط آن نيز ضربتي براي جبهة صليبي بود كه بر اثر آن ديگر قد علم نكـرد،  
اي از عصبيت و تجاوز در غرب گرديد كه همين معنـي نيـز جنـگ سـوم      و باعث جنبش تازه

صليبي را سازمان داد، ولي جنگ جديد نتوانست موج پيروزي را كه نصـيب مسـلمانان شـده    
ها در اراضي مقدسـه   سپاهيان انگليس و فرانسه و آلمان كه جنگجويان آن يكسوزند، وه بود ب

پيش رفته بودند كاري از پيش نبرد، و توفيق نيافت كه بيت المقدس را مسـترد دارد و برتـري   
  ها بازگرداند. پيشين را به جبهة صليبي

تحسـين و   گرفتن بيت المقدس انعكاسي فوق العاده داشت، و با اما در جهان اسالم بازپس
  شناسي قهرماني كه پيروزي بزرگ به دست او انجام گرفت مقرون بود. شكرگذاري و حق

صالح الدين زندگي خود را وقف جهاد و حفظ اسالم و شرق از تجـاوز مسـيحيان غـرب    
بخشيدن ايـن آرزوي بـزرگ ايـن بـود كـه مشـرق اسـالمي را         كرده بود. برنامة او براي تحقق

  .كندپارچه  يك
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ين در تحقق ايـن هـدف بزرگتـرين توفيـق را يافـت. او نـه تنهـا سـعي خـود را          صالح الد
 ي مصروف بازگرداندان امپراطوري مصر به حـدود سـابق خـود نمـود، بلكـه توانسـت جامعـه       

هاي كردستان و ارتفاعات آسياي صغير تا صحراي ليبـي متحـد سـازد و بـه      اسالمي را از كوه
  و تجاوز مسيحي غرب را عقب زند. ها هاي يكپارچة خود صليبي اعتماد كوشش

ها و كردها و  ها و عرب ها و شامي بدينگونه بود كه سپاهيان صالح الدين مركب از مصري
ها و غيره در يك دشت گرد آمدند. همگـي يـك انديشـه داشـتند و بـراي       ها و ترك تركمان

  كردند. يك منظور يعني دفاع از اسالم و اراضي و تمدن آن، كار مي
، بلكه يكـي از بزرگتـرين قهرمانـان جهـان اسـالم      يد صالح الدين قهرمان اسالمردبدون ت

شـناخت. هـيچ    است. روح و فكر او سرشار از انديشة اسـالمي بـود و بـه جـز آن چيـزي نمـي      
  ساخت. انديشة قومي يا نژادي يا اقليمي او را از جهادي كه در پيش گرفته بود محدود نمي

هر رنگ ديني به خود گرفته بود و به منظور هجوم بـه  هاي صليبي در ظا اگر تجاوز جنگ
گرفت، صالح الدين ايوبي نيز با انديشة  اسالم و نابودي آن و اعالي شعار نصرانيت، انجام مي

دانسـت كـه بـه     جوشـيد، و بـه خـوبي مـي     دفاع از اسالم و حفظ اراضي و ميراث اسالمي مـي 
امع استعمار غربـي در شـرق نيـز پايـان     هاي صليبي به سرنوشت مط بردن جنگ موازات از ميان

  خواهد داد.
ها و  را به شخصيت صالح الدين يا برنامه» اسالميت«هرگاه ما صفت ديگري غير از صفت 

هـاي قـومي يـا     اهداف وي و جهادش در راه خدا بيافزائيم، و هرگاه او را بـه يكـي از انگيـزه   
زيرا او را از  ؛سالمي جنايت نموده ايمنژادي يا اقليمي نسبت دهيم در بارة اين قهرمان بزرگ ا

  هاي قهرمانيش جدا ساخته ايم. ترين و بهترين زيبائي شگفت
اين پيكار بزرگ اسالمي كه صالح الدين آن را شعار زندگي و جهاد خود قرار داده بود، 

بـه مناسـبت مـرگ وي    » الروضـتين «بينـيم كـه مؤلـف     بر متفكران عصر وي پنهان نمانـد. مـي  
ه درگذشت صالح الدين مصيبتي بود كه بعد از خلفاي راشدين اسالم و مسلمين ب«نويسد:  مي

ممكلـت و دنيـاي اسـالم را چنـان      هـاي نظـامي و شـهر و    مانند آن نديده بودند. دژهـا و قلعـه  
  ».داند ي فرو گرفت كه جز خدا نميتشوح
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رو شمشيري كه پيوسته بر سر دشـمنان خـدا كـارگر بـود در غـالف فـ      «گويد:  ديگري مي
  شد. خاليكرد  رفت. زمين از كوهي كه آن را از نابودي حفظ مي

نظير سوگوار گرديـد. بنـابراين،    اسالم ياور خود را از دست داد و در مرگ آن قهرمان بي
  ».اي بود كه بزرگترين گمشدة خود را از دست داد كرده اسالم بزرگترين گم

ه سـن پنجـاه و شـش سـالگي     هجـري بـ   589صالح الدين در بيست و هفتم ماه صفر سال 
نزديك پـنج  » حطين«وفات يافت. او دائماً در حركت و سرگرم جنگ بود. تنها بعد از جنگ 

هـاي مـداوم مـزاج او را از كـار انـداخت و       ها به طول انجاميد، و همين جنگ سال اين جنگ
ايـن  قوايش را به تحليل برد. به طوري كه در خالل اين سنوات هرچنـد مـدت بيمـار بـود. بـا      

  نداشت. وصف او هيچگاه دست از تعقيب هدف خود در پيكار با دشمن بر
گرديد و لشكرش را به طرف ميـدان كـار زار    ها مي او در موقع جنگ مرتب در بين صف

كرد، و با جرأت و پيشاهنگي خود آتش همت و شـجاعت   برد و تشويق به جنگ مي پيش مي
  ساخت. ور مي ها را شعله آن

اي از زيباترين صفات پادشاهي و انساني موصوف بود. بسيار بردبـار و   ارهصالح الدين به پ
آورد  اندازه بود، آنچه را به دسـت مـي   جودش بي متواضع بود، لباس و غذايش ساده و بذل و

كـرد، چيـزي از ذخـاير دنيـا از قبيـل مـال و كـاخ و غيـره          صرف جهاد و مصالح مسلمين مـي 
مال و منالي از خود باقي نگذاشت، و جز يك دينـار   نياندوخت، تا جائي كه وقتي درگذشت

و چهل و هفت درهم چيزي از طال و نقره در خزانة او به دست نيامد، و همين نيز دليل خوبي 
  بر زهد و پيراستگي و پاكي و توجه او به حفظ اموال مسلمانان بود.

ح الـدين  ترين صفات اين سلطان بزرگ و پيروزمند بود. صال شهامت و جنگجوئي روشن
به حق جنگاور اسالم بود، بلكه بايد گفت در آن عصر بهترين مصداق جنگاوري و مردانگـي  

داشـت كـه دشـمنان خـود از      افتاد كه همين مردانگي وي را بـر آن مـي   بود. بسياري اتفاق مي
هـا   هـاي آن  ها را آزاد سازد، و بـه شـرف و پيمـان    فرنگيان صليبي را مورد عفو قرار دهد و آن

هــا گذشــت و مردانگــي او را بــا نقــض عهــد و از ســرگرفتن، جبــران   اد كنــد. ولــي آناعتمــ
  كردند! مي
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ديديم كه چگونه فرنگيان مدافع بيت المقدس را مـورد عفـو قـرار داد و از ريخـتن خـون      
ايـن صـفت   توانند با پرداخت مبلغي خود را آزاد سازند.  ها خودداري كرد و گفت كه مي آن

انگي صالح الدين بود، از بزرگترين صفات برجستة وي و روشنترين كه مولود شهامت و مرد
  ها به معاني انسانيت است. آن

  و اما بيت المقدس امروز
گذشته، در عصر ما با تأسيس دولت غاصب  كآيا ما نيازي داريم كه بگوئيم تاريخ دردنا

  ت؟اسرائيل در اراضي مقدسه و در قلب دنياي عرب و اسالم، از سرگرفته شده اس
هـاي اسـالمي و    تأسيس مملكـت التينـي صـليبي، چنانكـه ديـديم نتيجـه اخـتالف دولـت        

ها با يكديگر بود. ولي همين كه نيروهاي متحده اسالمي كـه صـالح    پراكندگي و دشمني آن
ها را متحد سازد و در يكجا گرد آورد به دشـمن مشـترك خـود حملـه      الدين توانسته بود آن

ا از درگيري با نيروهاي متحده اسالمي ناتوان گرديدنـد، ضـعف   ه بردند، به طوري كه صليبي
هـاي   ها آشكار شد و كشورشان كه براساس تجـاوز و غصـب قـرار گرفتـه بـود، و انگيـزه       آن

  هاي فريبنده آن را فرو گرفته بود، از ميان رفت. برد، و افسانه تعصب ديني آن را پيش مي
كـه ايـن دو حادثـة مصـيبت بـار را در اراضـي       انگيز  توانيم نظير اين تشابه دهشت كمتر مي

مقدسه بوجود آورد، در تاريخ بيابيم. آيا تأسيس دولت اسرائيل در فلسطين شكل جديدي از 
 اساس ظلم و تجاوز پا تأسيس مملكت فرنگي صليبي نيست؟ دولتي كه مانند دولت صليبي بر

ي خرافـي ديـن يهـود آن را    هـا  گيرد و افسانه برجا مانده، و از جنگجوئي صهيونيست نيرو مي
هـا   و كمك و تأييد آنو امريكا چرخاند، و مانند دولت صليبي، از پشتيابني اكثر ملل اروپا  مي

  برخوردار است.
ها  هاي صليبي آن را بوجود آورد و صليبي مانند مملكت التيني در بيت المقدس كه جنگ

هاي  لب دنياي عرب و ميان اميرنشينها را در ق از پشتيباني اروپاي مسيحي برخوردار بود، و آن
هم و مختلف الرأي كه تا موقع خطر جدي معني اتحـاد را درك نكـرده بودنـد، و     مخالف با

ها مستقر شود و هر روز  ها به دشمن غاصب ميدان داد كه در اراضي آن ها و تفرقة آن دشمني
  نيز بر تحكيم و توسعة پاية حكومت خود بيفزايند.
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انگيز را در تاريخ جهان اسالم و عرب نشان داد، ما  ين دو سانحة اسفاگر گذشت تاريخ ا
هائي كه سـانحة جديـد را    نيز اميدواريم كه گذشت تاريخ را در پديدآوردن عوامل و فرصت

هم بكشند ببينيم. چنانكه گذشت تاريخ بـه نـابودي مملكـت     هاي آن را در جبران كند، و پايه
  .)1(آن را به جهانيان اعالم داشتالتيني صليبيان كمك كرد، و زوال 

                                           
معاصر عرب و يهود الزم است طبق دستور اسالم جامعة عرب صـفوف خـود را    خوردن تاريخ براي ورق -1

كـن كننـد، و هرچـه بيشـتر در تقويـت بنيـة        متشكل سازند و عوامل تفرقه و ايادي مرموز اجانب را ريشه
دفاعي و روح سلحشوري خود بيفزايند تا خود را از هـر لحـاظ مجهـز و متحـد و مـنظم نمـوده در سـاية        

شدة  د مجاهد صالح الدين ايوبي بتوانند اراضي غصبابرمرتقويت روحيه، مانند عهد وحدت و قدرت و 
راندن غاصبان يهود، لكة ننگ شكست و خواري موجود را بشـويند. البتـه    خود را مسترد دارند و با عقب

بـازي و   ها همه نيازمند رهبراني كاردان و اليق امثال صالح الـدين اسـت كـه روح فـداكاري و جـان      اين
اسالمي را در كالبد نحيف جامعة عرب بدمند، و ملت عـرب و جامعـه اسـالمي را بـار ديگـر بـه مجـد و        

دنيا را فتح كردند، واقف سازند. در آن روز است كه فلسطين به  ي عظمت ديرين خود كه قسمت عمده
ل مسلمين صاحبان حقيقي خود مسترد خواهد شد و به ياري خداوند، شاهد استرداد بيت المقدس قبلة او

  خواهيم بود.



  نبرد منصوره

  )م 1250 -هـ  648(

اي از تـاريخ عمـومي اسـالم اسـت، ولـي بـه يـك معنـي          هاي صليبي صفحه هرچند جنگ
رود. مصر ميدان بسياري از نبردهاي صليبي بـوده   اي از تاريخ ملي مصر نيز به شمار مي صفحه

هـاي اسـالمي اسـت، و     ها بيش از ساير قشون يراندن صليب است. سابقه سپاهيان مصر در عقب
  .ندها كشتار نمود و از آن هها را درهم كوبيد ها صليبي بيش از همه آن

كنـد،   ها كه در تاريخ مصر به نحو آشكاري جلـب توجـه مـي    ترين حمالت صليبي سخت
ن ها از اين جهت مصر را مورد حمله قرار دادند كه آن را ميـدا  هاست. صليبي جنگ هفتم آن

  جنگ مقدس خود قرار دهند و غنيمتي براي كليسا كسب نمايند.
نبــرد «هــائي كـه در خــالل ايــن حملـه ميــان مســلمانان و مسـيحيان درگرفــت و در     جنـگ 

هاي آتشين  به اوج خود رسيد و به نحو قاطعي پايان يافت، ميداني براي پرتاب گلوله» منصوره
هاي ترسناكي انجام گرفـت و خبـر    ديدگاه (آتش يوناني) به طرف سپاهيان صليبي بود كه در

  انتشار آن، سير زمان را دگرگون ساخت.
آن  ي آن شخصـاً در كليـه   ي ند معتبر و مهم فرانسوي كـه نويسـنده  اخبار آن از راه يك س

  يده است.سره داراي مقامي عالي بوده، به ما ها شركت داشته و در سپاه فرانس جنگ
يكي از نزديكان بزرگ لوئي نهم و نويسنده خاطرات  »ژوانفيل ژان دي«اين شخص همان 
مقـدس) اسـت. ايـن كتـاب خـاطراتي اسـت كـه طـي آن از زنـدگي           يموسوم به (تاريخ لوئ

پادشاهي لوئي نهم سخن رفته است، و از جمله اخبار جنگ هفتم صـليبي و حـوادث آن روز   
  مصر نيز با دقت و تفصيل مورد نظر قرار گرفته است.

ي در مصر، در ايام سلطنت ملك صالح پسر ملـك كامـل بـه فرمانـدهي     جنگ هفتم صليب
اتفاق افتاد. ايـن جنـگ يكـي از بزرگتـرين     » لوئي مقدس«لوئي نهم پادشاه فرانسه معروف به 

هـاي   هاي صليبي بود، اين جنگ در واقع سرآغاز فصل جديدي از فصـول ايـن جنـگ    جنگ
و جنگجويـانش در بيـت المقـدس    » يـون گـودفردي بو «زيرا مملكت التيني كه  ؛وحشيانه بود

 تأسيس كردند بيش از هشتاد و هشت سال به طول نيانجاميد، سپس به سرعت در زير ضربات
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صالح الدين ايوبي از ميـان رفـت، و اراضـي مقدسـه بـه قلمـرو اسـالم        ابرمرد مجاهد نيرومند 
  نشيني كردند. هاي خود در ساحل مديترانه عقب ها به قلعه بازگشت و صليبي

ها از هنگام سقوط كشورشان در بيت المقدس تصميم گرفتند ميدان نبرد را به مصر  صليبي
هاشان را خنثي كرد، نابود سازند.  هم كوبيد و نقشه ها را در بكشانند تا نيروئي كه حمالت آن

بدين منظور براي اولين بار در زمان سلطنت ملك كامل قدم به مصر نهادند و بر شـهر دميـاط   
  هـ) ولي بعد شكست خوردند و ناگزير آن را تخليه كردند. 615ند (مسلط شد

برد تـا ايـن كـه لـوئي      از آن پس مصر به مدت سي سال در كمال امن و آسايش به سر مي
هـاي   بزرگ خود را آغاز كرد. منظـور از ايـن حملـه ايـن بـود كـه روش جنـگ        ي نهم حمله

ح گردد. در واقع ايـن حمـالت بـيش از    صليبي از سر گرفته شود و بار ديگر اراضي مقدسه فت
  ها، رنگ جنگ صليبي داشت. ساير جنگ

داري فرو گرفته بود. انگيزة او از  ديني ريشه ي هعلت آن هم اين بود كه لوئي نهم را انگيز
رسـيدن و غنيمـت و پيـروزي نبـود كـه امـرا و        رفتن به مشرق تنها مطامع دنيـوي و بـه قـدرت   

ظور داشـتند و بـا شـتاب روي بـه شـرق و مرزهـاي ثروتمنـد        جنگجويان پيش از وي آن را من
نعمـت   هاي خرم و پر اسالمي نهادند، تا اموال و بردگان فراوان به چنگ آورند و در سرزمين

  آن استقرار يابند.
آنچه لوئي را وادار به اين جنگ كرده بود قبل از هرچيز اشتياق زياد براي خدمت به دين 

اراضي مقدسه از تصرف اسالم بود. او با انديشة شـخص خـود و   گرفتن  مسيح و اعالي آن و 
عواطف سرشار ديني تن به اين جنگ داده بود، هرچند سياست وي چيزي جز انجام مقاصـد  

  كليسا نبود.

  نيروهاي لوئي نهم در مصر
ي مسـيحي بـا سـربازان    با سپاهيان انبوه خود، در حالي كه بعضي امرا» لوئي نهم«بدينگونه 

با وي بودند، به مصر آمـد تـا جهـاد صـليبي را از سـر گيـرد. ايـن جنگجويـان          شتحت فرمان
صـفر   21گذراندند سپس با ناوگان عظيمي روي به مصـر نهادنـد و در   » قبرس«زمستان را در 

  هاي مصر رسيدند. هـ به آب 647سال 
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در آن اي نـزد پادشـاه مصـر فرسـتاد، و      فرستادگان خود را با نامه» لوئي نهم«در آن هنگام 
سلطان را به نام ملل نصارا بيم داده بود كه بايد تسليم شود و تأكيـد كـرده بـود كـه مقاومـت      

  بيهوده است.
ها به پادشاه مصر رسيد، در حالي كه در بسـتر بيمـاري بـود بـه      همين كه خبر آمدن صليبي

مد. فرود آ» دمياط«واقع در نزديك » اشموم«سرعت با قواي خود از جنگ شام برگشت و در 
هـا در حملـه اول خـود آن را اشـغال كردنـد. وقتـي ملـك         دمياط همان شهري بود كه صليبي

بهـاء الـدين   «اي با انشـاء كاتـب مشـهورش     صالح نامه تهديدآميز پادشاه فرانسه را خواند، نامه
در جواب وي نوشت و تهديدش را با تهديد پاسخ گفت و از راهي كه در پيش گرفته » زهير

  بود بيم داد.
و آنچه در آن بود بـدون  » دمياط«ها بعد از ورود به مصر قدم به خشكي نهادند و بر  صليبي

مقاومت دست يافتند. پاسداران مسلمان شهر در تاريكي شب گريختند و سـلطان از ايـن كـار    
  زشت نابهنگام سخت منقلب گرديد.

اي كـه   محله» صورهمن«سلطان همانطور كه در بستر بيماري بود با نيروهاي خود از آنجا به 
بوجـود  » نيـل «هـ، در كنـار   615پدرش ملك كامل در موقع هجوم صليبيان به دمياط در سال 

  (درخت در) نيز در كنار او بود.» الدر ةشجر«آورده بود، برگشت. همسر ملك صالح به نام 
اين زن كه به پادشاه اهداء شده بود از عنوان يك كنيز عـادي بـه صـورت همسـر شـرعي      

هوش و شخصيت خود كـارش در دربـار سـخت بـاال گرفـت، تـا        ي هدرآمد و در ساي سلطان
  جائي كه معاون سلطان و طرف مشورت او بود.

الدر در آن لحظه حساس با نيروي شخصي خود به پادشـاه بيمـار و فرمانـدهان وي     ةشجر
ومت در را براي مقا» منصوره«دميد. ملك صالح فرمان داد  روح شجاعت و اعتماد به نفس مي

برابر دشمن تحكيم كنند. نيروهاي مصري كه با شـتاب از سـاير نـواحي مملكـت بسـيج شـده       
  بودند وارد پايگاه جديد شدند و به سپاه سلطان پيوستند.
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هاي جنگي نيز در نيل پيش آمدند و مقابل شـهر   اي مصر مركب از كشتي ناوگان رودخانه
گفتند، آماده رفتن بـه جنـوب    ود را ترك ميقرار گرفتند. فرنگيان هم در حالي كه جايگاه خ

  بودند.
ميان پيشقراوالن طرفين نبردهاي كوچكي در گرفت كه گاهي مسلمانان و زماني مسيحيان 

شدند و تا چند ماه نيز ادامـه داشـت. در اثنـاي ايـن مـدت سـلطان همچنـان بيمـار و          پيروز مي
 647شعبان سال  15ر شدت درد، در شد، تا سرانجام بر اث بستري بود و هر روز حالش بدتر مي

هـ درگذشت و پيش از مرگ وصيت كرد فرزندش تورانشاه كه از جانب او در اقلـيم شـرقي   
  برد بايد به جاي وي به تخت سلطنت بنشيند. به سر مي

وفات سلطان در آن لحظات حساس ضربه شـديدي بـراي مسـلمانان بـود. ولـي همسـر او       
كرد و دستور داد مرگ سلطان را پنهان دارند. سـپس بـا اميـر    زمام امور را قبضه » الدر ةشجر«

فخرالدين بزرگ نزديكان شاه و ساير اطرافيان نزديك قرار گذاشـت كارهـا بـه طـور عـادي      
جريان يابد، به طوري كه گوئي اتفاقي نيافتاده است، خوان طعام سلطان نيز به موقـع در جـاي   

  شد. خود گسترده مي
بود با كليه توانائي و تدبيري كه دارد براي مالقـات بـا دشـمن     اين زن شير دل متعهد شده

هـائي كـه بـا مهـر      جـه فرمـان  وخود را آماده سازد و ميدان به دشمن متجاوز ندهد، بـه همـين   
. سپس پنهان بدن سلطان متوفي بـه قـاهره حمـل شـد و در     )1(كرد سلطان ممهور بود صادر مي

  آنجا دفن گرديد.
داد. از جمله قاصدي به اقليم شرقي نـزد   با مهارت زياد انجام ميكار خود را » الدر ةشجر«

برسـاند.  » منصـوره «پسر سلطان متوفي فرستاد كه با سـرعت خـود را بـه پايگـاه     » ملك معظم«
خواستند سلطان را مالقات كنند به بهانـة ايـن كـه بيمـار      ضمناً از بزرگان و فرماندهاني كه مي

  خواست! عذر ميتواند كسي را بپذيرد،  است و نمي

                                           
در اين باره گفته اند سطان خود پيش از وفاتش احتياطاً تعدادي فرمان و منشور را مهر و امضا كرده بود و  -1

  ها را تقليد كرد. مهر اين فرمان» سهيل«هم گفته اند كه يكي از غالمان سلطان به نام 



    

  دهنده در تاريخ اسالم هاي تكان صحنه    224
    

عزم خود را جزم كردند و بنا گذاشتند كه از دمياط براي جنگ بـا   )1(در آن موقع فرنگيان
  جنوب شوند. ي همسلمانان روان
ها در همان اوقات به وسيله جاسوسان خود از وفات سلطان مطلـع شـده بودنـد، و     گويا آن

سپس از سمت جنوب به ديدند فرصت براي واردساختن ضربت بر مصر به دست آمده است. 
هـا در نيـل حركـت     هـا نيـز پيشـاپيش آن    هـاي آن  راهي شدند. كشـتي » فارسكور«طرف شهر 

كرد. پيشقراوالن ايشان در اواخر شعبان بـه مسـلمانان نزديـك شـدند، و همگـي در اوائـل        مي
ها و مسلمانان، درياي اشموم فاصـله   رسيدند، ميان آن» منصوره«هـ به مشرق  647رمضان سال 

  بود.انداخته 
هـاي جنگـي    تيشـ كبـه منصـوره نزديـك شـد، در حـالي كـه       ها در نيل  نيروي دريائي آن
  ها قرار گرفت. مسلمين در مقابل آن

  قواي اسالم با نيروهاي صليبي برخورد
ربـي قـرار   غبيشتر سپاهيان اسالم در شرق منصوره گرد آمده بودند، قسمتي هم در دشـت  

لي ميان طرفين در خشكي و رود نيل درگرفت و چند هفته هاي مح داشتند. متعاقب آن جنگ
يافـت و از هـردو طـرف جمـاعتي      به طول انجاميد، گاهي اين و زماني آن بر ديگري غلبه مي

  شدند. كشته و اسير مي
فرنگيـان   .دنـ فرستادند تا روحيه ملـت را تقويـت كن   مسلمانان اسيران فرنگ را به قاهره مي

تا پلي بر روي درياي اشموم ببندند تا از آن بـراي عبـوردادن   كوشش زيادي به عمل آوردند 
زيـرا   ؛ساير نيروها به طرف لشكرگاه مسلمانان استفاده كنند، ولي اين نقشه در نطفه خفـه شـد  

هاي جنگي  هاي آتشين (آتش يوناني) را كه از كشتي مسلمانان در همان موقع باراني از گلوله
ها را دچار وحشت و اضطراب  نان باريدند، و لشكرگاه آنشد، به طرف آ ها در نيل رها مي آن

  .ندكرد

                                           
  برد. مختلف اروپا گرد آمده بودند، به كار مي را براي صليبي كه از ملل» فرنگ« ي هكلمتواريخ اسالمي  -1
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هـاي صـليبي نقـش     در آن اوقات مسلمانان به راز ساختن ايـن سـالح مهـم كـه در جنـگ     
حساسي به عهده داشت، پي برده بودند. سپاهيان مصـر نيـز مهـارت خاصـي در اسـتعمال ايـن       

  سالح داشتند.
هـاي مخصـوص شـليك     دريا از روي كشـتي اين سالح آتشين در خشكي روي پايه و در 

هـا   آن ي ههاي آتشين فرنگيان را گيج نموده بود و چندين هفته نقشـ  شد. شليك اين گلوله مي
  را نقش برآب كرد.

هـائي در   در همان اوقات فرنگيان به وسيله جاسوسان خود يا خائنان از وجود فـرو رفتگـي  
  ده وارد قسمت غربي شدند.درياي اشموم آگاهي يافتند و از همانجا عبور نمو

پادشـاه فرانسـه پـيش آمـده و يـك بـاره بـه        » كنت دارتـوا «ها به فرماندهي  جنگجويان آن
فرمانده سپاه مسلمين كشته شد و چيزي » فخرالدين«مسلمانان حمله بردند. در آغاز اين حمله 

  نمانده بود كه افراد سپاه به محاصره بيفتند.
دان با مردان زره پـوش كـه از   وران سلطان مركب از ديانولي در همين هنگام گارد نگهبان

ــوي  ــان و ق ــرين جنگجوي ــرين آن بهت ــود    ت ــركرده خ ــدهي س ــه فرمان ــد ب ــا بودن ــرس «ه بيب

به فرنگيان هجـوم بردنـد. ايـن حملـه بسـيار شـديد و ثمـربخش بـود. فرنگيـان           »قداريبند
  ها دچار وحشت گرديد. زده شدند و صفوف آن بهت

كشـته شـد و قسـمت عمـده (جنگجويـان معبـد) بـه هالكـت         » دارتواكنت «ها  فرمانده آن
  رسيدند.

سـپاه كـه متالشـي شـده بودنـد،       ي هريختند، و بازماند ها پي در پي بروي هم مي دليران آن
هاي خود در كنار درياي اشموم بازگشتند و پرده شب ميـان دو   هنگام غروب آفتاب به پايگاه

  هـ روي داد. 647نجم ذي القعده سال لشكر جدائي انداخت. اين واقعه در پ
هاي صليبي جاويـدان   بود كه در تاريخ مصر و جنگ» نبرد منصوره« ي هاين نخستين مرحل

مانده است. بايد دانست كه اين پايان كار نبود. تقدير چنين بـود كـه فرنگيـان شـاهد آخـرين      
  مصيبت خود هم باشند.
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ري بـا سـران   داشت و بـا ثبـات و همكـا   در آنجا در قلب لشكر سلطاني جاي » الدر ةشجر«
  كرد. ها را راهنمائي مي زار بود، و با تدبير و شجاعت خود آنسپاه مراقب ميدان كار

هاي تقدير بود كه بايد نظـارت و راهنمـائي سـرابازن اسـالم را در آن      اين يكي از شگفتي
وز تـاريخي مصـر   لحظه دشوار، زني به عهده بگيرد. ولي تقدير با مصر همـراه بـود و در آن ر  

  پيروز شد.
مدتي همچنان كارها را زيـر نظـر   » الدر ةشجر«هنگامي كه خطر جدي برطرف گرديد نيز 

  داشت تا اين كه سلطان جديد ملك معظم تورانشاه پسر ملك صالح وارد شد.
مرگ » الدر ةشجر«اتفاق افتاد. در آن موقع » نبرد منصوره«ورود او به مصر ده روز پس از 

را براي اولين بار اعالم نمود و در همان وقت سلطان جديد زمام امور را به دست ملك صالح 
  گرفت.

ولي سلطان جديد كار بزرگ زني را كه توانسته بود با اخالص و شخصيت خود دولت و 
شناسي نكرد. زني كه بيش از هر كسـي   وحدت ملت را حفظ كند، مورد نظر قرار نداد و حق

  ود و او را به تخت پدرش نشاند.در روي كارآمدن او مؤثر ب
ايـن بـود كـه از قـدرت و نفـوذ او       ناشناسي تورانشاه نسبت به نامادري خـود  علت اين حق

  حشت داشت، و بدينگونه روابط اين دو به زودي به تيرگي گرائيد.و
گذران بود. به همين جهت روش ناپسنديده پيش  طلب و خوش ملك معظم جواني عشرت

ال دولت را دستگير ساخت و دريانوردان اعضاء گارد پدرش را از كار گرفت. بسياري از رج
بركنار كرد. بزرگان و سران مملكت نيز از وي كناره گرفته و منتظر فرصـت بودنـد كـه او را    

  دستگير سازند.
در آن اثنا فرنگيان در مراكز خود واقع در كنار درياي اشموم گرد آمده بودنـد و همگـي   

هـاي فرنگـي كـه از     بردند. مسلمانان نيز در رود نيل بـه كشـتي   ه سر ميدر حيرت و پريشاني ب
ها نيز دست  آن ي هبردند و بر قسمت عمد ها برساند، حمله مي آمد تا خوار بار به آن دمياط مي

هـم   يافتند، تا جائي كه گرسنگي و بيماري به سپاه فرنگ روي آورد و نيـروي پايدارشـان در  
  شكست.
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كردنـد   نگي مسلمانان از نيل بروي لشكرگاه فرنگيـان شـليك مـي   هائي كه سفاين ج آتش
ساخت و همين نيـز بـه گرفتـاري و نـاراحتي      ها را نابود مي ار آنبها و چهارپايان و خوار خيمه

  افزود. ها مي آن
خواست روي از جنگ بگرداند تا اين كـه   لوئي نهم علي رغم اين موقعيت خطرناك نمي

فرماندهانش دروي مـؤثر افتـاد و تصـميم گرفـت بـا مسـلمانان        سرانجام نصايح امراي لشكر و
وارد صلح شود، به اين شرط كه فرنگيان از دمياط كوچ كنند و مسلمانان نيز بيت المقدس را 

  به مسيحيان پس دهند!

  جنگ مهيب
دانستند كه فرنگيـان بـه يـك حـال      زيرا مي ؛مسلمانان گفتگوي بر اين اساس را رد كردند

  به شمال بازگشتند.» دمياط«اين هنگام فرنگيان به قصد  مانند. در نمي
هـاي   با استفاده از تـاريكي شـب كـوچ كردنـد. كشـتي      648در عصر روز دوم محرم سال 

  كرد. ها در نيل حركت مي ها نيز مقابل آن آن
هـا بودنـد. در ايـن     كردنـد مراقـب حركـت آن    اي را مـي  مسلمانان كه پيشبيني چنين لحظه

ساخته بودند، عبور كردند و يك بـاره  » اشموم«ه طي اين مدت فرنگيان روي هنگام از پلي ك
  ها حمله بردند و آن را به شدت درهم كوبيدند. بر آن

ها را از هر طرف احاطـه كردنـد، و جنـگ مهيبـي آغـاز شـد.        هنوز صبح نشده بود كه آن
شـدند و  فرنگيان سخت شكست خوردند و به كلي درهم شكسـتند. چنـدين هـزار نفـر اسـير      

  ها به غنيمت گرفته شد. اسبان و چهارپايان و اثاث آن ي هقسمت عمد
  هاي صليبي بسيار مهشور است. اين جنگ نيز در تاريخ مصر و جنگ

اي از نزديكـان و فرمانـدهانش بـه     با عـده » ري آفرنس«لوئي نهم يا به گفته تواريخ اسالم 
پنـاه بـرد و از مسـلمانان امـان     » رسـكور فا«واقـع در سـاحل نزديـك    » ابي عبـداهللا  مينة« ي هقري

خواست. مسلمين نيز به وي پناه دادند، سپس جمـال الـدين محسـن طواشـي او را بـا بزرگـان       
  آورد.» منصوره«همراه وي كه تقريباً پنجاه نفر بودند به 
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در آنجا پادشاه فرانسه در خانه قاضـي فخرالـدين بـن لقمـان بازداشـت شـد، و طواشـي را        
كردند. اين پيروزي بزرگي بود كه از زمان صالح الدين ايـوبي سـابقه نداشـته    مأمور حفظ او 

  است.
شد و در آنجا خيمه پادشـاهي نصـب كـرد.    » فارسكور«ملك معظم بعد از اين واقعه عازم 

هـا   گاهي درآورد. پايـان كـار صـليبي    در كنار آن برجي چوبي ساخت و آن را به صورت پناه
  .خطر جنگ داخلي را در پي داشت

هـاي خـود بركنـار سـاخته و      ملك معظم نيز قبال بيشتر رؤسا و امـراي قـديمي را از پسـت   
 ةشـجر «ها منصوب داشته بـود، و بـه دنبـال آن متعـرض      نزديكان ودوستان خود را به جاي آن

  كرد. زن پدر خود شده، ثروت پدرش را از وي مطالبه مي» الدر
دادند و  رد سخت مورد نكوهش قرار ميدريانوردان مماليك همه سياست او را در اين مو

در عين حال از جان خويش نيز ايمن نبودنـد. از ايـن رو بـه سـرعت دسـت بـه كـار شـدند و         
  تصميم گرفتند پيش از آن كه گرفتار شوند، او را به قتل رسانند.

» فارس الدين اقطـاي «و » بيبرس بند قداري«در رأس اين توطئه دو نفر از سران سپاه به نام 
هـ يعني سه هفته بعد از شكسـت فرنگيـان، سـلطان     648محرم سال  27ر داشتند. عصر روز قرا

  در كنار خوان طعام نشسته بود، سران توطئه نيز دعوت شده بودند كه با وي غذا صرف كنند.
  سر رسيد و با شمشير به وي حمله برد.» بيبرس«هنوز سلطان دست از غذا نكشيده بود كه 

نـيم كـرد. بـه دنبـال آن      دوه پر نمود و شمشير دست را تـا مرفـق بـ   سلطان دست خود را س
اي از نزديكانش به برج چوبي كـه در   هاي سلطاني دچار هرج و مرج شد، سلطان با عده خيمه

كنار لشكرگاه بود پناه برد. سران توطئه نيز او را تعقيب كردند و در همان برج هدف تير قرار 
طلبيـد، ولـي    طان از برج پائين آمد و فريادكنان يـاري مـي  دادند. سپس برج را آتش زدند. سل

  هيچكس به ياري او نيامد.
در اين هنگام دريانوردان از هر طرف با شمشير بـه وي حملـه بردنـد. سـلطان گريخـت و      

ضـربت كـاري   » فارس الدين اقطـاي «خود را به رود نيل افكند. مهاجمين او را تعقيب نمود و 
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تل رسيد آنگاه نعش او را به طرف پل حمل كردند و سه شـبانه روز  به وي زد و بدينگونه به ق
  در بيابان رها كردند سپس بدون هيچگونه تشريفات و احترام مدفون ساختند.

براي  يملك معظم در عنفوان جواني و فقط پس از پنج هفته سلطنت بدون اين كه جانشين
او زمينـه را بـراي يـك حادثـه      اشغال تخت سلطنت باقي گذاشته باشد، به قتل رسيد، و مرگ

 ةشـجر «استثنائي در تاريخ اسالمي مصر فراهم ساخت. زيرا مماليك دريانورد بـه اتفـاق آراء   
مصر در دوران اسالم بـود. بـه    ي هرا به تخت سلطنت نشاندند، و او اولين و آخرين ملك» الدر

  ت.تخت نشستن وي نيز انعكاس عميقي در مصر و ساير نقاط جهان اسالم داش
كـردن منقطـه    پس از اشغال تخـت سـلطنت انجـام داد پـاك    » الدر ةشجر«اولين كاري كه 

  ها از اراضي مصر بود. راندن آن جنگ از فرنگيان و بيرون
مذاكرات ميان طرفين به اين نتيجه رسيد كه لـوئي نهـم و يـاران او را در مقابـل پرداخـت      

ان بايد فـوراً شـهر دميـاط مصـر را تخليـه      چهار صد هزار دينار طال آزاد كنند، به عالوه فرنگي
  نمايند و اسيران دو طرف نيز آزاد گردد.

بود كوشش زيادي بـه عمـل   » دمياط«ملكه فرانسه كه آن روز در » مارگيت دي بروفانس«
هــ وارد   648آوري كند. مسلمانان نيـز در روز سـوم صـفر سـال      آورد كه مبلغ متعهد را جمع

  شدند.» دمياط«
لوئي نهم و ياران او آزاد گرديدند. يكي از همراهان او مشـاور و متـرجم وي   به دنبال آن 

نويسنده خاطرات سابق الـذكر بـود كـه در فصـل مخصوصـي از آن نـام       » ژوانفيل دي«مورخ 
تـرك گفـت. ايـن    » عكـا «بريم. لوئي نهم با بقيه سپاهيانش اراضي مصر را به قصد سـاحل   مي

  اتفاق افتاد.ميالدي  1250واقعه در ماه مايوسال 
حمله تجاوزكارانه صليبي در جنگ هفتم خود در اراضي مصر با اين كيفيت خنثي شد، و 
مصر نقش تاريخي خود را در جلوگيري از خطر جنگ صليبي از مصـر و مشـرق، و حمايـت    

  اسالم و تمدن اسالمي از تجاوز اين حمالت وحشيانه، ايفا كرد. 
نده دمشق سرود جاويداني راجع به ايـن جنـگ   شاعر بزرگ جمال الدين ابن مطروح نماي

  گويد: براي ما باقي گذاشته است كه از جمله در آن مي
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اي سخن سنج  انگيز گوينده گفته عبرت   به فرنسيس (لوئي نهم) هنگامي كه نزد او رفتي
  را بازگو:

  خداوند به تو در برابر آنچه روي داد
  د!شدن پرستندگان عيساي مسيح، پاداش ده يعني كشته

  آمدي به مصر به اميدي كه سلطنت آن را قبضه كني
  گمان كردي اين كار با جمعيت و صداي طبل عملي است؟

  ولي ديدي كه چگونه زمان تو را به دامي عجيب انداخت؟
  و بيابان با همه وسعتي كه دارد بر تو تنگ گرفت؟

  اي تمام يارانت را با حسن تدبيري كه داشته
  زير خاك پنهان ساختيبكام مرگ فرو بردي و در 

  شود ها ديده نمي سرباز آوردي كه امروز چيزي از آن )1(پنجاه هزار
  مگر كشته يا اسير يا مجروحان ايشان!

  خداوند تو را براي اينگونه كارها موفق بدارد
  تا مگر عيسي از نابودي شما آسوده شود

  اگر پاپ شما به اين امر راضي باشد
  دهد ريب مياي كه خود ف ه بسا پنددهندهچ

  ها بگو كه اگر بنا دارند به مصر برگردند به آن
  براي انتقام يا انجام كاري زشت

  ابن لقمان به همان حال هست! ي هخان
  نيز باقي است! )2(و زنجير و طواشي صبيح

                                           
  و بنا به نقلي هفتاد هزار. -1
  نفر رسيد. 600ها به  ها از بردگان سياه و مأموران سالطين مصر بودند. در قرون وسطي تعداد آن طواشي -2
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شدن بهترين جنگجويان ايشان بـه   ها و كشته شكست فرنگيان و اسارت پادشاه و امراي آن
اي اسـت   بل تنهـا حادثـه  هاي صليبي است.  وادث بزرگ تاريخ جنگآن نحو كه گفتيم از ح

هاي مختلف ايـن جنـگ بـزرگ چنـدين قـرن آتـش آن ميـان اسـالم و          كه نظير آن در دوره
نصرانيت از شرق تا اسپانيا روشن بود، ديده نشده است. تاريخ اندلس بارها براي ما از اسارت 

كنـد، ولـي اينـان     ها بازگو مـي  ن به دست آنحكمران مسيحي به دست مسلمانان يا امير مسلما
  همگي از امراي محلي بودند.

در سرزمين شهيدان واقع » پيكار تور«به همين نسبت شايد پيكار اسالم و مسيحيت از زمان 
در خاك فرانسه و جنگ زالقه در اسپانيا، جنگي بزرگتر از لحاظ حوادث و آثاري كه به بار 

  به خود نديده است.» نصورهم« ي هدهند آورد، از جنگ تكان
تواريخ اسالمي تلفات جنگ منصوره را بسيار زياد دانسته است. قـول معتـدل اينسـت كـه     

. شاعر معروف چنانكه آورديم آن را پنجاه ندسي هزار نفر از فرنگيان در آن جنگ كشته شد
  داند، ديگري آن را هفتاد هزار تن دانسته است. هزار تن مي

ت وارده بر فرنگيان چه قبل و چه در اثناي جنـگ اعـم از تلفـات    آنچه مسلم است خسارا
جاني و گرسنگي و بيماري فوق العاده بوده است. البته بايد در نظر داشت كه تواريخ اسالمي 

آورند معموال ميزان خسارت و  و اروپائي هركدام آنجا كه از شكست طرف سخن به ميان مي
  كنند. ها را زياد قملداد مي تلفات آن

                                                                                                             
مـأمور   شدند كه باالترين آن مأمور تربيت مماليـك بـود. بعضـي    هائي تقسيم مي ها به مقامات و دسته آن  

شـدند. المنجـد قسـمت اعـالم.      اي هم به خدمتكاري زنان بزرگان گماشته مي درباني درهاي كاخ و عده
  (مترجم)



  ژوانفيل خاطرات دي

  هاي هفتم صليبي راجع به جنگ

  هائي كه مصريان در اين جنگ به كار بردند سالح
مشـاور و متـرجم لـوئي نهـم پادشـاه      ژوانفيـل   دي ژاندر فصل پيش اشاره نموديم كه 

فرانسه، خاطراتي براي ما باقي گذاشته است كه در آن اكتفـا، بـه شـرح زنـدگاني لـوئي نهـم       
م) را نيـز آورده   1249هاي مصـر در خـالل جنـگ هفـتم صـليبي (      ث جنگنكرده، بل حواد

است، به عالوه ايـن كتـاب مشـتمل بـر چگـونگي اوضـاع داخلـي مصـر اسـت كـه بـا دقـت             
توسـط نيروهـاي   » آتش يوناني«قلمفرسائي شده است. مخصوصاً شرح بسيار جالبي از پرتاب 

ها شد، آورده  نيز باعث شكست آنميهنان وي از آن ديدند و همان  اي كه هم مصري و صدمه
  است.

هاي صليبي است و نسـبت بـه    يكي از معتبرترين اسناد جنگ» ژوانفيل خاطرات دي«چون 
تاريخ مصر در اواخر سلطنت ملك صالح، ارزش خاصـي دارد، لـذا الزم دانسـتيم كـه شـرح      

  او را در فصل خاصي بياوريم.» خاطرات«حال اين مورخ و بحث از 
ميالدي متولد گرديد و با پادشاه خـود لـوئي    1224در حدود » آقاي ژوانفيل«يا » ژوانفيل«

مقدس كه در رأس پيروانش مركـب از افسـران و سـپاهيان در جنـگ هفـتم صـليبي شـركت        
هـاي فرانسـه را تـرك گفـت و چنانكـه گفتـيم در سـال         آب 1248اگست سال  28جست در 

  هاي مصر رسيد. به آب 1249
نصوره در معيت لوئي نهم جنگيد و شاهد شكست و گرفتاري و در جنگ م» ژوانفيل دي«

يعنـي   1254مصائب اسارت وي بود، آنگاه پس از آزادي لوئي بازگشت بـه فرانسـه در سـال    
  شش سال بعد نيز همراه او به ميهن مراجعت كرد.

مـيالدي يعنـي در    1309گويد كه وي خـاطرات خـود را در اكتبـر سـال      مي» ژوانفيل دي«
ه بيش از هشتاد و پنج سال داشته و نيم قرن پس از سوانحي كه طي جنگ مصر ديد، اوقاتي ك

نويسد: وي خاطرات خود را بـه خـاطر    به پايان آورده است. به طوري كه در مقدمه كتاب مي
  تحرير آورده است. ي هملكه فرانسه و مادر لوئي دهم به رشت» ناوار دي ژان«درخواست 
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مشتمل بر دو بخش است: بخش اول اختصاص دارد به شرح » ژوانفيل خاطرات دي«كتاب 
ژوانفيل پادشاه و  زندگي لوئي مقدس و عادات و احوال و فضائل نفساني او. در اين بخش دي

فرمانده خود لوئي نهم را به صورت پادشـاهي پرهيزكـار كـه داراي قلبـي سرشـار از ايمـان و       
شناسـد، و از   ن مرد نمونـه مسـيحي مـي   سازد، و به عنوان بهتري ترحم و رقت است، مجسم مي

بزرگداشت و محبت خود نسبت به اين دوست كه در كنار وي حوادثي بزرگ ديـد و مقـدر   
  گويد. بود كه ساليان دراز پيش از وي بميرد، سخن مي

آورد، و از آن پـس   نگـرد و ايـام كـودكي را بـه يـاد مـي       سپس به دوران گذشته دور مـي 
سـازد كـه زره پوشـيده و در حـالي كـه ميـان نفـرات و         سم ميلوئي مقدس را در نظر مج شبح

گشـت تـا اراده    هاي خود پنهان بود در بين صفوف سپاه از اين طـرف و آن طـرف مـي    سالح
ها را در ميدان جنـگ و   افسران و جنگجويان را تقويت كند و شجاعت و اقدام و پايداري آن

  لحظات خطرناك در آنان زنده نگاهدارد.
  نمود. ها رفق و مدارا مي افراد سپاه را مورد تفقد قرار داده و با آندر همان حال 

گيري نسبت به وي غافل  هرساند كه از خرد اين مورخ عالقه خود را به پادشاه به جائي نمي
كنـد. مـثال او كـه     گذارد و حقايق را بازگو مـي  و در اين خصوص مالحظه را كنار ميبماند. ا

بعضي از موارد پادشاه را از نگاهداري متصرفات خـود  در ه است مشاور و اندرزده پادشاه بود
نمـود   كند. مثال هنگامي كه لوئي نهم خود را آماده جنگ دوم خـود بـا مسـلمانان مـي     منع مي

م) يعني پانزده سال بعد از شكست منصوره و بازگشت به فرانسه كـه پيـري فرتـوت و     1270(
ا از اين اقدام برحذر داشـت و خطـر آن سياسـت و    مد و شاه رآبيمار بود، در مقام اعتراض بر

گويد: من معتقدم كساني كه  مصائبي را كه براي فرانسه در بر داشت به وي يادآور شد، و مي
كند  مصلحت شاه را در اين حمله ديدند، اشتباه بزرگي مرتكب شدند، سپس خدا را شكر مي

درست » ژوانفيل دي«كه حدس  كه وي در اين جنگ با وي نبود. حوادث بعدي هم نشان داد
بوده است. زيرا لوئي نهم از خط سير اصلي خود منحرف شد و در ساحل تونس فرود آمـد و  

  همانجا نيز خود و قسمت عمده سپاهش به قتل رسيد.
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بخش دوم آنست كه مورخ مزبور حوادث و » ژوانفيل دي«بيشتر منظور ما از نقل خاطرات 
دهـد. در ايـن بخـش     ه مصر و اراضي مقدسه را شـرح مـي  هاي مقارن حمله لوئي نهم ب جنگ

زيرا او بـه   ؛اي از تاريخ مصر شمرد توان آن را گوشه مطالبي آورده است كه مي» ژوانفيل دي«
ديـده تـا   » دميـاط «بـر   ها به سرزمين مصـر و اسـتيالء   صليبيتفصيل آنچه را كه از لحظه ورود 

  نگارد. مصر كوچ كردند همه را ميهنگامي كه بعد از شكست خود از دمياط و اراضي 
زيرا او نه تنها نسبت بـه   ؛در اين بخش آورده است ارزش خاصي دارد» ژوانفيل دي«آنچه 

آنچه ديده و حوادثي را كه نوشـته اسـت، شـاهد عينـي اسـت، بلكـه عمـال نيـز در كليـه ايـن           
روي داد » منصوره«و » دمياط«هائي كه در اطراف  رويدادها شركت نموده است. او در جنگ

حضور داشته است، و با اين كه جواني نوخاسته بود، منصـب بزرگـي را    ا فرجام آناز آغاز ت
  شمار آمده است.ه ها از افسران مشهور ب در قشون به عهده داشت، چون طي آن جنگ

ت وي بوده خـاطرات  وربه عالوه ارتباط او با پادشاه كه در بسياري از امور مهم طرف مش
نيمه رسمي درآورده، بخصوص آن قسمت از حوادثي كه تعلق به فرانسـويان   او را به صورت

  داشته است.
 اين حوادث را به روشني و دقت و قوت مالحظـه كـه اعجـاب آدمـي را بـر     » ژوانفيل دي«
هائي كه ميان مصريان و فرنگيـان در اراضـي    دهد. مخصوصاً شرح جنگ انگيزد، شرح مي مي

  ه و بسياري از تفاصيل دقيق را درآن آورده است.مصر درگرفت، به خوبي تشريح شد
را در ميدان جنـگ   هاآزمائي آن نقل اين وقايع آمادگي سپاهيان مصر و نظام و كيفيت رزم

كرد و در  هاي آتشين كه به صفوف فرنگيان اصابت مي كند، آنگاه از گلوله براي ما بازگو مي
  گويد. به شمار آمد، سخن مي ها نتيجه يكي از بزرگترين اسباب شكست و بازگشت آن

 ي هميهنان خود را از مشـاهد  كند و هراس هم بايد توصيف مي وي اين سالح را چنانكه مي
  نامد. مي» آتش يوناني«دهد، و آن را  ها را شرح مي آن و پريشاني و ناله و فرياد آن

و هـا   اين آتش يوناني همان است كـه گفتـيم مـدافعان قسـطنطنيه آن را بـه طـرف كشـتي       
آن توانستند مسلمانان را از پشت ديوار پايتخـت   ي هيلسساختند و به و سربازان مسلمين رها مي

روم شرقي عقب برانند، بعدها اسرار آن به دست مسلمانان افتاد و بدانوسـيله اسـالم از تجـاوز    
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زدن  سـاختن سـربازان صـليبي و عقـب     مسيحيت نجات يافت، و خود عامل بزرگي در متالشي
  ها بود. تجاوز آن
هاي آتشين يا آتش يوناني اولين سالح كوبنده و هولناكي بود كه مصريان آن را به  گلوله

طرف سپاهيان لوئي نهم رها سـاختند. ايـن سـالح در آن روز وحشـتناكترين مهمـات جنگـي       
تواند  رفت كه تعلق به مسلمين داشت. اينك خواننده مي براي غافلگيري و نابودي به شمار مي

كنـد و ضـربت خوفنـاك آن را در سـپاه      توصيف مي» ژوانفيل دي«ح را بدانگونه كه اين سال
  دهد، چنانكه بايد بشناسد. ميهنان خود شرح مي هم

جهـا بـوديم چنـين     ها كه ما مشـغول پاسـداري بـر    در يكي از شب«گويد:  مورخ مزبور مي
ن مورد استفاده قـرار  جنگي آماده ساختند كه پيش از آ ي هاتفاق افتاد كه مسلمانان يك وسيل

  نداده بودند.
» والتـر دوكيـري  «مـن   ي هسپس آتش يوناني را در گلوله آن قرار دادند. همين كه فرمانـد 

  افسر بزرگ كه پهلوي من بود آن را ديد چنين گفت:
زيـرا اگـر    ؛آقايان! ما در معرض خطر بزرگـي قـرار گرفتـه ايـم كـه تـاكنون نديـده ايـم        «

هاي ما رهـا كننـد و مـا در آن باشـيم حتمـاً كشـته        را به طرف برجمسلمانان اين سالح آتشين 
شويم، و چنانچه دژهائي را كـه بـراي دفـاع سـاخته ايـم تـرك        خواهيم شد و طعمه حريق مي

  دار ما نيست. كنيم شرافت سربازي خود را از دست داده ايم. بنابراين، جز خداوند كسي نگاه
د بايد خود را به روي زمين بيفكنيم و از خـدا  به نظر من همين كه آتش به طرف ما رها ش

زيرا همين كه براي اولين بار  ؛بخواهيم كه ما را از اين خطر حفظ كند. بدينگونه هم واقع شد
گلوله آتشين به سوي ما پرتاب شد به خاك افتاديم و خدا را به ياري خواستيم آتش جلو مـا  

  آن را خاموش سازند. به برج خرد. آتش نشانان نيز آماده بودند تا آتش
 ي هشـد دنبالـ   آتش يوناني بدينگونه بود كه مانند ستون بزرگي به طور مستقيم شـليك مـي  

اي بود كـه   آن نيز به قدر يك حربه طوالني آتشين بود. صداي آن مانند رعد گوئي شكافنده
طـوري  اي از اين سالح به ميزان زيادي سـاطع بـود، بـه     شكافت. هنگام پرتاب شعله هوا را مي

  توانست آنچه را در لشكرگاه بود مثل روز روشن ببيند. كه بيننده مي
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آالت بزرگـي و چهـار    ي همسلمانان اين گلوله آتشين را در آن شب در سه نوبت به وسـيل 
  بار با كمان پهني به طرف ما شليك كردند.

واب كننـد، از رختخـ   شنيد مسلمانان آتش يوناني شليك مي پادشاه مقدس ما همين كه مي
اي «گفت:  گشود و با چشم گريان مي ما مي ي هدهند خاست و دست به سوي نجات خود برمي

  »خداي بزرگ من! مردان مرا براي من نگاهدار
حقيقت اينست كه من عقيده دارم كه همين دعاها در موقع سختي به داد ما رسيد و هرگاه 

فرستاد تا ببينـد مـا چـه     ا ميشد، يكي از امناي خود ر در شب اين آتش به طرف ما شليك مي
  كرده ايم و آتش با ما چه كرده است؟

از آن پاسـداري  » كـوردتني  دي«يك بار اين گلوله آتشين بـه برجـي كـه سـربازان آقـاي      
آقا! «آمد و گفت: » لوي ژواز«كردند، اصابت كرد. در اين موقع يكي از جنگجويان به نام  مي

هاي زيـادي بـه طـرف مـا رهـا       ا مسلمانان گلولهزير ؛اگر به كمك نشتابي ما خواهيم سوخت
  كرده اند تا جائي كه آتش آن مانند ديوار عريضي برج ما را فرو گرفته است.
گويـد، آتـش را    با شنيدن اين سخن به طرف برج شتافتيم، ديديم همانطور است كه او مي

سـلمانان در  ساختن آتش را به پايان نرسـانده بـوديم كـه م    خاموش كرديم. هنوز كار خاموش
  هاي آتشين به روي ما باريدند. مقابل نهر به طور دستجمعي باراني از گلوله

هاي برج رفتنـد   ها به بلندي ها در روز به عهده برادران پادشاه بود. روزي آن پاسداري برج
زيرا پادشاه مقرر داشته بود كه پادشـاه سيسـيل نگهبـاني     ؛تا به سوي مسلمانان تيراندازي كنند

  ا را در روز و ما در شب به عهده بگيريم.ه برج
زيـرا   ؛يك روز كه پادشاه سيسيل مشغول پاسداري برج بـود مـا سـخت مضـطرب بـوديم     

هـاي پرتـاب    هاي ما را سوزانده بودنـد، در همـان موقـع مسـلمين دسـتگاه      تقريباً مسلمانان برج
هـا آن را مـورد    ط شـب ها را در روز روشن كنار هم صف داده بودند، با اين كه قبال فق گلوله

  دادند. استعمال قرار مي
هـاي شـليك    هـا دسـتگاه   هاي ما رهـا كردنـد. آن   هاي آتشين را به طرف برج سپس گلوله

ساختن آن بودند قرار داده، و چنان كار را سخت  ها را نزديك پلي كه كارگران مشغول گلوله
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كـرد و   تـاب شـليك مـي   هاي بزرگي كه آالت پر سنگ ي هكه يك نفر به واسط دگرفته بودن
  ها برود. كرد به طرف برج چيزي نمانده بود كه پل را خراب كند، جرئت نمي

حريق گرديـد و باعـث خشـم پادشـاه سيسـيل شـد و        ي هدر آن روز سرانجام دو برج طعم
چنان حالت نوميدي به وي دست داد كه نزديك بود خود را به ميان آتـش بيفكنـد تـا آتـش     

كـرديم بـه خـدا همگـي      ها را در شـب پاسـداري مـي    اگر ما اين برج ها را خاموش سازد. برج
  سوخته بوديم.

هنگامي كه پادشاه وضع را چنين ديد از تمـام فرمانـدهان و رؤسـاي لشـكر خواسـت كـه       
ها مقداري چوب براي او بياورند، تا از آن برجي بسازد و بتواند نهر را قطـع   هركدام از كشتي

  چوپ آورد و برج درست شد.هركس هر مقدار توانست  –كند 
پادشاه دستور داده بود برج را براي قراردادن روي پل، روزي جلو ببرند كه نوبت نگهباني 

هـائي را كـه موقـع نگهبـاني او طعمـه       پادشاه سيسيل باشد تا او بتواند بدينوسيله خسارت بـرج 
  حريق شده بود، جبران كند.

سيسيل فرا رسيد، دستور داد برج چوبي  دستور وي عملي شد. وقتي نوبت نگهباني پادشاه
  بود، پيش ببرند. ها سوخته طرف پل، جائي كه برج را به

هـاي آتشـين را بـه     گانه پرتاب گلولـه  هاي سيزده همين كه مسلمانان متوجه شدند، دستگاه
  طرف پل همانجا كه برج قرار داشت نشانه گرفتند.

شدن بـه   شد از نزديك ف پل پرتاب ميهائي كه به طر وقتي ديدند فرماندهان از بيم سنگ
  برج بيم دارند، برج را هدف قرار دادند و آن را به كلي سوختند.

***  

هاي متوالي را كه ميان مسلمانان و فرنگيـان جريـان داشـت بـا      تفصيل جنگ» ژوانفيل دي«
ن شرح و بسط و دقت نظر نگاشته است. همانطور كه مذاكراتي را كه به منظور انعقاد صلح ميا

  دو طرف جريان داشت، به تفصيل نقل كرده است.
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هنگامي كه جنگ قطعي ميان مسـلمانان و فرنگيـان در بيـرون منصـوره بـه وقـوع پيوسـت        
وسط ميدان جنـگ در كنـار پادشـاه بـود. وقتـي لـوئي نهـم و         ژوانفيل ديم)  1250(اپريل 

  فرماندهانش اسير شدند او نيز در مصيبت اسارت با وي همراه بود.
داستان اسارت لوئي را به همانگونه ه از وي شنيده است و نقل او نيز از جهـاتي مكمـل   او 

  كند. تاريخ اسالمي است، بازگو مي
پادشاه براي من نقل كرد كـه چگونـه فرقـه ويـژه خـود را تـرك       «نويسد:  مورخ مزبور مي

آن را  اي كـه فرمانـدهي   در دسـته » ژوفري دي سـارچين «گفت و در كنار يكي از فرماندهان 
  فرمانده پيشقراوالن به عهده داشت، قرار گرفت.» ژوشيه ده شاتيون«

سپس پادشاه برايم نقل كرد كه وي سوار اسب كـوچكي بـوده كـه آن را باديبـا پوشـانده      
» سـارچين  ژوفـري دي «نشيني در ميان كليه افسـرانش جـز    بودند، و يادآور شد كه موقع عقب

  او را به قريه كوچكي كه در آن اسير شد آورد.» دي سارچين وفريژ«كسي با وي نيامد. 
در برابر مسلمانان شجاعانه از جان وي دفاع كرده » ژوفري«پادشاه به من گفت كه فرمانده 

بـرد و   ها حمله مـي  كشيد و به آن شدند شمشير مي است، و هرگاه مسلمانان به وي نزديك مي
  زد. ها را عقب مي آن

اي  چك رسيد. سپس او را كـه از شـدت بيمـاري بـه مـرده     بدين ترتيب پادشاه به قريه كو
آمد و گفت: اگر پادشـاه  او به ديدن » مونفور فليپ ده«اي بردند. در آنجا آقاي  ماند به خانه مي

خواهنـد بـا وي    مسلمانان را مالقات كند و با شروطي كـه مسـلمين مـي    ي هاجازه دهد، فرماند
كه حتماً اين كار را انجام دهد و او هم گفت  وارد مذاكره صلح شود. پادشاه از وي خواست

  كه از هر جهت آماده است.
مسلمانان را مالقات كرد و موضوع را با وي در ميان گذاشت.  ي هفرماند» مونفور ده«آقاي 

فرمانده مسلمين عمامه از سـر برداشـت و انگشـتر از انشـگت درآورد، و ايـن اشـاره بـود كـه         
  را خواهد كرد.عنقريب شروط صلح را با ميل اج

 بـا » مارسـل «زيرا افسـر خـائني بـه نـام      ؛در اين اثنا مصيبت بزرگي براي افسران اتفاق افتاد
تسـليم شـويد، پادشـاه دسـتور تسـليم داده اسـت و امتنـاع         آقايان جنگجو«صداي بلند گفت: 
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 همه سربازن گمان كردنـد كـه واقعـاً پادشـاه ايـن فرمـان را      » رود نورزيد كه شاه به كشتن مي
  صادر كرده است، و به دنبال آن شمشيرهاي خود را به مسلمانان تسليم كردند.

گفـت:  » مونفـور  ده«برند به آقاي  وقتي فرمانده مسلمانان ديد كه افسران ما را به اسارت مي
  زيرا كليه جنگجويان شما به اسارت ما درآمده اند. ؛بينم من مجوزي براي صلح نمي

كه سفير پادشاه بود از اسارت نجات يافـت و آزاد مانـد،   » فورمون فليپ ده«بدينگونه آقاي 
در حالي كه تمام همكاران او اسير شدند. رسم چنين بود كه وقتي پادشاه مسيحي سـفيري بـه   

داشت و يا به عكس سلطان مسـلمانان سـفيري بـه نـزد پادشـاه       سوي سلطان مسلمين اعزام مي
مرد، سفير به صـورت بـرده    دشاه يا سلطان ميفرستاد اگر پيش از بازگشت سفير پا مسيحي مي

  ».آمد، خواه مسلمان باشد يا مسيحي يا اسير درمي
***  

ژوانفيل حوادث داخلي مصر را در آن فترت كه وقتي در ميان سپاهيان فرانسه بـود بـه    دي
چشم ديده يا اخبار آن را شنيده نقل كرده است. به طوري كه جا دارد، از آنچـه وي در ايـن   

  نوشته دچار شگفتي شويم.خصوص 
دهد. با اين كه ايـن حـوادث در كشـور دشـمن روي      او حوادث مصر را به دقت شرح مي

او نخست اشاره به وفات ملك صـالح بـه دنبـال     –بايد نويسنده آن را مكتوم بدارد  داده و مي
كند، سپس حوادث دربار مصر را از هنگام روي كارآمدن ملك معظم  ورود قواي فرانسه مي

  گويد: دهد و مي شدن وي شرح مي تا كشته
د، پسـري داشـت كـه بيسـت و پـنج سـاله بـود و جـواني         نـ نام مـي » سادان«پادشه كه او را «

هوشمند و عاقل و باتدبير بود. سلطان متوفي بيم داشت كه پسرش او را خلع كند، لذا مملكت 
  سوريه را در شرق در اختيار او گذاشت و پسر را روانة آنجا ساخت.

وقتي سلطان وفات يافت، امرا موضوع را به پسر سلطان خبر دادند، و او هم به سـرعت بـه   
هـا   مصر آمد، و وزير در بار پدر و بزرگان نگهبانان و فرماندهان را عـزل كـرد و بـه جـاي آن    

  افرادي كه با وي از سوريه آمده بودند، گماشت.
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به دل گرفتند، چنانكه وزراي پدرش چون افراد معزول اين عمل را از او ديدند كينة او را 
ها رسيده اسـت. پـس اينـان بـا      مند بودند و همه متوجه شدند كه بدبختي بزرگي به آن نيز گله

  ».گارد سلطاني وارد گفتگو شدند و اتفاق نمودند كه سلطان جديد را به قتل رسانند
مرائي كـه سـلطان   ا«گويد:  ژوانفيل بقية اين داستان را در جاي ديگري شرح داده و مي دي

ها را عزل كرده بود، از رؤساي گارد خواستند كه ايشان را ياري نموده بعد از صرف غـذا   آن
  همه را براي صرف غدا دعوت كرده بود. هبا سلطان، او را به قتل رسانند. پادشا

فراغت يافتنـد، و سـلطان خواسـت بـرود يكـي از       اگويد: همين كه امرا از صرف غذ و مي
رد شمشير به وي زد و كف دست او را تا بازو شكافت. آنگاه حمله خونين را تـا  سوارگان گا

دهد، و اين منظره دردناك را كه  شدن وي شرح مي هنگام افتادن سلطان به ميان نهر و هالك
اي كه اين واقعه در آن روي داد، نشسته  هنگامي كه با پادشاه خويش در كشتي روبروي نقطه

  د.كن و ديده است، نقل مي
گويد: جنگجوي مزبور وقتي پادشاه را كشت قلب او را از جوف وي درآورد و  سپس مي

چـه بـه مـن    «يـد آمـد نـزد پادشـاه (لـوئي نهـم) و گفـت:        كچ در حالي كه خون از دستش مي
  ».خواست تو را سر ببرد، كشتم. ولي پادشاه جوابي به او نداد دهي؟ دشمنت را كه مي مي

كند. و آن اين كه زعماي مسـلمين بعـد    اي را بازگو مي ن خرافهژوانفيل در اينجا داستا دي
از اسارت لوئي نهم پيكي نزد وي فرستادند كه تخت سلطنت مصر را در اختيار او بگذارند، و 

رفتن ايـن پيشـنهاد ابـائي    لوئي به مورخ خود گفته است اگر گرفتـاري شخصـي نبـود، از پـذي    
  .نداشت!
آنچه در لشكر مسيحي يا اسالمي رخ داده است، دقت  ژوانفيل در نقل حوادث اعم از دي

بسيار نموده است. شايد علت آن هم موقعيت وي در سپاه و نزديكـي بـه پادشـاه و اطالعـاتي     
بوده كه جاسوسان فرنگ از احوال مسـلمين و اخبـار ايشـان بـه دسـت آورده و در اختيـار او       

را  نز حوادث بزرگ حضور داشته و آگذاشته اند. مضافاً به اين كه وي خود در بسياري ا مي
دانسـته   به چشم ديده است. حتماً در ميان هموطنانش افرادي هم بوده اند كه زبان عربي را مي

  اند.
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 ي هاربـ باشـد. او در   دهـد كـه قابـل مالحظـه مـي      د ديگري را هم شرح مياراين مورخ مو
نشينان و غيره بـه   ديهسازمان اداري و حكومتي مصر و تشكيالت گارد سلطنتي و سرگذشت با

بـه نـزد لـوئي    » بانيـاس «تفصيل سخن گفته است. سپس از اعزام سفير سركرده اسماعيليان در 
كنـد، و   نهم زماني كه در مصر بود، و فرستادن سفير از طرف لـوئي بـه سـوي او صـحبت مـي     

اي  هرچه نوشته است نيز عميق و جامع االطراف است. به همين جهـت خـاطرات او مجموعـه   
ت كه به تاريخ صحيح نزديكتر است تا روايات. از همه مهمتر خاطرات وي سند پرارزشي اس

براي تاريخ جنگ هفتم صليبي است كه لوئي نهـم آن را در مصـر رهبـري كـرد. و هـم سـند       
قيمتي براي تاريخ مصر در آن ايام است، و از نظري نيز مكمل روايات اسالمي در بسـياري از  

  كند. ها برخورد مي ها و اخبار آن يمواردي است كه به صليب



  نبرد عين جالوت

  شكست فاحش مغول از قواي مصر

  )م 1260 -هـ  658(

سرنوشت در تاريخ اسـالم و تمـدن اسـالمي اسـت.      ي هكنند نبرد عين جالوت جنگ تعيين
ولي مانند پيكارهاي سابق و بدانگونه كه پيش از اين شرح داديم، اين جنگ ميان مسلمانان و 

  حيت به وقوع نپيوست، بلكه ميان دو سپاه اسالمي و در قلب دنياي اسالم انجام گرفت.مسي
و نابودي كامل حملـه هفـتم صـليبي در سـرزمين مصـر      » نبرد منصوره«سالي از  دهنوز چن

نگذشته بود كه خطر جديدي در افق جهان اسالم پديد آمد و سراسر مشرق اسالمي را تهديد 
  كرد.

نيامـده بـود، بلكـه از    » غـرب « ي هطر رنگ مسيحيت نداشت و از ناحيچنانكه گفتيم اين خ
  سمت شرق و به دست گروهي از جنگجوياني كه به اسالم گرويده بودند به وقوع پيوست.

بيـوه ملـك   » ملـك معظـم  «شدن پسرش  و كشته» ملك صالح«مصر، بعد از درگذشت در 

هفتم صليبي شجاعت و لياقت (درخت در) زني كه در اثناي جنگ  الدر ةشجرصالح به نام 

 دامور نشان داده بود، و به واسطه خدمات مهم او، فرنگيان شكست خوردن ي هخود را در ادرا
و سرانجام از سرزمين مصر كوچ نمودند، به تخـت سـلطنت نشسـت. وي نخسـتين و آخـرين      

  اي بود كه بر تخت كشور اسالمي مصر استقرار يافت. ملكه
 ي هانعكاس مهمي در عالم اسالم بـه وجـود آورد. ملكـ   » الدر ةشجر« ي هاين عمل متهوران

معصومه صالحيه، ملكه مسلمين، عصمت دنيا و دين! « )1(مادر خليلجديد به القاب ابتكاري 
  خوانده شد.» و غيره

سرآمد دريا نوردان مماليك نيز به نيابت سلطنت منصوب شد، تا ملكـه  عزالدين ايبك 
  ري كند.امور كشور يا ي هرا در ادار

                                           
  خليل پسر وي از ملك صالح بود كه در كودكي فوت شد. -1
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و نقشي كه در تصفية جنگ صليبي و اخراج » الدر ةشجر«علي رغم كارداني و شايستگي 
صليبيان از اراضي مصر داشت، جلوس يك زن بر تخت مصر خود مقدمة وقوع فتنه و آشوب 

  و پديدآمدن آتش اختالف در سراسر مملكت به ويژه در شام بود.
ت به ملكه جديد خودداري كردند. اين جهات زيرا اكثر امرا از اداي سوگند وفاداري نسب

و چون ديد كه اين كـار هـم    ،با امير عزالدين ايبك ازدواج كند» الدر ةشجر«موجب شد كه 
در تثبيت امور تأثير نبخشيد، تصميم گرفت كه دست به يك كار اساسي بزند و لو بـه قيمـت   

  پرده بود.فداكردن آرامش مملكت به تخت سلطنت شود كه دست تقدير به او س
از تخت سـلطنت فـرود    مدت هشتاد روز به نفع همسرش امير عزالدين ايبك» الدر ةشجر«

آن را تصاحب كرد. اين واقعه در آخر ربيع الثـاني سـال   » الملك المعز«آمد و عزالدين به نام 
  هـ انجام گرفت. 648

ر اين مدت قريب هفت سال، سلطنت مصر را به عهده داشت و د» ملك معز«با اين وصف 
توانست فتنه و آشـوب را قلـع و قمـع كنـد و امنيـت و آرامـش را در مملكـت برقـرار سـازد.          

كرد، و به  نيز در پشت سر او قسمت مهمي از امور مملكت را اداره مي» الدر ةشجر«همسرش 
  دنبال آن ميان زن و شوهر اختالف پديد آمد.

و دستور داد كه زن ديگري براي او فرسا به ستوه آمد  هاي طاقت ملك معز از اين دخالت
الدر از نيت وي آگاه شد، با نرمش او را منصرف ساخت.  ةخواستگاري كنند. همين كه شجر

سپس يك روز عصر، پس از مدتي كـه از هـم فاصـله گرفتـه بودنـد، ملـك معـز را بـه قصـر          
  سلطنتي آورد و در كنار خود جاي داد، و با وي از در لطف و مهرباني درآمد.

ريختند بر سر او و » الدر ةشجر«اي از غالمان   ي همين كه ملك معز وارد حمام شد، عدهول
هـ) هنگـامي كـه امـراي معـزي      655ربيع االول سال  23ترين وضع به قتلش رساندند ( با فجيع

ها به چه سرنوشتي مبتال گرديد، پسر او را به نام ملك منصور در جـاي پـدر    ديدند بزرگ آن
  نشاندند. وي در آن اوقات خردسال بود و حدود پانزده سال داشت.به تخت سلطنت 

متعاقب آن حوادث مختلفي پديد آمد و ميان امراي طرفدار ملك صـالح كـه مماليـك او    
معز، كشمكش درگرفـت. امـراي طرفـدار ملـك معـز تصـميم        بودند، و امراي مماليك ملك
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امراي طرفـدار ملـك صـالح هـم بـه       گرفتند انتقام بزرگ خود را از همسر جفاكار او بگيرند.
  برخاستند.» الدر ةشجر«حمايت از 

هاي قلعه نگاه دارند، سرانجام  را در يكي از برج» الدر ةشجر«هردو دسته اتفاق كردند كه 

» الدر ةشجر«امراي معزي توانستند بر امراي طرفدار ملك صالح غلبه يابند آنگاه به برجي كه 
  او را دستگير ساختند. برد رخنه كرده در آن به سر مي

در آنجا كنيزان چندان با كفش چوبي بر سرش  .آوردند» ملك منصور«به نزد او را سپس 
  هـ) 655ربيع الثاني سال  10. (از دنيا رفتكوفتند تا جان داد و بدينگونه 

  ظهور مصيبت بار مغول
يوسـت، و  پ ن تخت سلطنت مصر به وقوع ميودر همان هنگام اين حوادث پي در پي پيرام

سـوخت، شـرق عـالم اسـالم      در اثنائي كه مملكت در آتش اختالف و كشمكش داخلي مـي 
ترين مصائب دست  گذرانيد، و با وحشتناك ترين لحظات تاريخي خود را مي يكي از حساس
  به گريبان بود.

هاي آسياي ميانه سي سـال پـيش    مصيبت دردناك مزبور اين بود كه مغوالني كه از دشت
رماندهي چنگيز خان، بيرون آمدند و اواسط چين و شمال غربي هنـد و خراسـان را   از آن به ف

پيش رفته بودنـد، همچـون سـيل بـه طـرف       )1(هاي روسيه تا رود دون اشغال كردند و به دشت
هاي با عظمت تمدن  جنوب غربي سرازير شدند. آنگاه به سرعت فارس را اشغال نموده، كاخ

سپس اين وحشيان به فرماندهي پادشـاه خـود هالكـو روي بـه      هم كوبيدند. قديم اسالم را در
  هادند.نشرق 

صـم بـاهللا آخـرين    عنهـاد. المست  خالفت عباسي در آن روزها به سـرعت روي بـه زوال مـي   
هــ) بـه خالفـت     640» (المستنصر«خليفة اين دودمان پانزده سال بود كه پس از مرگ پدرش 

                                           
ريزد.  گيرد و در درياي آزف مي كليومتر از جنوب مسكو سرچشمه مي 2100) به طول DONروددون ( -1

  (مترجم)
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هاي داخلي فـرو رفتـه    . پايتخت هم در امواج فتنهاراده بود نشسته بود. ولي مردي ضعيف و بي
  نمود. شد و اركان آن متزلزل مي بود. دولت نيز به سراشيبي سقوط نزديك مي

 ولهنگامي كه فرستادگان پادشاه مغول به نزد خليفه آمدند و از وي تقاضاي اطاعت از مغ
  دانيد.اعتنائي هرچه تمامتر بازگر ها را با نخوت و بي نمودند، مستعصم آن

مغوالن نيز روي به بغداد نهادند و هرگونه مقاومتي را درهم شكستند، تا جائي كـه خليفـه   
  ناگزير به تسليم شد، و مغول همچون حيوانات درنده به بغداد هجوم آوردند.

هـا را ويـران سـاختند، و خـزاين و      مغول صدها هزار نفر از مردم بغداد را كشتند، و آبادي
نمودند، و با خـونريزي و نـابودي هولنـاكي، خالفـت عباسـي را منقـرض       ذخاير آن را تاراج 

و افـراد خـانواده و بزرگـان    » مستعصـم «ساختند و تمدن اسالمي را از ميان بردند. آنگاه خليفه 
 1دولت او را به قتل رسانده و بدينگونه پس از پنج قرن به حيات دولت عباسـي خاتمـه دادنـد   

  م) 1258بريه فهـ  656(صفر 
ن اسالم از اين پيشĤمد وحشتناك سخت تكـان خـورد، و نسـبت بـه خطـر روزافـزون       جها

زيـرا   ؛مغول به هيجان آمد. مصر بيش از ساير ممالك اسالمي در انديشة اين خطر بزرگ بود
  جنگجويان مشرق دنياي اسالم بود. ي همصر همچنان كعب

رآمدنـد و روي بـه   هنوز چند ماهي از سقوط بغداد نگذشته بود كه مغـوالن بـه حركـت د   
» ديار بكر«ره (شمال عراق) بر يها پس از عبور از فرات و اشغال شهرهاي جز غرب نهادند. آن

را تصرف نمودند، و پس از كشتن بيشـتر مـردم   » رها«و » و نصبين» حران«دست يافتند. سپس 
  آن، شهرهاي مزبور را درهم كوبيدند.

ملـك  «نهادند. حكمران شام در آن هنگام كليد مصر از ناحية شمال » حلب«آنگاه روي به 
  از امراي ايوبيان بود.» ناصر يوسف

                                           
1
ي مغول به بغداد به مسلمانها  يان ذكر است كه روافض و به طور ويژه ابن علقمي و خواجه نصير طوسي در حملهشا -  

ي دجله  خيانت نموده و دشمن را راهنمائي نمودند و بيشتر علماي اسالم را به قتل رسانيده و كتابهاي ارزشمند را به رودخانه

  [مصحح].فرهنگ را براي هميش به يادگار بگذارند تا عداوت خويش با اسالم، علماي دين و ريختند
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به دو بخش تقسيم شده بود: مصر كـه مماليـك   » الدر ةشجر«كشور مصر از ايام حكومت 
  راندندند. دريانورد بر آن حكومت داشت، و شام كه امراي ايوبي بر آن حكومت مي

دند، ملك ناصر پريشـان گرديـد و از بقيـة    هنگامي كه پيشقراوالن مغول در شام آشكار ش
مغوالن به حلـب رسـيدند و چنـد روز آن را     657امراي مسلمين استمداد نمود. در محرم سال 

ها هزار تـن از اهـالي را    انگيز بر آن دست يافتند و ده محاصره كردند. سپس با وضعي وحشت
  به قتل رسانده يا اسير نمودند.

ان دمشق هرچه در امكان داشت براي مقابله با مغول نيرو در اين اوقات، ملك ناصر حكمر
  مورد است. بسيج كرد. ولي سرانجام متوجه شد كه سعي او بي

بيشتر سكنة شهر براي نجات خود روي به جنوب نهادند. ملك ناصر دمشق را ترك گفت 
كـوچ   رفت. غالب امرا زنان و فرزندان خود را بـه مصـر  » غزّه«و با گروهي از خواص خود به 

  دادند. بزرگان شام مصلحت چنين ديدند كه شهر را به جنگجويان مغول تسليم نمايند.
ها موضوع را به اطالع پادشاه مغول رسـاندند. هالكـو نيـز فرسـتادگان خـود را كـه در        آن

گرفتن شهر اعزام داشـت.   فرمانده كل قواي او قرار داشت، براي تحويل كيتيبوقاها  رأس آن
هـ فرماني صادر كرد كـه مـردم شـهر و همگـي نقـاط       658ربيع االول سال  26متعاقب آن در 

اي كـه قبـل از او فاتحـان     شمال در امان او خواهند بود. سپس روي به جنـوب نهـاد. بـه نقطـه    
  بزرگ را در خود هضم كرده بود!

در آن لحظات حساس كه سيل مغوالن وحشي، قلمرو مشرق اسالم را اشـغال كـرده بـود،    
بر تخت سلطنت مصـر قـرار داشـت.    » ملك معز«پسر  ملك منصوردسال به نام پادشاهي خر

 ي هاميـر سـيف الـدين قطـز فرمانـد      لسـلطنة ولي او شبحي بيش نبود، و سلطان واقعـي نائـب ا  
  يانورد بود.رمماليك د

دانست  نيرومند با ناراحتي سير حوادث شرقي را تحت مراقبت داشت، و مي ي هاين فرماند
بچه به عنوان پادشاه مصر، در آن لحظـات باريـك، موجوديـت مصـر را بـه      كه وجود آن پسر

اندازد، و اگر مصر بخواهد در مقابل اين خطر سهمگين مقاومت كنـد، بايـد قـدرت     خطر مي
  نيرومندي وارد ميدان كارزار شود.
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از اينرو، فرصت را غنيمت شمرد و ملك منصور و مادر و بـرادر او را دسـتگير سـاخت و    
پادشـاه مصـر خوانـد     ملك مظفر قطزدر برج قلعه جاي داد. سپس خود را به نام همگي را 

  هـ). 657ذي القعده سال  24(
آنگاه گروهي از امراي طرفدار ملك منصور و كساني را كه در معرض سـوء ظـن بودنـد    
بازداشت نمود، و به همكارانش (امراي دريانورد) صريحاً گفت كـه وي در انديشـه سـلطنت    

ها نجات  بدينوسيله مغوالن را عقب براند، و سرزمين مصر را از شر آن دخواه كه مينيست، بل
تواننـد بـه    ها هركس را خواستند مي دهد، و هنگامي كه اين خطر مهلك برطرف گرديد، آن

  سلطنت برگزينند.

  مصر در برابر مغول
ت تقسـيم  زيرا مملكـ  ؛مصر در آن موقع از لحاظ وضع داخلي با مسائل مشكلي مواجه بود

پيمان شده بـود تـا منظـور ديـرين      شده بود. ملك ناصر در شام حكومت داشت، او با مصر هم
  ساختن سلطنت مصر از دست مماليك دريانورد عملي سازد. خود را با خارج

هم اختالف داشتند. نواحي مختلـف كشـور    از طرف ديگر امراي دريانورد مماليك نيز با
  ليبي و زد و خوردهاي مستمر داخلي تضعيف شده بود.هاي متوالي ص هم به واسطه جنگ

ولي پادشاه جديد مرد ميدان بود. پس با ملك ناصر حكمران شـام از در مـذاكره و صـلح    
  وارد شد، و تمام سعي خود را به مهياساختن مردم براي جنگ و تجهيز لشكر مبذول داشت.

اشغال كـرد، و خطـر وجـود    به حلب رسيد، و شام را چنانكه گفتيم  هالكودر اين هنگام 
  ها مانند شبح هولناكي در مقابل مصر آشكار گشت. آن

زيـرا همـين كـه هوالكـو از      ؛پادشاه جديد مصر در ارزيابي هدف مغول اشتباه نكرده بـود 
جنگ شام فراغت يافت، خود را مهياي جنـگ بـا مصـر نمـود، و فـتح مصـر را بـه عهـده دو         

گذار كرد. سپس خود با قسـمتي از نيروهـايش بـه جانـب     وا» بايدو«و » كيتيبوقا«فرمانده خود 
  شرق بازگشت.
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با قواي مغول به منظور فتح مصر عازم جنوب شدند. هوالكـو  » بايدو«وقا و همكارش بكيتي
ها خواسـت كـه از    خان طبق عادتي كه داشت سفراي خود را نزد پادشاه مصر فرستاد و از آن

  وي اطاعت كنند و تسليم شوند.
هـا   اي تهديدآميز به ايـن مضـمون توسـط آن    ر را به سفارت اعزام داشت و نامهاو چهار نف

به نام تو اي خدائي كه زمين  –خان اعظم  –شرق و غرب  ي پادشاه مصر فرستاد: از پادشاهبرا
ملك مظفر قطز و ساير امراي دولت و اهـل مملكـت او    –را گستردي و آسمان را برافراشتي 

بدانند، ما سپاهيان خداوند در روي زمـين هسـتيم كـه از خشـم      در سرزمين مصر و نواحي آن
خدا آفريده شده ايم، و ما را بر هركس كه مورد خشم او واقع شـده اسـت، پيـروز گردانيـده     

  است.
شما و همه مردم مصر نيز عبـرت بگيريـد و از تصـميم مـا آگـاه باشـيد و بـه خـود آئيـد و          

آن كه پرده باال رود و پشيمان شويد و اشتباه  سرنوشت خويش را به دست ما بسپاريد، پيش از
كنـيم و نسـبت بـه شـاكي نـرمش نخـواهيم        كننده رحم نمـي  گيرتان شود. ما به گريه شما دامن

داشت. البد شنيده ايد كه ما كشورها را گشوده ايم، و زمين را از فسـاد پيراسـته ايـم و بيشـتر     
  نگ خواهيم آورد.مردم را كشته ايم. به هرجا فرار كنيد شما را به چ

كدام زمين است كه به شما پناه دهد و كدام راه است كـه شـما را نجـات بخشـد و كـدام      
كشور است كه از شما حمايت كند؟ شما نخواهيد توانست از شمشيرهاي ما سرباز زنيـد و از  

  مهابت ما جان بدر بريد!
هم چـون صـاعقه فـرود    درند و شمشيرهامان  مياسبان ما پيشتازند و تيرهاي ما همه چيز را 

  هاي ما همانند كوه و نفرات ما مثل ريگ بيابان است. آيند. دل
  ها آشكار ساخته ايد. تها شكسته ايد و معصي ايد و پيمانشما حرام خورده 

›tΠöθu﴿ :اينك روز ذلت و خواري شما فرا رسيده است ø9 $$sù tβ÷ρt“ øgéB z># x‹ tã Èβθßγø9 $# $yϑ Î/ ÷Λ äΖ ä. 

tβρç� É9 õ3tG ó¡n@ ’Îû ÇÚö‘ F{$# Î� ö� tóÎ/ Èd,ptø: $# $oÿÏ3uρ óΟçFΖ ä. tβθà) Ý¡ø� s? ∩⊄⊃∪﴾ ﴿ÞΟ n= ÷èu‹ y™uρ tÏ% ©!$# (# þθßϑ n= sß £“r& 

5= n= s)ΖãΒ tβθç7 Î= s)Ζtƒ ∩⊄⊄∠∪﴾.  
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شود، و هركس از ما امان بخواهد، سـالم خواهـد    هركس طالب جنگ ما باشد پشيمان مي
زودي آن را جـواب دهيـد. پـيش از آن كـه      ... آنچه را نوشته ايم كوچك نشماريد و به ماند

هاي آن به سوي شما كشيده شود و بزرگترين صـدمه را از   آتش جنگ روشن گردد، و شعله
بينيد، و شهرهاي شما از وجودتان خالي بماند، چقدر رعايت حال شما را نموده ايم كه با  ما به

بـراي پرهيـز از نافرمـاني بيـدار      شما مكاتبه كرده و نماينده به سوي شما فرستاده ايم و شما را
كرده ايم، ديگر هدفي جز خود شما باقي نمانده است. درود بر ما و شما و بر كسي كه از حق 

  .)1(»پيروي كند و از عاقبت سوء بپرهيزد و از خداي بزرگ فرمان برد

  آيد مي قواي مصر به حركت در
 سـيف الـدين قطـز   ؟ دانيد پاسخ پادشاه مصـر بـه ايـن تهديـد بـزرگ چـه بـود        آيا مي

هـا را دسـتگير    اعتنـائي پـذيرفت، سـپس دسـتور داد آن     فرستادگان هالكو را با خشونت و بـي 
ساخته و به قتل رسانند! هر چهار نفر را با شمشير دونيمه كردنـد و هركـدام را مقابـل يكـي از     

  !آويزان نمودند» زويله«ها را نيز از دروازه  هاي قاهره آويختند. سرهاي آن دروازه
هاي مصـر فرمـان جهـاد     سپس به سرعت قواي خود را بسيج كرد، و در قاهره و ساير اقليم

هـا   ند و قواي آنه در اين بسيج مردد بودند قانع كتوانست پيشقراوالن مماليك را ك قطزداد. 
  را به نيروهاي خود ملحق سازد.

 658ه شعبان سـال  همين كه كار بسيج سپاه كامل شد، پادشاه مصر در روز دوشنبه پنجم ما
» صـالحيه «خارج شـد و روي بـه   » الجبل قلعة«ميالدي در رأس قواي خود از  1260اگست  –

  نهاد.
بـه عنـوان    قـداري امير ركن الدين بيبرس بنداو پيشقراوالن خود را به سركردگي 

  احتياط و هموارساختن راه و آگاهي از اخبار مغول به جلو فرستاد.

                                           
هالكو را آورده است. مـا برخـي از جمـالت     ي  تمام نامه 428و  427جلد اول ص » السلوك«مقريزي در  -1

  آن را نقل نكرديم.
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ي آهنـين بـراي مالقـات سـپاه     مـ ان و اعتماد به نفس و بـا عز ملك مظفر قطز سرشار از ايم
  رفت. مغول پيش مي

از آن قواي صـليبيان فرنـگ را در سـرزمين اصـلي     پيش مگر سپاه مصر نبود كه چند سال 
مصر نابود ساخته بود؟ اين پيروزي بزرگ قبل از هرچيز ناشي از مهارت و شجاعت مماليـك  

اندهان شجاع هستند كه سپاهيان مصر را براي مقابلـه بـا   دريانورد مصر بود، و اينك همان فرم
  كنند. مغوالن وحشي رهبري مي

زدن اين خطر سهمگين  چرا در اينجا نيز طالع نيكو به سراغ ايشان نيايد، و بار ديگر با عقب
كـن، بـه    از سرزمين مصر، شاهد پيـروزي را در آغـوش نگيرنـد، و در مقابـل ايـن سـيل بنيـان       

  نخيزند؟ و تمدن اسالمي برحمايت از اسالم 
با نيروهاي خـود بـه غـرب فلسـطين رسـيده بودنـد و       » بايدو«و » كيتيبوقا«فرماندهان مغول 

  حدود مصر ديده شدند.» غزه«پيشقراوالن ايشان در 
آشكار شدند، مغوالن گريختند، و » بيبرس«ولي همين كه پيشقراوالن مصري به فرماندهي 

با قواي خود سـر رسـيد و از سـاحل    » قطز«سپس پادشاه مصر  را اشغال كردند.» غزه«مصريان 
  مديترانه براي مالقات قواي اصلي مغول پيش راند.

طـرف باشـند.    همچنان در دست مسيحيان بود، و با سلطان مصر اتفاق كردنـد كـه بـي    عكا
زيـرا اطـالع يافـت كـه      ؛سپس سلطان با سپاه خود برگشت و بـه طـرف جنـوب شـرقي رفـت     

  روند. ناحيه به سوي اراضي مصر پيش مي مغوالن از آن
دانست كه خطر حمله مغول چيزي جـز نـوع    سلطان كامال به اهميت كار واقف بود، و مي

ها نيست، و از اين رو الزم است كه مانند حمالت پيشين صليبي درهم  ديگري از خطر صليبي
  كوبيده شود.

ها را به  را گرد آورده و آنبه همين جهت سلطان اندكي پيش از حركت، فرماندهان خود 
هـا خاطرنشـان سـاخت كـه مغـوالن در شـهرها و        اهميت كار آگاه ساخته بود. سـلطان بـه آن  

ها مرتكب چه فجايع دردناكي شده اند، و  ها و ويراني كشورهائي كه جنگيده اند، با خونريزي



    

  251  نبرد عين جالوت
  

هـا   ر آنو سرنوشت وحشتناكي در انتظـار كشـو   مصر هم پيروز شوند چه عواقب سوء اگر در
  خواهد بود.

گريست فرماندهانش را ترغيب كرد كه در راه نجات اسالم  سپس سلطان در حالي كه مي
و مسلمانان از اين خطر عظيم، از بذل جان دريغ ندارند. فرمانـدهان نيـز همگـي گريـه را سـر      
 دادند و سوگند ياد كردند كه تا سرحد امكان و بذل جان در راه جنگ با مغول و نجات مصر

  و اسالم از شر وجود آنان، فداكاري نمايند.

  پيكار بزرگ
براي ارزيابي قـواي   ركن الدين بيبرسسلطان قسمتي از نيروهاي خود را به فرماندهي 

» نـابلس «و » بيسان«ها اعزام داشت. اين ستون در محلي واقع در بين  مغول و اطالع از وضع آن
سـرگرم   بيبـرس ل برخـورد نمودنـد.   با پيشـقراوالن مغـو   »عين جالوت«نزديك روستاي 

روهـاي مغـول بـه    يمأموريت خود بود تا اين كـه سـلطان در رأس سـپاه خـويش سـر رسـيد. ن      
سـاختند، ولـي در همـان دم پيشـقراوالن      كم كم خود را مهيا مـي  بايدوو كيتيبوقا فرماندي 

  زدند.ها را عقب  هاي مشابه خود از مغوالن درگير شدند و با يك حمله آن مصر با ستون
  و در اين هنگام دو سپاه خود را مهياي جنگ عمومي كردند.

م ميـان دو سـپاه نبـرد     1260سـبتامبر   -هــ   658ماه رمضـان سـال    25در بامداد روز جمعه 
عمومي درگرفت. مغول نقاط حساسي را در بلندي ميدان نبرد اشغال كـرده بودنـد. بـه همـين     

سلطان  ي يان حمله بردند، و توانستند گارد ويژهجهت به يكباره با قدرت هرچه تمامتر بر مصر
  را عقب برانند.

در اين لحظه نظام سپاه مصر دچار اضطراب شد، ولي درست در همـين هنگـام سـلطان بـا     
(اسـالم را دريابيـد) بـه قـواي دشـمن       وااسالماهزد  نظيري در حالي كه فرياد مي شجاعت بي

قدرت و سرسختي هجوم نمودند. ديـري نپائيـد   حمله برد. نيروهاي مصر نيز در پشت سر او با 
هـا از هـم    كه بر اثر اين حمله سهمگين توازن قواي مغـول بهـم خـورد و ارتبـاط صـفوف آن     

  اندكي عقب نشستند. بيسانهاي واقع در نزديكي  گسيخت، و به سوي تپه
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كشـته شـد و پسـرش اسـير      كيتيبوقاگير و مؤثر فرمانده كل قواي ايشان  در اين حمله پي
گرديد. ولي مغول بازگشتند و پس از تنظيم صفوف خود در حملة ديگري با مصريان درگيـر  

  شدند.
ملك مظفر شخصاً فرماندهي سپاه خود را در گرماگرم جنگ به عهده داشت و پيشـاپيش  

كرد گويند اسب سلطان از زير پاي او سقط كرد و نزديك بود سلطان از پـاي   ها حمله مي آن
  ن لحظه يكي از سربازانش پياده شد و به وي كمك كرد.درآيد، ولي در همي

يگـر  و نيز گويند همين كه سلطان متوجه شدت جنگ و اهميت ميدان نبـرد گرديـد بـار د   
  را بر مغوالن پيروز گردان!» قطز«ات  پروردگارا بنده»  ماهواإسال«حمله برد و فرياد زد 

ار ديگر نيروهاي مغول شكسـت  مصريان بر قدرت خود افزودند و به سختي حمله بردند. ب
ها را فرو گرفت، از هرطـرف پراكنـده شـدند، و روي بـه فـرار       نظمي آن خورد، وحشت و بي

  نهادند.
شماري به چنگ آوردند. سلطان از اسب فـرود آمـد و جبـين بـر خـاك       مصريان غنائم بي

  آن پيروزي بزرگ خدا را سجده كرد. ي هنهاد و آن را بوسيد و به شكران
بريدة كيتيبوقا فرمانده كل قواي مغول را به قاهره حمل نمودند و در نقـاط شـهر   سپس سر 

  گردانيدند. سرور و شادماني همه جا را فرا گرفت.
قسمتي از قواي مصر به فرماندهي بيبرس به تعقيب فراريـان مغـول پرداخـت و بسـياري از     

  به سوي مشرق گريختند.قليلي كه جان به سالمت بردند نيز  ي هها را نابود كردند، عد آن

  نتايج شكست مغول
شكست مغول در عين جالوت، يك شكست كامل بـود. بـه طـوري كـه مغـوالن از آغـاز       

هـاي خـود، هرگـز بـه چنـان شكسـت و مصـيبتي         هجوم خود در مشرق دنياي اسالم و جنگ
  گرفتار نشده بودند.

ن ايشان كـه در اثنـاي   اخبار اين پيروزي به زودي به دمشق رسيد، نمايندگان مغول و ياورا
  ها همكاري كرده بودند، در دم گريختند. اشغال شام، توسط آنان، با آن
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به دنبال آن ملك مظفر قطز در آخر ماه رمضـان بـا تشـريفات بسـيار مفصـلي وارد دمشـق       
گرديد. هنوز چند هفته از اين ماجرا نگذشته بود كه سراسر شـامات از بقايـاي مغـول پيراسـته     

  شد.
از تنظيم امور حكومت و انتخـاب نماينـدگان و امـراي خـود در قلمـرو شـام،       سلطان پس 

  آهنگ بازگشت به مصر نمود و با سپاهيان خويش در اوائل ذي القعده وارد كشور شد.
با اين وصف آيندة شومي در انتظار ملك مظفر بود. به ايـن معنـي كـه گروهـي از امـراي      

چيدند. چون مطـامع و   ، بر ضد وي توطئه ميمخالف او كه در رأس ايشان بيبرس قرار داشت
  مقاصدشان تأمين نشده بود، پيوسته منتهز فرصت بودند تا سلطان را از ميان بردارند.

  از سوي ديگر ملك مظفر نيز از مخالفت و قدرت بيبرس بيمناك بود.
رسيد، مجلس صيدي بـراي سـلطان ترتيـب    » صالحيه«همين كه قواي پادشاهي به نزديك 

وقتي سلطان از صيد مراجعت كرد و به سوي دهليز شاهي رفت، بيبـرس و جمـاعتي از   دادند. 
ذي القعـده   15اش او را بـه قتـل رسـاندند (    همكارانش به وي حمله نمودند و در جنب خيمـه 

  م). 1260اكتبر  -هـ  658
  قاتل وي به نام ملك ظاهر به جاي او به تخت سلطنت نشست.» بيبرس«دو روز بعد 

كمتر از يك سال سلطنت نمود، ولي در همين مدت كوتاه يكي از » ملك مظفر«بدينگونه 
تـرين فتوحـات قـاطع     بزرگترين كارها به انجام رسيد، و پيروزي بزرگي كه يكي از درخشـان 

  بود به دست آورد كه تاريخ كشور اسالمي مصر آن را جاويدان گذاشته است.
يـك شكسـت محلـي بـود، و تنهـا      شكست مغوالن در عـين جـالوت بزرگتـر و مهمتـر از     

كـن بـود كـه شـرق ممالـك       پيروزي مصر نبود، بلكه پيروزي دنياي اسالم بود. اين سيل بنيان
  اسالمي را در كمتر از سي سال اشغال نمود.

خطر حمالت صليبي از اواخر قرن پنجم هجري (قرن يازدهم ميالدي) قلب جهـان اسـالم   
هفتــاد ســال ســرگرم درگيــري بــا ايــن خطــر و  كــرد. مصــر افــزون از  را پيوســته تهديــد مــي

  شيدن به آن بود. از اين رو سعي مصر، دفاع از شرق و اسالم را در برگرفته بود.بخ پايان
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هـاي   خطر هجوم قوم مغول از لحاظ نتايج ويرانگي كه در پي داشت، كمتر از خطر جنگ
جوم آنان، همان اثر را دادن به ه راندن قواي مغول و خاتمه صليبي نبود. پيروزي مصر در عقب

گذاشت و همـان رسـالتي را ايفـا     زدن قواي صليبي از ممالك اسالمي بجا مي داشت كه عقب
  .)1(كرد كه دست تقدير به عهده مصر گذاشته بود و توانست به خوبي آن را به انجام رساند

 باري شكست مغول در عين جالوت نه فقط در تاريخ مصر و اسالم بلكه در تـاريخ تمـدن  
بزرگ بود. زيرا سيل ويرانگر مغول در صدد بود، شـرق تـا غـرب جهـان را      جهان، فتحي بس

كردند، قادر بودند كه مقـرب (شـمال افريقـا) و اسـپانيا      ها مصر را فتح مي اشغال كند. اگر آن
(اندلس) و چه بسا كه همه اروپا را نيز به تصرف آورنـد و بدينگونـه آثـار مـدنيت اسـالمي و      

  شد. ي از شرق و غرب برچيده ميمسيحي به كل
فلسطين اسالم و مدنيت جهان را از خطر سقوط حفظ » عين جالوت«ولي مصر توانست در 

» هـون «كه هشت قرن پـيش از آن  » شالون«كند. جنگ عين جالوت از لحاظ اهميت از پيكار 
ا را ميالدي) از آن پس كه همگي اروپـ  451شكست خوردند (» ها رومي«و » ها گت«به وسيله 

هـا از   آن تمدن رومي ي هگويد: به وسيل اشغال كردند، كمتر نبود، جنگي كه تواريخ غربي مي
  خطر سقوط مصون ماند.

از سر گرفته شد، » عين جالوت«هنگامي كه خطر جنگ مغول، يك قرن و نيم بعد از نبرد 
هـ) به شام  803و پيشتازان ايشان براي دومين بار به فرماندهي سردار بزرگ آنان تيمور لنگ (

راندن متجاوزان مغول تكان خـورد، و بـا ايـن كـه در آن      رسيد، مصر بار ديگر به منظور عقب
اوقات ميان جنگجويان مغول و مصريان پيكار قاطعي به وقوع پيوست، ولـي مسـلم اسـت كـه     

                                           
تواريخ اسالمي آن عصر از يادآوري اين پيروزي عمومي عالم اسالم كـه بـه وسـيله مصـر تحقـق يافـت،        -1

زيسـت بـه مناسـبت ايـن فـتح       بينيم: حافظ ابن كثير كه تقريباً در آن عصـر مـي   اند. مثال ميغفلت نكرده 
مسلمانان بر اين پيروزي بزرگ از درگاه خداوند شكرها نمودند؛ زيرا مردم به علت «نويسد:  درخشان مي

را مغول به هر شدند. زي تسلط مغوالن بر بيشتر كشورهاي اسالمي، رفته رفته از پيروزي بر آنان مأيوس مي
كردنـد آن را در هـم    گشـودند و بـه هـر سـپاهي كـه حملـه مـي        آوردنـد آن را مـي   اي كه روي مي نقطه

  )205ص  2(ج » شكتند مي
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نديشه قـدرت مصـر بودنـد و خـاطره آن را در     ن از اراضي شام عقب نشستند، در اوقتي مغوال
  شان فراموش نكرده بودند. زدن نقشه ها و به هم راندن اسالف آن عقب

اي كه از حمله مغـوالن بـه شـرق دنيـاي اسـالم و انقـراض دولـت بنـي عبـاس، و از           نتيجه
به وسيله خرابي آن شهر، به دست آمد اين بـود كـه   » بغداد«رفتن علوم و فنون اسالمي از  ميان

نتقل شد، و قاهره توانست نزديك به سه قـرن، پـس   م» قاهره«رهبري فكري اسالم سرانجام به 
از نابودي قرطبه و بغداد، اين رهبري را حفظ كند، تا اين كه مصـر بـه دسـت دولـت عثمـاني      

  سقوط كرد.



  قسطنطنيه فتح

  توسط تركان عثماني

  م 1453 -هـ  858

ط تركان عثماني از جنگجوياني بودند كه از قرن پـنجم هجـري (يـازده مـيالدي) از اواسـ     
آسيا به طرف جنوب و غرب عالم اسالم سرازير شدند. تركان سلجوقي كه در طليعه اين سيل 

كن قرار داشتند در آغاز قرن يازدهم ميالدي پديد آمدند، و هنوز يك قرن نگذشته بـود   بنيان
تولي سـ كه ايران را فتح كردند و از فرات گذشته، بر ارمنستان و بيشتر نواحي آسياس صـغير م 

هـا در   به دنبال آن بـا دولـت روم شـرقي (بيـزانس) درگيـر شـدند، سـپس  بـا صـليبي         گشتند. 
  هاي سهمگيني درافتادند. جنگ

ها درست نضج نگرفته و در نقاطي كه فتح كرده بودند مستقر نشده بودند كه  هنوز كار آن
 قواي مخرب مغول به فرماندهي چنگيز خان سپس نوه او هالكو در اوائل قرن هفتم هجري از

را اشغال نموده به خالفـت پانصـد سـاله بنـي      ياسالم شرقاواسط آسيا به حركت درآمدند و 
هـا را در   به سوي شام سرازير شـدند واگـر سـپاهيان دليـر مصـر آن      عباس خاتمه دادند، سپس

  بردند. اندند، در راه خود همه چيز را از ميان ميد نمي شكستجنگ عين جالوت 
ار پيشقراوالن تركان عثماني در مشرق آسـياي صـغير نمـودار    در همان هنگام براي اولين ب

كردنـد.   هاي كوچكي بودند كه از چند هزار نفر تجـاوز نمـي   ها در آغاز كار دسته گشتند. آن
» قونيـه «هاي تركستان آمدند و سـليمان سـركردة ايشـان از حكمـران سـلجوقي       ها از دشت آن

و تحـت حمايـت وي بـه سـر برنـد. حكمـران        اش در قلمـرو او  تقاضا نمود كه با قـوم و قبيلـه  
لـي  ها هم از همان راهي كـه آمـده بودنـد برگشـتند، و     ها را رد كرد. آن سلجوقي تقاضاي آن

ن سليمان غرق شد. بقيه قبيله اين را بـه فـال بـد گرفتنـد و از     اشهنگام عبور از نهر سر كرده اي
گـرد آمدنـد. تعـداد    » طغـرول ار«بازگشت امتناع ورزيدند و در زير پرچم پسر سركردة خـود  

رفتند. حكمران » ارزروم«ها از آنجا به طرف  ها در اين وقت بيش از چند صد نفر نبود. آن آن
  قونيه هم پذيرفت كه ايشان را در نزديكي آنكارا سكونت دهد.

وفات يافت و پسرش عثمان به جـاي وي سـركردة قبيلـه شـد. او همـان كسـي       » ارطغرول«
به وي منسوب هستند. عثمان با نفرات خـود در كنـار سـلجوقيان روم     است كه تركان عثماني
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را از قلمـرو  » قـره حصـار  «جنگيد و در چند جنگ بر ضد روم شرقي هم پيروز شدف و شهر 
  ها بيرون آورد. آن

سلجوقي هم ساير اراضي كه عثمان متصرف شده بود به وي بخشيد و بدينگونـه   حكمران
  كارش نضج گرفت.

درگذشــت، دولــت ســلجوقيان روم روي بــه  ء الــدين كاليويــادســلطان عــالوقتــي 
پراكندگي و انحالل نهاد و در آسياي صغير ضعيف شـد. از ايـن رو عثمـان اسـتقالل خـود را      

 1326اعالم داشت و در سرزمين خود به عنوان امير مستقلي حكومت نمود تا اين كه در سال 
  م ميالدي درگذشت.

مناطق وسيعي در روابط آسياي صغير و غرب آن كه متعلق در آن هنگام تركان عثماني بر 
  امتداد يافت.» كوتاهيه«ها در غرب تا  به يونان بود مستولي شده بودند، و فتوحات آن

را بعد از محاصره طوالني فتح كرد و آن » بورسا«م اورخان پسر عثمان شهر  1326در سال 
هاي واقـع   كرد تا اين كه اكثر سرزمين را پايتخت خود قرار داد. سپس فتوحات خود را دنبال

در سواحل درياي مرمره را به تصرف آورد. از آن زمـان سـتاره دولـت آل عثمـان شـروع بـه       
  درخشيدن كرد.

دولت بيزانس يا دولت روم شرقي در آن ايام روي به انحطاط نهاده بـود، و در آن هنگـام   
م  1340وقتـي او در سـال   بـر تخـت قياصـره جلـوس داشـت.      » انـدرونيكوس سـوم  «امپراطور 

به جاي وي نشست. او جواني كم مايه بود. به همـين  » يوحنا پاليوبوجوس«درگذشت امپراتور 
خواست كه او را » اورخان«محافظ قصر فرصت را غنيمت شمرد، و از » كانتا كوزيش«جهت 

  وي داد.را هم به زني به » تيودورا«در اشغال تخت سلطنت قياصره ياري كند، و دختر زيبايش 
نيز دعوت او را پذيرفت و پسرش سليمان را با لشكري به ساحل اروپـائي اعـزام   » اورخان«

گين بازگشـت.  ا به كلـي شكسـت داد و بـا غنـائم سـن     ر» كانتاكوزين«داشت. سليمان دشمنان 
در سـاحل اروپـائي   » گـاليبولي «از اين فرصت استفاده كرد و بـر مواقـع حسـاس از     اورخان

هـائي   زار سرباز خود را در آنجا باقي گذاشت. سپس آنجا را براي هـدف دست يافت و سه ه
  كه داشت از نظر نظامي تحكيم نمود.
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اشغال سرزمين اروپائي توسط تركـان عثمـاني بـود. مشـهور اينسـت       ي هاين نخستين مرحل
يا سپاه جديد عثمـاني را تشـكيل داد كـه بعـدها     » يني چري«اورخان بود كه طائفه جنگجوي 

  و قدرت مهم فتوحات ايشان در اروپا بود. هسربازان عثماني به شمار آمد بهترين
م درگذشت پسرش مراد اول به جاي او نشسـت. مـراد    1359ر سال هنگامي كه اورخان د

دسـت يافـت و آن را   » ادرنـه «فتوحات پدرش را در مغرب قسـطنطنيه دنبـال كـرد و بـر شـهر      
قرار داد. بدينگونه پايتخت آل عثمان از آسيا  پايتخت خود» بورسا«مستحكم نمود، و به جاي 

  به اروپا انتقال يافت.
سپس تركان عثماني به قلمرو بالكـان رخنـه كردنـد و تـا صربسـتان و بوسـنه پـيش رفتنـد.         

  را متصرف شدند.» نيش«ها را درهم شكسته و شهر  سپاهيان مجار و صربي
مي خـود را بـه تخـت    دشـمن قـدي   يوحنا پـاليولو جـوس  » كانتـاكوزين «در اين وقت 

هاي خود را در بيرون  سلطنت روم شرقي نشاند. در آن اوقات دولت روم شرقي بيشتر سرزمين
قسطنطنيه از دست داده بود، و جز سواحل درياي مرمره و جزائر آنجا و مقدونيه چيزي بـراي  

  حكومت قياصره باقي نمانده بود.
يكـي از امـراي مسـتقل يونـاني قـرار       سالونيك، تسالياه، اتينه، و موره همگي تحت فرمـان 

  داشت.
اراضي دولت روم شـرقي،   ي هاز عجائب اين كه علي رغم استيالي تركان بر قسمت عمد

ميان سلطان مراد و قيصر يوحنا روابط حسنه برقرار بود! حتـي سـلطان مـراد يكـي از دختـران      
پسـرش تـزويج كـرد.     امپراطور را نيز به عقد خود درآورد، و دو دختر ديگـرش را نيـز بـه دو   

بينيم وصلت، روابط حنسه فيمابين دو سلطنت مخالف، ميان قياصره و آل عثمـان   بدينگونه مي
  را تحكيم بيشتر بخشيد!
م در جنگ با صربستان كشته شد، و با يزيد اول پسر وي جـاي   1389سلطان مراد در سال 

ها به قتل رسـانيد و از   د با آناو را گرفت. با يزيد برادران خود را براي قطع ريشه مخالفت خو
اينجا اين عادت در ميان سالطين، آل عثمان باقي ماند. به طوري كه وقتي يكـي از پادشـاهان   

  كشت. ها را مي آمد، از بيم مخالفت برادران، همه آن ها روي كار مي آن
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ه ها توسع فتوحات آل عثمان آسياي صغير و كشورهاي بالكان را فرو گرفته بود. دولت آن
را به تصرف آورد، و قيصر را وادار نمود كـه  » اتنيه«يافت، و قدرت ايشان باال گرفت. با يزيد 

مسجد جامع جديدي در پايتخت خود بنا كند. سپس به فكر افتـاد قسـطنطنيه پايتخـت دولـت     
اي  آن را محاصـره نمـود ولـي نتيجـه     1395روم شرقي را اشغال نمايد. بـه دنبـال آن در سـال    

  نگرفت.

  كنند طين عثماني قسطنطنيه را محاصره ميسال
ر فصـل اول  دبراي فـتح پايتخـت روم شـرقي بـود. قـبال       خالفت عثمانياين نخستين نقشه 

كه چگونه خالفت اسالمي تصميم داشت از طريق قسطنطنيه روي بـه غـرب آورد، و   دانستيم 
م قسـطنطنيه را   717 – 669هـاي   هـا بارهـا در ميـان سـال     چگونه سپاهيان و ناوگان جنگـي آن 

محاصره كرد، ولي به هدف مهم خود نرسيد، و فتوحات خود را بعد از اشغال اسـپانيا متوجـه   
  غرب ساخت.

اين كشمكش ميان خالفت اسالمي و دولت بيزانس چند قرن ادامه داشت، ولـي بيشـتر در   
ندين پيوست. در خالل آن هم سپاهيان اسالم چ ع ميمختلف آسيا و شمال سوريه به وقو نقاط

بار به سواحل بسفر لشكر كشيد، ولي ديگر به فكر محاصـره قسـطنطنيه نيافتـاد. وقتـي تركـان      
عثماني در آسياي صغير پيش رفتند و بر سواحل آسيائي و اروپائي درياي مرمره دست يافتند، 
و پي به ضعف و تزلزل دولت بيزانس بردند، متوجه شدند كه قسطنطنيه غنيمـت خـوبي بـراي    

  آن را پايتخت طبيعي دولت جوان خود قرار دهند. ندتوان و ميهاست،  آن
كـرد، حـوادث    اما درست در همان وقت كه با يزيد خود را مهياي محاصره قسطنطنيه مـي 

ديگري در شرق آسيا به وقوع پيوست. تيمور لنگ با سپاهيان ويرانگر خود به شـرق مملكـت   
يافت. سپس از راه جنوب روي بـه شـام    هاي آن دست آل عثمان رسيد، و بر قسمتي از پايگاه

كنـد.   نهاد و دمشق را متصرف شد. در آنجا شنيد كه با يزيد خود را آماده جنـگ بـا وي مـي   
  م در آنكارا با سپاهيان ترك تالقي نمود. 1403پس روي به آناطولي نهاد و در سال 
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در اسارت تيمور تيمور سپاهيان ترك را به سختي شكست داد، و بايزيد را اسير كرد، و او 
حمله برد، پسران سلطان بـه سـاحل اروپـائي    » بورسا«از غصه جان سپرد. به دنبال آن تيمور به 

  گريختند و مملكت آل عثمان در معرض زوال قرار گرفت.
هنگامي كه تيمور با سپاهيان خود اندكي بعـد بـه سـمت شـرق بازگشـت، ميـان فرزنـدان        

ي كارامـدن محمـد كـوچكترين پسـران سـلطان      بايزيد جنگ خانوادگي درگرفـت، و بـه رو  
استمداد كند و با وي پيمان اتحاد ببندد. اين كـار   قيصر مانويلانجاميد. او ناگزير شد كه از 

موجب شد كه برادرش موسي براي انتقام از قيصر قسطنطنيه را محاصـره كنـد. ولـي سـپاهيان     
  با قيصر در دفاع از پايتخت شركت جست. دمحم

بـل از وفـات مملكـت آل عثمـان را بـه حـال اول برگردانـد. پـس از وي         محمد توانست ق
دوم روي كار امد. محمد به قيصر مانويل سپرده بود كه جواني به نام مصـطفي را   دپسرش مرا

  پنداشت پسر بايزيد است، بازداشت كند و او هر ساله هزينه او را خواهد پرداخت. كه مي
بـاز زد.   ي هزينه نگاهداري مصطفي به قيصـر سـر  وقتي محمد وفات يافت مراد دوم از ادا

قيصر هم اسير بازداشت شده را آزاد كرد. مصطفي پس از آزادي بر ضد مراد شورش كرد و 
  ها درگرفت مصطفي اسير و اعدام شد. پس از جنگي كه ميان آن

ر متعاقب آن مراد دوم به منظور انتقام از امپراطور، قسطنطنيه را محاصره كرد، ولـي نـاگزي  
شد دست از محاصره بردارد. چون شنيد كه مدعي ديگري نيز به نام مصطفي در آناطولي سر 

او  مبه عصيان برداشته است. مراد دوم به جنـگ او رفـت و كـار بـه اسـارت مصـطفي و اعـدا       
  انجاميد.

و  بلگـراد م مراد دوم بر سالنيك مستولي شد و سـپاهيان وي در شـمال تـا     1428در سال 
با سپاهيان مجار درگير شدند و آن را بـه كلـي   » ورنه«پيش رفتند. سپس در  جنوب مجارستان

» مـوره «و جنوب » تبراس«استيالء بر ساحل با م) مراد فتوحات خود را  1444هم شكستند ( در
  رگذشت.دم  1451تكميل نمود. سپس به سال 
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  سلطان محمد دوم پادشاه عثماني
ت و دو ساله بود. عزمـي راسـخ و مقاصـدي    محمد دوم جاي پدر را گرفت. او جواني بيس

بزرگ داشت. مادر وي دختر يكي از امراي مسيحي بود. سلطان محمـد دوم آشـنائي كـاملي    
دانسـت. او   هـاي يونـاني و التينـي و عربـي را مـي      گوينـد وي زبـان   به فنون جنگي داشت. مي

را دنبـال   دوست داشت كه روش فاتحان بزرگ پيشين امثال اسكندر و اگسـتس و قسـطنطين  
  كند.

ي ممالـك مجـاور بـراي    مهاي اعزا هيئت ،همين كه سلطان محمد به تخت سلطنت نشست
» روس«تبريك به وي و قبل از همه نمايندگان و فرستادگان پادشاه مجار و جنگجويان جزيره 

  و ديگران به دربار وي آمدند.
داد و به وي وعده داد  را مورد تفقد قرار» قسطنطين در اجوزيس«سلطان نماينده امپراطور 

  كه صلح فيمابين را تحكيم خواهد بخشيد، و عالئق زمان پدرش را تجديد خواهد كرد.
رفـت. او بعـد از   » قرمونته«سلطان محمد در آغاز سلطنتش به جنگ ابراهيم بك حكمران 

هـاي خـود را مسـترد دارد. سـلطان محمـد او را       وفات سلطان مراد قيام كرده بود كه سـرزمين 
  ت داد و ابراهيم ناگزير شد صلح كند و سلطنت او را به رسميت بشناسد.شكس

ه بـود.  اي به وجـود آورد  بايزيد در ساحل آسيائي بسفر در مقابل ديوارهاي قسطنطنيه قلعه
  اي در ساحل اروپائي مقابل آن بسازد. قلعه سلطان محمد هم تصميم گرفت

آن، قلعه را ساخت. اين قلعـه در پـنج   او برخالف اعتراض امپراطور و تقاضاي صرفنظر از 
سـاخته شـد قلعـه بسـيار     » اسـوماتون «ترين نقطه بسفر، در محلي به نام  ميلي قسطنطنيه در تنگ

هـاي مخـوف و مشـرف بـر تنگـه بسـفر بـود. سـپس نگهبـان           بزرگ و مستحكم و داراي برج
خواهد از  كه مي بيبرآن گماشت، تا راه را بر هر كشتي اجن» يني چري«نيرومندي از سربازان 

  بندند.بسفر بگذرد ب
م اتفاق افتاد كـه سـربازان تـرك در اراضـي متعلـق بـه        1452به دنبال آن در تابستان سال 

اي از  ها را پامـال كردنـد، و عـده    ها كه مجاور قلعه بود هجوم بردند و كشت و زرع آن يوناني
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ها به سرعت به تيرگـي گرائيـد و    يها را به قتل رساندند. بدينگونه عالئق بين تركان و يونان آن
  به جاي خطرناكي كشيد.
ره نشسـته بـود كـه در سـال     صـ بر تخت قيا» قسطنطنين پاليولوجوس«در آن موقع امپراطور 

بعد از وفات برادرش امپراطور يوحنا هفتم روي كار آمد. وقتـي تصـادم خـونيني ميـان      1449
بندنـد، و عمـوم تركـان     د درهـاي شـهر را بـه   ها اتفاق افتاد، امپراطور دستور دا تركان و يوناني

  ساكن شهر را بازداشت كنند.
سپس هيئتي نزد سلطان محمد اعزام داشت، امپراطور در نامه خود نوشته بود: اگر خطـري  

بـرد، و تسـليم مشـيت او خواهـد شـد. او       شهر را تهديد كند، او پناه به خداوند قوي قـادر مـي  
و تـا آخـرين    است كه صلح فيمابين نقـض شـده اسـت،    هدرهاي قسطنطنيه را به اين علت بست

  قطره خون از شهر دفاع خواهد كرد.
سلطان در جواب امپراطور فوراً اعالن جنگ داد و طرفين خود را آماده درگيري نمودنـد  

  رفت. كه انتظار مي
هـاي   ره در وضعي بود كه آثار ضـعف و انحـالل از آن هويـدا بـود، قسـمت     صپايتخت قيا
بايد فقط متكـي بـه خـود باشـد و از خـود       از دست رفته بود و اينك پايتخت ميعمده كشور 

دفاع كند. سكنه شهر هم كه در روزگار درخشش آن صدها هزار نفر بودند، اينك جز صد يا 
  صد و پنجاه هزار نفر باقي نمانده بودند.

ركـود و  حال ناتوان رخت بربسـته، و انديشـه    ها بود كه روح معنويت از آن ملت بي مدت
هـا را بـه    كننده هم آن ايشان غلبه يافته بود. اخبار مختلف و ناراحت تسليم در برابر حوادث بر

وحشت انداخته بود كه مبادا شهر به دست جنگجويان مسلمين سقوط كند. همين موضوع نيز 
  كرد. ها را بيشتر مي يأس آن

ي در مقابل تهديدهائي كه و از ملل مسيح دقيصرها در اين اواخر نظر به غرب دوخته بودن
كردند. ولي مقامات پاپ به واسـطه مخـالفتي كـه     متوجه پايتخت شرقي روم بود، استمداد مي

  كردند. ها داشت، تقاضاي ايشان را با خون سردي تلقي مي كليساي شرق با آن
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ديد كـه بايـد ايـن اخـتالف را از ميـان بـردارد و تـن بـه موافقـت           1439امپراطور در سال 
كردنـد، ولـي ملـت و بقيـه      شرقي و غربي بدهد. بزرگان روحانيون نيز او را تأييد مـي  كليساي

روحانيون مخالف بودند. بدينگونه در حالي كه جنگجويان تا پشت دروازه قسـطنطنيه رسـيده   
  بودند، اين اختالف ديني همچنان ادامه داشت.

  مقدمات كار ي تهيه
افزود،  بر آمادگي رزمي خود مي» ادرنه« در خالل اين حوادث، سلطان محمد در پايتختش

شـد. يكـي از مهندسـان مجارسـتاني بـه نـام        و تمام اوقاتش صرف استيالي بـر قسـطنطنيه مـي   
هـاي آن   آمد نزد سلطان محمد و پيشنهاد ساختمان توپ بزرگي به وي داد كه گلوله» اوربان«

  قادر بود ديوار قطور و با عظمت شهر را درهم بشكند.
تأسيس نمايند، » ادرنه«اي براي او در  ا مورد عنايت قرار داد و امر كرد كارخانهسلطان او ر

»  اوربان«و وسائل الزم را براي انجام منظور در اختيار او بگذارند. هنوز سه ماه نگذشته بود كه 
توانست توپي بسازد كه وزن يك گلوله آن ششصد رطل باشد! اين توب صدائي وحشـتناك  

  شد آزمايش آن هم نتيجه مطلوب داد. پرتاب مي داشت و تا يك ميل
پيشقراوالن سپاه عثماني روي به قسطنطنيه نهادند، و توپ بـزرگ   1453در اوائل ماه فبريه 

كشـيدند و   اي مخوف گذاشتند و به وسيله پنجاه سرباز كه از دو سوي آن را مي را روي عرابه
به جائي كه در نظر گرفته بودند حمـل  صد نفر هم در اطراف آن بودند، دو ماه طول كشيد تا 

  شد.
نقطـه و شـهرهاي كوچـك در راه قسـطنطنيه دسـت       دتركان در اثناي حركت خود به چن

(سان اسـتفانو) را كـه   سنت اتين و غيره. قلعه » بزون«و » انكيالوس«و » مسمبريا«يافتند. مانند 
مسـتحكمي داشـت.    فقط سه مرحله از شهر دور بود، نيز متصرف شـدند. قسـطنطنيه موقعيـت   

هـاي   بخشـيده بـود. از ناحيـه شـرق آب     آنطبيعت آنچه بايد به يك شهر بزرگ عطا كند بـه  
بسفر و از سمت غرب و جنوب درياي مرمره آن را در بر گرفته بود. تنگه بسفر نيـز آن را بـه   

كـه  » اسـتانبول «قسمت شمال شرقي و ديگري » بيرا«و قسمت بزرگ تقسيم نموده بود: يكي د
  ن شهر حقيقي رومي بود.هما
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استانبول مثلث بزرگي از ارتفاعات كوهستاني را اشغال كرد و پايگاه آن مشرف بر درياي 
هاي بسفر و كنار اسكله قرار داشت. هردو قسمت اين دو  مرمره بود. سمت راست آن در آب

متصل  كرد. اما ضلع سوم آن كه به طور شش ميل بود، ناحيه ناحيه را يك ديوار محافظت مي
هـاي نيرومنـد و خنـدق عميقـي آن را در برابـر خطـر        به قاره اروپا بود، و برج و باروها و قلعه

اي از زواياي مثلث شكل  كرد. استانبول دوازده دروازه داشت، و در هر زاويه دشمن حفظ مي
هاي بسفر را كه ضلع شمال شرقي شهر را نگاه  شهر، قلعه نيرومندي وجود داشت. مدخل آب

  و ديوار استانبول را با زنجير محكمي مسدود ساختند.» غلطه«اشت ميان ديوار د مي
در روز جمعه ششم آوريل سلطان محمد دوم با سپاه انبوه خود به مقابل ديوارهـاي غربـي   
قسطنطنيه كه متصل به اروپاست رسيد، و از آنجا محاصره تاريخي پايتخت دولت روم شـرقي  

 خرسـيوس اي كه مقابـل ديوارهـاي شـهر از دروازه     شت تپهرا آغاز كرد. خيمه سلطان در پ
  بود، قرار داشت.رومانوس مقدس (دروازه ادرنه) تا دروازه 

جنـب دروازه  در قواي عثماني سر تا سر ديوارهاي غربي تـا انتهـاي شـمال را بسـته بسـفر      
 رومـانوس «هاي بزرگ و سنگين خود را رو بـروي دروازه   طالئي را محاصره كردند، و توپ

هاي متعدد ديگري هم در نقاط نزديك قـرار گرفـت و توپچيـان در     قرار دادند. توپ» مقدس
  متحرك قرار گرفت. يها پشت آن صف بستند، در همان زمان چهار برج چوبي بر روي پايه

گوينـد بـه سيصـد     كنندگان مبالغه كرده و مي مورخان معاصر در باره تعداد قواي محاصره
گويـد: از   نـويس مسـلمان مـي    تاريخ خير اهللا تركي .شد ن بالغ ميا چهار صد هزار تيهزار 

كرد. بقيه هم افراد غير نظامي و درويشان و باربران  هشتاد هزار نفر سربازان ورزيده تجاوز نمي
  بودند.

هـا را يـك    شدگان بوده است تعداد آن كه خود در ميان محاصره» سفيرونيزي«و » باربارو«
كه او نيز مورخ آن عصر بوده است تا دويسـت و  » فرانزا«ند. ولي دا صد و شصت هزار نفر مي

  پنجاه و هشت هزار نفر برآورد كرده است. اين قول بر همة برآوردها برتري دارد.
از اين عده يك صد هزار نفر جنگجو در قسمت عقب سپاه و صـد هـزار پيـاده در جنـاح     

يافته جديـد (ينـي چـري) در جنـاح      يمراست پهلوي درازه طالئي و پنجاه هزار از سربازان تعل
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چپ تا كاخ بالنشرني (بالشيمار) قرار داشتند. خود سلطان در قلب سپاه جاي داشت و پـانزده  
  با او بودند.» يني چري«ترين سربازان  هزار نفر از زبده

را اشـغال  » غلطـه «يكي از فرماندهان با قسمتي از نيروهـا ارتفاعـات ناحيـة     زغانوس پاشا
  را تحت مراقبت قرار دهد.» جنوا«هاي  آنجا تحركات قواي ايتاليائي كرد تا از

هاي بسفر به حركت درآمدند. ايـن ناوگـان در حـدود     در همان دم ناوگان تركان در آب
ها وجـود داشـت. ايـن     چهار صد كشتي بود، از جمله بيست كشتي بزرگ جنگي در ميان آن

به در خليجي كه تا امروز هم » اوغلي«به نام  ها تحت فرماندهي دريا ساالر دربار سلطان كشتي
، قرار داشت. اين نخستين بـار بـود كـه در آن خلـيج ناوگـان عثمـاني در ميـدان        اين نام است

محاصـره نيروهـاي    ي شدند، بدينگونه قسـطنطنيه از خشـكي و دريـا در حلقـه     جنگ ظاهر مي
  اي قرار گرفت كه تا آن روز سابقه نداشت. يافته بزرگ سازمان

قسـطنطنيه از دريـا و خشـكي     ي هم توانسـتند در محاصـر   717با اين كه مسلمانان در سـال  
پاي ديوارهاي آن بسيج كنند، مع الوصف «نزديك به همين تعداد، نيروي زميني و دريائي را 

آنچــه مســلم اســت ســپاهيان عثمــاني از حيــث تعــداد نفــرات و تجربــه و آمــادگي و اســلحه، 
  ن بر پايتخت روم شرقي بسيج شده بود.تياف براي دستبزرگترين نيروئي بود كه 

اما قواي مدافعان قسطنطنيه از لحاظ تعداد و آمادگي و روحيه نـاچيز بـود. آري، پايتخـت    
قيصرها همچنان از استحكامات طبيعي خود برخوردار بود. ديوارهاي بلنـد و قطـور آن وضـع    

هـا حمـالت اساسـي خـود را      رضايت بخشي داشت، بخصوص در ناحيه غربي آن كه عثماني
هـاي   زيـرا آب  ؛متوجه آنجا كرده بودند. استحكام اين نقطه از قسمت ناحيـه دريـا بيشـتر بـود    

كرد، و دهانه آن با زنجيـر آهنـي بزرگـي ميـان دو      شرقي شهر را حفاظت مي ي هبسفر از ناحي
  قسمت ساحل را بسته و مانع ورود هرگونه كشتي بيگانه بود.

هاي  ها سالح مؤثري بود كه حمالت نيروها و كشتي ن در نزد يونانيهمچنا آتش يوناني
نمـود.   زد. با اين وصف موارد دفاع از شهري كه در محاصره بود ناچيز مي قب ميعدشمن را 

ها از بازرگانان و كاهنان و  سكنه قسطنطنيه در آن روز از يكصد و پنجاه هزار نفر كه بيشتر آن
  كرد. زنان بودند تجاوز نمي
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شـود   وزير دولت قيصر تنظيم شده است، اسـتفاده مـي  » فرانزا«از اسناد تاريخي كه زيرنظر 
زيادي از روحـانيون هـم در ميـان     ي هكرد كه عد كه مدافعان شهر از پنج هزار نفر تجاوز نمي

  ها بودند. ولي امپراطور و وزير وي سعي داشتند اين راز دردناك را پنهان بكنند. آن
مختلف ديوارها به دفاع برخاسـتند. در حـدود دو هـزار نفـر از مـزدوران       مدافعان در نقاط
نيـز  » يوحنا پوستيناني جنوائي«بودند به فرماندهي » ونيز«و » جنا«ها از مردم  بيگانه كه بيشتر آن

  ها بود، اردو زده بودند. ها و جنوائي نيزيكه مستعمره و» غلطه«اين عده در  ها پيوستند. به آن
اندكي پيش از آن، پوستنياني را با چند كشتي مملـو از جنگجـو و ذخـاير،     »جنا«حكومت 

  در پاسخ استمداد قيصر روانه قسطنطنيه كرده بود.
داشـته بـود. در هـر     معـدات جنگـي را ارسـال   ها و  نيز بعضي از كشتيهمچنين حكومت و

  .)1(كرد صورت تعداد مدافعان قسطنطنيه از نه هزار نفر جنگجو تجاوز نمي
هـا از ونيـز و جنـوا آمـده      ان يوناني مركب از چهارده كشتي جنگي بود كه بيشـتر آن ناوگ

هاي درياي سياه جبهه گرفتـه بودنـد. مـدافعان     بودند. اين ناوگان در انتهاي تنگه بسفر در آب
جز تعداد كمي توپ و ذخاير ناچيزي، نداشتند. مضافاً به اين كه امپراطور و مردان مدافع شهر 

  نااميدي به خود گرفته بودند.حالت يأس و 
كردند پايان كار نزديك است، و شكست حتمي اسـت، بسـياري    بيشتر مردم شهر فكر مي

زيـادي از ثروتمنـدان    ي هاز بزرگان و عامة مردم به همين علت شهر را ترك گفته بودند. عـد 
  ي به مدافعان خودداري ورزيدند.دنيز از كمك ما

مانـد تـا بـه دسـت جنگجويـان فـاتح افتـاد! امپراطـور         ها همچون دست نخـورده   اموال آن
كـرد بـرد،    قسطنطين پاليولوجوس وقتي پي به خطري كـه پايتخـت و سـلطنتش را تهديـد مـي     

هـاي وي   آميزي به ساير دربارهاي نصارا بخصوص دربار پاپ فرستاد. ولي ناله هاي تضرع ناله
ه قسطنطنيه در شرف سقوط است، انعكاس نيافت. بسياري از دربارهاي نصارا عقيده داشتند ك

  و راهي براي نگاهداري آن وجود ندارد!

                                           
1- VON  HAMMER: IBID. V. II. P. 401 GIBBON: IBID CH. LXVIII 
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ماس امپراطور نداد و فقط بعد از بود ترتيب اثر به الت نكوالي پنجمپاپ كه در آن موقع 
ت وقت بود كه از گرفتاري او متأثر گرديد! قسطنطنيه پيش از حركت واحدهائي كه اشاره وف

و جزائر يوناني و از جمله بـرادر  » موره«د، سقوط كرد. امراي ها در ونيز و جنوا ش به بسيج آن
  شان از جا تكان نخوردند! طرفي نشان دادند و هيچكدام نيز بي» ديمتريوستوماس و«راطور امپ

تر و مرگبارتري وجود داشت. مردمي كه در محاصـره   عالوه در آن اوقات مصيبت سخت
 پرده بودند دست از كشمكش ديني حاد بـر قرار داشتند و سرنوشت خود را به دست تقدير س

ها اتحادي با كليساي روم  طور در فكر بود براي جلب توجه پاپ و كاتوليكپراداشتند. ام نمي
  اي از جانب خود اعزام دارد. غربي برقرار سازد. به دنبال اين فكر از پاپ خواست نماينده

دربار او  ي هاموال و سربازاني روانرا با » كاردينال ايزيدور«پاپ مسئول او را اجابت كرد و 
  نمود.

 ي هجلســه مشــتركي از دو طايفــ اياصــوفيهدر كليســاي  1452ســامبر ســال د 12در روز 
مسيحيان كليساي روم غربي و شرقي تشكيل گرديد و وحدت دو طايفه اعالن شد. ولـي ايـن   

تند متحـد  خواس اتحاد صورت ظاهري بيش نداشت چون بيشتر مردم مخالف آن بودند، و نمي
  كليساي التين باشند.

اين كشمكش در پشت ديوارهاي بسته جريان داشت. كشمكش و جدال در باره اتحـادي  
كه جز جلب نظر پاپ اثر ديگري نداشت. هر روز اين جدال و دشمني ميان دو طائفـه از سـر   

  شد. گرفته مي
د، همچنـين در  همانطور كه شهر ميان دو دسته طرفدار اتحاد و مخالف آن تقسيم شده بـو 

  ميان علماي نصارا و در بارهم دو دستگي پديد آمد و از اين راه فتنه باال گرفت.
گفتنـد تركـان بهتـر از     افرادي در ميان طرفداران سرسخت كليساي شرقي بودنـد كـه مـي   

باشـند.   هـا بهتـر از تركـان مـي     ها هستند! اشخاص معتـدل هـم عقيـده داشـتند كـه التـين       التين
ختالف دو طائفه فزوني يافت، و وحدت ملـت بهـم خـورد، مـردم كليسـاها را      بدينگونه كار ا

هـاي   ترك كردند، و تعصب بر حكمت و مصلحت چيره شد. ايـن نـزاع اعتقـادي بـر انديشـه     
  ها گرديد. آن ي همدافعان شهر هم تأثير گذاشت و موجب تضعيف بيشتر روحي
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ه هنگام بروز خطـر روزافـزون،   اي كه ب ، براي جدال بيهودهاين كشمكش تاريخي بيزانسها
  .)1(است ضرب المثل شده گيرد مي در

  شود جنگ سخت آغاز مي
دانسـتند ذخايرشـان محـدود اسـت      مدافعان در پناه ديوارهاي نيرومند شهر با ايـن كـه مـي   

گرفتند. آتش قـديم يونـاني نيـز همچنـان بـه       كنندگان را هر لحظه زير آتش خود مي محاصره
  كرد. ها را جبران مي هاي آن ها بود و نقص كمي توپ در دست آن اي عنوان سالح كوبنده

سـاخت.   ها وقت و بيوقت سربازان ترك را غـافلگير مـي   هاي قليل و آتش يوناني آن توپ
هـاي   ها توانست آتش توپ سنگين تركان را خاموش سازد. بـا ايـن فـرق كـه تـوپ      آتش آن

هـا قـرار    ديك بهم مقابل ديوارهـا و دروازه ها در نقاط نز تر بود، و تعدادي از آن ها قوي ترك
  گرفت. ها را مي با اين وصف استحكام ديوارهاي قسطنطنيه جلو آتش آنداده شده بود. 

تركان بـه   ي جزئي كه طي آن گاهيها روزهاي نخستين محاصره با برخوردها و درگيري
 آپريـل بـه شـدت بـه     19، سـپري شـد، ولـي در غـروب روز     نـد كرد شـليك مـي  توپ شدت 

نفـر كشـته شـدند. تركـان      200ماه جنگي درگرفت كـه   ديوارهاي شهر حمله بردند و در نور
كشـتگان پـر كردنـد، و بعـد از كوشـش زيـاد توانسـتند         خندق عميق را با تنة درختـان و بـدن  

هـا   پديد آورند، ولـي هنـوز صـبح ندميـده بـود كـه يونـاني       » سنت رومانوس«شكافي در قلعه 
هاي تركان را طعمـة حريـق    ند، و خندق را پاك نمودند، و نردبانشكاف ديوار را ترميم كرد

  .)2(ساختند
ان تركان وگشهر محاصره شده كمكي اندك از جزائر و موره و سيسيل دريافت داشت. نا

هاللي راه هرگونـه   ي هاي جنوبي بسفر مقابل اسكله در يك باريكه از پانزدهم آپريل در آب
  كمك را بسته بودند.

                                           
1- MORDTMANN: IBIDE S. 27, VON HAMMER: IBID. V. II. P 396 

2- GIBBON: IBID, CH. LXVIII 
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تي جنوائي توانستند درياي مرمـره در مقابـل   كشپريل كارواني مركب از پنج آ 20در روز 
قسطنطنيه را پيموده و براي كمـك بـه شـهر جلـو آينـد. قسـمتي از ناوگـان تركـان در صـدد          

هـاي قـوي و دريـانوردان     ها را عقب برانند. ولي سـفاين جنـوائي مجهـز بـه تـوپ      برآمدند آن
هاي آتشين  ي عثماني حمله برد و باراني از تير و گلولهها مجرب بود. ناوگان جنوائي به كشتي

هـا بـاهم تصـادم كردنـد و برخـي ديگـر طعمـه حريـق شـدند.           ها باريدند. بعضـي از آن  بر آن
بدينگونه سفائن جنگي جنوائي توانست به سالمت وارد اسـكله شـود، و بـا سـرعت از زنجيـر      

  .)1(دهانه بسفر بگذرد
هايش  شدن كشتي ئي به وجد آمدند. سلطان هم از متالشيمدافعان شهر از اين پيروزي جز

خشم گرفت، و با دست خود بـه وي تازيانـه زد.   » اوغلي«منقلب گشت. بر اميرالبحر دربارش 
سپس سلطان جلسه مشورتي تشكيل داد و بـه صـدر اعظـم خليـل پاشـا سـفارش كـرد از بـيم         

ها از جلوگيري آن، با امپراطـور   رسيد و ناتواني عثماني هاي دريائي كه براي دشمن مي كمك
  پيمان صلح ببندد.

گفتنـد او را بـه امـوال فـراوان و هـدايا       صدراعظم متهم به همكاري با يونانيان بـود، و مـي  
فريفته اند، و او در پي فرصت است تا سلطان را از تعقيب فتح قسطنطنيه منصرف سـازد، ولـي   

  د.سلطان متوجه زد و بند وي و عدم صميميت او شده بو
محمـد  فرمانـده نيروهـاي سـلطان و شـوهر خـواهر او و       سجانوس پاشااز سوي ديگـر  

كـردن منظـور    مربي سلطان و شيخ آقـا شـمس الـدين قطـب صـوفي، او را از دنبـال       كوراني
محاصره قسطنطنيه جزم  ي هانجام عزم خود را در ادام داشتند. ولي سلطان محمد سر برحذر مي

  پيروزي را در آغوش گيرد. دكرد، تا به هر قيمت شده، شاه

  مقدمات سقوط قسطنطنيه
در اينجا به نظر سلطان محمد رسيد كه بايد زنجيـر نيرومنـد آهنينـي كـه بنـدر را بـه روي       

آپريل دستور داده بود آن را مسدود سازند، از ميان بـرد   12بست و قيصر از  هاي او مي كشتي

                                           
  .587انحطاط و سقوط امپراطوري روم، ص  -1
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... ولي درست در همين موقع فكـر بكـر و    دهاي او به بندر برسن يا به هر وسيله كه شده كشتي
اي به ذهنش رسيد، و آن اين كه قسمتي از ناوگـان خـود را از راه خشـكي يعنـي از      جسورانه

  هاي بسفر كند و از آنجا به قسمت فوقاني بندر منتقل سازد. وارد آب» غلطه«انتهاي 
زيسـتند. وضـع    آن مـي  ها بـه تعـداد زيـادي در    ها و ونيزي اي بود كه جنوائي منطقه» غلطه«

ها از لحاظ محاصره قسطنطنيه مشكل شـده بـود. بيشـتر آنـان از سـوداگران و دريـانوردان        آن
كردند. شكي نبود كه اين عـده   اي بازي مي ها در محاصره شهر نقش دوگانه مزدور بودند. آن

قرار ساخته ها ارتباط بر ها داشتند، ولي از سوي ديگر هم با ترك همكاري پر ارزشي با بيزانس
  بودند!

نمودنـد، و روزهـا    ها در شب با مـدافعان شـهر همكـاري مـي     آن«گويد:  مي» دوكا«مورخ 
كـاري كننـد. گـاهي هـم بعضـي       فروختند تا توپ سنگين خود را روغن ها مي روغن به ترك

  .)1(»دادند ها مي اخبار و اطالعات پرارزش به آن
كرد. ظاهراً سـلطان   ايز خوبي عطا ميشتافت جو سلطان محمد به هركس كه به ياريش مي

نظر دوختـه بـود. مسـافتي    » غلطه«ها در  ساختن نقشه خود به كمك بعضي از جنوائي در عملي
كرد زمـين در طـول ايـن     ها پيمود از پانزده كليومتر تجاوز نمي كه الزم بود براي عبور كشتي

  زار و مرتفعات بود. راه سنگالخ و بوته
ذهن سلطان محمـد خطـور كـرد تـازگي نداشـت. چـون بارهـا در         در واقع اين فكر كه به

هـا در ايـام    هـا آزمـايش شـده بـود. مخصوصـاً در نـزد نورمـان        هـا و يونـاني   هاي رومي جنگ
هـاي   ها براي تحكيم نقشه خود اغلب اوقات كشتي شان مشهور بود. چه آن هاي دريائي جنگ

  ساختند. ا خليج منتقل ميخود را از خشكي گذرانده و از راه دريا به طرف نهر ي
هـاي خـود را    ها، بعضي از كشتي سلطان به ياد داشت كه چگونه چهارده سال پيش ونيزي

  منتقل نمودند.» جارداه«گذرانده و از راه خشكي به درياچه » اديج«از نهر 
خـود   ي هجسـوران  ي هشايد همين حادثـه قريـب الوقـوع بـود كـه سـلطان را بـه فكـر نقشـ         

  .)1(انداخت
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ن محمد هيئتي از مهندسان ورزيده از تركـان و بيگانـه را بـا خـود داشـت. بـه همـين        سلطا
  جهت در همان دم نقشه را پياده كردند و در تاريكي شب شروع به كار نمودند.

هموار نمودند. » غلطه«گروهي انبوهي از كارگران بسيج شدند، و راه مناسب را در بلندي 
  با روغن و پي آلوده ساخته بودند، پوشاندند. هائي كه دار را از چوب اين راه شيب

هـا نهـاده و بـه     دار را روي غلطـك  لكـ فقط در يك شـب تركـان هشـتاد ناوچـه سـبك د     
هـاي   ها از خشكي گذرانده وارد آب قاطرها و زور بازوي مردان خليج و قوت قرقره ي هوسيل

منـد كـه مـدخل    ونير بسفر نمودند و از آنجا به قسمت فوقاني خليج قسطنطنيه آن سوي زنجير
مـين كـه صـبح    ها به آب افتاد. ه بسفر را بسته بود، رساندند. بدينگونه در سكوت شب، كشتي

  ها به صدا درآمدند. غ افراشتند و طبلها بير طلوع كرد ناوچه
هـاي   شده، اين عمل غافلگيري بسيار دردناك بود. اينـك كشـتي   براي مردم شهر محاصره

ي بندر را شكافته و در مقابل ديوارهـاي داخـل قسـطنطنيه قـرار     ها ديدند كه آب تركان را مي
سـازد   هـا را نـاگزير مـي    ت افتادند كـه نقشـه جديـد، آن   شها بيشتر از اين به وح گرفته اند. آن

هـا   خطوط دفاعي خود را تغيير دهند و در نقاط ديگري پخش كننـد، و بدينگونـه قـدرت آن   
  سازد. تر مي ر و نزديكزدن مهاجمان مهيات تضعيف شده و براي ضربت

هولناك مزبور فقط  ي هها شده بود اين بود كه نقش آنچه بيشتر باعث وحشت و اعجاب آن
شـد تحـت فرمانـدهي     اي كه اين نقشه در آن اجرا مي در مدت يك شب انجام گرفت. منطقه

قرار داشت. وضع طوري بود كه سفاين بيزانسها قادر نبودند به آنجـا نزديـك    زغانوس پاشا
شوند. سلطان هم براي اجراي نقشه خود نيروهاي بزرگي در آنجا گرد آورده بود. مضـافاً بـه   

ها خدمت پرارزشي به قواي سلطان نمودند. حتي برخـي را عقيـده بـر اينسـت      اين كه جنوائي
  .)2(قاطع را به سلطان پيشنهاد دادندو ها بودند كه اين نقشه جسورانه  جنوائي

ها گشوده شد، و حلقه محاصره در  مهم در خطوط دفاعي رومي ي هبدين وسيله اولين نقط
  خشكي و دريا تحكيم گرديد.

                                                                                                             
  مدرك سابق. -1
2- MORATMANN, IBID; S. 59. 
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سلطان محمد دستور داد پل بزرگي به عرض پنجاه قدم و به طول صد قدم در داخل بنـدر  
ها مجهـز سـازند.    نردبان و برهاي نيرو ن قرار دهند، و با كشتيها را روي آ بسازند، سپس توپ

  .)1(ن محل ممكن در مقابل ديوارهاي تاريخي قسطنطنيه پيش رفتندسپس به نزديكتري
خطرنـاك را خنثـي كننـد.     ي همدافعان شهر به فكر افتادند تـا اگـر ممكـن شـود ايـن نقشـ      

ها را طعمـه حريـق سـازند.     ها و يوحنا ژوستنياني در صدد برآمدند سفاين و پل عثماني بيزانس
هـا شـدند و خـود را     آن ي همتوجـه نقشـ  » غلطه«در  ها بعضي از جنوائي ي هولي تركان به وسيل

  زدن آن نمودند. آماده به هم
آپريل سه كشتي ونيزي براي انجام نقشه به حركت درآمد، ولـي تركـان    28در عصر روز 

  ها گشودند. سبقت جستند و آتش خود را به روي آن
ي ونيزي وقتي ها ها و نزديك يكصد تن دريا نورد و افسران غرق شدند. بقيه كشتي كشتي

  هاي خود عقب نشستند. نقشه را ناكام ديدند به طرف اسكله
متعاقب آن گروهي از دريانوردان ديگر ونيزي در صدد برآمدند، سفاين تركـان را آتـش   

ها  ها نزديك شدند، و بعضي از آن هاي كوچك خود به آن بزنند، بدين منظور شبانه در ناوچه
ها خنثـي شـد و تركـان توانسـتند قريـب چهـل نفـر از         آن ي هرا نيز به آتش كشيدند. ولي نقش

ايشان را دستگير سازند و در برابر مدافعان شهر سر ببرند مدافعان هم در مقابل دست به انتقـام  
  .)2(ها را از باالي ديوارها به زير افكندند زدند و دويست اسير مسلمان را كشتند و سرهاي آن

                                           
هـاي آهنـي بـه يكـديگر متصـل       تخته و قالب ي ههايي بود كه به وسيل ها و خمره اين پل عبارت از چليك -1

ها را  ها سطح محكمي قرار داشت. بر روي اين اسكله شناور يكي از بزرگترين توپ آنشد و بر روي  مي
گيـري مثـل نردبـان مجهـز      نصب كردند و ضمناً هشتاد ناو با لشكريان عثماني كه خود را با وسـائل قلعـه  

هاي شهر كه قبال هجوم فاتحـان التـين از آنجـا صـورت گرفتـه بـود،        ساخته بودند به حساسترين قسمت
  ). مترجم585رش كردند. (انحطاط و سقوط امپراطوري روم، ص شو
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قرار دادنـد،  » غلطه«آن سوي » سنت تيودور«بلندي  تركان قسمتي از توپ هاي خود را در
خواستند وارد بندر شوند. سـپس بـه    هائي نمودند كه مي و شروع به تيراندازي به طرف كشتي

  روي خود شهر آتش گشودند. ولي تأثير قابل ذكري نداشت.
هـاي   بآزدن ناوگان عثماني در  نقشه جديدي براي آتش» ژوستنيني«در روز چهارم ماي 

هـا نهـاد. ولـي هموطنـان او      دري كشيد. پس با سفاين انبوه خود در دل شب رو به سوي آنبن
طبق عادت خود تركان را از نقشه و حركت او آگاه سـاختند. تركـان نيـز بـر آمـادگي خـود       

  افزودند.
ها گشودند.  نمودار شد، تركان آتش خود را به روي آن» ژوستنياني«هاي  همين كه كشتي
، و در حـدود يـك صـد و پنجـاه نفـر از دريـانوردان ايتاليـائي كـه نخبـه          كشتي وي غرق شد

بـه سـختي توانسـت خـود را نجـات      » ژوستنياني«همكاران او بودند نيز غرق شدند، ولي خود 
  .)1(دهد

قسطنطنيه همچنان ادامه داشت و تركان پيوسته ديوارهـاي بلنـد و قطـور آن را     ي همحاصر
ير خواربار شـهر مخصوصـاً نـان و شـراب رو بـه كـاهش       هم كوبيدند. ذخا هاي خود در توپ

گذاشت. كار به آنجا رسيد كه امپراطور ناگزير شد ظروف طال و نقره كليساها را مصادره  مي
كند و آن را ذوب كرده سكه سازد تا بتواند حقوق جنگجويان و مدافعان شـهر را بپـردازد تـا    

  خدا چه خواهد.
ن با سي هزار نفر جنگجو به شهر هجوم بردنـد، ولـي   در روز هفتم ماي در نيمه شب، تركا

با خسارت سنگيني عقب نشستند. سپس در روز دوازدهم حمله خود را از سـر گرفتنـد، ولـي    
  باز بدون اخذ نتيجه به عقب رانده شدند.

ها بوجود آورند،  تركان چند بار توانستند زير ديوارهاي شهر را نقب زنند و تعدادي حفره
  .)2(كشيدند كردند و به آتش مي بردند، و آن را پر مي ت، مدافعان شهر پي ميولي در هر نوب
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شهر گذشته بـود. اهـالي در وضـع نامسـاعدي بـه سـر        ي هبيش از يك ماه و نيم از محاصر
هـا و   ها و جنوائي رفت. آتش اختالف در ميان رومي بردند. قواي مدافعين رو به كاهش مي مي

سـاخت. بـاالتر از    د. هريك ديگري را به ترس و خيانت متهم ميش ورتر مي ها نيز شعله ونيزي
زيـرا ديوارهـا منهـدم     ؛گشـت  ها، آثار تخريـب در شـهر محاصـره شـده آشـكار مـي       همه اين

هائي پديد آمده بود. چهار برج مستحكم نيز فـرو   گرديد و در نقاط مختلف ديوار، شكاف مي
گشوده شد. پيدا بود كـه  » نوس مقدسروما«ريخت. قسمت بزرگي از ديوار در جنب دروازه 

در مقابل دشمن نيرومنـدي كـه آن را محاصـره كـرده بـود، تـاب مقاومـت نداشـت. توانـائي          
يافت. ديگر ترديدي نبـود كـه سرنوشـتي دردنـاك در انتظـار       مدافعان نيز هر روز كاهش مي
  پايتخت دولت روم شرقي بود.

دار به تسليم نمايد. پس دامـاد خـود   از سوي ديگر سلطان مصلحت ديد كه امپراطور را وا
شـدند. اسـماعيل    ارا به نزد وي فرستاد. امپراطـور و اطرافيـان وي او را پـذير   » اسماعيل بيك«

كرد، تـا ملـت وي از رقيـت و     بيك امپراطور را تشويق به تسليم و جلوگيري از خونريزي مي
  ه دفاع بيهوده است.ذلت نجات پيدا كنند، و شهر را نابودي نجات يابد و توضيح داد ك

كند،  )1( سلطان محمد به امپراطور پيشنهاد كرده بود كه اگر تسليم شود او را پادشاه موريا
خواهنـد كـوچ كننـد، و هـركس قصـد دارد در شـهر        و اهالي را آزاد بگذارد كه به هرجا مي

  بماند از امنيت و سالمتي برخوردار باشد.
ها در ميان گذاشت. همگي اصرار ورزيدنـد   ا آنامپراطور تشكيل جلسه داد و موضوع را ب

پادشـاه اعـالم داشـت و     ي هكه بايد دفاع از شهر را ادامه داد. امپراطور اين معني را به فرسـتاد 
افزود كه خوبست سلطان به فكر پيمان صلح باشـد، و قبـول جزيـه كنـد و او نـه تنهـا شـهر را        

خواهد نمود، و عنقريب در راه حفظ تخت تسليم نخواهد كرد بلكه تا آخرين نفر از آن دفاع 
م  1453مـاي سـال    14و دينش در پاي ديوارهاي پايتختش خواهد مرد. ايـن مراسـله در روز   

ها اعالن داشت كـه در روز   بود. به دنبال آن سلطان محمد رؤساي لشكر را جمع كرد و به آن
ها وعـده داد كـه همـه     ماي از ناحيه خشكي و دريا به شهر يورش خواهد برد. سپس به آن 29
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ها خواهد بخشيد. و فقط شـهر   هاي ثروت و اشياء قيمتي را به آن غنائم جنگ و اسيران و گنج
ها را براي خود نگاه خواهد داشت، و افزود كه سه روز به ايشـان مهلـت    و اراضي و ساختمان

  آوري كنند. بايد ببرند، جمع دهد تا بتوانند غنائم و آنچه را كه مي مي
د لشكر از اين خبر به هيجان آمدند. سران يني چري متعهد شدند كه شاهد پيروزي را افرا

  در آغوش گيرند.
رفتنـد، بـه بزرگتـرين جـوائز وعـده       سلطان پيش از همه دليراني را كه به باالي ديوارها مي

  ها خواهند شتافت. داد، و اضافه كرد كه امراي ارتش به كمك آن
سفيدان سپاه را دور زدنـد   از كيفر سخت بيم داد. سپس ريشاز طرف ديگر افراد ترسو را 

هـاي اسـالم در بـاالي پايتخـت عيسـوي       و سربازان را به جهاد در راه خدا و بر افراشتن پرچم
  ترغيب نمودند.

هاي عثماني روشـن شـد، جلسـه ذكـر برقـرار گرديـد و        ها و كشتي شب هنگام ساير خيمه
تند (أشهد أن ال إله إال اهللا، وأشهد أن محمـداً رسـول اهللا)   سپاهيان صدا به تهليل و تكبير برداش

بدينگونه سربازان يكپارچه و با عزم و شوري خاص يكديگر را به پيروزي قريب الوقوع مژده 
  .)1(دادند مي

بخـش بودنـد، و پـي     ها و يونانيان شهر در پشت ديوارها متوجه اين فريادهاي شـادي  رومي
خطر براي پايان قطعـي كـار اسـت، يـأس و هـراس سراسـر شـهر         بردند كه اين فريادها اعالن

  محصور را فرو گرفت.
هاي تاريك شهر گرد آمده بودند و در برابر حضرت مريم از خدا پيروزي  مردم در خيابان

كردند. بعضي را نظر بر اين بود كه بايد تسليم شد و امپراطور را در اصرار  و آمرزش طلب مي
باري بودندكه پايتخـت   كردند و در انديشه سرنوشت مصيبت ميبه جنگ و سرسختي مالمت 

  در انتظار داشت.
كـرد. او   تر مي حالت يأس، روح فداكاري او را قوي ،»پالئو لوس«ولي امپراطور قسطنطين 

داد. پطرك و بزرگان نصارا بارها  بار ترجيح مي مرگ را در راه وطن و دينش بر زندگي ذلت
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كـرد كـه    زد و تكـرار مـي   از آن سرباز مي فرار كند. ولي او هر بار ه بودندبه وي پيشنهاد كرد
  مصمم است در راه دين و تخت امپراطوري جان سپارد.

زنان خانواده امپراطـوري را در يـك كشـتي ونيـزي سـوار       هكتنها كاري كه كرد اين بود 
  .)1(كرد تا اگر شكست بخورد به دست دشمن نيفتند

گرمـاگرم گرفتـاري و يأسـي كـه داشـت از امپراطـوران       آخرين امپراطور روم شـرقي در  
گذشته از لحاظ شجاعت و فداكاري چيزي كم نداشت. او همين كه متوجه شد هجـوم اخيـر   

دهد. خود را به ديوارهاي شهر رسـانيد و دفـاع از آن را    پايتخت را در معرض سقوط قرار مي
  ب نمود.به ثبات و بردباري ترغيرا شخصاً زير نظر گرفت و مدافعان 

هاي اعزامـي   در شامگاه بيست و هشتم مايو امپراطور سائر اشراف و بزرگان و سران هيئت
بيگانه را در كاخ خود جمع كرد و دفاع از شهر تا آخرين لحظه را به اطالع ايشان رسـانيد، و  

در اين راه صادقانه به وي كمك كنند، و در جان بازي نسبت بـه ديـن و    را سوگند دادها  آن
  شان به او اقتدا نمايند. دنتم

كنستانتين در آخرين نطق خـويش كـه بـر سـبيل مرثيـه در      «نويسد:  مي ادوارد گيسبون
هــا داد،  ســوگواري امپراطــوري روم بــود، ســخناني چنــد گفــت. بــه اطرافيــان خــويش وعــده

اميـدي كـه در نهـاد     ي ههاي بديعي از آينده ترسيم كرد و بيهوده كوشيد تا مگر بـا شـعل   نقش
  ».)2(ها را دلگرم سازد ودش خاموش شده بود، آنخ

انگيز اين جلسه  غم ي هكه در اين اجتماع حاضر بوده است صحن» فرانتزا«زير مورخ عهد و
حاضران گريستند! يكديگر را در آغوش گرفتند و بدون توجه «كند:  را بدينگونه توصيف مي

ر فرماندهي به محل مأموريت خود خانواده خويش تعهد كردند جان نثاري نمايند. ه به جاه و
  ».)3(كرد رفته همه شب بر سر حصار شهر بيدار و نگران، پاسداري مي
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امپراطور و بعضي از بزرگان وفاداش به صحن كليساي اياصوفيه رفتند و در مراسم عشـاي  
ها بر رخسارش جاري بود، توبه و انابت نمود، سپس  رباني شركت نمودند. در حالي كه اشك

اي به استراحت پرداخت. كاخ پر از ضجه و ناله و گريه بود. از كليـه   برگشت و لحظه به كاخ
. سـپس بـر مركـب خـويش سـوار شـده بـه        آزارشان داده بود طلب مغفـرت كـرد   افرادي كه

سركشي پاسداران و تفحص و تفتيش از حركات دشمن پرداخت. داستان مصـيبت و سـقوط   
  .)1(تر است ني قياصره بيزانس، به مراتب درخشانآخرين كنستانتين، از دوران دراز كامرا

از ديوارهـاي قسـطنطنيه    يوحنا ژوستنيانيماي  29شب قبل از يورش تركان يعني شب 
سركشي به عمل آورد و دستور داد يك سلسله اقدامات سريع انجام گيرد. خنـدقي عميـق در   

، حفر كننـد و  ته بودها آن را ويران ساخ كه توپ» رومانوس مقدس«داخل شهر پشت دروازه 
  از پشت خندق ديوار بزرگ جديدي بنا نمايند.

اعتماد خاصي به ياري هموطنان ژنوائي و ونيزي خود داشت همه را براي كه  ژوستنياني
هـا را مجهـز سـاخت. امپراتـور و گروهـي از اشـراف و        دفاع از شهر گرد آورد، و مراكـز آن 

رومانوس مقدس به اعتبار  ي هه، در پشت دروازژوستنياني و در حدود سيصد نفر از مردان ويژ
  اين كه اولين نقطه خطر است، به پاسداري پرداختند.

بعضي از افسران جنوائي هم در پشت دروازه ادرنه گـرد آمدنـد. بـه كـار دينـال ايزيـدور       
هـاي   نماينده اعزامي پاپ هم گفتند دفاع از ديوارهائي را كه از پشـت كـاخ امپراتـور تـا آب    

يده شده است، زير نظر بگيرد. چند دسته از اشـراف و نيـزي و ژنـوائي هـم در كـاخ      بسفر كش
  امپراتوري و در چند نقطه حياتي ديگر، گماشته شدند.

به عهده گرفت. گروهي از روحانيون بزرگ » نوتاراس«دفاع از بندر را دريا ساالر بزرگ 
ــد  واســقف ــاليولوج«هــا مانن ــل پ ــاع  » تيوفي ــز در كــار دف ــره ني از شــهر شــركت جســتند. و غي

برادر امپراطور هم فرماندهي قواي احتياط را به عهده گرفت. بـدين  ديمتريوس پاليولوج 
هـا بـه عهـده     ترتيب كليه مراكز دفاع به دوازده مركز رسيد كـه فقـط دو مركـز آن را يونـاني    

پانيائي داشتند. ده مركز ديگر در دست افسران بيگانه جنوائي و ونيزي و آلماني و روسي و اس
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كرد. از اين عده شش هـزار   و ديگران بود. تعداد نفرات مدافعان هم از نه هزار تن تجاوز نمي
نفر يوناني و مابقي بيگانگان بودند. تعداد زيـادي از علمـا و روحـانيون هـم در ميـان مـدافعان       

  .)1(وجود داشتند
وز بيست و هشتم افزود. در ر سلطان محمد در اين مدت پيوسته بر آمادگي رزمي خود مي

ماي آخرين تجهيزات خود را فراهم ساخت. از جمله هزار نردبان براي يـورش تهيـه ديـد، و    
نيروها را در آخرين قسمت مراكز خود پخش كرد. در حدود صد هزار جنگجو را در مقابـل  
دروازه طالئي قرار داد. پنجاه هزار تن نيز در جناح چپ گرد آورد، يك صد هزار نفر هم بـه  

  وان قواي احتياط منظور داشت.عن
سلطان محمد خود در قلب سپاه يني چـري (ارتـش جديـد) جـاي گرفـت. هشـتاد فرونـد        

هـا را تـا    ها نردبـان  هاي بسفر در مقابل ديوارهاي بندري پيش آمدند. كشتي بآكشتي هم در 
نزديك ديوار رساندند. بقيه سفاين تركان در يـك دايـره بـزرگ در سـواحل خـارجي شـهر       

  ها را تا لبه خندق بزرگ پشت ديوارها جلو آوردند. كشيدند. توپصف 
ها را به ثبات و پايـداري ترغيـب    سان ديد و آن در شب همان روز سلطان از سپاهيان خود

گرفت. با ايـن وصـف سـر و     ها در نهايت آرامش و خفا انجام مي نمود. تمام اين نقل و انتقال
باالتر از » فرانزا«مورخ عصر  –شد  ون شهر شنيده ميصداي طبيعي آن در بلندي ديوارها و در

گرفت و ايشـان   ها ارتباط مي گويد: خليل پاشا صدراعظم پنهاني با يوناني گويد، او مي اين مي
  .)2(نمود ساخت، و تشويق به پايداري مي را از ماجرا آگاه مي

  سقوط قسطنطنيه
م تركان عثمـاني   1453ماي سال  29هـ مطابق  857جمادي االولي سال  20در بامداد شنبه 

ها با نهايت شدت از خشكي و درون سفاين  از خشكي و دريا به قسطنطنيه يورش بردند. توپ
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كه بود » رومانوس مقدس« ي آتش خود را به روي شهر گشودند. حمله اساسي متوجه دروازه
  پرداخت. در پشت آن امپراتور به دفاع مي

ريادهاي سپاهيان و ناله مجروحين بـه هـم درآميخـت.    ها و ف ها و كوبيدن طبل صداي توپ
تش يونـاني  ها و تيرهاي مدافعان از باالي ديوارها شروع به باريدن كرد. آ در همان وقت توپ

نمود. اين جنگ وحشتناك نزديك دو سـاعت ادامـه داشـت     ت ميباهم به سفاين عثماني اص
هاي نيرو بـر درهـم شكسـته شـد،      نتا اين كه خندق بزرگ از اجساد مهاجمان پر شد، و نردبا

ها نيز طعمه حريق گرديد. با اين وصف تركـان بـر كوشـش خـود افزودنـد،       بسياري از كشتي
ها را از روي اجساد كشتگان عبـور داده از   اي وارد پيكار نمودند و آن بدينگونه كه قواي تازه

  خندق گذشتند.
و گـرز آهنينـي در دسـت     ها سوار اسـب بـود   در حالي كه در پشت سر آن ها چري يني

داشت و ده هزار نفر از بهترين سپاهيانش با او بودند، يورش بردند. پاشاها و فرماندهان نيز بـر  
شـد، غبـار    ها از هر طرف با شدت هرچه تمامتر شـليك مـي   شدت هجوم خود افزودند، توپ

افعان در گرفت. لحظه هولناكي پيش آمده بود. مـد  هي قواي مهاجم و شهر محصور را فراسيا
هـا كـاهش يافـت و     آغاز اين نبرد سهمگين توانستند پايدار بمانند، ولي رفته رفتـه توانـائي آن  

شان به پايان رسيد. امپراطور در مركز خود مانده بود، و به افراد زير دست خود فرياد  اندوخته
رف بازو از ط ژوستنيانيكرد. ولي اندكي بعد از يورش نخستين  ها را تشجيع مي زد و آن مي

  شد و خون شروع به ريزش كرد. ران مجروح و
» غلطـه «اي در  ژوستنياني بـراي حفـظ جـان خـويش ميـدان نبـرد را رهـا كـرد و بـه نقطـه          

بازگشت. بسياري از افسران و سربازان التيني هـم بـه تبعيـت از او دسـت از جنـگ كشـيدند.       
اي كـه   نشـيني او در لحظـه   دفاع شـهر بـود. عقـب    ي ژوستنياني در واقع يكي از مهمترين وزنه

به طوري كه قـدرت مـدافعان از    ،يافت، خسارت جبران ناپذيري بود يورش تركان شدت مي
  همان لحظه كم كم رو به تحليل گذاشت.
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تركان كه متوجه اين پيشامد بودند، فشار خود را چنـد برابـر كردنـد. نردبـان نيروبـر را بـه       
را به جانب دروازه ادرنه و دروازه رومانوس طرف ديوارها بردند، و شدت يورش اصلي خود 

  ادامه دادند.
وار رسيدند. اولين فردي كـه از اينـان   يبه باالي د ها يني چريدر اين هنگام گروهي از 

هـا   بود. به دنبال وي سـي نفـر از ديـوار بـاال رفتنـد كـه از آن      » حسن«باال رفت سربازي به نام 
هـا او را از پـاي درآورد از    ن كـه تيرهـاي بيـزانس   هيجده نفر به قتل رسيد. حسن نيز پس از آ

  ها افتاد. زبان ولي شجاعت او به سرِ ،بلندي به پاي ديوار سقوط كرد
ها مدافعان را زيـر بـاران تيـر گرفتنـد. توپخانـه نيـز در همـان وقـت          تركان از باالي نردبان

د آورد. سـرانجام  هـائي بـه وجـو    كوبيد تا جائي كه در چند نقطه شكاف هم مي ديوارها را در
به داخل شهر رخنه كننـد.   )1(يا دروازه سيرك» سير كوپرتا«تركان توفيق يافتند كه از دروازه 

تركان از گذرگاه باريك در مقابل دروازه رومـانوس مقـدس وارد شـهر شـدند. اخبـار ورود      
  تركان به شهر در سراسر پايتخت شايع شد.

هانش به جلوداري تركان شتافتند. امپراطـور در  زده شدند. امپراتور و همرا يان وحشتانيون
پيشاپيش صفوف قرار گرفت. ميان دو طـرف پيكـار سـختي بـه وقـوع پيوسـت در گرمـاگرم        
جنگ امپراتور بر اثر دو ضربت شمشير سرباز گمنامي از پا درآمد و بر زمين افتاد، و همان دم 

  در ميان انبوه كشتگان ناپديد گرديد.
شـود مـرا    آيا يك نفر عيسوي پيـدا نمـي  «گفت:  شود، شنيدند كه مي قبل از اين كه ناپديد

آخـرين قيصـر روم از پـا درآمـد.     » كنستانتين دراگوزس يالئولوگوس«بدينگونه »! گردن بزند
امپراتور در آن هنگام چهل و نه سال داشت، و پنج سال بود كه به تخت نشسته بود. او سخت 

دشمن بيفتد. از اين رو، مرگ بزرگتـرين آرزوي او   هراسان بود كه مبادا به دست جنگجويان
  را تحقق بخشيد.

                                           
جديـد باشـد كـه     Xyloporta» خيلوپورتـا «وازه گويـا همـين در   Cercoportaسير كوپرتايـا سـيرك    -1

  شود. دروازه چوبي هم ناميده مي
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وانسـتند از  شدن امپراتور همـه چيـز درهـم ريخـت. در همـان وقـت تركـان ت        پس از كشته
از ناحيه بندر به داخـل   رفنا ي كالجاريا نزديك كاخ امپراتوري (بالشرني) و دروازه ي  دروازه

  ا نيز به ميزان زيادي به درون شهر راه يافتند.هاي ديواره شهر سرازير شوند. از شكاف
هـا بـه راه افتـاد.     مدافعان شهر از هر سو روي به فرار نهادند، و كشـتار زيـادي در ميـان آن   

كساني را كه در حين فرار نخسـتين بـه قتـل    ها تلف شدند.  ها در مدخل دروازه نبسياري از آ
نگجويـان فـاتح از كمـي مـدافعان اطـالع      رسيدند، به دو هزار نفر برآورد كرده انـد. وقتـي ج  

  يافتند، دست از كشتار برداشتند، و به تعقيب و اسارت اهالي پرداختند.
بـه طـرف بنـدر     هـاي بزرگـي از اهـالي    فرمـا بـود. دسـته    ترس و وحشت در همه جا حكم

 شتافتند، ولي كمتر توانستند بگريزند. هزاران نفـر از ايشـان بـه كليسـاي اياصـوفيا پنـاه بردنـد       
هاي بااليي و پـاييني   ان، نمازخانه و گالرير عرض يك ساعت حرم، جايگاه همسرچنانكه د«

بيشـماري از   ي كثيري از پدران، شوهران، زنان و كودكان، و عده ي آن كليساي جامع با توده
كشيشان، راهبان و دوشيزگان پر شد. اين جماعت از درون كليسا در را به روي خود بسـتند و  

كه تا همان روزهاي آخر در نظر ايشان بناي نجـس و ملـوثي بـود، تنهـا ملجـأ      سقف مقدسي 
  اميدشان شد.

اي بود كه معتقد بودند وقتي تركان وارد قسـطنطنيه   اعتماد مردم مبني بر پيشگوئي و افسانه
اي  شوند و روميان را تا ستون قسطنطين واقع در ميدان كليساي اياصوفيا، تعقيب كننـد، فرشـته  

دهـد و   امپراتوري را از چنـگ مهاجمـان نجـات مـي     شود، دست از آسمان نازل مي شير بهشم
كنـد. فرشـته بـه پيرمـرد      زمام امور را به پيرمردي كه در پاي ستون نشسـته اسـت تفـويض مـي    

بـه مجـرد شـنيدن ايـن كلمـات      » بيـا ايـن شمشـير را بسـتان و انتقـام خلـق را بگيـر       «گويد:  مي
ها را از مغرب و از سراسر خطـه   نهند، روميان پيروز آن ه فرار ميكننده، تركان فوراً پا ب تشويق

  نشانند. آناطولي تا مرزهاي ايران عقب مي
در حالي كه همه چشم به راه آن فرشته كنـد پـاي دوختـه بودنـد، درهـاي كليسـا در زيـر        
ضربات تبر شكسته شد، و چون تركان با مقاومتي مواجه نشدند همچـون سـيل در حـالي كـه     

ها ريختند، و اين در حدود سـاعت هشـت صـبح بـود.      در دست داشتند به ميان خيابان شمشير
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خواسـتند   يعني تقريباً سه ساعت بعد از هجوم به شهر. از ميان آن گروه عظـيم هـركس را مـي   
  .)1(زنان و دختران و كودكان را به اسارت درآوردند

ان مهـاجم درهـاي كليسـاي    داد. سـرباز  بيشتر اسيران را جوانـان و ثروتمنـدان تشـكيل مـي    
اياصوفيا را شكستند. پناهندگان به كليسا، جوانان و راهبان و دوشيزگان را در ميان وحشـت و  
ناله بيرون آوردند. مردان را با ريسمان و زنان را با روبند و روسري به يكديگر بستند. هركس 

يران بر اقران پيشدستي تر يا صاحب مقامي ارشد بود، در انتخاب اس دست زودتر رسيده يا قوي
  جست.

  ند درآمدند.شان واسقفان با باربران كليسا همه در يك رديف به ب سناتورها با غالمان
در اين اسارت همگاني طبقات اجتماعي از بين رفت، پيوندهائي كه طبيعت فراهم سـاخته  

  .)2(دبود از هم پاره ش
ملـو از هـدايا و اشـياء نفـيس بـود.      هـا م  سراسر قسطنطنيه پر از دير و كليسا بـود. بيشـتر آن  

ها را درهـم   بردند و مجسمه اي و ظروف مقدس را نقره هاي طالئي و مهاجمان هدايا و صليب
گويد: بسـياري   شكستند. مورخ فرانزا كه خود شاهد عيني همگي حوادث فتح بوده است، مي

  .)3(از سربازان كليساها و ديرها را آلوده ساختند
رفتنـد، و آن را از ذخـاير و   » بالشـرني «ه كاخ امپراطوري در بخش تركان در همان وقت ب

هـاي   در سـاير بخـش  هاي امرا و بزرگان و اشـراف را   نفايس پيراسته ساختند. پس از آن خانه
خورد. صداي فرياد و فغـان از هـر    ند. تعقيب و تاراج در هر نقطه به چشم ميشهر اشغال كرد

ها را به اردوگـاه عثمـاني منتقـل     ها هزار نفر رسيد. آن ده گوشة شهر بلند بود. تعداد اسيران به
  ساختند.

ها را شصت هزار نفر دانسـته، و ديگـري پنجـاه     اش تعداد آن در خاطرات روزانه» باربارو«
گويـد: كسـاني كـه خـود را در قبـال پرداخـت مـال آزاد         هزار نفر برآورد كرده است. و مـي 

                                           
  .597انحطاط و سقوط امپراطوري روم، ص  -1
  .596 – 595انحطاط و سقوط امپراطوري روم، ص  -2
  .596 – 595انحطاط و سقوط امپراطوري روم، ص  -3
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مـورخ بـزرگ   » فرانزا«هاي بارزي مانند  ها شخصيت آنكردند، ده هزار نفر بودند كه در ميان 
  اش بود. امناي دربار و خانواده

  .اندآزاد گردرا مورخ مزبور توانست بعد از چند ماه خود و همسرش 
و بسياري از اشراف و اطرافيـان امپراطـور نيـز جـزو اسـيران بودنـد.       » نوتاراس«دريا ساالر 

لغ هنگفتـي  اسيران بودند. بسياري از اينـان بعـدها بـا مبـا    نيز جزو » ونيز«قنسول اسپانيا و قنسول 
دينال ايزيدور در لباس معمولي، توانست به طور ناشناس گريخته و به خود را آزاد كردند.كار
تا مـدتي مقاومـت نمـود، ولـي بعـد      در بندر ملتجي گردد. حاشيه بندر يكي از سفاين جنوائي 

اومتي را درهم شكستند. در اثناي ايـن حـوادث،   تركان بر آنجا نيز يورش بردند و هرگونه مق
هـا و   هـاي جنـوائي و ونيـزي توانسـتند بـه خـارج بنـدر راه يابنـد، و بسـياري از ونيـزي           كشتي

 ي ها اشياء سبك و قيمتي خود را نيز با خود بردند. بيشـتر سـكنه   ها را نجات دهند. آن جنوائي
هـا، از آنجـا    حمايـت و تـأمين آن   ي بـاره هاي سلطان در  هم به رغم وعده» غلطه«بيگانه ناحيه 

  .)1(ندكوچ كرد
وقتي سلطان متوجه شد كه سپاهيان او ساير نقاط شهر را هم متصرف شده اند، فـي الحـال   

  .ذاري از خداوند و خضوع در برابر او به سجده افتاداز اسب پياده شد و به عنوان شكرگ
نش را گرفتــه بودنــد بــه طــرف وو پاشــاها و فرمانــدهان پيرامــ ســپس در حــالي كــه وزراء

رفـت. سـلطان محمـد فـاتح بدينگونـه وارد شـهر قسـطنطنيه و        رومانوس مقدس  ي دروازه
هـاي   گشـت و كـاخ   هـاي وسـيع مـي    پايتخت قيصرها شد، و با شـگفتي و اعجـاب در خيابـان   

                                           
وارد قسـطنطنيه شـدند، چنـدان خـونريزي و      1204ها در سال  بايد در اينجا يادآور شويم كه وقتي صليبي -1

ها  ها ديرها و كليساها را اشغال كردند و تمام اندوخته توان وصف كرد. آن ويراني به راه انداختند كه نمي
و هداياي آن را به غارت بودند، و بسياري از بناهاي آن را منهدم ساختند. در حالي كه قسطنطنيه شهري 

  مسيحي بودند!.ها نيز  عيسوي بود، و صليبي
توان كتمان كرد كه تركان در هتك حرمت كليساها از فاتحان  نويسد: با تمام اين اوصاف نمي گيبون مي  

هاي عيسـي و مـريم بـاكره و قديسـاني كـه از چنـگ        التين قسطنطنيه بهتر بودند، اما آن مقدار از تنديس
پرسـتي بـه دسـت     ارهـايي از آئـين بـت   هاي گناهكار سالم به در رفته بود، اينك بر سـبيل يادگ  كاتوليك

  ).597شد. (انحطاط و سقوط امپراطوري روم، ص  مسلمانان غيور نابود مي
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نگريسـت، همـين كـه بـه مقابـل       هاي مجلـل آن را مـي   پرشكوه و كليساهاي با عظمت و خانه
ده شد و بـه درون آن  ايرين كليساي آنجا بود رسيد، از اسپ پكه بزرگت »اصوفيااي«كليساي 

هـاي   اي درنگ كرد و بـه تماشـاي آن پرداخـت. عظمـت و شـكوه سـتون       رفت، سپس لحظه
  سنگي و زيباي آن كه از ساير نقاط عالم قديم آورده بودند، او را مبهوت ساخت.

كليسا قرآن تالوت شود و خود كليسا را  سلطان در همان حال دستور داد كه از روي منبر
  به صورت مسجد درآورند، و از بلندي گنبد مرتفع آن براي نماز اذان بگويند.

هـا   ها و مجسمه ها و عكس سلطان با همراهان به منظور شكر خداوند نماز گزاردند. صليب
ه شعائر اسالمي در را از جايگاه خود فرود آوردند. ديوارها را سترده و تطهير نمودند. بدينگون

شهر قسطنطنيه چند ساعت پس از فتح به طـور رسـمي افتتـاح شـد، و پـرچم اسـالم از همـان        
  هنگام در بلندي ديوارهاي آن به اهتزاز درآمد.

در قرن چهارم ميالدي در عهد قسطنطين بزرگ ساخته شد، و » اياصوفيا«كليساي تاريخي 
ـ آدر تمام دوران حيات روم شرقي پايدار بـود.   هـاي فـن    اي از بهتـرين نمونـه   نمونـه  وفياياص

گـذاري   ها كليساي رسمي دولتي بود. قيصرها در آن تـاج  معماري مسيحي بود. در خالل قرن
هاي بزرگ ديني را در آنجا  ساختند، و كنگره كردند. مجالس عقدشان را در آن منعقد مي مي

  نمودند. برگزار مي
ها و معجزات خارق عادت  اي از افسانه ن با پارهمحلي به تمام معني مقدس بود، و تاريخ آ

  آميخته بود.
اي از سربازان جسد امپراطور را در ميان انبوه كشتگان پيدا كردند،  بعد از سقوط شهر عده

  دوزي شده بود، شناخته شد. و از لباس ارغواني كه با تارهاي زربفت مليله
را بـراي سـلطان بردنـد.    اش  نخسـت وزيـر او را شـناخت. سـر بريـده      دوك نو تـاراس 

 كه در قصر امپراطوري بازداشـت بـود  امير اورخان نوه سلطان سليمان را  ي همچنين سر بريده
هـا بـه    وي هنگام ورود تركان به شهر، خود را از بلنـدي يكـي از بـرج    نيز براي سلطان بردند.

  زمين افكند و مرگ را بر ننگ اسارت ترجيح داد.
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هاي شهر قرار  ر را روي يك ستون تاريخي در يكي از ميدانسلطان دستور داد سر امپراطو
دهند. آنگاه سر بريده را در نقاط مختلف شهرهاي تركيه گرداندند، و به يونانيان اجازه دادند 

  كه جسد او را دفن كنند.
را بازداشت نمايند. او بعد از امپراطـور  رئيس وزراء  دوك نو تاراسسلطان دستور داد 

ت بود. سپس او را بـه حضـور خواسـت، و راجـع بـه عـدم تسـليم شـهر         دومين شخصيت دول
ــود. ســپس از گذشــته      ــر محــالي ب ــن تســليم ام بازخواســت كــرد. دوك توضــيح داد كــه اي
عذرخواست و اموال و خزاين خود را به سلطان عرضه داشت. سلطان هم او را بخشيد و آزاد 

  كرد.
سواره در شهر به گردش پرداخـت،   ماي سلطان 30روز بعد از سقوط قسطنطنيه چهارشنبه 

و به كاخ قياصره (بالشرني) درآمد. عظمت و شكوه آن سلطان را تحت تـأثير قـرار داد. ايـن    
  هاي آن بنا شد. همان قصري بود كه بعدها قصر سالطين عثماني بر روي ويرانه

 د.سابق دولـت دسـتگير شـدن   در اثناي آن گير و دار عده زيادي از اشراف يوناني و رجال 
از راه دريا توانست فرار كند، ولي اندكي بعـد بـه واسـطه زخمهـائي كـه       يوحنا ژوستنياني

  ه بود درگذشت.تبرداش
زادي خود را به دست آوردند. مـورخ امپراطـور   فتي آاشراف ونيزي با پرداخت مبالغ هنگ

 توانسـت بـا   با افراد خاندانش به بزرگان و اطرافيان سلطان فروخته شدند. او بعـد » فرانزا«وزير 
  .)1(برود» موره«همسرش به 

ميالدي مـؤذن در بلنـدي گنبـد آياصـوفيا اذان نمـاز       1453در روز جمعه موافق اول ژوئيه 
مناسبت نيست يـادآور شـويم كـه در     در كليسا نماز ظهر گزارد. بيفاتح سلطان و ظهر گفت  

صـحابي  يـوب انصـاري   ابواروز هفتم يعني سومين روز فتح بنا به نقلي تركان فاتح به قبـر  
هجري به شهادت  51قسطنطنيه در سال  –معروف برخورد نمودند كه در اثناي محاصره دوم 

هاي ديوار بزرگ قسطنطنيه مجهول مانده بـود. كشـف آن را بـه     رسيد. قبر ابوايوب در ويرانه
دهند. نمودارشدن اين قبـر بـه عنـوان معجـزه و حادثـه       عالمه شيخ آق شمس الدين نسبت مي
                                           

  .596انحطاط و سقوط امپراطوري روم، ص  -1
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از صورت يك افسانه كه معمـوالً بـه دنبـال هـر      ني تلقي شد. ولي به نظر ما موضوعزرگ ديب
  كند. آيد، تجاوز نمي فتحي پيش مي

سلطان محمد ناوگان جنگي خود را در حالي كه مملو از هزاران اسـير و غنـائم و هـدايا و    
ز غنائمي راكـه بـه   نينفيس بود به حركت درآورد. ساير سربازان  ي ظروف طال و نقره و البسه

  حمل نمودند. دست آورده بودند
سلطان محمد بيست روز در قسطنطنيه به سر برد و به نظم امور شـهر فـتح شـده پرداخـت.     
اولين فرماني كه صادر كرد اعالن امنيت براي سكنه شهر بود، و اين كه هركس شهر را ترك 

و ساير مردم كار و كسب عادي خود  تواند آزادانه و با اطمينان به منازل خود برگردد گفته مي
  را از سر گيرند.

ها براي جلب توجه مسيحيان پطرك جديدي جهـت آنـان تعيـين     سلطان باالتر از همه اين
وي مرعي داشـت، و همـان اختيـارات را كـه      ي كرد و همان آداب و رسوم قديمي را در باره

  اسالف وي دارا بودند به وي بخشيد.
كه روي تخريب نديدند، همچنان باقي گذاشت تا نصـارا بتواننـد    بسياري از كليساهائي را

شراف سابق يوناني را كـه بـه شـهر    اها انجام دهند. ولي در عوض بيشتر  مراسم خود را در آن
  .)1(هاي ايشان، دستگير ساخت بازگشته بودند از بيم دسائس و توطئه

عمير آن از سـكنه مسـلمان در   سلطان فرمان داد ديوارهاي پايتخت را ترميم كنند، و براي ت
كليساي رسـوالن   ي . سپس نخستين مسجد را بر روي ويرانهمكن استفاده كردكمترين وقت م

و قبور قيصرهاي بيزانس، بنا كردند. اين همان مسجدي است كه تاكنون هم باقي اسـت و بـه   
  .)2(نام سلطان مشهور است

  ريخي تبديل به مسجد شد.اهاي تايسعالوه به دستور سلطان، تعداد ديگري از كل

                                           
1- VON HAMMER: IBID. V. III. P. 6, W. H. HUTTON: IBID P. 152 

ها طوالني قبل از آن قسطنطنيه  مدتمقصود نخستين مسجدي است كه خلفاي عثماني بنا كردند، و گرنه  -2
هـاي اسـالمي مجـاور خـود،      مسجدي داشت كه قيصرها به منظور اغـراض سياسـي و جلـب نظـر دولـت     

  بناي آن را داده بودند. اين مسجد ميان كليساي ايران مقدس و دريا واقع بود. ي اجازه
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بدينگونه پايتخت دولت روم شرقي از آغاز فتح پايتخت دولت جوان عثماني گرديـد كـه   
سـلطنت خـود را بـر بسـياري از      ي رد، و بعـدها دائـره  قدير بود ميـراث قيصـرها را از بـين ببـ    ت

  هاي اروپائي گسترش دهد. امت
بود و هردو نسبت به پايتخـت  » نهادر«و پايتخت دوم » بورسا«پايتخت نخستين عثماني شهر 

هائي كه ديد در اواخر عهد خـود، بزرگتـرين شـهر     روم شرقي كه با وصف مصائب و خرابي
  عيسوي عالم بود، چيزي نبود.

ران محمــد دوم بيســت روز بعــد از فــتح قســطنطيه، در حــالي كــه كــاروان بزرگــي از اســي
  بازگشت.» ادرنه«به همراه داشت، به متشخص را 
وجود داشت كه بعـدها سـلطان دسـتور     خليل پاشاها صدر اعظم سابق  بازداشتيدر ميان 

اعدامش را صادر كرد. چون براي او ثابت شده بود كـه وي مـردي خـائن اسـت و در اثنـاي      
ها بـود كـه در صـداقت     شهر و قبل از آن با دشمن مربوط بوده است. سلطان مدت ي  محاصره

  به سرنوشت وي خاتمه دهد.وي ترديد داشت و منتظر فرصت بود تا 
زيـرا   دولت روم شـرقي بـود؛   ي قسطنطنيه توسط محمد دوم، پنجمين محاصره ي محاصره

بـار بعـد از پيـروزي در     ينمآن را محاصره كرد، سپس براي دو 1396قبال بايزيد اول در سال 
ادامه داشت. آنگـاه پسـرش موسـي     1400آن را محاصره كرد، و تا سال » نيكويوليس«جنگ 

چهارمين محاصـره بـه دسـت مـراد      1422آن پرداخت. و در سال  ي راي بار سوم به محاصرهب
پنجم و آخرين محاصره توسط محمد فاتح به وقـوع   ي دوم انجام گرفت، و در آخر محاصره

  پيوست.
قسطنطنيه از آغاز تأسيس خود جمعاً بيست و نه بار به محاصره افتاد و هفت مرتبه به دست 

آمد. تا اين كه براي  مي كرد، و در هر نوبت بار ديگر به تملك قيصرها درجنگجويان سقوط 
هشتمين بار به دست محمد دوم سقوط كرد و به سرنوشت آخرين قيصر و دولت روم شـرقي  

  آمد. مي خاتمه داد. اين نخستين بار بود كه از قلمرو مسيحيت خارج و به قلمرو اسالم در
اي كه پنجـاه و سـه روز طـول     عثماني پس از محاصرهبدينگونه قسطنطنيه در دست تركان 

كشيد، سقوط كرد، البته اين هم بعد از جنگي سـهمگين بـود كـه تركـان بزرگتـرين اقـدام و       
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هـا مهمتـرين نـوع فـداكاري و      و بيزانس ت را در آن به منصة ظهور رساندند،جرأت و شجاع
  شهامت و جان بازي را نشان دادند.
مـاگرم جنـگ خـود دليـل ايـن فـداكاري مـؤثر در مقابـل         سقوط آخـرين قيصـرها در گر  

هـا را در ميـان گرفتـه و هرگونـه      نيروهاي بسيج شده تركـان در دريـا و خشـكي بـود كـه آن     
  شكستند. هم مي مقاومتي را در

  پس از فتح قسطنطنيه
والني درخشاني كـه قسـطنطين اول   قسطنطنيه پايتخت دولت روم شرقي، پس از زندگي ط

ست و پنج سال پيش از آن تأسيس كرده بـوده بـود، سـقوط كـرد. قسـطنطنيه      هزار و صد و بي
هـاي   درخشيد و شـاهد سـقوط سـاير رقيبـان خـود از دولـت       ها مي پس از عالم قديم طي قرن

هـاي قـديم    قسطنطنيه در قلمرو خود تمدني از بزرگترين تمـدن  .بزرگ اسالمي در مشرق بود
از نظر معنوي و سياسي و زماني » رم«رق بود. با پديد آورد، و چندين قرن دژ مسيحيت در مش

  رقابت داشت.
هاي پرشكوه و مراكـز علمـي و دربـار مجلـل خـود، درخشـش        با قدرت و عظمت و كاخ

اش ارائـه داد، و از   قيصرهاي قديم را تجديد كرد، و آثار تمدن روم بزرگ را در لبـاس تـازه  
  قي گذاشت.اين راه شگفتي عالم قديم و اهميت و شكوه آن را با

بزرگي بود كـه سراسـر اروپـا را تكـان      ي ، حادثهينسقوط قسطنطنيه به دست خلفاي عثما
ردند. دربار پاپ داد، و آن را به عنوان خطري براي تجديد قواي مشرق و قواي اسالم تلقي ك

كه ميان آن و دربار قسطنطنيه بود، متوجه شد كه بـا فقـدان قسـطنطنيه،     هم علي رغم اختالفي
ترين پشتيبان و نيرومندترين سنگري كه بتواند نصرانيت را در شرق حفظ كند، از دسـت  بزرگ

  داده است.
همگي ملل نصارا پي بردند كه با خطر روزافزون جديـدي مواجـه خواهنـد بـود. در واقـع      

يافـت و بـه آن سـوي     انگيزي به طرف شمال بالكان راه مـي  فتوحات عثماني با سرعت دهشت
  رسيد. دانوب مي
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رفت، و برتري قـديم دريـائي    هاي درياي مديترانه پيش مي روهاي دريائي تركيه در آبني
در جنـوب ايتاليـا   » اوترانتـو «يـافتن فـاتح جديـد بـر مـرز       كرد. دسـت  ونيز و جنوا را تهديد مي

اي در بيدارساختن ايتاليا و بقيه ملل نصـارا بـود، ولـي ديگـر انگيـزه       م) خود عامل تازه1480(
رفـت، و قـدرت واحـدي     رو به خاموشي مـي  در آن فروكش كرده بود و گري قديمي صليبي

  ها را براي خطر مشترك متحد سازد. نبود كه اجتماع پراكنده اروپا را گرد آورد، يا بتواند آن
ــه   ــت ك ــت اينس ــحقيق ــات و    س ــوالني از فتوح ــله ط ــك سلس ــرآغاز ي ــطنطنيه س قوط قس

به طوري كه هنوز اواسط قرن شـانزدهم   هاي درخشان عثماني در خشكي و دريا بود. پيروزي
نرسيده بود كه تركان توفيق يافتند بر مناطق وسيعي از اروپاي ميانه مانند مجارستان و رومـاني  

  هائي از مشرق اطريش دست يابند. و پولوني جنوبي و قسمت
م محاصـره   1529نهادنـد، و بـراي نخسـتين بـار آن را در سـال      » وين«تركان روي به شهر 

فتند. با ايـن كـه ايـن دو محاصـره     رگبه محاصره  1683ومين بار در سال . سپس براي دكردند
نتيجه ماند مع الوصف همين كه فتوحات عثمـاني بـه ايـن شـكل بـه قلـب اروپـاي         تاريخي بي
  هاي اروپائي بود. رسيد، خود اعالن خطري در ساير ملت مسيحي مي

دربارهاي اروپائي بود كه صـفوف  در بسياري از اوقات هم پيشروي تركان عامل وحدت 
تـر   راندن جنگجويان به طـرف جنـوب و شـرق فشـرده     خود را در برابر خطر مشترك و عقب

  كردند. مي
ها  دانستند كه نبردهاي تركان، وطن و دين آن ها، مي پادشاهان اورپاي مسيحي و امراي آن

فرامـوش   هـاي خـود را   يشد دشـمن  كند، و هرگاه اين خطر تجديد مي را به نابودي تهديد مي
هـا را بـراي مقاومـت در     هاي صليبي بـود كـه آن   جنگ ي نگيزهكردند. بدون شك همان ا مي

او،  ي ساخت، هرچند اين انگيـزه در آن روز از دربـار پـاپ يـا نقشـه      برابر اين خطر متحد مي
  گرفت. الهام نمي

ي خلفـاي  با سقوط قسطنطنيه پايتخت روم شرقي به دسـت تركـان عثمـاني، خـواب قـديم     
ها براي سرايت و پيشرفت تعاليم اسالم تا  اسالم تحقق يافت. فتح قسطنطنيه بزرگترين آمال آن

هاي پيشين قسطنطنيه به همين منظـور بـود، ولـي در     قلب اروپاي مسيحي بود. هرچند محاصره
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همان وقت هم از منظور تفوق جنگي و سياسي و مقاصد دنيوي نيز بركنار نبود. همانطور كـه  
هاي بعدي مسلمانان در سرزمين بيزانس غلبه داشت. سـربازان اسـالمي    اخير در جنگ ي نبهج

نخستين خود، بارها در قرون بعدي در نزديك ديوارهاي قسطنطنيه آشـكار   ي بعد از محاصره
  شدند، ولي كار مهمي انجام ندادند.

نطنيه بـه آن تحقـق   عالوه بر اين، فتح اسالمي بزرگي كه تركان عثماني با استيالي بر قسط
د. تركـان  را همـوار كـر  بخشيدند، راه براي حمله پيروزمندانه ايشان به سـوي بالكـان و اروپـا    

پـيش رونـد، و بيشـتر    » ويـن «عثماني بعد از آن توانستند به نقاط دوري تا قلـب اروپـا و شـهر    
اسالمي را بعد  هاي واقع در قلمرو دانوب را فتح كنند، و از اين راه بزرگترين امپراطوري اقليم

از دوران نخستين تأسيس كنند. اين امپراطوري عظيم، سلطنت مادي و قدرت رزمـي بزرگـي   
  بود.

  در حدود سه قرن فرمانواي بالكان و جنوب شرقي اروپا بودند. خلفاي مجاهد عثماني



  سقوط غرناطه

  آخرين پايگاه اسالم در اسپانيا

  )م 1492 -هـ  897(

آورتـر   انگيزتر و گريه تر و غم اي وحشتناك ريخ اسالم، حادثهدر ميان حوادث دردناك تا
هـائي زيبـائي از    تاريخ انـدلس صـحنه   اندلس (اسپانيا) نيست. در صفحات ي از سقوط غرناطه

بازي و شهادت در راه دين و وطن هسـت.   شجاعت و آزادي و بزرگواري و فداكاري و جان
دني عظيم پديد آوردنـد، و چنـدين نسـل    داستان ملتي بزرگ كه چند قرن در آن سرزمين تم

بردند. ولي كم  همچنان آقاي جزيره بودند و در گوشه و كنار آن با عزت و عظمت به سر مي
هـاي آن يكـي بعـد از ديگـري از      كم در مقابل دشمن، نيروي خود را از دست داد، و پايگـاه 

ارهـاي  ن ديوهـاي متالشـي شـده خـود كـه در ميـا       ميان رفت، سپس كه چشم گشود جز پاره
  مصون مانده بود، چيزي نديد. »غرناطه«آخرين قلعه اسالمي 

كـاخ  » الحمراء«ها عروس اندلس بود كه با  قرن غرناطه شود: مصيبت از اين جا شروع مي
كـرد، و بـا مراكـز علمـي و      مجلل و با عظمت خود بـر سرنوشـت ملتـي عظـيم حكومـت مـي      

  پاشيد. اسپانيا و جنوب اروپا مي ي زيرهمدارسش، نور علوم و فنون را به نقاط مختلف ج
ولي كار آن به جائي رسيد كه تنها دولت اسالمي در سراسر اسپانيا بود. به طـوري كـه در   

م خود را تنها ديد و از هرگونه ياور محروم بود. سپاهيان مسـيحي از هرطـرف آن    1491سال 
ت الحمـرايش را زيـر نظـر    را احاطه كرده بود، و آزادي را از وي سلب نموده، كاخ بـا عظمـ  

داشـت.   داشت، و همين نيز پايان كار غرناطه و سقوط اسالم را در سراسـر انـدلس اعـالم مـي    
گوئي تقدير بر آن نوشته بود كه گور اسپانياي اسـالمي و تمـدن درخشـان و علـوم و فنـون و      

  تمام مظاهر مجد و عظمت آن باشد.
  عت روي به انحالل و نابودي نهاده بود.ن دولت اسالم در اسپانيا، به سرمدتي قبل از آ

كـرد. در اواخـر قـرن     ها و مرزهاي آن پيوسته به دست اسپانياي مسيحي سـقوط مـي   پايگاه
پانزدهم ميالدي جز مملكت كوچك غرناطه كه داراي چند شهر و مرز بود چيزي از آن باقي 

  نمانده بود.
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ملكـت آراگـون و كاسـتيل    سپس كشمكش اخير به وقوع پيوست، و اسپانياي مسيحي با م
  متحد گرديد.

در  آراگـون پادشـاه  » فرديناند پنجم«كاستيل و  ي ملكه» ايزابيال«اين اتحاد هم با ازدواج 
  م انجام گرفت. اين دو نفر بودند كه بعدها به شاه و ملكه كاتوليك مشهور گشتند. 1479سال 

اسپانيا، آتش تعصب دينـي  دادن به ملت مسلمان  جنگ با مملكت غرناطه و خاتمه ي برنامه
ور ساخته بود. از اينجـا بـود كـه اسـپانياي مسـيحي تصـميم        و ملي را در اين شاه و ملكه شعله

گرفت ضربت قاطع خود را در اندلس بر اسالم وارد سازد. به دنبال ايـن فكـر سـپاهيان متحـد     
  ها به سوي غرناطه سرازير شدند. آن

در آن بـه اوج   گريبان بود. اختالفات داخلـي  به ملمكت غرناطه با وضعي اسف بار دست 
هاي خانوادگي آن را متالشي ساخته، و آن را به دو قسـمت   ها و جنگ ه، و رقابتخود رسيد

و بعضـي از  » غرناطـه «هـا   تقسيم كرده، هر قسمت چشم بـه ديگـري دوختـه بـود. يكـي از آن     
شـجاع بـر آن حكومـت     ملحقات آن بود كه ابوعبداهللا محمد بن سعد معروف به (زغل) يعني

  كرد. مي
لشكر كشيده، و بر » غرناطه«چند سال قبل از اين تاريخ براي تصرف  و ايزابيال فرديناند

و » منكـب «و » دشـت آش «م) و  1489هــ (  892نيرومندترين مرزهاي اندلس در سـال  » مالقه«
(دسـامبر   هــ  895در محـرم سـال   » بسـطه «سپس بـر   ،م) 1489هـ ( 894در اواخر سال » المريه«

  رسيده بود.در اسپانيا ) دست يافته بودند، و در آخر نوبت غرناطه آخرين سنگر اسالم 1489
پيش از اين با مسـيحيان سـازش كـرده و از    » اندنيفرد«غرناطه ابوعبداهللا محمد با  حكمران

هـ شاه و ملكه كاتوليك سفيري بـه   895اوائل صفر  1490. در آغاز سال نمود  آنها اطاعت مي
ها تسليم نمايـد، و او   را به آن» الحمراء«نزد ابوعبداهللا اعزام داشتند و از وي خواستند كه كاخ 

  ها باشد. در غرناطه تحت الحمايه آن
اين حكمران ضعيف آخرين پادشاه اسالم در اسپانيا بود كه با مصائب و حوادث دردناكي 

شـكني ديـد. بـه همـين      پيمـان  مواجه گرديد، و از طرف شاه و ملكه مسيحي انواع دوروئـي و 
  آميز را رد كرد. جهت اين درخواست توهين
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هـا نيـز همگـي     ها به مذاكره پرداخـت. آن  سپس بزرگان و فرماندهان را جمع كرد و با آن
شان تا سرحد مرگ اعـالن   نظر او را تأييد كردند و عزم راسخ خود را در دفاع از وطن و دين

  داشتند.
مادگي ملت تصميم به جنگ و جهاد گرفت. جنـگ شـروع شـد و    بدينگونه ابوعبداهللا با آ

ها و مسيحيان به وقوع پيوسـت كـه طـي     م) چندين پيكار ميان غرناطي 1490هـ ( 895در سال 
  قدم نشان دادند و تعدادي دژ را پس گرفتند. آن مسلمانان ثبات

بوهي مجهز در فصل زمستان چند ماه جنگ متوقف ماند، سپس مسيحيان در بهار با سپاه ان
وبي غرناطـه فـرود آمدنـد    به توپ و ساز و برگ كافي روي به غرناطه نهادند، و در دشت جن

  م) سپس شهر را سخت به محاصره گرفتند. 1491هـ مارس  896خر سال (جمادي اآل
در آن نقطه، شهر كوچكي با برج و بار و براي سپاهيان خـود بنـا كـرد و آن را    فرديناند 

هاي مذهبي باشد و بدينگونـه   يا ايمان مقدس نام نهاد تا رمز جنگ )SANTA FE( سانتافي
  .)1(آخرين كشمكش ميان اسالم و مسيحيت در اسپانيا پديد آمد

پـذيرد. چـون سـپاهيان مسـيحي بـا سـاز و        ترديد نبود كه آن كشمكش به زودي پايان مي
، ولـي غرناطـه   برگ كافي و خواربار الزم ماننـد مـوج اطـراف غرناطـه را فـرو گرفتـه بودنـد       

  توانست با مدافعان اندك و نفرات و خواربار محدودش مقاومت كند. نمي
با اين وصف غرناطه پيش از آن كه تمام قدرت بشري را از دست بدهد، حاضر به تسـليم  
نبود. از اين رو دفاع آن يكي از بهترين مقاومتي بود كه در تاريخ شـهرهاي محاصـره شـده و    

                                           
عربي مفصـلي هـم در خصـوص     ببينيد. تاريخ 615 - 612، ص 2تفصل اين حوادث را در نفح الطيب ج  -1

ايـن كتـاب پنجـاه و    ». بنـي نصـر  لة اخبار العصر في انقضاء دو«سقوط اندلس و غرناطه نوشته شده به نام 
هـ  947شش صفحه است و مؤلف آن شناخته نشده، ولي در انتهاي آن نوشته است در جماي اآلخر سال 

راين، روايات آن تقريباً معاصر اسـت: ظـاهر   يعني پنجاه سال بعد از سقوط غرناطه نگاشته شده است. بناب
اينست كه كتاب تأليف يكي از بزرگاني است كه در غرناطه باقي ماندند و ناگزير شدند به كيش نصـارا  

ها روحاً و فطرتـاً مسـلمان ماندنـد، بـا ايـن وصـف مؤلـف مزبـور از اظهـار نـام خـويش             درآيند. ولي آن
 ي م از روي تنهـا نسـخه   1863آلماني مارك ميللر در سال خودداري كرده است. اين كتاب را مستشرق 

  منتشر ساخته است. اسكوريالموجود در كتابخانه 
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نحصـر بـه تحمـل مصـائب محاصـره و      ته، شناخته شده است، اين دفاع مهاي از ميان رف پايگاه
شد.  مات مدت هفت ماه نبود، بل منجر به يك سلسله اقدامات جنگي و متهروانه هم مييالنام

بيـرون   ها براي جنگ با دشمن محاصـره شـده  به اين معني كه مسلمانان در خالل محاصره بار
هـا و   انداختنـد و نقشـه   ها كشت و كشتار به راه مي بردند و در محالت آن رفتند. يورش مي مي

  گشتند. مي تدابير جنگي ايشان را بهم زده و باز
دادنـد، بـه    ها منتهاي شجاعت و تهور را نشـان مـي   جنگجويان مسلمين در اثناي اين جنگ

گرديد. مردان دالوري كه بازماندة سلحشـوران   طوري كه باعث وحشت و شگفتي دشمن مي
هـاي درخشـان دالوري و مردانگـي بـه شـمار       مي بودند، و در قرون وسط چهرهاسپانياي اسال

  رفتند. مي
روح سلحشوري در آن لحظات حساس، در يك جنگجوي بزرگزادي جلـوه كـرده بـود    

نام داشت كـه    موسي بن ابي الغسانكه سرشار از عزم و شجاعت و شهامت بود. اين مرد 
و يكي از افراد دودمان دليـري بـود كـه بـه دشـمني      هاي خاندان شاهي بازمانده  خود از شاخه

  عميق با مسيحيان معروف بودند.
دانست كه وطن عزيزش به دست كافران بيفتـد. در   موسي مرگ را صد بار بهتر از آن مي

رسيد. او  آن روز ميان دالوران غرناطه كسي در پرتاب نيزه و اسب سواري به پاي موسي نمي
اش، مـورد توجـه مـردم غرناطـه و اعجـاب       داشتني و هيكل مردانـه  تبا اندام زيبا و قيافة دوس

  هاي شهر بود. خانم
او از همان هنگام كه ابوعبداهللا محمـد بـه تخـت حكومـت غرناطـه نشسـت، از سـازش و        

مند بود. او سعي داشت روح جنگجوئي و دالوري غرناطه و  اطاعت وي با پادشاه مسيحي گله
هاي اعزامـي غرناطـه بـه سـرزمين      د. شخصاً فرماندهي ستونتمرين جنگي را در مردم پيدا كن

گرفـت، و در نقـاط مجـاور غرناطـه دژهـاي نظـامي و نگهبانـان آن را         دشمن را به عهـده مـي  
 LAبا انبوه سپاه خـود در دشـت غرناطـه (    فرديناند پنجمساخت، هنگامي كه  غافلگير مي

VEGAوعبداهللا نيـز سـران سـپاه خـود را     ) ظاهر شد، از ابوعبداهللا خواست كه تسليم شود. اب
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گفت:  ت با ايشان فرا خواند. در اينجا فرياد موسي برخاست كه ميوربراي تعيين تكليف و مش
  پراني متولد شده است. سواري و نيزه بگذاريد پادشاه مسيحيان بداند كه عرب براي اسب«

هـم گـران    اگر چشم به شمشـيرهاي مـا دوختـه اسـت، بايـد آن را دريافـت كنـد و بسـيار        
  دريافت نمايد.

هاي مجلل بـه حـال    هاي غرناطه بميرم، ولي در كاخ دانم كه در ميان ويرانه اما من بهتر مي
سخنان او با غريو شادي افسران ديگر و حضار تأييد شد، ». خضوع در برابر دشمنان دينم نمانم

ان وزراء خـود بـه   و بار ديگر روح جنگجوئي غرناطه گل كرد. ابوعبداهللا هم تحت تأثير هيج
  پادشاه مسيحي پيغام داد كه تا سرحد مرگ خواهند جنگيد.

سر و صداي جنگ، غرناطه را فرو گرفت. موسي فرماندهي سواره نظام را به عهده داشت. 
هاي مجـاور دشـمن پـيش بـرد، تـا ايـن كـه نـامش رعـب و           بارها قواي خود را تا ژدها و قلعه

اش شور و هيجان در مردم غرناطـه   هاي مظفرانه توحشت در دل دشمن برانگيخت، و بازگش
  پديد آورد.

هـاي اطـراف شـهر     كـردن مـزارع و غلـه    هاي اعزامي خود را به منظور تلف فرديناند ستون
ــي ــم ســتون    گســيل م ــد. موســي ه ــا محاصــره را شــديدتر كن ــراي   داشــت ت ــاي خــود را ب ه

  داشت. اعزام مي بردن خواربارش ساختن قواي او و قطع مواصالت و از ميان ناراحت
پـر  را گـذرد)   (نهري كه از كنـار غرناطـه مـي    شنيلولي سپاهيان نصارا اندكي بعد دشت 

كردند و فرديناند تصميم گرفت همه كوشش خود را براي سقوط غرناطه بـه كـار بـرد، و تـا     
ش و با اطـراف آن ماننـد بسـطه و وادي آ   همه شهرها و دژهاي اسالمي واقع در نزديك شهر 

  امه و غيره تسليم نشود، دست از محاصره برندارند.لوشه و ح
چنانكه گفتيم اين نقاط سرانجام به دست نصـارا افتـاد. عمـوي ابوعبـداهللا محمـد (مـوالي       

كليــه اراضــي خــود را بــه مســيحيان تســليم نمــود و » وادي آش«و » بشــرات«عبــداهللا) پادشــاه 
هـاي نصـارا در تنگـه جبـل      شـتي بدينگونه ارتباط غرناطه از ناحيه دريا و خشكي قطع شـد. ك 

الطارق و اطراف آن به حركت درآمد، تا مانع رسـيدن هرگونـه كمكـي از جانـب مسـلمانان      
افريقــا بــه غرناطــه شــوند. تنهــا راه بشــرات جنــوبي از ســمت كــوه اشــلير (بــه نــام كــوه يــخ   
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Nevadasierra   را بـه  ) در مقابل غرناطه باز بود كه با دشواري قسمتي از مايحتـاج و خواربـار
  رساندند. شهر مي

ل كرد. تـا ايـن   مشهر محصور چند ماه، مشكالت و مصائب محاصره را با صبر و ثبات تح
ه پـر از بـرف شـد و گرسـنگي و مصـيبت اهـالي شـهر        ردكه فصل زمستان فرا رسيد و كوه و 

محصور باال گرفت. در اين هنگام حكمران غرناطه (ابوالقاسم عبدالملك) روزي بـه مجلـس   
  آمد و اظهار داشت كه موجودي خواربار جز براي چند ماه، كافي نيست. حكومتي

هاي لشكر و عموم مردم راه يافته، و دفاع بيهوده است. ولي موسي طبـق   حالت يأس به دل
اي در  معمول اعتراض كرد و گفت دفاع از شهر امـري ممكـن و واجـب اسـت، و روح تـازه     

نيز تسليم آن جنبش روحي شـد، و دفـاع از شـهر را    فرماندهان و رؤسا دميد. ابوعبداهللا محمد 
  به فرماندهان واگذار نمود. موسي هم طبق معمول فرماندهي سوارگان را به عهده گرفت.

از جمله همفكران او نعيم بن رضوان و محمد بن زائده بودند كه هردو از دالوران عصر به 
د و سوارگان خـود را شـبانه روز   نيهاي شهر را بگشا ستور داد دروازهرفتند. موسي د شمار مي

  باش نگاه داشت. ها به حال آماده در مقابل آن
زدن بـا سـواران    شد، با يك چشـم بـه هـم    همين كه ستوني از سربازان مسيحي نزديك مي

ساخت، و صفوف مسيحيان را متالشي  برد و ضربات خود را وارد مي ايشان هجوم مي خود بر
جائي جز همين زمين كه در آن قرار گرفته ايم براي ما «فت: گ نمود. او به سواران خود مي مي

  ».نمانده است، وقتي آن را هم از دست داديم نام و وطن خود را از دست داده ايم
نيروهـاي خـود بـه ديوارهـاي شـهر يـورش بـرد.        بـا  در آخر فرديناند پنجم ديـد كـه بايـد    

هـا   ا قـرار داشـتند بـه مالقـات آن    هـ  مسلمانان نيز در حالي كه ابوعبـداهللا و موسـي در رأس آن  
ار مهـم محلـي درگرفـت.    كشتافتند. ميان دو طرف در دشت  واقع در بيرون غرناطه چندين پي

ها موسي طبق معمول روح جنگ بودند ابوعبداهللا گـارد پادشـاهي را    سوارگان و در رأس آن
  گشت. گير بود كه هر وجب زمين از خون دو طرف رنگين كرد. جنگ چنان پي رهبري مي

هـا بـه سـرعت متالشـي      ها اعتماد كـرد. آن  شد به آن پيادگان مسلمين ضعيف بودند و نمي
  شدند و به اين طرف و آن طرف گريختند.
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هــا پيــروي نمــوده و تــا  ســواران گــارد شــاهي بــه ســركردگي خــود ابوعبــداهللا نيــز از آن 
گـرد آورد و بـراي   كوشيد كه پراكندگان را  هاي شهر عقب نشستند. موسي بيهوده مي دروازه

  ها مقدس بود، فرا خواند. دفاع از وطن و زنان و آنچه در نزد آن
او خود را در وسط ميدان با سواران فداكار خود كه تعدادشان كـاهش يافتـه بـود، و بقيـه     

  مجروح شده بودند، تنها ديد. در اين هنگام با خشم و يأس ناگزير شد به شهر بازگردد.
هاي شهر را محكم بستند، و با ناراحتي پناه بـه ديوارهـاي آن    ازهمتعاقب آن مسلمانان درو

بردند. مسيحيان هم عزم خود را بـراي ادامـه محاصـره شـهر جـزم كردنـد، و بـا تمـام وسـائل          
و عالئق و ارتباط آن را با خارج قطـع نمودنـد. مسـلمانان در     محاصره را تنگ كردند ي حلقه

ت بـه گريبـان بودنـد تـا آن كـه حالـت يـأس بـر         داخل شهر با گرسنگي و يأس و بيماري دس
  همگي چيره شد.

اعيان تشـكيل داد و حضـار در سـالن     در اينجا ابوعبداهللا مجلسي از بزرگان سپاه و فقهاء و
. ابوالقاسـم  گرد آمدنـد.  شد شان خوانده مي در حالي كه آثار يأس در چهره» الحمراء«بزرگ 

از لحاظ كمبود مواد غذائي و خطري كه مردم ها شرح داد كه وضع شهر  عبدالملك براي آن
  در جلو دارند، چگونه است.

حاضران هم اعتراف كردند كه مردم پس از اين قادر نيستند مصـائب دفـاع از شـهر را بـه     
ها جز تسليم يا مرگ چاره ندارنـد. از ايـن رو همگـي تصـميم بـه تسـليم        عهده بگيرند، و آن

  گرفتند.
تنهائي در مقام اعتراض برآمد و طبق معمول خواست تا براي ولي موسي بن ابي الغسان به 

  آخرين بار اميد و شور و شوق را با سخنان خويش در كالبد آنان بيدار نگاه دارد.
يده است. ما همه سرگفتن از تسليم ن هنوز وقتي سخن« از جمله سخناني كه گفت اين بود:

اريم كه بسيار اتفاق ميافتد بدان وسـيله  جهات كار را از دست نداده ايم. بل ما هنوز موردي د
دهد، و آن هم شجاعت ماست. بايد به مردم اسلحه داد و همگي تا آخرين  اي روي مي معجزه

نفر با دشمن بجنگيم. براي من از اين كه در شمار مدافعان غرناطه درآيم، بهتر است تـا جـزو   
  ».كساني باشم كه شاهد تسليم آن باشند
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سـاخت كـه آرزوي    نوبت مؤثر واقع نشد. او مرداني را مخاطب مـي  ولي سخنان او در آن
ها جاي گرفته، و هرگونه شوري در ايشان فـروكش كـرده و حالـت يـأس      زندگي در دل آن

  كردند. ها دست داده بود، و ديگر اعتنائي به نصيحت بزرگان نمي كامل به آن
و تصميم به تسـليم گرفـت، و   زيرا ابوعبداهللا پادشاه غرناطه گوش به رأي جماعت فرا داد 

  ابوالقاسم عبدالملك را به نزد پادشاه نصارا فرستاد تا با وي در باره شروط تسليم گفتگو كند.
فرديناند، پنجم با مسرت او را پذيرفت. سراسر غرناطـه بـه هيجـان آمـد. وزيـر برگشـت و       

ن دو فرقه تا هفتـاد  آخرين شروطي را كه پادشاه نصارا پذيرفته بود آورد. بدينگونه: جنگ ميا
هـا   ها نرسـيد، آن  روز متوقف بماند، و اگر در اين مدت كمكي از ناحيه مسلمانان افريقا به آن

غرناطه را تسليم نمايند و به اطاعت پادشاه نصارا درآيند. تمام اسيران نصارا و مسـلمين بـدون   
  شوند. فديه آزاد مي

تواننـد احكـام دينـي و     د بـود، و مـي  مسلمانان از لحاظ جان و مال و ناموس ايمـن خواهنـ  
غيره را قضاوت خود را حفظ كنند. با آزادي شعائر مذهبي خود از قبيل نماز و روزه و اذان و 

هـيچ مسـيحي نبايـد وارد مسـاجد و منـازل      مانـد.   د محفـوظ مـي  جسـ دهند. احترام م انجام مي
  مسلمين شود.

تا مدت سه سـال پادشـاه مسـيحي     حاكم مسيحي يا يهودي نبايد بر مسلمانان گماشته شود.
  گذارد تا اگر خواستند به افريقا كوچ كنند. در اختيار مسلمانان مي كشتي

شدن ننمايند. و بايد پاپ بـا ايـن شـروط موافقـت كنـد.       هيچ مسلماني را ناگزير به مسيحي
ترك گويد و در آنجـا بـه سـر    » بشرات«همچنين موافقت شد كه ابوعبداهللا غرناطه را به قصد 

رد. و غرناطه پانصد نفر از اعيان خود را به عنوان خلوص و انقياد به نزد پادشاه مسيحي گسيل ب
  .)1(دارد

تنظيم شده بود و بدون شك بهتـرين راه  » غرناطه«اين خالصه شروطي بود كه براي تسليم 
ممكن در آن لحظه حساس براي حصول نتيجه بود، البته اگر نصـارا در پيمـان خـود خلـوص     

                                           

االنـدلس و تـاريخ العـرب     يـة نهـا «. مـا در كتـاب    616، ص 2، نفح الطيب، ج 50 – 48اخبار العصر ص  -1
  تمام اين شروط را از روي نسخه كاستيلي آورده ايم.» المتنصرين
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ها همگي فريب و خيانـت بـود. و پـس از چنـد      دادند! ولي خواهيم ديد كه اين پيمان ينشان م
  سال كه از تسليم غرناطه گذشت، همه نقض شد.

اي كه رؤسا در لحظه حساس تشكيل  اين موضوعي بود كه موسي بن ابي الغسان در جلسه
بـه محـو و نـابودي    داده بودند تا شروط تسليم را امضاء كنند، ودولت و ملت خود را محكوم 

  نمايند، به زبان آورد.
خـود را بگيرنـد. ولـي موسـي      ي در اين هنگام بسياري از حضار نتوانستند جلو گريه و ناله
اي بزرگـان! شـيون كـار زنـان و     «همچنان گرفته و ساكت بـود، و خطـاب بـه حضـار گفـت:      

ده، بـل بـراي   هائي داريم كه براي ريختن اشـك خلـق نشـ    كودكان است، ما مرد هستيم و دل
  ريختن خون آفريده شده است.

خود را باخته است كه محـال اسـت بتـوانيم غرناطـه را      ي بينم كه ملت چنان روحيه من مي
نجات دهيم. ولي يك چيز براي اشخاص بزرگ هست و آن هـم مـرگ شـرافتمندانه اسـت.     

نقريب سرزمين پس بگذاريد در حال دفاع از آزادي و انتقام از مصائب غرناطه جان بدهيم. ع
ما فرزندان خود را از زنجير بيداد دشمن فاتح آزاد خواهد ساخت. اگر يكي از ما نتواند قبري 

شود. خدا نكنـد   هايش را بپوشاند، ولي آسماني كه او را بپوشاند معدوم نمي بيابد كه استخوان
  ».روزي بگويند اشراف غرناطه ترسيدند كه در راه دفاع از آن جان بدهند

وسي ساكت ماند، و سكوت مرگ بر مجلس حكمفرما شد. ابوعبداهللا نگاه خود را سپس م
اي  به اطراف برگردانيد، و ديد كه حالت يأس بر همه مستولي شده اسـت، و هرگونـه حماسـه   

  هاي شكسته فروكش كرده است. در آن دل
لقضـاء اهللا   رادوال  ال الـه اال اهللا، محمـد رسـول اهللا   در اين جا بـود كـه فريـاد زد اهللا اكبـر،     

. خدا خواسته است من بدبخت باشم و سلطنت به دست )گيرد چيزي جلو مشيت الهي را نمي(
آري، چيزي جلو مشـيت  » اهللا اكبر«من از ميان برود! ساير بزرگان هم به دنبال آن فرياد زدند: 

د، و ها را خدا خواسـته اسـت بايـد بشـو     گيرد! همگي تكرار كردند كه سقوط آن الهي را نمي
الهي نيست، و شروط پادشاه نصارا هم بهترين چيزي اسـت كـه    ي هيچ راه فراري هم از اراده
  ممكن است به دست آورد.
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خواهند شروط تسليم را امضاء كنند برخاست  ها مي وقتي موسي بن ابي الغسان ديد كه آن
خـود عمـل    ي و با خشم فرياد زد: خود را فريب ندهيد و گمان نبريد كه مسـيحيان بـه وعـده   

  كنند، و اعتماد به شهامت پادشاه ايشان مكنيد. مي
زيرا در مقابل ما تاراج و نابودي شهر ما و  ترسيم؛ ترين چيزي است كه از آن ميمرگ كم

احترامي به زنان ماست، در مقابل مـا ظلـم و    هاي ما و بي ساختن مساجد ما و خرابي خانه آلوده
مـا توسـط   ندان اهـا و كشـتن و سـوز    زنجيرهـا و زنـدان   هـا و  ستم و تعصب وحشيانه و تازيانـه 

  قرار دارد.مسيحيان 
ها اموري است كه حد اقـل   ي است كه عنقريب خواهيم ديد، و اينملها مصائب و مظا اين

اما من بـه خـدا هرگـز آن را    «بينند.  ترسند، مي اين نفوس ضعيف كه از مرگ سعادتمندانه مي
  ».نخواهم ديد

را » بهواالسـود «، و در حالي كه گرفته و غمگـين بـود حيـاط    سپس مجلس را ترك گفت
پيمود و بدون اين كه اعتنا به كسي بكند يا سخن بگويـد بـه راه روهـاي خـارجي (الحمـراء)      

در خانه سالح پوشيد و سوار اسب محبوب خود شـد، و   .اش بازگشت آمد، و از آنجا به خانه
خارج شد. ديگر نه كسي او را ديد و نـه  » لنبيرها«هاي غرناطه از دروازه  پس از پيمودن خيابان

  بعد از آن خبري از وي شنيدند.
، ولـي  )1(دهـد  اين چيزي است كه تواريخ عربي از پايان كار موسي بن ابي غسان خبر مـي 

پرتـوي بـر سرنوشـت او افكنـده و     » انتونيو اجا پيدا«يك مورخ قديمي اسپانيائي به نام اسقف 
گان اسپانيائي در حدود پانزده نفر در همان وقت شب از كنـار نهـر   ستوني از سوار«گويد:  مي

  گذشت. مي» شنيل«
آيد و از سر تا قدم غرق در سالح  ها در روشني شفق سوار مسلماني ديدند كه پيش مي آن

است. كاله خود پوشيده و نيـزه بـه دسـت گرفتـه، و اسـب نيرومنـدش نيـز ماننـد خـودش در          
. سـواران اسـپانيائي از وي خواسـتند ايسـت كنـد و خـود را       پوشش با صالبت فرو رفته اسـت 

  ها نداد. معرفي نمايد. ولي سوار مسلمان جوابي به آن

                                           
  ).394، ص 3كند (ج  روايت كندي اسپانيائي است كه مصادر غير معروف عربي از آن نقل مياين همان  -1
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ها افكند و يكي از آنان را با نيزه از روي زين برداشت و به زمين  سپس خود را به ميان آن
ي او اهميت به افكند. آنگاه بقيه را مورد حمله قرار داد. ضربات وي خونين و كاري بود. گوئ

خواست برگردد، جز اين كه بكشـد و خـون بريـزد.     داد، و نمي داشت نمي هائي كه برمي زخم
جنگيد، و انتظار نداشت بماند تـا از نتيجـه پيـروزي خـود      مثل اين كه وي فقط براي انتقام مي

  مند گردد. بهره
هـا را تلـف    ز آنبرد تا ايـن كـه بـيش از نيمـي ا     بدينگونه وي همچنان به سواران حمله مي

كرد. ولي خود او در آخر جراحت خطرناكي برداشت، و با يك ضربت ديگر از اسب به زير 
افتاد او قبل از اين كه جان دهد روي دو زانو نشست و خنجر كشيد و از خود دفاع كرد، ولي 

خواست به دست دشمن اسير گردد، با جهش خـود   چون ديد كه نيرويش كاهش يافته و نمي
  م بر اثر سنگيني سالحش به اعماق نهر فرو رفت.دميان آب نهر افكند و در را به 

گويـد   بـود، و مـي   موسي بن ابي الغسـان گويد: اين سوار جنگجـو   روايت مذكور مي
هـا بودنـد اسـب كشـته شـده او را       برخي از اعراب مسـيحي شـده كـه در لشـكرگاه اسـپانيائي     

باشـد، جـز ايـن كـه حقيقـت مطلـب همچنـان         شناختند. اين روايتي است كه قابل مالحظه مي
  .)1(ناشناخته مانده است

م) در روز دوم  1491دسـامبر   -هــ   897بدينگونه غرناطه سقوط كرد و تسليم شد (صـفر  
ها و دژهـاي آن را   مسيحيان وارد غرناطه شدند. كاخ الحمراء و بقيه كاخ 897ربيع االول سال 

تـرين   مرتفـع » بـرج الحراسـه  «س را در بـاالي  اشغال كردند. سپس صليب و پرچم يعقوب مقد
هاي آن برافراشتند. پرچم مسيحيت در باالي قلمرو اسـالم بـاال رفـت و دولـت اسـالم در       برج

هم پيچيـده شـد! و    اندلس به انتها رسيد، و آن صفحه با عظمت و جاويدان از تاريخ اسالم در
ميراث درخشان به كلي از ميـان  آن تمدن درخشان اندلس و ادبيات و علوم و فنون و همه آن 

  رفت.

                                           
1- IRVING: CONQUEST GRANADA. CH. 97 
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موسـي  و اين بود داسـتان قهرمـان آن    غرناطه،آور  اين بود سرگذشت تأثرانگيز و گريه

. داسـتان قهرمـاني مسـلمان كـه بهتـرين نمونـه دالوري و زيبـاترين معنـي         بن ابـي الغسـان  
  و شهامت بود. بازي فداكاري و خلوص و جان

اي براي قهرماني و دالوري مسيحيت به  را نمونه يادورسيد كمپهاي اسپانيائي  اگر افسانه
داند، سرگذشت تأثرانگيز قهرمان غرناطي و  شمار آورده است، و او را قهرمان ملي اسپانيا مي

مقام واالي او طوري است كه به حق بايد او را بهتـرين نمونـه قهرمـاني اسـالم دانسـت، و بـه       
  ملي اندلس نيز هست. او قهرمانهمين جهت 



  پيكار القصر

  يا

  جنگ وادي المخازن

  نبرد مسلمانان شمال افريقا با استعمار پرتقال

  )م 1578 -هـ  986(

هنگامي كه تصادم طوالني كه چند قرن ميان اسپانياي اسالمي و اسپانياي مسـيحي درگيـر   
و » انـد ينفرد«آخرين پايتخت اسـالمي توسـط   » غرناطه«بود، به نتيجه قطعي رسيد، و با سقوط 

م، دولت اسالمي در انـدلس پايـان يافـت، سياسـت پيروزمندانـه       1492در آغاز سال » يزابيالا«
هاي ديگري از فتح و توسعه در خارج  هاي عظيم خود، متوجه افق اسپانيا، بعد از تحقق خواب

  شبه جزيره اسپانيا شد.
ـ اسپانيا در همان سال كه غرناطه سقوط كرد توانست عالم جديد را به وسـيله    ومپسكول

بـا كشـف عـالم جديـد ثـروت       .كشف كند و بر قسمت عظيمي از اقطار و جزائر دسـت يابـد  
قانع نسـاخت و در آنجـا    شد. اين نعمت پردامنه اسپانيا را زيرحساب آن به سوي اسپانيا سرا بي

به  ها وندالو ها  رومياي نهائي داشت كه قبل از آن  زيرا پيوسته نظر به نقطه توقف نكرد؛
وخته بودند. و آن اين كه نفوذ خود را بـر كرانـه ديگـر هـم گسـترش دهـد، و اگـر        آن نظر د

  توانست روش استعماري روم را در ناحيه غربي شمال افريقا بازگرداند.
قـال) در شـبه   عالوه، اسپانيا در اين ميدان اندكي از همسـايه مسـيحي كوچـك خـود (پرت    

توانسـت در  » موحدين«د از زوال قدرت زيرا اين مملكت تازه كار بع جزيره عقب مانده بود؛
  هاي اسالمي در ايالت غربي اسپانيا خاتمه دهد. كمتر از يك قرن به سرنوشت پايگاه

را متصرف شد، و به دنبـال   ليسبون» لشبونه«يا » اشبونه«م نخست  1147پرتقاليان در سال 
  غرب، دست يافت.در » شنتمريه«و » شلب«سپس » يابره«و » شنترين«آن بر 

بدينگونه هنوز قرن سـيزدهم مـيالدي بـه نيمـه نرسـيده بـود كـه پرتقـال بـه قـدرت نهـائي            
مسلمانان در اين قسمت غربي از شبه جزيره اسپانيا، پايان داد، و متعاقب آن بـه تقويـت خـود    

هاي استعماري دست يازد. اين در موقعي بود كه همسـايه بـزرگ    پرداخت، تا بتواند به جنگ
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ي مدت دو قرن آخر را سرگرم كشمكش با اسپانياي اسالمي بود، و فقـط  وي، اسپانياي مسيح
  تا اواخر قرن پانزدهم بود كه از آن فراغت يافت.

شـود. در   بينيم پرتقال از اوائل قرن پانزدهم وارد اين ميدان مي به همين جهت است كه مي
ابوسعيد بن احمـد   پادشاه پرتقال طبق پيماني كه با سلطان يوحنا اولهـ)  808م ( 1315سال 

را بعـد از محاصـره طـوالني كـه     » سـبته «ها  پادشاه مسلمان مغرب (شمال افريقا) بست. پرتقالي
  چند سال طول كشيد، متصرف شدند، و مسجد جامع آن را تبديل به كليسا كردند.

دست يافتند، سابقه نداشت كه اين مرز نيرومند » سبته«ميالدي كه مسلمانان بر  711از سال 
ها بر اين شهر، سرآغاز يك سلسله حمالت  دست غير مسلمان سقوط كند. استيالي پرتقاليبه 

هـا بـا حمـالت     ها بر سواحل غربي شـمال افريقـا بـود كـه پرتقـالي      تجاوزكارانه استعماري آن
دريائي و اكتشافي خود به ابتكار هنري مشهور به دريانورد پسر يوحنا اول پادشاه پرتقال خود 

  هيا كرده بودند.را براي آن م
م فرماندهي چندين هيئت دريائي را كـه سـواحل غربـي شـمال      1418اين فرمانده از سال 

بـراي اولـين بـار بـه عهـده       ،و غيـره را پيمودنـد  » ماديرا«افريقا و جزائر نزديك به آن مانند 
  گرفت. اين اكتشافات سرآغاز كشف راه دريائي هند توسط پرتقال هم بود.

) 876( 1471استيال يافتنـد. در سـال   » طنجه«ها بر حدود  هـ) پرتقالي 869م ( 1464در سال 
سـرازير  » سـوس «را نيز متصرف شدند، و همان وقت از سـمت جنـوب بـه طـرف     » اسيال«مرز 

  گرديدند، و بر قسمتي از نقاط حساس آن دست يافتند.
سال پس از آن پياده شدند، و سه » ازمور«ها در نزديك  هـ) پرتقالي 907م ( 1502در سال 

اشغال نمودنـد،   1507را در سال » آلفي«و » اقادير«را تصرف كردند. آنگاه بندر » عرأش«مرز 
از آنجـا كـوچ كردنـد.     1514را به تصرف آوردنـد. سـپس در سـال    » ازمور« 1513و در سال 

  ها توانستند بر قسمت اعظم سواحل غربي شمال افريقا مسلط گردند. بدينگونه پرتقالي
اي كـه   گرفت. انگيزه گري سرچشمه مي الت تجاوزكارانه پرتقال از انگيزه صليبياين حم

دانـيم كـه    هاي پرتقال با مسلمانان در ايالت غربي اندلس (اسپانيا) حكمفرما بود. مـي  در جنگ
پرتقــال بعــد از فــتح ليســبون و بــايره و شــنترين و غيــره، نتوانســت بــر مســلمانان غلبــه يابــد و  
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را برچيند، مگر به كمك حمالت مختلف صليبي كه طي آن سـواحل خـود   ها  هاي آن پايگاه
  نهاد. را به سوي شرق پشت سر مي

هـا را،   هـا و جنـگ بـا آن    ها مقاومت در برابر پرتقالي در همان هنگام طبيعي بود كه مغربي
هـا در ايـن حمـالت مربـوط بـه       جهاد و مبارزه ملي و وطني خواهند دانست. پيروزي پرتقـالي 

  ها مخصوصاً توپ بود. جديد آن ي سلحهتفوق ا
هـاي خـود را بـا اسـپانياي اسـالمي پايـان داده و بـا         در اين اوقات اسپانياي مسيحي، جنگ

  م). 1492استيالي بر مملكت غرناطه آخرين دولت اسالمي اندلس، به انتها رسيده بود (
فتوحـات   همين كه اسپانيا از تسـلط بـر اراضـي مفتوحـه اطمينـان حاصـل كـرد، چشـم بـه         

 كاردينال خمنـيس ها در سواحل مغرب دوخت و به دنبال آن دست به تجاوز زد.  پرتقالي
كردند، اميدوار بود كـه حمـالت صـليبي     كه به فرمان او مسلمان مغلوب اسپانيا را مسيحي مي

هـاي   اسپانيا، سواحل شمالي مغرب را اشغال كند، به همان گونـه كـه حمـالت پرتقـال كرانـه     
  ا اشغال نمود.غربي مغرب ر

بـه  » مليلـه «خود را با اسـتيالي بـر حـدود     ي اسپانيا اندكي قبل از آن حمالت تجاوزكارانه
اسپانياي صليبي به فرمانـدهي   ي حمله 1500م). در سال  1490سواحل مغرب آغاز كرده بود (

نيـز حملـه    1509د. در سـال  وانست بندر مرسي الكبيـر را تـرف نمايـ   خود كاردينال خمنيس ت
بـا وضـع   » وهـران «يبي ديگري به فرماندهي اين روحاني متعصب انجام گرفت كه طي آن صل

  دردناكي از خونريزي و كشتار مردم مسلمان آنجا، به تصرف ايشان درآمد.
اهتمام اسپانيا در استيال بر مرزهـاي شـمالي مغـرب مضـاعف      شارلكاندر زمان امپراطور 

ومـت مركـزي مجـزا شـد، و بـه صـورت       آن از تحـت فرمـان حك   ي گرديد، و قسمت عمـده 
هـا را بـه    افكنـد و آن  هاي ضعيف محلي درآمد. اسپانيا ميان امراي اين مرزها فتنه مي حكومت

  انداخت. جان هم مي
پادشاه تونس درگذشت، و پسرانش بر سر تصاحب تخـت پـدر بـه     حفص 1525در سال 

ونس مسلط شـد. در اينجـا   رتكشمكش پرداختند. امير البحر ترك خيرالدين به عنوان پادشاه ب
ابوعبداهللا محمد الحسن از امپراطور شارلكان استمداد نمود. امپراطـور نيـز نيـروي     امير مخلوع
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دريائي به تونس فرسـتاد و خيرالـدين نـاگزير شـد، تـونس را تـرك گويـد. اميـر حسـن هـم           
ــت (    ــرار گرف ــت او ق ــام امپراطــور حكومــت كــرد و تحــت حماي ــه ن ) و 1535بازگشــت و ب

را » بونـه «، و مرز اس تونس و جزائر آن را اشغال كردهها توانستند بعضي از نقاط حس انيائياسپ
  براي مدت كوتاهي اشغال نمايند.
م امپراطور شارلكان در صدد برآمد كه مرز الجزائر را  1541چند سال پس از آن در سال 

درآمده بود. از اينرو اشغال كند. الجزائر و قلمرو آن از زمان خيرالدين تحت حكومت تركان 
هـا و   امپراطور ناوگان سنگين و سپاه انبوهي به سـوي الجزائـر گسـيل داشـت. ميـان اسـپانيائي      

مغربيان به فرماندهي حسن پاشا پسر خيرالـدين حكمـران الجزائـر در دريـا و خشـكي جنگـي       
  يافت. شدن سپاه او پايان سهمگين به وقوع پيوست، و به نابودي ناوگان امپراطور و متالشي

ديـد تسـلط    را فراموش نكرده بود. اسپانيا از آغاز كار مي» طنجه«و » سبته«اسپانيا بندرهاي 
ديگر تنگه جبل الطارق مقابل سرزمين او قرار گرفته  ي ها بر اين دو بندر كه در كرانه پرتقالي

هـا دسـت يابـد. ايـن      است، تجاوز به حقوق اوست، و اين حق طبيعـي اسپانياسـت كـه بـر آن    
ليپ دوم پادشاه اسپانيا دست داد. چون اين پادشاه نيرومند توفيق يافـت كـه   فرصت در زمان ف

به اعتبار اين كه وارث قانوني تخت پرتقال اسـت، بـر آن كشـور دسـت يابـد،       1570در سال 
هـا را ضـميمة قلمـرو     را متصـرف شـود و آن  » طنجه«و » سبته«همين نيز موجب شد كه اسپانيا 

  اسپانيا كند.
ام تجاوزات استعماري بر مرزهاي مغرب بعـد از اضـمحالل قـواي اسـپانياي اسـالمي و      تم

سقوط آن به دست همسايگانش در شبه جزيره يعنـي اسـپانياي مسـيحي و پرتقـال، بـه وقـوع       
  پيوست.

(اسپانياي اسالمي) همواره سپري بـود كـه مغـرب را از تجـاوز اسـپانياي مسـيحي        اندلس
دادن  سپر قديمي از ميان رفت، استعمار به كـار سـر و صـورت    كرد. هنگامي كه اين حفظ مي

داشـت، پرداخـت. تصـادمي كـه      بخشيدن به مطامع قديمي كه پنهان مـي  تجاوز خود، و تحقق
چند قرن در شبه جزيره ميان اسپانياي اسالمي و اسپانياي مسيحي درگير بود، و مغـرب در آن  
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يره ايبري به ساحل ديگر دريـا و خـود   نقش مهمي داشت، از صحنه قديم خود داخل شبه جز
  مغرب منتقل گشت.

هائي به وقوع پيوست كـه فتنـه و آشـوب شـمال      اين تجاوز استعماري در زمان از بخت بد
داد. البته بـا ايـن وصـف     افريقا را فرو گرفته بود، و آن را در معرض انحالل و نابودي قرار مي

اراضـي خـود دفـاع كنـد. ايـن جهـاد        مغرب فراموش نكرد كه تا سـرحد قـدرت از مرزهـا و   
صفحات درخشاني را در تاريخ مغرب پديد آورده است، چه در دفاع از مرز شمالي يا غربـي  

  خود.
مرزهاي شمالي در صورتي كـه سـبته و طنجـه را از آن اسـتثنا كنـيم، و قـواي مختلفـي بـا         

كشـمكش  . از اينـرو  موقعيت خاصي بـه خـود گرفتـه بـود     پرداخت حكمران آن به جنگ مي
  تر بود. دارتر و طالني پيرامون مرزهاي غربي شمال افريقا از لحاظ زمان سابقه

د را در طول ساحل جنـوب  واين كشمكش مخصوصاً بر ضد استعمار پرتقال كه تجاوز خ
پيوسـت. ايـن اسـتعمار از مـوقعي كـه قـدرت        گسترش داده بود، به وقوع مي» اقادير«غربي تا 

هاي اكتشافي آن رو به فزوني گذاشـت، پيوسـته مراقـب     هيئت دريائي پرتقال نضج گرفت، و
كشـيد كـه هرگـاه در     هاي مناسب، تجاوز خود را توسعه دهد. و انتظار مـي  بود كه در فرصت
  اي را به نظر آورد كه نفوذ در آن امكان داشته باشد، بر آن دست يابد. سير حوادث نقطه

آورد. آشـكارترين   ها را پيش مي صتبدبختي اين بود كه حوادث مغرب هر لحظه اين فر
خود را  ي دوران اين كشمكش جنگ تاريخي القصر بود كه استعمار توانست ضربت كوبنده

ترين تصادم بين شرق و غـرب و اسـالم و مسـيحيت را در عصـر      وارد سازد. نبردي كه روشن
  جديد، پيش آورد.

***  

د عبداهللا الغالب بـاهللا السـعدي   هـ پادشاه مغرب سلطان ابومحم 981م مطابق  1573در سال 
درگذشت. و پسر او ابوعبداهللا محمد متوكل بـه جـاي وي نشسـت. بـرادران او عبـدالملك و      
احمد در اين اوقات در الجزائر بودند كه در آن موقع از متصـرفات پادشـاه عثمـاني بـه شـمار      

  رفت. مي
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ها در اسـترداد سـلطنت بـه     دو برادر به قسطنطنيه رفتند و از سلطان سليم خواستند كه به آن
  اعتبار اين كه از پسر برادرشان سزاوارتر هستند كمك كند.

را با پنج هزار » دوالتي«ها را اجابت نمود و حاكم الجزائر به نام  سلطان عثماني تقاضاي آن
  ها روانه كرد تا بر سر قبضه كردن تخت مملكت، جنگ كنند. جنگجو با آن

  باهم تالقي كردند.» فاس«نزديك » نرك«دو لشكر در موضعي به نام 
هـا   اش متوكل را به خود جلـب كنـد، و بـه آن    عبدالملك سعي كرد فرماندهان برادر زاده

ها به وي پيوستند. متوكل نيروي خود را از دسـت داد، و در جنگـي    ها داد. بعضي از آن وعده
سپس با نيروهاي خود  شد.» فاس«كه درگرفت، فرار اختيار كرد. عبدالملك نيز مظفرانه وارد 

  رهسپار مراكش گرديد.
گريخـت، و پـس از آن كـه نيروهـاي     » سـوس «با همراهان و ياورانش به  محمد متوكل

» سـال «خود را سر و سامان بخشيد، براي جنگ با عموهايش بازگشـت. دو سـپاه در نزديكـي    
صن اختيار بهم رسيدند. متوكل براي بار دوم گريخت و به مراكش عقب نشست، تا در آن تح

  گريخت.» درن«هاي  كند، ولي عمويش احمد منصور او را بيرون راند و او به كوه
م وارد مراكش  1576هـ  984بدينگونه سلطان ابو مروان عبدالملك در ماه ربيع الثاني سال 

را بـه عهـده گرفـت. امـا سـلطان مغلـوب، محمـد        » فاس«شد، و برادرش احمد حكومت شهر 
ها بـود، و از نظـر سياسـي از امـالك      كه در آن روز در دست پرتقالي» هطنج«متوكل، به بندر 

رفت، فرار كرد. سپس از دريا گذشت و به اسپانيا رفـت، و از فليـپ    پادشاه اسپانيا به شمار مي
  دوم پادشاه اسپانيا كمك خواست.

» انسپسـتي «ولي فليپ جواب مساعد به او نداد. پس روي به پرتقال نهاد و از پادشـاه آنجـا   
استمداد جست. سپستيان فرزند امير يوحنا داماد امپراطور شارلكان و شوهر خـواهر فليـپ دوم   
جواني بيست و سه ساله بود، و تحت مراقبـت روحـانيون يسـوعي بـزرگ شـده بـود. جـواني        

گـري   اش سرشار از سلحشوري صـليبي  گري عميقي بود. مخيله متعصب و داراي روح صليبي
بود كه جنگ مقدس را بر ضد مغرب رهبـري كنـد، او قـبال در سـال      بود. تمام آرزويش اين

  اي نگرفت. م به مغرب حمله كرده بود، ولي نتيجه 1574
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عربي مغرب را او پيشنهاد كرد كه ساير مرزهاي  وقتي محمد متوكل آهنگ وي نمود و به
بـه  در اختيار او خواهد گذاشـت، و او در مقابـل كمـك وي بـراي اسـترداد كشـورش اكتفـا        

حكومت مناطق داخلي خواهد كرد، تقاضاي او را پذيرفت، و ديد كه فرصـت مناسـبي بـراي    
  بخشيدن به مقاصد ديني و استعماريش به دست آمده است. تحقق

زيـرا نيـروي    كرد. اين لشكركشي رنـگ صـليبي داشـت؛   پس سپاه و ناوگاني عظيم بسيج 
  ديگران به نيروهاي او پيوستند. بزرگي از داوطلبان اسپانيائي و آلماني و ايتاليائي و

از هـزار كشـتي    بـه حركـت درآمـد. ايـن سـپاه بـزرگ      » قادس«ناوگان پرتقالي از ساحل 
  هاي مغرب پيش آمد. تشكيل يافته بود. سپاه عظيم پرتقالي به سوي آب

مستولي شده » عرائش«واقع در حدود شمالي » اسيال«ها اندكي قبل از آن بر ساحل  پرتقالي
پيـاده  » اسـيال «له هم از همين جا شـروع شـد. نيروهـاي پرتقـالي در سـاحل جنـوبي       بودند. حم

القصـر  «نزديك شـهر  » وادي المخازن«شدند، و از داخل اراضي آن به حركت درآمدند تا به 
منتظر ورود سـپاهيان پرتقـال بـود. او    » طنجه«رسيدند. سلطان مخلوع محمد متوكل در » الكبير

  ها پيوست. كرد به آن صد جنگجو تجاوز نمينيز با قواي خود كه از سي
نمـود. پـس بـا     سلطان ابومروان عبدالملك در آن اثنا خود را مهياي جنگ با پرتقاليان مـي 

رسيد. برادرش احمـد  » وسال«واقع در نزديكي ساحل مقابل معموره » تامسنا«نيروهاي خود به 
رداخـت سـپس بـراي مالقـات     نيز با نفرات و خواربار بـه تقويـت او پ  » فاس«منصور حكمران 

  ها روي به شمال نهاد. پرتقالي
كردنـد. بـا ايـن وصـف او      مـل مـي  در بستر بيمـاري ح او را  سلطان عبدالملك بيمار بود و

تعداد نيروهاي پرتقالي مختلف است.  ي فرماندهي سپاه و جنگ را رها نكرد. روايات در باره
ر جنگجو برآورد كرده است. و بعضي بعضي از روايات آن را به يك صد و بيست و پنج هزا

  ديگر آن را هشتاد هزار نفر دانسته است.
ه هـزار نفـر پرتقـالي،    دوازكنـد. د  الي را بدينگونه تشريح ميدر روايت ديگري قواي پرتق

تـوپ   200گران  بيست هزار نفر اسپانيائي، سه هزار نفر آلماني، سه هزار نفر ايتاليائي. اين سپاه
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داند كه داراي  ا نيروهاي مغرب، روايات آن را قريب چهل هزار جنگجو ميبا خود داشتند. ام
  سي و چهار عراده توپ بودند.

بـاهم تالقـي كردنـد. بيمـاري سـلطان      » القصـر «دو لشكر در وادي المخازن نزديـك شـهر   
يافت. در آن حال او در بستر بيماري بود و همچنـان تحركـات    عبدالملك هر لحظه شدت مي

  نظر داشت. سپاهش را زير
اي او را مسموم ساخته بود تا پيش از جنگ جـان سـپارد، و    گويند محمد متوكل به وسيله

اي از علما هم در سپاه مغرب بودند از  كار مسلمانان به اختالل گرايد، و شكست بخورند. عده
جمله عالمه مشهور شيخ ابوالمحاسن يوسف فاسي و غيره كه بـه تقويـت روحيـه و تحريـك     

پرداختند. فرماندهان سپاه مغرب پنج نفر بودند: ابـوعلي   يدارساختن شور اين سپاه ميهمت و ب
قتوري، حسين علج جنوي، محمد ابوطيبه، علي بن موسي، و برادرش احمد حكمران سواحل 

  ها طي آن نمايشي بزرگ دادند. ميان دو سپاه جنگي هولناك روي داد، و مغربي» العرائش«
ز جنگ بدرود حيات گفته بود، ولي حاجب (وزير دربارش علـج  با اين كه سلطان در آغا

رضوان مرگ او را متكوم داشته بود، و خود به نام سلطان اوامـر را بـه امـراء سـپاه و سـربازان      
كرد. جنگ با شدت ادامه داشت، تا اين كه در آخر، صفوف سربازان دشمن دچـار   صادر مي

  ي درهم شكستند.نظمي شد، و از هم پاشيده شدند، و به سخت بي
شدن در آب به قتل رسيد. در همان وقـت محمـد متوكـل     پادشاه پرتقال با غرق» سپستيان«

بـه خـاك رفـت و    » القصر«ب گرفته شد و در آنيز غرق شد! با اين كه جسد پادشاه پرتقال از 
» ليسـبون «در »  جيرنمو سان«منتقل گرديد، و از انجا به پرتقال بردند، و در دير » سبته«بعدها به 

ها را عقيده بر اين است كه  ها آميخته شده و بسياري از پرتقالي دفن شد، معهذا قتل او با افسانه
  گويند به علت مذهبي پنهان شده است؟! او هنوز نمرده است، و مي

پوسـت كندنـد و پـر از كـاه     او را ب گرفتـه شـد و   آاو نيـز جسـدش از    ،اما محمد متوكل
» مسلوخ«كش تا در اطراف شهر به نمايش بگذارند. به همين علت نمودند، سپس بردند به مرا

  شود. پايان كار نكبت بار او عبرتي بزرگ بود. هم خوانده مي
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در روز دوم آخر جمـادي   وادي المخازنيا جنگ  جنگ القصراين جنگ تاريخي: 
بـه   م به وقوع پيوست، و در تواريخ فرنگي مشـهور  1578اگست  4هـ مطابق  986االولي سال 

  است كه همگي نيز در آن جنگ كشته شدند.» جنگ سه پادشاه«
اين جنگ گذشته از جنبه قاطعي كه ميان شرق و غرب، و اسالم و مسيحيت داشت، يكي 

خود بر مغرب (شمال افريقا)  ي از بزرگترين مصائبي بود كه استعمار در حمالت تجاوزكارانه
  .)1(متحمل گرديد

به جاي بـرادر متوفـايش بـه سـلطنت      احمد منصورافت، در همان روز كه جنگ پايان ي
رسيد، و در ميدان جنگ سلطنت او اعالن شد. سلطان جديد نظـر بـه اهميـت جنـگ مزبـور،      
  پيروزي خود را به ساير دربارهاي اسالمي نيز گزارش داد كه قبل از همه دربار قسطنطنيه بود.

نهايت مسرت و خشنودي تلقي كرد. مسلم است كه دربار عثماني، اخبار اين پيروزي را با 
خصوص كه چند سال قبل از آن ناوگان تركيه در مقابل ناوگان مسيحي در جنگ تاريخي ه ب
  )1571سخت شكست خورده بود. (سال » لپانتو«

از نظر ديگر ايـن پيـروزي درخشـان كـه قـواي مجاهـد مغـرب بـر غـرب متجـاوز يافـت،            
ال داشـت، و مهمتـرين تـأثير را در بيـداري روح     زدن اسـتعمار پرتقـ   بزرگترين اثر را در عقب

  مقاومت و جهاد در مغرب، بخشيد.
هـا و مرزهـاي خـود از دسـت      هـا مغـرب پيوسـته بـراي اسـترداد پايگـاه       به طوري كه قـرن 

  ها و پرتقالي ها سرگرم جهاد بود.  اسپانيائي
ملـي و   با جهاد طوالني و دالورانه خود در ايـن راه، صـفحات درخشـاني از جهـاد     مغرب

  ديني در تاريخ شمال افريقا پديد آورد.
ــه خصــوص از دســت  ــراي خــود  » طنجــه«و » ســبته«دادن  مغــرب ب را خســارت بزرگــي ب

را مسـترد بدارنـد، و بارهـا آن را    » سبته« ها از روز نخست درصدد بودند مغربي دانست، اما مي
 ي زيـرا محاصـره   ؛محاصره كردند، مخصوصاً در زمان موالي اسماعيل پادشاه بزرگ مغـرب 

                                           
  )41 – 32، ص 3اين جنگ نقل كرده است. (ج  ي روايات مختلف را در باره» االستقصاء«سالوي در  -1
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ولـي از آن محاصـره طـوالني     – 1720تـا   1694آن بيست و شش سال طـول كشـيد! از سـال    
  اي عايد نشد و تاكنون هم در دست اسپانياست. نتيجه

ها  در حدود هشتاد سال در دست اسپانيا بود، اما ادارات آن در اختيار پرتقالي» طنجه«ولي 
قال برگشت و استقالل آن را اعالم داشـت. آنگـاه   پرتآن به  ي كليه 1656بود، سپس در سال 

  آن را تصرف كردند. 1662ها در سال  انگليس
نيز برآمد و چندين بار آن را مورد هجـوم قـرار   » طنجه«موالي اسماعيل در صدد استرداد 

ها ديدند بهتر است آن را براي صاحبانش رها كنند. به همين جهت در  داد، و در آخر انگليس
بـه مقتضـاي    هكـ انـد، تـا ايـن    ز آنجا كوچ كردند، و به صورت مرز مغرب باقي ما 1684سال 

يك منطقه بين المللي گرديد، و اخيراً به مـادر بـزرگ خـود     1912مادريد در سال  ي معاهده
  به عنوان حدود ساحلي كشور مغرب و جزء اليتجزاي آن درآمد.پيوسته و 



  غروب تمدن اسالمي اندلس

  ان مسلمانان آن سرزمينو گرفتاري بازماندگ

ش دائـم بـين اسـالم و    كهـا، كشـم   گيـر مسـلمانان و اسـپانيائي    هشت قرن كامل مبارزه پـي 
هـاي بـزرگ و    ها و اميرنشين دولت پايان در راه غلبه و تسلط هاي بي مسيحيت، انقالبات و قيام

ت كوچك بازماندة دولت بزرگ اسالمي اندلس، و جهاد اسالم براي حفظ سـرزمين و سـياد  
مستمر اسپانيا به منظور رهاساختن اراضي وطن از دست فاتحـان، اصـرار فاتحـان     تالشخود، 

مصائب اندلس   ها دوران دين و تمدن خود؛ ايندر نگاهداري وطن به دست آورده و دفاع از 
  است كه منجر به زوال دولت اسالم در اسپانيا گرديد.

نياي اسـالمي بـه واسـطه پيشـروي     گيري كه اسپانياي مسـيحي بـر ضـد اسـپا     پي نگاگر ج
ها به دسـت آورده بـود، و روشـي     تدريجي كه در راه استرداد اراضي و سيادت خود طي قرن

ساختن دولت اسالمي اتخاذ كرده بود، و اتحـادي كـه پيوسـته در مقابـل      كه دائماً در پراكنده
خلـي، بـه هنگـام    دادند، و رهاساختن هرگونه نزاع دا هرگونه جنبش مسلمانان اندلس نشان مي

از نظر ديگر، بزرگترين جرم و جاب ما باشد، ولي تاريخ عاحساس اين خطر مشترك، باعث ا
  را براي اسپانياي بازپس گيرنده وطن خود، و غالب بر دشمن، ثبت كرده است. خطاء

اين جريمه و خطا راجع به سياست اسپانيا نسبت بـه اسـالم بعـد از زوال دولـت اسـالمي و      
دهد كه چگونه اين  مسلمين آن سرزمين و تمدن ايشان است. تاريخ به ما نشان ميبازماندگان 

عظمت اسپانيا جنايت ورزيد، و همين نيز يكي از بزرگترين عوامـل   ي سياست ظالمانه در باره
نابودي آن شد. اسپانياي مسيحي در شكست بزرگ قرار داشت، ولي پيروزي بزرگ نداشت. 

در جنـگ   طارق بن زيادرا كـه   ها گت وزيقليلي از  ي شكست بزرگ داشت، زيرا عده
ها بودنـد   دنبال كرد، همان» يرنهپ«هاي  ايشان را تا كوه موسي بن نصيراز ميان برد، » شذونه«

ها را به چيزي  هاي مسيحي اسپانيا را تأسيس نمودند، و مسلمانان در آنجا كار آن اميرنشين هك
م) بـه   961 – 912( الناصـر لـدين اهللا  ه در زمـان  نگرفتند، و هنوز دو قرن نگذشته بـود كـ  

خطرناكي درآمد، و با دولت اسـالمي بـه مخالفـت برخاسـت، و در     و صورت قدرت نيرومند 
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قلمرو آن دست به جنگ و كشتار زد. بل در اواخر دولت اموي انـدلس خطـر عظيمـي بـراي     
  موجوديت خود دولت اسالمي بود.

ر عمومي، پيشرو خوبي براي دفـاع از ديـن خـود و    همچنين اسپانياي مسيحي به هنگام خط
حفظ وحدت ملي خويش بود. بل در اين خصوص از لحـاظ عـزم وافـر و حماسـه شـديد، از      

  اسپانياي مسلمان جلوتر بود.
م) به حركت درآمد تا با مسـيحيان شـمال و    1001 – 976( حاجب منصوردر وقتي كه 

يان ببرد، اسپانياي مسيحي بـه صـورت يكپارچـه    ها را از م غرب پيكار كند، و استقالل ملي آن
درآمد، و حاجب منصور توفيق نيافت منظور خود را عملي سـازد. هرچنـد توانسـت سـپاهيان     

ها و دورترين حـدود آن را اشـغال    هاي مسيحي را متالشي سازد، و نيرومندترين قلعه اميرنشين
  كند.

انقــالب كــرد، و آن را در همــان وقــت كــه (بركــان) دولــت اســالم را دچــار شــورش و  
دستخوش اختالف و تفرقه نمود، و به صـورت ملـوك الطوائـف درآمـد، اسـپانياي مسـيحي       
توانست عناصر اضطراب و شورش خود را به ثمر رساند، و بيشتر سران مسلمين را به صـورت  

  آلت فعل درآورد و بر وفق منظور خويش بگرداند، و خود متحد و قوي و متشكل شود.
ملوك الطوائف مسلمين مدتي دست از اختالف كشيدند، و تصميم گرفتند از هنگامي كه 

تشكيل » مرابطين«حكمران  يوسف بن تاشفينميان اياالت خود جبهه واحدي به فرماندهي 
ها پيشـي گرفـت، و سـپاهيان همگـي      بستگي بر آن دهند، اسپانياي مسيحي در اين اتحاد و هم

م بـه فرمانـدهي بزرگتـرين     1086هــ   479به سـال   هزالقهاي  هاي مسيحي در دشت اميرنشين
ششم گرد آمدند. سـپاهيان طوائـف مسـلمين اسـپانيا و مـرابطين نيـز بـه         آلفونسامراي خود 

فرماندهي يوسف بن تاشفين پيش تاختند. اسپانياي مسيحي در زالقه شكست خورد، ولي اين 
  شكست بيشتر بر تصميم و اتحاد ايشان افزود.

هـا در   ئيم اسپانياي مسيحي از عوامل اختالفات داخلي بركنار بود. نـه! آن خواهيم بگو نمي
هـا فـوق العـاده     ن خطر بـراي آن هم اختالف داشتند، و در بعضي از اوقات اي موارد بسياري با
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خواهيم بگوئيم اسپانياي مسيحي به هنگام خطر عمومي، هرگز فراموش نكـرد كـه    بل مي بود،
  ي را فرو نشاند.نزاع داخلي خود و جدال شخص

هـاي مسـلمين آن را مراعـات     اين سرآغاز كاري بـود كـه در بسـياري از مـوارد اميرنشـين     
  نمود. كرد و تطبيق نمي نمي

زيرا جز بعد از چند قرن به آن  ؛آورد عالوه اسپانياي مسيحي، پيروزي بزرگ به دست نمي
آخـرين سـنگر اسـالمي     كرد، نائل نگرديد، و نتوانسـت بـر   مي تالشپيروزي كه به خاطر آن 

را پيمود و اقدامات اساسي به عمل آورد. با اصـرار   ود، مگر بعد از آن كه راه اعتدالپيروز ش
و نقشه و حساب براي نابودي اين كاخ با عظمت گام برداشت كه اسالم آن را در اندلس برپا 

وديعـت نهـاده   هاي شـاياني از علـوم و فنـون و معـارف در آن بـه       داشته بود، و مسلمانان گنج
  بودند.

ساختن اين كاخ با عظمت، خاطرات مسلماني و  اسپانياي مسيحي عقيده داشت كه با ويران
ي حرمتي و آلـودگي كـه ديـده بـود     بآثار دشمن غاصب از ميان خواهد رفت، و مسيحيت از 

ها به فكر اين نبودند كه عظمت اسپانيا را با حفـظ تمـدن انـدلس و عظمـت      شود. آن پاك مي
ويران ساختن اين ميراث پرارزش كه اسالم در اسپانيا براي غـرب  و با ي آن، نگاه دارند، فكر

  .جنايتي بس تاريخي شدندو انسانيت باقي گذاشت، مرتكب 
مسلمانان، غرناطه آخرين سنگر خود را بعد از آن كه همه وسائل دفاعي خود را از دسـت  

به عهده گرفت كه همه گونه آزادي را به  يناند پنجمددادند، به دشمن غالب تسليم كردند. فر
مسلمانان غرناطه بدهد، ولي هرگز به عهد خود وفا نكرد. يهود اولين قرباني سياستي بـود كـه   

ها در سايه حكومـت اسـالمي از همـه گونـه آزادي      زيرا آن ؛اسپانياي جديد ترسيم كرده بود
هـا را مجبـور    مـد، آن برخوردار بودند، ولي همين كه حكومـت جديـد مسـيحي روي كـار آ    

  ساختند كه دين خود را ترك گويند و به مسيحيت بگروند.
ها  شان را مصادره نمودند. بعضي از آن كساني را كه مخالفت نمودند تبعيد كردند و اموال

شان از دين خود برگشتند و مسيحي شدند، و مخالفين هم تسـليم   روي عالقه به وطن و ثروت
ديدنـد، يـا پـس از مصـادره و محروميـت، روي بـه نقـاط        گر محكمه تفتيش عقايـد آتش 
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ها كه مسيحي شدند هـم هرگـاه مـورد شـك و ترديـد واقـع        مختلف جهان آوردند، حتي آن
  گرفتند. شدند، تحت تعقيب قرار مي مي

نقض عهد شود و  ها آن ي شدند كه چرا در باره مسلمانان از اين وضع ناراحت و منقلب مي
قهرمـان غرناطـه در    موسي بـن ابـي الغسـان   ر گيرند؟ سـخنان  مورد تعقيب و شكنجه قرا

هـاي خـود عمـل     هـا بـه وعـده    كنيـد كاسـتيل   افكند كه گفت: گمان مي ها طنين مي گوش آن
ها باشيد. هتك حرمت و بردگي و  خون ما هستند، منتظر بدترين اهانت ي ها تشنه كنند؟ آن مي

ــودگي مســا   ــران، و آل ــان و دخت ــازل و تصــاحب زن ــم و ســتم و  غــارت من ــه ظل جد و هرگون
  .)1(هاي مشتعل در انتظار شماست كه شما را خاكستر كنند آتشگاه

اين خبر راست درآمد و هراس مسلمانان تحقق يافت. هنـوز چنـد سـال از تسـليم غرناطـه      
و تحكم آن را تفسير كردند و  رعاهده را تغيير دادند، سپس با زوها م نگذشته بود كه اسپانيائي

  پا گذاشتند. ك به يك آن را نقض نموده و در آخر همه را زيراز آن پس ي
شعائر دين برحذر داشـتند و عقايـد و    ي به دنبال آن مساجد بسته شد و مسلمانان را از اقامه

ها را دعوت به مسيحي شدن كردند، و  احترامي قرار گرفت. سپس علناً آن شان مورد بي احكام
  دند.ترين انواع شكنجه تهديد نمو به سخت

هـا صـدا بـه     منـاطق كوهسـتاني روشـن بـود. آن     ي  كنهسـ پرتوي از حماسه هنـوز در ميـان   
شت تـا معاهـده   گ مدند. مجلس دولت دنبال فرصت مياعتراض برداشتند و سخت به هيجان آ

جست كـه آن را سـند نقـض پيمـان      اي مي هم بشكند. از اينرو بهانه را ملغي كند و به كلي در
  فيمابين قرار دهد.

  كه عملي شد كر شوميف
سـاختن   ها به خاطر سپرده بود يعني پراكنده در آخر تصميم گرفت فكر شومي را كه مدت

  ها را عملي سازد. سياست دولت دليلي الزم نداشت. مسلمانان و نابودي آن

                                           
گـوئيم، يعنـي    قبل از اين زمان كه از آن سـخن مـي  هاي ديوان تحقيق و تفتيش عقايد پانزده سال  آتشگاه -1

  تأسيس شده بود.» اشبيليه«م در 1480
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آيا مسلمانان تنها، گرفتاري خود را با برادران خود در مغرب و مصر و قسـطنطنيه در ميـان   
كننـد؟ آيـا وجـود     ها نفرات و پول براي قيام و انتقام طلـب نمـي   شت؟ آيا از آننخواهند گذا

  ها خطري براي دولت و دين مسيحي بوجود نخواهد آورد. آن
با اين فرق كه مجلس دولت به عنوان حمايت از دين منظور خود را تـأمين كـرد و حكـم    

ر نمـود. چـون از عالقـه    شدن مسلمانان و تبعيـد مخـالفين صـاد    خود را داير به وجوب مسيحي
دانستند كه به عوض حاضـر بـه جـالي وطـن      شان اطالع داشتند، و مي شديد مسلمانان به دين

  خواهند شد.
و بشـرات بـه    )1(همين كه حكم مجلس شيوع يافت تمام نواحي مملكت غرناطـه و بيـازين  

  هيجان آمد. مسلمانان تصميم به مقاومت گرفتند، ولي همه خلع سالح شده بودند.
هـا را متالشـي    رحمـي آن  سربازان مسيحي نيز كه در گوشه و كنار مترصـد بودنـد، بـا بـي    

ساخت. سرانجام عالقه به وطن و بيم از فقر و فاقه و ناراحتي خانواده ها، بسياري از مسـلمانان  
شـده از آن   ) ايـن مسـلمانان مسـيحي   1499 -هـ  904را وادار به تسليم نمود و مسيحي شدند! (

  هاي كوچك معروف گشتند. يا عرب Les Moriscosها  موريسكيتاريخ به 
زيرا كساني  ؛گرفت ها در پشت پرده سياست اسپانيا قوت مي با اين وصف فكر نابودي آن

ها دشـمني بـا    كه مسيحي شده بودند، در نظر حكومت اسپانيا خائن و خوارج بودند. روش آن
  گرفت. د و سوء ظن قرار ميدين مسيح بود، و حركات و اعمال ايشان موجب تردي

اما ساكنان مناطق كوهستاني توانستند تا مدتي مقاومت كنند، ولي فرديناند نيروي عظيمـي  
ها تبعيد را انتخـاب كردنـد و اجـازه خواسـتند كـه رهسـپار        ها اعزام داشت، و آن به سوي آن

ي شـوند، و يـا   ها را مخير كرد كه يا ظرف سه ماه مسيح افريقا شوند. حكومت كاستيل نيز آن
  امالك خود را براي دولت بگذارند و اسپانيا را ترك گويند.

                                           
بيازين يكي از محالت غرناطه، واقع در شمال غربي آن مقابـل كـاخ الحمـراء بـوده اسـت، محلـه بيـازين         -1

  تاكنون نيز با بسياري از آثار قديمي در غرناطه جديد باقي است.
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جماعت بسياري از ايشان به فاس و وهران و بجايـه و تـونس و طـرابلس و سـاير مرزهـاي      
ها كه باقي ماندند و مسيحي شـدند، پيوسـته در معـرض آزار قـرار داشـتند،       افريقا رفتند، و آن

  .آرامش را از آنها سلب نموده بود، شبح زندان و شكنجه و سوزاندن
يكي از تواريخ اسالمي آن عصر، اين مصيبت دردناك را با ايـن سـخنان تـأثرانگيز شـرح     

ها را ناگزير  سپس پادشاه كاستيل مسلمانان را به قبول كيش مسيحي فرا خواند و آن«دهد:  مي
ها را پذيرفتند و بدينگونه  هـ بود مسلمين نيز با اكراه دين آن 904بر آن ساخت، و اين در سال 

ال اهللا، محمـد رسـول اهللا در آنجـا بـاقي نمانـد،      إله إاندلس همگي مسيحي شدند و گوينده ال 
ها به صدا درآمد،  اذان ناقوس به جايگفتند.  مگر كساني كه آن را در دل و پنهان از مردم مي

  اده شد.ها، بعد از ذكر خدا و تالوت قرآن نه ها و صليب و در مساجد مجسمه
نوايـان و   هـا كـه انـدوهناك بـود. چقـدر بـي       چه ديدگاني كه آن روزگريان، و چـه قلـب  

هاشان  شان ملحق شوند. دل گرفتاران بودند كه قادر نبودند مهاجرت كنند و به برادران مسلمان
شان كـه   كردند به فرزندان و دختران هاشان مانند سيل جاري بود. نگاه مي سوخت و اشك مي

نماينـد. گوشـت خـوك و     ها سـجده مـي   كنند، و در مقابل مجسمه صليب عبادت مي در برابر
هاست، ولي قـادر نبودنـد    نوشند كه ام الخبائث و سرآمد زشتي خورند، و شراب مي مردار مي

شـد. چـه    كرد، شديداً مجازات مي ها را منع كنند و توبيخ نمايند. اگر كسي اين كار را مي آن
اي بـراي آن متصـور    كـه سـابقه   انـدوهباري چه مصائب بزرگ و  فجايعي كه نظير ندارد و

  .)1(»نيست
به طور خالصه مـردم غرناطـه چـه شـهري و چـه دهـاتي       «نويسد:  مقري در نفح الطيب مي
اي خودداري كردند و از نصارا كناره گرفتند، ولي سودي به حال  همگي مسيحي شدند. عده

و غيـره،  » انـدرش «و » بلفيـق «متناع ورزيـد، ماننـد   ها نبخشيد. چند قريه و اماكن ديگر نيز ا آن
ها كـه   ها فرستاد تا آخرين نفر را يا كشتند و يا اسير نمودند. مگر آن دشمن لشكر به سوي آن

هـا بـه راه    بودند كه توانستند بـر دشـمن غلبـه نماينـد و كشـتار سـختي از آن       )2(بللنقهدر كوه 
                                           

  .55 – 54ص  –نصر   بني لةواخبار العصر في انقضاء د -1
  است. Villeungaكوه بللنقه همان كوهي است كه در اسپانيا معروف به  -2
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رسيد. سپس امان خواستند و با زنان و فرزندان  هم به قتل» قرطبه«اندازند كه طي آن حكمران 
  درآمدند.» سفا«اسپانيا بيرون رفته و به شهر ها، از  خود و اموال سبك، بدون اندوخته
گـزارد.   كـرد و نمـاز مـي    شـد در خفـا خـدا را عبـادت مـي      پس از آن هركس مسيحي مي

در آتـش افكندنـد و    ها را تفتيش كردند كه عـده زيـادي از ايشـان را    مسيحيان هم چندان آن
كردنـد. تـا چـه رسـد بـه سـاير ابـزار         حريق ساختند. بقيه را از حمل چاقو هم منع مـي  ي طعمه

  ».آهنين. در بعضي از كشورهاي ديگر هم بر ضد نصارا قيام كردند، ولي ياوري نيافتند
(شارلكان) به تخت اسپانيا نشسـت، مسـلمانان از وي خواسـتند     شارل پنجمهنگامي كه «
هـا   ها به عدل رفتار كند، و از سياسـت زور و ظلـم بـه وي شـكايت نمودنـد. آن      آن ي ارهدر ب

ها را بـراي پادشـاه شـرح     هيئتي معروض داشتند تا مظالم و آالم آن ي مسئول خود را به وسيله
  م). 1526دهند (سال 

ن شـد  مهمترين مطلبي كه پيرامون آن تحقيق و بررسي به عمل آمد اين بود كه آيا مسيحي
ها فرض كرده است و عمال هم آن را انجام داده انـد بـه ايـن     مسلمانان كه فرمان شاهي بر آن

  معني است كه بايد مخالفان را طعمه حريق سازند؟
انان را امـري الزم االجـرا   شـدن مسـلم   و مسـيحي  ، پاسـخ مثبـت داد  اين سـئوال به محكمه 

مغلـوب و آقـا بـر نـوكر الزم      شدني كه قوي بر ضعيف و غالـب بـر   ! بدينگونه مسيحيدانست
  ».اي نبود شمرده بود، عملي گرديد، و جز آن هم چاره

كه خود مورخ مسـيحي اسـت، حكـم محكمـه را بـه همـين مضـمون توصـيف          كوندي
  كند. مي

ها يا اعراب مسيحي شده ملزم  شدن مسلمانان الزامي شد و مورسكي بنابراين، حكم مسيحي
ر اندك مدتي ترك وطن گويند، و در غير ايـن صـورت   شدند كه مسيحيت را بپذيرند و يا د

  هاي محكمة تفتيش عقايد است. تن در آتشگاهوخها س مجازات آن
 – 1555اعـراب مسـيحي شـده نسـبت بـه پسـرش فيليـپ دوم (        ي در بـاره  شارلكانعمل 

هـا شـد، بـه     شدن در زمان شارلكان شامل هجوم مورسـكي  ) معتدل بود. تكليف مسيحي1598
ه مظاهر اسالم و عروبت ايشان از ميان رفت، ولي پرتـوي پنهـاني از ديـن آبـا و     طوري كه هم
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اي از آداب و رسوم عربي و اسـالمي در اعمـال    هاي آنان باقي مانده بود، و شمه اجداد در دل
شـان راه   شد. به همين جهت نيز كليسا به اين عده كـه تعـاليم آن بـه اعمـاق دل     ها ديده مي آن

  نگريست. توزي مي و كينه نيافته بود با خشم
هنگامي كه فيليپ دوم به تخت نشست، تعصب و تضييقاتي كه تا حدي در زمـان پـدرش   
تخفيف يافته بود، تشديد شد. اين پادشاه متعصب در واقع يك روحـاني بـود كـه خـود را در     

هـا را عناصـري خطرنـاك و بـراي      اختيار مقامات روحاني و كليسا گذاشته بـود. و مورسـكي  
  دانست. ه اسپانيائي بيگانه ميجامع

اي قوانين و احكام سخت وضـع   هنوز چند سالي از روي كارآمدن او نگذشته بود كه پاره
ها، و ممنوعيت از استعمال لغـات عربـي و پوشـيدن لبـاس      نمودن آن كرد. از جمله خلع سالح

اسـالمي و   ي گـرفتن بـه شـيوه    رفتن و مجلس عربي، و تحريم آداب و رسوم عربي مانند حمام
  غيره بود.

هـا)   شـده (مورسـكي   هاي مسيحي از صدور اين احكام وحشيانه گفتند، عربجو ي  در باره
كنند، و پنهـاني بـا پادشـاهان اسـالمي افريقـا و تركيـه        دشمنان اسپانيا هستند و توطئه چيني مي

  ه اند.بل در باطن مسلمان باقي ماند به مسيحيان مخلص نيستند،مراسله و گفتگو دارند، و 
گويند، و به پيـروي از شـعائر اسـالمي زيـاد بـه       ها همچنان به زبان عربي سخن مي زيرا آن

روند. بنابراين، چگونه ممكـن اسـت ايـن     شان با حجاب بيرون مي روند، و هنوز زنان حمام مي
  ها از اسالم و گرايش به مسيحيت باشد؟ امور نشانه دوري آن

آمدند و گفتند پوشش لباس عربي و رفتن بـه حمـام و   ها در مقام دفاع از خود بر مورسكي
زبان و اخالق و عادات اجتماعي همه و همه تقليـدي از تربيـت خـانوادگي و عـرف اسـت و      

  ربطي به دين ندارد. كنارگذاشتن لباس ملي كار دشواري است.
نظافت در مناطق گرمسير امري ضروري است. حجاب زنـان   استحمام نيز براي بهداشت و

  كند. ها مي زگشت به عفت و بلندنظري آنهم با
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از اين گذشته، براي مردمي كه از كودكي به زبان عربي تكلم كرده اند، دشوار اسـت بـه   
يكباره از تمام وسائل تخاطب و تفاهم خلع شوند، و زبان جديدي مانند زبان كاسـتيلي را فـرا   

  قانع سازد.گيرند. ولي اين منطق محكم نتوانست هيچيك از اولياي امور را 
در غرناطه به مورد اجرا گذاشته شد، و با شدت هرچـه تمـامتر    1567قانون جديد در سال 

ها تصميم گرفتند به دربار و خود پادشاه شكايت برنـد.   سكيرافراد اجرا گرديد. مو ي در باره
ييـد كردنـد. ولـي    هـا را تأ  حكمران غرناطه هم آن» مركيزدي موندين«بعضي از بزرگان مانند 

كـرد.   آن را اجـرا مـي   ي  رفت، و هيئت حاكمـه بـدون هيچگونـه مالحظـه     رهدمام زحمات ت
زيـرا كودكـان پسـر و دختـر ايشـان را       ؛ها را از اين هم باالتر بـرد  حكومت فشار بر مورسكي

هـا   گرفت و تحويل مدارس و مراكز عمومي داد تا در ميان مسيحيان از كوچكي به روش آن
  برآيند!

  ها قيام مورسكي
ها به انتها رسيد. مخصوصاً در غرناطه كـه بسـياري از    در اينجا ديگر حالت يأس مورسكي

ايشان در آنجا تمركز داشتند. اين بود كه بنا گذاشتند در برابر وضع موجود مقاومـت كننـد و   
دست به شورش بزننـد و از خـود و بقيـه ميـراث خـويش دفـاع نماينـد، يـا ايـن كـه پـيش از            

  ها و افكارشان، بميرند. له عزت و بزرگواري و روح مباره در دلشدن آخرين شع خاموش
به همين جهت پنهاني تهيه مقدمات ديدند، و با برادران خويش در ساير نواحي نيز مكاتبـه  
كردند، و بعضي از بزرگان خود را مخفيانه براي جلب كمك و ياري به مغرب فرسـتادند. در  

هـا در   زيـرا مورسـكي   ؛زنگ خطر را بـه صـدا درآورد  اتفاقي افتاد كه  1568ماه دسامبر سال 
ها يورش  ت اسپانيائي و تعداد قليلي از سپاهيان آنغرناطه بر بعضي از مأمورين و قضانزديكي 

پناه بردند و روي بـه ارتفاعـات جنـوبي     )1((سيرانواد) شليربردند، سپس سران انقالب به كوه 
ور  شـعله  )2(قـالب در تمـام قلمـرو بشـرات     نهادند. هنوز چند روزي نگذشته بود كـه آتـش ان  

                                           
1- Sierra Nevada شود. يا كوه يخ كه گاهي در تواريخ عربي نيز به همين نام خوانده مي  
 Alpuxurrasبه زبان اسپانيائي  -2



    

  دهنده در تاريخ اسالم هاي تكان صحنه    322
    

هـا   ها در همه جا با مسيحيان درافتادند، آن هاي مسلح بسيج شدند، و مورسكي گشت، و گروه
  ترين وجه متالشي و پراكنده نمودند. را غافلگير ساختند و به سخت

اعالن ها استقالل خود را  بدينگونه لهيب انقالب در جنوب اسپانيا زبانه كشيد، و مورسكي
  داشتند، و خود را براي جنگ مرگ و زندگي مهيا ساختند.

سران انقالب ديدند بايد فرماندهي براي خود انتخاب كنند تا در پيرامون آن گرد آيند، و 
ها جواني از مردم بيازين را كه سـري پرشـور و روحـي     ها باشد. آن خود رمز تسلط پيشين آن

رسانيد به اتفاق بـه رهبـري    قديم اندلس نسبت مي جسور و تهوري به سزا داشت، و به خلفاي
  خود برگزيدند.

هـاي   در پايگـاه » بشرات«پس از انتخاب او را محمد بن اميه خواندند. انقالبيون در سراسر 
مطمئن و نيرومندي قرار گرفتند و انقالب و شورش تمام نقاط مملكت غرناطـه قـديم را فـرو    

  گرفت.
هاي متفرقه اسپانيا در آن نواحي دست يابند، و كليسـاها و  ها توانستند بر ساير دژ مورسكي

ها و عمال دولت را به قتل رسانند. كار شورش باال گرفت و زد  ديرها را اشغال كنند، واسقف
  و خوردها توسعه يافت.

گسيل داشـت، و آن را از هـر ناحيـه    » بشرات«سرانجام حكومت، قواي انبوهي را به سوي 
 .)1569هاي شديدي به سنگرهاي انقالبيون رخنه نمودند (سال  جنگاحاطه كردند، و پس از 

  ها پناه بردند. به همين جهت انقالبيون به كوه
ها بشتابند.  ها توانستند از مغرب به ياري آن بعضي دستجات كوچك نجات با همه مراقبت
نـاگزير شـد سـپاه عظيمـي بـه       فيلـپ دوم مدتي جنگ ميان طرفين درگير بود. تـا ايـن كـه    

ها گسيل بـدارد.   براي سركوبي آن» اشبيليه«از » دون خوان«فرماندهي برادرش سردار معروف 
ها نيز در بيازين و اطراف غرناطه به سرعت اظهار اطاعت كردند، و بيزاري خـود را   مورسكي

» بشـرات «از شورش و عالقه كامل خويش را به دولت اعالن داشتند. ولي انقالبيون در منطقه 
  ند جنگ را تا آخر ادامه بدهند.تصميم گرفت



    

  323  غروب تمدن اسالمي اندلس
  

بر اثـر زد و  » فرماندودي فالور«ها محمد بن اميه يا به زبان كاستيلي  در اثناي آن كشمكش
  ها به وقوع پيوست، ترور شد. بندي كه در لشكرگاه مورسكي

مـوالي  بود و » دكولوبث«كه نام مورسكيش » ابن عبو«انقالبيون سر كرده ديگري به نام 

  شد، به جاي وي منصوب داشتند. ده ميخوان عبداهللا
موالي عبداهللا از هوش و درايت و تدبير بيشتري برخوردار بود. از اينرو همگـي احتـرام او   

غـرب نيـز سـالح و ذخيـره بـراي      ظيم قوايش پرداخت. از مرزهاي مداشتند، و به تن را نگاه مي
  ها رسيد. آن

لـب آمـد، و از همـين راه مشـهور     هـا بـر سـپاه دولـت غا     موالي عبداهللا در بعضي از جنگ
  با وي پيمان ببندند.» بشرات«ها در نقاط مختلف  گشت، و موجب شد كه مورسكي

سـپس بـه منطقـه    » وادي آبـش «با سپاه عظيم خود نخسـت بـه   » الدون خوان«در اين موقع 
هـاي متـوالي ميـان او و انقالبيـون بـه وقـوع پيوسـت.         رفـت، و در ايـن نـواحي جنـگ    » سبته«

هـا بارهـا غـافلگير سـاختند، و كشـت و كشـتار بـه راه         ها سپاهيان را طي اين جنـگ  مورسكي
  انداختند.

را پيمود و در جنوب به سير خود ادامـه داد تـا بـه    » شلير«هاي  كوه» الدون خوان«سرانجام 
سلحشــوري و اهميــت كــار انقالبيــون را ديــد از در » الــدون خــوان«رســيد. وقتــي » انــدرش«

هـا   آمد، و فرماني مبني بر عفو عمومي صادر كرد، و در آن بـه مورسـكي  ها در گفتگوي با آن
ها با شروط خوبي رفتار كنـد، و كسـاني را كـه از آن سـرباز زننـد، بـدون        وعده داد كه با آن

مالحظه كيفر دهد. از اين رو افرادي كه طاقت جنگ نداشتند تسليم شدند، ولـي اكثريـت از   
هـا سـرانجام يقـين پيـدا كردنـد كـه        زيرا مورسـكي  ؛ندپذيرش هرگونه وعده جديد سرباز زد

  اهل وفا نيستند.ها  عيسويشناسند، و  اسپانياي مسيحي عهد و پيماني نمي
از اين رو بيشتر با خانواده خود از بيم گرفتاري و انتقام رو به افريقا نهادند. مـوالي عبـداهللا   

اي مسـاعي نيـز بـراي     د، پـاره موقعيت را چنان ديد كـه موقتـاً از در صـلح و سـازش وارد شـو     
هـا   مذاكره و پيمان صلح مبذول داشت، ولي موالي عبداهللا و همكارانش در پيشنهاد اسـپانيائي 

  سودي يا رفع گرفتاري كه انتظار داشتند نديدند.
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در اين هنگام موالي عبداهللا اعالن داشت كه هرگونه قراري را براي اطاعـت از حكومـت   
ا سـرحد مـرگ بـه مبـارزه خـود ادامـه خواهـد داد. انقـالب از         رد خواهد كرد، و همچنـان تـ  

سرگرفته شد، حكومت نيز بر فشار خود افزود. فيليپ دوم هم سخت به خشـم آمـد و دسـتور    
  ها را به دست آورند. داد كه موالي عبداهللا و سپاه او را تعقيب كنند و زنده و مرده آن

هاشـان خاتمـه    هـا در وطـن   ورسكيسپس فرماني صادر كرد كه طبق آن بايد به سكونت م
داد، و ايشان را به نقاط ديگري در اسپانيا منتقل ساخت ايـن حكـم بـا نهايـت وحشـيگري بـه       

هـا بـا زور از اوطـان قـديمي خـود كنـده شـدند و در نقـاط          مورد اجرا گذاشته شد. مورسكي
  رفتند.محتلف كاستيل و ليون و گاليسيا پراكنده گرديدند، و تحت مراقبت شديد قرار گ

در خالل اين مدت موالي عبداهللا همچنان در رأس سپاه كوچـك خـود، حـوادث را زيـر     
رود،  دانست كه قواي او و نقاطي را كه در اختيار دارد رفته رفته از دست مي نظر داشت، و مي

ها توانستند پـي بـه    و هيچگونه اميدي هم به پيروزي و صلح آبرومند نيست. در آخر اسپانيائي
تنـي   ه او ببرند، و يكي از افسران ناراضي او را واداشتند تا به قتلش رساند. اين افسر بـا گا نهان

ها جسد مـوالي عبـداهللا را بـه     چند از يارانش او را غافلگير ساخته و به قتل رساندند. اسپانيائي
ترين وضع قطعه قطعه كردند، سپس در ميدان بزرگ  غرناطه حمل كردند، و در آنجا به فجيع

  سوزاندند! شهر
***  

ها سركوب شد، و از ميان رفت. و آخرين شعله عزم و مبـارزه   بدينگونه شورش مورسكي
ها به كار افتـاد تـا    ها و شكنجه مجاهد فرو نشست. دارها و آتشگاهو باز  در سينه اين ملت جان

 هرگونه جنبشي را براي انقالب و مبارزه سركوب كند. به همين جهت نيز آن جامعـه گرفتـار  
  .)1(مدتي ديگر در بن بست قرار گرفتند، و هرگونه راه نجاتي را از دست دادند

 ؛هــا در زمــان فليــپ ســوم، اســپانياي مســيحي تصــميم نهــائي خــود را بــر ضــد مورســكي 
هـا عموميـت    ملت مغلوب اسپانيا گرفت. در آن ايام مسيحيت نسبت به مورسـكي  گان بازمانده

هـا   اثر فشـار حكومـت بـه صـورت مسـيحيان و كاسـتيل       يافته بود، و فرزندان قريش و مصر بر
                                           

  ببينيد.» تاريخ العرب المتنصرين«و » الندلسا يةنها«تفصيل اين مبارزه مؤثر را در دو كتاب ماه  -1
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گفتنـد و   هـا مـي   جسـتند، و بـه زبـان كاسـتيل     درآمده بودند. در مراسـم كليسـاها شـركت مـي    
گير بودند، و پنهاني به زبان قـديمي و ميـراث معنـوي پيشـين      نوشتند، با اين فرق كه گوشه مي

  خويش تعلق خاطر داشتند.
گيري و دوري از خلق زبان جديدي ابتكار نمودند و بـه   هها پنهاني در همان حال گوش آن

ن نوشـتند. ايـن زبـا    ت ملي خود را ميكردند، و ادبيا شان را يادداشت مي وسيله آن تعاليم دين
نوعي از زبـان تحريـف شـده كاسـتيلي بـود كـه بـا         Aljamiadoمشهور به الخميادو لغت 

  به كشف آن نبود.ها كسي قادر  شد، و جز خود آن حروف عربي نوشته مي
 را بـر ايـن گـروه از اعـراب مسـلمان     اسپانياي مسيحي با اين كه دين و زبان و تمدن خـود  

هـا را   ، و هميشـه آن ورزيـده تحميل كرده بودند، مع الوصف از الحاق ايشان بـه خـود امتنـاع    
ليـپ  زيسـتند. في  دانستند. بسياري از اينان در بلنسيه و مرسيه و غرناطه مي خوارج خطرناك مي

ها كه در حدود يك قرن در سايه بنـدگي   ترسو بود. وي از مورسكي سوم پادشاهي ضعيف و
  بردند، و بدون مقاومت اطاعت ايشان را به گردن گرفته بودند، بيم داشت. مسيحيان به سر مي

هــا را بــه صــورت كــانون خطــري بــراي اســتقالل و دولــت خــويش   حكومــت اســپانيا آن
آورد، و پيوسـته   شان را خطري براي عقيده كاتوليكي به حساب مينگريست و كليسا نيز اي مي

هر نحو شده تكليف خود را براي هميشه روشـن سـازد. در آخـر تصـميم     ه در صدد بود كه ب
  خود را گرفت و مقدر بود كه فليپ سوم اين برنامه را اجرا كند.

  اخراج بازماندگان مسلمين از اسپانيا
ها يا به تعبير ديگر، اعـراب مسـيحي    اخراج مورسكي ي رهوي فرمان تاريخي خود را در با

ها از سرزمين اسپانيا بيرون رانده شوند. اين فرمان در سـپتامبر   شده صادر نمود، تا براي ابد آن
  هـ صادر شد. 1108ميالدي مطابق جمادي الثانيه سال  1609سال 

فرزندان خود از شهرها  ها مرد و زن ظرف سه روز با بايد مورسكي به موجب اين پيمان مي
كنند رهسپار گردند، و هركس  هاي داخلي به مرزهائي كه مأمورين حكومت تعيين مي و قريه

  باز زند تهديد به مرگ خواهد شد. از انجام آن سر
  توانند به دوش بگيرند، آزادند كه با خود بردارند. ها از اثاث خود آنچه را كه مي آن
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شر شد. در غرناطه سي روز به مردم مهلت دادند كه آنجـا  اين فرمان در مناطق مختلف منت
هـا را كـه در    ها بسيج گرديد. نخست آن ساختن اخراجي ها براي منتقل را ترك گويند. كشتي

مرزها بودند منتقل ساختند، سپس بقيه را بيرون بردند. صدها هزار نفر از ايشـان را در وضـعي   
قل نمودند، و بسياري از آنان در تطـوان و سـالو و   ناگوار به مرزهاي مغرب (شمال افريقا) منت

ها ده هزار نفر هم تلف شدند! گروهي  هران و تونس استقرار يافتند. در اثناي اين نقل و انتقال
زيسـتند نيـز    ها كه در شمال اسپانيا مي از اين عده از طريق ايتاليا به مصر و قسطنطنيه رفتند. آن

  دوك و ژويان مستقر شدند.مدند، و در النگآدر فرانسه فرود 
ها كه از اسپانيا خارج شدند اخـتالف نظـر دارنـد. بعضـي     خان در باره تعداد مورسكيمور  

هـا كـه بـه     ن دانند، و آ حدود نيم ميليون دانسته اند، بعضي ديگر شش صد هزار نفر ميرا ها آن
د صـد هـزار   هالكت رسيدند يا در خالل مصيبت تبعيدشان به بردگي گرفته شـدند، در حـدو  

  اند.شده برآورد 
بدينگونه بقيه بازماندگان ملت اندلس براي هميشه از شبه جزيره اسپانيا اخراج شـدند و بـا   

هـاي مسـيحي شـده بـه پايـان رسـيد و        ها يـا عـرب   انجام آن، آخرين بخش مصائب مورسكي
از  هـا كـه يكـي    هاي تاريخ بـود و تمـدن آن   صفحه زندگاني ملتي كه يكي از بزرگترين ملت

  رفت، درهم پيچيده شد.  ها به شمار مي دارترين تمدن ريشه
انـدلس و تبعيـد    تلـ نـابودي م   ي قدين جديـد اهميـت سياسـتي را كـه اسـپانيا در بـاره      تمن

دانند كه حتي  ي مؤثر در ركود و بدبختي و انحطاط اسپانيا ميملها به عمل آورد، ع مورسكي
اي از نتـايج مـادي و ادبـي     م كند. در اين نظـر، پـاره  تا عصر ما هم اسپانيا نتوانسته است قد عل

هـاي عقلـي و فنـي و صـنعتي كـه       هـا و محروميـت اسـپانيا از ثـروت     ناشي از تبعيـد مورسـكي  
  ها داشتند، مترتب است. مورسكي

ها و آثار مترتـب بـر آن، مختلـف اسـت.      تبعيد مورسكي ي آراء متفكران اسپانيائي در باره
حـدت قـومي و دينـي    يافتن و براي حفظ اسپانيا و تحققيت نموده و ها آن را تقو بعضي از آن
شمردند. بيشتر اينان روحانيون و نويسـندگان متعصـب هسـتند. برخـي هـم انتقـاد        آن الزم مي

داننـد. از   نموده اند و اين عمل را ضربت شديدي براي عظمت اسپانيا و عقب ماندگي آن مـي 
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هـا يكـي از    تبعيـد مورسـكي  «نويسد:  كه مي وسقيبكاتاجتماعي اسپانيا  خاين عده است مور
ترين مصائبي است كه به اسپانيا رسيد. مسؤوليت بزرگي كه متوجـه فيليـپ سـوم و     بخش زيان

ها  ها از مصالح مادي مورسكي شود كه آن مشاوران و اسالف او شده است، درين خالصه مي
عيت كارگر، هموار سازند. هاي زندگي آرامش بخش را براي آن جم حمايت ننمودند، تا راه

هـا   شورشي را در اوقاتي كـه كينـه   ي ها آن نيرو يا زيركي يا اراده را نداشتند كه اين طايفه نآ
  ».ميان غالب و مغلوب در اوج تصادم و كشمكش بود، رام كنند

ــورخ  ــيم ــانير م ــد:  فلورثيوخ ــرون«گوي ــكي  بي ــدن مورس ــادي   ران ــر اقتص ــا از نظ ه
اي كـه   ممكـن اسـت در مبالغـه   نگري بود كه بتـوان تصـور كـرد.    ترين دستور ويرا بخش زيان

در  ترين حكم وحشيانه اسـت كـه   زشت«گفته است:  كاردينال رشيليوسياست مدار بيگانه 
 قائل به مسامحه شد. حق اينست زياني كه اسپانيا از اين راه برد »اعصار سابق سابقه داشته است
  نشده است، مبالغه نگفته ايم. كنون هم جبران چنان است كه اگر بگوئيم تا

لي كه يكي از جديدترين مصنفان در اين باره است در اين عبـارت   مورخ امريكائي دكتر
هـا تنهـا متضـمن     تاريخ مورسـكي «كند:  ها را بدينگونه توصيف مي مختصر مصائب مورسكي

ت هائي است كه دس ها نيست، بل متضمن خالصه اشتباهات و هواپرستي مصائب دردناك آن
به هم داده تا در حدود يك قرن به اسپانيا سـرازير شـود، از آغـاز عظمـت آن در ايـام شـارل       

  .)1(»پنجم تا زمان ذلت آن در عصر كارلوس دوم
ها را با اين  راج تأثرانگيز مورسكيخدر پايان تاريخ خود، ا يوسف كنديمورخ اندلس 

  كند: عبارت شاعرانه بيان مي
دل و مستعد، براي هميشه از سرزمين اسپانيا رخـت بيـرون   بدينگونه آن ملت شجاع روشن«

ها سـپرده   وجود، به آن هاي بي كشيد. ملتي كه با همت وسعي خود، سرزميني را كه وزيگوت
  هاي متعدد زنده گرداندند. اند، با سرسبزنمودن آن و حفر قنات

                                           
هـا در   مصيبت تبعيـد مورسـكي   ي ما بسياري از حواشي متفكرين و مورخين اسپانيائي و ديگران را در باره -1

  االندلس) آورده ايم. يةكتاب (نها
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لـم و عرفـان را   ملتي كه تمدني به وجود آوردند كه پرتوهاي آن اروپا را نوراني نمود و ع
نظيري در همه اعمـالش بـا عظمـت و     طرز بيه در آن پخش كرد. ملتي كه روح با شهامتش ب

گر بود، و در نظر نسل بعدي رنگي از عظمت خارق العاده داشت. و آنچنـان   بزرگواري جلوه
  اندازد. شجاعتي از خود نشان داد كه گذشت زمان ما را به ياد آن مي

رسـيد طـي    ها را كه بـه نظـر مـي    وزيگوتخواهد ماند. اين ملت هيچ چيز در عالم باقي ن
ها دوام داشته باشد، طوري مغلـوب سـاختند كـه ماننـد اشـباحي از ميـان        ها تا انتهاي نسل قرن

  گردند. ها مي هاي غمگين اندلس دنبال آن هوده در بيابان رفتند، و امروز جهانگردان، بي
شكافد و پرتوهاي آن در نقاط  امواج هوا را مي مسلمانان به طور ناگهاني همچون برقي كه

  نشيند، در اسپانيا پديد آمدند. شود، سپس به سرعت فرو مي مختلف افق پخش مي
ها در اسپانيا آشكار شدند، و به طور ناگهاني آن را با تمدن خـود پـر كردنـد، و     آري، آن

جبل الطارق و از اقيانوس  مجد و عظمت ايشان در آن سرزمين از سلسله جبال پيرنه تا ي ستاره
  اطلس تا سواحل بارسلون (برشلونه) درخشيدن گرفت.

  ها را به آزادي و استقالل رسانيد كم كم فروكش كرد. اي كه آن ولي انگيزه
ها را عقـب   پروري و پشت سر انداختن فضائل اخالقي پيشين و آز و شهوت پيوسته آن تن

ها رفته رفتـه كـاخ بـا عظمتـي را      اهم آورد. اينبرد و موجبات سقوط و اضمحالل ايشان را فر
كه مرداني چون طارق بن زياد و عبدالرحمن ناصر و محمد بن احمـر بنـا نمودنـد، تهديـد بـه      

د و به نـابودي  ها را به تحليل برَ انهدام كردند، و موجب شدند كه اختالفات داخلي نيروي آن
  سوق دهد.
هـاي دولـت از اسـپانيا خـارج      د، يعنـي ثـروت  ها عرب مسلمان با اموال و فنون خـو  ميليون

تـوانيم در ايـن بـاره جـوابي      ها چه چيزي را در جاي آن پديد آوردنـد؟ نمـي   شدند. اسپانيائي
بدهيم جز آن كه بگوئيم غمي هميشگي سراسر اين سرزمين را كه قبال پـر از نشـاط و لبخنـد    

خـود را بـر آن نقـاط      ي ه سـايه بار هست كه پيوسـت  اي از آثار اسف بود، فرو گرفته است. پاره
  وحشتناك افكنده است.
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ها بلند اسـت و آن   ولي با اين وصف فريادي واقعي از اعماق اين آثار و از قلب اين ويرانه
  ».لب استاجد عرب مغلوب و نابودي و بدبختي اسپانياي غنيز شرافت و م

گويـد   يا سخن مـي سپاناكتابش راجع به مسلمانان  ي  در مقدمه كه» الين بول«سخنان استاد 
اسپانيا هشت قرن در دست مسلمانان بود، و پرتو تمدن درخشـانش  «ست: چه زيبا و خواندني ا

اروپا را فرو گرفته بود. با سعي و كوشش فاتحان اراضي پرنعمت آن را شكوفان نموده بود، و 
آن  ي ههاي پهناور آن، شهرهاي بزرگ پديد آمد، ولي امروز راجع به عظمت گذشت در دشت

چيزي جز اسامي. آري، فقط اسامي باقي نمانده است. از ميان ساير اقطار اروپا تنها اسپانيا بود 
  كه ادبيات و علوم و فنون را به جهانيان تقديم كرد.

گـذاري جـز در    شناسي و تاريخ و فلسفه و قـانون  هاي علوم رياضي و فلكي و گياه شكوفه
ا بـود كـه بـه ثمـر رسـيد. آنچـه باعـث عظمـت ملـي          اسپانياي اسالمي نشكفت و فقط در آنج

رساند، و هرچيزي كه بازگشت به ترقياتي درخشان و تمدني  شود و انسان را به سعادت مي مي
  كند، مسلمانان اسپانيا به آن رسيدند. فروزان مي

اي از پرتو تمدن  ... عظمت اسپانيا با سقوط غرناطه از ميان رفت، و براي مدتي كوتاه اشعه
كرد، ساطع گرديد، سپس عظمـت اعصـار    مي در سرزميني كه با حرارت آن را حفظ مياسال

روي » بنيرارو«و » كورتيز«و » كلومبس«و » فلييپ دوم«و » شارل پنجم«و » ايزابيال«و » فرديناند«
  به افوال نهاد تا با مرگ آن دولتي عظيم هم بميرد.

آمـد، و از آن پـس    بـه اهتـزاز در  آنگاه پرچم ويرانگر با حكومـت ديـوان تفتـيش عقايـد     
ظلمتي انبوه در اسپانيا حكمفرما گرديد. كار به جائي رسيد كه پزشكان در سرزميني كه علوم 

به علـوم و   خبري قدم فراتر نگذارده بودند. يآن در همه جا پرتو افكنده بود، از مرز جهل و ب
آن را از ميان برد، مراكـز علمـي و   فنون شهر اشبيليه و طليطله و المريه نيز خاتمه داد و صنايع 

  هم كوبيد تا با زوال آن آثار اسالم را از ميان بردارد. مدارس آن را در
هـاي سرسـبز آن از ميـان رفـت، دزدان و      شهرهاي بزرگ ويران گرديد، و خرمـي دشـت  

راهزنان و غارتگران جاي دانشجويان و بازرگانـان و جنگجويـان را گرفتنـد. ايـن بـود ميـزان       



    

  دهنده در تاريخ اسالم هاي تكان صحنه    330
    

راندن مسلمانان، و از اينجا نيز بدبختي و ذلت در ادوار تاريخي آن  ط اسپانيا بعد از بيرونانحطا
  »!راه يافت

شـدة اسـپانيا، و سـقوط تمـدن      هـاي مسـيحي   انگيـز عـرب   نمائي از وضع اسفوراين بود د
  اسالمي اندلس.



  ديپلماسي در اسالم

هـا را بـه    از دولـت  ديپلماسي در زبان جديد سياسـت، مجموعـه عالئقـي اسـت كـه يكـي      
سازد، و مجموعه نظامات و خط سيرهائي است كه در تنظيم ايـن عالقـات    ديگري مربوط مي

ها  ها و انگيزه گردد. به عبارت ديگر ديپلماسي سياست خارجي يكي از دولت بر آن جاري مي
  گردد. و اهدافي است كه از آن منشعب مي

فصـل كـه از پيـدايش ديپلماسـي در اسـالم       را در ايـن » ديپلماسي«خواهيم  با اين معني مي
دهـيم، و برخـي از نـواحي و     اي از نظامات و مقررات آن را شـرح مـي   گوئيم و پاره سخن مي

ها و روابط متبادل بين شـرق و   هاي آن، و قسمتي از حوادث تاريخي آن از سفارت دگرگوني
  شماريم، روشن سازيم. غرب و اسالم و مسيحيت را برمي

  ����امبرهاي پي سفارت
زيرا آن زمان، عصر  ؛شكي نيست كه ديپلماسي در عصر اول اسالم رشد نكرد و ندرخشيد

فتح و تأسيس دولت اسالم بود، فرصت بسياري براي پديدآوردن روابط مـنظم سياسـي ميـان    
اي  هاي صلحي كه پـس از فـتح نقطـه    اسالم و مسيحيت به دست نيامد، مگر قراردادها و پيمان

در شام و مصر پديد آمـد.   فاروق رضي اهللا عنهچنانكه در زمان خالفت عمرگرديد.  منعقد مي
آمد، زماني محدود داشت و  البته اين عاليق كه براي نخستين بار ميان اسالم و مسيحيت پديد

  و طول و تفصيل آن رعايت ايجاز شده بود. ادر اجر
پادشـاهان و امـراي    هاي پيغمبـر اسـالم بـه    بزرگترين حوادث ديپلماسي در اين عصر، نامه

  نموده بود. يشها، ايشان را دعوت به اسالم و ايمان به رسالت خو عصر بود كه در آن
هاي مستقل در صفحات تـاريخ، نشـانه جديـدي از شـجاعت و نيـروي ايمـان        اين سفارت

پيامبر به رسالت خويش بود. اسالم در آن روز، نيروئي نبود كه بايد از آن حساب برد، و قادر 
  قيصر و كسري را دعوت به پذيرش خود كند. باشد

 ي هـا را بـه وعـده    براي عموم بشر فرستاده شده بود، تـا آن صلي اهللا عليه وسلم ولي محمد 
هاي متين پيـامبر راهـي بـراي     الهي مژده دهد و از نافرماني او برحذر دارد. همانطور كه جنگ

هاي پيامبر، راهـي بـراي    ر هم سفارتتأييد واقعيت آن بود، همينطو ي دفاع از اسالم، و وسيله
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اداي رسالت و ابالغ نداي حضرت به پادشاهان و امرائي بود كه آن روز بر عالم قـديم حكـم   
  راندند. مي

ها و سفراي خـود را بـه    پيغبر نامه )م 628اپريل سال (هجرت  مدر ماه ذي الحجه سال شش
» كيـروس « در قسـطنطنيه، » يصـر روم ق«و اينان سوي هشت تن از اين پادشاهان و امرا فرستاد، 

خسـرو  «فرمانرواي سوريه از جانب قيصـر،  » حارث بن ابي شمرغساني« ،حكمران رومي مصر
العـرب،   ةپادشاه حبشه، و سه نفر ديگر از امـراي محلـي جزيـر   » نجاشي« ،پادشاه ايران» پرويز

  يعني حكمران يمامه، و حكمران بحرين و حكمران عمان بودند.
ها بهترين  كردند يا با آن العرب حكومت مي ةعرب و عجم آن روز در جزير اين پادشاهان

روابط را داشتند. بدون شك مهمترين و بزرگترين ايشان قيصر روم و پادشاه ايـران بـود. ايـن    
  دو نفر قلمرو عالم قديم را در آن روز ميان خود تقسيم كرده بودند.

وبي آن تا شـمال حجـاز گسـترش داده    حكومت خود را بر شام و نواحي جن ي قيصر دايره
العرب را تحت فرمان داشت، و بسياري از امراي عرب  ةبود، و شاه ايران تا شمال شرقي جزير

  م ملل نصارا، و خسرو زعيم اقوام مشرك بود.ينمودند. قيصر زع از وي اطاعت مي
ئتي رفت يا ها تنظيم شد و به انحاء مختلف ارسال گرديد، براي هر پادشاهي هي اين سفارت

اي از پيغمبر بود. برنامه كار همه نيز يـك چيـز    اي اعزام گرديد. همراه هركدام نيز نامه نماينده
  بود.

هاي پيغمبر را عيناً نقل كرده اند، و همگـي نيـز يكسـان يـا همĤهنـگ       تواريخ اسالمي نامه
  است.

  را بپذيرند. شانيكند كه رسالت ا ها پيغمبر پادشاهان عصر خود را دعوت مي در اين نامه
دحيه بن سفيري كه پيامبر به سوي هرقل (هيراكليوس) قيصر دولت روم شرقي فرسـتاد،  

ت مطـابق تـواريخ و صـحيح بخـاري و     اي كه پيغمبر به قيصر نوش بود. عين نامه خليفه كلبي
 .م بر آنكس كه پيرو هدايت حق باشـد يغمبر خدا به هرقل بزرگ روم، سالاز پ«سلم اينست: م

. اسالم بياور كه خداوند در امان باشيكنم. اسالم بياور تا  عد من تو را دعوت به اسالم ميب اما
دهد، و اگر روي برتافتي گناه مـردم كشـورت بـه گـردن تسـت. اي اهـل        دو پاداش به تو مي



    

  333  ديپلماسي در اسالم
  

كتاب! بيائيد اعتراف كنيم به سخني كه ميان ما و شما يكسان است و آن اين كـه جـز خـداي    
يم و چيزي را در خدائي با او شريك نگردانيم، و برخي از ما برخي ديگر را جز يگانه را نپرست

گـواه باشـيد مـا مسـلمان      پـس خداوند يگانه خدا ندانيم. اگـر از ايـن معنـي روي گردانيدنـد     
  ».هستيم

هرقل اول هيجده سال بود كه بر تخت امپراطـوري روم جلـوس كـرده بـود، و بيشـتر ايـن       
گيـر توانسـت    هاي پي ا ايرانيان گذرانده بود، و پس از كوششهاي سخت ب مدت را در جنگ

هـم   م ايشان را به كلـي در  627ها را از اراضي متصرفي روم شرقي عقب براند، و در سال  آن
  بشكند.

سال بعد قيصـر بـه زيـارت بيـت المقـدس رفـت، در آنجـا هئيـت اعزامـي           / خزاندر پائيز
يـة كلبـي   ها بـود، بـه حضـور او رسـيد. دح     آن با(بوسترا) كه دحية كلبي نيز  بصريحكمران 

  پيغمبر را به وي تسليم نمود، و مضمون سفارت خود را اعالم داشت. ي نامه
گويد: هرقـل سـفير پيغمبـر را بـا ادب و احتـرام پـذيرفت، و از احـوال         تواريخ اسالمي مي

صـر بـه جـاي    توانيم تأثيري را كه سفارت پيغمبـر در قي  آنحضرت و رسالتش جويا شد. ما مي
انكار و دهشت در وي پديد آورد حدس بزنيم. با اين فرق كه وي سـفير   ي گذاشت و انگيزه

  ه برگردانيد.ناي مجامالت و سخنان دوستا پيغمبر را با پاره
وقتي هرقل به پايتختش بازگشت، نامه ديگري از پيغمبر به وي رسيد. حكمران او در شـام  

سفير پيغمبر گرفت، و براي قيصر فرسـتاد. در ايـن   آن را از دست  منذر بن حارث غساني
نامه نيز پيغمبر قيصر را دعوت به اسالم كرده، و از عواقب سوء مخالفـت برحـذر داشـته بـود.     
منذر نامه را براي هرقل ارسال داشت و از وي خواست كه خود را براي جنگ با پيغمبر مهيـا  

ده پيغمبر را مانند دحية كلبي با همان وضع سازد. ولي هرقل با نظر وي موافقت ننمود، و فرستا
  بازگردانيد. مرموز

نامه حضرت، به سـوي مصـر   حامل حاطب بن بلتعه در همان اوقات سفير ديگر پيغمبر 
بسم اهللا «بزرگ مصر تسليم كرد. اين نامه به اين مضمون بود:  مقوقسرهسپار شد و آن را به 

با همان عبارت و مضمون كه ». بزرگ قبطيانالرحمن الرحيم. از محمد رسول خدا به مقوقس 
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اي روايات. در اين نامه پيغمبر مقوقس را مانند  در نامه هرقل بود، با جزئي تغيير بر حسب پاره
  هرقل دعوت كرده بود به اسالم بگرود.

بـزرگ  «كه تواريخ اسالمي هميشه او را » مقوقس«در اينجا الزم است اندكي با شخصيت 
آشنا شويم. مصر در آن روز يك ايالت رومـي بـود كـه از قيصـر قسـطنطنيه      دانند  مي» قبطيان

نمود، و مردم آن هيچگونه استقاللي نداشتند. اين حقيقـت هـم در شـهر ناشـناخته      اطاعت مي
 ةها و مراسالت پيغمبر داللت دارد كه حوادث و اوضاع سياسـي كـه در جزيـر    زيرا نامه ؛نبود

  آنحضرت پوشيده نبود. ي بود، بر پيغمبر و صحابه فرما العرب و ممالك مجاور آن حكم
گـوئيم يـك نفـر روحـاني بـه نـام        حكمران رومي مصر در آن موقع كـه از آن سـخن مـي   

(كيروس) بـود كـه حكمـران مصـر و پطـرك بـزرگ آن مملكـت نيـز بـود. قـول راجـح در            
ي در تواريخ اسالمي همـان (كيـروس) حـاكم رومـ    » مقوقس«تحقيقات جديد اينست كه اين 

كند اينست كه سفير پيغمبر براي اداي رسـالت   . چيزي كه اين حقيقت را تأييد مي)1(مصر بود
  رومي بود. دريه نيز در آن روز مقر حكمراندريه نمود. اسكنكخود، آهنگ اسن

بلتعه لخمي مصر را از شرق تا غـرب پيمـود، و روي بـه اسـكندريه نهـاد تـا        ابي حاطب بن
رت را ادا كند. كيروس كه در قصر خود مشرف به دريا بـود،  سفارت پيغمبر و رسالت آنحض

پيغمبـر را از او گرفـت، و    ي سفير پيغمبر را خوش آمد گفت و با تجليل پذيرفت. سپس نامـه 
راجع به مضمون آن با وي گفتگو نمود، و از پيغمبر و موضوع دعوتش پرسـش كـرد. آنگـاه    

م برده شده بود، به سوي پيغمبر بازگشت. اين اي از وي و هدايائي كه در نامه نا حاطب با نامه
به محمد «ترين مورخ مصر در دوران اسالمي، چنين است  قديمي ابن عبدالحكمنامه به نقل 

اي و دعوتي را كه  ات را خواندم و آنچه را نوشته بن عبداهللا از مقوقس بزرگ قبط سالم، نامه
كـردم كـه وي از    ايد بيايد، و گمـان مـي  دانستم پيغمبري باقي است كه ب اي فهميدم. مي نموده

كند. فرستاده را گرامي داشتم و دو دختـر را كـه مقـامي بـس بـزرگ در ميـان        شام ظهور مي

                                           
 In theو  Lane – Poole: Egyptو  444و  126تــأليف بــاتلر ص » فــتح مصــر«نگــاه كنيــد بــه  -1

Madaleages P. 5. 7.  وMilan: IBID; P. 115 
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مصريان دارند، با لباس براي شـما فرسـتادم. اسـتري نيـز هديـه كـردم تـا بـر آن سـوار شـوي           
  .)1(»والسالم

پيغمبر اسـالم آوردنـد. پيغمبـر     درا نزبود، هردو » شيرين«و خواهرش » ماريه«اين دو دختر 
ماريه را براي خود تزويج نمود، و از وي صاحب پسري به نـام ابـراهيم شـد كـه در كـودكي      

  درگذشت، و شيرين را به يكي از اصحاب نزديكش بخشيد.
در مصـر و شـام    هائي كه پيامبر به قيصر و حكمـران وي  بدينگونه بود نتايج سفارت و نامه

بـدون شـك اثـر معنـوي عميقـي در دربـار روم و كليسـا بـه جـاي          هـا   هارسال داشت. اين نامـ 
  گذاشت.

  العرب با وضع ديگري مواجه شد. ةشرقي جزير ي هاي پيامبر به ناحيه ها و سفارت نامه
ها اعزام سفير به ايران بود. سفير پيامبر به سوي پادشاه ايران عبداهللا ابن حذافـه   مهمترين آن

پيـامبر مطـابق نقـل تـواريخ      ي پيغمبر روي به مدائن نهاد. متن نامـه  ي سهمي بود. عبداهللا با نامه
بسم اهللا الرحمن الرحيم. از محمد پيغمبر خدا به كسـري بـزرگ ايـران،    «اسالمي چنين است: 

ن كس كه پيرو هدايت باشد و به خدا و پيامبرش ايمان بياورد، و گواهي دهـد كـه   آدرود بر 
  ست، و اين كه محمد بنده و رسول اوست.شريك ني خدائي جز خداي يگانه بي

زيرا من پيغمبر خدا بـه سـوي همـه مـردم هسـتم تـا        ؛خوانم مي آورده اممن تو را به آنچه 
زندگان را بيم دهم و حق بر كافران روشن گردد. پس اسالم بيـاور تـا سـالمتي يـابي، و اگـر      

  .)2(»توست سرباز زدي، گناه مجوسيان بر
پيغمبـر را بـراي او    ي اي دوم (خسـرو پرويـز) بـود. وقتـي نامـه     پادشاه آن روز ايران كسـر 

خواندند، آن را از هم دريد، و سفير پيغمبر را مورد اهانت قرار داد و از دربار راند، آنگـاه بـه   
محمد تحقيق كند يـا خـودش را بـه     ي حكمران خود در يمن نوشت كسي را بفرست در باره

  باز زد. دعوت پيغمبر سر نزد من بياورد، و بدينگونه از پذيرفتن

                                           
  .47فتوح مصر، ص  -1
  ).90، ص 2طبري اين نامه را طور ديگر نقل كرده است، (ج  -2
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م) سفير ديگري از جانب پيغمبر روي به بحرين آورد كـه بـه    630در سال هشتم هجرت (
منـذر بـن   حضـرت بـراي حكمـران بحـرين      ي نامه گفتند. وي حامل وي عالء حضرمي مي

و » جيفـر «پيغمبـر را بـه    ي نيز به سفارت به عمـان رفـت و نامـه    عمرو بن عاصبود.  ساوي
خود به اينان، خواسته بود كه  ي هتسليم نمود. پيغمبر در نام» ازد«نفر از زعماي قبيله  دو» عباد«

  هاي ديگر پيامبر نبود. اسالم را بپذيرند و جزيه بپردازند. اين معني در نامه
زيرا امير بحرين و امراي عمان به رسالت پيامبر ايمـان   ؛اين دو سفارت نتايج خوبي داشت

  رعاياي غير مسلمان خود را پرداختند. ةذيرفتند، و جزيآوردند و اسالم را پ
پيغمبر سفير ديگري به سـوي حكمـران نصـراني يمامـه فرسـتاد. وي جـواب پيغمبـر را بـه         
درشتي داد و در آن خواسته بود كه او را در امر نبوت و قدرتش شـريك گردانـد تـا بـه ايـن      

  شرط دعوت او را بپذيرد!
سوي حبشه سخن نگفتيم. اين تنها سفيري بود كه به ماوراي  از اعزام سفير توسط پيغمبر به

دريا اعزام شد، اين سفارت در پايان سال ششم هجرت يا آغاز سال هفتم در همان وقـت كـه   
  سفراي حضرت به نزد قيصر و خسرو رفتند، انجام گرفت.

اري از زيرا بسي ؛ميان حبشه و پيغمبر و ياران حضرت قبل از آن روابط محكمي برقرار بود
ياران پيغمبر كه از مظالم قريش گريختند به حبشه هجرت نمودند، و در آنجا تحـت حمايـت   
نجاشي و مراقبت وي قرار گرفتند. هنگامي كه پيغمبر ترتيب اعزام سفراي خـود را بـه سـوي    

  پادشاهان عرب و غير عرب داد، سفيري هم به نزد پادشاه حبشه (نجاشي) فرستاد.
بود. پيغمبر دو نامه براي نجاشي فرستاد. در نامه نخست  ميه ضمريعمرو بن ااين سفير 

دوم از وي خواسـته بـود مسـلمانان مهـاجر را بـه       ي هاو را به اسالم دعوت كرده بود، و در نام
  مدينه روانه سازد.

دعوت پيغمبر از نجاشي با اسلوب خاصي انجام گرفته بود. روح و الفـاظ آن بـا آنچـه در    
زيرا گذشته از اين كه او را دعـوت بـه پـذيرش اسـالم كـرده       ؛ود فرق داشتهاي ديگر ب نامه

بود، نظر اسالم را نسبت به نصرانيت شرح داده و خلقت حضرت عيسي را بدينگونه بيان كرده 
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پاكسرشـت، پاكـدامن    ةاوست كه به مريم دوشيز ي هعيسي بن مريم روح خدا و كلم«كه  دبو
  ».شدالقا كرد و مريم باردار به عيسي 

نجاشي نصراني بود. نصرانيت از قرن چهارم هجري در سراسر حبشه گسـترش يافتـه بـود.    
دختـر ابوسـفيان را (كـه    » ام حبيبـه «اي از نجاشي خواسته بود كه  عالوه بر اين پيغمبر طي نامه

شوهرش عبيداهللا بن جحش مسيحي و مرتد شده و او را رها كرده بود، مترجم) و از مسلمانان 
  د، به نيابت از طرف پيغمبر براي او عقد ببندد.مهاجر بو

اي بـه   گويد: نجاشي دعوت پيغمبر را اجابت كرد و مسلمان شد، و نامه تواريخ اسالمي مي
پيغمبر نوشت و در آن تأكيد كرده بود كه مسلمان شده است، و به نيابت حضرت ام حبيبـه را  

ن مهاجر در دو كشتي بزرگ بـه سـوي   مسلمانا ي هبراي وي عقد بسته است. سپس او را با بقي
  مدينه روانه كرد.

ولي به نظر ما نجاشي اسالم نياورد. شـايد ايـن معنـي از ادب و مجاملـه وي در اسـتقبال از      
 اآورد، اسـالم سراسـر حبشـه را فـر     سفير پيامبر ناشي شده باشد. اگر نجاشي آن روز اسالم مي

صورتي كه اسالم يـك قـرن بعـد از ايـن     شد. در  كن مي نجا ريشهآگرفت، و مسيحيت از  مي
  .)1(تاريخ در حبشه منتشر گشت، انتشار اسالم فقط در نقاط شرقي و جنوبي بود

                                           
 ,Muirو نيز  125و نيز باتلر فتح مصر ص  90و  89ص  3نگاه كنيد به طبري از ابن اسحاق و واقدي ج  -1

IBID, V. P. 28.  
ر مصادر معتبر حديثي مانند كتـب سـته و غيـره در مـورد مسـلمان      رواياتي است كه د قول مخالف بااين   

  : است شده كه در صحيحين روايت بودن نجاشي آمده است، مانند اين دو روايتي
ِم الـِذي َمـاَت ِفيــِه ْليَــوْ َعـْن َأبِـي ُهَريـْـَرَة َرِضـَي اللـُه َعْنـُه َأن َرُســوَل اللـِه َصـلى اللـُه َعَلْيـِه َوَسـلَم نـََعــى النَجاِشـي ِفـي ا -1

  َخَرَج ِإَلى اْلُمَصلى َفَصف ِبِهْم وََكبـَر َأْربـًَعا.
2-  َجاِشـيَم النـُه َعَلْيـِه َوَسـلى اللـِه َصـلـُه َعْنـُه قَـاَل نـََعـى لَنَـا َرُسـوُل اللَصـاِحَب اْلَحَبَشـِة يـَـْوَم  َعْن َأِبي ُهَريـَْرَة َرِضـَي الل

 فـََقاَل اْستَـْغِفُروا ِألَِخيُكْم. الِذي َماَت ِفيهِ 

بر كافري نماز جنازه بخوانند؟! و يا مسلمانان را امـر نماينـد كـه بـراي او      �امكان دارد كه رسول اهللا آيا 
  صحح][ماستغفار نمايند؟! 
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ه اكتفـا نكـرد، بـل در    نـامبرد ها و سفرا به سـوي پادشـاهان و امـراي     پيغمبر در اعزام هيئت
جزيره به اي از زعماي محلي  هاي ديگري هم به سوي عده ها و نامه هاي مختلف هيئت فرصت

ها با نتايج خوبي برگشته و زعماي آن منـاطق هـم بـه     همان منظور گسيل داشت. بعضي از آن
  اسالم گرويدند.

***  

هاي پيامبر از كارهـاي تـازه و ابتكـاري ديپلماسـي بـود، بـل نخسـتين         ها و نامه اين سفارت
هـا بـراي    عملي است كه اسالم در ايـن ميـدان دسـت بـه آن زد. هـيچ دليلـي از ايـن سـفارت        

ت پيغمبر، بهتر نيست. پيغمبري كه هنوز از ناراحتيي كه قومش عدادن ميزان ايمان و شجا نشان
اي نداشت، و چندان  براي او پديد آورده بودند، نجات نيافته بود، و هنوز نيروي قابل مالحظه

  قوي نبود كه از وي حساب برند.
و سـاير   طـور روم و پادشـاه ايـران   با اين وصف با اعتماد و شجاعت اقدام بـه دعـوت امپرا  

  كند، دعوتي كه هنوز در كانون خود تكامل نيافته بود. مي پادشاهان و امراي معاصر
عالوه اين ديپلماسي ماهرانه كه پيغمبر به وسيله آن، پادشاهان عصـرش را طـرف خطـاب    

اي نشـر  در رفت. شكي نيست پيغمبر كه سرگرم مبارزه بره قرار داد، چنانكه ديديم همگي به
اش بود، انتظار نداشت پادشاهان نيرومند مزبور دعـوتش   دعوت خويش در ميان قوم و عشيره

  را بپذيرند.
هاي يادشده خود متمم رسالت نبوي بود، و عالم قـديم كـه    با توجه به اين كه اعزام هيئت

هر لحظه پيغمبر اسالم با دعوت خويش در برابر آن قرار گرفت، بر پايه متزلزلي قرار داشت و 
  در حال سقوط و نابودي بود.

اديان قديمي دچار انحالل و تزلزل شده بود، و دعوت اسالمي با تـازگي و مايـه و قـوتش    
بينـي كننـد در    آمادگي براي بحث و مطالعه داشت. براي دورانديشان مشـكل نبـود كـه پـيش    

حقيقـت بـه   انفجار اسـت، و انفجـار هـم در     ي هپشت اين دعوت جديد نيروئي است كه آماد
  شد. طور جدي نزديك مي
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هاي روم و ايران رسـوخ يافـت، و عـرب     امواج فتوحات اسالمي به سرعت در قلب دولت
فرزندان دين جديد و حامالن رسالت پيامبر با سـرعت خـارق العـاده در كـار تأسـيس دولـت       

  بزرگ اسالمي بودند.
هاي حضـرت را   دث سفارتغربيان نيز در آنجا كه از زندگاني پيامبر سخن گفته اند، حوا

ها در ايـن خصـوص مبتنـي بـر تـواريخ اسـالمي        نيز مورد بحث قرار داده اند. بيشتر اعتماد آن
  است.

ها و اعزام سفراي پيغمبر ترديد نموده انـد. از جملـه    ها نيز در بارة صحت نامه بعضي از آن
مثال ديده اسـت كـه در   » وايل«است. زيرا » ميللر«و » وايل«اينان دو مستشرق آلماني به اسامي 

هاي پيغمبر (نامه حضرت به حكمران مصر) چند آيه قرآن هسـت كـه در موقـع     بعضي از نامه
  .)1(ارسال آن هنوز نازل نشده بود، و دليل است كه بعدها در آن جاي داده اند

اعزام داشته باشد، ولـي بـا   » هرقل«كند كه پيغمبر سفيري به سوي  در اين ترديد مي» ميللر«
اي از حوادث سفارت پيامبر را به همانگونه كه در كتب سير آمده است  ين وصف او خالصها

  .)2(كند نقل مي
هـاي پيغمبـر گـردد     سـفارت ولي ما از نظر تاريخي چيـزي كـه موجـب شـك در صـحت      

يابيم كه بيشتر وقايع مقرون به آن را تأييد  بل به عكس بسياري از ادله و قرائن را مي بينيم؛ نمي
  كند. مي

البته تواريخ اسالمي در بعضي از رويدادها چنانكه قـبال گفتـيم مبالغـه نمـوده اسـت، ولـي       
هـا بـر بسـياري از وقـايع، و      تعيين روايت اسالمي براي تاريخ و اشخاص و اماكن و تطبيـق آن 

ها مخصوصاً آنچه متعلـق اسـت بـه     همĤهنگي روايت كليسا و روايت بيزانسي با بسياري از آن
فير به سوي قيصر و كيروس، در تمام اين موارد شواهدي هسـت كـه بسـياري از ايـن     اعزام س

  كند. حوادث ديپلماسي نخستين اسالم را تأييد مي

                                           
1- G. Weil: Mohamed der Prophet, s. 198 

2- Mueller: Der Islam l. st 48 
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دهـد.   هاست كه تواريخ اسالم ارائـه مـي   به نظر ما شك و ترديد متوجه متن و تركيب نامه
  .يراتي ثبت نموده باشندها را با تغي  نويسان برخي از نامه بعدها سيرهظن غالب اينست كه 

تواند حقايق تاريخي را  هاي پيامبر، مي اين را هم بايد در نظر داشت كه ترديد در متن نامه
ها داريم، ناديده بگيرد. بـاري اعـزام سـفير از جانـب      كه ادله و قرائن بر صحت بسياري از آن

نـدگاني پيغمبـر   پيغمبر به نزد پادشاهان و امراي عصر خود، يك حادثـه بـزرگ سياسـي در ز   
  است.

  هاي اسالم و روابط ديپلماسي ميان شرق و غرب سفارت
. مشهورترين حوادث ديپلماسـي  ها داشت  روابط ديپلوماسي موفقي با همسايهدولت اموي 

معاويـه و قسـطنطين   اميـر  اميه پيمان صلحي بـود كـه ميـان      ميان اسالم و مسيحيت در زمان بني
  م به وقوع پيوست. 687هـ  58قسطنطنيه به سال  ي چهارم بعد از ناكامي محاصره

اميـر  مقاصد  ي هائي از جانب دولت بيزانس به دمشق آمد تا در باره متعاقب آن بارها هيئت
معاويــه و آمــادگي او بــراي ايجــاد عاليــق بــين دولتــين مــذاكره و مطالعــه نمايــد. از ايــن رو  

  هاي كوچكي ميان طرفين انجام گرفت. سفارت
شـد و زمـاني مضـطرب     عباس و روم شرقي گاهي برقرار مي ميان دولت بنيروابط سياسي 

هـا روي داد. در   ها و قراردادهـا و حـوادث سياسـي بيشـماري هـم ميـان آن       گرديد. جنگ مي
هـا و گفتگوهـاي ديپلماسـي نيـز بـين طـرفين بـه وقـوع          بسياري از مناسبات و اوقات، سفارت

پي در پي ميان دولت بزرگ اسـالمي و دولـت    پيوست. اينگونه معاهدات و روابط سياسي مي
  مسيحي همسايه وي در شرق يك امر طبيعي بود.
اسـاس رسـوم و قواعـد     هـا ميـان طـرفين بـر     ارتباط ديپلماسي و تبادل مذاكرات و سفارت

تـر بـود بـه وقـوع      گرفـت، و در مركـز يكـي از دو طـرف كـه قـوي       متداول عصـر انجـام مـي   
  پيوست. مي

سـاختن سياسـت اسـالم بـه جانـب مسـيحيت يـا سياسـت          در متوجـه  اين روابط اثر بزرگي
مسيحيت به طرف اسالم داشت. نسيم ايـن روابـط در اعصـاري كـه شـرق در اوج عظمـت و       
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زيرا غالباً غرب بود كه از اسالم نيرومند فاتح تقاضـاي   ؛وزيد قدرت بود، از شرق به غرب مي
  كرد. صلح مي

هاي آن محكـم گشـت و همـان وقـت نيـز       پايههنگامي كه دولت عباسي روي كار آمد و 
 ي هدولت اموي جديدي در اندلس تأسيس شد، بغداد در مشرق و قرطبه در غرب محور جاذب

مملكت نيرومند فرانسه در آن موقـع در سـوي ديگـري از     سياسي ميان اسالم و مسيحيت بود.
به خود جذب كند. اين هاي غرب را از توجه به روم شرقي بازدارد و  اروپا بوجود آمد تا ملت

  خود عامل جديدي براي جذب سياسي ميان شرق و غرب بود.
آيد كه  بينيم كه مملكت فرانسه در صدد برمي دوم بني عباس، مي ي هدر زمان منصور خليف

مسلمين در شرق روابط سياسي برقرار كند، و توازني در عـالم جديـد پديـد آورد.     ي هبا خليف
  فرستد. رانسه نمايندگان خود را به بغداد نزد منصور به سفارت ميپادشاه ف» پيپن«بينيم  مي

. ايـن روايـت   نـد هــ) ثبـت كـرده ا    148م ( 765مورخان فرانسه تاريخ اين سفارت را سال 
گويد نمايندگان فرانسه مدتي را در بغداد گذراندند و سه سال بعد به فرانسه بازگشتند، در  مي

انب خليفه به سـوي پادشـاه فرانسـه همـراه ايشـان بـود، و       حالي كه نمايندگان يا سفرائي از ج
  فرود آمدند.» مرسيليا«همگي در كاخ 

خواست كـه زمسـتان را   ها  پادشاه فرانسه سفراي خليفه را به بهترين وجه پذيرفت، و از آن
هـا را دعـوت كـرد كـه      كه آن روز مركز دربار فرانسه بود، بگذرانند سـپس آن  »متز«در شهر 

  به تفريح بگذرانند.» نلوار«واقع در ساحل رود » سلس«قصر مدتي را در 
(بندر مارسي) با هداياي پادشـاه فرانسـه،    مرسيلياپس از اين مدت سفراي خليفه از طريق 

هـا بـه طـول     عباسي و پادشاه فرانسه مـدت  ي هبه بغداد بازگشتند. اين روابط سياسي ميان خليف
يد به اوج خـود رسـيد، و بـه طـوري كـه مخصوصـاً       انجاميد، اين ارتباط در زمان هارون الرش

  گويد سفارات و مكاتبات بسياري نيز ميان طرفين مبادله شد. تواريخ فرانسوي مي
تواريخ فرانسوي، خالفت عباسي در فكر نزديكي و ارتباط  ي هاگر راست باشد كه به گفت

موجبـاتي دانسـت كـه    با كشور فرانسه در انتهاي غرب بوده است، بايد آن را ناشي از علـل و  
زيرا عبدالرحمن نخستين خليفه اموي  ؛كند حوادث اندلس (اسپانياي اسالمي) آن را تفسير مي
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اندلس بر آن سرزمين استيال يافته و دولت نيرومندي تأسيس كرده بود. بني عباس هم با بيم و 
هم بـا خليفـه   هراس مراقب تأسيس اين دولت جديد اموي بودند. پادشاه فرانسه نيز در اين تفا

  هاي مشابهي داشت. مشرق انگيزه
گرفتن آن در جنوب سلسله جبـال پيرنـه    زيرا او هم از عواقب انتشار دعوت اسالم و نضج

ر حفظ كليسا دعوت اسـالم را خـاموش   اطدانست كه به خ وحشت داشت. او بر خود الزم مي
  هم بكوبد. ه برسد، درسازد، و اندلس انقالبي را قبل از ان كه خطرش به حدود جنوب فرانس

عنقريب در بخش مخصوص كه راجع به روابط هارون الرشيد و شارلماني خواهيم آورد، 
گويـد ايـن    آنچه را تواريخ فرانسه نوشته اند به تفصيل خواهيم نگاشت. تواريخ فرانسوي مـي 

م هـارون و شـارلماني هـم دوا     عالقات دوستانه ميان بغداد و مملكت فرانسه بعد از درگذشت
يافت، و مأمون پسر هارون، سفير ديگري به سوي لوئي پسـر شـارلماني پادشـاه فرانسـه اعـزام      

  داشت تا دوستي ميان دو دولت را پايدارتر سازد.
كند كه هارون تأثير فراواني در جلوگيري از حمـالت راهزنـان    تواريخ فرانسوي اشاره مي

بعـد از  » ليـون سـوم  «گويـد پـاپ    يدريائي مسـلمين بـر سـواحل فرانسـه و ايتاليـا داشـت، و مـ       
درگذشت هارون به شمارلماني نوشت كه عدم رعايت احترام سواحل فرانسه توسط راهزنـان  

مـرگ هـارون اسـت كـه نفـوذ خـود را در آنـان از دسـت داده          ي دريائي مسلمين، به واسطه
  .)1(است

ب او در انديشه مشابهي دولت اموي اندلس و دولت روم شرقي دشمن دولت عباسي و رقي
  بندند و روابط دوستانه برقرار سازند. آن داشت كه پيمان صلح به شرق را بر

هـاي سياسـي    اميه و قيصرهاي قسطنطنيه مراسالت و سفارت  به همين جهت ميان امراي بني
سفرائي با هـدايا بـه دربـار    » ثيوفيلوس«هـ) امپراطور  225م ( 836مهمي انجام گرفت. در سال 

اي از او خواسته بود با وي پيمان  فرمانرواي اندلس فرستاد و طي نامه عبدالرحمن بن حكم
گـرفتن متصـرفات نياكـانش در مشـرق      اتحاد ببندد و تشويق كرده بـود كـه در صـدد بـازپس    

(خلفاي بني اميه) برآيد و از مأمون و برادرش معتصم به واسطة تجاوز به اراضـي روم شـرقي   
                                           

1- Rienaud: Invasions, des Sarrazins en France, P. 92. & 115. 117. 
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يعنـي  » ابن مارده«و » ابن مراجل«از مأمون و معتصم به خود  ي هنكوهش كرده بود. وي در نام
ها از روي تحقير نام برده، و خواسته بود كه روابط دوسـتي و سياسـي ميـان ايشـان      مادران آن

  برقرار گردد.
عبدالرحمن بن حكم پاسخ قيصر را با هداياي پرارزشي به وسيلة سفيرش يحيي غـزال كـه   

ا بود، داد. بدينگونه مراتب دوستي و اتحاد ميان طرفين از بزرگان رجال دولت و ناموران شعر
. با اين فرق كه روابط قيصر با فرمانرواي انـدلس از حـدود مراسـله و مجاملـه     )1(برقرار گرديد

اول (داخل) سياست او را مبني بـر حفـظ جزيـره     جانشينان عبدالرحمنتجاوز نكرد. زيرا 
ه در آن دنبال كردند تا ايـن كـه عبـدالرحمن    اندلس و اكتفا به تحكيم موقعيت دولت بني امي

هـا و حـوادثي كـه در عصـر وي بـه وقـوع        يـت فقناصر اين سياست را تغيير داد و به واسطة مو
  پيوست الزم دانست كه در شؤون مغرب دخالت كند.

عاليـق بـين اسـالم و     ي و بيزانسي كه در آن عصرها تاجبه موضوع روابط دو دولت عباس
» ايرينـي «گرديم. در اواخر قرن هشتم زني بسيار با هوش و با اراده به نام  يم مسيحيت بود، باز

همسر امپراطور ليون چهارم بر تخت سلطنت روم شرقي جلوس داشت. وي به جاي فرزندش 
  قسطنطين در دوران كودكي او نشسته بود.

د درافتـا  باوي مادرهنگامي كه قسطنطين بزرگ شد و خواست امور سلطنت را قبضه كند 
ت را غنيمت نش كرد. مسلمانان هم اين اضطراباهاي زندا تاريكي ي هو بر او غلبه يافت و روان

  دانستند، و بارها در آسياي صغير جنگيدند تا به سواحل بسفر نزديك شدند.
هـا را   هارون الرشيد كه در آن موقع وليعهد پدرش مهدي بود، شخصـاً بيشـتر ايـن جنـگ    

شد، تقاضاي صلح كند و فرستادگان خـود را بـه سـوي هـارون      كرد. ايريني ناچار رهبري مي
كه با سپاهيان خود در نزديكي بسفر اردو زده بود، اعـزام داشـت و هـارون نيـز مطلـوب او را      

  اجابت كرد.

                                           

  ».اإلسالم في األندلس لةدو«نگاه كنيد به كتاب ما  -1



    

  دهنده در تاريخ اسالم هاي تكان صحنه    344
    

اي بـه مبلـغ هفتـاد     تعهد نمود جزيه سـاليانه » ايريني«ميان طرفين پيماني بسته شد كه در آن 
پـردازد. بـه همـين مناسـبت نيـز هـارون و ملكـه رومـي هـدايا و          هزار دينار به دربار خالفـت ب 

  م) 783هـ  166هاي پادشاهي براي يكديگر فرستادند. ( ارمغان
» نيكفـروس «خلـع شـده بـود و    » ايريني«هنگامي كه هارون بعد از پدرش به خالفت رسيد 

  ود.نامد، بر تخت قسطنطنيه جلوس كرده ب مي» يقور«داري كه عرب او را  رئيس خزانه
اي كه با  همين كه وي به تخت نشست خصومت خود را با دربار خالفت عباسي و معاهده

باز زد. سپس سفرائي به نزد هارون اعـزام   ملكه بسته بود اعالن داشت و از پرداخت جزيه سر
داشت و طي نامة شديد اللحني از وي خواسته بود تعهـدات سـابق خـود را بـا دربـار بيـزانس       

  در صورت امتناع مهياي جنگ شود.محترم شمارد، و 
هارون از اين نامه خشمگين شد و با سپاه انبوهي به جنگ آسياي صغير رفت و اراضي آن 

نيقـور نـاگزير شـد طلـب صـلح كنـد، و هـارون نيـز سـفير           .م) 806اشغال كرد ( هرقليهرا تا 
  ديگري براي انعقاد پيمان صلح اعزام داشت.

شـدة   گرديد كه طي آن قيصر متعهد شد دژهـاي ويـران  پيمان جديدي بين الطرفين منعقد 
به مبلغ سي هزار دينار بپردازد، سه قطعه طال  ي هنظامي را ترميم كند، و تعهد كرد جزيه ساليان

از نوع مخصوص از جانب خود و سه قطعه از طرف پسرش به عنوان كـرنش در برابـر خليفـه    
  .)1(مسلمين، تقديم مقام خالفت كند

بـه خالفـت رسـيد، قيصـر قسـطنطنيه      » مأمون«پس از وفات برادرش » تصممع«هنگامي كه 
درصدد برآمد كه با مسلمانان پيمان صلح ببندد. به همين منظور هيئتي به سفارت » ثيوفيابوس«

  قرار داشت. يوحنا نحويبه نزد معتصم فرستاد كه در رأس آن 
  كرد. به خوبي تكلم مييوحنا يكي از بزرگترين علماي عصر خود بود، و زبان عربي را 

تـرين هـدايا و تحـف بـود آهنـگ بغـداد نمـود، و بـه يكـي از           اين هيئت كه حامل نفـيس 
  هاي خليفه درآمد. كاخ

                                           
. تواريخ بيزانسي هم اين موضـوع را نقـل كـرده    457ص  6صبح األعشي ج  – 61ص  6كامل ابن اثير ج  -1

 Fiwlay: Byzantine empire. Ch. IIاست: نگاه كنيد به 
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اين سفارت دو وظيفه به عهده داشت: يكي اين كه پيمان صلح دائمي ميان خليفه و قيصـر  
بار خالفت پناه برده بود، فرمانده بيزانس را كه به در» منويل«منعقد سازد، و دوم اين كه سفير 

قانع كند كه به قسطنطنيه برگردد. سفير توانسـت منظـور دوم را عملـي سـازد، ولـي در انجـام       
مصلحت چنان ديـد كـه در عـوض صـد نفـر از اسـيران       » معتصم«مقصد اول توفيق نيافت. اما 

  نصارا را آزاد كند و تا حدي قيصر را خشنود نمايد.
هـاي   يكـي از پايگـاه  » ةزبطـر «ن صلح امپراتور به جنگ شـهر  بر اثر شكست در انعقاد پيما

اش را بـه   مرزي اسالم رفت، و بر آن دست يافت، و آن را ويران سـاخت و بسـياري از سـكنه   
قتل رسانيد. او سفارش معتصم را كـه بـه وسـيلة فرسـتادگانش از وي خواسـته بـود دسـت از        

  .دارد، به هيچ گرفت خونريزي و كشتار شهر فتح شده بر
در اين هنگام معتصم اعالن جنگ داد و سوگند ياد كرد انتقام بگيرد. آنگاه با پساه انبوهي 

(اموريوم) بزرگترين شهر روم در آسـياي صـغير    عموريهروي به اراضي روم نهاد، و آهنگ 
هـا بـه سـختي از آن دفـاع      نمود. معتصم چندين بار آن را مورد هجـوم قـرار داد، ولـي رومـي    

را محاصره كرد و تصميم گرفت چندان محاصـره را ادامـه دهـد تـا شـهر بـه       كردند. پس آن 
  دست وي سقوط كند.

به همـين علـت تقاضـاي صـلح امپراطـوري را رد كـرد، و سـفيران او را بازداشـت نمـود.          
محاصره شهر پنجاه و پنج روز به طول انجاميد، سپس شهر بـه دسـت مسـلمانان سـقوط كـرد.      

مسيحيان را كيفر  نيĤورد، اما هاي شدت عمل و قساوت را به عملمنت» ثيوفيلوس«معتصم مانند 
حريق ساخت، و دژها و برج و باروي آن را ويران نمود تا جـائي كـه    ي هداد. عموريه را طعم

  اي درآمد. به صورت ويرانه
سپس سفراي امپراطور را كه نگاه داشته بـود پيـروزي او را ببيننـد آزاد سـاخت و بـا ايـن       

اين واقعه » را ادا كردم» ةزبطر«ين اشغال به سرور خود خبر دهيد كه من د«يد: جواب برگردان
  .)1(»م اتفاق افتاد 838هـ مطابق  223در سال 

                                           
1- Finlay: Ibid; ch. Lll, ll. 
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كشمكش ميان دولت عباسي و روم شرقي يك قرن ديگر ادامه داشت. در زمان امپراطـور  
سـلطنت   »زوي كـار بوبسـينا  «قسطنطين هفتم كه طفلـي بـود و تحـت نظـارت مـادرش ملكـه       

اعـزام داشـت و تقاضـاي صـلح و     » المقتدر باهللا«كرد، دربار قسطنطنيه سفيري به نزد خليفه  مي
  بازخريد اسيران كرد.

گويـد: دو نفـر سـفير     كنـد و مـي   تواريخ اسالمي حوادث اين سفارت را براي ما بازگو مي
فتنـد. بـا تشـريفات    هـ به بغداد رسيدند، و مورد احترام قرار گر 305پادشاه روم در محرم سال 

ها را با همان تشريفات  را تسليم نمودند. سپس آن رخاصي به حضور وزير رسيدند و نامه قيص
  به نزد خليفه بردند و رسالت خود را ايفا كردند.

خليفــه تقاضــاي قيصــر را در آزادســاختن اســيران پــذيرفت، و آجــودان مخصــوص خــود 
يفه مونس را با سپاهي فرستاد تا در تمام شـهرها  را فرمان داد كه ناظر بر آن باشد. خل» مونس«

خواهد  شود، سمت حكمراني آنجا را داشته باشد، و مأموريت خود را چنانكه مي كه وارد مي
انجام داده، سپس شهر را ترك گويد. يك صد و بيست هزار دينار هم بـه وي داد تـا متقـابال    

  اسيران مسلمين را آزاد كند.
مسئلة آزادي  )1(جام داد، و هزاران نفر از اسيران را آزاد ساختمونس مأموريت خود را ان

هائي شد كه در خالل قرن سوم هجري ميان دو طرف  اي از سفارت اسيران طرفين انگيزة پاره
  اي قراردادهاي صلحجويانه شد. مبادله گرديد، و منجر به انعقاد پاره

تادگان خود را به سوي خليفة (قلوريه) فرس كالبرياحكمران رومي » زوي«در زمان ملكه 
نس اسـاس آن حكومـت بيـزا    فاطمي مصر اعزام داشت و قراردادي ميان طرفين بسته شد و بر

ي به خليفه فاطمي بپردازد. همچنين خليفه تعهـد سـپرد كـه امـراي      تعهد نمود كه ساالنه جزيه
هـا مـدتي    پيمان مسلمان جزيره سيسيل را از جنگ و نبردهاي مستمر در (قلوريه) بازدارد. اين

  ميان طرفين استمرار داشت.
***  
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ديپلماسي اسالم در اسپانياي مسلمان مقامي بزرگ داشت، و ايـن نيـز بـه واسـطة موقعيـت      
هاي اروپاي مسـيحي قـرار    آنچه از لحاظ خشكي و چه از لحاظ دريا بود كه در مقابل دروازه

  هاي مسيحي داشت. بيشتر دولتگرفته بود، و هم به خاطر روابط تجاري و سياسي بود كه با 
هاي بزرگ مسيحي به اوج  در زمان عبدالرحمن ناصر روابط ديپلماسي ميان اسالم و دولت

  شد. هاي آن پياپي به سوي اندلس روانه مي ها و سفارت خود رسيد، و هيئت
م) نمايندگاني از طـرف قسـطنطين هفـتم قيصـر قسـطنطنيه       948هـ ( 336در ماه صفر سال 

ناصر هـم   .با هداياي پرارزشي به دربار عبدالرحمن ناصر آمدند» ببورفيرو جنتوس«معروف به 
ها را با تشريفاتت خاصي پذيرفت. سفرا نامة امپراتور را كه به زبـان يونـاني نوشـته بـود بـه       آن

  ناصر تقديم داشتند.
نامة مزبور مهري طالئي داش كه در يك روي آن عكس حضرت عيسـي بـود و در روي   

  س امپراطور را از بلور رنگارنگ خوش تركيب ساخته بودند.ديگر عك
از قسطنطين و رومانين (رومانوس دوم پسر قسطنطين) كـه  «ترجمة نامة امپراتور چنين بود: 

باشند و دو پادشاه بزرگ هستند، دو پادشـاه روم، بـه كسـي كـه شايسـتگي       مؤمن به مسيح مي
حـاكم بـر عـرب در انـدلس كـه       ي هخليفـ افتخاري عظيم دارد، بزرگوار اصيل: عبـدالرحمن  

  ».خداوند او را پاينده بدارد
فرستادگان امپراتور در آن روز سخت تحت تأثير جالل و شـكوه خليفـه و دربـار او قـرار     

ها ايراد كردند. از جمله قاضي اديـب منـذر    گرفتند. بزرگان اسالم در اين اجتماع علني خطابه
مشتمل بر كارهاي عبدالرحمن ناصر بالبداهه ايراد كرد و بن سعيد بلوطي بود. او خطابه جالبي 

  در آخر هم قطعه شعري در دم سرود.
 هشام بن هـذيل هنگامي كه فرستادگان امپراطور برگشتند، عبدالرحمن ناصر سـفيرش  

را با هدية گرانبهائي در معيت ايشان اعزام داشت تـا مراتـب مـودت و اتحـاد ميـان طـرفين را       
ئت دو سال بعد مراجعت كردند در حالي كه روابط بين طرفين را محكـم  مؤكد بدارد. اين هي

نموده بودند. به دنبال آن سفيران پادشاه مسيحي دسته دسته به دربـار عبـدالرحمن ناصـر روي    
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(پادشاه بلغار) و نماينـدگان  پطرس پرسميون آوردند، از جمله فرستادگان پادشاه اسالوها 
  اي پادشاه فرانسه بودند.و سفر اوتوي اولامپراتور آلمان 
هـا جشـن    ها را مانند سفراي دربار روم شرقي به نيكي پذيرفت و به افتخار آن ناصر نيز آن

گرفت. ناصر ربيع اسقف (ريف) را با هيئت اسالوها به سوي پادشاه ايشان اعزام داشت. آنگاه 
ن بـه دربـار وي   نمايندگان پاپ يوحنا دوازدهم را به منظور جلب مراتب مودت خليفة مسـلمي 

  روانه ساخت.
***  

ديپلماسي اسالم از عنصر پنهاني كه از بهترين ظواهر ديپلماسي جديد است، غافـل نمانـد.   
و شـهرهاي زيـر    هـا  ها را به ايالت اسالمي گذشته از ياران و فرستادگان پنهاني كه آن ي هخليف

وي كمـك كننـد، عـده     فرستاد تا با آوردن اخبار واليـان و قضـات و ملـت بـه     فرمان خود مي
هـاي بيگانـه روانـه     هـا و حكومـت   ها را به كـاخ  زيادي از فرستادگان پنهاني هم داشت كه آن

بخـش   داري او سـودمند يـا زيـان    ساخت تا آنچه در آنجا اتفاق ميافتاد، و در كار مملكـت  مي
  د، به اطالع او برسانند.اشب

ن ديپلماسـي پنهـاني را سـازمان    ظاهراً بني عباس نخستين كسـاني بودنـد كـه در اسـالم ايـ     
بخشــيدند. مهــدي عباســي و پســرش هــارون الرشــيد و مــأمون و معتصــم مــأمورين ســرّي در  

هاي ديگر داشـتند، تـا خليفـه را از هرگونـه حركـت امپراطـور روم و        قسطنطنيه و در پايتخت
  حكام او آگاه سازند.

ز بـين بازرگانـان انتخـاب    اين فرستادگان و جاسوسان نيز از ميان عموم طبقات مخصوصاً ا
  دادند. شدند، و اينان مأموريت خود را با مهارت زياد انجام مي مي

ديپلماسي در زمان خلفاي نخستين بني عباس به حد اعـالي انتظـام و اهميـت     ي هاين وسيل
به هنگامي كه خالفت نيرومند و آزاد و از تمام مزاياي قدرت و دولت برخوردار  ؛خود رسيد

زوال قدرت خلفا در ايام غلبه نگهبانان ترك و آل بويه اين قـدرت نيـز روي بـه     بود. سپس با
  زوال نهاد، در وقتي كه خليفه در قصرش زنداني و از هرگونه سلطنت واقعي بركنار بود.
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ت تحـت قـدرت   هـم شكسـت، و حكـام نـواحي در ايـاال      هنگامي كه خالفت عباسـي در 
هـاني خليفـه نيـز بـه صـورت فرسـتادگان و يـاران        خليفه رسمي استقالل يافتند، فرسـتادگان پن 

هاي قاهره و دمشـق و موصـل و نيشـابور و     آشكار وي درآمدند كه به نمايندگي وي در كاخ
  كردند. مرو و غيره آمد و رفت مي

هاي او بـا   ر جنگاين سفيران با حكمراني كه در حكومت وي به نمايندگي رفته بودند، د
بينـيم   ها در التزام ركاب الب ارسالن و ملكشاه بـوده انـد، و مـي    بينيم آن مي وي همراه بودند.

هـا را اصـالح    نمودنـد، و گـاهي نيـز ميـان آن     گاهي در امور ايـن پادشـاهان هـم دخالـت مـي     
  نمودند. كردند يا فصل خصومت مي مي

***  

مختلف بود، با اين فرق كـه از قـرون اوليـه     ،سياست ديني اسالم با اختالف اعصار و دول
هاي مختلف اسالمي نسـبت بـه رعايـاي خـود تسـامح سياسـي        م، به طور اجمال حكومتاسال

  داشتند. مرعي مي
  ما بر يك سند رسمي تاريخي آگاهي يافتيم كه پرتوي بر اين سياست افكنده است.

م براي پطرك ابديشو نسطوري صـادر   1138اين سند را خليفه (المكتفي) عباسي در سال 
  ه هرگونه آزادي ديني را به رعاياي مسيحي خود داده است.نموده است. در اين اجاز

كه اين سند را كشف كرده اسـت در پيرامـون   » رينالدز« ي هكتابدار كتابخان» منجانا«دكتر 
ما هيشه به سندي نياز داشتيم كه روابط سياسي ميان اسالم و مسـيحيت  «نويسد:  اين كشف مي

ها رعاياي مسـيحي   زندگي و مرگ بر ميليونرا روشن سازد. در عصري كه در آن اسالم حق 
  داشت.را 

كردنـد. ولـي    احكام شنيعي براي نابودي نصارا صادر مـي » متوكل«بعضي از خلفا نيز مانند 
  شكن شمرد. اينگونه حوادث را بايد قانون شكني دانست، و عامالن آن را قانون

هرگونه احجاف منظم اما تصرف رسمي اسالم در اين مورد، در سند موجودي كه تأكيداً 
  كند، روشن است. را از سياست رسمي اسالم نفي مي
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عباسي صادر شده است، ولي آيـا   ي هاين سند از ديوان خليف«گويد:  سپس دكتر منجانا مي
نسـه بـيش از ايـن در حـق     اهلنـد يـا رئـيس جمهـور فر     ي هممكن است پادشاه انگليس يا ملك

  رعاياي مسلمان خود مسامحه كنند؟
عــث ارتكـاب حــوادث اجحـاف نســبت بـه نصــارا نيسـت، چنانكــه انجيـل عامــل      قـرآن با 

  .)1(باشد تفتيش عقايد مرتكب شدند، نمي ي هبخش فجايعي كه مجالس محكم الهام
هـاي اسـالمي بـا آنچـه در      آيـد كـه ديپلماسـي در دولـت     از آنچه گذشـت بـه دسـت مـي    

عمـول بـود، اخـتالف    هاي مسيحي در قرون وسـطي از نظـر اوضـاع و آداب و رسـوم م     دولت
رسـوم سياسـت در آن    رسـاند كـه نظامـات دولتـي و آداب و     زيادي نداشته است، و ايـن مـي  

  عصرها از چند جهت در شرق و غرب مشابه يكديگر بوده است.

  شارلماني و هارون الرشيد
كردند.  هم طي مي در اواسط قرن هشتم ميالدي شرق و غرب حركت استقرار سياسي را با

هاي شـيعه، پـرده از قيـام دولـت عباسـي كـه بـه         شرق تزلزل دولت اموي و جنبش بينيم در مي
  دارد. رود، پرده برمي ثبات خود پيش مي سرعت در راه تحكيم موقعيت و

ارد د هاي خانوادگي از قيام دولت اسالمي جديدي پرده برمـي  بينيم كه جنگ در غرب مي
  اميه را زنده نگاهدارد. ه بنيظمت دولت از ميان رفتكه تقدير بود چند قرن ديگر ع

هاي بربري كه از قـرن ششـم مـيالدي     هاي قبايل و دولت بينيم جنگ در همان وقت نيز مي
در اواسط اروپا و غرب آن به وقوع پيوسته بود، نمايشـگر پيـدايش مملكـت نيرومنـد فرانسـه      

اسـتقرار  هاي حكومت خـود را بـا    بينيم اين دولت جديد در اندك مدتي پايه است. سپس مي
سياسي و اجتماعي محكم نموده است كه بدون شك دگرگوني سياسي يا اجتماعي جديـدي  

  را در سير قرون وسطي پديد آورده است.

                                           
بـر آن تعليـق    1927ترجمة اين سند را منتشر ساخت و دكتر منجانـا در سـال   » منچستر گاردين« ي هروزنام -1

  نوشت.
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دادنـد، در   در همان زماني كه بغداد و قرطبه صولت اسالم را در شرق و غرب نمايش مـي 
اسالم، كشمكش عين حال راجع به مشروعيت و نفوذ خود در تصاحب ميراث دولت نخستين 

 ي هآمد، تا اين كه بـه وسـيل   پرستي و تصادم بيرون مي داشتند، مملكت فرانسه به سرعت از بت
شارلماني يا شارل بزرگ به اوج اين دگرگوني نائل گشت. شارلماني ماننـد خلفـاي نخسـتين    

  بني عباس و عبدالرحمن اول بود.
هـاي   گذشت. همين كـه پايـه   ساليان نخستين حكومت او در جنگ با مخالفين و شورشيان

  تخت سلطنت خود را محكم كرد به فكر فتوحات و ايجاد روابط سياسي افتاد.
سياست شارلماني نسبت به اسالم يكي از مهمتـرين عناصـر ديپلماسـي فرانسـه اسـت. ايـن       

بـردن دولـت    زيرا در همان وقت كه شارلماني مشـغول از ميـان   ؛سياست در ظاهر متناقض بود
نمـود و   عباسـي مكاتبـه مـي    ي هتـواريخ فرانسـه بـا خليفـ     ي هندلس بود، طبق نوشتاسالمي در ا

  فرستاد تا پيمان دوستي و روابط سياسي با او برقرار سازد. نمايندگان خود را به سوي او مي
هـاي او بـراي    ولي حقيقـت اينسـت كـه پادشـاه فرانسـه قهرمـان مسـيحيت بـود، و جنـگ         

زدن اسـالم بـه مـاوراء     و عقـب » راين«هاي رود  از كرانهپرست ساكسون  راندن قبايل بت عقب
 ي هگرفـت. ارتبـاط او بـا خليفـ     هاي پيرنه، قبل از هرچيز از روحيه ديني او سرچشـمه مـي   كوه

سـاختن اسـالم در اسـپانيا و     اي بود كـه نقشـه او را بـراي مغلـوب     عباسي نيز در نظر وي وسيله
  رسانيد. حمايت مسيحيت در شرق به سامان مي

ين ارتباط شـارلماني و خليفـه عباسـي داسـتاني دارد كـه تـواريخ فرانسـه و كليسـا آن را         ا
  اي به آن نكرده است. يادداشت كرده است. ولي تواريخ عربي به هيچوجه اشاره

هـا مبادلـه    گويد: ميان شارلماني و هارون الرشيد مكاتبـات و سـفارت   تواريخ فرانسوي مي
اين دوستي را محكمتر كند. به همين جهت هيئتي را كـه  شد، و شارلماني سعي داشت كه  مي

يك نفر يهودي به نام اسحاق در رأس آن قرار داشت، و دو نفر مسيحي هم با وي بودند و در 
  دربار هارون كرد. ي هبين راه درگذشتند، روان

شـيد  اسحاق به تنهائي به دربار بغداد رسيد، و نامه و هداياي پادشاه فرانسه را به هـارون الر 
تقديم نمود. هارون سفير را گرامي داشت و از دوستي پادشـاه فرانسـه اسـتقبال نمـود. سـپس      
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سفراي خود را متقابال به دربار او اعزام داشت و هداياي گرانبهائي به وي تقديم نمـود كـه از   
هاي ابريشمين و عطرهاي شرقي و اشـياء   عربي و يك ساعت آبي و پارچه ي هجمله يك خيم

  .)1(ك ميمون و يك فيل و كليدهاي قبر حضرت عيسي بودطالئي و ي
گويد: هارون حكومت بـر سراسـر فلسـطين را بـه شـارلماني       برخي از تواريخ فرانسوي مي

بخشيد يا اين كه سرزمين بيت المقدس را به تنهائي به او هديه داد. ولي بيشـتر منـابع تـاريخي    
قبر مقدس مسيح به شارلماني اكتفا نمـود،   كليدهاي نفرانسه اتفاق دارند كه هارون به فرستاد

و توسط خود به وي اطالع داد كه چون فلسطين از اراضي پادشاه فرانسه دور است، و بيم آن 
ئي در مملكـت فرانسـه   ها دارد كه اگر قسمتي از سپاهيان فرانسه به آنجا فرستاده شود، شورش

پادشاه فرانسه حمايت  ه شخصاً به نيابتنشاند، لذا خليفماني نتواند آن را فرو لاردر گيرد كه ش
  ي خواهد فرستاد!خواهد بود و ماليات آن را براي ودار  اماكن مقدسه فلسطين را عهده

كنـد، و بعضـي از قصـائد ساكسـوني هـم       تواريخ كليسائي وقوع اين بخشش را تأكيد مـي 
  اشاره به آن دارد.

بر راويـان روحـاني خـود امـالء     ايست كه رؤساي كليسا  نيست كه اين مبالغه يولي ترديد
نموده اند، و فقـط در قـرن بعـدي تـدوين شـده، و در تـواريخ آن عصـر نيامـده اسـت. حتـي           

كند، با اين كه وي از فيلي كه خليفه  مورخ شارلماني و معاصر وي اشاره به آن نمي» اينهارت«
  .)2(كند به پادشاهش هديه كرده بود ياد مي
ر بغداد و فرانسه ياد كرده است موضوع را تا اين حـد كـه   تواريخ عربي كه از روابط دربا

شاه شرق و غـرب  دداند، و از بعضي مجامالت درباري ميان دو پا گويد، نمي تواريخ كليسا مي
  كند. تجاوز نمي

سفارت نخستين خود به دربار هارون الرشيد  ي هگويد: شارلماني از نتيج تواريخ فرانسه مي
ير ديگري بـه رياسـت همـان اسـحاق يهـودي بـه بغـداد اعـزام         خشنود بود. به همين جهت سف

داشت. ولي ما از تفصيل ايـن سـفارت دوم اطالعـي نـداريم. چنانكـه درسـت از تـاريخ ايـن         

                                           
  به قول نصارا كه معتقدند عيسي كشته شده و گرنه ما مسلمين عقيده داريم كه هنوز زنده است. (مترجم) -1
2- Vita karoli Magni – Hoodgkin: Charles Great 
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دانيم. ولي قول راجح اينست كه ايـن مراسـالت در اوائـل زمـان      مراسالت سياسي چيزي نمي
  به وقوع پيوسته باشد. هـ) 176 – 171م ( 790و  786هاي  هارون الرشيد ميان سال

حوادث اندلس در اين زمان اطالعاتي داريم كه طبيعت اين تفـاهم را روشـن    ي هما در بار
هاي دولت اموي شام استقرار نيافته بود  زيرا دولت جوان عباسي هنوز بر روي ويرانه ؛سازد مي

آن روز كه عبدالرحمن اموي (اول) در اسپانيا آشكار گشت. آتش جنگ خـانوادگي كـه در   
سـاخت، فـرو نشسـت، و عبـدالرحمن بـا اراده و سياسـت خـود         جزيرة اسپانيا را متالشـي مـي  

  توانست دولت اموي جديدي را در قرطبه تأسيس نمايد.
نگريسـتند، و از آن   بني عباس قيام اين دولـت انقالبـي امـوي را بـا ترديـد و نـاراحتي مـي       

  قطار غربي خطري ايجاد كند. ترسيدند كه در آينده در برابر سيادت ايشان در مي
ابـن  «انديشه نابودي آن در نطفه، از نظر خلفاي نخستين عباسـي دور نبـود. چـون منصـور     

حكمران افريقا را براي پيكار در اندلس روانه ساخت. ولي عبـدالرحمن سـپاه   » مغيث يحصبي
و و گروهي از هم شكست و ابن مغيث را به قتل رسانيد، و چنانكه نقل كرده اند سر ا او را در

اي كه منصور به ابن مغيث نوشته بود، به مكه فرستاد. منصور از اين واقعه بـه   ياران او را با نامه
اين مرد شيطان است. خدا را شكر كه دريا را ميان مـن و او قـرار داده   «وحشت افتاد و گفت: 

  »!است
ناشي از مهابـت  كه  احتماالت ي هعباس را به واسط پيدايش اين دولت اگر بني ديگر اينكه

ساخت، خطر سهمگيني بـراي مملكـت    بود ناراحت مي دولت نوپاي اندلسو سيادت معنوي 
  فرانسه نيز بود.

هـاي بزرگـي كـه ميـان اسـالم و       خاطرات نبردهاي اسالمي با فرانسـه، و خـاطرات جنـگ   
ال هـاي شـم   به وقوع پيوست و حوادثي كه ممكن بود ملت» لوار«هاي رود  مسيحيت در كرانه

هاي قبائل فرانك همچنان حفـظ كـرده بـود، و بعيـد      را نيز فرو گيرد. اثر عميق خود را در دل
نشست، اين خطر از سـر گرفتـه شـود، و     هاي خانوادگي در اندلس فرو مي نبود كه اگر جنگ

  دولت اسالمي مانند سابق به صورت يك پارچه و نيرومندي درآيد.
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پيكار و دشمني را ميان مملكت نو خواسته فرانسـه   آيا طبيعي نبود كه اين عوامل، سياست
و دولت جوان قرطبه، و ميان مسيحيتي كه شـارلماني پـرچم پيـروزي آن را تـا آن سـوي رود      

پرستي ساكسوني بازداشت، و ميان اسالم كه فقـط در مـدت    برافراشت و از تجاوز بت» راين«
ي خـانوادگي در اسـپانيا چيـزي    ها نيم قرن سيل آن به سوي فرانسه روان گرديد، و جز جنگ

  جلو آن را نگرفت، نيرو بگيرد؟
پيكار با دولت اسالمي در اسپانيا، بخشي از سياسـت عمـومي شـارلماني بـود. وي مراقـب      

آغاز كرده بود به ثمر رساند. » شارل مارتل«هرگونه فرصتي بود كه اين سياست را كه جدش 
  ت را به او داد.بايد گفت كه جنگ خانوادگي در اسپانيا اين فرص

هم كوبيد، ولـي شـمال پيوسـته بـا      عبدالرحمن داخل (اول) دشمنان خود را در جنوب در
 سليمان بن يقظان كلبيقيام شورشيان در برابر او ايستاده بود. نيرومندترين اين شورشيان، 

  (بارسلون) بود.برشلونه حكمران 
و » سرقسطه«يي انصاري، والي او با تني چند از همكاران شورشي خود مانند حسين بن يح

اوالد يوسف فهري آخرين فاتحـان انـدلس پـيش از عبـدالرحمن، در صـدد برآمدنـد كـه از        
  شارلماني استمداد كنند!

واقع در شمال ايتاليا مالقـات نمودنـد، و او را   » پادربورن«اين عده سرانجام با شارلماني در 
ودند كه سرقسطه و شهرهاي ديگـري را بـه او   به فتح اياالت شمالي اسپانيا فريفتند، و تعهد نم

  تسليم نمايند.
پرسـت ساكسـون    زيرا شارلماني از سركوبي قبايـل بـت   ؛اين دعوتت در وقت مناسبي بود

  )1(... فراغت يافته بود. به همين علت سپاه انبوهي گرد آورد و از سلسله جبال پيرنه گذشت
شارلماني عنصري اصلي بوده، و يكـي   توجه به اسپانياي اسالمي چنانكه گفتيم در سياست

داده است. با اين وصف دوستي شـارلماني   هاي سياست عمومي فرانسه را تشكيل مي از پايگاه
با هارون الرشيد از توجه به اين موضوع بركنار نبود. چنانكه به وضـوح اثـر كليسـا را در ايـن     

  كنيم. سياست لمس مي
                                           

  همين كتاب و بعد از آن. (مترجم) 78نگاه كنيد به فصل سوم صفحه  -1
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يا را فرو گرفت، سپس به فرانسه سرازير شد تا زيرا سيل اسالم كه در مدت چند سال اسپان
ي وحشتناك براي را در بر گيرد، در نظر كليسا خطرجائي كه نزديك بود اياالت جنوبي آن 

  مسيحيت بود.
دانيم كه شارلماني با كليسا پيمان بسته بود، و از نفوذ آن در فتوحات خود و پيروزي  ما مي

  كرد. جنگ با دشمنانش، استفاده ميتاج دولت مقدس روم، و تقويت وي در  بر
ها مسيحي سلطه داشت. آيا پيـروزي كليسـا نبـود كـه      خالفت اسالمي در مشرق بر ميليون

نيرنـگ،  از ايـن   بـا اسـتفاده   و عباسـي از در دوسـتي درآيـد    ي هشارلماني را وادارد تا با خليفـ 
ر مقدس مسيح، و زائـران  ها نفر از فرزندان خود، و مراعات قب تسامح خليفه را نسبت به ميليون

  آن جلب كند؟
بوده است كه خالفـت عباسـي از    تاوانيسازد كه همين نيز  اين موضوع براي ما روشن مي

در مقابـل  جانب خود در انعقاد پيمان دوستي با پادشاه فرانسه و امپراطور دولـت مقـدس روم،   
  د.آنان متحمل ش

***  

ي و هارون الرشيد آمده، مورد توجه خاص آنچه در تواريخ فرانسه راجع به روابط شارلمان
  محققان جديد قرار گرفته است. بعضي آن را تأييد و گروهي نفي كرده اند.

است. و از » رينو«خاورشناس معروف  كه آن را تصديق و تأييد نموده انداز جمله كساني 
هسـتندا.  » فـازيلف «و » بارتولـد «ميان كساني كه انكار و نفي نموده انـد خاورشناسـان روسـي    

و  Chtistlichen - Ostensشرق مسـيحي  آن را در فصل خاصي در كتابش » بارتولد«
مسـلمان و امپراطـور    ي ههائي را كه ممكن است در انعقاد امثال اين روابـط ميـان خليفـ    انگيزه

اي كه آن  كند، مؤثر باشد. و ادله ل ميقمسيحي، و ميزان قسمت وقايعي كه تواريخ فرانسوي ن
  كند، مورد سئوال قرار داده است. ميرا تأييد 

دهد كه امكان دارد بـه طـور تحقيـق ميـان شـارلماني و پطـرك بيـت         جواب مي» بارتولد«
ها نمايندگاني رد و بدل شده باشد. چون مصالح دينـي   المقدس روابطي بوده است، و ميان آن

  و تجاري در ميان بوده كه چنين اقتضائي را داشته است.
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  هائي ميان هارون و شارلماني مبادله شده باشد. كند كه سفارت ييد نميولي اين مطلب تأ
ل كه از مشرق به دربار شارلماني حمل شد بر فرض كه آن را صحيح بدانيم، في اما داستان

سياسـي داشـته    ي هدليلي نيست كه از طرف خليفه فرستاده شده باشـد، يـا فرسـتادن آن انگيـز    
  است.

قسطنطنيه امر محققي اسـت، ولـي بـه طـور كلـي       ي هيريني ملكمبادلة سفير ميان هارون و ا
  .)1(دانسته است دليلي در دست نيست كه هارون از شارلماني و مملكت او چيزي مي

هاي متبادله اتفاق نظر  سفارتدر انكار صحت روابط و  بارتولددر بحث خود با  فازيلف
اي به اين موضـوع نكـرده    اشاره گويد: بهترين دليل اينست كه مصادر شرقي مطلقاً و مي دارد

  .)2(اند
زيـرا   ؛دانـيم  موافق نيستيم، و تواريخ فرانسوي را درست مي» فازيلف«و » بارتولد«ما با نظر 

مـورخ شـارلماني نوشـته    » اينهـارت «زيسته همچون  توسط مورخي بزرگ كه در آن عصر مي
  شده است.

دهـد، و بـه    و اشخاص با واقع وفق مي و به دليل اين كه با تفاصيل دقيق از نظر تعيين وقايع
اين كه در آن موقع مصالح سياسي بزرگي وجود داشته اسـت كـه سياسـت دولـت عباسـي و      

ساخته است. چنانكه قبال  سياست شارلماني را مخصوصاً نظر به وضع اندلس به هم نزديك مي
  توضيح داديم.

ين شود كه اين روابـط  اما سكوت مصادر عربي از ذكر اين روابط، ممكن است حمل بر ا
  ي و جزو اسرار دولت بوده است.ها سرّ و سفارت

زيرا تفاهم خليفه عباسي با پادشاه مسيحي در خصـوص دشـمني بـا يـك دولـت اسـالمي       
  (اسپانيا) چيزي نيست كه جايز بوده تصريح به آن شود.

                                           
 .Der Islam. B. IIIآلمـاني  » اإلسـالم « ي در مجلـه  Barthold» بارتولد«نگاه كنيد به خالصة بحث  -1

409.  
  .Der Islam: B. IV. 333در:  Wasiliewبحث فازيلف  ي نگاه كنيد به خالصه -2
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فـل مانـده   تواريخ اسالمي از توجه به بسياري از وقايع مهم در روابط اسالم و مسيحيت، غا
شود  ندادن به آن، ولي اين موجب نمي است. يا به خاطر عدم اطالع بر آن، يا به واسطه اهميت

  كه دليلي بر عدم صحت آن وجود داشته باشد.

  

  مصر محور ديپلماسي اسالم در قرن وسطي
ها را بازي كـرده اسـت. مصـر در     ديپلماسي مصر در قرون وسطي يكي از بزرگترين نقش

ت خـارجي  و اسالم و مسيحيت بـوده اسـت. سياسـ   ي محور روابط شرق و غرب اوقات بسيار
مصر در آن روز بزرگترين اثر را در سير سياست جهـاني داشـت. ميـدان نخسـتين آن دريـاي      

  در آن عصرها بود. رياهاي اين د يكي از بزرگترين دولت مديترانه بود. مصر نيز
رق و غـرب، امـروز آن را يكـي از    اگر موقعيت جغرافيائي مصر و وساطت آن در بـين شـ  

دانـد، در خـالل قـرون وسـطي، امتيـاز تفـوق در نيـروي         عناصر بزرگ سياست بين المللي مي
نظامي و دريائي، و در موارد اقتصادي و تجاري را با اين حقيقت جغرافيائي جاويدان نسبت به 

  هاي بزرگ غربي جمع كرده است. بسياري از دولت
هاي قرون وسـطي فقـط از قـرن چهـارم هجـري       ي را در بين ملتالملل نمصر اين مركز بي

فـاطمي، بـه    ي هيعني قرن دهم ميالدي كسب كرد. در وقتي كه پس از فـتح آن توسـط خليفـ   
هـاي دريـاي مديترانـه درآمـد، و دارالخالفـه اسـالمي        صورت دولـت بـزرگ در بـين دولـت    

  جديدي، داراي سياست مستقل ديني و زماني شد.
هاي خالفت اموي يا عباسي بود، و در سياسـت عمـومي    مصر ايالتي از ايالت اما قبل از آن

شود مصر از نيمة قرن سوم هجري يـا قـرن    اي نداشت. با اين فرق كه مالحظه مي خالفت بهره
نهم ميالدي يعني از موقع روي كارآمدن دولـت طولـوني توانسـت نـوعي اسـتقالل محلـي را       

به صورت قدرتي درآيد كه روي آن حسـاب شـود.    ه آنكردن شام ب كند، و با ضميمه احراز
از آن موقع بود كه نفوذ آن به عنوان عامل مستقلي از عوامل توازن سياسي ميان شرق و غرب 

  و اسالم و مسيحيت، آشكار گشت.
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زيرا دولت بيزانس كه تا اواخر قرن نهم ميالدي تمام قدرت نظامي و سياسي خود را براي 
اختصاص داده بود، با نهايت دقـت بـه ظهـور ايـن قـدرت جديـدي در        پيكار با دولت عباسي

  زيست. نگريست كه با لواي خالفت اسمي مي مصر به عنوان دولت مستقلي مي
 ي هميان دولت بيزانس و مصـر همسـايه جديـدش از ناحيـ     طولوناز زمان دولت خاندان 

ولت اخشيدي كامل شد، اي آغاز گرديد. اين روابط در سايه د جنوب، روابط ديپلماسي ويژه
هـ سفيري به سوي  334 – 323(ارمانوس) قيصر قسطنطنيه در سال  رومانوس اولامپراطور 

اعزام داشت، و از وي خواست كه ترتيبي براي آزادساختن اسيران و » اخشيد«فرمانرواي مصر 
  تسهيلي براي معامالت تجاري و پيمان دوستي ميان دولتين بدهد.

تاريخي الزم به تذكر است اينست كه امپراطور بـر فرمـانرواي مصـر    آنچه در اين سفارت 
با كسي كه از خليفه  ، و او بر خود الزم شمرده استاو را داده ي هنام گذارد كه پاسخ منت مي

اش مكاتبـه   مقام عالي و روش پسنديده ي تر است مكاتبه نكند. معهذا با اخشيد به واسطه پائين
  نموده است.

تاريخي داد كه صورت كامل آن به ما رسيده اسـت.   ي هامپراطور را با نام اخشيد نيز پاسخ
در آن نامه اخشيد از رومـانوس بـه خـاطر ستايشـي كـه از وي نمـوده تشـكر كـرده اسـت. و          

بيند كه بـا وي مكاتبـه نمايـد! قـبال نيـز       گويد: مقام پادشاه روم هرچه باشد، او اشكالي نمي مي
  به مقام او نرسيده بودند، مكاتبه كرده است.امپراطور با همقطاران او كه 

قيصرها پيش از وي با خمارويه بن طولون و تكين حكمـران خليفـه در مصـر هـم مكاتبـه      
  .ندنموده ا

 اخشيد در نامه خويش اهميت مقـام خـود و عظمـت دولـتش، و مـوقعيتي را كـه مصـر در       
د، يـادآور شـده اسـت، و    ران گذشته داشته است، و اين كه وي بر شام و فلسطين هم حكم مي

خود از راه جدل وارد نشده بود، او ناگزير به جـواب   ي هافزوده است كه اگر امپراطور در نام
  شد. نمي

اسيران و پيمان دوسـتي ميـان    ي هسپس از تقاضاي امپراطور راجع به ترتيب آزادي و مبادل
  است.دولتين و تسهيل امر معامالت بازرگاني ميان طرفين، استقبال نموده 
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هم جمع  اخشيد با اسلوب سياسي بديعي كه حزم و بزرگواري و نرمش مجامله را با ي هنام
كرده، نوشته شده است. سبك و محتواي اين نامه به ميزان زيـادي طبيعـت روابـط بـين مصـر      

  سازد. اسالمي و دولت بيزانس را در اوائل قرن چهارم هجري (قرن دهم ميالدي) روشن مي
***  

ت فاطمي، مصر از لحـاظ نهضـت و قـدرت وارد عصـر جديـدي شـد، و بـه        در زمان دول
  رقابت با خالفت بغداد برخاست.

سركوب كند، و دولت به شدت و قساوت را  ي داخليها تمام شورش دولت فاطمي مصر
قدرت خود را تا شام گسترش  ي هرا از ميان بردارد و دائرها مخالف بود  كه با فاطميحمداني 

 ت بيزانس در آن روز اين بود كه ميان دو دولت بزرگ اسالمي شرق كه بـا دهد. سياست دول
شـد، و زمـاني طـرف     هم مخالف بودند، اختالف بياندازد. گاهي متمايل به دولت عباسي مـي 

  گرفت. رقيب او دولت فاطمي مصر را مي
هـاي مغـرب زمـين     خالفت فاطمي در بعضي از اوقات سياست ديني خود را در ميان ملت

  ها نفوس غير مسلمان حكومت داشت. نمود. به خصوص كه بر ميليون مي اعمال
 شد  كه در زمان او اعمال ميسياست تحميالت ديني  كمالحا  ي فاطمي بعد از وفات خليفه

  از ميان رفت و دربار فاطمي روابط خود را با دولت بيزانس حسنه نمود.
» الظـاهر العـزاز ديـن اهللا   «ة جـوانش  مراهللا در زمان برادرزادأمصر خواهر الحاكم ب ي ملكه

  قيصر قسطنطنيه اعزام داشت.» باسيل دوم«سفيري به سوي 
اسقف بيت المقدس بود تا از طرف مصر بـا دربـار روم پيمـاني مبنـي بـر      » نيقور«اين سفير 

دوستي و تفاهم بين دولتين منعقد سازد، و قيصر را از صدور احكامي جهت آزادي مسـيحيان  
ايشان و حمايت جاني و مالي آنان، و تجديد بناي كليسـاها مخصوصـاً كليسـاي    و رفع ظلم از 

زيرا ملكه پـيش از آن كـه اسـقف در     ؛قبر مقدس، آگاه سازد. ولي اين سفارت به ثمر نرسيد
  كار خود توفيق يابد، درگذشت.

م) ميان دولتين بسته شد، و مسـجد در   1027هـ ( 418قرارداد صلح چهار سال بعد در سال 
  سطنطنيه به حال نخست بازگشت، چنانكه كليساي قبر مقدس نيز آزادي عمل يافت.ق
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ترين ايام، دربار قاهره  م) در عصر خليفه (المستنصر باهللا) در سخت 1054هـ ( 447در سال 
سفيري به نام قاضي ابوعبداهللا قضاعي به قسطنطنيه فرستاد تا پيمان مودت ميان دولتين را عملي 

ر قسطنطنيه با بيم و هراس بـه ظهـور قـدرت اسـالمي جديـدي بـه نـام دولـت         سازد. ولي دربا
شد. به خصـوص بعـد از    ها از در صلح و سازش وارد مي نگريست و ناگزير با آن سلجوقي مي

آن كه عوارض ضعف و سستي در اركان دولت فاطمي راه يافـت. بدينگونـه دولـت بيـزانس     
معطوف ساخت. سفير مصر هـم در انجـاح    توجه خود را به دولت سلجوقي و خالفت عباسي

  مقصود خود ناكام ماند و روابط مصر و بيزانس دچار تزلزل گرديد.
روابط ميان شرق و غرب در اين فرصـت بزرگتـرين دگرگـوني قـاطع را در تـاريخ خـود       

هاي صليبي از اواخر قرن يازدهم ميالدي زبانـه كشـيد. و سـيل     زيرا آتش جنگ ؛گذرانيد مي
بي به طرف مشرق سرازير شد. مصر و شام كه در آن موقع يك ايالت مصري بـه  فرنگيان صلي

  رفت ميدان اين حمالت بود. شمار مي
دولت صليبي فرنگ نيز سعي داشت دولت مصر را به اعتبار ايـن كـه دژ اسـالم و نگهبـان     
شرق است، از ميان بردارد. و چون مصر از ميان رفت درهاي اراضي مقدسه، و همگي اراضي 

  شود. شرق به روي صليبيان گشوده ميم
ها توانستند قسمتي از اهداف خود را تحقق بخشند. به زودي  در همان اوائل كار نيز صليبي

فلسطين به دست جنگجويان صليبي سقوط كرد، و مملكت التيني در بيـت المقـدس تأسـيس    
  شد، و روابط شرق و غرب به سختي مضطرب گشت.

اخر دولت فاطمي دچار ضـعف و تزلـزل گرديـد، در زمـان     ولي مصر بعد از آن كه در او
سلطان شجاع خود صالح الدين ايوبي نيرو و شـوكت خـود را بازيافـت. مملكـت التينـي در      

اراضي مصـر   نيز درها  مقابل ضربات نيرومند مصر به سرعت از پا درآمد، و حمالت ديگر آن
ه دو قـرن بـود دوام داشـت بـه     درهم كوبيده شد. بدينگونه اين مصيبت دردناك كه نزديك ب

  انتها رسيد، و روابط و عاليق ميان شرق و غرب چندين قرن متزلزل ماند.
هاي صليبي مصر به صورت محور ديپلماسي اسالمي و مجمع عاليـق   مصر از هنگام جنگ

  و روابط شرق و غرب درآمد، و در ميدان سياست بين المللي به باالترين مقام نائل گشت.
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هـاي خشـكي بازرگـاني بـه سـوي       هـاي شـرقي دريـاي مديترانـه و راه     آب تسلط مصر بـر 
هاي اروپا را بر آن داشت كه براي بستن پيمان دوستي با مصر بـر   شهرهاي مشرق و هند، ملت

  يكديگر سبقت گيرند.
ها و دربارهـاي مسـيحي نيـز     مصر عالوه بر روابط قديمي با دربار قسطنطنيه، با بيشتر دولت

»  پيزا« ويژه، و به »جنوا«و » نيزو«هاي ايتاليا مخصوصاً  . جمهوريرقرار ساختروابط مستحكم ب
كـرد بـا    ها به سواحل مشرق آمد و رفت مي كه ناوگان بزرگ تجاري آن پيشاپيش اين دولت

هاي متعدد دوسـتي و تنظـيم مصـالح متبادلـه، منعقـد سـاختند. و نيـز مصـر روابـط           مصر پيمان
  پل و فرانسه و اسپانياي مسيحي داشت.ديپلماسي منظمي با ممالك نا

شندي است. قلق تاريخ مصر در قرن هشتم و نهم هجري مملو از اخبار اين روابط ديپلماسي
را كـه  ها و مراسالت سياسي و تجاري  قسمت زيادي از اين سفارت» عشيصبح األ«در كتاب 

گي نمايشگر وضع پا در آن اعصار داشته، آورده است، و همورسالطين مصر با دول مختلف ا
رساند كه مصر در آن روز چه مهابـت و نفـوذ    اين روابط ديپلماسي و چگونگي آنست، و مي

  ون بين المللي داشته است.ئمهمي در ش
مصر اسالمي هميشه در سياست خارجي خود نظر به تأمين مقاصـد ملـي و عمـومي داشـته     

بيـزانس  و دريا بـا دولـت   هاي طوالني را در خشكي  است. در اين راه مصر يك سلسله جنگ
رفتنـد، درگيـر شـد، و خطـر      هنگامي كه به سوي غرب مـي » قرامطه«پشت سر نهاد. و بارها با 

  ها را از شام و مصر برطرف ساخت. آن
راندن قواي مغول  هاي صليبي به عهده داشت، و در عقب مصر بزرگترين سهم را در جنگ

رسالت خود را در دفاع از اسـالم و تمـدن   ها نقش اساسي ايفا كرد، و بدينگونه  و شكست آن
  اسالمي ادا نمود.

هاي غـرب   دادن ديپلماسي اسالمي در مقابل دولت آهنگ جلوه مصر نزديك سه قرن پيش
شـد، و مـوارد اقتصـادي سرشـار و      بود، و با نيروئي كه در خشكي و دريا روي آن حساب مي

توانسـت در آن زمـان پيشـرو     ه ميهاي اسالمي بود ك ترين دولت تمدن درخشان خود، شايسته
  اسالم و قائم به سرنوشت آن باشد.
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هـم   مصر اين هدف مهم تاريخي را حتي بعد از آن كه در اواخر قرن پانزدهم مـيالدي در 
  ريخت و نيرويش به تحليل رفت، از نظر دور نداشت.

 چنانكه وقتي خطري سهمگين اندلس را تهديد كرد و از مصر ياري خواسـت، بـا وسـائل   
ن برخاست. و اين در وقتي بود كه سـپاهيان اسـپانيائي در صـدد جنـگ و     آديپلماسي به ياري 

  نابودي آن برآمدند.
بود. دربـار مصـر نيـز هيئتـي را بـه       ملك اشرف قايتباياين اتفاق در زمان سلطان مصر 

تـا دو  اعزام داشت  ايزابيالپنجم پادشاه اسپانيا و همسر او ملكه  فرديناندنمايندگي به سوي 
 ي پادشاه مزبور دست از تعرض به مسلمين بردارند، و گرنه او نيز شديدترين احكام را در باره

  م). 1488رعاياي مسيحي خود صادر خواهد كرد (
 ي د تـا در نـزد شـاه و ملكـه    فرسـتا همين اخطار را دربار مصر قبال به فرديناند پادشاه ناپـل  

نتيجه نرسيد و دولت اسالم با سقوط غرناطه به سال اسپانيا وساطت كنند. با اين كه سفارت به 
رساند كه مصر هميشه سياست  به دست اسپانيا، در اندلس سقوط كرد، در عين حال مي 1492

كرد. و از نظر ديگر داللت  خود مراعات مي المي را در كنار سياست ملي و خاصعمومي اس
  پا و موقعيت آن غفلت نداشت.دارد كه دربار مصر در آن روز از توجه به ديپلماسي ارو

، از مطمـح نظـر خلفـاي مجاهـد عثمـاني شـد      در اوائل قـرن پـانزدهم   ي كه مصر از هنگام
كرد. در آن روز بر مصر پوشيده نبود كه مرزهاي حقيقي آن  سياست دفاعي محض پيروي مي

ن راندن جنگجويا در شمال شام واقع است، و لذا تمام توجه خود را در اين فترت صرف عقب
  نمود. جديد از حدود شمالي خود مي

با اين كه مدتي توانست مانند سابق از استقالل خود دفاع كند، ولي عوامل انحالل داخلـي  
هـم شكسـت، و موقعيـت و ثـروت ملـي آن رو بـه ضـعف نهـاد.          آمادگي و قدرت آن را در

ديم شـرقي كـه   هاي ق ها راه دريائي هند را كشف كردند، و راه مخصوصاً از وقتي كه پرتغالي
  گذشت، متروك شد. از مصر مي
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رسانيد. ولي چيزي نگذشت  هائي كه دولت مصر و تجارت مصر را به غنائم بسياري مي راه
 هاي سالطين مصر در مدت چندين قرن برپا ساخته بودنـد در  كه آن كاخ با عظمت كه دولت

  ).1517هم فرو ريخت (



  بردگي در قرون وسطي

. اين عرف و عـادت  )1(هاي قديم پديد آمد يگر در عرف جنگبردگي بيش از هر مورد د
ساخته و زنده نگـاه داشـته     كرد كه غالب آقاي قانوني دشمني است كه او را مغلوب حكم مي

  است.
هاي بربر كه وارث دولت روم بود از قـرن پـنجم مـيالدي ايـن عـرف و       هاي دولت جنگ

اتح صفي طوالني از كاروان اسيران را عادت را با قوت و شدت حفظ كرد. به اين معني كه ف
انـداخت و ماننـد هـر كـاالي      كه طبق قانون جنگ برده و ملك خالص او شده بود، به راه مي

  داد. ديگر مورد استفاده و خريد و فروش قرار مي
شدند. امـا   پسران و دختران جوان كه داراي حسن منظر بودند به كارهاي خانه گمارده مي

  دادند. هاي مختلف به كار خود در جهت منافع ارباب خود ادامه مي صاحبان فنون و حرفه
دادنـد، و   با اين فرق كه امراي بربري در مورد بردگان رومي سرسختي بيشـتري نشـان مـي   

  اداري بپردازند.رعايت مقام، به كار كشت و چارو كردند كه بدون حكم مي
هـاي بربـري بـه     ولـت خـود داشـت. بردگـان در د    ي ارباب حق مرگ و زنـدگي بـر بـرده   

افتادنـد.   حـال بـدي مـي   نهادند و در دسـت آنـان بـه     وني ميهاي تازه رو به فز جنگ ي هواسط
ها از ميان رفت و عطش جنـگ و فـتح تـا حـدي فـرو نشسـت، تعـداد         هنگامي كه اين دولت

ها كه به جاي دولت بربري در گاليس  دولت فرانك ي هبردگان هم نقصان پيدا كرد. و در ساي
  اي آسوده شدند. مدند، تا اندازهآروي كار » لمبارد«فرانسه و شهرهاي  جنوب

تـر و وضـع    اين وضع به همين گونه ادامه داشت تا اين كه از قرن نهم دائره بردگـي تنـگ  
د، و در ا جتمـاع  رديـ اسـاس يـك نـوع نظـام اجتمـاعي اسـتوار گ       برده بهتـر شـد. بردگـي بـر    

  رزي درآمد.داري قرون وسطي به صورت عنصر با سرمايه

                                           
ممكن است بردگي در قرون وسطي منشأ ديگري غير از جنگ داشته باشد. از جمله فروش اطفال توسـط   -1

هاي دريائي شايع بـوده اسـت، و بعضـي از احكـام جنـائي در       شان و سرقت اشخاص كه در جنگ پدران
  دادند. شرايع قديم، و نيز به وسيلة بردگي جرائم بسياري را كيفر مي
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بردگي بود، به خصوص اگر اسـير از   تها آشكارترين صور استمرار اسيرگرفتن در جنگ
انساني در ظلمت قرون وسطي كم كم نضج گرفـت و   ي هجنس ديگري بود. تا اين كه انديش

ار حيات بشري و حقوق انساني رفته رفته باال آمد، و موجب شد كه كار بردگي به اعتدال يعم
  گان هم به فكر كسب حقوق جديد باشند.گرايد، و برد

اين موضوع هم از جهتي به شيوع تعـاليم مسـيحي و نيـروي تـأثير و هيبـت آن در نفـوس       
احكام بردگي در آن اعصـار   ي هكرد. خالص فرماندهان و امرا و بزرگان مسيحي بازگشت مي

اي از زميني كه شد جد اين بود كه برده كاالئي براي آقاي خود است، و خود برده را هم نمي
توانست كه از آن زمين جدا باشد، بل به پيوسـت زمـين بـه     به آن تعلق داشت فروخت، و نمي

  گرديد! مالك جديد منتقل مي
كردنـد كـه تحـت     عالوه بر اين در آن موقع يك قطعه زمين كامل را به برده واگذار نمـي 

ها معمول بود بـل يـك    رانكچنانكه در ايام ف ؛نظر يكي از گماشتگان پادشاه در آن كار كند
سپردند تا در آن كار كند، و در مقابل مقدار زيادي از محصول  قطعه زمين معيني را به وي مي

  ساالنه آن را به ارباب خود تسليم نمايد، و باقي را براي خود بردارد.
 توانسـت جبـراً او را برگردانـد، و چنانچـه بـه      كرد، ارباب مي اگر برده از سرزمين فرار مي

  گشت. مي آمد زمين وي به مالك باز دست نمي
سپس برده توانست چنانكه گفتيم حقوق جديدي را از جمله از جانب پـدر و شـوهر ارث   
ببرد. ازدواج برده در آغاز كار مشكلي بود و احكام معيني نداشت. به همـين جهـت نسـل آن    

هـا   دخالت كرد و به كار آنشد فرزندان را به پدران نسبت داد. ولي كليسا  شناخته نبود و نمي
  سر و صورتي داد.

از اواسط قرن دوازدهم اين حق به برده داده شد كه آزادانـه ازدواج كنـد، و فرزنـدان بـه     
بردن از زمين تحت اختيار خـود   پدرانشان منسوب گردند، و از همين جا نيز حق آنان در ارث

  تثبيت شد.
  گرديد. ان مترتب ميبا اين فرق كه حاالت استثنائي بر ازدواج بردگ
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كرد، به حكم ازدواج زن بـه آن زمـين    اي با كنيز آقاي ديگري ازدواج مي مثال وقتي برده
گرفت تا با شوهر خود زندگي كند، و بدينگونه اقاي كنيز ديگر مالك كار او نبـود،   تعلق مي

  بود.شد، خسارت مالك وي بيشتر بود و اكثراً نيز چنين  و چنانچه كنيز صاحب اوالد مي
مدني در آن عصرها، اين بـود كـه بـرده     وقزاد و برده در حقآبارزترين فرق ميان شخص 

  قضا شهادت دهد. ي هتوانست قاضي شود يا در محكم نمي
ممانعت وي از جنگ بود. كساني كه بـا قـرون وسـطي آشـنائي      ي هاين ممنوعيت هم نتيج

ه در احكام قضـائي آشـكار اسـت،    خدا را ك ي هدانند تنها كسي صالحيت دارد اراد دارند مي
  تفسير كند كه بتواند سالح حمل نمايد.

***  

دادن بـه   كه براي سر و سـامان  باشد  ميترين و بهترين قانوني  احكام بردگي در اسالم دقيق
وضع اين نظام اجتماعي نادر، تدوين شده است. نظام اجتماعي نادري كـه شـايد حتـي همـان     

  ار خوبي نبود.ها كه مشروع شده نيز، ك زمان
ود كه ب مي ها معمول بود، براي اسالم محال دارترين تمدن بردگي كه در قديمترين و ريشه

ها را بگيرد، و كشـمكش معنـوي يـا مـادي      در عصر خود نظام آن را منهدم كند و جلو جنگ
  اي هم برخوردار باشد! پديد آورد، و در عين حال از نظام دولت و زندگي ويژه

اي از  ي كه جوامع غربـي در قـرون وسـطي آن را قـانوني دانسـت و گوشـه      بردگبرعالوه، 
احكام آن را يادآور شديم، در اسالم وجود نداشته است. اسالم فقط يك نـوع بردگـي را بـه    

جنگ است. خالصه احكام شريعت اسالم در مورد بردگي به  ي هرسميت شناخت آن هم برد
شـوند دو نـوع هسـتند: يـك نـوع بـه        اسـير مـي   اين معني هم اينست كه افراد غير مسلمان كـه 

آمدنـد، و ماننـد سـاير غنـائم جنـگ تقسـيم        شدند به صورت برده درمـي  مجردي كه اسير مي
  ها و دختران و مردان معمولي بودند. گرفتند. اينان زن شدند و مورد تصرف قرار مي مي

يافتند، و اينان مردان  يشدند، بل با اختيار عنوان برده م نوع ديگر به مجرد اسارت برده نمي
يـا بـه قتـل     ،سـپاه بـود   ي هها به دست پيشواي مسـلمين يـا فرمانـد    آزاد بودند كه سرنوشت آن

نهـاده  منـت  ها  گرفتند، و يا بر آن شدند و مورد خريد و فروش قرار مي رسيدند، يا برده مي مي
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شـدند. در ايـن    زاد مـي كردند. يا به اداي مال و يا با تعويض به اسيران مسـلمين آ  آزادشان مي
  شد. تعويض هم وضع زمان و شخصيت افراد كامال مراعات مي

توانسـت   شـد ديگـر پيشـواي مسـلمين و فرمانـده ارتـش نمـي        اگر اسير بالغي مسـلمان مـي  
  كرد. سرنوشت جان او را به دست گيرد، و اسالم خون او را حفظ مي

. و چنانچـه قبـل از اسـارت    احكـام را بـر وي جـاري سـازد     ي هتوانست بقيـ  فقط پيشوا مي
داشـت. خـونش محتـرم و مـال و      شد، اسالم او را از همه احكام بردگي مصون مي مسلمان مي

  يافتند. آزادي و فرزندانش مصونيت مي
ترين حدودي  بينيد اين احكام برده را در تنگ اين بود احكام بردگي در اسالم، چنانكه مي

  نمود. يكه اوضاع آن عصرها اقتضا داشت، محصور م
با مراجعه بـه برخـي از احكـام ديگـر اسـالمي      محترم شما خوانندگان از همه مهمتر اينكه 

  خواهيد دانست كه بردگي في حد ذاته يك كار مشروع مكروهي است.
در قرآن مجيد و احاديث نبوي سفارش زيادي راجع به آزادي بـرده شـده و آن را باعـث    

ماننـد ايـن كـه عمـداً در روزه      ،دانسـته اسـت   يينهاي د آمرزش بسياري از گناهان و مخالفت
  واجب افطار كند.

ها شمرده شده است. گذشـته   اسالمي يكي از بزرگترين ثواب ي هآزادي بردگان در جامع
ها و اجتماعات اسالمي آن اجحافي را كه در اجتماعات  از اين برده در ميان بسياري از دولت

 ي ه، نديدند. بل در اسالم بـه طـور عمـوم در بـار    غربي از بزرگان و ارباب خود متحمل شدند
  شد. بردگان نيكي مي

در بسياري از احكام مفصل اسالمي، مسلمانان را مكلف داشته اند كه نسبت به برده مدارا 
افتاد كه بـرده از افـراد خـانواده بـه حسـاب       د. بسيار اتفاق ميند مهرباني نماينتوان ند و تا مينك

  آمد! مي
اي داشـتند،   از اشاره به يك نوع برده كه در زمان خلفـا مقـام قابـل مالحظـه     نبايد در اينجا

هاي خلفا و امـرا   (اسالوها) بودند كه از قرن هشتم ميالدي كاخ صقالبهغفلت ورزيم، و اينان 
  ها بود. مملو از آن
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هـاي   هـا از ملـت   هـا و فرانـك   ها و بيزانسـي  در اصل بر اسيراني كه آلمان» صقالبه« ي هكلم
شد، ولـي بـه مـرور زمـان بـر تمـام        فروختند اطالق مي كردند و به عرب مي اسير مي وكيهسل

  گرديد. كردند، از هر جنسي كه بودند، اطالق مي بيگانگاني كه در كاخ و ارتش خدمت مي
هـاي دولـت عباسـي در اراضـي دولـت       از زمان هارون الرشيد يعني از زمـاني كـه جنـگ   

دگان صقلبي رونق يافـت، و در ايـام خالفـت مـأمون بـه اوج      بيزانس فزوني يافت بازارهاي بر
زيرا مراكز و شهرهاي بـزرگ و مرزهـاي دولـت عباسـي بـه صـورت بازارهـائي         ؛خود رسيد

  زد. درآمد كه از اين تجارت پرنفع موج مي
آمـد، گـاهي اوقـات خـود عـاملي بـراي        بل منافع سرشاري كـه از ايـن راه بـه دسـت مـي     

قلمـرو  متصـل بـه   اي پي در پي از جانب حكام نـواحي و مرزهـاي   برپاساختن جنگ، و نبرده
  دولت روم شرقي بوده است.

همچنين بردگي صقالبه در اندلس اهميت به سـزائي داشـت. قصـرهاي امـرا مخصوصـاً از      
شـامل همـه   » صـقالبه «هـا   زد. در آن زمـان  ها موج مـي  زمان عبدالرحمن بن حكم از وجود آن

  شد. اصناف اروپائي مي
اي  نويسـد: در ميـان صـقالبه    ست ميقرن دهم ميالدي اندلس را ديده ا كه در وقلابن ح

مبـاردي و  مـاني و فرانسـوي و اسـپانيائي و لو   كردنـد، آل  كه در دربار خليفه آنجا خـدمت مـي  
ها در زمان كودكي، بـه وسـيله تجـار يهـود كـه سـرآمد بـرده         روسي وجود داشتند. بيشتر آن
ها را مـورد دسـتبرد قـرار     توسط راهزنان دريائي مسلمين كه آنفروشان اين عصرها بودند، يا 

  .شدند آورده ميدادند،  مي
آموختند. بعضـي از   شدند و به آساني زبان عربي را مي ن ميبه همين جهت اين عده مسلما

  يافتند، تا جائي كه برخي در نثر و نظم از نوابغ به شمار آمدند. ها تربيت عالي مي آن
هـا   هــ) يعنـي در اواخـر كـار تعـداد آن      350 – 300( لناصر لدين اهللادر زمان خالفت 

، و داراي نفـوذ و امـالك وسـيعي بودنـد. الناصـر      يافت و به چهـارده هـزار نفـر رسـيد    فزوني 
هـا گذاشـته بـود، و اشـراف عـرب و       مهمترين وظائف را در ارتش و حكومـت بـه عهـدة آن   

  .داشت مي ها وا رؤساي قبائل را به اطاعت از آن
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هاي خالفت بغداد هم متداول بود. و اكنون آن فرصت  اين طرز رفتار از نظر ديگر در كاخ
هاي آن، چه در بغداد و چه  روش كه خطري براي اسالم و دولتاين  ي هرا نداريم كه در بار

تـوانيم بگـوئيم كـه ايـن عمـل يكـي از        قاهره يا قرطبه بود، به تفصيل سخن بگوئيم. ولـي مـي  
شـدن اقطـار آن بـه     ب انحالل عصبيت عربي و زوال قـدرت خالفـت و متالشـي   مهمترين اسبا

  هاي محلي گرديد. ها و حكومت صورت دولت
  

  پايان
 


