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ﺧﯿﺮ اﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎرﺑﺎروس ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهی ﺑﺰرگ درﯾﺎﯾﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﺧﯿﺮ اﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎرﺑﺎروس و ﺑﺮادر وی ﻋﺮوج

اﺻﻞ و ﻧﺴﺐ اﯾﻦ دو ﻣﺠﺎﻫﺪ ﺑﻪ ﺗﺮکﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد .ﭘﺪر ٱنﻫﺎ »ﯾﻌﻘﻮب
ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ« از ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻓﺎﺗﺤﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺗﺮک ﺑﻮد .ﻣﺎدرﺷﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻧﻮﯾﯽ اﻧﺪﻟﺴﯽ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ در اﯾﻦ دو ﺑﺮادر ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ .ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﻧﺪﻟﺲ در آن دوران ﺑﻪ
ﺷﺪت از ﺣﻤﻼت اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽﻫﺎ و ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﯽﻫﺎ رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮد.
آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دو ﺑﺮادر ﻣﺠﺎﻫﺪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎی اﺳﺤﻖ و ﻣﺤﻤﺪ اﻟﯿﺎس داﺷﺘﻨﺪ.
ﺧﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﮐﻮﭼﮑﺮﯾﻦ آنﻫﺎ ﺑﻮد.
ﺑﺮادران ﻗﻬﺮﻣﺎن و ﺟﻬﺎد ﻋﻠﯿﻪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽﻫﺎ:

ﻫﺠﺮت اﺟﺒﺎری ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از اﻧﺪﻟﺲ و ﭘﻨﺎهآوردن ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از آﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎل
آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد ﻣﺸﮑﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺴﯿﺎری در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ
ﮔﺮدﯾﺪ.
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺑﺴﯿﺎری از درﯾﺎﻧﻮران وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ ﺿﺮوری
ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ راهﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار آنﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ از
ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﺮوﻫﯽ از اﯾﻦ درﯾﺎﻧﻮردان رو ﺑﻪ ﺟﻬﺎد ﻋﻠﯿﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﺼﺮاﻧﯽ در
درﯾﺎی ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ﺑﯿﺎورﻧﺪ .از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﻧﮕﯿﺰهی دﯾﻨﯽ ﺑﻪ
ﺳﺒﺐ ﮐﺸﻤﮑﺶ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﻣﯿﺎن اﺳﻼم و ﻧﺼﺮاﻧﯿﺖ ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺧﺮاج ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از
اﻧﺪﻟﺲ و ﺗﻌﻘﯿﺐ آﻧﺎن ﺗﺎ ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﺣﺮﮐﺖ ﺟﻬﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﯽﻫﺎ ﺗﺎ روی ﮐﺎر آﻣﺪن ﺑﺮادران
ﺑﺎرﺑﺎروس ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ و ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺑﻮد .آن دو ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ را در اﻟﺠﺰاﯾﺮ ﻣﺘﺤﺪ
ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ ﺳﻮی ﻫﺪﻓﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻧﻔﻮذ ﺑﯿﺸﺘﺮ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم در
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ﺑﻨﺪرﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ ،ﻫﺪاﯾﺖ ﺳﺎزﻧﺪ.
اﻧﺪﯾﺸﻪی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮادران ﺑﺎرﺑﺎروس:

اﯾﻦ ﻧﯿﺮوی اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ ﺟﻬﺎدی ﺧﻮد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در
داﺧﻞﺷﺪن ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﻨﻈﻢ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﯽ و اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ و »ﺳﻮاران ﻗﺪﯾﺲ
ﯾﻮﺣﻨﺎ« در درﯾﺎی ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ از روش ﺣﻤﻠﻪی ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﺠﺎﻫﺪان
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﻪ دﺳﺖآوردن ﭘﯿﺮوزﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻧﮕﺮاﻧﯽ دﺷﻤﻦ ﺷﻮﻧﺪ .آنﻫﺎ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ
ﻧﮕﺎه دﻗﯿﻖ ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ زﯾﺮ رﻫﺒﺮی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ درآﯾﻨﺪ ﺗﺎ
ﺗﻼش ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﻋﻠﯿﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﮐﯿﻨﻪﺗﻮز ﻧﺼﺮاﻧﯽ ﻣﺘﺤﺪ ﺳﺎزﻧﺪ.
ﺟﻬﺎد ﺑﺮادران ﺑﺎرﺑﺎروس:

ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎران اروﭘﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﺟﻬﺎدی در درﯾﺎی ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ﺗﺸﮑﯿﮏ
ﻧﻤﻮده و ﻧﻘﺶ اﯾﻦ دو ﺑﺮادر را ﺗﺎ ﺣﺪ »دزدی درﯾﺎﯾﯽ« ﭘﺎﯾﯿﻦ آورده و ﺣﺘﯽ در ﻣﻮرد
ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ دو ﺑﺮادر ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻧﯿﺎز اﺳﺖ در ﻣﻮرد ﻧﻘﺶ اﯾﻦ دو
ﺑﺮادر و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺟﻨﺒﺶ آﻧﺎن ﺑﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺻﻠﯿﺒﯿﺎن در درﯾﺎی ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ در دوران ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻠﯿﻢ
و ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ روﺷﻨﮕﺮی ﺷﻮد.
آﻧﭽﻪ در ﻣﻮرد ﻧﻘﺶ اﯾﻦ ﺑﺮادران ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮ ﺣﺮص و ﮐﻮﺷﺶ آنﻫﺎ در راه
ﺟﻬﺎد و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﺮحﻫﺎی اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و ﭘﺮﺗﻐﺎل در ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻤﺎل
آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد .اﯾﻦ دو ﺑﺮادر ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﺟﻬﺎد درﯾﺎﯾﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﺼﺎری ﻧﻮآوری ﮐﻨﻨﺪ و
ﺣﺮﮐﺖ ﺟﻬﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﻗﺮن ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻫﺠﺮی ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻬﻤﯽ در »ﺷﺮﺷﺎل« و
»وﻫﺮان« و »اﻟﺠﺰاﺋﺮ« و »دﻟﯽ« و »ﺑﺠﺎﯾﻪ« داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ
ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﻧﺪﻟﺲ ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ درﯾﺎﻧﻮردی و ﻓﻨﻮن آن و ﮐﺸﺘﯽ
ﺳﺎزی آﮔﺎه ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﯿﺮوی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﺮادران »ﻋﺮوج« و »ﺧﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ« از دوران ﺟﻮاﻧﯽ رو ﺑﻪ ﺟﻬﺎد آوردﻧﺪ .در اﺑﺘﺪا
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ﺣﺮﮐﺖ آنﻫﺎ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﺰاﯾﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ زادﮔﺎﻫﺸﺎن در ﺣﺪود ﺳﺎل  ۱۵۱۰ﻣﯿﻼدی
آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ اﻣﺎ درﮔﯿﺮی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ و ﻣﺴﻠﻤﺎن در اﻧﺪﻟﺲ و ﺷﻤﺎل
آﻓﺮﯾﻔﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ اﯾﻦ دو ﺑﺮادر ﻣﺤﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪ .ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﻪ
اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽﻫﺎ و ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﯽﻫﺎ ﺑﺮ ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﻨﺎدر و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ اﺳﺘﯿﻼ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ.
آنﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﭘﯿﺮوزیﻫﺎی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﺑﺮ دزدان درﯾﺎﯾﯽ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ
ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻼش آنﻫﺎ را ﺑﺎ
دﯾﺪهی اﻋﺠﺎب ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻠﺖﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن در اﯾﻦ
ﻣﻨﺎﻃﻖ از آنﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ و ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺑﯿﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮاﺳﺎس آن ﺑﺮ اﻟﺠﺰاﯾﺮ و ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺠﺎور آن ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎران ﻋﻘﯿﺪه دارﻧﺪ ﺣﻀﻮر ﻋﺮوج و ﺧﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺑﻨﺎﺑﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﺎﮐﻨﺎن اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﺑﺮای دﻓﺎع از آﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺠﻮم وﺣﺸﯿﺎﻧﻪی
اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽﻫﺎ ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﮔﺮوﻫﯽ از ﺣﺎﮐﻤﺎن ﻣﺤﻠﯽ اﻟﺠﺰاﯾﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻼش اﯾﻦ دو
ﺑﺮادر ﺑﺮای ﺗﻮﺣﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺣﮑﻮﻣﺖ در اﻟﺠﺰاﯾﺮ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ
دو ﺑﺮادر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻣﻠﻮک اﻟﻄﻮاﺋﻔﯽ ﺷﺒﺎﻫﺖ داﺷﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم اﻟﺠﺰاﯾﺮ ﺑﻪ
ﮐﻤﮏ اﯾﻦ دو ﺑﺮادر ﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ و در ﺣﻤﻼت آنﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﺴﺘﻨﺪ .ﺣﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎری از
ﺣﮑﺎم ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﺧﻄﺮ اﺷﻐﺎل ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ را ﺟﺪی ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ دو ﺑﺮادر ﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ.
ﻧﻘﺶ اﯾﻦ دو ﺑﺮادر ﺑﺎ ﺗﻼﺷﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۵۱۲ﺑﺮای آزادﺳﺎزی »ﺑﺠﺎﯾﻪ« از اﺷﻐﺎل
اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﺷﻮد .آﻧﺎن ﺑﺮای اﯾﻦ ﻫﺪف ﻗﺎﻋﺪهی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺳﺎل  ۱۵۱۴ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ﺑﻨﺪر »ﺟﯿﺠﻞ« در ﺷﺮق اﻟﺠﺰاﯾﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﯾﮏ
ﺳﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﯾﺴﺘﮕﺎه ﮐﻤﮑﯽ ﺑﺮای آزادﺳﺎزی ﺑﺠﺎﯾﻪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻧﺪﻟﺲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .آنﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻫﻢ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﺷﺪﯾﺪ
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ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن اﺳﻼم

ﻧﯿﺮوﻫﺎی دﺷﻤﻦ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺟﻨﮓﻫﺎی ﭘﯽ در ﭘﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺗﺎ آن
روز ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺳﺘﻘﺮار در اﻟﺠﺰاﯾﺮ و ﺟﻨﮓ ﻣﻨﻈﻢ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ
ﺗﺤﻤﻞ آن ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ .ﺑﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن »ﻋﺮوج« در ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺟﻨﮓﻫﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺨﺘﯽ
ﺑﺮای ﺟﻬﺎد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭘﯿﺶ آﻣﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ »ﺧﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ« ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ رواﺑﻂ
ﺑﺎ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ اﻓﺘﺎد.
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻤﮏ ﺑﺮادران ﺑﺎرﺑﺎروس اﻋﻼم
آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﮐﻤﮏﻫﺎی
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه در اﻧﺪﻟﺲ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪن
ﺑﻪ ﻣﺠﺎﻫﺪان از ﻧﻈﺮ اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﺎری ﺑﺎارزش ﺑﺮای اﻣﭙﺮاﻃﻮی ﻋﺜﻤﺎی ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺷﺮاﯾﻂ دوﻟﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ در دوران ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻠﯿﻢ اول ﺑﺮای ﻗﺒﻮل اﯾﻦ
ﭘﯿﻤﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ .از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﻫﺪاف آنﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﺎﻧﻊ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻘﺶ
ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﯽﻫﺎ و اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽﻫﺎ و ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﻗﺪﯾﺲ ﯾﻮﺣﻨﺎ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮد و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﻄﻘﯽ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽﻫﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ را ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻫﺪف ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ.
درﻣﯿﺎن ﺗﺎرﯾﺨﺪاﻧﺎن در ﻣﻮرد آﻏﺎز ﻫﻢﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﻣﯿﺎن ﻋﺜﻤﺎﻧﯽﻫﺎ و ﺑﺮادران ﻣﺠﺎﻫﺪ
اﺧﺘﻼف اﺳﺖ .در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻠﯿﻢ اول در ﭘﯽ
درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ از ﺳﻮی ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ و ﺑﻪ ﻫﺪف از ﮐﺎراﻓﺘﺎدن اﻫﺪاف
ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﯽﻫﺎ و اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽﻫﺎ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯾﻦ دو ﺑﺮادر را ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ درﯾﺎی
ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد .ﺑﻪ رﻏﻢ ﻋﺪم ﺗﺪاول اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ در ﻣﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﻮرﺧﺎن اﻣﺎ ﭼﯿﺰی
ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ آن ﭘﯽ ﺑﺮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽﻫﺎ از ﺣﻮادﺛﯽ ﮐﻪ در درﯾﺎی ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ رخ
ﻣﯽداد ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺒﻮدﻧﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻮرﺧﺎن ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن را ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۵۱۴ﻣﯿﻼدی ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﻨﺪ،
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آﻧﮕﺎه ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﺑﺮادر ﭘﺲ از ﻓﺘﺢ ﺑﻨﺪر »ﺟﯿﺠﻞ« ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻫﺪاﯾﺎﯾﯽ ﻧﻔﯿﺲ را ﮐﻪ
در اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮای ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻠﯿﻢ اول ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ
ﻧﯿﺰ در ﭘﺎﺳﺦ ،ﭼﻬﺎرده ﮐﺸﺘﯽ ﺟﻨﮕﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻼح و ﺳﺮﺑﺎز را ﺑﺮای آﻧﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ
ﺧﻮد ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهی رﻏﺒﺖ ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ در اداﻣﻪی ﺣﺮﮐﺖ اﯾﻦ دو ﺑﺮادر ﺑﻮد .اﻣﺎ
ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻮرﺧﺎن ﭼﻨﯿﻦ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ از اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ
ﭘﺲ از ﺷﻬﺎدت »ﻋﺮوج« در ﺳﺎل  ۱۵۱۸ﻣﯿﻼدی و ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ از
ﻣﺼﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل در ﺳﺎل  ۱۵۱۹ﻣﯿﻼدی آﻏﺎز ﺷﺪ.
اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﺻﺤﯿﺢﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن ﻋﺜﻤﺎﻧﯽﻫﺎ و اﯾﻦ
ﺣﺮﮐﺖ ﭘﯿﺶ از درﮔﺬﺷﺖ »ﻋﺮوج« و ﭘﯿﺶ از ﻓﺘﺢ ﻣﺼﺮ و ﺷﺎم ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽﻫﺎ وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﭘﺲ از ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﺑﺮادران ﺑﺎرﺑﺎروس در ﻓﺘﺢ »ﺑﺠﺎﯾﻪ« و ﺷﻬﺎدت ﻋﺮوج و
ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ آنﻫﺎ در »ﺟﯿﺠﻞ« در ﻣﺤﺎﺻﺮهی »ﺣﻔﺼﯽﻫﺎ« و »ﺳﺎﻟﻢ ﺗﻮﻣﯽ« ﺣﺎﮐﻢ
اﻟﺠﺰاﯾﺮ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ رﻫﺒﺮی اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪی ﻗﺪرت ﺑﺎﻻی
اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽﻫﺎ و ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﻗﺪﯾﺲ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﮐﻪ آﻧﺎن را در درﯾﺎ در ﻣﺤﺎﺻﺮهی ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ،
ﻫﻤﻪی اﯾﻦﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺑﺎ رﺳﯿﺪن ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ،ﻣﺠﺎﻫﺪان ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ و ﻗﺒﻞ از
اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽﻫﺎ ﺑﻪ اﻟﺠﺰاﯾﺮ وارد ﺷﻮﻧﺪ.
ﻋﺮوج ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﻟﺠﺰاﯾﺮ وارد ﺷﺪه و ﺣﺎﮐﻢ آن را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
رﺳﺎﻧﺪ .وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺖ وارد ﺑﻨﺪ »ﺷﺮﺷﺎل« ﺷﻮد و در ﻫﻤﺎن ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﻣﻤﻠﻮﮐﯽ در ﺷﺎم از ﻋﺜﻤﺎﻧﯽﻫﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﻧﺪ ﺑﺎ وی در اﻟﺠﺰاﯾﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺎﮐﻢ
ﺑﯿﻌﺖ ﺷﺪ .ٱنﻫﺎ ﺑﺪون ﮐﻤﮏ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽﻫﺎ و ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺮوزی ﻧﺒﻮدﻧﺪ .آن
دو ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ از ﺑﺎزﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ »ﺑﺠﺎﯾﻪ« از ﻫﻤﯿﻦ دﺷﻤﻦ ﻧﺎﺗﻮان ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﭘﺲ از ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ ﺧﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ در اﻟﺠﺰاﯾﺮ در ﭘﯽ ﭘﯿﺮوزیﻫﺎی ﭼﺸﻢﮔﯿﺮ وی ﻋﻠﯿﻪ
اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﻨﺎدر و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﻪ ﺗﺤﺖ اﺷﻐﺎل ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ
ﭼﺸﻢ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﯾﺎری وی ﺑﺴﺘﻨﺪ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از وی ﺗﻘﺎﺿﺎی ﯾﺎری ﻧﻤﻮد اﻫﺎﻟﯽ
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»ﺗﻠﻤﺴﺎن« ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺷﻬﺎدت ﻋﺮوج و اﺳﺤﺎق:

»ﺧﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ« ﺑﺮای ﻓﺘﺢ ﺗﻠﻤﺴﺎن ارﺗﺸﯽ ﺑﺰرگ ﻣﻬﯿﺎ ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۵۱۷ﻣﯿﻼدی
ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﻟﺸﮑﺮ ﮐﺸﯿﺪ و ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﻨﺘﺮل آﻧﺠﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﯿﺮد اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽﻫﺎ و
ﻣﺰدوراﻧﺸﺎن از »ﺑﻨﯽ ﺣﻤﻮد« دوﺑﺎره آن را ﺑﺎز ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﺑﺮدران ﺧﯿﺮ اﻟﺪﯾﻦ
ﺑﻪ ﻧﺎم »اﺳﺤﺎق« در اﯾﻦ ﻧﺒﺮدﻫﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ »ﻋﺮوج« و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از ﻣﺮدان
ﻣﺠﺎﻫﺪ ﺧﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ در اﺛﻨﺎی ﻣﺤﺎﺻﺮهی ﺷﻬﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺑﯿﺶ از  ۶ﻣﺎه ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ
ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺣﻮادث اﺛﺮ ﻋﻤﯿﻘﯽ ﺑﺮ ﺧﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ اﺻﺮار اﻫﻞ
اﻟﺠﺰاﯾﺮ ﻧﺒﻮد ﻗﺼﺪ ﺗﺮک آن را داﺷﺖ .ﻣﻮاﻓﻘﺖ وی ﺑﺎ اداﻣﻪی ﺟﻬﺎد در اﻟﺠﺰاﯾﺮ اﻗﺘﻀﺎ
ﻣﯽﻧﻤﻮد ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻫﺠﻮم دوﺑﺎرهی اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽﻫﺎ ﺗﻼش ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﺮده و ارﺗﺒﺎط
ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢﺗﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺣﺮﮐﺖ ﺟﻬﺎد از ﺳﻮی ﺧﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎرﺑﺎروس اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ
اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽﻫﺎ را از ﺳﻮاﺣﻞ اﻟﺠﺰاﯾﺮ دور ﺑﺮاﻧﺪ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮد
ﺑﯿﺎﻓﺰاﯾﺪ .وی ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ ﮐﻪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽﻫﺎ را ﺗﺎ ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻧﻤﻮد،
ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺘﺎدن ﺗﺮس در ﻗﻠﺐ آنﻫﺎ ﮔﺮدﯾﺪ .وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻫﻔﺖ ﻫﺰار
ﻣﺴﻠﻤﺎن اﻧﺪﻟﺴﯽ را از ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﮐﺸﺘﺎر اﺳﭙﺎﻧﯿﯽﻫﺎ ﻧﺠﺎت داده و آنﻫﺎ را در ﺳﺎل
 ۱۵۲۹ﻣﯿﻼدی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺧﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ در اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل:

ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ را ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﻪ وی ﻗﻮل داد ﻧﯿﺮوی
درﯾﺎﯾﯽ وی را ﻣﺠﻬﺰ ﻧﻤﻮده و ﺗﻌﺪادی ﮐﺸﺘﯽ در اﺧﺘﯿﺎر او ﻗﺮار دﻫﺪ و از او ﺧﻮاﺳﺖ
ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ »ﺷﺎرل ﭘﻨﺠﻢ« ﺑﺮ ﺗﻮﻧﺲ ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﮔﺮدد ،ﺗﻮﻧﺲ را ﺑﺮای

ﺧﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎرﺑﻮس ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهی ﺑﺰرگ درﯾﺎﯾﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن
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اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﻓﺘﺢ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻧﺲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ در
ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮ درﯾﺎی ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ داﺷﺖ.
ﻓﺘﺢ ﺗﻮﻧﺲ:

ﺧﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﻫﺸﺘﺎد ﮐﺸﺘﯽ و ﻫﺸﺘﺎد ﻫﺰار ﺳﺮﺑﺎز از ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ و ﺑﻪ
ﺳﻮی ﺗﻮﻧﺲ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد .وی ﺗﻮاﻧﺴﺖ دوﻟﺖ ﺣﻔﺼﯿﻪ را در آﻧﺠﺎ ﺳﺮﻧﮕﻮن ﻧﻤﻮده و ﺗﻮﻧﺲ
را ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ در آورد ۱۵۳۴) .ﻣﯿﻼدی(
ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﭘﺎداش ﺧﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ وی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهی ﮐﻞ ﻧﯿﺮوی
درﯾﺎﯾﯽ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد و ﻓﺮزﻧﺪش ﺣﺴﻦ ﭘﺎﺷﺎ را ﺑﻪ ﺟﺎی وی در اﻟﺠﺰاﯾﺮ ﻣﻨﺼﻮب
ﻧﻤﻮد.
ﭘﯿﺮوزی ﺑﺰرگ »ﭘﺮوزا«:
ِِ ِ

ﺧﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎرﺑﺎروس ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺣﻤﻼت درﯾﺎﯾﯽ ﻣﻮﻓﻘﯽ را ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از

ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺰرگ وی در ﻧﺒﺮد » ِﭘ ِﺮ ِوزا« در درﯾﺎﯾﯽ
ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﺒﺮد ﺑﺰرگ ﻫﻤﻪی اروﭘﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ در دﻋﻮت ﺑﻪ ﻧﺪای ﭘﺎپ
ﺷﺮﮐﺖ ﺟﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای آن  ۶۰۰ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ۶۰ﻫﺰار ﺟﻨﺠﮕﻮ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﻧﺒﺮد
ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ .ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوی ﻋﻈﯿﻢ را »آﻧﺪرﯾﺎ دورﯾﺎ« ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن درﯾﺎﯾﯽ در ﻫﻤﻪی اروﭘﺎ ﺑﻮد.
ﻧﯿﺮوی ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ  ۱۲۲ﮐﺸﺘﯽ ﺟﻨﮕﯽ و  ۲۲ﻫﺰار ﺳﺮﺑﺎز ﺑﻮد .دو ﻧﯿﺮو در ﺗﺎرﯾﺦ
 ۲۸ﺳﺒﺘﺎﻣﺒﺮ  ۱۵۳۸ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ روﺑﺮو ﺷﺪﻧﺪ .ﺧﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﻏﺎﻓﻞﮔﯿﺮ ﮐﺮدن
دﺷﻤﻦ آنﻫﺎ را ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺳﺎزد .اروﭘﺎﯾﯽﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺲ از  ۵ﺳﺎﻋﺖ از آﻏﺎز ﻧﺒﺮد ﭘﺎ ﺑﻪ ﻓﺮار
ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ اروﭘﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ را ﺗﺮس و وﺣﺸﺖ ﻓﺮا ﮔﯿﺮد و دوﺑﺎره
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در درﯾﺎی ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ﻫﯿﺒﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎزﯾﺎﺑﻨﺪ.
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ارﺗﺶ درﯾﺎﯾﯽ ﺧﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎرﺑﺎروس در ﻓﺮاﻧﺴﻪ:

در ﭘﯽ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﺳﺘﻦ ﻓﺮاﻧﺴﻪ از ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ در ﻧﺒﺮدی ﮐﻪ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﺸﻮر و اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ در
ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮد ﺧﻠﯿﻔﻪی ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺧﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ را ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﻮد .وی ﺑﻪ
ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۸ﻣﺎه ﻣﯽ  ۱۵۴۳ﻣﯿﻼدی در راس ﻧﯿﺮوی ﻋﻈﯿﻤﯽ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل را ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ
ﺗﺮک ﮔﻔﺖ .وی در راه ﺧﻮد ﺷﻬﺮ »ﻣﺴﯿﻨﻪ« ﺗﺎﺑﻊ ﺳﯿﺴﯿﻞ و »رﺟﯿﻮ« ﺗﺎﺑﻊ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ را ﺑﺪون
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ ﺑﺮ ﺑﻨﺪر »اوﺳﺘﯿﺎ« در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﮔﺮدﯾﺪ .وی ﺳﭙﺲ ﺑﻪ
راه ﺧﻮد اداﻣﻪ داد ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪر ﻃﻮﻟﻮن ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮاﻧﺴﻮیﻫﺎ ﺑﻮد رﺳﯿﺪ .ﺳﭙﺲ دو
ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﻨﺪر »ﻧﯿﺲ« ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ
ﺑﻨﺪر را ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻨﺪ ۲۲) .آﮔﺴﺖ (۱۵۴۳
ﺑﺮ اﺳﺎس رواﺑﻂ ﺧﻮب ﻣﯿﺎن ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻓﺮاﻧﺴﻮای اول ،ﭘﺲ از
ﺑﺎزﭘﺲ ﮔﯿﺮی ﺑﻨﺪر ﻧﯿﺲ ﻣﻌﺎﻫﺪهای ﻣﯿﺎن دو ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻃﯽ آن
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻨﺪر ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻃﻮﻟﻮن را در اﺧﺘﯿﺎر ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﻗﺮار داد ﺗﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺮارﮔﺎه ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .در ﭘﯽ اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪه اﯾﻦ ﺑﻨﺪر
ﺗﻮﺳﻂ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﮔﺮدﯾﺪ و اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ در اﺧﺘﯿﺎر
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در آن ﭘﺮﭼﻢ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ اﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺻﺪای اذان ﺑﺮ آن
ﻃﻨﯿﻦ اﻓﮑﻨﺪ .ﻋﺜﻤﺎﻧﯽﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﺣﻤﻼت
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰی ﻋﻠﯿﻪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻃﺮح رﯾﺰی و اﺟﺮا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
وﻓﺎت ﺧﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎرﺑﺎروس:

اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺑﺰرگ رﻫﺒﺮی ﻧﻤﻮد .وی ﭘﺲ از
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﻣﺪت زﯾﺎدی در ﻗﯿﺪ ﺣﯿﺎت ﻧﻤﺎﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  ۵ﺟﻤﺎدی اﻻوﻟﯽ
 ۹۵۳ﻫﺠﺮی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﭼﻬﺎرم ﻣﺎه ﻣﯽ  ۱۵۴۶ﻣﯿﻼدی دار ﻓﺎﻧﯽ را وداع ﮔﻔﺖ و از ﺧﻮد
ﺗﺎرﯾﺨﯽ روﺷﻦ و ﭘﺮاﻓﺘﺨﺎر ﺑﺮای ﻧﺴﻞﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ.
ﺟﻤﻊ آوری و ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻧﮕﺎرش :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﻮﺣﺪ

ﺧﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎرﺑﻮس ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهی ﺑﺰرگ درﯾﺎﯾﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﻋﺼﺮ اﺳﻼم
www.IslamAge.com
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ﺳﻠﻄﺎن ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ اﯾﻮﺑﯽ ) ۵۸۹-۵۳۲ﻫ(
وی اﺑﻮاﻟﻤﻈﻔﺮ ،ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ اﯾﻮب ﺑﻦ ﺷﺎدی ،ﻣﻮﺳﺲ دوﻟﺖ اﯾﻮﺑﯿﺎن
در ﻣﺼﺮ و ﺷﺎم اﺳﺖ .ﻗﺪرت او ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﻣﺼﺮ و ﺷﺎم و ﺷﻤﺎل ﻋﺮاق و ﯾﻤﻦ و
ﺣﺠﺎز را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺖ .وی ﭘﯿﺶ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ،در دﻣﺸﻖ ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﺻﻼح
اﻟﺪﯾﻦ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺳﭙﺲ در ﻣﺼﺮ ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ »اﳌﻠﻚ اﻟﻨﺎﴏ« ﮔﺮدﯾﺪ .او ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻏﻠﺐ
ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس و ﺷﻬﺮ ﻗﺪس را آزاد ﺳﺎزد و اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ آﻏﺎز

ﺟﻨﮓ ﺳﻮم ﺻﻠﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و آﻟﻤﺎن ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻧﺴﺐ ﺑﻨﯽ اﯾﻮب:

ﻧﺴﺐ اﯾﻮﺑﯿﺎن ﺑﻪ اﯾﻮب ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﺎدی ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺮوان از اﻫﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮ »دوﯾﻦ« در
ُ
ارﻣﻨﺴﺘﺎن اﻣﺮوزی ﻣﯽرﺳﺪ .اﺑﻦ اﺛﯿﺮ ﻧﺴﺐ اﯾﻮب ﺑﻦ ﺷﺎدی ﺑﻦ ﻣﺮوان را ﺑﻪ ﮐﺮدﻫﺎی
روادﯾﻪ ﮐﻪ از ﻫﺬﺑﺎﻧﯿﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ  .١اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﻨﯽ اﯾﻮب اﯾﻦ ﻧﺴﺐ را
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ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﻣﺎ ﻋﺮﺑﯿﻢ و ﻧﺰد ﮐﺮدﻫﺎ ﻓﺮود آﻣﺪﯾﻢ و ﺑﺎ آﻧﺎن ازدواج ﮐﺮدﯾﻢ«
ُ
ﺧﻮد ﺑﻨﯽ اﯾﻮب درﺑﺎره ﻧﺴﺒﺸﺎن اﺧﺘﻼف ﮐﺮدهاﻧﺪ اﻣﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻮرﺧﺎن آﻧﺎن را ﮐﺮد
ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
ﺗﻮﻟﺪ و رﺷﺪ:

ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ اﯾﻮﺑﯽ ،ﺑﻪ ﺳﺎل  ۵۳۲ﻫﺠﺮی ) ۱۱۳۸ﻣﯿﻼدی( در ﺗﮑﺮﯾﺖ ﻋﺮاق ﺑﻪ

 -١اﺑﻦ اﻷﺛﯿﺮ ،اﻟﮑﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﯾﺦ :ﺣﻮادث ﻋﺎم  ۵۶۴ﻫﺠﺮي ]از وﯾﮑﯽﭘﺪﯾﺎی ﻋﺮﺑﯽ[.
 -٢ﻣﻔﺮج اﻟﮑﺮوب ﻓﯽ أﺧﺒﺎر ﺑﻨﯽ أﯾﻮب ،ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ واﺻﻞ اﻟﻤﺘﻮﻓﯽ ﺳﻨﻪ ۶۹۷
ﻫ ،ذﮐﺮ ﻧﺴﺐ ﺑﻨﯽ أﯾﻮب ]از وﯾﮑﯽﭘﺪﯾﺎی ﻋﺮﺑﯽ[.
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ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن اﺳﻼم

دﻧﯿﺎ آﻣﺪ.
ﺧﺎﻧﻮاده وی در ﺷﺐ ﺗﻮﻟﺪ او ﺗﮑﺮﯾﺖ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﻮﺻﻞ ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﺲ از ﯾﮏ
ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﻌﻠﺒﮏ واﻗﻊ در ﻟﺒﻨﺎن اﻣﺮوزی رﻓﺘﻨﺪ و ﭘﺪرش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺎﮐﻢ آﻧﺠﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﮔﺮدﯾﺪ.
ﮐﻮدﮐﯽ ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺳﭙﺮی ﺷﺪ ،وی آﻣﻮزشﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺧﻮد را در
آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪ و ﻗﺮآن را ﺣﻔﻆ ﮐﺮد و ﺣﺪﯾﺚ و ﻓﻘﻪ و ﻟﻐﺖ و ﺗﺎرﯾﺦ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ و
ﻓﻨﻮن ﺳﻮار ﮐﺎری و ﻣﺒﺎرزه را آﻣﻮﺧﺖ.
در آﻏﺎز ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﻠﺐ )واﻗﻊ در ﺳﻮرﯾﻪی اﻣﺮوزی( رﻓﺖ و ﺑﻪ ﻋﻤﻮﯾﺶ »اﺳﺪ
اﻟﺪﯾﻦ ﺷﯿﺮ ﮐﻮه« ﮐﻪ از ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن و ﻣﺮدان »ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﻮد« ﺳﻠﻄﺎن ﺣﻠﺐ و دﻣﺸﻖ
ﺑﻮد ﭘﯿﻮﺳﺖ.
آﻏﺎز ﮐﺎر ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ:

در آن دوران ﻣﺼﺮ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻗﺪرت »ﻋﺎﺿﺪ« ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻓﺎﻃﻤﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ در ﺷﺮاﯾﻂ
ﺳﺨﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد .درﮔﯿﺮی ﻣﯿﺎن دو وزﯾﺮ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎی »ﺷﺎور« و »ﺿﺮﻏﺎم« ﺑﺮ
ﺳﺮ وزارت ﻣﺼﺮ اوﺿﺎع ﻣﻤﻠﮑﺖ را ﺑﻐﺮﻧﺞ و ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن ﻧﻤﻮده ﺑﻮد.
ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺿﺮﻏﺎم ﺑﺮ ﻣﺼﺮ ﻣﺴﻠﻂ ﮔﺮدﯾﺪ ﺷﺎور را ﺑﯿﺮون راﻧﺪه و ﻓﺮزﻧﺪ وی »ﻃﯽء
ﺑﻦ ﺷﺎور« را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ .ﺷﺎور در ﺗﺎرﯾﺦ رﻣﻀﺎن  ۵۵۸ﻫﺠﺮی ﺑﺮای ﯾﺎریﮔﺮﻓﺘﻦ از
ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ زﻧﮕﯽ ﺑﻪ دﻣﺸﻖ ﮔﺮﯾﺨﺖ و در  ۲۳ذی اﻟﻘﻌﺪهی ﻫﻤﺎن ﺳﺎل وارد دﻣﺸﻖ ﺷﺪ.
ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ دو ﻫﺪف »اﺳﺪاﻟﺪﯾﻦ ﺷﯿﺮ ﮐﻮه« را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﺎور ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎد:
ﻧﺨﺴﺖ :ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺷﺎور ﮐﻪ از او ﯾﺎری ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد و ﺳﭙﺲ ﻣﻄﻠﻊﺷﺪن از اوﺿﺎع
ﻣﺼﺮ .او ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺎﻃﻤﯽ در ﻣﺼﺮ در ﺣﺎﻟﺖ ﺿﻌﻒ ﻗﺮار دارد .ﺻﻼح
اﻟﺪﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ را ﺧﻮش ﻧﻤﯽداﺷﺖ ﻋﻤﻮﯾﺶ را در اﯾﻦ
ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﺮد.
آﻧﺎن در ﺟﻤﺎدی اﻻوﻟﯽ ﺳﺎل  ۵۵۹ﻫﺠﺮی وارد ﻣﺼﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺮ آﻧﺠﺎ ﺳﯿﻄﺮه ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ

ﺳﻠﻄﺎن ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ اﯾﻮﺑﯽ ) ٥٨٩ -٥٣٢ﻫـ(
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و در رﺟﺐ ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﻗﺪرت را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﺑﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺿﺮﻏﺎم و ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن دوﺑﺎره ﺷﺎور ،او ﺑﻪ اﺳﺪاﻟﺪﯾﻦ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮد
و از اروﭘﺎﯾﯽﻫﺎ ﯾﺎری ﺧﻮاﺳﺖ .ﻓﺮﻧﮕﯿﺎن ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ را در ﺑﻠﺒﯿﺲ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺻﺮه در آوردﻧﺪ و
او ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﻤﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﺶ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ از ﻣﺼﺮ ﺷﺪ.
ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ و اﺳﺪاﻟﺪﯾﻦ ﮐﻪ از ﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎریﻫﺎ و ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪی وزﯾﺮ ﻓﺎﻃﻤﯽ
ﺷﺎور ﺑﺎ ﻓﺮﻧﮕﯽﻫﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﻣﺼﺮ و در ﭘﯽ آن ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی دﯾﮕﺮ
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺻﻠﯿﺒﯽﻫﺎ ﺑﯿﻔﺘﺪ .در ﭘﯽ آن ﻟﺸﮑﺮی ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﺳﺪاﻟﺪﯾﻦ و
ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺼﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .رﺳﯿﺪن ﻟﺸﮑﺮ ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﻫﻤﺰﻣﺎن
ﺑﻮد ﺑﺎ رﺳﯿﺪن ﻟﺸﮑﺮ ﺻﻠﯿﺒﯽﻫﺎ .ﺷﺎور و ﺻﻠﯿﺒﯽﻫﺎ و ﻣﺼﺮیﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﺳﺪاﻟﺪﯾﻦ ﯾﮑﺪﺳﺖ
ﺷﺪﻧﺪ و ﻧﺒﺮدﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری رخ داد.
ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺪاﻟﺪﯾﻦ و ﻣﺼﺮیﻫﺎ ﭘﯿﻤﺎن ﺻﻠﺢ ﺑﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ دﻣﺸﻖ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ
زﯾﺮ ﭘﺎ ﻧﻬﺎده ﺷﺪﻧﺪ ﭘﯿﻤﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻠﯿﺒﯽﻫﺎ و ﺣﻤﻠﻪی آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ،ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ و
اﺳﺪاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻟﺸﮑﺮ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ.
ﺷﺎور ﮐﻪ از ﺧﺎرج ﺷﺪن ﻓﺮﻧﮕﯿﺎن ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻣﯽداﻧﺴﺖ اﯾﻦ ﺑﺎر آﻧﺎن ﻗﺼﺪ
اﺷﻐﺎل ﻣﺼﺮ را دارﻧﺪ از اﺳﺪاﻟﺪﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﺳﺖ .اروﭘﺎﯾﯽﻫﺎ ﮐﻪ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺼﺮیﻫﺎ و
ﺷﺎﻣﯽﻫﺎ ﺑﺎﻫﻢ ﯾﮑﺪﺳﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ از ﻗﺼﺪ ﺧﻮد ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﺮده و ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ.
اﺳﺪاﻟﺪﯾﻦ در ﻣﺼﺮ اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﺪ .او داﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺎور ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ در ﻓﮑﺮ ﺧﯿﺎﻧﺖ
اﺳﺖ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺳﻌﯽ دارد در ﻫﺮدو ﺟﺒﻬﻪ ﺷﺎﻣﯽﻫﺎ و اروﭘﺎﯾﯽﻫﺎ ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ او را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺖ و ﺧﻮد در ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۷رﺑﯿﻊ اﻻول  ۵۶۴ﻫﺠﺮی وزارت
ﻣﺼﺮ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ .وی ﺗﺎ  ۲۲ﺟﻤﺎدی اﻟﺜﺎﻧﯽ ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﮐﻪ وﻓﺎت ﻧﻤﻮد ﺑﺮ وزارت
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
وزارت ﻣﺼﺮ:

ﺑﺎ وﻓﺎت اﺳﺪاﻟﺪﯾﻦ ،ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم وزارت در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺎﻃﻤﯿﺎن رﺳﯿﺪ .در
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آﻏﺎز ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﺎ آراﻣﯽﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﻠﻔﺎی ﻓﺎﻃﻤﯽ در ﻣﺪت
ﮐﻮﺗﺎه ،زﻣﺎم اﻣﻮر ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ در دﺳﺖ ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺪاﺑﯿﺮ وی
ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ اوﺿﺎع ﻣﺼﺮ آرام ﺷﺪ.
او ﺳﭙﺲ ﺧﺎﻧﻮاده و ﭘﺪرش »ﻧﺠﻢ اﻟﺪﯾﻦ اﯾﻮب« را ﺑﻪ ﻣﺼﺮ آورد ﺗﺎ داﺳﺘﺎﻧﺶ ﺷﺒﯿﻪ
ﺑﻪ داﺳﺘﺎن ﯾﻮﺳﻒ ﺻﺪﯾﻖ÷ ﮔﺮدد .ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﻋﺰل ﻗﺎﺿﯿﺎن اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ﻣﺬﻫﺐ و
اﻟﻐﺎی ﺟﻤﻠﻪ »ﺣﯽ ﻋﻠﯽ ﺧﯿﺮ اﻟﻌﻤﻞ« در اذان و اﺻﻼﺣﺎت دﯾﮕﺮ ﻣﺬﻫﺐ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ را
ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪ .او دﺳﺘﻮر داد ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻓﺎﻃﻤﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم
ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻋﺒﺎﺳﯽ اﻟﻤﺴﺘﻀﯽء ﺧﻄﺒﻪ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ .ﺑﯿﻤﺎری »اﻟﻌﺎﺿﺪ ﻟﺪﯾﻦ اﻟﻠﻪ« آﺧﺮﯾﻦ ﺧﻠﯿﻔﻪ
ﻓﺎﻃﻤﯽ او را در اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﯾﺎری داد.
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮ ﻣﺼﺮ و ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﻋﺒﯿﺪیﻫﺎ )ﻓﺎﻃﻤﯽﻫﺎ(:

ﺑﺎ ﻣﺮگ ﻋﺎﺿﺪ ،آﺧﺮﯾﻦ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻓﺎﻃﻤﯽ ،ﺧﻼﻓﺖ ﻋﺒﯿﺪﯾﺎن )ﻓﺎﻃﻤﯿﺎن( در ﻣﺼﺮ ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ و ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﺼﺮ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺼﺮ را ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﺮد و ﺑﺎ دور ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم
ﺳﺎﺑﻖ ،ارﺗﺶ را دوﺑﺎره ﺗﺸﮑﯿﻞ داد .او ﻧﺼﯿﺤﺖ ﭘﺪرش را ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪم روﯾﺎروﯾﯽ ﯾﺎ
اﺧﺘﻼف ﺑﺎ ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﺎ وﻓﺎت ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﻋﻤﻼ زﯾﺮ ﺑﯿﻌﺖ او
ﻗﺮار داﺷﺖ.
از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺎﻃﻨﯽ ﻋﺒﯿﺪﯾﺎن ﺑﺮای او ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﻧﯿﺰ در ﭘﯽ داﺷﺖ.
از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻪ ﺗﺮور ﻧﺎﻓﺮﺟﺎم از ﺳﻮی ﺑﺎﻃﻨﯿﺎن ﮐﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ در ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ
زﺧﻤﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.

ﺳﻠﻄﺎن ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ اﯾﻮﺑﯽ ) ٥٨٩ -٥٣٢ﻫـ(
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دوﻟﺖ اﯾﻮﺑﯿﺎن:

ﺑﺎ وﻓﺎت ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻪ ﺳﺎل  ۵۶۹ﻫ ) ۱۱۷۴ﻣﯿﻼدی( ،ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ اﯾﻮﺑﯽ
دوﻟﺖ اﯾﻮﺑﯿﺎن را ﺗﺸﮑﯿﻞ داد و ﻗﺎﻫﺮه را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ و ﻟﻘﺐ ﺳﻠﻄﺎن
ﮔﺮﻓﺖ.
اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﺎم را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮد ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ و ﺑﺎ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﮐﺮدن ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﺮای روﯾﺎروﯾﯽ
ﺑﺎ ﺻﻠﯿﺒﯿﺎن و آزادﺳﺎزی ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی اﺷﻐﺎﻟﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد .ﺑﺎ ﯾﺎری ﺧﻮاﺳﺘﻦ ﯾﮑﯽ از
اﻣﺮای دﻣﺸﻖ از ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ اﯾﻮﺑﯽ او ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺪون ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻧﺒﺮد و درﮔﯿﺮی وارد
دﻣﺸﻖ ﺷﻮد .وی ﺳﭙﺲ ﺑﺮ ﺣﻤﺺ و ﺣﻤﺎة و ﺑﻌﻠﺒﮏ ﺗﺴﻠﻂ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ اﺳﺘﻘﻼل
ﺧﻮد را از ﺧﺎﻧﺪان ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﻮد اﻋﻼم ﮐﺮد و ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻋﺒﺎﺳﯽ
ﺧﻮاﻧﺪ و از او ﻟﻘﺐ ﺳﻠﻄﺎن ﮔﺮﻓﺖ.
وی ﺑﺎری دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۵۷۸ﻫﺠﺮی ) ۱۱۸۲ﻣﯿﻼدی( ﺑﻪ ﺷﺎم ﻟﺸﮑﺮ ﮐﺸﯿﺪ و
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺣﻠﺐ و دﯾﮕﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺷﺎم را ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد درآورد و اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻫﻤﻪ ﺷﺎم را ﺑﻪ
دوﻟﺖ ﺧﻮد ﻣﻠﺤﻖ ﺳﺎﺣﺖ .وی ﺑﺮای ﺑﺴﻂ ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد ﺑﺎ »ﻋﺼﻤﺖ اﻟﺪﯾﻦ ﺧﺎﺗﻮن« ﺑﯿﻮه
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ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ،ازدواج ﮐﺮد.
ﻫﻤﻪ ﺗﻼش ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ در راه ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﯿﺶ از ده
ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ﯾﻌﻨﯽ از ﺳﺎل  ۵۷۰ﻫﺠﺮی ) ۱۱۷۴ﻣﯿﻼدی( ﺗﺎ ﺳﺎل ۵۸۲
ﻫﺠﺮی ) ۱۱۸۶ﻣﯿﻼدی(.
ﺑﺎ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺷﺪن ﻗﺪرت در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم و از ﺑﯿﻦرﻓﺘﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﺧﺘﻼف ،او ﺑﺮای
ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﮔﺎم ﺑﺰرگ آﻣﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد :آزادﺳﺎزی ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس و ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ
ﺗﺤﺖ اﺷﻐﺎل ﺻﻠﯿﺒﯽﻫﺎ.

ّ
ﻧﺒﺮد ِﺣﻄﯿﻦ:

ﻣﻨﺎﻃﻖ وﺳﯿﻌﯽ از ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس در ﺳﺎل

 ۱۰۹۹ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ اﺷﻐﺎل ﺻﻠﯿﺒﯽﻫﺎ در آﻣﺪه ﺑﻮد .زﻣﯿﻦداران ﺻﻠﯿﺒﯽ و ﺷﻮاﻟﯿﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﺮا و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻨﺼﻮب ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎﻋﺚ
ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت اﻧﮕﯿﺰه ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی ﺑﺮای آزادﺳﺎزی اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎ ﺷﮑﻞ

ﺳﻠﻄﺎن ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ اﯾﻮﺑﯽ ) ٥٨٩ -٥٣٢ﻫـ(
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ﮔﯿﺮد.
ﯾﮑﯽ از ﺑﺎرونﻫﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »روﻧﺎﻟﺪ دو ﺷﺎﺗﯿﻠﻮن« ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ
»ارﻧﺎط« ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ ،در ﺳﺎل  ۱۱۸۶ﻣﯿﻼدی ﻗﺎﻓﻠﻪای را ﮐﻪ از ﺷﺎم ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺼﺮ در
َ
ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮد ﻣﻮرد ﻏﺎرت ﻗﺮار داد و اﻓﺮاد ﻗﺎﻓﻠﻪ را ﺑﻪ در ﻗﻠﻌﻪ ﮐﺮک زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮد .رواﯾﺖ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﻗﺎﻓﻠﻪ از آن ﺧﻮاﻫﺮ ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻮد.
در ﭘﯽ اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ از »ﮔﺎی دو ﻟﻮزﯾﻨﯿﺎن« ﭘﺎدﺷﺎه ﺻﻠﯿﺒﯽ ﺑﯿﺖ
اﻟﻤﻘﺪس در ﺧﻮاﺳﺖ ﻏﺮاﻣﺖ و آزادﺳﺎزی اﺳﯿﺮان و ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺘﺠﺎوزان را ﻧﻤﻮد .اﻣﺎ
ﭘﺎدﺷﺎه وﻗﺖ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ ﮐﻤﮏ روﻧﺎﻟﺪ دو ﺷﺎﺗﯿﻠﻮن ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﺑﺎ
اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﮑﺮد .روﻧﺎﻟﺪ در ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺎﻣﻪ ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺧﺪاص ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ داد» :ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﺷﻤﺎ را ﻧﺠﺎت دﻫﺪ« .ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﯿﺖ
اﻟﻤﻘﺪس ﻧﯿﺰ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ روﻧﺎﻟﺪ را از ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻮد ﻋﻘﺐ ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ،ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ اﯾﻮﺑﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺻﻠﯿﺒﯽ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس اﻋﻼن
ﻧﺒﺮد ﻧﻤﻮد اﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ در آن ﺳﺎل ﻧﺒﺮدی ﻣﯿﺎن دو ﻃﺮف رخ ﻧﺪاد.
آﻣﺎدهﺳﺎزی ﺑﺮای ﻧﺒﺮد:

ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ ﮐﻪ از ﻣﺼﺮ و ﺣﻠﺐ و ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب و دﯾﺎرﺑﮑﺮ در دﻣﺸﻖ
ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺤﺮم ﺳﺎل  ۵۸۳ﻫﺠﺮی )ﻣﺎرس  ۱۱۸۷ﻣﯿﻼدی( ﺑﻪﺳﻮی
ﻗﻠﻌﻪ ﮐﺮک ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدﻧﺪ و ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻗﻠﻌﻪ ﮐﺸﺘﺰارﻫﺎی آن را وﯾﺮان ﮐﺮدﻧﺪ.
در اﺛﻨﺎی ﺣﺮﮐﺖ ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس در
ﺷﻬﺮ ﺻﻔﻮرﯾﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻧﯿﺮوﻫﺎی رﯾﻤﻮﻧﺪ ﺳﻮم اﻣﯿﺮ ﻃﺮاﺑﻠﺲ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﭘﯿﻤﺎن
ﺧﻮد ﺑﻪ وی ﻣﻠﺤﻖ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ .ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۲۲۰۰۰ﺳﻮار و ﭘﯿﺎده ﺑﻮدﻧﺪ و
ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ار داوﻃﻠﺒﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻌﺪاد
ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن ﺻﻠﯿﺒﯽﻫﺎ ﺑﻪ  ۶۰۰۰۰ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن ﺻﻠﯿﺒﯽ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس ،ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﺎرت اﻧﻄﺎﮐﯿﻪ،
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ﺷﻮاﻟﯿﻪﻫﺎی ﻣﻌﺒﺪ ،ﺷﻮاﻟﯿﻪﻫﺎی ﺳﻨﺖ ﺟﺎن )ﺳﻮاران ﻗﺪﯾﺲ ﯾﻮﺣﻨﺎ( ،و ﺳﻮاران ﺳﻨﺖ
ﻻزاروس ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮدن ﺻﻠﯿﺒﯽﻫﺎ ﺑﺮای آﻣﺪن ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺒﺮد ،آﻧﺎن
را ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻫﺪف ﺑﻪ ﻃﺒﺮﯾﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮد زﯾﺮا ﻫﻤﺴﺮ رﯾﻤﻮﻧﺪ ﺳﻮم در ﻗﻠﻌﻪ
آﻧﺠﺎ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺸﻢ ﺻﻠﯿﺒﯽﻫﺎ ﮔﺮدﯾﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﺮﯾﻪ ﺑﺮای ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﺻﻠﯿﺒﯽ ﺳﺨﺖ و ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ ﺑﻮد ﺳﺮان ﺻﻠﯿﺒﯽﻫﺎ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ :ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺎ
رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻃﺒﺮﯾﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدﻧﺪ زﯾﺮا ﺳﺨﺘﯽ راه و ﮐﻤﺒﻮد آب را ﺑﺮای ﻟﺸﮑﺮ ﺧﻄﺮﻧﺎک
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﮔﺮوه دوم ﮐﻪ روﻧﺎﻟﺪ دو ﺷﺎﺗﯿﻠﻮن )ارﻧﺎط( ﺟﺰو آﻧﺎن ﺑﻮد ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ
ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ در ﻃﺒﺮﯾﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﭘﺎدﺷﺎه را ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻃﺒﺮﯾﻪ
راﺿﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
رزﻣﮕﺎه ﺣﻄﯿﻦ:

ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۱رﺑﯿﻊ اﻟﺜﺎﻧﯽ ﺳﺎل  ۱) ۵۸۳ژوﻻی  ۱۱۸۷ﻣﯿﻼدی(
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﺷﺪت ﺣﺮارت و ﺑﯽ آﺑﯽ و ﻧﺎﻫﻤﻮاری راه ﮐﻪ  ۲۷ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺴﺎﻓﺖ
داﺷﺖ رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ﺑﻪﺳﻮی ﻃﺒﺮﯾﻪ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدﻧﺪ.
در آن ﺳﻮ اﻣﺎ ،ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ اﯾﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﺗﺎزه ﻧﻔﺲ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﺑﻪ راه
اﻓﺘﺎدن ﺻﻠﯿﺒﯿﺎن ،ﻧﻪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺟﻠﻮﺗﺮ در ﻏﺮب درﯾﺎﭼﻪ ﻃﺒﺮﯾﻪ در ﮐﻨﺎر روﺳﺘﺎی ﺣﻄﯿﻦ
ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۳رﺑﯿﻊ اﻟﺜﺎﻧﯽ ﺳﺎل  ۵۸۳ﻫﺠﺮی ) ۳ژوﻻی ۱۱۸۷
ﻣﯿﻼدی( ﺑﺮ روی ﮐﻮه ﻃﺒﺮﯾﻪ ُﻣﺸﺮف ﺑﺮ ﺗﭙﻪ ﺣﻄﯿﻦ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪﻧﺪ .ﺣﻄﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪای
اﺳﺖ ﻓﻼت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ۳۰۰ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ درﯾﺎ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ اﺳﺖ و دارای دو ﻗﻠﻪ ﺷﺎخ
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺷﺎخﻫﺎی ﺣﻄﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.

ﺳﻠﻄﺎن ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ اﯾﻮﺑﯽ ) ٥٨٩ -٥٣٢ﻫـ(
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ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ ﺳﻌﯽ ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ از رﺳﯿﺪن آب ﺑﻪ ﺻﻠﯿﺒﯽﻫﺎ و ﯾﺎ رﺳﯿﺪن
آﻧﺎن ﺑﻪ آب ﺷﻮد ،ﺑﺮای اﯾﻦ ﻫﺪف ،ﻟﺸﮑﺮ اﯾﻮﺑﯿﺎن ﭼﺸﻤﻪﻫﺎی آب را ﺑﻪ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺧﻮد
درآوردﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ آﺗﺶ زدن ﮔﯿﺎﻫﺎن و ﺧﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﭙﻪ را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺑﻮد
ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﺮای ﻟﺸﮑﺮ ﺻﻠﯿﺒﯽ ﺳﺨﺖﺗﺮ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺻﻠﯿﺒﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﭙﻪ واﻗﻊ ﻣﯿﺎن
روﺳﺘﺎی ﻟﻮﺑﯿﺎ و ﺣﻄﯿﻦ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ آﻧﺎن ﻫﺠﻮم آوردﻧﺪ و ﺻﻠﯿﺒﯽﻫﺎ
ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻓﺮار ﺑﻪ ﺳﻮی ﺣﻄﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺎ ﻓﺮارﺳﯿﺪن ﺷﺐ ﻧﺒﺮد ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ .ﺻﻠﯿﺒﯽﻫﺎ
ﺷﺐ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺘﯽ را ﺑﺎ ﺗﺸﻨﮕﯽ و دود و ﺻﺪای ﺗﮑﺒﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﺻﺒﺢ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ.
ﺻﺒﺢ ﻧﺒﺮد:

ﺑﺎ ﻃﻠﻮع ﺧﻮرﺷﯿﺪ روز ﺷﻨﺒﻪ  ۲۴رﺑﯿﻊ اﻟﺜﺎﻧﯽ ﺳﺎل  ۵۸۳ﻫﺠﺮی ) ۴ژوﻻی ۱۱۸۷
ﻣﯿﻼدی( ﺻﻠﯿﺒﯽﻫﺎ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺐ آنﻫﺎ را ﺑﻪ
ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺧﻮد درآوردهاﻧﺪ.
ﻧﯿﺮﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻮی ارﺗﺶ ﺻﻠﯿﺒﯽﻫﺎ آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ .درﮔﯿﺮی ﻣﯿﺎن
دو ﻟﺸﮑﺮ در دو ﻣﺎﯾﻠﯽ ﺣﻄﯿﻦ رخ داد .ﺗﯿﺮاﻧﺪازان ﻣﺴﻠﻤﺎن ارﺗﺶ ﺻﻠﯿﺒﯽ را ﺗﯿﺮﺑﺎران

٢٠

ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن اﺳﻼم

ﮐﺮدﻧﺪ .ﺳﭙﺲ دو ﻟﺸﮑﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﻧﯿﺰه ﺑﻪ ﻧﺒﺮد ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ارﺗﺶ ﺻﻠﯿﺒﯽ را ﺑﻪ دو ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ آن
ﺿﺮﺑﻪ وارد ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﺒﺮد ﺣﻄﯿﻦ  ۷ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻪ و زﺧﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ
ﻫﺰاران ﺻﻠﯿﺒﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺮدﯾﺪ .ﭘﺎدﺷﺎه ﺻﻠﯿﺒﯽ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس» ،ﮔﺎی دو ﻟﻮزﯾﻨﯿﺎن« و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ »روﻧﺎﻟﺪ دو ﺷﺎﺗﯿﻠﻮن« )ارﻧﺎط( و ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن و ﺑﺎرونﻫﺎ ﺑﻪ
اﺳﺎرت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در آﻣﺪﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ از ﺻﻠﯿﺒﯽﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ »ﺻﻮر« ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ
و در دژ آن ﭘﻨﺎه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﻧﺒﺮد ﺣﻄﯿﻦ ﺑﺮای ﺻﻠﯿﺒﯽﻫﺎ ﺷﮑﺴﺘﯽ ﻓﺎﺟﻌﻪﺑﺎر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ .ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از
ﻟﺸﮑﺮ ﺻﻠﯿﺒﯽ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس و دﯾﮕﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی اﺷﻐﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺪون
دﻓﺎع در ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ و ﺳﭙﺎه وی ﻗﺮار داﺷﺖ.
ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ اﺳﺮای ﻟﺸﮑﺮ دﺷﻤﻦ را ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺖ و دﺳﺘﻮر داد ﺑﻪ آﻧﺎن آب ﺧﻨﮏ
ﻧﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﻮد .اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻮرد وی ﺑﺎ روﻧﺎﻟﺪ دی ﺷﺎﺗﯿﻠﻮن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای دﯾﮕﺮ ﺑﻮد .وی اﺟﺎزه
ﻧﺪاد ﺑﻪ او آب داده ﺷﻮد و ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﻣﻠﻌﻮن ﺑﯽاﺟﺎزه ﻣﻦ آب ﻧﻮﺷﯿﺪ و از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ
اﻣﺎن ﻧﺪارد« ﺳﭙﺲ ﺟﻨﺎﯾﺖﻫﺎی او را ﺑﻪ او ﯾﺎدآوری ﮐﺮد و ﭘﺲ از ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮدن اﺳﻼم ﺑﺮ
وی و ﻋﺪم ﻗﺒﻮل او وی را ﮔﺮدن زد.
ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ اﯾﻦ رﻓﺘﺎر را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد» :ﻣﻦ دو ﺑﺎر ﻧﺬر ﮐﺮده ﺑﻮدم ﮐﻪ
اﮔﺮ دﺳﺘﻢ ﺑﻪ او ﺑﺮﺳﺪ او را ﺑﮑﺸﻢ :ﯾﮏ ﺑﺎر ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﮑﻪ و ﻣﺪﯾﻨﻪ را
ﻧﻤﻮد و ﺑﺎر دوم ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﻤﺎن را ﺷﮑﺴﺖ و ﺑﻪ ﻗﺎﻓﻠﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮد و آن را
ﻏﺎرت ﮐﺮد«.
ارﻧﺎط در ﺳﺎل  ۵۷۹ﻫﺠﺮی ) ۱۱۸۳ﻣﯿﻼدی( ﺑﻪ ﻫﺪف ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ و ﻧﺒﺶ ﻗﺒﺮ
رﺳﻮل اﻟﻠﻪص و ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﮑﻪ و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﻌﺒﻪ ،ﭼﻨﺪ ﮐﺸﺘﯽ ﺟﻨﮕﯽ را از ﻃﺮﯾﻖ درﯾﺎی
ﺳﺮخ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺣﺠﺎز ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد .ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ اﯾﻮﺑﯽ ﺑﺮادرش اﻟﻤﻠﮏ اﻟﻌﺎدل را
ﺑﻪ ﻫﺪف ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی و ﻧﺎﺑﻮدﺳﺎزی ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ ارﻧﺎط ﺑﻪ درﯾﺎی ﺳﺮخ ﻓﺮﺳﺘﺎد و او

ﺳﻠﻄﺎن ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ اﯾﻮﺑﯽ ) ٥٨٩ -٥٣٢ﻫـ(
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ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ ارﻧﺎط را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮده و ﻧﻘﺸﻪ ﺧﺒﯿﺚ او را ﺧﻨﺜﯽ ﺳﺎزد.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺒﺮد ﺣﻄﯿﻦ:

ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی در ﺣﻄﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای آزادﺳﺎزی دﯾﮕﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ اﺷﻐﺎﻟﯽ
ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ اﯾﻮﺑﯽ و ﺑﺮادرش اﻟﻤﻠﮏ اﻟﻌﺎدل ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﻤﻪ
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ و ﻃﺮاﺑﻠﺲ و ﻋﮑﺎ و ﺑﯿﺮوت و ﺻﯿﺪا و ﯾﺎﻓﺎ و ﻗﯿﺴﺎرﯾﻪ و ﻋﺴﻘﻼن را ﺑﻪ
ﺗﺼﺮف درآوردﻧﺪ.
ﭘﺲ از ﻓﺘﺢ ﻋﺴﻘﻼن و ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺮ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس ،ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ اﯾﻮﺑﯽ
و ﻟﺸﮑﺮﯾﺎﻧﺶ ﺑﻪﺳﻮی ﻗﺪس ﻣﺒﺎرک ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدﻧﺪ و در ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﻨﺠﻢ رﺟﺐ ﺳﺎل ۵۸۳
ﻫﺠﺮی ﺑﻪ ﭘﺸﺖ دروازهﻫﺎی ﺷﻬﺮ رﺳﯿﺪﻧﺪ .ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺷﻬﺮ در ﺗﺎرﯾﺦ ۲۰
رﺟﺐ ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺎن ﻣﻨﺠﻨﯿﻖ ﻧﺼﺐ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺻﻠﯿﺒﯽﻫﺎ از اداﻣﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺎ اﻣﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻟﺸﮑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را در ﺧﻮد ﻧﺪﯾﺪﻧﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺮوط ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ ﺗﺴﻠﯿﻢ
ﺷﻮﻧﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس ﭘﺲ از ﺷﺶ روز ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺷﺪ و در
ﺗﺎرﯾﺦ  ۲اﮐﺘﺒﺮ  ۱۱۸۷ﻣﯿﻼدی درﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﺑﺮ روی ﻟﺸﮑﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎز ﺷﺪ و
ﭘﺮﭼﻢﻫﺎی زرد رﻧﮓ ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ در آﺳﻤﺎن ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس ﺑﻪ اﻫﺘﺰاز در آﻣﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻗﺮارداد ،ﺻﻠﯿﺒﯽﻫﺎ ﻣﻠﺰن ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻓﺪﯾﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺮ ﻧﻔﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد
ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺎن را ﺑﺨﺸﯿﺪ و از ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺪﯾﻪ از ﻧﺎﺗﻮاﻧﺎن ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ ﮐﺮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ اﯾﻮﺑﯽ ﮔﺎی دو ﻟﻮزﯾﻨﯿﺎن و ﻫﻤﺴﺮش را آزاد ﮐﺮد.
در ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ۱۱۸۸ﻗﻠﻌﻪ ﮐﺮک ﺳﻘﻮط ﮐﺮد و ﭘﺲ از آن ﻗﻠﻌﻪ ﮐﺮاک دو ﻣﻮﻧﺮﯾﺎل ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻓﺘﺢ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﺎ ﺳﻘﻮط ﻗﻠﻌﻪ ﺑﻠﻔﻮر ﺗﻘﯿﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﻪ آﻧﭽﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﯿﺖ
اﻟﻤﻘﺪس ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﺪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺷﻬﺮ ﻃﺮاﺑﻠﺲ و ﺻﻮر ﺑﻪ دﺳﺖ ﺳﭙﺎه اﺳﻼم ﻓﺘﺢ ﺷﺪه
ﺑﻮد.
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ﺣﻤﻠﻪ ﺳﻮم ﺻﻠﯿﺒﯽ:

ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺰرگ ﺻﻠﯿﺒﯽﻫﺎ در ﻧﺒﺮد ﺣﻄﯿﻦ و ﺳﭙﺲ ﻓﺘﺢ ﻗﺪس و ﺳﻘﻮط ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ
ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس ﻣﻮﺟﯽ در اروﭘﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ .ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﭘﺎدﺷﺎه اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ اﻋﺰام
ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن زﯾﺎد ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺟﻨﮓ رﻓﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن ۱۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮی و ﻣﻨﻈﻢ
آﻟﻤﺎن ﮐﻪ زودﺗﺮ از ﺑﻘﯿﻪ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﻏﺮق ﺷﺪن اﻣﭙﺮاﺗﻮر آﻟﻤﺎن در رودﺧﺎﻧﻪ
ِﺳ ِﻠﻒ روﺣﯿﻪ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده ،ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪه و ﯾﺎ اﺳﯿﺮ ﺣﻤﻼت ﺳﺮﯾﻊ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن

ﮔﺸﺘﻨﺪ و ﻋﺪه ﮐﻤﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﻨﺪر ﻋﮑﺎ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ.

ﺑﺎ رﺳﯿﺪن ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن آنﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺳﻮاﺣﻞ و ﺑﻨﺎدر ﻟﺒﻨﺎن و
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ را از ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎزﭘﺲ ﮔﯿﺮﻧﺪ اﻣﺎ در ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ و ﻣﻨﺎﻃﻖ داﺧﻠﯽ ﻧﺎﮐﺎم
ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺒﺮﻧﺪ .در ﭘﺎﯾﺎن رﯾﭽﺎرد ﻣﻌﺎﻫﺪه رﻣﻠﻪ را ﺑﺎ
ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ اﻣﻀﺎ ﻧﻤﻮد .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪه زﯾﺎرت ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس ﺑﺮای ﻧﺼﺎرا آزاد
ﮔﺮدﯾﺪ و ﺗﺎﺟﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺻﻠﯿﺒﯽﻫﺎ ﺑﻪ
ﺗﺠﺎرت ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
وﻓﺎت ﺳﻠﻄﺎن ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ:

ﻣﻌﺎﻫﺪه رﻣﻠﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﮐﺎری ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪ.
ﭘﺲ از ﻣﺪت ﮐﻤﯽ از اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن،
ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ اﯾﻮﺑﯽ در ﭘﯽ ﯾﮏ ﺗﺐ
ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۲۷ﺻﻔﺮ
ﺳﺎل  ۵۸۹ﻫﺠﺮی )ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺳﻮم
ﻣﺎرس  ۱۱۹۳ﻣﯿﻼدی( ﺟﺎن ﺑﻪ ﺟﺎن
آﻓﺮﯾﻦ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮد.
اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﻗﺮﻃﺒﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﺑﯿﻤﺎری وﻓﺎت ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ در ﮐﻨﺎر او ﻗﺮآن

ﺳﻠﻄﺎن ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ اﯾﻮﺑﯽ ) ٥٨٩ -٥٣٢ﻫـ(
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ُ َ َّ ُ َّ
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪم ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل رﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :هو ٱ
� ٱ�ِي
َ ٓ َ ٰ َ َّ ُ َ َ ٰ ُ ۡ َ ۡ َ َّ
لش َ� ٰ َدةِ� ُه َو ٱ َّلر ۡح َ� ٰ ُن ٱ َّلرح ُ
ِيم ] ﴾٢٢اﻟﺤﺸﺮ.[۲۲ :
ب وٱ
� إِ�ه إِ� هو ۖ �ل ِم ٱلغي ِ
»اوﺳﺖ آن اﻟﻠﻪ ﮐﻪ ﻣﻌﺒﻮدی ﺑﻪ ﺣﻖ ﺟﺰ او ﻧﯿﺴﺖ ،او داﻧﺎی ﭘﻨﻬﺎن و آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ،او
رﺣﻤﺎن و رﺣﯿﻢ اﺳﺖ« .ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از آن ﺑﯿﻬﻮش ﺑﻮد ﮔﻔﺖ:
»ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ« و ﺳﭙﺲ درﮔﺬﺷﺖ.
ﭘﺲ از وﻓﺎت وی در ﺧﺰاﻧﻪ ﺷﺨﺼﯽ او ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ دﯾﻨﺎر و  ۴۷ﺳﮑﻪ ﻣﺴﯽ ﻧﺎﺻﺮی
ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﻔﻦ و دﻓﻦ او ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮد .ﺳﻠﻄﺎن ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ اﯾﻮﺑﯽ ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﻠﮑﯽ ﺑﺮ
ﺟﺎی ﻧﮕﺬاﺷﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺎل ﺧﻮد را در راه ﺻﺪﻗﺎت ﺻﺮف ﻧﻤﻮد.
زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ اﯾﻮﺑﯽ:

 ﺗﻮﻟﺪ در ﻗﻠﻌﻪ »ﺗﮑﺮﯾﺖ« در ﻋﺮاق ﺑﻪ ﺳﺎل  ۵۸۲ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ۱۱۳۸ﻣﯿﻼدی.
 رﺷﺪ و آﻣﻮزش در ﺷﻬﺮ »ﺑﻌﻠﺒﮏ« ﻟﺒﻨﺎن. ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ دﻣﺸﻖ در ﺟﻮاﻧﯽ و درآﻣﺪن ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻋﻤﻮﯾﺶ »أﺳﺪ اﻟﺪﯾﻦﺷﯿﺮﮐﻮه«.
 ﺧﺎرجﺷﺪن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه أﺳﺪ اﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮای ﺑﺎزﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ »ﻣﺼﺮ« از دﺳﺖﺻﻠﯿﺒﯽﻫﺎ و ﺣﻤﺎﯾﺖ آن.
 ﺑﺮﻋﻬﺪهﮔﺮﻓﺘﻦ وزارت در ﻣﺼﺮ و ﺳﺮﻧﮕﻮنﺳﺎﺧﺘﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺎﻃﻤﯽ )ﻋﺒﯿﺪﯾﺎن(. ﺗﻼش دهﺳﺎﻟﻪ ﻣﺪاوم )از ﺳﺎل  ۵۷۰ﺗﺎ  ۵۸۲ﻫﺠﺮی( ﺑﺮای آﻣﺎدهﺳﺎزی ﺑﺮایرودرروﯾﯽ ﺑﺎ ﺻﻠﯿﺒﯿﺎن.
 ﻧﺒﺮدﻫﺎی ﭘﯽ در ﭘﯽ ﺑﺎ ﺻﻠﯿﺒﯿﺎن و آزادﺳﺎزی ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس ﭘﺲ از ﻧﺒﺮد»ﺣﻄﯿﻦ«.
 -ﻣﺘﻮﻗﻒﺳﺎﺧﺘﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﺳﻮم ﺻﻠﯿﺒﯽ اروﭘﺎﺋﯽﻫﺎ ﺑﺮای اﺷﻐﺎل دوﺑﺎرهی ﺑﯿﺖ
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اﻟﻤﻘﺪس.
 -ﭘﯿﻤﺎن ﺻﻠﺢ ﺑﺎ ﺻﻠﯿﺒﯿﺎن ،ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ »ﺻﻠﺢ رﻣﻠﻪ«.

 دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺗﻤﺪﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﻣﺪارس و دژﻫﺎیﺟﻨﮕﯽ از ﺟﻤﻠﻪ دژ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ »ﺟﺒﻞ« در ﻗﺎﻫﺮه.
 وﻓﺎت در ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۷ﺻﻔﺮ ﺳﺎل  ۵۸۹ﻫﺠﺮی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۴ﻣﺎرس  ۱۱۹۳ﻣﯿﻼدی.ﮔﺮدآوری و ﭘﮋوﻫﺶ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﻮﺣﺪ
ﻋﺼﺮ اﺳﻼم

ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر اﻟﺤﺴﯿﻨﯽ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ارﺗﺶ ﺟﻬﺎد ﻣﻘﺪس در
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ
ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ
ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ از ﻣﺮدان ﻣﺠﺎﻫﺪ را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﻣﯽﮔﺬارد .ﻣﺠﺎﻫﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﺧﻮﯾﺶ ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﻪی
ﺗﻮان در ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﻤﻊﻫﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎری و
ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻘﺪس ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و
اﻗﺼﯽ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﺮای دﻓﺎع از
ﺳﺮزﻣﯿﻦ و دﯾﺎر ﺧﻮﯾﺶ اﻋﻼن ﺟﻬﺎد ﻣﻘﺪس ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
در راس اﯾﻦ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﻧﺎم ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ »ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر اﻟﺤﺴﯿﻨﯽ« ﺑﻪ
ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻬﺮ ﻗﺪس ﮔﺮه ﺧﻮرده اﺳﺖ و اﺛﺮ
ﭼﺸﻢﮔﯿﺮی در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪی ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺿﺪ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﯾﻬﻮدی
ﺳﺎزی ﻗﺪس و ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ،از ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
»ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ ﮐﺎﻇﻢ ﭘﺎﺷﺎ اﻟﺤﺴﯿﻨﯽ« در ﺷﻬﺮ ﻗﺪس ﺑﻪ ﺳﺎل ۱۹۰۸
ﻣﯿﻼدی دﯾﺪه ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﮔﺸﻮد و در ﺟﻮ اﻧﻘﻼﺑﯽ آن دوران رﺷﺪ ﮐﺮد ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺻﻒ

ﻣﻠﯽﮔﺮاﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آزادی در ﻗﻠﺒﺸﺎن رﯾﺸﻪ دواﻧﺪه ﺑﻮد ﭘﯿﻮﺳﺖ .1

ﭘﺪر وی ﺷﯿﺦ اﻟﻤﺠﺎﻫﺪﯾﻦ »ﻣﻮﺳﯽ ﮐﺎﻇﻢ اﻟﺤﺴﯿﻨﯽ« در دوران ﺧﻼﻓﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ

 -١ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﻓﺮزﻧﺪ وی ﻏﺎزی اﻟﺤﺴﯿﻨﯽ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﮐﺎﻧﺎل اﻟﺠﺰﯾﺰه وی در اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ
دﻧﯿﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ .وﯾﮑﯿﭙﺪﯾﺎی ﻋﺮﺑﯽ )ﻣﺘﺮﺟﻢ(
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ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ و در ﻫﻨﮕﺎم اﺷﻐﺎل ﻗﺪس ﺗﻮﺳﻂ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ
ﺷﻬﺮدار ﻗﺪس ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﻣﺒﺎرز در »ﮐﻠﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎرف« داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺖ و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺘﻮﺳﻄﻪی ﺧﻮد را در
ﻣﺪرﺳﻪی »ﻋﺮﺑﯽ ﺻﻬﯿﻮن ﻗﺪس« ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺎن رﺳﺎﻧﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ
ﻣﺼﺮ ﮐﻪ آن زﻣﺎن در اوج ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﺑﻮد ﺑﻪ ﻗﺎﻫﺮه رﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ازﻫﺮ ﺷﺮﯾﻒ ﺑﺎ
ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺮاﻓﺘﺨﺎر اﺳﻼﻣﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﻮد و ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺧﻮد را در داﻧﺸﮕﺎه
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻗﺎﻫﺮه اداﻣﻪ دﻫﺪ .وی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻣﻤﺘﺎز ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻣﺘﺤﺎن ورودی را ﺑﺎ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬارد.
اﺛﺮ ﭘﻨﻬﺎن داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ:

از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر اﻟﺤﺴﯿﻨﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻓﻬﯿﻢ و دﻗﯿﻖ ﺑﻮد در اﺛﻨﺎی ﺗﺤﺼﯿﻞ در
اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯽ ﺑﻪ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﯽ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮد و ﭘﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻘﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ
داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮد .وی از ﻓﺮﺻﺖ ﺟﺸﻦ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل
 ۱۹۳۲ﻣﯿﻼدی ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده و در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻤﻊ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن وزارا و
ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاراﻧﯽ ﻫﻢ وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ اﯾﺮاد ﮐﺮد و ﭘﺮده از دروﻏﯿﻦ ﺑﻮدن ﻧﻘﺶ
ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ادﻋﺎی آن را ﻣﯽﮐﺮد ﺑﺮداﺷﺖ و اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه را ﺑﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﺎﻧﻮن ﺗﺨﺮﯾﺐ دﯾﻦ اﺳﺖ و ﺳﻌﯽ در وارد ﮐﺮدن ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ دﯾﻦ دارد.
وی ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﮔﻮاﻫﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮد ﻓﻮرا آن را در ﺟﻤﻊ ﭘﺎره ﮐﺮد و
ﺧﻄﺎب ﺑﻪ رﺋﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻣﺪرک آ ﮐﺎدﻣﯽ اﺳﺘﻌﻤﺎری ﺷﻤﺎ ﻧﺪارم«
و از ﻣﺼﺮیﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺖ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه را ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﻨﻨﺪ .او ﺳﭙﺲ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ روز ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای
ﻣﻔﺼﻞ در روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺼﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ در آن اﺗﻬﺎﻣﺎﺗﯽ ﻋﻠﯿﻪ داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ
ﻣﻄﺮح ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﭘﯽ آن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺼﺮ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۱۹۳۲ﻣﯿﻼدی اﻗﺪام ﺑﻪ
اﺧﺮاح وی از اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﻤﻮد.

ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر اﻟﺤﺴﯿﻨﯽ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ارﺗﺶ ﺟﻬﺎد ﻣﻘﺪس در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ
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او ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در روزﻧﺎﻣﻪی »اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ«

ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺣﺰب ﻋﺮﺑﯽ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﮐﻪ »ﺟﻤﺎل اﻟﺤﺴﯿﻨﯽ« رﯾﺎﺳﺖ آن
را ﺑﺮﻋﻬﺪه داﺷﺖ ،ﭘﯿﻮﺳﺖ .وی ﺳﭙﺲ در ادارهی اﺳﮑﺎن و زﻣﯿﻦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺎﻣﻮر ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺖ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﻼشﻫﺎی
ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ در اﺳﺘﯿﻼی ﺑﺮ زﻣﯿﻦﻫﺎی ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ را ﺧﻨﺜﯽ ﺳﺎزد.
اﻧﻘﻼب ﻋﻠﯿﻪ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ:

ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر اﻟﺤﺴﯿﻨﯽ ﭘﺲ از دو ﺳﺎل اﺷﺘﻐﺎل در ادارهی اﺳﮑﺎن از ﮐﺎر ﺧﻮد اﺳﺘﻌﻔﺎ
داد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮای اﻧﻘﻼب ﻋﻠﯿﻪ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮان ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ و ﺣﺮﮐﺖ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺰم آﻣﺎده ﺷﻮد و
آﻏﺎز ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﺮی ﺑﻪ ﻫﺪف ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻋﻠﯿﻪ اﺷﻐﺎل زد.
ﺗﻤﺮﯾﻦ و آﻣﺎدهﺳﺎزی در آﻟﻤﺎن:

از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ وی ﻣﯽداﻧﺴﺖ رو در روﯾﯽﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ و ﻣﻬﻢﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﭘﺲ از ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ آﻟﻤﺎن ﮐﻪ در آن زﻣﺎن دﺷﻤﻦ اﻧﮕﻠﯿﺲ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ روشﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮه آﺷﻨﺎ ﺷﻮد .وی
ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه ﺣﻀﻮر در آﻟﻤﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ را ﺑﻪ
دﺳﺖ آورد.
او ﺑﻄﻮر ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺮﺧﯽ از ﯾﺎراﻧﺶ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از
ﭘﺎدﮔﺎنﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮد و ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﻌﺪادی از اﯾﻦ ﭘﺎدﮔﺎنﻫﺎ را ﺗﺼﺮف
ﮐﺮده و اﺳﻠﺤﻪی ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﻪ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺑﺒﺮد.
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ ﮐﻪ از اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ اﻧﻘﻼﺑﯽﻫﺎ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و در ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺳﺎل  ۱۹۳۸اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺻﺮهی وﺳﯿﻊ ﻣﻨﻄﻘﻪی »ﺑﻨﯽ ﻧﻌﯿﻢ« واﻗﻊ در
ﻣﯿﺎن ﺑﯿﺖ ﻟﺤﻢ و اﻟﺨﻠﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﺠﺎﻫﺪان ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ را در آن درﮔﯿﺮی
ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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ﻧﺒﺮدی ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯿﺎن دو ﻃﺮف درﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ده ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ و ﺑﺎ
دﺧﺎﻟﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮان ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ و ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر اﻟﺤﺴﯿﻨﯽ
زﺧﻤﯽ ﺷﺪ .ﯾﺎراﻧﺶ وی را ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻟﺨﻠﯿﻞ ﺑﺮده و ﺳﭙﺲ ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ وی را ﺑﻪ
ﻣﺮزﻫﺎی ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺮدﻧﺪ .اﺷﻐﺎﻟﮕﺮان ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎی وی را ﻏﯿﺎﺑﺎ ﺑﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﺮاق:

در ﭘﯽ در ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﻨﮓ دوم ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻧﯿﺰ آرام ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﺠﺎﻫﺪان ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر اﻟﺤﺴﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺮوت رﻓﺖ و
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻨﺴﻮل ﻋﺮاق در ﺑﯿﺮوت ﺻﺎﺣﺐ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪی ﻋﺮاﻗﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﯾﻮﺳﻒ
اﻟﺼﺎﯾﻎ« ﺷﻮد.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺑﯿﺖ و در ﻋﺮض ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر اﻟﺤﺴﯿﻨﯽ ﻋﺮاﻗﯽ ﺷﺪ .دو روز ﺑﻌﺪ
وی در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﺑﻐﺪاد ﺑﺎ آزادی ﮐﺎﻣﻞ ﮔﺸﺖ ﻣﯽزد!.
ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر اﻟﺤﺴﯿﻨﯽ و ﺧﺎﻧﻮادهاش در ﻣﺤﻠﻪی »اﻟﮑﺮادهی ﺷﺮﻗﯽ« در ﺑﻐﺪاد ﺳﮑﻨﯽ
ﮔﺰﯾﺪﻧﺪ .وی ﺑﺎ اﺣﺘﺮام و ﺑﻪ ﮔﺮﻣﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺮدم ﻋﺮاق ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در ﻣﺪرﺳﻪی
ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﭘﺎدﮔﺎن رﺷﯿﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن »اﻟﺘﻔﯿﺾ« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻠﻢ رﯾﺎﺿﯽ
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪ .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﺎل  ۱۹۴۰ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ دورهی آﻣﻮزﺷﯽ اﻓﺴﺮان
رزرو در داﻧﺸﮑﺪهی اﻓﺴﺮی ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﭘﺲ از  ۶ﻣﺎه ﺑﺎ رﺗﺒﻪی »اﻓﺴﺮ« از اﯾﻦ داﻧﺸﮑﺪه
ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۹۴۱ﻣﯿﻼدی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ ﺗﺤﺮﮐﺎﺗﯽ ﺑﺮای آزار رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺸﺮع
ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ »رﺷﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﮔﯿﻼﻧﯽ« اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ و درﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻣﯿﺎن اﺷﻐﺎﻟﮕﺮان و
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮔﯿﻼﻧﯽ رخ داد .ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻋﺮاق ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪن
ﺑﻪ ﻣﻠﺖ ﻋﺮاق را ﺣﺘﻤﯽ دﯾﺪه و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻌﺎل و ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر
اﻟﺤﺴﯿﻨﯽ در اﯾﻦ ﻧﺒﺮدﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪی »ﺻﺪر اﺑﯽ ﻏﺮﯾﺐ«
ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﺳﻠﺤﺸﻮری ﻓﺮاواﻧﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ.
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ﭘﺲ از ﻣﺎهﻫﺎ ﻧﺒﺮد ﭘﯽ در ﭘﯽ ارﺗﺶ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﻧﻔﺮات و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻋﺮاق ﭘﯿﺮوز ﺷﻮد .رادﯾﻮی ﻟﻨﺪن در آن زﻣﺎن اﻋﻼم ﮐﺮد :ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽﻫﺎ آﺧﺮﯾﻦ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﻣﯿﺪان ﻧﺒﺮد ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﻘﺎوﻣﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﺑﺮای در اﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪن از ارﺗﺶ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻧﺪ از
راه ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺮوﻧﺪ اﻣﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان اﺟﺎزهی ورود آﻧﺎن را ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﺪاده و
آﻧﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ دوﺑﺎرهی ﺑﻪ ﻋﺮاق ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﻼش ﺑﺮای ﻋﺒﻮر ﺑﻪ ﺳﻮرﯾﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
اﻣﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﮐﻪ در ﭘﯽ آﻧﺎن ﺑﻮد ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎر اﻟﺤﺴﯿﻨﯽ را
دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﻨﺪ.
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ »ﻋﺎرف اﻟﻌﺎرف« ﻣﻮرخ ﻋﺮاﻗﯽ در ﮐﺘﺎﺑﺶ »اﻟﻨﻜﺒﺔ« ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ،وی و ﭼﻨﺪ

ﺗﻦ از ﯾﺎرﻧﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮏ دادﮔﺎه ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻋﺮاﻗﯽ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮدن ده روزهی ارﺗﺶ
اﻧﮕﻠﯿﺲ ،ﺑﻪ زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻧﺪ.

ﺑﺎ ﺻﺪور اﯾﻦ ﺣﮑﻢ و در ﭘﯽ وﺧﯿﻢ ﺷﺪن وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرز ،ﺑﺴﯿﺎری از
آزادﮔﺎن ﻋﺮاﻗﯽ ﻧﺴﺐ ﺑﻪ آن اﻋﺘﺮاض ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ آﻧﺎن »ﺳﻌﯿﺪ ﺛﺎﺑﺖ« و
»اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻋﻄﺎرﺑﺎﺷﯽ« ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ .ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺮاﻗﯽ در ﭘﯽ اﯾﻦ ﻓﺸﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﮑﻢ
زﻧﺪان ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺪ و و اﻗﺎﻣﺖ اﺟﺒﺎری در روﺳﺘﺎی »زاﺧﻮ« در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺮز ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ
ﮐﺮدﻧﺪ.
»وﺟﯿﻬﻪ اﻟﺤﺴﯿﻨﯽ« ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺠﺎﻫﺪ وی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﮐﻤﮏ ﺑﻪ وی و ﭘﻨﺎهدادن ﺑﻪ
اﻧﻘﻼﺑﯽﻫﺎ ﺑﻪ اﻗﺎﻣﺖ اﺟﺒﺎری در ﺧﺎﻧﻪاش در ﺑﻐﺪاد ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ.
ﭘﺎ در ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻣﻠﮏ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ:

ﺧﺒﺮ وﺧﺎﻣﺖ ﺣﺎل ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر اﻟﺤﺴﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از
آزادیﺧﻮاﻫﺎن ،ﺧﻮاﻫﺎن آزادی وی ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﻔﺘﯽ ﻗﺪس »ﺣﺎج اﻣﯿﻦ اﻟﺤﺴﯿﻨﯽ« ﺑﻪ ﺳﺮان
ﻋﺮب ﺗﻠﮕﺮاف زده و از آﻧﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهی ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
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ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن اﺳﻼم

»ﻣﻠﮏ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ آل ﺳﻌﻮد« ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ را
ﻟﺒﯿﮏ ﮔﻔﺘﻪ و درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد اﺟﺎزه داده ﺷﻮد ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر اﻟﺤﺴﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﺗﻼش ﻣﻠﮏ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ و ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر اﻟﺤﺴﯿﻨﯽ و
ﺧﺎﻧﻮادهاش اواﺧﺮ ﺳﺎل  ۱۹۴۴ﻣﯿﻼدی وارد ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﮔﺮاﻣﯽداﺷﺖ
ﺳﻌﻮدیﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﺳﺎل در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ.
ﻣﺠﺎﻫﺪان ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﺑﺴﯿﺎری ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﻠﯽ را در ﺣﻀﻮر ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر
اﻟﺤﺴﯿﻨﯽ در ﻣﺼﺮ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .وی ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در آﻏﺎز ﺳﺎل  ۱۹۴۶ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ﻗﺎﻫﺮه
رﺳﯿﺪ و آﻏﺎز ﺑﻪ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﮐﺮد و ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪی ﺳﻼح و اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ
ﺗﻼش ﻧﻤﻮد و ﺑﺮای اﯾﻦ ﻫﺪف ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺒﺎرزان را ﻣﺴﺌﻮل اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﻤﻮد .وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺧﻮاﻫﺎن دﯾﺪارﻫﺎی ﺳﺮﯾﻊ و ﻓﺸﺮده ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺷﺪ.
آﻧﺎن در ﻗﺎﻫﺮه ﮔﺮد ﻫﻢ آﻣﺪه و درﺑﺎرهی ﻃﺮﺣﯽ ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﻣﺸﻮرت ﮐﺮده و از ﻧﻈﺮات ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻈﺎﻣﯽﻫﺎی ﻣﺼﺮی و ﺳﻮرﯾﻪای و ﻋﺮاﻗﯽ ﻧﯿﺰ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ .ﮐﻤﺒﻮد اﺳﻠﺤﻪ ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت آﻧﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ
ﺟﻬﺎد ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﺑﻮد و ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮل ﺧﺮﯾﺪ و اﻧﺒﺎر و اﻧﺘﻘﺎل اﺳﻠﺤﻪ ﺑﺎ
ﻣﺸﮑﻼت و ﺧﻄﺮات ﻓﺮواﻧﯽ روﺑﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم اوﺿﺎع ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ و ﭘﺮﺷﺘﺎﺑﯽ در ﻋﺮﺻﻪی
داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮔﺮدد از ﺟﻤﻠﻪ :اﺟﺎزهی ورود ﺻﺪﻫﺰار ﻣﻬﺎﺟﺮ ﯾﻬﻮدی ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی وﺣﺸﯿﺎﻧﻪی آﻟﻤﺎن ﻧﺎزی ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و آﺳﺎنﺳﺎزی ﺗﻤﻠﮏ زﻣﯿﻦﻫﺎی
ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﻬﻮدﯾﺎن .ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖﯾﺎب ﻧﯿﺰ وارد ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ
ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻤﻪی اﯾﻦﻫﺎ در واﻗﻊ ﻫﺸﺪاری ﺑﻮد ﺑﺮای اﻋﺮاب و ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﻮد ﺑﺮای
ﺗﺜﺒﯿﺖ ﯾﻬﻮدﯾﺎن در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ.

ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر اﻟﺤﺴﯿﻨﯽ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ارﺗﺶ ﺟﻬﺎد ﻣﻘﺪس در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ

٣١

ارﺗﺶ ﺟﻬﺎد ﻣﻘﺪس:

در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﺠﻠﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪی ﻋﺮب در ﺗﺎرﯾﺦ ژوﺋﻦ  ۱۹۴۶ﻣﯿﻼدی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را در »ﺑﻠﻮدان« ﺳﻮرﯾﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ داد و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ »ﻫﯿﺌﺖ ﻋﺮﺑﯽ اﻋﻼی
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ« ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﻔﺘﯽ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺣﺎج اﻣﯿﻦ اﻟﺤﺴﯿﻨﯽ ﮔﺮﻓﺖ .ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﭘﺲ از
ﺗﺸﮑﯿﻞ اﯾﻦ ﻫﯿﺌﺖ در اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ داده و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ رو در روﯾﯽ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ
ﻋﻠﯿﻪ ﻃﺮحﻫﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎری ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﻢ ﮔﺮﻓﺖ.
در ﭘﯽ ﺻﺪور ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،ﻫﯿﺌﺖ ﻋﺮﺑﯽ
اﻋﻼی ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ »ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﻣﻘﺪس« ﮔﺮﻓﺖ و »ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﻦ
اﻟﺤﺴﯿﻨﯽ« رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهی اﻋﻼی اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر
اﻟﺤﺴﯿﻨﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهی ﮐﻞ آن اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد .وی ﭘﺲ از آن در ﺗﺎرﯾﺦ ۲۲
دﺳﺎﻣﺒﺮ  ۱۹۴۷ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ رﻓﺖ.
ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر اﻟﺤﺴﯿﻨﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺧﺴﺎرتﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ را ﻋﻠﯿﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺻﻬﻮﯾﻨﯿﺴﺖ
ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﺪ و ﻣﺠﺎﻫﺪان زﯾﺮ دﺳﺖ او ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﺻﺮهای ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﺑﺮ
ﻗﺪس ﺗﺴﻠﻂ ﯾﺎﺑﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی او ﮐﻤﯿﻦﻫﺎی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰی ﻋﻠﯿﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺟﺮا ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮﺳﺴﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ از ﺟﻤﻠﻪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﯾﻬﻮدی و ﻣﻘﺮ روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران ﯾﻬﻮدی در ﻗﺪس را ﻣﻨﻬﺪم ﺳﺎزﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ
آﻧﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺤﻠﻪی »ﻣﻨﺘﻔﯿﻮری« و ﺧﯿﺎﺑﺎن »ﺑﻦ ﯾﻬﻮدا« را در ﻗﺪس ﻣﻨﻬﻢ ﺳﺎزﻧﺪ.
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺟﻬﺎد ﻣﻘﺪس ﻣﻨﻄﻘﻪی ﻗﺪس را ﺑﻪ زﯾﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد درآوردﻧﺪ و ﺧﻄﻮط
ارﺗﺒﺎﻃﯽ را ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮهﻫﺎی ﺻﻬﻮﻧﯿﺴﺖ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
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ﭘﺎﯾﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه:

در اواﺧﺮ ﻣﺎه ﻣﺎرس
ﺳﺎل

۱۹۴۸

ﻣﯿﻼدی

ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر اﻟﺤﺴﯿﻨﯽ ﺑﺮای
درﺧﻮاﺳﺖ

اﺳﻠﺤﻪ

از

اﺗﺤﺎدﯾﻪی ﻋﺮب ﺑﻪ دﻣﺸﻖ
رﻓﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺧﻮد
ﻧﺮﺳﯿﺪ و در اﺛﻨﺎی ﻏﯿﺎب وی
از ﻗﺪس روﺳﺘﺎی »ﻗﺴﻄﻞ«
ﺑﻪ اﺷﻐﺎل ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ در
آﻣﺪ .او ﺻﺒﺢ ﻫﻔﺘﻢ آورﯾﻞ  ۱۹۴۸ﺑﻪ ﻗﺪس ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﻫﺠﻮم ﻣﻨﻈﻢ را ﻋﻠﯿﻪ
ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ در ﻗﺴﻄﻞ ﺗﺪارک دﯾﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭘﺲ از ﯾﮏ روز اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﭘﺲ
ﺑﮕﯿﺮد اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪ.
ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر اﻟﺤﺴﯿﻨﯽ ﺑﯽآﻧﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﺪ در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺳﻠﺤﻪی ﺧﻮد را در آﻏﻮش داﺷﺖ ﺑﺮ ﺧﺎک ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻘﺪس ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺖ.
ﭘﯿﮑﺮ اﯾﻦ ﻗﻬﺮﻣﺎن در ﺟﻮار ﭘﺪرش »ﻣﻮﺳﯽ ﮐﺎﻇﻢ اﻟﺤﺴﯿﻨﯽ« در ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس ﺑﻪ ﺧﺎک
ﺳﭙﺮده ﺷﺪ.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :اﺣﻤﺪ اﺑﻮزﯾﺪ
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﻮﺣﺪ )ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺼﺮف و اﻧﺪﮐﯽ اﺿﺎﻓﺎت(
ﻋﺼﺮ اﺳﻼم
www.IslamAge.com

ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﻮد زﻧﮕﯽ و ﺗﻼش در راه وﺣﺪت اﺳﻼﻣﯽ
ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﻮد در ﻧﯿﻤﻪی اول ﻗﺮن ﺷﺸﻢ ﻫﺠﺮی ،در دوراﻧﯽ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ
ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ او ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﺎن را از آن
ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎﯾﺸﺎن را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎورد .دوران ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺻﻠﯿﺒﯿﺎن ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ و ﻟﮕﺪﻣﺎل ﺷﺪن ﺷﻬﺮ ﻗﺪس ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺎن آﻏﺎز
ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻫﯿﭻ ﻧﻮری در اﻓﻖ دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﺪ و اﻣﯿﺪ دﻣﯿﺪن ﺻﺒﺢ ﻧﺒﻮد ...ﻫﺮج و ﻣﺮج در
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﺎم ﻏﻮﻏﺎ ﻣﯽﮐﺮد و اﻣﺮاء و ﺣﮑﺎم ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺧﻮد و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ و اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ
ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و درﮔﯿﺮیﻫﺎی آنﻫﺎ و ﮐﺸﻤﮑﺶ داﺧﻠﯽ
ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ روز ﺑﻪ روز ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ،و اﮔﺮ ﻧﺒﻮد ﻫﻤﺎن اﻧﺪک اﻣﯿﺪی ﮐﻪ در ﻗﻠﺐ
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺨﻠﺼﺎن وﺟﻮد داﺷﺖ ﺷﺎﯾﺪ ﻋﻮاﻗﺐ ﻧﺎﮔﻮاری اﻧﺘﻈﺎر ﺟﻬﺎن اﺳﻼم را
ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ.
اوﻟﯿﻦ ﺑﺎرﻗﻪی اﻣﯿﺪ ﺑﺎ ﻇﻬﻮر »ﻋﻤﺎداﻟﺪﯾﻦ زﻧﮕﯽ« ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ
ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻧﯿﺮو و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ »ﻣﻮﺻﻞ« ﺑﺮﺳﺪ و ﺟﺎی ﭘﺎی ﺧﻮد را در آﻧﺠﺎ ﻣﺤﮑﻢ
ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺳﯿﻄﺮهی ﺧﻮد را ﺑﻪ »ﻧﺼﯿﺒﯿﻦ« و »ﺣﺮان« ﮔﺴﺘﺮش دﻫﺪ و
ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺟﻬﺎد ﻋﻠﯿﻪ ﺻﻠﯿﺒﯿﺎن آﻣﺎده ﺳﺎزد.
او داﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﻦ ﻫﺪف اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ اﺗﺤﺎد
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﻋﺮاق و ﺷﺎم .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺗﻮﺟﻪ وی ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﺎم ﺟﻠﺐ ﺷﺪ،
ﻣﻨﻄﻘﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ وﻓﺎت اﺗﺎﺑﮏ آن »ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺮﺳﻘﯽ« در درﯾﺎﯾﯽ از ﻫﺮج و ﻣﺮج و
ﺑﯽﻧﻈﻤﯽ ﻏﺮق ﺷﺪه ﺑﻮد ،و ﺳﻠﺠﻮﻗﯿﺎن و ﺻﻠﯿﺒﯿﺎن ﺑﺮای ﺗﺴﻠﻂﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﺮ آن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
درﮔﯿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻤﺎداﻟﺪﯾﻦ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪ و ﻧﻘﺸﻪی ﺑﺪﺧﻮاﻫﺎن را ﻧﻘﺶ ﺑﺮ آب ﮐﺮد
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و ﺑﻪ ﺳﺎل ) ۵۲۲ﻫ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ۱۱۲۸م( ﺣﻠﺐ را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف در آورد .اﻣﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ ﻃﻮل
ﻧﯿﺎﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ او ﺑﻪ ﻋﻠﺖ درﮔﯿﺮیﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﯽ از اﻣﺮاء ﻋﻠﯿﻪ او
ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﮐﻨﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ وی ﭘﯿﺶ از روﯾﺎرو ﺷﺪن ﺑﺎ ﺻﻠﯿﺒﯽﻫﺎ
ﻫﻔﺖ ﺳﺎل از ﻋﻤﺮ ﺧﻮﯾﺶ را ﺻﺮف ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن اﯾﻦ درﮔﯿﺮیﻫﺎ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺷﻬﺮ »رﻫﺎ« را ﺑﻪ ﺳﺎل ) ۵۳۸ﻫ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۱۱۴۴م( ﻓﺘﺢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﯾﻦ ﻓﺘﺢ ﺿﺮﺑﻪای ﻗﻮی ﻋﻠﯿﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ ﺑﻮد زﯾﺮا »رﻫﺎ« اوﻟﯿﻦ اﻣﺎرت ﺻﻠﯿﺒﯽ
ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻣﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺣﻤﻠﻪی ﺻﻠﯿﺒﯿﺎن در ﺷﺮق ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺑﻪ
ﻋﻤﺎد اﻟﺪﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﻧﺪاد ﺗﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد را اداﻣﻪ دﻫﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺸﻢ رﺑﯿﻊ
اﻟﺜﺎﻧﯽ  ۵۴۱ﻫ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۱۴ﺳﺒﺘﺎﻣﺒﺮ  ۱۱۴۷ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﺎﺋﻨﺎن ﺗﺮور ﺷﺪ.
ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﻮد

ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﻮد زﻧﮕﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۷ﺷﻮال  ۵۱۱ﻫﺠﺮی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۱۱ﻓﻮرﯾﻪی ۱۱۱۸
ﻣﯿﻼدی دﯾﺪه ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﮔﺸﻮد .وی دوﻣﯿﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻤﺎداﻟﺪﯾﻦ زﻧﮕﯽ ﭘﺲ از »ﺳﯿﻒ
اﻟﺪﯾﻦ ﻏﺎزی« اﺳﺖ .ﻓﺮزﻧﺪان ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﻀﺎﯾﻞ و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﭘﺪرﺷﺎن ﺑﻮدﻧﺪ
و ﻫﻤﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ داﺷﺘﻨﺪ ﻣﺮدان و ﺷﻬﺴﻮاران ﺟﻬﺎد ﺑﻮدﻧﺪ.
ﭘﺲ از درﮔﺬﺷﺖ ﻋﻤﺎداﻟﺪﯾﻦ ،دو ﻓﺮزﻧﺪﻧﺶ ﺳﯿﻒ اﻟﺪﯾﻦ و ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ او را
ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺮادر اول در ﻣﻮﺻﻞ ﻗﺪرت را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮادر دوم در
ﺣﻠﺐ .رودﺧﺎﻧﻪی »ﺧﺎﺑﻮر« ﻗﻠﻤﺮو دو ﺑﺮادر را از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﻣﯽﮐﺮد .دو ﺑﺮادر ﺑﺮ
اﺳﺎس آﻧﭽﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد دارای ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی وﯾﮋهی ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ و در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﻒ اﻟﺪﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪار و دارای ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ آرام ﺑﻮد ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﻣﺠﺎﻫﺪی
ﻣﺨﻠﺺ و دارای ﻋﺎﻃﻔﻪای ﺟﻮﺷﺎن و اﯾﻤﺎﻧﯽ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﻮد و ﻋﻼﻗﻪای ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ
ﮐﺮدن ﮐﻠﻤﻪی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و اﺧﺮاج ﮐﺮدن دﺷﻤﻨﺎن از ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ داﺷﺖ ،ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺷﺨﺼﯿﺖ وی ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﻮی وی ﺟﺬب ﺷﺪه و ﻣﺤﺒﺘﺶ در ﻗﻠﺐ آﻧﺎن ﺟﺎی
ﮔﯿﺮد.
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ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻃﺒﯿﻌﺖ او ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﺟﻬﺎد ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻫﻤﺮاﻫﯽ او ﺑﺎ ﭘﺪرش در ﺟﻬﺎد ﻋﻠﯿﻪ ﺻﻠﯿﺒﯿﺎن و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮدن ﻣﻨﻄﻘﻪی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ او
)ﺣﻠﺐ( ﺑﻪ ﺻﻠﯿﺒﯿﺎن ،او ﺑﯿﺶ از دﯾﮕﺮان ﺧﻄﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺻﻠﯿﺒﯽ را درک ﻣﯽﮐﺮد و ﻫﻤﯿﻦ
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ وی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﺪر را در ﺟﻬﺎد ﺑﺎ ﺻﻠﯿﺒﯿﺎن اداﻣﻪ دﻫﺪ.
ﺟﻬﺎد ﻋﻠﯿﻪ ﺻﻠﯿﺒﯽﻫﺎ:

ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺘﺶ را ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮ اﻣﺎرت ﺻﻠﯿﺒﯽ اﻧﻄﺎﮐﯿﻪ آﻏﺎز ﮐﺮد و ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮ
ﺗﻌﺪادی از ﻗﻠﻌﻪﻫﺎ در ﺷﻤﺎل ﺷﺎم ﺗﺴﻠﻂ ﯾﺎﺑﺪ .ﺳﭙﺲ ﺗﻼش »ﺟﺎﺳﻠﯿﻦ دوم« را ﮐﻪ ﻗﺼﺪ
ﺑﺎز ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ »رﻫﺎ« را داﺷﺖ ﺧﻨﺜﯽ ﻧﻤﻮد .ﺷﮑﺴﺖ دوم ﺻﻠﯿﺒﯿﺎن در رﻫﺎ ﺳﺨﺖﺗﺮ از
ﺷﮑﺴﺖ ﻧﺨﺴﺘﺸﺎن در دوران ﻋﻤﺎﻟﺪﯾﻦ ﺑﻮد .ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ارﻣﻨﯽﻫﺎی رﻫﺎ را ﮐﻪ در
اﯾﻦ ﻧﺒﺮد ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﭘﯽ آن ،دﯾﮕﺮ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن اﯾﻦ
ﺳﺮزﻣﯿﻦ آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮔﻔﺘﻨﺪ.
ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻼش داﺷﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺪه در ﺷﻤﺎل ﻋﺮاق و ﺷﺎم را
ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮد ﺟﺬب ﮐﺮده و دل آنﻫﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ دﺷﻤﻦ
ﺻﻠﯿﺒﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ .وی ﺑﺮای اﯾﻦ ﻫﺪف در ﺳﺎل  ۵۴۱ﻫﺠﺮی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۱۱۴۷ﻣﯿﻼدی
ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪای ﺑﺎ »ﻣﻌﯿﻦ اﻟﺪﯾﻦ أﻧﺮ« ﺣﺎﮐﻢ دﻣﺸﻖ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ دﺧﺘﺮ وی ازدواج
ﮐﺮد.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﯿﻦ اﻟﺪﯾﻦ اﻧﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻄﺮ ﺻﻠﯿﺒﯽﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﮐﺴﯽ ﺟﺰ
ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ را ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﯿﺎﻓﺖ .ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ وی ﺷﺘﺎﻓﺖ و آن دو ﺑﻪ
ﯾﺎری ﻫﻢ »ﺑﺼﺮا« و »ﺳﺮﺧﻨﺪ« را ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺻﻠﯿﺒﯿﺎن ﺑﯿﺎﻓﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﺮف
درآوردﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ دﻣﺸﻖ را ﺗﺮک ﮔﻔﺖ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﺣﺎﮐﻢ آﻧﺠﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ او ﺟﺰ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺻﻠﯿﺒﯿﺎن ﻧﯿﺴﺖ و ﻃﻤﻌﯽ در ﺣﮑﻮﻣﺖ وی ﻧﺪارد.
ﺳﭙﺲ ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﺳﻮی دژﻫﺎی اﻣﺎرت اﻧﻄﺎﮐﯿﻪ رﻫﺴﭙﺎر ﺷﺪ و »ارﺗﺎح« و »ﮐﻔﺮﻻﺛﺎ« و
»ﺑﺼﺮﻓﻮت« را ﺗﺼﺮف ﻧﻤﻮد.
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ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن اﺳﻼم

در ﭘﯽ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺮس ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ در ﻗﻠﺐ ﺻﻠﯿﺒﯽﻫﺎ اﻓﺘﺎد و داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻣﺮدی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ و ﻧﯿﺮو ﭼﯿﺰی از ﭘﺪرش ﻋﻤﺎداﻟﺪﯾﻦ ﮐﻢ
ﻧﺪارد .آﻧﺎن ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﮔﻤﺎن ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺮگ ﻋﻤﺎداﻟﺪﯾﻦ آﺳﻮده ﺷﺪهاﻧﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ
اﻣﯿﺪﺷﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮر و ﺷﺠﺎﻋﺖ ﻓﺮزﻧﺪش ﻧﻘﺶ ﺑﺮ آب ﺷﺪ .ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ در آن ﻫﻨﮕﺎم
ﺗﻨﻬﺎ  ۲۹ﺳﺎل ﺳﻦ داﺷﺖ اﻣﺎ از ﺣﮑﻤﺖ و ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺑﻮد.
در ﺳﺎل  ۵۴۲ﻫﺠﺮی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۱۱۴۷ﻣﯿﻼدی دوﻣﯿﻦ ﺣﻤﻠﻪی ﺻﻠﯿﺒﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﺷﺎم ،ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ »ﻟﻮﯾﺲ ﻫﻔﺘﻢ« و »ﮐﻨﺮاد ﺳﻮم« ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻫﺠﻮم
ﻧﺘﯿﺠﻪای ﺑﺮای ﺻﻠﯿﺒﯿﺎن در ﺑﺮ ﻧﺪاﺷﺖ و ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد و ﺻﻠﯿﺒﯽﻫﺎ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ دﻣﺸﻖ را ﺑﻪ اﺷﻐﺎل درآورﻧﺪ .اﯾﻦ ﭘﯿﺮوزی ﻧﺘﯿﺠﻪی ﺻﺒﺮ ﻣﺠﺎﻫﺪان و وﺣﺪت
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﯿﻒ اﻟﺪﯾﻦ ﻏﺎزی و ﺑﺮادرش
ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮای دﻓﺎع از دﻣﺸﻖ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﺑﺰرﮔﯽ در اﯾﻦ ﭘﯿﺮوی داﺷﺘﻨﺪ.
ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ از اﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖ ﺻﻠﯿﺒﯿﺎن و ﻫﯿﺒﺖ زﺧﻢ ﺧﻮردهی آﻧﺎن ﺳﻮد ﺑﺮد و ﭘﺲ از
آﻧﮑﻪ ﻧﻔﻮذش در ﻣﻨﻄﻘﻪی ﺷﺎم ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ اﻧﻄﺎﮐﯿﻪ ﻟﺸﮑﺮ ﮐﺸﯿﺪ و در ﺳﺎل
 ۵۴۴ﻫﺠﺮی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۱۱۴۹ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪی ﻗﻠﻌﻪی »ﺣﺎرم« واﻗﻊ در ﮐﻨﺎرهی ﺷﺮﻗﯽ
ﻧﻬﺮ »اﻟﻌﺎﺻﯽ« ﻫﺠﻮم ﺑﺮد و ﭘﺲ از آن ﻗﻠﻌﻪی »إﻧﺐ« را ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺻﺮه درآورد.
ﺣﺎﮐﻢ اﻧﻄﺎﮐﯿﻪ »رﯾﻤﻮﻧﺪ دو ﭘﻮاﺗﯿﻪ« ﺑﻪ دﻓﺎع از آن ﺑﺮﺧﻮاﺳﺖ و دو ﮔﺮوه ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ۲۱
ﺻﻔﺮ  ۵۴۴ﻫﺠﺮی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ژوﺋﻦ  ۱۱۴۹ﻣﯿﻼدی در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻢ اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در اﯾﻦ ﻧﺒﺮد ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺻﻠﯿﺒﯿﺎن را ﺗﺎر و ﻣﺎر ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺎﮐﻢ
ﺻﻠﯿﺒﯽ اﻧﻄﺎﮐﯿﻪ و دﯾﮕﺮ ﺳﺮان ﺻﻠﯿﺒﯽ در اﯾﻦ ﻧﺒﺮد ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﭘﯽ اﯾﻦ
ﭘﯿﺮوزی ﺑﺰرگ ﺷﺎد ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ.
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺷﺪن دﻣﺸﻖ:

ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﺿﺮورت وﺣﺪت و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻮدن ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﻪ ﻣﯿﺎن
ﻓﺮات و ﻧﯿﻞ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،اﯾﻤﺎن داﺷﺖ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﻤﻊ ﺻﻠﯿﺒﯿﺎن
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اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ اﻣﺎرت دﻣﺸﻖ ﺳﻨﮕﯽ ﺑﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ وﺣﺪت .ﻣﻌﯿﻦ اﻟﺪﯾﻦ أﻧﺮ ﮐﻪ
ﻗﺪرت را در دﻣﺸﻖ ﺑﻪ دﺳﺖ داﺷﺖ از رواﺑﻂ دوﺳﺘﺎﻧﻪای ﺑﺎ ﺻﻠﯿﺒﯿﺎن ﺑﺮﺧﻮردار و
ﭘﯿﻤﺎنﻫﺎ و ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد .ﭘﺲ از درﮔﺬﺷﺖ ﻣﻌﯿﻦ اﻟﺪﯾﻦ» ،ﻣﺠﯿﺮ
اﻟﺪﯾﻦ أﺑﻖ« ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ او رﺳﯿﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ اداﻣﻪ داد و ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺎ را از آن ﻧﯿﺰ
ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﻬﺎد و ﺿﻌﻒ و ﺳﺴﺘﯽ ﺷﺪﯾﺪی در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ آنﻫﺎ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد و از وﺣﺪت
و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن روﯾﮕﺮدان ﺷﺪ .ﮐﺎر او ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻠﯿﺒﯽﻫﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ آنﻫﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد...
ﺻﻠﯿﺒﯽﻫﺎ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﻪ دﻣﺸﻖ وارد ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺣﺎﮐﻢ دﻣﺸﻖ از
اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺷﺮﻣﮕﯿﻦ ﺷﻮد.
اﻣﺎ ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ذﻟﺖ ﺳﺎﮐﺖ ﻧﻨﺸﺴﺖ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺸﻢ ﻣﺮدم دﻣﺸﻖ و
ﮐﻤﮏ آنﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺠﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ را ﺑﻪ زﯾﺮ آورده و دﻣﺸﻖ را در ﺳﺎل  ۵۴۹ﻫﺠﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
 ۱۱۵۴ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮد ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ دﻣﺸﻖ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﮔﺎﻣﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻨﮓﻫﺎی
ﺻﻠﯿﺒﯽ ﺑﻮد زﯾﺮا ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﺷﺎم از »رﻫﺎ« در ﺷﻤﺎل ،ﺗﺎ »ﺣﻮران« در ﺟﻨﻮب ،ﺗﺤﺖ
رﻫﺒﺮی ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ درآﻣﺪه و ﺟﺒﻬﻪی اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺒﻬﻪی ﺻﻠﯿﺒﯽ ﮐﻪ در آن
ﻫﻨﮕﺎم از ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ و ﺿﻌﻒ رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮد ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﺧﻮب ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺟﺒﻬﻪی
ﺻﻠﯿﺒﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺿﺮﺑﻪ وارد ﺳﺎزد؛ ﺣﺘﯽ ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻤﻠﻪی ﺻﻠﯿﺒﯽﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﻋﺴﻘﻼن )ﺑﻪ ﺳﺎل  ۵۴۸ﻫ ۱۱۵۳ :م(
ﮐﺎری ﮐﻨﺪ زﯾﺮا دﻣﺸﻖ ﺳﺪی ﺑﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ او.
ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺼﺮ:

ﭘﺲ از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ در ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪی ﻧﺨﺴﺖ وﺣﺪت اﺳﻼﻣﯽ،
ﺻﻠﯿﺒﯿﺎن ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﻗﻠﻤﺮو ﺧﻮد راﻫﯽ ﺟﺰ ﺟﻨﻮب ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ زﯾﺮا ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد
ﻗﺪرت ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺷﻤﺎل ﻋﺮاق و ﺷﺎم ﺑﮕﺴﺘﺮاﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺻﻠﯿﺒﯿﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺼﺮ
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ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،زﯾﺮا آن را ﻣﯿﺪان ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﻠﺒﯽ ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ .ﺿﻌﻒ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺎﻃﻤﯿﺎن در ﻣﺼﺮ ﮐﻪ ﻧﻔﺲﻫﺎی آﺧﺮ ﺧﻮد را ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ آﻧﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ
ﻧﯿﺖ ﺧﻮد ﮔﺴﺘﺎخ ﺷﻮﻧﺪ.
آﻧﺎن ﻋﺴﻘﻼن را ﺗﺼﺮف ﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪای ﺑﻮد ﺑﺮای ﺗﻼش آﻧﺎن در اﺷﻐﺎل ﮐﺎﻣﻞ
ﻣﺼﺮ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺖ آﻧﺎن ﺧﯿﻠﯽ زود ﺗﻮﺳﻂ »ﺑﺎﻟﺪوﯾﻦ ﺳﻮم« ﭘﺎدﺷﺎه ﺻﻠﯿﺒﯽ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس
ﺑﻪ ﻓﻌﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ و وی ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪی ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺰﯾﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺎﻃﻤﯿﺎن ﺑﻪ وی در ﺳﺎل
 ۵۵۸ﻫﺠﺮی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۱۱۶۳ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﯾﻮرش ﺑﺮد اﻣﺎ ﻫﺠﻮم وی ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ
ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ و ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.
اﯾﻦ اﻗﺪام ﮔﺴﺘﺎﺧﺎﻧﻪی ﺑﺎﻟﺪوﯾﻦ ﺳﻮم ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺴﺎس ﺷﺪن ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺮای
ﻣﺸﻐﻮل ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ ﺻﻠﯿﺒﯿﺎن از آﻣﺎدهﺷﺪن ﺑﺮای ﻫﺠﻮم دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ،ﺑﻪ ﺣﻤﻼت
ﺧﻮد ﻋﻠﯿﻪ آﻧﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪی ﺷﺎم ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪ .او ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻣﺼﺮ ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪی زﻣﺎن ﺑﺎ ﺻﻠﯿﺒﯽﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺣﻤﻼﺗﯽ را ﺑﻪ رﻫﺒﺮی »اﺳﺪ اﻟﺪﯾﻦ ﺷﯿﺮﮐﻮه« ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺮادرزادهاش »ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ اﯾﻮﺑﯽ« ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺼﺮ ﮔﺴﯿﻞ داﺷﺖ .اﯾﻦ ﺣﻤﻼت
ﮐﻪ از ﺳﺎل  ۵۹۹ﻫﺠﺮی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۱۱۶۴ﻣﯿﻼدی آﻏﺎز ﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﭘﻨﺞ ﺳﺎل اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ
ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮ ﺻﻠﯿﺒﯿﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ.
ﺷﯿﺮﮐﻮه ﺑﻪ ورزات ﺧﻠﯿﻔﻪی ﻓﺎﻃﻤﯽ »ﻋﺎﺿﺪ« رﺳﯿﺪ اﻣﺎ ﭘﺲ از دو ﻣﺎه درﮔﺬﺷﺖ و
ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ او رﺳﯿﺪ.
ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻣﻨﯿﺖ را در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺣﺎﮐﻢ ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﺮای ﺑﻪ زﯾﺮ آوردن ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻓﺎﻃﻤﯿﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ آورد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم در اوﻟﯿﻦ ﺟﻤﻌﻪی ﺳﺎل  ۵۶۷ﻫﺠﺮی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ۱۱۷۱
ﻣﯿﻼدی ،ﻧﺎم ﺧﻠﻔﺎی ﻓﺎﻃﻤﯽ را از ﺧﻄﺒﻪی ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺖ و ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻠﻔﺎی ﻋﺒﺎﺳﯽ
ﺧﻄﺒﻪ ﺧﻮاﻧﺪ.
وارد ﺷﺪن ﻣﺼﺮ ﺑﻪ زﯾﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﺳﺮ و ﺻﺪای زﯾﺎدی را ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﯿﺖ

ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﻮد زﻧﮕﯽ و ﺗﻼش در راه وﺣﺪت اﺳﻼﻣﯽ
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اﻟﻤﻘﺪس ﺑﻠﮑﻪ در ﻏﺮب ﺻﻠﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﺮد و ﻋﺪهای دﻋﻮت ﺑﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﺣﻤﻼت ﺟﺪﯾﺪ
ﺻﻠﯿﺒﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎری دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﯿﺒﺖ ﺻﻠﯿﺒﯿﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪی ﺷﺎم
ﺑﺎزﮔﺮدد ...اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﺸﯿﺎری ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﺘﯿﺠﻪای در ﺑﺮ
ﻧﺪاﺷﺖ.
ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ در ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪی ﻣﺒﺎرزه ،وی ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد آﺧﺮﯾﻦ
ﺣﻠﻘﻪ از ﺟﺒﻬﻪی ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ اﺳﻼﻣﯽ را ﺷﮑﻞ دﻫﺪ و راه را ﺑﺮای ﺿﺮﺑﻪی ﻧﻬﺎﯾﯽ آﻣﺎده
ﺳﺎزد.
ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ در ﺗﺎرﯾﺦ:

ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻪ اﺳﻼم و ﻋﻈﻤﺖ آن اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺖ و اﯾﻦ آن ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ او ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی
ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮی در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻨﺪ و از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ در وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﻮدﻧﺪ از اﻧﺠﺎم آن
ﻧﺎﺗﻮان ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .او ﺑﺮای ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻮدن ﺻﻠﯿﺒﯿﺎن ﺑﺎ آﻧﺎن ﻧﻤﯽﺟﻨﮕﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﺎ آنﻫﺎ
ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن را ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎﻧﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺷﻐﺎﻟﮕﺮی و ﺑﯽﺣﺮﻣﺘﯽ ﺑﻪ
ﻣﻘﺪﺳﺎت ﻗﺪم ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ .او ﺑﺎ ﻧﺼﺮاﻧﯿﺎن ﺳﺮزﻣﯿﻨﺶ
ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﻧﻤﯽﮐﺮد ﺑﻠﮑﻪ آﻧﺎن ﻧﺰد او ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﻫﻤﻪی ﺣﻘﻮق ﺑﺮﺧﻮردار
ﺑﻮدﻧﺪ .وی ﻧﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﯽ را وﯾﺮان ﮐﺮد و ﻧﻪ ﮐﺸﯿﺶ ﯾﺎ راﻫﺒﯽ را ﻣﻮرد آزار ﻗﺮار داد.
ﺟﻬﺎد و وﺣﺪت ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ وی را از ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺘﻦ ﻣﺪارس و ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﺎز
ﻧﺪاﺷﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﻣﺪارﺳﯽ ﮐﻪ او ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ﺑﻪ ﺻﺪﻫﺎ رﺳﯿﺪ و ﻫﯿﭻ
ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ از ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﻗﺪرت وی ﺧﺎﻟﯽ از ﻣﺴﺠﺪ و ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﺒﻮد .او
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺪرﺳﻪای ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ آن ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺮج ﻣﯽﮐﺮد و در اﻧﺘﺨﺎب
ﺷﯿﻮخ آن ﺑﺴﯿﺎر دﻗﺖ ﻣﯽﮐﺮد و اوﻗﺎف ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای آن در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .در اﯾﻦ
ﻣﺪارس اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ داده ﻣﯽﺷﺪ ،ﺧﻮد او ﻋﻼﻗﻪی ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ
ﺷﻨﯿﺪن ﺣﺪﯾﺚ داﺷﺖ و ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺤﺪﺛﺎن ﺑﻪ او اﺟﺎزهی رواﯾﺖ ﺣﺪﯾﺚ داده ﺑﻮدﻧﺪ.
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وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪارس ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ در ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی
ﺗﺤﺖ ﺣﮑﻮﻣﺘﺶ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋهای داﺷﺖ و آن را ﺑﻪ ﻃﻮر راﯾﮕﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﻓﻘﺮاﯾﯽ ﻗﺮار داد
ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻃﺒﯿﺒﺎن و ﺗﻬﯿﯿﻪ دارو را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋهای
ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎرواﻧﺴﺮاﻫﺎ در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮان داﺷﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﺗﻮﻗﻒ و
اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪی آنﻫﺎ و ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ و ادارهی اﯾﻦ ﮐﺎرواﻧﺴﺮاﻫﺎ اﻓﺮادی را ﻗﺮار داد.
ﺷﺨﺼﯿﺖ و زﻫﺪ ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ:

ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﻣﻮﻣﻨﯽ راﺳﺘﯿﻦ و ﻣﺠﺎﻫﺪی ﺑﺰرگ و زاﻫﺪی ﻋﺎرف ﺑﻮد .وی ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺎ ﻧﯿﻤﻪی
ﺷﺐ ﻣﯽﺧﻮاﺑﯿﺪ و ﭘﺲ از آن ﺑﺮﺧﻮاﺳﺘﻪ و وﺿﻮ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﺗﺎ ﺳﺤﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز و دﻋﺎ
ﺑﺮﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ و ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﺑﻪ اﻣﻮر ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ.
او ﺑﻪ ﺳﺒﺐ زﻫﺪی ﮐﻪ داﺷﺖ در اوج اﺑﻬﺖ و ﻗﺪرﺗﺶ ﻫﯿﭻ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد در
ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻠﮑﻪ از درآﻣﺪ ﻣﻠﮑﯽ ﮐﻪ از ﻣﺎل ﺧﻮد ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده ﺑﻮد اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﺮد .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪای ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و ﻫﻤﯿﺸﻪ در اﺗﺎق ﺧﺎﺻﯽ در ﻗﻠﻌﻪﻫﺎی
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺣﮑﻮﻣﺘﺶ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد.
درﮔﺬﺷﺖ ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﻮد:

در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺼﺮ آﻣﺎده ﻣﯽﺷﺪ دﭼﺎر ﺗﺐ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺑﯿﻤﺎری او ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۱ﺷﻮال  ۵۶۹ﻫﺠﺮی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﺎه ۱۱۷۴
ﻣﯿﻼدی در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ  ۵۹ﺳﺎل ﺳﻦ داﺷﺖ ﺟﺎن ﺑﻪ ﺟﺎن آﻓﺮﯾﻦ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮد .ﻣﺮگ او ﻟﺮزه
در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم اﻧﺪاﺧﺖ و ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺧﺴﺎرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ آنﻫﺎ وارد ﺷﺪه ﺑﻮد ﭘﯽ
ﺑﺮدﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪی ﻣﺠﺎﻫﺪان ﭘﺎ ﺑﺮ ﺟﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﻫﺮﭼﻪ ﯾﮏ
ﻣﺠﺎﻫﺪ ﻋﺮﺻﻪ را ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﻣﺠﺎﻫﺪی دﯾﮕﺮ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﭘﺮﭼﻢ
ﺟﻬﺎد ﺑﻪ دﺳﺖ ﻗﻬﺮﻣﺎن اﺳﻼم ،ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ اﯾﻮﺑﯽ رﺳﯿﺪ و او ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ آرزوی

ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﻮد زﻧﮕﯽ و ﺗﻼش در راه وﺣﺪت اﺳﻼﻣﯽ
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دﯾﺮﯾﻨﻪی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺟﺎﻣﻪی ﻋﻤﻞ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :اﺣﻤﺪ ﺗﻤﺎم )اﺳﻼم آن ﻻﯾﻦ(
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﻮﺣﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺼﺮف اﻧﺪک
ﻋﺼﺮ اﺳﻼم
www.IslamAge.com

ﻣﻨﺒﺮ ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻪ ﻣﻨﺒﺮ ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ اﻣﺎ در واﻗﻊ ﺗﻮﺳﻂ
ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﭘﺲ از ﻓﺘﺢ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس آن را در ﻣﺴﺠﺪ
اﻻﻗﺼﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ؛ اﻣﺎ اﺟﻞ ﺑﻪ وی ﻣﻬﻠﺖ ﻧﺪاد ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ ﭘﺲ از ﻓﺘﺢ ﻗﺪس
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ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن اﺳﻼم

آن را در ﻣﺴﺠﺪ اﻻﻗﺼﯽ ﻗﺮار داد .اﯾﻦ ﻣﻨﺒﺮ در ﭘﯽ ﯾﮏ آﺗﺶ ﺳﻮزی ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ
ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺗﻨﺪرو اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎﯾﯽ در ﺳﺎل  ۱۹۶۹ﻣﯿﻼدی در ﻣﺴﺠﺪ اﻻﻗﺼﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﻗﻄﻌﺎت ﮐﻤﯽ از آن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮزهی ﻣﺴﺠﺪ
اﻻﻗﺼﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.

ﻣﻨﺎﺑﻊ
 -۱ﺧﯿﺮ اﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮﺑﺮوﺳﺎ وأﺧﻮه ﻋﺮوج ،ﺳﺎﯾﺖ ﻗﺼﺔ اﻹﺳﻼم.
 -۲ﺧﯿﺮ اﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎرﺑﺎروس ..ﻗﺒﻮدان اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ ،ﺳﻤﯿﺮ ﺣﻠﺒﯽ ،اﺳﻼم آﻧﻼﯾﻦ.
 -۳وﯾﮑﯿﺒﯿﺪﯾﺎ ،اﻟـﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﺤﺮة.
 -۴وﯾﮑﯽﭘﺪﯾﺎی ﻋﺮﺑﯽ ،ﻓﺎرﺳﯽ ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ .ﻣﺪﺧﻞﻫﺎی :ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ ،ﺣﺮب
ﺣﻄﯿﻦ ،ﻏﯽ دی ﻟﻮزﯾﻨﯿﺎن ،أرﻧﺎط ،ﺟﻨﮓ ﺳﻮم ﺻﻠﯿﺒﯽ.
 -۵أﺣﻤﺪ ﺗﻤﺎم ،ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ ..أﺧﻼق اﻟﻔﺎرس اﻹﺳﻼﻣﯽ ،إﺳﻼم آن ﻻﯾﻦ.ﻧﺖ.
 -۶أﺣﻤﺪ ﺗﻤﺎم ،ﺣﻄﯿﻦ أﺣﺪاث وﻧﺘﺎﺋﺞ ،إﺳﻼم آن ﻻﯾﻦ .ﻧﺖ.
 -۷ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ اﻷﯾﻮﺑﯽ ،ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﻼﺑﯽ ،دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،ﺑﯿﺮوت ،ﭼﺎپ
اول ۲۰۰۸
 -۸ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ اﻷﯾﻮﺑﯽ  ...ﻗﺎﻫﺮ اﻟﺼﻠﯿﺒﯿﯿﻦ ،إﺳﻼم وﯾﺐ.
 -۹ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺮﺣﺎن ،اﻟﻨﺎﺻﺮ ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ اﻷﯾﻮﺑﯽ ،ﺳﺎﯾﺖ ﻃﺮﯾﻖ اﻹﺳﻼم.
 -۱۰اﺑﻦ اﻷﺛﯿﺮ :اﻟﮑﺎﻣﻞ ﻓﯽ اﻟﺘﺎرﯾﺦ -دار ﺻﺎدر -ﺑﯿﺮوت ۱۹۷۹-۱۳۹۹م.
 -۱۱اﺑﻦ ﺧﻠﮑﺎن :وﻓﯿﺎت اﻷﻋﯿﺎن -ﺗﺤﻘﯿﻖ إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس -دار ﺻﺎدر -ﺑﯿﺮوت
۱۹۷۸م.
 -۱۲ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺆﻧﺲ :ﻧﻮر اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﻮد ﺳﯿﺮة ﻣﺆﻣﻦ ﺻﺎدق -اﻟﺪار اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ
واﻟﺘﻮزﯾﻊ -ﺟﺪة -اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ  ۱۴۰۸ﻫ ۱۹۸۷م.
 -۱۳ﻓﺎﯾﺪ ﺣﻤﺎد ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﺷﻮر :ﺟﻬﺎد اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻓﯽ اﻟﺤﺮوب اﻟﺼﻠﯿﺒﯿﺔ -ﻣﺆﺳﺴﺔ
اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ -ﺑﯿﺮوت ۱۴۰۵ﻫ ۱۹۸۵م.

