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ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺰرگ ﻣﺼﺮی ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻋﻨﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻣﻮاﻗﻒ ﺣﺎﺳﻤﺔ ﻓﯽ ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺳﻼم«
دادهام .ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد اﺳﻢ ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ »ﻧﻘﺎط ﺣﺴﺎس در ﺗﺎرﯾﺦ
اﺳﻼم« ﯾﺎ »ھﻨﮕﺎﻣﻪھﺎﯾﯽ ﻗﺎﻃﻊ در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم« ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﻢ ،وﻟﯽ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
ﻣﮫﯿﺞ و ﺗﮑﺎندھﻨﺪهی ﮐﺘﺎب ﻧﻘﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﻤﻮدﯾﻢ و ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﻢ ﻣﻮﺳﻮم ﮐﺮدﯾﻢ.
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ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت وﺳﯿﻊ و ﻣﺸﺎھﺪات ﻋﯿﻨﯽ ﺧﻮد در ﻗﻠﻤﺮو اﺳﻼﻣﯽ و دﯾﺎر ﻏﺮب ،ﮐﺘﺎبھﺎ و آﺛﺎر
ذیﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﺟﺎﻧﺐ »ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻋﻨﺎن« ﭘﺲ از ﺷﮑﯿﺐ ارﺳﻼن در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم و
ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮﮐﺸﯿﺪن ﻗﺴﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻏﺮب و ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی و اﻧﺤﻄﺎط و ﺳﻘﻮط ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ آن دﯾﺎر اﺳﺖ ،ﻧﻈﯿﺮ ﻧﺪارد.
»ﺷﮑﯿﺐ ارﺳﻼن« ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ ﻋﺮبزﺑﺎن ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ
اﺳﻼم و اروﭘﺎﺋﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،اﺳﻼم ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﺳﻮخ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﺳﻮﯾﺲ و
اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و ﺷﻤﺎل اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ و ﺟﺰاﺋﺮ درﯾﺎی ﻣﺪﯾﺮﺗﺎﻧﻪ »ﺳﯿﺴﯿﻞ« و »ﮐﺮت« و ﻏﯿﺮه ﺳﻔﺮ ﮐﺮده و
ھﻤﻪ ﻧﻘﺎﻃﯽ را ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻓﺘﺢ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺷﺮح و ﺑﺴﻂ داده و ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﻣﺸﺎھﺪات ﺧﻮد را در ﺳﻪ ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب ﺑﺰرگ در ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺪﻟﺲ ﺑﻪ ﻧﺎم
»اﺣﻠﻞ اﻟﺴﻨﺪﺳﯿﻪ ﻓﯽ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻧﺪﻟﺴﯿﻪ« و ﯾﮏ ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺘﻮﺣﺎت
اﺳﻼﻣﯽ« ﺑﻪ رﺷﺘﻪی ﺗﺤﺮﯾﺮ آورده اﺳﺖ .ﭘﺲ از او ﻧﺎﻣﯽﺗﺮﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر
ﭘﺮداﺧﺖ و راه او را دﻧﺒﺎل ﮐﺮد ﻣﺆﻟﻒ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب »ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻋﻨﺎن« ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم آن
ﻗﻠﻤﺮو اروﭘﺎﺋﯽ را ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﮔﺸﺘﻪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﻤﮑﺎر ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮد آﺛﺎر ارﺟﺪاری ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ھﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﭘﺮﻣﺎﯾﻪ اوﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪی آن ﺗﻮﻓﯿﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﯾﻢ.
ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮ وی ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و ﭘﺮﺗﻘﺎل« ﻧﯿﺰ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی
ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﯾﺎری ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻋﻨﻘﺮﯾﺐ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
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ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم

او در ﮐﺘﺎبھﺎی »ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺪﻟﺲ« و »آﺛﺎر ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و ﭘﺮﺗﻘﺎل« و
»دوﻟﺖ اﺳﻼم در اﻧﺪﻟﺲ« داد ﺳﺨﻦ داده و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﭘﺮارزﺷﯽ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺧﻮد از ﻧﺰدﯾﮏ،
آﺛﺎر ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه و ﺧﺮاﺑﻪھﺎی آن را دﯾﺪه ﺑﺎ ﻋﮑﺲ و ﺷﺮح و ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪ
اﺳﺖ.
***
ﻣﺘﺮﺟﻢ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﭘﺲ از ﺗﺮﺟﻤﻪ و اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎب »ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺘﻮﺣﺎت اﺳﻼﻣﯽ در اروﭘﺎ –
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺳﻮﯾﺲ ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ و ﺟﺰاﺋﺮ درﯾﺎی ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ« ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﮑﯿﺐ ارﺳﻼن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﺆﻟﻒ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺛﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،و ﺳﺮﺷﺎر از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﺎزه و ارزﻧﺪه
اﺳﺖ ،در ﺻﺪد ﺑﺮآﻣﺪ ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪی ﮐﺘﺎب »ﻣﻮاﻗﻒ ﺣﺎﺳﻤﻪ« ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻋﻨﺎن و ﮐﺘﺎب
دﯾﮕﺮ او »ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و ﭘﺮﺗﻘﺎل« ﯾﮏ دوره ﮐﺎﻣﻞ از َﺳﯿﺮ اﺳﻼم در
اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ و ﺻﺤﻨﻪھﺎی ﻣﮫﻢ و ﺗﮑﺎندھﻨﺪۀ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم را ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ آنھﺎ ﺑﺮای
ﻋﻤﻮم ﻓﺎرﺳﯽزﺑﺎﻧﺎن ﺑﺨﺼﻮص ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﻻزم و ﺿﺮوری اﺳﺖ در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن
ﻣﺤﺘﺮم ﺑﮕﺬارد.
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی اﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎ ﻣﺎ را از ﻧﻮ ﺑﺎ ﺗﻤﺪن درﺧﺸﺎن و ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪ و ﺟﮫﺎنﭘﺴﻨﺪ
اﺳﻼم آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺳﺎزد .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ دﯾﺪی وﺳﯿﻊ ،ﻋﻠﻞ رﺳﻮخ اﺳﻼم را در
اﮐﻨﺎف ﺟﮫﺎن ﺑﺎﻷﺧﺺ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻣﺴﯿﺤﯽﻧﺸﯿﻦ و ﻗﻠﻤﺮو ﭘﯿﺮوان ﮐﻠﯿﺴﺎ و اﻧﺠﯿﻞ و ﻧﺤﻮهی
ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﺎ ﻋﻤﻮم ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن و اﻣﺘﯿﺎز ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ادﯾﺎن و آداب
و رﺳﻮم اﻗﻮام و ﻣﻠﻞ را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دھﯿﻢ.
اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪھﺎ ﮔﺎھﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﺎﻃﯽ ﺑﺮﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﺻﺮﯾﺢ اﺳﻼﻣﯽ
ﻣﺒﺎﯾﻨﺖ دارد و ﺑﺎ ﻋﺪهای از اﻣﺮا و ﺳﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﻋﻤﺎﻟﯽ دور از ﻣﺮوت
اﺳﻼﻣﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی ﺧﻮد ﮐﺎﻣﻪ ﻣﯽرود ،و ﻓﺮﺳﻨﮓھﺎ دور
از ﺣﺮﯾﻢ اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،و ﻟﻮ آنھﺎ آن اﻋﻤﺎل را ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺳﻼم ﺑﺮای اﮐﺜﺮ اﯾﻦ زﻣﺎﻣﺪاران وﺳﯿﻠﻪ ﺑﻮد ﻧﻪ ھﺪف .وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺮای
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺎم و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ .اﯾﻦ زﻣﺎﻣﺪاران ﻣﺴﻠﻤﺎنﻧﻤﺎ در ﻋﯿﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﺎز
ﻣﯽﮔﺰاردﻧﺪ و ﻣﺴﺠﺪ ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و از ﻗﺮآن و اﺣﮑﺎم دﯾﻨﯽ دم ﻣﯽزدﻧﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ اﻋﻤﺎل
ﻧﺎﻣﺸﺮوع ھﻢ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.

ﻣﻘﺪﻣﮥ ﻣﺘﺮﺟﻢ
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ھﻤﯿﻦ دوری از ھﺪف ﻋﺎﻟﯽ اﺳﻼم و ﻓﺮورﻓﺘﻦ در اﻣﻮر ﭘﺴﺖ ﻣﺎدی ﻣﻮﺟﺐ ﺿﻌﻒ و
اﻧﺤﻄﺎط و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺳﻘﻮط آﻧﺎن ﺷﺪ .از اروﭘﺎ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ ،و در آﺳﯿﺎ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﮔﺸﺘﻨﺪ.
ﮐﺎر ﺑﺠﺎﺋﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺪن ﻋﻈﯿﻢ اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﺣﯿﺎتﺑﺨﺶ ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﻪ ھﻤﭽﻮن
ﻣﺸﻌﻠﯽ ﻓﺮوزان ﻣﯽرﻓﺖ اﻓﻖ ﻇﻠﻤﺎﻧﯽ ﺳﺮاﺳﺮ اروﭘﺎ را روﺷﻦ ﺳﺎزد ،و در ھﻤﻪ ﺟﺎ ﭘﯿﺸﺮو و
ﭘﯿﺸﺂھﻨﮓ دﯾﮕﺮان ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺟﮫﺶ و ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺎز اﯾﺴﺘﺎد ،و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﻗﻠﻤﺮو آن ﺑﻪ ﺻﻮرت
دوﻟﺖھﺎ و اﻣﯿﺮﻧﺸﯿﻦھﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪه و اﻋﻀﺎء ﻣﺘﻼﺷﯽ ﮐﺎﻟﺒﺪی درآﻣﺪ.
***
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺳﺮﯾﻊ اﺳﻼم در ﻋﺎﻟﻢ ﻗﺪﯾﻢ ﮐﻪ دو اﻣﭙﺮاﻃﻮری اﯾﺮان و روم را ﺑﻪ زاﻧﻮ درآورده
و در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮد ﺧﺎﺿﻊ ﻧﻤﻮد ،ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎدﮔﯽ و روح ﻓﺪاﮐﺎری و اﺗﺤﺎد و اﺗﻔﺎق ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ھﺮﺟﺎ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،اﯾﻤﺎن و ﺗﻘﻮا و رأﻓﺖ و ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ و ﺑﺮادری و ﺑﺮاﺑﺮی
را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ.
وﻟﯽ ھﻤﯿﻦ ﻣﺮدم ﺳﺎده و ﻣﺆﻣﻦ و ﻓﺪاﮐﺎر ھﻤﯿﻦ ﮐﻪ دل ﺑﻪ ﺗﺠﻤﻼت و ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت دﻧﯿﺎ
ﺑﺴﺘﻨﺪ ،و دﯾﻦ را وﺳﯿﻠﻪی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﻘﺎﺻﺪ دﻧﯿﻮی ﻗﺮار دادﻧﺪ ،وﺣﺪت و ﺑﺮادری و اﺗﺤﺎد
و ھﻢآھﻨﮕﯽ آنھﺎ از ھﻢ ﮔﺴﺴﺖ و ﺑﻪ ﻃﺮز زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎھﻠﯿﺖ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ.
آدمﮐﺸﯽ و ﺧﻮنرﯾﺰی ،ﺑﺮدهﮔﺮﻓﺘﻦ و ﺟﻤﻊ ﻣﺎل و ﮐﺴﺐ ﻏﻨﺎﺋﻢ ﺗﻨﮫﺎ ھﺪف آنھﺎ در
ﺑﺮاهاﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺟﻨﮓھﺎ و ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽھﺎ ﺑﻮد .ﺟﮫﺎد در راه دﯾﻦ و ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻗﻠﻤﺮو اﺳﻼﻣﯽ و
آﺷﻨﺎﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺮدم ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻓﺘﺢ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﺳﻼم ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ درآﻣﺪ ﮐﻪ در ھﻤﻪ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ ﻣﻌﻤﻮل و ﻣﺘﺪاول ﺑﻮد ،و ﻓﻘﻂ
اﺳﻤﯽ از اﺳﻼم و رﺳﻤﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ داﺷﺖ! ﭼﻨﺎنﮐﻪ وﺿﻊ دوﻟﺖ ﺑﺰرگ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ
ﻧﯿﺰ ﮔﺎھﯽ دﺳﺖﺧﻮش ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺟﮫﺖ ﻧﯿﺰ اﺳﻼم ﮐﻪ ﺑﻪ
ھﻤﺮاه آنھﺎ ﺑﻪ اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ و ﺷﺮﻗﯽ رﻓﺖ ﺑﺎ ﺧﻮد آنھﺎ و ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺎن اﯾﻨﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،و ﺑﺎ
زوال آﻧﺎن ھﻢ از ﻣﯿﺎن رﻓﺖ.
وﻟﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان و ﻣﺼﺮ و ﻋﺮاق و ﺷﺎم آﻣﺪ ﭼﻮن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ و ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰهی دﯾﻨﯽ و ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﺳﻼم و آزادی ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻠﺖھﺎ ،ﺑﻪ آن
ﻧﻮاﺣﯽ رﻓﺖ ،ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﺗﺎ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
***
در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﻧﺎم »اﻟﻔﺮوﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻮﺳﻄﯽ« اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ﻧﯿﺴﺖ ،و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﮫﻤﯽ ھﻢ ﻧﺒﻮد ،از ﺗﺮﺟﻤﻪ آن ﺧﻮدداری ﮐﺮدﯾﻢ.
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دو ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ راﺟﻊ ﺑﻪ »ﻣﺎرﮐﻮﭘﻮﻟﻮ« ﺟﮫﺎﻧﮕﺮد ﻣﻌﺮوف وﻧﯿﺰی و »اﺑﻦ ﺑﻄﻮﻃﻪ«
ﺟﮫﺎﻧﮕﺮد ﻧﺎﻣﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺮﺣﯽ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﮐﻪ ھﺮدو را در ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮﻣﺎن »ﺟﮫﺎﻧﮕﺮدی و
ﺟﮫﺎنﮔﺮدانﻧﺎﻣﯽ« آوردهاﯾﻢ؛ زﯾﺮا ﭼﻨﺪان ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻧﺪاﺷﺖ.
ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﺼﻮل ﮐﺘﺎب ﻋﻨﺎوﯾﻦ و ﺗﯿﺘﺮھﺎﺋﯽ ﻗﺮار دادﯾﻢ ﺗﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی
ﻓﺼﻮل ﻃﻮﻻﻧﯽ آن اﺣﺴﺎس ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ،و ﺧﻮد ﻋﻨﻮان ﻧﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﮫﻢ
ھﺮ ﻓﺼﻞ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺣﺪود  ۱۳ﻣﻘﺎﻟﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را در ﻣﺠﻠﻪی ﻋﻤﻮﻣﯽ و دﯾﻨﯽ »درسھﺎﺋﯽ از ﻣﮑﺘﺐ
اﺳﻼم« ﺗﺤﺖ ھﻤﯿﻦ ﻋﻨﻮان ﻧﮕﺎﺷﺘﯿﻢ و اﯾﻨﮏ ﺧﻮﺷﻮﻗﺘﯿﻢ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﺘﺎب ﭼﺎپ و
در اﺧﺘﯿﺎر ﻓﺎرﺳﯽزﺑﺎﻧﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
اﻣﯿﺪ اﺳﺖ روزی ﺑﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺎھﺪ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻣﺠﺪ و ﻋﻈﻤﺖ اﺳﻼم و ﭘﯿﺸﺮوی ﺳﺮﯾﻊ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺟﮫﺎن در ھﻤﻪ ﺷﺌﻮن زﻧﺪﮔﯽ و ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﺣﯿﺎتﺑﺨﺶ دﯾﻦ اﺑﺪی ﺧﻮد
ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺗﮫﺮان :ﻋﻠﯽ دواﻧﯽ
 – ٢٠ﺗﯿﺮ /ﺳﺮﻃﺎن  ١٣٥١ﺷﻤﺴﯽ

ﻣﻘﺪﻣﮥ ﻣﺆﻟﻒ
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﯽ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﭼﺎپ اول اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،ﺻﺤﻨﻪھﺎی ﺗﮑﺎندھﻨﺪه
و ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪهی ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺷﺮق و ﻏﺮب و اﺳﻼم و ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﮐﺘﺎب
اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮد آﺷﮑﺎر ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد.
وﻗﺘﯽ در ﺳﺎل ۱۹۳۴م ﮐﺘﺎب ﺑﺮای دوﻣﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺸﺖ ،ﺗﺼﺎدم ﺷﺮق و ﻏﺮب و
ﺑﺮﺧﻮرد اﺳﻼم و ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺑﺎ ﺷﺪت ھﺮﭼﻪ ﺗﻤﺎﻣﺘﺮ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮد ،و ﮐﺘﺎب ﺑﺎ
ﺑﺤﺚھﺎ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﺪﯾﺪش اﻧﻌﮑﺎس ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺖ.
ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﭼﺎپ ﺳﻮم آن در ﺳﺎل  ۱۹۵۲م ﺑﺎ ﭼﮫﺎر ﺑﺮﺧﻮرد ﺗﺎزه از ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ
روﯾﺪادھﺎی ﻗﺎﻃﻊ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ﯾﻌﻨﯽ :ﺟﻨﮓ ﻣﻼزﮐﺮد ،ﻧﺒﺮد ﻣﻨﺼﻮره ،ﺟﻨﮓ ﻋﯿﻦ ﺟﺎﻟﻮت و
ﻓﺘﺢ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮﮐﺎن ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ،اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ ،اھﻤﯿﺖ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ وﺟﻪ ﺟﻠﻮه
ﮐﺮد.
و اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل و ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮرﺳﯽ
ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﻧﺪﻟﺲ )اﺳﭙﺎﻧﯿﺎی اﺳﻼﻣﯽ( اوﻗﺎت ﻣﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﭼﺎپ ﭼﮫﺎرم اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﺎ
اﻓﺰودن ﺳﻪ ﺻﺤﻨﻪی دﯾﮕﺮ از ﺑﺮﺧﻮردھﺎی ﻗﺎﻃﻊ :ﺟﻨﮓ ﺑﺎب ﺷﺮزی ،ﻧﺒﺮد ﺣﻄﯿﻦ،
ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﻗﺼﺮ ،ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽدارم.
در ھﺮﯾﮏ از اﯾﻦ ﺳﻪ ﺻﺤﻨﻪ ،ﮐﺸﻤﮑﺶ ﺑﯿﻦ ﺷﺮق و ﻏﺮب و اﺳﻼم و ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺑﺎ
ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺧﻮد ،دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
در ﺑﺮﺧﻮرد اول ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ »ﺷﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ« ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﺻﺪد ﺑﺮآﻣﺪه ﺑﻮد
دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ را ﺑﺮاﻧﺪازد ،وﻟﯽ ھﻤﭽﻨﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺎم را ﺑﺮﻣﯽدارد.
در ﺻﺤﻨﻪی دوم ﭘﯿﺮوزی درﺧﺸﺎن ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ اﯾﻮﺑﯽ ﺑﺮ ﻓﺮﻧﮕﯿﺎن اورﭘﺎ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ
ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﺮداد »ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس« ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ دوﻟﺖ ﻻﺗﯿﻨﯽ و ﺻﻠﯿﺒﯽ
ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ ﺧﺎﺗﻤﻪ داد.
در روﯾﺪاد ﺳﻮم ،ﻏﺮب ﺑﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﭘﺮﺗﻘﺎل ﭘﯿﺮوز ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﺛﺎر اﯾﻦ
ﺣﻮادت ﻣﺸﮫﻮر ،در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ دو ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺷﺮق و ﻏﺮب ،ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎ را در
ﻧﮕﺎرش اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺎ از ﻧﮕﺎرش اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ھﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﺎﻣﺶ ﭘﯿﺪاﺳﺖ »ﺻﺤﻨﻪھﺎی
ﺗﮑﺎندھﻨﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم« .اﻣﺎ درسھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪھﺎ
ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ درﮔﺬﺷﺖ اﻋﺼﺎر و ﻗﺮون ﺣﺘﯽ ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﺎ ھﻤﭽﻨﺎن زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪه ،ھﺮﭼﻨﺪ در
ﻟﺒﺎسھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ،دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
از اﯾﻨﺮو آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از وﻗﺎﯾﻊ و ﺣﻮادث ﺧﻄﯿﺮی اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﺧﻼل ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه و در ﺑﺮﺧﻮرد ھﻤﯿﺸﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﺷﺮق و ﻏﺮب و اﺳﻼم
و ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮ آﺷﮑﺎری ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ.
در اﯾﻦ روﯾﺪادھﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﺎﻃﺮه ﺟﻨﮓھﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ ،ﻗﺮنھﺎ ﻣﺤﻮر
اﯾﻦ ﮐﺸﻤﮑﺶھﺎ ﺑﻮده ،و ھﺮﮔﺎه اﺳﻼم ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻧﯿﺮو ﺑﮕﯿﺮد ،ﭼﮕﻮﻧﻪ آﺗﺶ آن ﺷﻌﻠﻪور ﮔﺸﺘﻪ
اﺳﺖ ،و ﭼﺮا ﺗﺎﮐﻨﻮن راھﯽ ﺑﺮای ﺻﻠﺢ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﻗﻄﺐ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
ﺣﺘﯽ ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﺧﻼﻓﺖ اﺳﻼﻣﯽ )ﻋﺜﻤﺎﻧﯽھﺎ( ﻓﮑﺮ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ
ﻏﺮب و ﺧﺎﺿﻊﻧﻤﻮدن ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﻼم رھﺎ ﺳﺎﺧﺖ ،و ﻣﻠﻞ اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺮﮔﺮم ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﻠﻤﺮو ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﮐﺸﻤﮑﺶ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺟﻨﮓھﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ ھﻨﻮز زﻧﺪه اﺳﺖ ،و ﺣﺘﯽ ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ
ﻗﻮای اﺳﻼم در ﺷﺮق رو ﺑﻪ ﺿﻌﻒ ﻧﮫﺎد و ﻋﻤﺮ دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ در اﻧﺪﻟﺲ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ،
اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ھﻤﭽﻨﺎن در ﻏﺮب زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ!
اﻧﮕﯿﺰه ﺑﯿﺪاری اﯾﻦ ﻓﮑﺮ در ﻣﻠﻞ ﻣﻐﺮب زﻣﯿﻦ ﻧﯿﺰ ،ﺧﻄﺮ ﻓﺘﻮﺣﺎت ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ
ﻗﻠﺐ اروﭘﺎ رﺧﻨﻪ ﮐﺮد.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوی ﺟﻨﮕﻨﺪه ﺑﻌﺪ از ﺗﺼﺎدم و ﮐﺸﻤﮑﺶھﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﺧﯿﺎﻧﺖھﺎی
داﺧﻠﯽ  ،١در ﺑﺮاﺑﺮ ﻏﺮب رو ﺑﻪ اﻓﻮل ﻧﮫﺎد ،اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺟﻨﮓھﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﯾﮕﺮی در
ﻟﺒﺎس ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ درآﻣﺪ .اﯾﻦ ﻟﺒﺎس ھﻤﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آن
ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻏﺮب ﺗﺴﻠﻂ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﻠﻞ اﺳﻼﻣﯽ و ﺷﺮﻗﯽ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ و ﻣﺘﺮﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﺎمھﺎ
و ﻧﮫﻀﺖھﺎی اﺳﻼﻣﯽ و ﺷﺮﻗﯽ ﻧﻀﺞ ﻧﮕﯿﺮد) .(٢
 -١ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ،رواﻓﺾ /ﺻﻔﻮیھﺎ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻨﮕﯿﻦ ﺧﻮد ﺧﻠﻔﺎی
ﻣﺠﺎھﺪ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ را از ﭘﺸﺖ ﺧﻨﺠﺮ زده و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اروﭘﺎﺋﯽھﺎ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﺎن ﺟﻨﮕﯿﺪهاﻧﺪ] .ﻣﺼﺤﺢ[
 -٢و .ک اﺳﻤﯿﺖ  W. C. Smithﺧﺎورﺷﻨﺎس ﻣﻌﺮوف ،ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه »ﻣﮏ ﮐﯿﻞ« ﮐﺎﻧﺪا،
اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ را از ﻣﻘﺪﻣﻪی ﮐﺘﺎب ﻣﺎ »ﺻﺤﻨﻪھﺎی ﺗﮑﺎندھﻨﺪه« در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم »اﺳﻼم در
ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﺪﯾﺪ« آورده و ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ در ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺳﻪ ﭼﺎپ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﺎ ﭼﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن
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ﺑﺮﺧﻮرد اﺳﻼم و ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ در ﻣﯿﺪانھﺎی ﺟﻨﮓ و ﺻﻠﺢ ،ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺟﺪاﺋﯽ و
ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﯿﺎن آنھﺎ ﺑﻮده ،و در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ھﺮﮐﺪام ﻋﻤﯿﻖﺗﺮﯾﻦ اﺛﺮھﺎ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ ،ﻓﺘﺢ و ﺷﮑﺴﺖ ﯾﮑﯽ از دو ﻃﺮف ،ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﺑﻪ ھﻤﺮاه دارد ﮐﻪ ﮔﺎھﯽ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﺗﮑﺎندھﻨﺪه و ﮐﻮﺑﻨﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﻣﯿﺪان ﺻﻠﺢ ،ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ
در اﺛﻨﺎی ﻗﺮون وﺳﻄﯽ ،در ﺷﺮق و اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﭘﺮﺗﻮ اﻓﮑﻨﺪه ﺑﻮد ،و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﺰاﺋﯽ داﺷﺖ.
ﻣﺎ ﻧﯿﺰ اﻧﺪﯾﺸﻪی ﺗﺄﻟﯿﻒ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت آن را از ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺳﺮﺷﺎر
ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از وﻗﺎﯾﻊ و ﺻﺤﻨﻪھﺎی ﺗﮑﺎندھﻨﺪه را اﻧﺘﺨﺎب
ﻧﻤﻮده ،و اﯾﻨﮏ آن را ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽدارﯾﻢ .ﺻﺤﻨﻪھﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر آﺷﮑﺎر ،ﺧﻄﺮ آن در ﺳﯿﺮ
ﺷﺮق و ﻏﺮب و اﺳﻼم و ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﻣﺤﺴﻮس اﺳﺖ.
ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﻮرد از اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪھﺎی ﻗﺎﻃﻊ ،اھﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻗﺎﺋﻞ
ھﺴﺘﻢ .اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﻮرد :ﻣﺤﺎﺻﺮهی ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ،ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺷﮫﯿﺪان اﺳﻼم در ﺧﺎک
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،و ﻓﺘﺢ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻠﻔﺎی ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
ﺻﺤﻨﻪھﺎی اول و دوم ،ﺑﺪون ﺷﮏ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺣﻮادث و ﺟﻨﮓھﺎی ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز در
ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم و ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ اﺳﺖ.
زﯾﺮا ﻋﻘﺐ ﮔﺮد اﺳﻼم در ﮐﻨﺎر دﯾﻮارھﺎی ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ،اﺳﻼم را از ﺗﺼﺮف اروﭘﺎ از
ﻧﺎﺣﯿﻪی ﺷﺮق ﺑﺎز داﺷﺖ ،و ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ روم ﺷﺮﻗﯽ ﺟﺎن ﺗﺎزهای ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﺗﺎ
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻗﺮن ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺖ.

ﻋﺮﺑﯽ و ﭼﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ آن )ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻋﻨﺎن(
ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ ﺳﺮ ﻋﻘﯿﺪهی ﺧﻮد راﺟﻊ ﺑﻪ دﺷﻤﻨﯽ ﻏﺮب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮق ﭘﺎ ﺑﺮﺟﺎﺳﺖ«
ﺳﭙﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﺆﻟﻒ ﺷﺮﻗﯽ را در ﺻﺤﺖ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﺧﻮد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ ھﻢ ﺗﺎﮐﻨﻮن
ً
ﺑﺎ اﯾﻤﺎن ﻋﻤﯿﻖ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص )ﮐﻪ ﺣﻮادث ﺗﺎرﯾﺨﯽ ھﻢ ﮐﺎﻣﻼ آن را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ(
ﯾﻌﻨﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎری ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺟﺒﮫﻪی اﺳﺘﻌﻤﺎری ﻗﺪﯾﻢ ،ھﻤﭽﻨﺎن ﺣﻔﻆ ﮐﺮدهاﯾﻢ و ﺑﺮ
اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ھﺴﺘﯿﻢ! آری ،ﻏﺮب ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ ﺳﺮ دﺷﻤﻨﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮق ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ!
ھﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ دﺷﻤﻨﯽ اﻣﺮوز ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ،و در ﭘﺸﺖ ﭘﺮدهھﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎری ﯾﺎ
ﺑﺴﺖ و ﺑﻨﺪھﺎی ﻏﺮﺑﯽ در درون ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﺑﺰرگ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺨﺼﻮص »ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ«  -و
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ دوﻟﺖھﺎی ﻏﺮﺑﯽ از ﺗﺠﺎوز ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺖ ﺟﮫﺎﻧﯽ ،در اﻏﺘﺼﺎب ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻈﺎھﺮ آن،
ﭘﻨﮫﺎن ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ!
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ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم

ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮاﻧﮏھﺎ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﮫﯿﺪان ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ
اﺳﻼم از ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻣﻠﻞ ﻏﺮب و ﺷﻤﺎل اروﭘﺎ ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪ ،و آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﭘﯿﺮوزی اﺳﻼم در
ﻏﺮب ﺑﺎﺷﺪ.
زﯾﺮا »ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﮫﯿﺪان« واﻗﻊ در ﺧﺎک ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ را ﻧﺠﺎت داد و ﺑﻪ
ﻣﻠﻞ اروﭘﺎ ﺟﻨﺒﺶ و زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎزهای ﺑﺨﺸﯿﺪ.
اﻣﺎ ﺣﺎدﺛﻪی ﺳﻮم ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺘﺢ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻠﻔﺎی ﻣﺠﺎھﺪ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ،ﺑﺎ وﺟﻮد
اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺗﻔﮑﺮ اوﻟﯿﻪی اﺳﻼم ﺑﻮد ،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ در ﻧﺸﺮ دﻋﻮت اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﻠﻞ
اروﭘﺎ ﻧﺪاﺷﺖ ،اﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﺮب و اروﭘﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ ،ﺷﮑﻞ ﺟﺪﯾﺪی از ﺧﻄﺮ اﺳﻼﻣﯽ و
ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ ﺧﺎﻃﺮهی ﺟﻨﮓھﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ ،و ﺑﺎﻋﺚ اﺗﺤﺎد دول اروﭘﺎ ﺑﺮای
ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﺪرت ﺟﺪﯾﺪ اﺳﻼم ﺑﻮد .اروﭘﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ را
دﻧﺒﺎل ﮐﺮد ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ دول اروﭘﺎ اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮد و ﻧﯿﺮو و ﺧﻄﺮ آن را از
ﮐﺎر اﻧﺪاﺧﺖ)  ،(١در ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﯿﺶآﻣﺪھﺎ و ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ،اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﻮﺑﻨﺪه در ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﺳﻼم و ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ آﺷﮑﺎری دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺜﻼ در ﺟﻨﮓ )زﻻﻗﻪ( ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﭘﯿﺮوزی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﭘﯿﺮوزی اﺳﭙﺎﻧﯿﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﺒﻮد،
ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻋﻘﺐﮔﺮاﺋﯽ اﺳﻼم در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ و زﻧﮓ ﺧﻄﺮی ﺑﺮای روﺷﻦﺷﺪن آﺗﺶ
ﺟﻨﮓھﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ ﺑﻮد.
ﺟﻨﮓھﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﮑﻞ ﺗﺎزه و ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ از اﯾﻦ ﮐﺸﻤﮑﺶ داﺋﻤﯽ ﻣﯿﺎن ﺷﺮق و
ﻏﺮب و اﺳﻼم و ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺑﻮد .زوال اﺳﻼم در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ اﻧﺪﻟﺲ ﻧﯿﺰ ﻓﻘﻂ
ﺑﺮای اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ﺑﻮد.
ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺷﮫﺮ ُرم را ﻓﺘﺢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و از ﮐﻨﺎر دﯾﻮار آن ﻋﻘﺐ
ﻧﻤﯽﻧﺸﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﭼﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮد؟
آﯾﺎ در آن ﺻﻮرت ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﺻﻠﯿﺒﯽ ﻗﺎدر ﺑﻮدﻧﺪ دوﻟﺖ ﻓﺎﻃﻤﯽ ﻣﺼﺮ را ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺪھﻨﺪ و
در ﺷﺮق اﺳﺘﻘﺮار ﯾﺎﺑﻨﺪ؟ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ در ﺻﻮرت ﺗﺼﺮف »رم« و ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪن
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در آﻧﺠﺎ ،اﺳﻼم و ﻣﻠﻞ اﺳﻼﻣﯽ ﭼﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ؟!
 -١ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺘﺼﺮﻓﺎت را از ﭼﻨﮓ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽھﺎ درآورد و آنھﺎ را در ﻣﺤﺪودهی ﺗﺮﮐﯿﻪ
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﮕﺎه داﺷﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﻌﺎرھﺎی اﺳﻼﻣﯽ آن را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد و ﺑﺎ اﻟﻐﺎی ﻣﺬھﺐ اﺳﻼم و ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺧﻂ آنھﺎ ،وارﺛﺎن آن اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﺑﺰرگ و ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﻨﯽ ﻏﺮبزده و ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ از ﺷﺮق
و اﺳﻼم ﻧﻤﻮد) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(

ﻣﻘﺪﻣﮥ ﻣﺆﻟﻒ
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اﯾﻦ ھﻤﺎن ﻓﮑﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ اﺻﺮار دارﯾﻢ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ »ﺻﺤﻨﻪھﺎی ﺗﮑﺎندھﻨﺪه«
در ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﺮق و ﻏﺮب و اﺳﻼم و ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ،آن را ﻣﺠﺴﻢ ﮐﻨﯿﻢ) .(١
ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﯾﻢ ﺗﻤﺎم آﻧﭽﻪ را ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺮای ﻣﺎ
ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﯿﺎورﯾﻢ؛ زﯾﺮا ﻣﻮارد دﯾﮕﺮی در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ھﺴﺖ ﮐﻪ
ھﻤﯿﻦ آﺛﺎر ﻗﺎﻃﻊ و ﺗﮑﺎندھﻨﺪه را دارد .ھﺮﭼﻨﺪ از ﻟﺤﺎظ ﺧﻮد ﺣﺎدﺛﻪ و ﻣﺪت آن ﺑﻪ
ﻣﻼﺣﻈﻪ اﻋﺼﺎری ﮐﻪ اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪھﺎ در آن ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ ،اﻧﮕﯿﺰهھﺎی ﻣﺘﻔﺎوت دارد.
ﻗﺎھﺮه  -رﺑﯿﻊ اﻟﺜﺎﻧﯽ  ١٣٨٢ھـ
ﻣﻄﺎﺑﻖ اﮔﺴﺖ  ١٩٦٢م
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻋﻨﺎن

 -١ﺗﺮﺟﻤﻪی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﺳﺎل  ۱۹۴۱در ﺷﮫﺮ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن )ﻻھﻮر( ﺑﻪ ﻧﺎم –Decisive
 moments in the history of Islamﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ و ﺗﺎﮐﻨﻮن )ﯾﻌﻨﯽ  ۱۳۸۲ھـ( ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﭼﺎپ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺗﺮﺟﻤﻪ آن ﺑﻪ زﺑﺎن اردو ﻧﯿﺰ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻨﮏ ﺑﺤﻤﺪ اﻟﻠﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﭘﺮ ارج ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮔﺮدد و در دﺳﺘﺮس ﻓﺎرﺳﯽزﺑﺎﻧﺎن
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(

ﺟﻬﺶ اﻋﺮاب ﻣﺴﻠﻤﺎن از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺣﺠﺎز
ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت ﺣﻮادث و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﮫﺎن روی ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﺸﺮ از ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺑﯿﺎن ﻋﻠﺖ آن ﻋﺎﺟﺰ اﺳﺖ .ﻗﯿﺎم اﻋﺮاب ﻣﺴﻠﻤﺎن از ﺑﯿﺎﺑﺎنھﺎی ﻣﮑﻪ ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺘﺢ دﻧﯿﺎی ﻗﺪﯾﻢ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺣﻮادث و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده اﺳﺖ.
ّ
ﻣﻠﺖ ﻋﺮب ﺑﺎ ﻗﻠﺖ ﻧﻔﺮات و ﻧﻘﺺ ﺗﺠﮫﯿﺰات ﺟﻨﮕﯽ ﺧﻮد ،از ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻣﮑﻪ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ
درآﻣﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ دو دوﻟﺖ روم و اﯾﺮان ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺷﮑﻮه و ﻗﺪرت و ﺗﻤﺪن از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ
دوﻟﺖھﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﯿﮑﺎر ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺳﭙﺎه ﻗﻠﯿﻞ ﮐﻪ ھﻨﻮز از ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎدﯾﻪﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﯿﺮون ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮد ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻮﻟﺖ و
ﻗﺪرت دوﻟﺖھﺎی ﻣﺰﺑﻮر ﮐﻪ دﻧﯿﺎی ﻗﺪﯾﻢ را ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﺎﻧﺪ.
ﺑﺎ ھﻤﻪ آﺷﻨﺎﺋﯽ ﮐﻪ اﻧﺒﻮه ﻧﯿﺮوھﺎی آنھﺎ در ﻓﻨﻮن ﺟﻨﮕﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻠﺖ ﻋﺮب را
ﻋﻘﺐ ﺑﺮاﻧﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در ھﺮ ﺣﺎدﺛﻪ و ﭘﯿﮑﺎری ،ﭘﯿﺮوزی ﺑﺎ اﻋﺮاب ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮد.
ھﻨﻮز ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ روی وﯾﺮاﻧﻪھﺎی دو دوﻟﺖ ﺑﺰرگ ﯾﺎد ﺷﺪه ،ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ
اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮ ﺑﻨﺎ ﮔﺮدﯾﺪ! اﯾﻦ ھﻤﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪی ﻏﺎﻣﺾ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯽﺑﺮدن ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ و ﺷﺮح ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ آن آﺳﺎن ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ ﻣﺎ ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ازﻣﻨﻪای ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﮫﺶ اﻋﺮاب
ﻣﺴﻠﻤﺎن در آن روی داد و ﻣﯿﺎن دوﻟﺖ اﺳﻼم و اﯾﺮان و روم ﺗﺼﺎدم و زد و ﺧﻮرد
درﮔﺮﻓﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﺣﺪی ﭘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺒﺮﯾﻢ ،و ﺣﻤﻠﻪ اﻋﺮاب ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ
ﻗﺪﯾﻢ و ﻓﺘﻮﺣﺎت ﺑﺰرگ و ﭘﯿﺮوزیھﺎی درﺧﺸﺎن آنھﺎ را ﻧﺎﺷﯽ از دو ﺟﮫﺖ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺪاﻧﯿﻢ:
ﻋﺎﻣﻞ اول ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﺳﻼم در ﻧﻔﻮس آن ﻗﺒﺎﺋﻞ ﺑﺎدﯾﻪﻧﺸﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﺻﺤﺮا
ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درآﻣﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﻨﮓ رﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﺪرت اﻟﮫﯽ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و دﯾﻦ اﻟﻠﻪ را
ﭘﯿﺮوز ﮐﻨﻨﺪ.
ﻋﺎﻣﻞ دوم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ازﻣﻨﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻮادث آن زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﻓﺘﻮﺣﺎت اﻋﺮاب
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻓﺮاھﻢ ﺳﺎﺧﺖ.
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ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم

اﺳﻼم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺎﺳﯽ در ﺟﮫﺶ اﻋﺮاب ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ و ﺷﮑﻮﻓﺎ ﺑﻮد؛ زﯾﺮا
اﺳﻼم دﯾﻦ ﺟﺪﯾﺪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ درﮔﯿﺮیھﺎی ﻣﺤﻠﯽ آنھﺎ را ﻣﺘﻼﺷﯽ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ ،دلھﺎی
آﻧﺎن را ﺑﻪ ھﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ داد و ﺑﺎ اﻧﺘﻈﺎم ﻣﻌﻨﻮی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺘﻮارﺷﺎن ﮐﺮد.
ﯾﮑﯽ از اﻣﺘﯿﺎزات ﻋﺼﺮی ﮐﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ اﺳﻼم در آن ﻇﮫﻮر ﮐﺮد و زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای دﻋﻮت
ﺟﺪﯾﺪ ﻣﮫﯿﺎ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﺑﺪ و ﭘﯿﺶ رود ،اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ آن ﻋﺼﺮ ،ﻋﺼﺮ اﻧﺤﻄﺎط
ﻋﻘﻠﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮد.
در آن ﻋﺼﺮ ،ﻃﺒﻘﻪی ﺣﺎﮐﻤﻪ و ﻣﻤﺘﺎز ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺘﻤﺪن ،دﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻇﻠﻢ و ﻓﺴﺎد
ﻣﯽزدﻧﺪ ،ﺟﺎن ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻟﺐ رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺮدم ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه ﻧﯿﺰ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﺟﺴﺘﺠﻮی
راھﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را از آن وﺻﻒ اﺳﻒﺑﺎر ﻧﺠﺎت دھﻨﺪ ،و از اﻃﺎﻋﺖ آن ﻧﻈﺎمھﺎی ﻓﺎﺳﺪ
و ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ آﺳﻮده ﮔﺮدﻧﺪ.
ﻧﺴﯿﻢ اﯾﻦ وﺿﻊ ﺷﮑﻮﻓﺎن و ﻧﻈﺎم ﻋﺎﻟﯽ و ﺟﺎﻣﻊ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻋﺮب وزﯾﺪ .ادوارد
ﮔﯿﺒﻮن)  (١ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :وﻻدت ﻣﺤﻤﺪ  Ìﺑﺎ ﺣﺴﻦ ﻃﻠﻮﻋﯽ ﮐﻪ داﺷﺖ در ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻋﺼﺮی
اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﮐﻪ اﻣﭙﺮاﻃﻮریھﺎی اﯾﺮان و روم و ﺑﺮﺑﺮ اروﭘﺎ روی ﺑﻪ اﻧﺤﻄﺎط ﺳﺨﺘﯽ ﻧﮫﺎده
ﺑﻮد.
ﻋﺮب ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﺋﯿﻦ ﻣﺤﮑﻤﺘﺮ و ﺑﮫﺘﺮ از ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﯽ دارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻠﺖھﺎی
اﯾﺮان و ﺷﺎم و ﻣﺼﺮ ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﻦ ﻓﮑﺮ را داﺷﺖ و ﺧﻮد را ﻣﺤﺘﺎج ﻣﺒﺎدی و ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﻣﻌﻨﻮی
ﺟﺪﯾﺪی ﻣﯽدﯾﺪ .آن ھﻢ ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﮐﯿﺶھﺎی زردﺷﺘﯽ و ﻣﺎﻧﻮیروی ﺑﻪ زوال ﻧﮫﺎده و
ﯾﮫﻮدﯾﺖ ﺑﺎ ﺟﻤﻮد ﺧﻮد ﻣﺪتھﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﭘﯿﺸﺮوی ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه و ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺸﺄ اﺧﺘﻼف
و ﻧﺰاعھﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺑﻮد .ﭼﻨﺪ دﺳﺘﮕﯽ ﻣﯿﺎن آنھﺎ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه ﺑﻮد ،آنھﺎ ﺿﻌﻔﺎ را در ﻣﻌﺮض
ﺗﺤﻘﯿﺮ و ﻇﻠﻢ و ﺗﻌﺪی ﻗﺮار ﻣﯽدادﻧﺪ ،ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻋﺮب در اﺛﻨﺎی ﺑﺎدھﺎی ﺳﮫﻤﮕﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ
دﻧﯿﺎی ﻗﺪﯾﻢ ﻣﯽوزﯾﺪ و آن را ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ﺑﯿﺶ از ﻧﻘﺎط دﯾﮕﺮ از اﻣﻨﯿﺖ و آزادی
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻃﻮاﺋﻒ ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ،ﺗﺎ ﻋﻘﺎﯾﺪ و رﺳﻮم
ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ.
در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب ﻣﺄﻣﻦ ﻣﻠﺖھﺎی ﻣﻈﻠﻮم و ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎی ﻋﺎﻟﯽ آزادﮔﯽ ﺑﻮد و آن
را از آﻻﯾﺶ زﻧﺪﮔﯽ ﻗﺪﯾﻢ ﺑﺮﮐﻨﺎر ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ ،ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﻋﺮﺑﯽ و دﯾﻦ اﺳﻼم ﻇﮫﻮر ﮐﺮد.

Gibbon: Decline and fall of the Roman Empire. CH. L -١

ﺟﻬﺶ اﻋﺮاب ﻣﺴﻠﻤﺎن از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺣﺠﺎز
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اﺳﻼم ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻮری ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻃﻠﻮع ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﮐﯽ
و ﻣﺘﺎﻧﺖ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﺧﻼﻗﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮاﯾﻊ اﻣﺘﯿﺎز داﺷﺖ .اﺳﻼم از ﻧﻈﺮ ﺗﺸﺮﯾﻊ
در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﭘﺮاﮐﻨﺪهی ﻋﺮب ،ﺗﺄﺛﯿﺮی ﺑﺲ ﺑﺰرگ داﺷﺖ.
دﯾﻦ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﻼم ،از ﻗﺒﺎﺋﻞ ﻋﺮب ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﻈﻢ و ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺑﻮﺟﻮد آورد و اوھﺎم و
ﺧﺮاﻓﺎت ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪای داد ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ آﺧﺮﯾﻦ ادراﮐﺎت ﺑﺸﺮی
اﺳﺘﻮار ﺑﻮد.
ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ ادﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﮥ ﻣﻌﻨﻮی دارد ،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ ،و
اﮔﺮ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ اﺣﮑﺎم ﺧﻮد را در ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ ﺑﺮای آن ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪه ،ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺪﯾﺸﻪ و
ﻋﻮاﻃﻒ ﻣﺮدم آن ﭘﯽرﯾﺰی ﮐﻨﺪ ،ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖھﺎ را دارد.
ﭘﯿﺮوزی ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼم ﻧﯿﺰ در ھﻤﯿﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ در ﻃﻮل ﻗﺮنھﺎ دﯾﻦ
اﺳﻼم را ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻮری ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﺸﺘﺮ دوﻟﺖھﺎ و اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
اﺳﻼﻣﯽ درآورده اﺳﺖ .ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻮاﻣﻊ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﻼﻣﯽ،
ھﻤﭽﻨﺎن ﭘﺎیﺑﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از اﺣﮑﺎم و ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼم ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﺎدﮔﺎر  ۱۳ﻗﺮن ﭘﯿﺶ
اﺳﺖ ،ھﻤﯿﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ.
»ادوارد ﮔﯿﺒﻮن« ﺑﺎ ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺗﻌﺠﺐ ﻣﺎ را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ ﺛﺒﺎت
اﺳﻼم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ اﻧﺘﺸﺎر آن .زﯾﺮا آن ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻪ در ﻣﮑﻪ و ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻮد ،ھﻤﭽﻨﺎن
در ﺳﯿﻨﻪھﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ھﻨﺪ و آﻓﺮﯾﻘﺎ و ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ) .(١
و »ﻓﻨﻠﯽ« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﮔﺎھﯽ ﻣﻮرخ از ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ ﺧﻮد ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ در ﭘﯿﺮاﻣﻮن
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدی ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ﺑﺮ ﻋﻘﻮل ﭘﯿﺮوان ﺧﻮد و
اﻋﻤﺎل آنھﺎ ﺗﺴﻠﻂ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺮد ﺑﺰرگ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﻧﻈﺎم دﯾﻨﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺧﻮد ﭘﯽرﯾﺰی ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺮ ﻣﻠﯿﻮنھﺎ ﺑﺸﺮ از ﻧﮋادھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺻﻔﺎت ﻣﺘﻀﺎد
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﭘﯿﺮوزی ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری در ﻣﯿﺎن ﻗﺪﯾﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻠﺖ آﺳﯿﺎﺋﯽ و ﺑﻘﺎی ﻧﻈﺎم
دﯾﻨﯽ وی در ﻗﺮون ﻣﺘﻤﺎدی در ﮐﻠﯿﻪ ﺟﮫﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﯿﺎﻗﺖ و ﮐﻔﺎﯾﺖ
ﮐﻢ ﻧﻈﯿﺮ »ﻟﯿﮑﻮرﮔﺲ« و »اﺳﮑﻨﺪر« در آن ﻣﺮ ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ﺗﮑﻮﯾﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد) .(٢

Gibbon: Ibid; CH. L. -١
Fin lay: Greece under the Romans, CH. V. -٢
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اﯾﻦھﺎ ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﺠﺎﺑﯽ اﺳﻼم در ﺟﮫﺶ اﻋﺮاب اﺳﺖ ،ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻠﺒﯽ ھﻢ وﺟﻮد دارد
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ ﻣﻠﺖھﺎﺋﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﻣﺎده ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر اﺳﻼم ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺜﻼ در
اﯾﺮان ،و در اﻗﻄﺎر دوﻟﺖ روم ﺷﺮﻗﯽ ﺗﻀﯿﯿﻘﺎت دﯾﻨﯽ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﯿﺎﺳﺖ رﺳﻤﯽ دوﻟﺖ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺗﻀﯿﯿﻘﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﭘﯿﺮوان ھﻤﻪ ادﯾﺎن و ﻣﺬاھﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ،ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺮوان
دﯾﻦ ﯾﺎ ﻣﺬھﺒﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ آن را رﺳﻤﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد .وﻟﯽ اﺳﻼم ﺑﺎ ﻧﻌﻤﺖ ﻣﺴﺎﻣﺤﻪ و
آزادی در اﻣﺮ دﯾﻦ وارد اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ﺷﺪ و آزادی ﻋﻘﯿﺪه و ﻣﺮام را اﻋﻼم ﮐﺮد ،ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن
ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﮑﻨﺪ ،آن را ﻋﻤﻠﯽ
ﺳﺎزﻧﺪ .آﻧﮫﻢ در ﻋﺼﺮی ﮐﻪ اﺳﻼم ﺟﻮان ﺑﻮد و ﺟﺎذﺑﻪ ﺣﻤﺎﺳﯽ دﯾﻨﯽ آن در ﻧﻔﻮس ﻋﻤﻮم
ﻃﺒﻘﺎت ﺷﻌﻠﻪ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ.
آری ،اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪ ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮔﻔﺖ ،از ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻓﺘﻮﺣﺎت اﺳﻼﻣﯽ را در ﭘﯽ داﺷﺖ و آن را ﮔﺴﺘﺮش داد و اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻠﻞ ﻣﻐﻠﻮب را ﺑﻪ ﺧﻮد
ﺟﻠﺐ ﻧﻤﻮد.

ﺟﻬﺶ اﻋﺮاب ﻣﺴﻠﻤﺎن از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺣﺠﺎز
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-۲در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ در ﻣﻮﻗﻊ ﻇﮫﻮر اﺳﻼم از اﻧﺤﻼل دوﻟﺖ اﯾﺮان و روم و اﻧﺤﻄﺎط
ﻋﺎﻟﻢ ﻗﺪﯾﻢ و ﺳﺎدﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎع ﻋﺮب ﺑﻪ ﻣﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽدھﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻮاﻣﻞ
ﭘﯿﺮوزی اﺳﻼم را درک ﮐﻨﯿﻢ.
ﮔﯿﺒﻮن اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ را ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﮓھﺎی اﯾﺮان
دوﻟﺖ روم ﺷﺮﻗﯽ را ﺑﻪ ﺳﺘﻮه آورده ،و ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺳﺮﮔﺮم ﺟﺪال ﻃﻮاﯾﻒ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻮد،
ﻣﺤﻤﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ در ﯾﮏ دﺳﺖ و ﻗﺮآن در دﺳﺖ دﯾﮕﺮ داﺷﺖ ﻗﯿﺎم ﮐﺮد ،و
ﺗﺨﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ وﯾﺮاﻧﻪھﺎی ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ و ﺧﺮاﺑﻪھﺎی » ُرم« ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺳﺎﺧﺖ!
در ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺰرگ ﻣﺤﻤﺪ و ﺳﺎدﮔﯽ اﻣﺖ او و روح دﯾﻦ وی اﺳﺒﺎب اﻧﺤﻼل روم
ﺷﺮﻗﯽ و ﺳﻘﻮط آن ﺑﻪ ودﯾﻌﺖ ﻧﮫﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد!
دﯾﺪﮔﺎن ﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﻢ و ھﺮاس اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﻧﻘﻼبھﺎی ﺑﺸﺮ در
روی زﻣﯿﻦ اﺳﺖ) .(١
»ﻓﻦ ﺷﻠﯿﮕﻞ« آن را اﯾﻨﻄﻮر ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻧﺤﻄﺎط روم و ﻓﺴﺎد در ﺑﺎر
ﺑﯿﺰاﻧﺲ و وﯾﺮاﻧﻪ آﺷﻮرﯾﺎن و ھﺮج و ﻣﺮج ﺷﮫﺮھﺎی ﺑﺰرگ آﺳﯿﺎ را ﺑﺎ ﻋﺮب ﺑﺎدﯾﻪﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﻪ
ﺳﺎدﮔﯽ ﺧﻮد را در ﺳﺎﯾﻪ آزادﮔﯽ اﺻﯿﻞ ﺧﻮﯾﺶ ﺣﻔﻆ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺧﻮاھﯿﺪ
دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺷﮏ ﻓﺴﺎد ﻣﻠﺖ ﻋﺮب ﮐﻤﺘﺮ و دوﺳﺘﯽ آنھﺎ ﻣﺤﮑﻤﺘﺮ ﺑﻮد و از ﺷﺨﺼﯿﺖ
ﺑﮫﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﺮب در ﻗﺮون اوﻟﯿﻪ اﺳﻼم ﻋﺰم و ارادهی
ﻋﻈﯿﻤﯽ داﺷﺖ .ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﺻﻔﺎت ﺳﺎده را ﺣﺘﯽ ﺑﻌﺪ از دوران ﺗﻤﺪن آنھﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در
آﻧﺎن ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ) .(٢
در ھﻤﺎن ھﻨﮕﺎم ﮐﻪ ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب ﺑﺎ اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺮو ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،دو دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ
ﻋﺎﻟﻢ ﻗﺪﯾﻢ را ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺮزھﺎ و ﻣﺘﺼﺮﻓﺎت آنھﺎ ،ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب را
در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ دوﻟﺖ اﯾﺮان و روم ،دﺳﺘﺨﻮش اﻧﺤﻼل ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪه
ﺑﻮد .در اﯾﺮان ﻇﻠﻢ و ّ
ﺗﻌﺪی ھﻤﻪ ﻃﺒﻘﺎت را درھﻢ ﻣﯽﮐﻮﺑﯿﺪ ،و ﺗﻤﺎم ﻣﻈﺎھﺮ آزادی را از
ﻣﯿﺎن ﻣﯽﺑﺮد.
دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﻣﻌﺮض زد و ﺑﻨﺪھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﻮﻃﺌﻪھﺎ و ﻣﻄﺎﻣﻊ ﻣﺪﻋﯿﺎن
ﺳﭙﺎھﯿﺎن آنھﺎ را ﺗﺎ دورﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻗﺮار داﺷﺖ .ﺣﻤﺎﺳﻪی ﺟﻨﮕﯽ اﯾﺮان ﮐﻪ
ِ
Gibbon: Ibid; CH. L. -١
Fr. Vonschiegel: Ibid, Kap XII. -٢

١٦

ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم

آﻧﺎﻃﻮﻟﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﺮد ،در آن اﯾﺎم ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪه ﺑﻮد .و ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﻋﯿﺎﺷﯽ و راﺣﺖﻃﻠﺒﯽ در
ارﮐﺎن دوﻟﺖ و ﺳﭙﺎه راه ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
ﻗﺪرت دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻪ ﺑﻮد و از ﻧﮕﺎھﺪاری ﻧﻘﺎط دور دﺳﺖ اﻣﭙﺮاﻃﻮری
ﻧﺎﺗﻮان ﺑﻮد .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺟﮫﺖ آﺷﻮب و ﮐﺸﻤﮑﺶ در ھﻤﻪ ﺟﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ داﺷﺖ.
دوﻟﺖ روم ﻧﯿﺰ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻧﯿﻤﻪی ﻏﺮﺑﯽ آن را ﺑﺮﺑﺮھﺎ ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ و آﻧﭽﻪ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد روم ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻮد .ﺗﻤﺪن روم ﺷﺮﻗﯽ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺪان دوام ﻧﯿﺎﻓﺖ.
اﻣﭙﺮاﻃﻮر »ژوﺳﺘﻨﯿﺎن« در اواﺋﻞ ﻗﺮن ﺷﺸﻢ ﻣﯿﻼدی ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و ﻓﺘﻮﺣﺎت ﺧﻮد
ﺗﻤﺪن روم ﺷﺮﻗﯽ را ﺑﻪ اوج ﺧﻮد رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﭼﯿﺰی ﻧﮕﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺤﻼل و
ﺗﺠﺰﯾﻪ در آن راه ﯾﺎﻓﺖ.
اﻧﻈﻤﻪ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ روﻣﯽ ﺧﻮد ،ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ اﻧﺤﻼل ﺑﻮد! اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﺷﮑﺎف ﺑﯿﻦ ﻃﺒﻘﺎت و اﻓﺮاد را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ روﻣﯽھﺎ ھﻤﻪﮔﻮﻧﻪ
ﺣﻘﻮق ﻣﻨﺎﺻﺐ و اﻣﺘﯿﺎزات را ﻣﯽداد ،و ﺳﺎﯾﺮ رﻋﺎﯾﺎی ﻏﯿﺮ روﻣﯽ دوﻟﺖ را از آن ﻣﺤﺮوم
ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ .ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪی روم)  (١ﺑﻪ دو ﻃﺒﻘﻪی ﺣﺎﮐﻢ و ﻣﺤﮑﻮم ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه
ﺑﻮد .ﺣﺎﮐﻢ روﻣﯽھﺎ و ﻣﺤﮑﻮم ﻏﯿﺮ روﻣﯿﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ آنھﺎ ﺑﻮد .ﻣﻊ اﻟﻮﺻﻒ
از ﺗﻤﺎم ﺣﻘﻮق و اﻣﺘﯿﺎزات ﻣﺤﺮوم ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﺑﺨﺼﻮص در اﯾﺎﻻت دور دﺳﺖ
ﮐﻪ از ﻧﻈﺎرت دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮﮐﻨﺎر ﺑﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﺪ .اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر و
ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ .از اﯾﻨﺮو ﻃﺎﻟﺐ ﻧﺎﺑﻮدی اﺳﺘﺒﺪاد روم ﺑﻮدﻧﺪ و اﻧﺘﻈﺎر روزی را
ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ از زﯾﺮ ﯾﻮغ آن ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﻨﺪ .ﺳﭙﺎھﯿﺎن روم ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻋﺼﺮ ﮐﻪ از آن ﺳﺨﻦ
ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ رﻧﮓ ﻗﻮﻣﯿﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده ﺑﻮد .اﻓﺮاد ﻣﺰدور و ﻣﺮدم ﮐﺸﻮرھﺎی ﻓﺘﺢ
ﺷﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻔﺮات آن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽداد .دوﻟﺖ روم ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﭙﺎه ﭼﺸﻢ دوﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،و
ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد را در ﭘﻨﺎه آن ﻧﮕﺎه دارد .ھﻤﯿﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ زﯾﺎدی ﺑﻪ اﻧﺤﻼل
اﻣﭙﺮاﻃﻮری روم ﮐﺮد؛ زﯾﺮا ﻏﺮور ﻣﻠﯽ ﺳﭙﺎه ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﺑﻮد دﯾﮕﺮ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ

 -١ﺗﺎرﯾﺦھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻠﻤﻪی »روم« را ﺑﺮ رﻋﺎﯾﺎی دوﻟﺖ روم ﺷﺮﻗﯽ ﯾﺎ دوﻟﺖ ﺑﯿﺰاﻧﺲ اﻃﻼق ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ در ﺣﻮادث ﻓﺘﺢ ﺷﺎم و ﻣﺼﺮ و آﺳﯿﺎی ﺻﻐﯿﺮ و ﻣﺤﺎﺻﺮهی ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮔﺎھﯽ ھﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر اﻋﻢ ﺑﺮ ھﻤﻪ ﺳﮑﻨﻪ ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﻤﺎل ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ اﻃﻼق ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺗﻮارﯾﺦ اوﻟﯿﻪ اﺳﻼم ھﻤﻪ ﻣﻠﻞ ﻧﺼﺎرا را روم ﻣﯽداﻧﺴﺖ )اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ج  ۶ص  (۱۰۷وﻟﯽ اﺳﺘﻌﻤﺎل
ﻧﺨﺴﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺻﺤﯿﺢﺗﺮ اﺳﺖ.

ﺟﻬﺶ اﻋﺮاب ﻣﺴﻠﻤﺎن از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺣﺠﺎز
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و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﺎﻟﻢ ﻗﺪﯾﻢ را در وﺣﺸﺖ و اﺿﻄﺮاب ﻓﺮو ﺑﺮد ،و ﻗﺪرت
اﻣﭙﺮاﻃﻮری را ﺗﺎ ﺟﻨﮕﻞھﺎی »اﯾﮕﻮﺳﯿﺎ« و ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎی ﺑﺎﻟﺘﯿﮏ ﮔﺴﺘﺮش دھﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻼوه ﭘﯿﺮوزی ﺟﻨﮕﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ﺟﮫﺎﺗﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﻋﺎرﺿﯽ ﻣﮑﺮر و ﻧﺎﺷﯽ
از آﺷﻨﺎﺋﯽ آنھﺎ ﺑﻔﻨﻮن ﺟﻨﮕﯽ ﻧﺒﻮد.
در واﻗﻊ ﻟﺸﮑﺮی ﮐﻪ از ﺻﺤﺮا ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﻣﻨﻈﻢ و ﺳﺎزﻣﺎن
ﯾﺎﻓﺘﮥ روم و اﯾﺮان ﺑﺮاﺑﺮی ﮐﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺮﺑﺎزان ﻋﺮب ﺗﺠﺎرب ﺟﻨﮕﯽ ﺧﻮد را در
ﺟﻨﮓھﺎی اﯾﺮان آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﺮوزی ﻋﺮب ﺑﺮ ﻣﻠﻞ ﻣﻐﻠﻮب ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺣﻤﺎﺳﻪھﺎی دﯾﻨﯽ و ﺷﻮر ﻣﺬھﺒﯽ
اﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎ اﺧﻼص و از ﺧﻮد ﮔﺬری ﺑﻮده ﮐﻪ روﺣﯿﮥ ﺳﺮﺑﺎزان ﺟﻮان را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد و
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽداد .ھﻤﯿﻦ ﺷﻮر ﻣﺬھﺒﯽ و ﺣﻤﺎﺳﻪھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﺷﺠﺎع روم
را ﻣﻘﮫﻮر ﮐﺮد و ﺗﻮاﻧﺴﺖ آﻧﺎن را ﺳﺮﮐﻮب ﮐﻨﺪ.
اﻃﺎﻋﺖ ﻣﻄﻠﻖ از دﺳﺘﻮرھﺎی اﻣﺮا و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﯿﺰ در ﺻﻔﻮف ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ
ﮐﺎﻣﻼ ﺣﮑﻢﻓﺮﻣﺎ ﺑﻮد ،و اﯾﻦ ﺧﻮد ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺺ ﻓﻨﯽ و آﺷﻨﺎﺋﯽ آنھﺎ را ﺑﻪ ﻓﻨﻮن
ﺟﻨﮓ ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ.
ﺗﺤﺮک و ﺳﺮﻋﺖ ﻧﯿﺰ از اﻣﺘﯿﺎزات ﻓﺘﻮﺣﺎت ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻮد ،و ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ
ﭘﯿﺮوزی آنھﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ .زﯾﺮا ﺷﻮر و ﺷﻮق ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ھﺮ ﻗﺪر زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ ،در
ﺟﻨﮓھﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ وﻗﺘﯽ آﺛﺎر ﺳﺮﻋﺖ و ﺻﺪﻣﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ،
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﻈﻢ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﻨﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ﻣﯽﮔﺮدد.
از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺘﻮﺣﺎت ﺧﻮد ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ از ﺛﻤﺮات
ﺟﻨﮕﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﮫﺮهﺑﺮداری ﮐﻨﻨﺪ و در ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻓﺘﺢ ﺷﺪه ،در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت
دﯾﻨﯽ آنھﺎ را ﻣﺘﻼﺷﯽ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ و ﮔﺮﻓﺘﺎر اﻧﻮاع ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ،و دﺷﻤﻨﯽ و
ﮐﯿﻨﻪﺗﻮزی ﻧﺎﺑﻮدﺷﺎن ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.
ﺳﭙﺎھﯿﺎن روم در اﻏﻠﺐ اﯾﻦ ﺟﻨﮓھﺎ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺮب از ﻟﺤﺎظ ﻓﻨﻮن ﺟﻨﮕﯽ و
آزﻣﻮدﮔﯽ ﺗﻔﻮق داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺎز ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ و زﯾﺎنھﺎ ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ .ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ
ﮐﻪ آنھﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻋﻮاﻃﻒ ﻣﻠﻞ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺳﺎلھﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آنھﺎ ﻇﻠﻢ و ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ
ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ و از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﯽدرﯾﻎ آنھﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدﻧﺪ.
دوﻟﺖ روم ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﮥ ﺳﭙﺎھﯿﺎن اﺳﻼم واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﮓھﺎی اﯾﺮان ،ﻗﻮای
آن را ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺮده و ﻧﻔﻮذ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺷﺎن را ﺑﻪ ﺻﻔﺮ رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،و ﮔﺮوھﯽ از
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ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم

ﺳﺮداران و ﺣﮑﺎم اﯾﺎﻻت ﺑﺮ ﺿﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺳﺮ ﺑﻪ ﺷﻮرش ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،و در ﺻﺪد
ﮐﺴﺐ اﺳﺘﻘﻼل ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﺪتھﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻏﺮور ﻣﻠﯽ در ﻧﻔﻮس زﻋﻤﺎ و ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﻮم ﻓﺮو ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد و ﻣﻄﺎﻣﻊ و
ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺣﮑﻮﻣﺖ داﺷﺖ .ﺑﻪ ﻋﻼوه رﻋﺎﯾﺎی اﺳﺘﺎنھﺎ ﺑﺎ دﯾﺪهی ﺧﺸﻢ
ﺑﻪ ﺗﺴﻠﻂ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻨﺪ؛ زﯾﺮا دوﻟﺖ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺿﻌﻒ ﻗﺪرت ،آنھﺎ را ﺑﻪ
ﺣﮑﺎم و ﻣﺄﻣﻮرﯾﻨﯽ ﺳﭙﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﮫﺎﯾﺖ ﻗﺴﺎوت و ﺷﺪت ﻋﻤﻞ ﺑﺎ آنھﺎ رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﺳﺨﺘﮕﯿﺮی در اﻣﺮ دﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺿﻌﻒ و ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﺑﺎ ﻣﺮدم و ﻋﮑﻠﺲ اﻟﻌﻤﻞ آنھﺎ
ﺳﻮء ﻇﻦ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی را در دل ﻣﺮدم
ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺗﺨﻢ ﮐﯿﻨﻪ و ِ
ﺑﺬر ﻣﯽﻧﻤﻮد .ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎی ﯾﮫﻮد در ﻣﺼﺮ و ﺷﺎم و ﺑﺰرﮔﺎن ﻧﺼﺎرا ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮدﻧﺪ
ﻣﺬھﺐ رﺳﻤﯽ دوﻟﺖ را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﺧﺸﻦ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ آن ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ھﻢ آنھﺎ را در اﯾﻦ دﺷﻤﻨﯽ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺳﻼم ﻇﮫﻮر ﮐﺮد ﺳﯿﻞ ﻓﺘﻮﺣﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻃﺮف اراﺿﯽ دوﻟﺖ روم
ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪ ،و از ھﺮ ﺟﮫﺖ آن را آﻣﺎده ﭘﯿﺮوزی ﯾﺎﻓﺖ.
روﺣﺎﻧﯿﻮن و زﻋﻤﺎی ﻧﺼﺎرا و ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻠﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﺣﮑﻢ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﮥ دوﻟﺖ
ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﯿﺰان اﻋﺘﺪال ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻟﺰوم
ﺗﺴﻠﻂ ﺧﻮد و اﺣﮑﺎم دﯾﻦﺷﺎن اﮐﺘﻔﺎ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ.
در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻓﺘﻮﺣﺎت ﺧﻮد ،ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎی واﻻﺋﯽ از اﻋﺘﺪال و ﮐﻒ ﻧﻔﺲ و
دوری از ﻣﻌﺎﺻﯽ و رﻓﺘﺎر وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻨﮓ آن را ﺳﯿﺎه ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ً
ﻣﺜﻼ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮﺻﺪﯾﻖ Óﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎزان اﺳﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪﮐﻪ »ﺧﯿﺎﻧﺖ
اﻋﻀﺎء ﺑﺪن ﮐﺴﯽ را ﻗﻄﻊ ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﮐﻮدﮐﺎن و ﭘﯿﺮان و
ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﮐﺴﯽ را ﺑﻪ زﻧﺠﯿﺮ ﻧﮑﺸﯿﺪ،
ِ
زﻧﺎن را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻧﺮﺳﺎﻧﯿﺪ .ﻧﺨﻞھﺎ را ﻗﻄﻊ ﻧﮑﻨﯿﺪ و آن را ﻧﺴﻮزاﻧﯿﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ھﯿﭻ درﺧﺘﯽ
را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﯿﺪ ،ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﮔﺎو و ﺷﺘﺮ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﺷﺖ آنھﺎ ،ﺗﻠﻒ ﻧﮑﻨﯿﺪ«) .(١
ﯾﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق Óﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺮدم ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس وارد آن ﺷﮫﺮ
ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻗﺮار داد ﭘﯿﻤﺎن ﺻﻠﺢ آن را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﮕﯿﺮد ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺳﺎدﮔﯽ وارد
ﻣﯽﮔﺮدد و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎﻧﺶ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻻزم ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻋﻘﺐزده
و ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺎﺗﺢ ﺑﻮد در ﭘﯿﻤﺎن ﺻﻠﺢ ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺖ» :اھﺎﻟﯽ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺟﺎﻧﯽ
 -١ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ج  – ۲ﻗﺴﻢ دوم ص .۶۵

ﺟﻬﺶ اﻋﺮاب ﻣﺴﻠﻤﺎن از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺣﺠﺎز

١٩

ﺧﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ ،زﻧﺎن و ﻓﺮزﻧﺪانﺷﺎن ﻣﺼﻮن ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد .ﮐﻠﯿﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎھﺎ و ﻣﻌﺎﺑﺪ آنھﺎ ﻧﯿﺰ
در اﻣﺎن ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ،ﻧﻪ ﮐﺴﯽ در آن ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد و ﻧﻪ وﯾﺮان ﻣﯽﺷﻮد«.
ﻋﻤﺮ در »ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻗﯿﺎﻣﺖ« ﻧﻤﺎز ﻧﺨﻮاﻧﺪ ،ﻣﺒﺎدا ﺑﻌﺪھﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ آن را
از ﭼﻨﮓ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن درآورﻧﺪ) .(١
ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮاﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﻮارد را ﮐﻪ در ﺳﯿﺮ ﻓﺘﻮﺣﺎت اوﻟﯿﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺧﻮﻧﺮﯾﺰیھﺎ و وﯾﺮاﻧﯽھﺎ و ﻏﺎرﺗﮕﺮیھﺎی ﮐﻪ در ﮔﺮﻣﺎﮔﺮم ﺟﻨﮓھﺎی اﯾﺮان
ﻗﺒﻞ از ﺣﻤﻠﮥ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺳﺮﺑﺎزان آﻧﺎن ﺑﻪ وﻗﻮع ﻣﯽﭘﯿﻮﺳﺖ ،ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ و
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﻗﯿﺼﺮھﺎ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاران و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ آنھﺎ در اﻗﻠﯿﻢھﺎی ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﮥ ﺧﻮد،
ﺑﺎ ﭼﻪ ﺷﮑﻮه و ﺟﻼﻟﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ از روﺑﺮوﺷﺪن ﺑﺎ ﻣﻠﺖ ﯾﺎ ﮔﻮشدادن ﺑﻪ
دادﺧﻮاھﯽ آنھﺎ ﺳﺮ ﺑﺎز ﻣﯽزدﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ آن را ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎنھﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﻓﺎﺗﺢ اﺳﻼم
ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و دادﺧﻮاھﯽ آﻧﺎن و ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ از ﻣﺮدم ﮐﺸﻮرھﺎی ﻓﺘﺢ ﺷﺪه در ﻗﺒﺎل
ﻣﻈﺎﻟﻢ ﻋﻤﺎل اﻣﭙﺮاﻃﻮر و اﻓﺴﺮان و ﺳﺮداران وی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآوردﻧﺪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﻋﺪل و ﻇﻠﻢ ،اﻋﺘﺪال و ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ ،ﻋﻔﺖ و ﺑﯽﻋﻔﺘﯽ ،ﻣﺴﺎﻣﺤﻪ و
ﺑﯽرﺣﻤﯽ ﺑﻮد ،ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ راهھﺎی ﻓﺘﺢ و ﻓﯿﺮوزی را ﺑﺮای
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ھﻤﻮار ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ ،و ﺑﻪ آنھﺎ ﻣﯿﺪان ﻣﯽداد ﮐﻪ ﻣﻠﺖھﺎی ﺳﺘﻤﺪﯾﺪهی ﻣﻤﺎﻟﮏ
ّ
ﻣﻔﺘﻮﺣﻪ را از ﻗﯿﺪ ِرﻗﯿﺖ  ٢و ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ آزاد ﺳﺎزﻧﺪ و اﻋﺘﻤﺎد آنھﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮد ﺟﻠﺐ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻮع اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ در ﺳﺎﯾﻪی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای
ﺧﻮد ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ؛ زﯾﺮا ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺟﺒﺮ و ﻇﻠﻤﯽ را ﮐﻪ دﺷﻤﻦ ﻓﺎﺗﺢ ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﮐﺸﻮر
ﻣﻔﺘﻮح داﺷﺖ ،ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﻧﯿﺎورده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻠﻞ ﻣﻐﻠﻮب را در ﺑﯿﻢ و ھﺮاس ﻗﺮار ﻧﻤﯽدادﻧﺪ.
ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﺧﻮاھﯿﻢ دﯾﺪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪ و ﻣﺴﺎﻣﺤﻪ را ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺟﻨﮓھﺎی
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺧﻮد ﻣﻌﻤﻮل ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺤﯽ و ﯾﮫﻮدی ،ھﻤﺎن آزادی را
داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن دارا ﺑﻮد .ﻣﻠﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻮارد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ دﯾﻦ و آداب
و رﺳﻮم ﺧﻮد را در ﺳﺎﯾﻪی ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻓﺎﺗﺢ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ ،اواﻣﺮ دوﻟﺘﯽ ھﻢ ﺑﺎ
ﻣﺴﺎوات و اﻋﺘﺪال ﻣﯿﺎن آنھﺎ ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺖ.
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ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم

آﺛﺎر اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﯿﺰ در ﻧﻘﺎﻃﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻓﺘﺢ ﺗﺤﺖ ﻗﯿﻤﻮﻣﯿﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن واﻗﻊ ﻣﯽﺷﺪ
روﺷﻦ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻣﻔﺘﻮﺣﻪ ﭘﺲ از ﻓﺘﺢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﮑﻤﯽ اﺳﺘﻮار
ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ،و ﻧﺎراﺣﺘﯽھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻏﻠﺒﻪی ﻓﺎﺗﺤﺎن اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽﺷﺪ.
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺟﮫﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ در آن اوﻗﺎت ،در ﺟﺒﮫﻪھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮﮔﺮم ﺟﻨﮓ
ﺑﻮدﻧﺪ ،در ھﻤﺎن ﺣﺎل ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻣﻮر ﻧﻘﺎط ﻓﺘﺢ ﺷﺪه و آﻣﺎدهﺳﺎﺧﺘﻦ آن ﺟﮫﺖ ﭘﺬﯾﺮش
اﺣﮑﺎم ﻋﺎدﻻﻧﻪی اﺳﻼم ،ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .اﯾﻦھﺎ ﻋﻮاﻣﻞ و ﻣﻮاردی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻓﺘﻮﺣﺎت
اوﻟﯿﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﻣﺪ .راهھﺎی آن ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ .در ﺳﺎﯾﻪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ و
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖھﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺷﺮق و ﻏﺮب ﺟﮫﺎن ﻗﺪﯾﻢ را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف آورﻧﺪ ،و
درﯾﺎھﺎ را در ﻧﻮردﯾﺪه و از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻏﺮب ﺗﺎ ﻗﻠﺐ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻣﺴﯿﺤﯽﻧﺸﯿﻦ )اروﭘﺎ( را در ﮐﻤﺘﺮ از
ﯾﮏ ﻗﺮن ﺑﭙﯿﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻓﺘﻮﺣﺎت اﺳﻼﻣﯽ دﯾﺮی ﻧﭙﺎﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﺎﻧﺪ ،و اﯾﻦ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
در ﺳﺎﯾﻪی دوﻟﺖ وﺳﯿﻊ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮﺷﯽ و آﺳﺎﯾﺶ ﮔﺬراﻧﺪﻧﺪ.
در آن ھﻨﮕﺎم ﺑﻮد ﮐﻪ دوﻟﺖ روم ﺷﺮﻗﯽ و ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮد را آﻣﺎدهی دﻓﺎع و
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﮐﻨﺎر دﯾﻮارھﺎی ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ
ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﻧﺪ و دروازهی اروﭘﺎ از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﺮق ﺑﻪ روی آنھﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﺮای
دوﻣﯿﻦ ﺑﺎر در دﺷﺖھﺎی »ﺗﻮر« ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﮫﯿﺪان اﺳﻼم واﻗﻊ در ﺧﺎک ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺷﮑﺴﺖ
آنھﺎ روی داد ،و ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻓﺘﻮﺣﺎت اﺳﻼﻣﯽ در اوﭘﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﺎﻧﺪ.
اﺳﻼم از اروﭘﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﺑﺎزﮔﺸﺖ .اﻣﭙﺮاﻃﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺘﻼﺷﯽ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻠﻮک
اﻟﻄﻮاﺋﻒ و دول ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ درآﻣﺪ ،و ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ زﻣﺎن ﻓﺘﻮﺣﺎت درﺧﺸﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ
ﮐﻪ داﺷﺖ ،ﺳﭙﺮی ﮔﺮدﯾﺪ.

ﺳﯿﺎﺳﺖ دﯾﻨﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﺟﻨﮓ ﺻﻠﺢﺟﻮﯾﺎﻧﮥ اﺳﻼم در ﻋﺎﻟﻢ ﻗﺪﯾﻢ
اﮔﺮ ﺧﺎرجﺷﺪن ﻋﺮب ﻣﺴﻠﻤﺎن از ﺑﯿﺎﺑﺎن و ﺑﺎدﯾﻪﮔﺮدی و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ درﺧﺸﺎن
ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﻠﺖ ﻧﻔﺮات و ﻧﻘﺺ ﻓﻨﯽ ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﺟﻨﮓ دو اﻣﭙﺮاﻃﻮری از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ دول
ﻋﺎﻟﻢ ﻗﺪﯾﻢ ﯾﻌﻨﯽ دوﻟﺖھﺎی اﯾﺮان و روم رﻓﺘﻨﺪ ،و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﻗﺮن ،دوﻟﺘﯽ
ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺖ ﺑﺮ وﯾﺮاﻧﻪھﺎی آن ﺑﻨﺎ ﮐﻨﻨﺪ ،اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از اﻣﻮر دھﺸﺖاﻧﮕﯿﺰ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ،
ﭘﯿﺮوزی اﺳﻼم ﺑﺮ ادﯾﺎن ﻗﺪﯾﻢ و ﺗﺼﺮف ﺳﺮﯾﻊ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻣﻔﺘﻮﺣﻪ ﻧﯿﺰ از ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰﺗﺮﯾﻦ
وﻗﺎﯾﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ.
ھﺮﮔﺎه ﭘﯿﺮوزی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺮون از اراده و ﺗﺪﺑﯿﺮ
آنھﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺟﮫﺎﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اوﺿﺎع زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻠﻞ ﻣﻔﺘﻮﺣﻪ و اﺣﻮال اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ زﯾﺮ ﭘﺮﭼﻢ اﺳﻼم درآﻣﺪﻧﺪ ،و ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﺼﻮﺻﺎﯾﺖ ﻓﺮدی و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آنھﺎﺳﺖ.
در ﻃﻮﻣﺎرھﺎی دﻋﻮت اﺳﻼﻣﯽ ،از آن ھﻤﻪ وﻗﺎﯾﻊ اﺳﻒاﻧﮕﯿﺰ و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰیھﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻇﮫﻮر اﮐﺜﺮ ادﯾﺎن ﻗﺪﯾﻢ ﻣﻘﺎرن ﺑﻮد ،و آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻻﺧﺺ در ﻗﺮون ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﺼﺮاﻧﯿﺖ
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ،اﺛﺮی ﻧﯿﺴﺖ .دﻋﻮت اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ وﺳﺎﺋﻞ ﺻﻠﺢﺟﻮﯾﺎﻧﮥ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد اﻧﺘﺸﺎر
ﯾﺎﻓﺖ .ﭘﯿﺮوزی آن ھﻢ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ادﯾﺎن و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺛﺒﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﻣﻮرخ اروﭘﺎﺋﯽ )ﻓﻦ ﮔﺖ اﺷﻤﯿﺖ( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﺳﺘﻘﺒﺎل دﺳﺘﻪﺟﻤﻌﯽ ﻣﻠﺖھﺎ ﺑﺮای
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ دﯾﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻓﺘﻮح ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ ،ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻧﯿﺎی
ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻧﺪاﺷﺖ .وﻟﯽ اﺳﻼم در اﯾﻦ ﭘﯿﺮوزی ﮔﻮی ﺳﺒﻘﺖ را از ھﻤﻪ رﺑﻮد«.
»دوزی« ﻣﻮرخ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ ﻏﻠﺒﻪ و ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺟﻨﮓ اﺳﻼم
آﺷﮑﺎر ﺷﺪ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ داﻧﺴﺘﯿﻢ دﯾﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﭼﯿﺰی را ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﮑﺮده
اﺳﺖ) .(١
در واﻗﻊ دﻋﻮت اﺳﻼﻣﯽ از روز ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺴﺎﻣﺢ و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﻣﻌﻨﻮﯾﺎت
اﺳﺘﻮار ﺑﻮد .ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮫﻮد و ﻧﺼﺎرا ،ﯾﻌﻨﯽ ﭘﯿﺮوان ﮐﺘﺎبھﺎی آﺳﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﻼم
اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﺲ آنھﺎ داﺷﺖ.
Dozy: Essai Sur I'islamisme -١
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ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم

ﯾﮫﻮدﯾﺖ و ﻧﺼﺮاﻧﯿﺖ در وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﻋﺮﺑﯽ ﻇﮫﻮر ﮐﺮد و اﺳﻼم از ﺻﺤﺮا ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ،
آﺋﯿﻦ اﮐﺜﺮ ﻣﻤﺎﻟﮑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻓﺘﺢ ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﺟﺰﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ دﯾﻦ
ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ واﺟﺐ داﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺗﺎ از اﯾﻦ راه ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﺷﻌﺎﺋﺮ آنھﺎ ﻣﺤﻔﻮظ
ﺑﻤﺎﻧﺪ.
اﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز در ﺑﺎدی اﻣﺮ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﯾﮫﻮد و ﻧﺼﺎرا ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﭼﯿﺰی ﻧﮕﺬﺷﺖ ﮐﻪ در
ھﻤﺎن زﻣﺎن ﺣﯿﺎت ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوان ﺳﺎﯾﺮ ادﯾﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﺤﺮﯾﻦ و زردﺷﺘﯿﺎن
اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ.
ﺑﻌﺪھﺎ اﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺮﺑﺮھﺎی اﻓﺮﯾﻘﺎ رﺳﯿﺪ ،و ﺑﺮﺑﺮھﺎ ﻧﯿﺰ در ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺰﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
آزادی ﺷﻌﺎﺋﺮ و ﻋﻘﺎﯾﺪﺷﺎن در ردﯾﻒ ﯾﮫﻮد و ﻧﺼﺎرا و زردﺷﺘﯽھﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﻇﺎھﺮ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ھﻤﻮاره ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﺮ ﻗﺒﺎﺋﻞ ﺑﺮﺑﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ داﺷﺖ ،و دﯾﻦ ﺑﺮﺑﺮھﺎ ﭘﯿﺶ
از ﻓﺘﺢ روم ھﻤﺎن ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﻮد .وﻟﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ُرم ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮ »ﺑﺮﺑﺮھﺎ« ﻧﺼﺮاﻧﯿﺖ
را ﺑﺮ آنھﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮد ،و اﯾﻦ ﮐﯿﺶ از ﻗﺮن ﭼﮫﺎرم ﻣﯿﻼدی در ﻣﯿﺎن اﮐﺜﺮ ﺳﺎﮐﻨﺎن اﻓﺮﯾﻘﺎ
ً
اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ .و ﻧﯿﺰ ﻇﺎھﺮا ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﭘﯿﺶ از ﻓﺘﺢ اﺳﻼﻣﯽ ﭘﯿﺮو دﯾﻦ ﯾﮫﻮد ﺑﻮدﻧﺪ) .(١
ﺑﻪ ھﺮﺣﺎل آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺴﺎﻣﺢ دﯾﻦ و ﺣﺮﯾﺖ و آزادی اﺳﻼم ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﻪ
ﻣﻠﻞ ﻣﻔﺘﻮﺣﻪ ﺑﻮد .در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻠﺖھﺎ ،ﺑﺴﯿﺎری ھﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ھﻨﻮز ﺷﻌﺎﺋﺮ ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن
داﺷﺘﻨﺪ.
ﮔﻠﺪزﯾﮫﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﺳﻼم اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻋﺎﻟﯽ ،ﻧﯿﺮوﺋﯽ ﺟﮫﺎﻧﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .در ﻗﺮون ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ آن ﯾﮏ اﻣﺮ ﺣﺘﻤﯽ ﻧﺒﻮد؛ زﯾﺮا ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﯾﮕﺎﻧﻪ اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﮐﯿﺶ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﺘﺐ آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮد اﺳﺘﻮار ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮫﻮد و ﻧﺼﺎرا و زردﺷﺘﯽ ،ھﺮﮔﺎه »ﺟﺰﯾﻪ« ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از آزادی ﺷﻌﺎﺋﺮ
ﺧﻮد و ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖ اﺳﻼم ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﺳﻼم ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ھﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻪ ھﺴﺖ در اﻋﻤﺎق ﺟﺎنھﺎی آنھﺎ ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ
در ﺻﺪد ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻇﺎھﺮ ﺑﺮ آنھﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺘﯽ اﺳﻼم در اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎی دوری ھﻢ رﻓﺖ .ﻣﺜﻼ در ھﻨﺪ ﺷﻌﺎﺋﺮ و ﻣﻌﺘﻘﺪات ﻗﺪﯾﻤﯽ در ﺳﺎﯾﮥ ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﺳﻼﻣﯽ ھﻤﭽﻨﺎن در ﻣﻌﺎﺑﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻮد) .(٢

 -١ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ج  ۶ص .۱۰۷
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»دوزی« در آﻧﺠﺎ ﮐﻪ از ﻓﺘﺢ اﻧﺪﻟﺲ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ از اﯾﻦ ﺗﺴﺎﻣﺢ دﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ» .وﺿﻊ ﻧﺼﺎرا در ﺳﺎﯾﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻃﻮری ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ً
ً
آﻧﭽﻪ ﻗﺒﻼ داﺷﺘﻨﺪ ﺷﮑﻮهھﺎی زﯾﺎدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﻀﺎﻓﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺴﺎﻣﺤﻪ
زﯾﺎدی ﻧﺸﺎن ﻣﯽدادﻧﺪ .در اﻣﻮر دﯾﻨﯽ ﺑﻪ ھﯿﭽﮑﺲ ﺳﺨﺖ ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﻧﺼﺎرا در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺣﻖﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ آنھﺎ ﻓﻘﻂ ﻓﺎﺗﺤﺎن
اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺴﺎﻣﺢ و ﻋﺪل آنھﺎ ﺳﺘﻮدهاﻧﺪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ آنھﺎ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ژرﻣﻦھﺎ و ﻓﺮاﻧﮏھﺎ داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺗﺴﺎﻣﺢ دﯾﻨﯽ ﯾﮑﯽ از اﺻﻮل ﺛﺎﺑﺖ و ﭘﺎﯾﻪھﺎی ﻣﺤﮑﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ دﯾﻨﯽ
اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺼﺮ ﺧﻮد ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻌﺪھﺎ ﻧﯿﺰ ﺣﺪود آن ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﯾﺎﻓﺖ ،ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ از آﻧﭽﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﻧﻈﺮ داد و ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ ﻣﻌﻤﻮل ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ ھﻢ
ﺗﺠﺎوز ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﺗﺴﺎﻣﺢ ﮔﺮﭼﻪ ﻧﺴﺒﯽ اﺳﺖ و ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ آزادی دﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ »ﺟﺰﯾﻪ«
دارد ،وﻟﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ در اﻋﺼﺎر ﺗﺎرﯾﮏ ﮐﺸﻤﮑﺶھﺎی دﯾﻨﯽ ،ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎزهای
ﺑﻮد .ﮐﺸﻤﮑﺶھﺎﺋﯽ ﮐﻪ آﺗﺶ آن ﺟﺰ ﺑﺎ ﺳﯿﻞھﺎی ﺧﻮن ﻓﺮو ﻧﻤﯽﻧﺸﺴﺖ ،و دوﻟﺖ ﻓﺎﺗﺢ
دﯾﻦ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﻠﺖھﺎی ﻣﻐﻠﻮب اﻣﻼء ﻣﯽﮐﺮد و اﮐﺘﻔﺎ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺷﻌﺎﺋﺮ و اﻋﺘﺮاف ﻟﻔﻈﯽ
آنھﺎ ﻧﻤﯽﻧﻤﻮد ،و در اﯾﻦ راه از ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺳﺨﺘﮕﯿﺮی ﻓﺮوﮔﺬار ﻧﻤﯽﮐﺮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ دو اﻣﺘﯿﺎز ﯾﺎ دو ﻧﻌﻤﺖ را ﺑﺮای ﻣﻠﺖھﺎی ﻣﻐﻠﻮب ارﻣﻐﺎن آورد:
ﯾﮑﯽ ﻧﻌﻤﺖ ﺗﺴﺎﻣﺢ و آزادی دﯾﻨﯽ ،و دﯾﮕﺮ ﻧﻌﻤﺖ اﺣﮑﺎم ﻋﺎدﻟﻪ و ﻣﻌﺘﺪل ﺑﻮد ﮐﻪ اﺻﻮل و
ﺣﺪود ﻣﻌﯿﻨﯽ را ﺑﺮای آنھﺎ ﻣﻘﺮر ﻣﯽداﺷﺖ و ھﻤﯿﻦ ﺗﺴﺎﻣﺢ و ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﯿﺰ اﺛﺮ ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ
در ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻓﺘﻮﺣﺎت اﺳﻼﻣﯽ داﺷﺖ.
آﯾﺎ ﺑﻌﺪ از آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺟﺎ دارد ﮐﻪ ﻣﺎ ﺳﺌﻮال ﮐﻨﯿﻢ :ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﻼم ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﺎرق
اﻟﻌﺎده در ﺑﯿﻦ ﻣﻠﺖھﺎی ﻣﻐﻠﻮﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ؟ و ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻠﻞ ﻣﻐﻠﻮﺑﻪ ﺑﺎ
ھﻤﻪ ﺣﺮﯾﺖ و آزادی ﻣﺬھﺒﯽ از دﯾﻦ ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﮑﺸﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﮕﺮوﻧﺪ،
ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﻼﻣﯽ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺴﺎﻣﺢ و ﻣﺪارای ﺧﻮد ﺗﻮﻓﯿﻖ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ در ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ
ﻗﺮن ﻣﻠﺖھﺎی ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ را در اﯾﺮان و ﺷﺎم و ﻣﺼﺮ و آﻓﺮﯾﻘﺎ و اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﭘﺪﯾﺪ آورد.
اﯾﻦ ﺑﺮﺗﺮی و ﭘﯿﺮوزی ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ ﻧﺘﯿﺠﮥ ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ رﻋﺎﯾﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد را از آن ﺑﺮﺧﻮردار ﺳﺎﺧﺖ.
***
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ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم

ﭘﯿﺮوزی اﺳﻼم در ﺷﺎم و ﻣﺼﺮ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ و آﺳﺎنﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻣﻔﺘﻮﺣﻪ اﻧﺠﺎم
ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ھﻨﮕﺎم ﻓﺘﺢ ﻣﺼﺮ و ﺷﺎم ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،در آن ﮐﺸﻮرھﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ داﺷﺖ،
وﻟﯽ ﻃﻮری ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آﺗﺶ و ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻧﺎﺑﻮد ﮔﺮدد .اﺧﺘﻼف و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ در ارﮐﺎن
آن رﺧﻨﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﭘﺎﯾﻪھﺎی آن ﻣﺘﺰﻟﺰل و ﺳﻘﻒھﺎﯾﺶ ﺳﺴﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻃﻮاﯾﻒ و
ﻣﺬاھﺐ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ،ﺧﺼﻮﻣﺖ و دﺷﻤﻨﯽ ﻣﯿﺎن آنھﺎ راه ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻇﻠﻢ و
ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﮐﺸﻤﮑﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ داﺷﺖ.
ﭘﯿﺮوزی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ دﻧﯿﺎی ﻗﺪﯾﻢ ﺑﺎ آن ﺳﺮﻋﺖ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ ،دﻟﯿﻞ ﺑﺎرز
ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی اﺳﻼم و ﺑﺮﺗﺮی دﻋﻮت آن ﺑﻮد .ﭼﻨﺎنﮐﻪ ھﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﺪاﻟﺖ و ﻣﺪارا و ﻋﻔﺖﻧﻔﺲ
و وارﺳﺘﮕﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺎرن آن ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺎﺗﺤﺎن اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻣﻔﺘﻮﺣﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﺪ،
ً
دﻟﯿﻞ ﻗﺎﻃﻌﯽ ﺑﺮ ﺳﺘﻤﮑﺎری ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ در آن اﻋﺼﺎر ﺑﻮد .ﻣﻀﺎﻓﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ
ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻋﺪاﻟﺖ و ﺑﺮادری ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ واﻗﻌﯽ ﺧﻮد ﻧﺒﻮد.
آﯾﺎ اﯾﻦھﺎ ھﻤﮕﯽ ﺷﻮاھﺪ زﻧﺪه و ﻋﻤﯿﻘﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ دﯾﻦ ﺟﺪﯾﺪ ،ﺑﺮای ﭘﯿﺮوی ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ
اﺳﺖ و ﺗﻨﮫﺎ دﯾﻦ ﺣﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوز ﻣﯽﮔﺮدد؟ ﭼﺮا ،اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ در آن ﻋﺼﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ در
دلھﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد.
اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻣﻌﺠﺰات ﺗﯿﺮ ﻣﺴﻤﻮﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﮥ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺧﻮرد و آن را ﻋﻘﺐ زد؛ زﯾﺮا
ﺣﺘﯽ ﻣﻌﺠﺰهای رخ ﻧﺪاد ﮐﻪ دﺷﻤﻨﯽ اﺳﻼم را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ از ﻣﯿﺎن ﺑﺒﺮد ،و ھﯿﭻ
ﺻﺎﻋﻘﻪای ﺟﻠﻮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ آن ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﺪت ﯾﮏ ﻗﺮن ﻋﺎﻟﻢ ﻗﺪﯾﻢ را اﺷﻐﺎل
ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻧﮕﺮﻓﺖ!
ﭘﯿﺮوزی اﺳﻼم در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻣﻔﺘﻮﺣﻪ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد .ﻓﯿﻠﺴﻮف »ﻓﻦ ﺷﻠﯿﮕﻞ«
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ دﯾﻦ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﻼم و ﻓﺘﻮﺣﺎت ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را در ﭘﺮﺗﻮ اﯾﻦ ﻣﮫﺎﺟﺮت ﺟﺪﯾﺪ،
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دھﯿﻢ؛ زﯾﺮا ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ھﺠﺮت ﮐﺮدﻧﺪ .و اﯾﻦ
ﻣﮫﺎﺟﺮت در آﺳﯿﺎ و اﻓﺮﯾﻘﺎ اﻧﻘﻼب ﺑﺰرﮔﯽ در ﺣﮑﻮﻣﺖ و زﺑﺎن و ﻧﻈﺎمھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻠﻞ
ﻣﻐﻠﻮب ﭘﺪﯾﺪ آورد ،اﯾﻦ اﻧﻘﻼب از آﻧﭽﻪ ﺟﻨﮓھﺎی ﻗﺒﺎﺋﻞ ﺟﺮﻣﻨﯽ در اروﭘﺎ ﺑﻮﺟﻮد آورد،
ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﺑﻮد) .(١
آﯾﺎ اﻧﺘﺸﺎر اﺳﻼم ﺑﺎ آن ﺳﺮﻋﺖ ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده در ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻣﻔﺘﻮﺣﻪ ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ
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ﺳﯿﺎﺳﺖ دﯾﻨﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﺟﻨﮓ ﺻﻠﺢ ﺟﻮﯾﺎﻧﮥ اﺳﻼم در ﻋﺎﻟﻢ ﻗﺪﯾﻢ
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ً
ﺧﻼﻓﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺷﺨﺼﯽ درآﻣﺪ،
ً
ھﻤﺂھﻨﮓ ﺑﻮد؟ ﻇﺎھﺮا در ﺑﺴﯿﺎری از اوﻗﺎت ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
اﺳﻼم ﮔﺎھﯽ ﺑﺮای ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺎدی دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ زﯾﺎنھﺎ را در ﺑﺮ داﺷﺖ ،ﯾﮑﯽ از
درآﻣﺪھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺰﯾﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻘﺪار ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﯾﮫﻮد و ﻧﺼﺎرا و ﻣﺠﻮس ﺗﻌﻠﻖ
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .آن ھﻢ در ﺑﯿﺸﺘﺮ اوﻗﺎت ﺑﺎ اﻋﺘﺪال و ﻣﺪارا ھﻤﺮاه ﺑﻮد .ﻣﺜﻼ ﺟﺰﯾﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ
ﻣﺮدان ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و دﺧﺘﺮان و زﻧﺎن و ﭘﯿﺮان از آن ﻣﻌﺎف ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺗﺎزه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار و ﺗﺤﺼﯿﻞ آن ﻧﯿﺰ ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺆدﯾﺎن ﻗﺒﻞ از ھﺮﭼﯿﺰ از ﻏﻠﻪ
اراﺿﯽ ﺧﻮد ﻣﻘﺪاری ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻌﺎﺑﺪ و ﻣﺨﺎرج ﺧﻮد را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮدارﻧﺪ ،و ﺣﺘﯽ
) (١
ﻣﺪارای در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﮔﺎھﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻮﺗﺎھﯽ در اﺻﻞ ﭘﺮداﺧﺖ آن ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ!
***
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺘﻮﺣﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺖ ،ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ و ﺳﭙﺎه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺴﯿﺎر
زﯾﺎدی ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ ،و ﺧﻼﻓﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ آن ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ ﺑﺎ ھﻤﻪ اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺎدی آن اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﺮد ،اﺗﻔﺎق ﻧﯿﺎﻓﺘﺎد ﮐﻪ
دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﺨﺘﯽ در ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮد ،ھﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺘﺸﺎر دﯾﻦ دوﻟﺖ ﻣﯽﺷﺪ و
ﻧﻔﻮس ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ازدﯾﺎد ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ.
ﺣﺘﯽ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﻌﺰﯾﺰ رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر اﺳﻼم ﻋﻨﺎﯾﺘﯽ ﺧﺎص داﺷﺖ ،در
ﺳﺮاﺳﺮ ﻗﻠﻤﺮو اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺰﯾﻪ را ﻣﻠﻐﯽ ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﯿﺎن آنھﺎ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺻﻞ ﻣﺴﺎوات
ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﻮد.
از آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره از ول ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﮑﯽ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ »ﺣﯿﺎن ﺑﻦ ﺷﺮﯾﺢ« واﻟﯽ
َ
ﻣﺼﺮ ﻧﻮﺷﺖ :ﺟﺰﯾﻪ را از آنھﺎ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮدار؛ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :فإِن
َ ُ ْ َ َ َ ُ ْ َّ َ ٰ َ َ َ َ ُ ْ َّ َ ٰ َ َ َ
خ ُّلوا ْ َسبيلَ ُه ۡم إ َّن ٱ َّ َ
� َ� ُفورَّ ٞرح ٞ
ِيم ] ﴾٥اﻟﺘﻮﺑﺔ[٥ :
تابوا وأقاموا ٱلصلوة وءاتوا ٱلزكوة ف
ِ ۚ ِ
»اﮔﺮ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﻤﺎز ﮔﺰاردﻧﺪ و زﮐﺎت دادﻧﺪ آنھﺎ را رھﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﺸﻨﺪه
ﻣﮫﺮﺑﺎن اﺳﺖ«.
ﺣﯿﺎن ﺑﻦ ﺷﺮﯾﺢ در ﺟﻮاب ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﻧﻮﺷﺖ» :اﺳﻼم ﺑﺎ اﯾﻦ ﻃﺮز ﺟﺰﯾﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ
زﯾﺎن دﯾﺪه و ﺧﺰﯾﻨﻪھﺎی دوﻟﺘﯽ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ«.

 -١ﻓﺘﺢ ﻣﺼﺮ ص  ۱۵۳و .۱۵۴
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ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ در ﺟﻮاب وی ﻧﻮﺷﺖ» :ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻗﺒﻮل اﺳﻼم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ از
ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺟﺰﯾﻪ ﻣﻌﺎف ﮐﻦ ،ﻧﻔﺮﯾﻦ ﺧﺪا ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﺎد .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ  Ìرا ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ راھﻨﻤﺎی
ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ آﻧﮑﻪ ﺛﺮوت ﺑﯿﻨﺪوزد) .(١
ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ در روزﮔﺎر ﻧﺨﺴﺖ اﺳﻼم ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻣﻔﺘﻮﺣﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﺮد و ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد
ﺧﻮد زﯾﺎن ﺑﻪﺑﯿﻨﺪ و ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻓﺸﺎری وارد ﻧﮕﺮدد .ھﻤﯿﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮور
اﯾﺎم ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم ﮐﺸﻮرھﺎی ﻓﺘﺢ ﺷﺪه در ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ادﻏﺎم ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺟﺰ
اﻗﻠﯿﺖھﺎﺋﯽ از آنھﺎ ﺑﻘﯿﻪ اﺳﻼم را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﯿﺪ ،و از اﯾﻨﺠﺎ اﻣﺘﯿﺎز دﯾﻨﯽ از ﻣﯿﺎن رﻓﺖ ،ﺑﻪ
ﻃﻮری ﮐﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎن رﯾﺸﻪدار و ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺤﺎل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .و ﻧﯿﺰ
از اﯾﻦ راه ﺟﺰﯾﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺧﺴﺎرات ﻣﺎدی را ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی ﻣﻌﻨﻮی
ﻣﻠﺖھﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪه ،ﺟﺒﺮان ﻣﯽﮐﺮد.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻼﯾﻤﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد
ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻣﺤﻪ در اﻣﺮ دﯾﻦﺷﺎن ﺑﻪ آنھﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده ،ﺳﭙﺲ از راه
ﺟﺰﯾﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻧﻤﻮد ،و در آﺧﺮ آنھﺎ را ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺿﻤﯿﻤﻪ ﮐﺮد ،و ﺑﺪﯾﻦ
وﺳﯿﻠﻪ اﻗﻮام ﻣﻐﻠﻮب از ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﻓﺎﺗﺤﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺳﻼم ﺑﺎ آن ﺳﺮﻋﺖ ھﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ھﻤﺮاه ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﺑﻠﮑﻪ ﮔﺎھﯽ از راه ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺎدی زﯾﺎن
دﯾﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ،ﯾﮏ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ وﺣﺸﺖاﻧﮕﯿﺰ را ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﮐﻪ از اﺳﻼم و ﻣﻮﺟﺒﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﻋﻮاﻣﻞ رﺳﻮخ آن در ﻣﯿﺎن ﻣﻠﺖھﺎ
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ،آن را اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺷﺎﺋﺒﻪ ﻏﺮض آﻟﻮده ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ.
***
اﯾﻦھﺎ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ راﺟﻊ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺳﻼم در اﻋﺼﺎر اوﻟﯿﻪ آن ﺑﻮد .اﯾﻨﮏ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ
ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﻼم در ﻗﺮون وﺳﻄﯽ و ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ ،در ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﻋﺎﻟﻢ ﻗﺪﯾﻢ و دورﺗﺮﯾﻦ
ﻗﺴﻤﺖ آن ،ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺸﺖ.
اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﺑﺰرگ اﺳﻼم از اواﺧﺮ ﻗﺮن اول ھﺠﺮی ،در ﻣﺸﺮق از ﺳﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻐﺮب
)ﻣﺮاﮐﺶ( و در ﻏﺮب از ﺳﻮاﺣﻞ اﻗﯿﺎﻧﻮس اﺗﻼﻧﺘﯿﮏ و در ﺷﻤﺎل از ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﺒﺎل ﭘﯿﺮﻧﻪ و

 -١ﺧﻄﻂ ﻣﻘﺮﯾﺰی ج  ۱ص .۸۸
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اواﺳﻂ آﺳﯿﺎ ﺗﺎ ﺻﺤﺮای ﺑﺰرگ آﻓﺮﯾﻘﺎ و درﯾﺎی ﻋﺮب )ﺑﺤﺮ اﺣﻤﺮ( اﻣﺘﺪاد داﺷﺖ ،و ﺑﯿﺶ از
ﭼﮫﺎر ﻗﺮن ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺷﻮرشھﺎ و اﻧﻘﻼﺑﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،در اﯾﻦ ﻗﻠﻤﺮو وﺳﯿﻊ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻣﯽﮐﺮد.
ﭘﯿﺮوزی ،ﺗﻨﮫﺎ وﺳﯿﻠﻪی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺳﻼم ﻧﺒﻮد؛ زﯾﺮا اﺳﻼم در ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻘﺎط
دوردﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﺗﺤﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺪون ﺟﻨﮓ و ﺷﻤﺸﯿﺮ رواج ﯾﺎﻓﺖ.
ﯾﮏ ﻧﮕﺎه اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪی ﺟﮫﺎن اﺳﻼم اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺜﻼ در ﭼﯿﻦ،
ﻣﻐﻮﻟﺴﺘﺎن ،ﻣﻨﭽﻮری ،اﻧﺪوﻧﺰی ،ﻣﻼﯾﻮ ،ﺟﺰاﺋﺮ ﻓﻠﯿﭙﯿﻦ ،ﺑﺮﻧﻮﺋﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﺧﺎور دور ﺑﯿﺶ
از ﺻﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎن وﺟﻮد دارد .و در ﻗﺴﻤﺖ ﻏﺮﺑﯽ ﻋﺎﻟﻢ ﻗﺪﯾﻢ در ﻣﺸﺮق اﻓﺮﯾﻘﺎ و در
ﻣﺎداﮔﺎﺳﮑﺎر ،زﻧﮕﺒﺎر ،ﻣﻮزاﻣﺒﯿﮏ ،داراﻟﺴﻼم ،رودزﯾﺎ ،و در ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ ،ﺳﺮاﻟﯿﻮن ،ﺳﺎﺣﻞ ﻃﻼ،
ﻟﯿﺒﺮﯾﺎ ،ﮐﻨﮕﻮ ،و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﻗﺎره اﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺠﺎه ﻣﻠﯿﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ) .(١
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ اﻧﺘﺸﺎر اﺳﻼم در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ دور دﺳﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﻓﺘﻮﺣﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺒﻮده
اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﻓﺎﺗﺤﺎن اﺳﻼم در ھﯿﭻ ﻋﺼﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﺮﺳﯿﺪﻧﺪ .اﻧﺘﺸﺎر اﺳﻼم در آن
ﻣﻨﺎﻃﻖ دور دﺳﺖ داﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰﺗﺮﯾﻦ داﺳﺘﺎنھﺎی
رزﻣﯽ ﺻﻠﺤﺠﻮﯾﺎﻧﻪ اﺳﻼم در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ.
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﺷﮫﺮھﺎی ﻣﺎوراء اﻟﻨﮫﺮ را ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن
روﺳﯿﻪ اﺳﺖ ،در ﻗﺮن دوم ھﺠﺮی ﻓﺘﺢ ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﻓﺘﻮﺣﺎت آنھﺎ ﺑﻪ ﺷﮫﺮ ﮐﺎﺷﻐﺮ در ﻣﻐﺮب
ﭼﯿﻦ رﺳﯿﺪ.
از آن ھﻨﮕﺎم ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن و اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ آھﻨﮓ ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﯿﻦ ﺷﻤﺎﻟﯽ و
ﺷﺮﻗﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻣﻞ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﺳﻼم ﺑﻮدﻧﺪ و در ھﺮﺟﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ آن
را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن اﺳﻼم ﺑﻪ دﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﺠﺎھﺪان ﺑﻪ ﻣﻐﻮﻟﺴﺘﺎن و ﻣﻨﭽﻮری رﺳﯿﺪ،
ھﻤﭽﻨﯿﻦ در اواﺳﻂ ﭼﯿﻦ و ﺟﻨﻮب آن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺸﺖ .ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺟﮫﺎﻧﮕﺮد ﻧﺎﻣﯽ
»اﺑﻦ ﺑﻄﻮﻃﻪ« ﻣﻐﺮﺑﯽ در ﻗﺮن ھﺸﺘﻢ ھﺠﺮی ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﭼﯿﻦ رﺳﯿﺪ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎری را
در ﺷﮫﺮھﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺳﺮ ﻣﯽزد دﯾﺪ ،ھﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ در ﭼﯿﻦ ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺠﺎه ﻣﻠﯿﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎن

 -١اﯾﻦ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﮫﻞ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ ﮐﺘﺎب ﺧﻮد را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﺪﯾﮫﯽ
ً
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﻮس ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﺎﮐﻨﻮن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﮐﺸﻮرھﺎی اﻓﺮﯾﻘﺎﺋﯽ ﻧﯿﺰ اﮐﺜﺮا اﺳﺘﻘﻼل ﭘﯿﺪا
ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﻪ اﺳﺎﻣﯽ ﺟﺪﯾﺪی ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
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زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﻘﺎط ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺷﻤﺎﻟﯽ آن ﮐﺸﻮر ﺣﺘﯽ ﻣﻨﭽﻮری ﺳﮑﻮﻧﺖ
دارﻧﺪ.
اﻧﺘﺸﺎر اﺳﻼم در ھﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﻓﺘﺢ ﺳﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ در ﻗﺮن دوم ھﺠﺮی
روی داد .ﺳﭙﺲ ﻓﺘﻮﺣﺎت اﺳﻼﻣﯽ در ﺟﻨﻮب و ﺷﺮق ھﻨﺪ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ ،و در ﻗﻠﺐ ﺷﺒﻪ
ﻗﺎرهی ھﻨﺪ ﭘﺨﺶ ﺷﺪ.
ﺑﻌﺪھﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻘﺎط ﺷﺒﻪ ﻗﺎره ھﻨﺪ ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد.
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن و ﺧﯿﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻧﯿﺰ از ھﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﺮق ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺰاﺋﺮ ھﻨﺪ ﺷﺮﻗﯽ
رﻓﺘﻨﺪ.
ﺟﺰﯾﺮهی »ﺳﻮﻣﺎﺗﺮا« از ﻗﺮن ھﻔﺘﻢ ﻣﯿﻼدی ﺗﺎ ﻗﺮن ﺳﯿﺰدھﻢ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ھﻨﺪی ﺑﻮد ،ﺗﺎ
اﯾﻨﮑﻪ در آن ﻗﺮن )ﻗﺮن ھﺸﺘﻢ ھﺠﺮی( ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن وارد آﻧﺠﺎ ﺷﺪﻧﺪ و دﻋﻮت اﺳﻼﻣﯽ را در
آﻧﺠﺎ اﻧﺘﺸﺎر دادﻧﺪ.
ﺳﭙﺲ ﻗﺪم ﺑﻪ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه »ﻣﻼﯾﻮ« ﻧﮫﺎدﻧﺪ و از آﻧﺠﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ »ﺟﺎوه« آﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﺮدم آن ﭘﯿﺮوﮐﯿﺶ »ﺑﺮھﻤﺎﺋﯽ« ﺑﻮدﻧﺪ و اﺳﻼم را در آﻧﺠﺎ ﻧﺸﺮ دادﻧﺪ.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ »اﺑﻦ ﺑﻄﻮﻃﻪ« در اواﺳﻂ ﻗﺮن ھﺸﺘﻢ ھﺠﺮی اﯾﻦ ﺟﺰﯾﺮه )ﺟﺎوه( را
ﺳﯿﺎﺣﺖ ﮐﺮد ،ﭼﻨﺪ اﻣﯿﺮ ﻧﺸﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎن در آﻧﺠﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ.
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺟﺰاﺋﺮ دور دﺳﺖ ھﻨﺪ ﺷﺮﻗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﺑﺮﻧﻮﺋﯽ« و ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ
اﺳﺘﻘﺮار ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺴﺘﻘﺮﺷﺪن آنھﺎ ﻧﯿﺰ اﺳﻼم در آن ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮔﺸﺖ .ﺗﺎ
ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ در ﻗﺮن ﺷﺎﻧﺰدھﻢ ﻣﯿﻼدی اﺳﺘﻌﻤﺎر ھﻠﻨﺪ آﻧﺠﺎ را اﺷﻐﺎل ﮐﻨﺪ،
دارای ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی اﺳﻼﻣﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻮد.
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻧﺘﺸﺎر اﺳﻼم در ﻗﻠﺐ و ﻏﺮب اﻓﺮﯾﻘﺎ ﻧﯿﺰ داﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ.
ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﺷﻤﺎل اﻓﺮﯾﻘﺎ را در اواﺳﻂ ﻗﺮن اول ھﺠﺮی ﺑﻌﺪ از ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﺳﺨﺖ ﻗﺒﺎﺋﻞ ﺑﺮﺑﺮ ،ﮔﺸﻮدﻧﺪ ،و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻠﻪھﺎ ﻧﯿﺰ اﺳﻼم را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ.
در اواﺧﺮ ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ھﺠﺮی ﺑﻪ روزﮔﺎر »اﻟﻤﻌﺰ ﻟﺪﯾﻦ اﻟﻠﻪ ﻓﺎﻃﻤﯽ« ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻣﺼﺮ ﻃﻮاﯾﻔﯽ
از اﻋﺮاب ﻣﺴﻠﻤﺎن از ﺑﻨﯽ ھﻼل و ﺑﻨﯽﺳﻠﯿﻢ و ﺑﻨﯽ رﯾﺎح و ﻏﯿﺮه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،از
ﻣﺼﺮ ﺑﻪ اﻓﺮﯾﻘﺎ رﻓﺘﻨﺪ و در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﻗﺎره ﮔﺮدش ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎدﯾﻪھﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺟﻨﻮﺑﯽ
اﻓﺮﯾﻘﺎ را ﭘﯿﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﺻﺤﺮای ﺑﺰرگ و رودﺧﺎﻧﻪ »ﻧﯿﭽﺮﯾﻪ« رﺳﯿﺪﻧﺪ و اﺳﻼم را در
ﻣﯿﺎن ﻗﺒﺎﺋﻞ دور دﺳﺖ ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺖ و ﮐﺸﻮر »ﻣﺎﻟﯽ« واﻗﻊ در ﺷﻤﺎل رودﺧﺎﻧﻪ »ﻧﯿﭽﺮ«
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.

ﺳﯿﺎﺳﺖ دﯾﻨﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﺟﻨﮓ ﺻﻠﺢ ﺟﻮﯾﺎﻧﮥ اﺳﻼم در ﻋﺎﻟﻢ ﻗﺪﯾﻢ
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اﯾﻦ ھﻤﺎن ﻧﻘﻄﻪ اﯾﺴﺖ ﮐﻪ »اﺑﻦ ﺑﻄﻮﻃﻪ« در ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪی ﺧﻮد از آن ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد و
اوﺿﺎع آﻧﺠﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻌﺪ از آن را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم آﻧﺠﺎ
ﻣﺴﻠﻤﺎن ھﺴﺘﻨﺪ.
آﻧﮕﺎه ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﺳﻼﻣﯽ از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن و رھﮕﺬران ﻣﻐﺮب ﺑﻪ »ﺳﻨﮕﺎل« و
ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺠﺎور رﺳﯿﺪ .در ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ھﺠﺮی اﺳﻼم در ﻣﻮرﯾﺘﺎﻧﯽ واﻗﻊ در ﺷﻤﺎل ﻧﯿﺰ
ﺑﻪ دﺳﺖ ﻗﺒﺎﺋﻞ ﻣﺮاﺑﻄﯿﻦ ﮐﻪ در »ﻟﻤﺘﻮﻧﻪ« و ﻏﯿﺮه ﻣﯽزﯾﺴﺘﻨﺪ ،اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
ﺗﺠﺎر و ﺳﯿﺎﺣﺎن ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻏﺮب اﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺖﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻃﻼ راھﯽ
ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ھﺮﺟﺎ ﮐﻪ در آﻓﺮﯾﻘﺎ روی ﻣﯽآوردﻧﺪ ،اﺳﻼم ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﺳﺖ
آنھﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ!
در ﺷﺮق اﻓﺮﯾﻘﺎ اﺳﻼم از ﻗﺮن دوم ھﺠﺮی ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﮐﻪ از ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ آن ﻧﻮاﺣﯽ و ﺳﻮاﺣﻞ اﻓﺮﯾﻘﺎی ﺷﺮﻗﯽ و ﺟﺰاﺋﺮ آن آﻣﺪﻧﺪ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺸﺖ ،و ﻋﻼﺋﻖ ﺗﺠﺎری و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ را ﺑﺎ ﺟﺰﯾﺮۀ »ﻣﺎداﮔﺎﺳﮑﺎر« و ﺳﻮاﺣﻞ
»ﺳﻮﻣﺎﻟﯽ« و »ﺑﻤﺒﺎﺳﺎ« و »زﻧﮕﺒﺎر« و »ﻣﻮزاﻣﺒﯿﮏ« ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
رواﺑﻂ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺖ و در ﻧﺎﺣﯿﻪی ﻏﺮب اﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﻪ »رودزﯾﺎ« رﺳﯿﺪ
ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ از اﻋﺼﺎر ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﻮد) .(١
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺳﻼم در ﺑﯿﻦ ﻗﺒﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺖ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻓﺮﯾﻘﺎ آﺛﺎر ﻧﯿﮑﻮﺋﯽ ﺑﻪ ﺑﺎر
آورد ،اﺳﻼم آنھﺎ را از ﺑﺴﯿﺎری رﺳﻮم و ﺧﺮاﻓﺎت ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﯽ ﻧﺠﺎت داد و ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﺎدی و ادﺑﯽﺷﺎن را ﺑﺎﻻ ﺑﺮد .از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﻼم ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻗﺮن ﺑﺮ ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ ﺷﺒﻪ
ﺟﺰﯾﺮۀ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ داﺷﺖ و ﭘﺮﺗﻮھﺎی ﺗﻤﺪن درﺧﺸﺎﻧﺶ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﻣﯽدرﺧﺸﯿﺪ.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻃﻮﻣﺎر ﺗﺴﻠﻂ اﺳﻼم را از اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ )اﻧﺪﻟﺲ( درھﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪ
اﺳﻼم از راهھﺎی دﯾﮕﺮ در ﻗﺎره اروﭘﺎ رﺧﻨﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﻗﺮن ﺳﯿﺰدھﻢ ﻣﯿﻼدی اﺳﻼم ﺑﻪ واﺳﻄﻪی ﺟﻨﮓھﺎی ﺗﺎﺗﺎرھﺎ در
ﻣﺸﺮق روﺳﯿﻪ ،در ﺟﻨﻮب و ﺷﺮق اروﭘﺎ ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺗﺎﺗﺎرھﺎ ﺳﭙﺲ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﮫﺮھﺎی
ﻗﻔﻘﺎز و ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﮐﺮﯾﻤﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،و در ﭘﯿﺸﺮوی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ »ﭘﻮﻟﻮﻧﯽ« رﺳﯿﺪﻧﺪ.
 -١وﻟﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺗﺄﺳﻒ اﻣﺮوز در ﺑﺮاﺑﺮ دﯾﺪﮔﺎن اﻣﻀﺎء ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﻓﺮﯾﻘﺎﺋﯽ،
در ﺑﻨﺪ اﺳﺎرت ﯾﮏ اﻗﻠﯿﺖ ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺖ ﻏﺮﺑﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر اﺳﺖ ،و ﺑﺮ اﺛﺮ ﻓﻘﺪان وﺟﺪان اﺧﻼﻗﯽ
ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﻌﺎﺻﺮ ھﻨﻮز ﻣﺒﺎرزاﺗﺶ ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
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ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم

ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻠﻔﺎی ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ را ﻓﺘﺢ ﮐﺮدﻧﺪ و داﻣﻨﮥ ﻓﺘﻮﺣﺎت ﺧﻮد را ﺗﺎ
ﻗﻠﺐ ﺑﺎﻟﮑﺎن و ﺳﻮاﺣﻞ داﻧﻮب و ﻣﺮزھﺎی ﭘﻮﻟﻮﻧﯽ واوﮐﺮاﯾﻦ ﮔﺴﺘﺮش دادﻧﺪ ،دﻋﻮت اﺳﻼﻣﯽ
در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﻦ ﻗﻠﻤﺮو ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺸﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮق ﮐﻪ اﻧﺘﺸﺎر آن ﻣﺤﺪود ﺑﻮد و ﺑﺎ وﺳﻌﺖ
ﻓﺘﻮﺣﺎت و ﻣﺘﺼﺮﻓﺎت ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ در اروﭘﺎ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻧﺪاﺷﺖ.
ﻋﻠﺖ آن ھﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺧﻮد را ﮐﻪ
ﭘﺪﯾﺪآرﻧﺪﮔﺎن ﺗﻤﺪن ﺑﻮدﻧﺪ از دﺳﺖ ﻣﯽداد .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺟﮫﺖ ﻣﺎ اﻣﺮوز در ﻗﻠﻤﺮو ﺑﺎﻟﮑﺎن
ﻓﻘﻂ ﭘﻨﺞ ﻣﻠﯿﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎن از ﺳﯽ ﻣﻠﯿﻮن ﻧﻔﻮس آن ﺳﺮاغ دارﯾﻢ)  .(١ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ
»ﺑﺎﻟﮑﺎن« ﻣﺪت ﭼﮫﺎر ﻗﺮن ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ.
ً
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎ در ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن و ﭘﻮﻟﻮﻧﯽ و ﻟﺘﻮاﻧﯽ و ﻓﻨﻼﻧﺪ ﺟﻤﻌﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد
آنھﺎ از ﭼﻨﺪ ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﯿﻢ.
ً
اﺧﯿﺮا ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻋﺘﻘﺎدات اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی ﻣﻌﻨﻮی ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد در
ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ از ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺑﺰرگ اروﭘﺎ ﮐﻪ دارای ﺗﻤﺪن درﺧﺸﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﺠﻠﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻟﻤﺎن و اﻧﮕﻠﯿﺲ و اﺗﺮﯾﺶ و اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﻣﺮﯾﮑﺎ .اﯾﻦ ﺗﺠﻠﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﻌﻨﻮی
اﺳﻼم -ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻌﻄﻮف داﺷﺘﻪ اﺳﺖ – ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ و
ﺗﮫﯿﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
اﺳﻼم ﻣﺮدم را دﻋﻮت ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﺻﺪد اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﻣﺴﺘﻌﺪ را ﺑﺎ
ﺑﺴﺎﻃﺖ ﻣﺒﺎدی ﺧﻮد و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﺳﺎدﮔﯽ و آزادیھﺎی ﺛﻤﺮﺑﺨﺸﯽ ﮐﻪ دارد ،آﺷﻨﺎ
ﺳﺎزد.

 -١ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﮫﻞ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ اﺳﺖ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(

ﻣﺤﺎﺻﺮهی ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ
در ﺳﺎلھﺎی  ٣٢و  ٤٨و  ٩٩ھﺠﺮی
ﻣﻄﺎﺑﻖ  ٦٥٣و  ٦٦٨و  ٧١٧ﻣﯿﻼدی

اﻋﺮاب ﻣﺴﻠﻤﺎن ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺣﺠﺎز ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ درآﻣﺪﻧﺪ ،ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ
دوﻟﺖ روم ﺷﺪﻧﺪ و ﺷﺎم و ﻣﺼﺮ و اﻓﺮﯾﻘﺎ را از ﻗﻠﻤﺮو اﻣﭙﺮاﻃﻮری روم ﺟﺪا ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .ﺳﭙﺲ
روی ﺑﻪ آﺳﯿﺎی ﺻﻐﯿﺮ ﻧﮫﺎدﻧﺪ و ﺷﮫﺮھﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ روم ﺷﺮﻗﯽ را ﺗﺼﺮف ﮐﺮدﻧﺪ ،و ھﻨﻮز ﯾﮏ
رﺑﻊ ﻗﺮن ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ دروازهھﺎی »ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ« ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ روم و آبھﺎی
»ﺑﺴﻔﺮ« رﺳﯿﺪﻧﺪ.
در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻏﺮب ﻧﯿﺰ ﻗﻮای اﺳﻼم اﻓﺮﯾﻘﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ را در ﻧﻮردﯾﺪ و ﺗﺎ ﮐﺮاﻧﻪھﺎی اﻗﯿﺎﻧﻮس
اﻃﻠﺲ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ .آﻧﮕﺎه از ﺗﻨﮕﻪی ﻣﻌﺮوف ﺟﺒﻞ اﻟﻄﺎرق ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ و ﻗﺪم ﺑﻪ ﺧﺎک اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ
ﻧﮫﺎدﻧﺪ ،و ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺠﺎھﺪان اﺳﻼم اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ را ﺗﺎ ﻗﻠﺐ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﺳﻮاﺣﻞ رودﺧﺎﻧﻪ
»ﻟﻮار« ﺑﻪ ﺗﺼﺮف درآوردﻧﺪ.
ﻓﺘﺢ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ از ھﻤﺎن روزﮔﺎر ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺳﻼم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﯿﺎنﺑﺮدن ﻧﺼﺮاﻧﯿﺖ در
ﮐﺎﻧﻮن ﺧﻮد ،ﺟﺰو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮد .در آن زﻣﺎن ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﺒﻮد ﮐﻪ روم ﺷﺮﻗﯽ دژ اروﭘﺎ و ﭘﻨﺎهﮔﺎه
ﻧﺼﺮاﻧﯿﺖ ﺷﺮق اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در اواﺧﺮ ﺳﺎل  ۳۲ھﺠﺮی ﻗﻮای اﺳﻼم از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺧﺸﮑﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی
ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ و آﺳﯿﺎی ﺻﻐﯿﺮ را ﭘﯿﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﺮاﻧﻪ »ﺑﺴﻔﺮ« رﺳﯿﺪ.
»ﺛﯿﻮﻓﺎﻧﺲ« ﻣﻮرخ دوﻟﺖ »ﺑﯿﺰاﻧﺲ« ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ »ﻧﺎوﮔﺎن اﺳﻼم از
ﻃﺮاﺑﻠﺲ )  (١ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮد و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻮه ﻓﻨﯿﻘﯿﻪ )ﻓﯿﻨﮑﺲ( ﻧﺎوﮔﺎن
ﺟﻨﮕﯽ روم ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ اﻣﭙﺮاﻃﻮر ﻗﺴﻄﺎﯾﺲ دوم را درھﻢ ﺷﮑﺴﺖ .در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ در
ﺣﺪود ﺑﯿﺴﺖ ھﺰار ﻧﻔﺮ از ﺳﺮﺑﺎزان روم ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ .ﻧﺎوﮔﺎن اﺳﻼم ھﻢ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ
زﯾﺎنھﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آنھﺎ رﺳﯿﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﺑﺮﺳﺪ و از ھﻤﺎﻧﺠﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ.

 -١ﻣﻨﻈﻮر ﻃﺮاﺑﻠﺲ ﺷﺮﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز واﻗﻊ در ﺷﻤﺎل ﮐﺸﻮر ﻟﺒﻨﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
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ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم

»ﺛﯿﻮﻓﺎﻧﺲ« ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ را در ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل  ۶۵۳ﻣﯿﻼدی ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺻﻔﺮ ۳۳
ً
ھﺠﺮی ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺎ رواﯾﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺖ )  .(١در ﺳﺎل  ۴۴ھﺠﺮی ﻗﻮای
اﺳﻼم ﺣﻤﻠﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺘﺢ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﺲ از ﭘﯿﻤﻮدن ارﺗﻔﺎﻋﺎت
اﻧﺎﻃﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﺟﺎﻣﻮس )ﺑﺮﺟﺎن( واﻗﻊ در ﻧﺰدﯾﮏ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ رﺳﯿﺪ و از راه آﺑﯽ ﻧﯿﺰ وارد
درﯾﺎی ﻣﺮﻣﺮه ﺷﺪ .وﻟﯽ ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﻣﻘﺼﻮد ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻓﺮا رﺳﯿﺪ و از ﭘﯿﺸﺮوی
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪ .آن ﺑﺎر ﻧﯿﺰ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ.
ً
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﻣﺠﺪدا ﻧﯿﺮوھﺎی اﺳﻼم ﻣﺮﮐﺐ از ﻧﺎوﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺼﺮ و ﺷﺎم ،ﺑﻪ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ »ﻓﻀﺎﻟﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪ اﻧﺼﺎری« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮوھﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ،ﺑﺮای
ﻓﺘﺢ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﺑﺴﯿﺞ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﺳﺎل  ۴۸ھﺠﺮی »اﻧﺎﻃﻮﻟﯽ« را ﭘﯿﻤﻮدﻧﺪ و ﺗﺎ
»ﺧﻠﻘﯿﺪوﻧﻪ« ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻨﺪ و ﻗﻠﻌﻪھﺎی آﻧﺠﺎ را ﻓﺘﺢ ﮐﺮدﻧﺪ.
در ﺳﺎل  ۴۹ھﺠﺮی ﻧﯿﺰ ﺳﭙﺎه ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ »ﺳﻔﯿﺎن ﺑﻦ ﻋﻮف« ﮐﻪ ﮔﺮوھﯽ از
ﺑﺰرﮔﺎن ﺻﺤﺎﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﻣﺜﺎل ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس و اﺑﻮاﯾﻮب اﻧﺼﺎری در ﻣﯿﺎن آنھﺎ ﺑﻮد ،از
راه ﺧﺸﮑﯽ روی ﺑﻪ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﻧﮫﺎدﻧﺪ .از راه درﯾﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﺎوﮔﺎن اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﻨﮕﻪ »درداﻧﻞ«
را ﺑﺪون ﻣﻘﺎوﻣﺖ روﻣﯿﺎن ﮔﺸﻮدﻧﺪ و ﺳﭙﺎه اﺳﻼم را وارد آبھﺎی اروﭘﺎ و ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯽ
ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ روم ﺷﺮﻗﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
اﯾﻦ واﻗﻌﻪ در زﻣﺎن اﻣﭙﺮاﻃﻮر ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻦ ﭼﮫﺎرم ،اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد .ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻦ ﻗﺒﻼ از
ﺑﺴﯿﺞ ﻧﯿﺮوھﺎی اﺳﻼم ،اﻃﻼع داﺷﺖ ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺟﮫﺖ ﺑﺎ وﺳﺎﺋﻞ دﻓﺎﻋﯽ ،در ﻣﻘﺎم
ﻋﻘﺐزدن ﺣﻤﻠﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮآﻣﺪ.
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺟﻨﮓھﺎی درﯾﺎﺋﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ آﻏﺎز ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ روم ﺷﺮﻗﯽ را از ﺧﺸﮑﯽ و درﯾﺎ ﺑﺎ ﺳﭙﺎه ﻋﻈﯿﻤﯽ ﻣﺮﮐﺐ از
ﮐﺸﺘﯽھﺎی ﺟﻨﮕﯽ و ﺳﺮﺑﺎزاﻧﯽ ﮐﻪ از راه زﻣﯿﻦ رﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﭼﻨﺪﯾﻦ روز از ﺑﺎﻣﺪاد ﺗﺎ ﺷﺎﻣﮕﺎه ﻧﺎﺣﯿﻪی ﺷﺮﻗﯽ ﺷﮫﺮ را ﻣﻮرد ھﺠﻮم ﻗﺮار دادﻧﺪ ،ﺑﺪون
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ دﯾﻮار ﻣﺤﮑﻢ و ﺑﺮج و ﺑﺎروی ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ آن ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮﻧﺪ.
در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺑﺎرهی اﺳﺘﺤﮑﺎﻣﺎت ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ و اھﻤﯿﺖ وﺳﺎﺋﻞ دﻓﺎﻋﯽ
روﻣﯽھﺎ ،دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .آنھﺎ ﺑﺎور ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ روﻣﯿﺎن ﺑﺮای دﻓﺎع از

 -١ﮐﺎﻣﻞ اﺑﻦ اﺛﯿﺮ ج  ،۳ص  ۵۰و »ﻓﯿﻦ ﻻی«» :ﯾﻮﻧﺎن زﯾﺮ ﻧﻔﻮذ ﮐﻠﯿﺴﺎی رم« ج .۳
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ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ و آﺧﺮﯾﻦ ﭘﻨﺎهﮔﺎه ﺧﻮد آن ھﻤﻪ ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ و از ﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ،ﻧﺸﺎن دھﻨﺪ ،و ﺗﺎ
آن ﺣﺪ در راه ﺣﻔﻆ دﯾﻦ و ﺗﻤﺪن ﺧﻮد ،ﻓﺪاﮐﺎری ﮐﻨﻨﺪ.
) (١
دﻓﺎع ﺳﺮﺳﺨﺘﺎﻧﮥ دﺷﻤﻦ و ﺿﺮﺑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﻼح آﺗﺸﯿﻦ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽھﺎ و ﺻﻔﻮف
ﺳﺮﺑﺎزان و اﺳﺒﺎن آنھﺎ وارد ﺳﺎﺧﺖ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﻣﻀﻄﺮب ﻧﻤﻮد.
ﯾﻮﻧﺎﻧﯽھﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﭘﯿﺶ از ﺣﻤﻠﻪی ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ،آن ﺳﻼح آﺗﺸﯿﻦ را اﺧﺘﺮاع ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و
ﺑﺪاﻧﻮﺳﯿﻠﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﻼح دﻓﺎﻋﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻨﺪ.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزان اﺳﻼم از آن ﺣﻤﻼت ،ﻧﺘﯿﺠﻪای ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ را
رھﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﻮاﺣﻞ آﺳﯿﺎﺋﯽ و اروﭘﺎﺋﯽ درﯾﺎی »ﻣﺮﻣﺮه« را ﻣﻮرد ھﺠﻮم ﻗﺮار دادﻧﺪ .از ﻣﺎه
آورﯾﻞ ﺗﺎ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ از راه درﯾﺎ ﺷﮫﺮ را در ﻣﺤﺎﺻﺮه داﺷﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از رﺳﯿﺪن ﻓﺼﻞ
زﻣﺴﺘﺎن ،ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ و روی ﺑﻪ ﺟﺰﯾﺮه »ﮐﯿﺰﮐﻮس« واﻗﻊ در ھﺸﺘﺎد ﻣﯿﻠﯽ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ
ﻧﮫﺎدﻧﺪ .زﯾﺮا ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻤﺪه ﺧﻮد را در آﻧﺠﺎ ﻗﺮار داده ﺑﻮدﻧﺪ.
ً
ﻣﺠﺪدا ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎز در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ
»ﮐﯿﺰﮐﻮس« ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﺎ ھﻔﺖ ﺳﺎل ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنھﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ،
ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و زﻣﺴﺘﺎنھﺎ ﺑﻪ ﺟﺰﯾﺮۀ »ﮐﯿﺰﮐﻮس« ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﯾﺎ در ﺑﺎره آن ھﺪف ﺑﺰرگ ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﻨﺪ! در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺳﻌﯽ و ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺘﻮاﻟﯽ ،ﻗﻮای آنھﺎ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ رﻓﺖ و ﺑﻪ ﻣﺮور اﯾﺎم ﻗﺪرت ﺟﻨﮕﯽ آﻧﺎن ،ﺑﻪ
ﺻﻔﺮ رﺳﯿﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن و ﮐﺸﺘﯽھﺎ و ﺧﻮارﺑﺎر و ﭼﮫﺎرﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ
دادﻧﺪ .ﻃﻮل ﻣﺪت ،روح ﺟﻨﮕﺠﻮﺋﯽ آنھﺎ را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮد و ﺑﯿﻤﺎری و ﺑﯽﻧﻈﻤﯽ در ﺻﻔﻮف
آنھﺎ راه ﯾﺎﻓﺖ.
از اﯾﻦ رو ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ در آﺧﺮ ﺳﺎل  ۵۸ھﺠﺮی ،ﺑﻪ ﮐﻠﯽ از ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ
ﻣﻨﺼﺮف ﮔﺮدﻧﺪ .ﻧﺎزﮔﯿﺮ راه »اﻧﺎﻃﻮﻟﯽ« را ﺑﻪ ﻃﺮف ﺟﻨﻮب در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻪ
واﺳﻄﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽﺷﺪن زﻣﺎن ﻣﺤﺎﺻﺮه ،ﻧﻈﺎم آنھﺎ از ھﻢ ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪ .ھﻨﮕﺎم ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﯿﺰ،
ﺑﺎد و ﻃﻮﻓﺎن ،ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﻔﺎﯾﻦ ﺟﻨﮕﯽ آنھﺎ را ﻏﺮق ﮐﺮد.
ﺳﭙﺎه اﺳﻼم در آن ﭘﯿﮑﺎرھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻗﺮﯾﺐ ﺳﯽ ھﺰار ﻧﻔﺮ از ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﺧﻮد را از
دﺳﺖ داد .ﮔﺮوھﯽ از ﺳﺮداران ﻧﯿﺰ در آن ﺟﻨﮓھﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﺤﺎﺑﯽ ﻣﻌﺮوف
اﺑﻮاﯾﻮب اﻧﺼﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺣﻤﻠﻪ اول ﯾﺎ دوم ﺑﻪ ﺳﺎل  ۵۱ﯾﺎ  ۵۲ھﺠﺮی ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪ

 -١از اﯾﻦ ﺳﻼح ﻣﺨﻮف در ﻓﺼﻞ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪای ﺳﺨﻦ ﻣﯽرود) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
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ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم

و در زﯾﺮ دﯾﻮار ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﻣﺪﻓﻮن ﮔﺮدﯾﺪ .ﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻗﺒﺮ اﺑﻮاﯾﻮب ھﺸﺖ ﻗﺮن ﺑﻌﺪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ ﺧﻠﻔﺎی ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ در ﺳﺎل  ۸۵۷ھﺠﺮی ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ را ﻓﺘﺢ ﮐﺮدﻧﺪ ،آﺷﮑﺎر ﺷﺪ ،و ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﮥ ﺑﺰرگ دﯾﻨﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﮔﺸﺖ.
ﻣﺎﺟﺮای ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ

ﺣﻮادث ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ و ﺻﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﻋﺮاب ﻣﺴﻠﻤﺎن در آن ﭘﯿﮑﺎرھﺎ ﻣﺘﺤﻤﻞ
ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ و ﺳﺴﺘﯽ و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﮐﻪ در ﻧﯿﺮوھﺎی آنھﺎ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ
روﻣﯿﺎن ،در ﺷﺮق و ﻏﺮب ﺑﺎ اھﻤﯿﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد و ﻗﻮای اﺳﻼم ﮔﺎھﯽ در اﯾﻦ
ﻧﺒﺮدھﺎ ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻋﻠﻞ وﺟﮫﺎت ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﻤﺎن ﺻﻠﺤﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﮫﻞ ﺳﺎل ﻣﯿﺎن اﺳﻼم و
روم ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از روز ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺼﺪ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ را ﻣﻮرد ھﺠﻮم ﻗﺮار
دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از آن راه ،روی ﺑﻪ ﻏﺮب آورﻧﺪ و دﻋﻮت اﺳﻼم را در ﻣﯿﺎن ﻣﻠﻞ اروﭘﺎ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎزﻧﺪ .وﻟﯽ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﭙﺎھﯿﺎن آنھﺎ از ﻣﻘﺎﺑﻞ دﯾﻮارھﺎی ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﻋﻘﺐ
ﻧﺸﺴﺖ ،ﺑﺮای دﺳﺖﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ اروﭘﺎ راه دﯾﮕﺮی را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺼﺮف اﻓﺮﯾﻘﺎ وارد اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﻤﻠﮑﺖ »وزﯾﮕﺖ«ھﺎ را ﻓﺘﺢ
ﻧﻤﻮده و ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﺒﺎل »ﭘﯿﺮﻧﻪ« ﺗﺎ »ﮔﺎﻟﯿﺴﯿﺎ« را ﺗﺼﺮف ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﻧﺼﯿﺮ ﻧﻈﺎمدھﻨﺪهی اﯾﻦ ﻓﺘﻮﺣﺎت ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اروﭘﺎی
ﻣﺴﯿﺤﯽ را از ﻏﺮب ﺗﺎ ﺷﺮق دور زده و از راه ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﺑﻪ دﻣﺸﻖ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ آن روز اﺳﻼم
در اروﭘﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ و ﻗﻠﻤﺮو روم ﺷﺮﻗﯽ ﮔﺴﺘﺮش دھﺪ .وﻟﯽ در آن اوﻗﺎت ،اوﺿﺎع ﺧﻼﻓﺖ
دﻣﺸﻖ و اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﺣﮑﻤﺮاﻧﺎن آﻧﺠﺎ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺘﻮﺣﺎت
اﺳﻼﻣﯽ در ﺟﻨﻮب ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮔﺮدد.
ﺳﯿﺎﺳﺖ دوﻟﺖ اﺳﻼم ﺑﺮ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ اﺳﺘﻮار ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ را ﻓﺘﺢ ﮐﺮده و از راه روم
ﺷﺮﻗﯽ وارد اروﭘﺎ ﮔﺮدد .در ﺳﺎل  ۹۶ﮐﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ در ﺷﺎم ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ رﺳﯿﺪ،
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ﻟﺤﺎظ ﻗﺪرت ﺟﻨﮕﯽ و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻋﮑﺲ دوﻟﺖ روم ﺷﺮﻗﯽ رو ﺑﻪ اﻧﺤﻼل و ﺿﻌﻒ ﻣﯽرﻓﺖ دﭼﺎر ﻧﺰاع و ﮐﺸﻤﮑﺶ
ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻓﻘﻂ در ﻣﺪت ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ،ﺷﺶ ﺗﻦ از ﻗﯿﺼﺮھﺎ روی ﮐﺎر آﻣﺪﻧﺪ و
ﻣﻌﺰول ﺷﺪﻧﺪ.

ﻣﺤﺎﺻﺮهی ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ
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از ﯾﮏ ﻃﺮف ﺑﻠﻐﺎرھﺎ و اﺳﻼوھﺎ اﻗﻠﯿﻢھﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ آن را اﺷﻐﺎل ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﭘﺸﺖ
دﯾﻮارھﺎی ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻗﻮای اﺳﻼم آﺳﯿﺎی ﺻﻐﯿﺮ را ﭘﯿﻤﻮده و داﻣﻨﻪ
ﭘﯿﮑﺎرھﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ »ﺑﺴﻔﺮ« ﮐﺸﺎﻧﺪﻧﺪ.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ رﺳﯿﺪ ،ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ در ﻣﻌﺮض
اﻧﻘﻼبھﺎی داﺧﻠﯽ و ﺟﻨﮓھﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻮد ،و در ﻣﺪت ﺷﺶ ﺳﺎل ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از اﻣﭙﺮاﻃﻮران
ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی روی ﮐﺎر آﻣﺪﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺳﻪ ﺗﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ »اﻧﺴﺘﺎﺳﯿﻮس دوم« )ﻧﺴﻄﺎس( ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۷۱۱ﻣﯿﻼدی
زﻣﺎم اﻣﻮر را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ ﺳﭙﺲ »ﺗﯿﻮدﯾﺲ ﺳﻮم« و ﺑﻌﺪ از او »ﻟﯿﻮن ﺳﻮم« در ﺳﺎل
 ۷۱۷روی ﮐﺎر آﻣﺪﻧﺪ.
ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖھﺎ ﻗﻮای ﻋﻈﯿﻤﯽ ﻣﺮﮐﺐ از ﻧﯿﺮوھﺎی
زﻣﯿﻨﯽ و درﯾﺎﺋﯽ ﺑﺴﯿﺞ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺳﺎز و ﺑﺮگ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ و زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ در
ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ،ﻣﮫﯿﺎ ﺳﺎﺧﺖ.
ﺳﭙﺲ ﺑﺮادرش »ﻣﺴﻠﻤﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ« را ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺳﭙﺎه ﻣﺰﺑﻮر ﮔﻤﺎﺷﺖ و
دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ روی ﺑﻪ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﺑﮕﺬارد و ﺑﻪ ھﺮ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ روم
ﺷﺮﻗﯽ را ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ.
»ﻣﺴﻠﻤﻪ« در اواﺋﻞ ﺳﺎل  ۹۸ھﺠﺮی ﻣﻄﺎﺑﻖ  ۷۱۶ﻣﯿﻼدی ارﺗﻔﺎﻋﺎت اﻧﺎﻃﻮﻟﯽ را ﭘﺸﺖ
ﺳﺮ ﻧﮫﺎد و ﭘﺲ از اﺷﻐﺎل ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺷﮫﺮ و دژھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ دﺷﻤﻦ ،روی ﺑﻪ ﻋﻤﻮرﯾﻪ
)اﻣﻮرﯾﻮم( ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻧﺎﻃﻮﻟﯽ ﮔﺬاﺷﺖ و آن را ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮔﺮﻓﺖ.
ﺣﮑﻤﺮان »ﻋﻤﻮرﯾﻪ« در آن ھﻨﮕﺎم »ﻟﯿﻮن آﺳﻮری« اﻓﺴﺮی ﺟﻨﮓدﯾﺪه و ﻓﻮق اﻟﻌﺎده
زﯾﺮک و ﺟﺴﻮر ﺑﻮد .ﭼﻮن »ﻟﯿﻮن« در ﺻﺪد ﻗﯿﺎم ﺑﺮ ﺿﺪ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﺑﻮد و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ
زﻣﺎم اﻣﻮر روم را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﯿﺮد ،ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎ »ﻣﺴﻠﻤﻪ« از در ﺻﻠﺢ وارد ﺷﺪ .و ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺷﺮوﻃﯽ ﮐﻪ در رواﯾﺎت اﺳﻼﻣﯽ و روﻣﯽ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ وی ﭘﯿﻤﺎن ﺻﻠﺢ
ﺑﺴﺖ.
رواﯾﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻟﯿﻮن در ﭘﯿﻤﺎن ﺻﻠﺢ ﺗﻌﮫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ »ﻣﺴﻠﻤﻪ« را در ﻓﺘﺢ
ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ راھﻨﻤﺎﺋﯽ و ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﻟﯿﻮن ﻗﺒﻼ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﮫﺪی ﺑﺎ »ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ
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ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ« ﮐﺮده و او را ﻣﻐﺮور ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ﮐﻪ وﺳﺎﺋﻞ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را ﺑﻪ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ
ﻓﺮاھﻢ آورد ﺗﺎ آنھﺎ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ روم ﺷﺮﻗﯽ را ﺗﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ) .(١
وﻟﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺗﺎرﯾﺦ »ﺑﯿﺰاﻧﺴﯽ«» :ﻟﯿﻮن« در ﻇﺎھﺮ ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از راه ﺧﯿﺮﺧﻮاھﯽ
درآﻣﺪ و ﺑﻪ ھﯿﭽﻮﺟﻪ ﻗﺼﺪ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ را ﺑﻪ آنھﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ او
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ راه را ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺧﻮﯾﺶ ھﻤﻮار ﺳﺎزد.
ﻟﯿﻮن ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮد را در
»ﻋﻤﻮرﯾﻪ« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﯿﺼﺮ روم اﻋﻼم ﮐﻨﺪ .ﻟﯿﻮن ﭘﺲ از ﺗﺄﻣﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی
ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻮی ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﺷﺘﺎﻓﺖ و ﺳﭙﺎه »ﺗﯿﻮدﯾﺲ« را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ وی آﻣﺪه ﺑﻮد
ﺷﮑﺴﺖ داد.
اﻣﭙﺮاﻃﻮر »ﺗﯿﻮدﯾﺲ« ﻧﯿﺰ از ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺧﺎرج ﺷﺪ و ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از دﯾﺮھﺎ ﭘﻨﺎه ﺑﺮد.
»ﻟﯿﻮن« ﺑﺎ ﺳﭙﺎه ﻓﺎﺗﺢ ﺧﻮد وارد ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﺷﺪ و در ﺳﺎل  ۷۱۷ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
»ﻟﯿﻮن ﺳﻮم« ﺗﺎج اﻣﭙﺮاﻃﻮری روم را ﺑﻪ ﺳﺮ ﻧﮫﺎد.
»ﻣﺴﻠﻤﻪ« در ﺑﮫﺎر ھﻤﺎن ﺳﺎل ﯾﻌﻨﯽ اواﺧﺮ  ۹۸ھﺠﺮی ﺑﺎ ﺳﭙﺎه ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ
درآﻣﺪ و ﻧﺎوﮔﺎن ﺧﻮد را وارد آبھﺎی ﻣﺮﻣﺮه ﮐﺮد .ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺳﺨﺖ در اﻧﺪﯾﺸﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻮد،
و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮادرش »ﻣﺴﻠﻤﻪ« را ﺑﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی دﯾﮕﺮی ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﻮد و از ﮐﻠﯿﻪ ﻧﻘﺎط
و ﺳﺮﺣﺪات ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮد.
»ﻣﺴﻠﻤﻪ« ﺑﺮﺟﺎﻣﻮس را ﺗﺼﺮف ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ ﻧﯿﺮوھﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ آن روز اﺳﻼم ﺑﺮای ﻧﺒﺮد ﺑﺎ
ﻧﺼﺎرا ﺑﺴﯿﺞ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﭘﺸﺖ دروازهھﺎی ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ رﺳﯿﺪ.
ﺗﻮارﯾﺦ »ﺑﯿﺰاﻧﺴﯽ« ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﻪ را در اﯾﻦ ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽ ھﺸﺘﺎد ھﺰار ﺟﻨﮕﺠﻮ
داﻧﺴﺘﻪ و ﮐﻠﯿﻪ ﺳﭙﺎھﯿﺎن اﺳﻼم را ﮐﻪ از راه درﯾﺎ و ﺧﺸﮑﯽ ﺑﻪ ﮐﻨﺎر دﯾﻮارھﺎی ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ
رﺳﯿﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺻﺪ و ھﺸﺘﺎد ھﺰار ﺟﻨﮕﺠﻮ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده اﺳﺖ!
»ﻣﺴﻠﻤﻪ« از )اﺑﯿﺪوس( ﻧﺎوﮔﺎن اﺳﻼم را ﺣﺮﮐﺖ داده و درﯾﺎ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺖ و
ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ اروﭘﺎﺋﯽ در داﻧﻞ )ھﯿﻠﯿﺲ( ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺳﺎﺧﺖ .آﻧﮕﺎه از ﮐﺮاﻧﻪھﺎی
درﯾﺎی ﻣﺮﻣﺮه ﮔﺬﺷﺖ و ﺑﻪ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ رﺳﯿﺪ.
»ﻣﺴﻠﻤﻪ« ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ را ﺑﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻋﻈﯿﻤﯽ از راه درﯾﺎ و ﺧﺸﮑﯽ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻧﻤﻮد و
ﻣﻨﺠﻨﯿﻖھﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺮای درھﻢﮐﻮﺑﯿﺪن دﯾﻮارھﺎی ﺷﮫﺮ ﻧﺼﺐ ﮐﺮد.

 -١ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮی ﺟﻠﺪ  ۲ص .۳۱۴
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ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺨﺴﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ھﺠﻮم و ﺣﻤﻠﻪ ﻧﺎﮔﮫﺎﻧﯽ ﺷﮫﺮ را ﺗﺼﺮف
ﮐﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از ﮐﻮﺷﺶ ﻓﺮاوان و زﺣﻤﺎت زﯾﺎد ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﺤﮑﺎم دﯾﻮارھﺎی
ﺷﮫﺮ و ﻣﮫﺎرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﮫﻨﺪﺳﺎن روﻣﯽ در ﺑﻨﺎی آن ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،و اﻧﺒﻮه آﻻت دﻓﺎﻋﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮﺗﺎب »آﺗﺶ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ« و ﺳﻨﮓھﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ آنھﺎ ﻓﺮو ﻣﯽرﯾﺨﺖ ،ﻣﺎﻧﻊ از آﻧﺴﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺷﮫﺮ را ﺗﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ.
در آن ھﻨﮕﺎم »ﻣﺴﻠﻤﻪ« ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺣﻤﻠﻪ ،ﺷﮫﺮ را ﺳﺨﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺻﺮه
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﮕﯿﺮد .از اﯾﻨﺮو ﺑﺎ ﺷﺪت ھﺮﭼﻪ ﺗﻤﺎﻣﺘﺮ اﻃﺮاف ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ و
ﮐﻠﯿﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت آن را از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺧﺸﮑﯽ ﻗﻄﻊ ﮐﺮد.
»ﻣﺴﻠﻤﻪ« در ﺿﻤﻦ دﺳﺘﻮر داد ﺧﻨﺪق ﻋﻤﯿﻘﯽ در اﻃﺮاف ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه ﺣﻔﺮ ﮐﻨﻨﺪ و
اﻃﺮاف ﺧﻨﺪق را ﺑﺎﺳﺪ ﻣﺤﮑﻤﯽ ﻣﺤﺼﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺳﻔﺎﯾﻦ ﺟﻨﮕﯽ ھﻢ ارﺗﺒﺎط ﺷﮫﺮ را از ﻧﺎﺣﯿﻪ
درﯾﺎ ﻗﻄﻊ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺳﻔﺎﯾﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻧﺎوﮔﺎن ﺟﻨﮕﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ آن روز ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺴﯿﺞ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺗﻌﺪاد ﮐﺸﺘﯽھﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در اﯾﻦ ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽ ﻃﺒﻖ رواﯾﺖ ﻣﻮرﺧﺎن »ﺑﯿﺰاﻧﺴﯽ« ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ
ﯾﮏ ھﺰار و ھﺸﺘﺼﺪ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺰرگ ﺟﻨﮕﯽ و ﺳﻔﺎﯾﻦ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﻮد.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﺋﯽ اﺳﻼم »ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ اﻧﻄﺎﮐﯽ«)  (١ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ
ﻧﺎوﮔﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ دو ﺳﺘﻮن ﺑﺰرگ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﺪ :ﺳﺘﻮن اول ﺳﻮاﺣﻞ آﺳﯿﺎﺋﯽ ﻣﺮزھﺎی
»اﺗﺮﺑﯿﻮس« و »اﻧﺘﯿﻤﻮس« را ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻗﺮار دھﺪ ﺗﺎ ﺧﻮار ﺑﺎر ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ را از راه ﺟﺰاﺋﺮ
درﯾﺎی »اژه« ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ .ﺳﺘﻮن دﯾﮕﺮ ﺳﺎﺣﻞ اروﭘﺎﺋﯽ »ﺑﺴﻔﺮ« را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻗﻄﻊ ھﺮﮔﻮﻧﻪ
ارﺗﺒﺎط ﺷﮫﺮ ﺗﺎ ﺣﺪود درﯾﺎی ﺳﯿﺎه ﺑﺨﺼﻮص »ﺷﺮﻣﺴﻮن« و »ﻃﺮاﺑﻮزان« زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
اوﻟﯿﻦ ﺟﻨﮓ درﯾﺎﺋﯽ ھﻨﮕﺎم ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺸﺘﯽھﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف اﺳﮑﻠﻪھﺎی ﺧﻮد ﺑﻮﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ؛
زﯾﺮا در ھﻤﺎن ھﻨﮕﺎم ﺑﺎد دو ﻣﻮج ﻃﻮﻓﺎن ﺳﮫﻤﮕﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪ آورد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ ھﻤﺨﻮردن
ﮐﺸﺘﯽھﺎ ﺷﺪ .روﻣﯽھﺎ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ و »آﺗﺶ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ« را ﺑﻪ روی
آنھﺎ ﻓﺮو رﯾﺨﺘﻨﺪ.
ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺸﺘﯽھﺎ ﺳﻮﺧﺘﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﻃﺮف ﭘﺎﯾﯿﻦ دﯾﻮار ﺷﮫﺮ ﻋﻘﺐ راﻧﺪﻧﺪ.

 -١ﺗﻮارﯾﺦ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺎم ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﺎوﮔﺎن اﺳﻼم را ذﮐﺮ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﭼﻮن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯿﺰاﻧﺴﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ
ﻧﺎم وی »ﺳﻠﯿﻤﺎن« ﺑﻮده و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ اﻧﻄﺎﮐﯽ ھﻢ ﻃﺒﻖ رواﯾﺎت اﺳﻼﻣﯽ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن اﯾﻦ
ً
ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ،از اﯾﻦ رو ﻇﺎھﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهی اﯾﻦ ﻧﺎوﮔﺎن ،او ﺑﺎﺷﺪ.
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ﻓﺮﻣﺎﻧﺪۀ ﻧﺎوﮔﺎن اﺳﻼم ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ آن ﺷﮑﺴﺖ ﺟﺰﺋﯽ را ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮ دﺷﻤﻦ
ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺳﻔﺎﯾﻦ ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺘﻮن از ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ و
ﺷﺠﺎعﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮﺑﺎزان ﺧﻮد را ﻣﮫﯿﺎ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻪ ﻃﺮف دﯾﻮارھﺎی ﺷﮫﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮد.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﻮﺷﺶ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد ﺗﺎ ﺷﮫﺮ را اﺷﻐﺎل ﮐﻨﺪ وﻟﯽ »ﻟﯿﻮن« اﻣﭙﺮاﻃﻮر
ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﮐﺎﻣﻼ آﻣﺎده دﻓﺎع ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﯿﮑﺎر ﻧﻨﺸﺴﺖ و ﻣﮫﺎﺟﻤﯿﻦ را ﺑﺎ
ﺳﯿﻠﯽ از آﺗﺶ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻋﻘﺐ زد.
»ﺳﻠﯿﻤﺎن« ﻧﯿﺰ ﻧﺎوﮔﺎن ﺧﻮد را ﮐﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ اروﭘﺎﺋﯽ »ﺑﺴﻔﺮ« ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﻠﯿﺞ
»ﺳﻮﺗﻨﯿﺎن« ﺣﺮﮐﺖ داد) .(١
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺻﺮهی ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ

ﺳﭙﺎھﯿﺎن اﺳﻼم ﭘﯿﺶ از ﻓﺮا رﺳﯿﺪن ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن در روز دوم ﻣﺤﺮم ﺳﺎل ۹۹
ھﺠﺮی ﺑﺮای دوﻣﯿﻦ ﺑﺎر ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ را ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻣﺴﻠﻤﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه اﺳﻼم
ﺧﻮد را آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ روم ﺷﺮﻗﯽ را ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ
ھﻤﯿﻦ ﺟﮫﺖ ﺧﻮار ﺑﺎر ﻓﺮاواﻧﯽ ﺟﻤﻊآوری ﻧﻤﻮد و ﺑﺮای ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﺧﻮد ﮐﭙﺮھﺎ و ﺧﺎﻧﻪھﺎی
ﭼﻮﺑﯽ ﺳﺎﺧﺖ) .(٢
ﻣﺴﻠﻤﻪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﻓﺴﺮی ﺟﺴﻮر و ﺷﺠﺎع ﺑﻮد ،اﻣﺎ در ﻓﻨﻮن ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺼﯿﺮت و ﺗﺠﺮﺑﻪ
ً
ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .او ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮد اﯾﻤﺎن داﺷﺖ و زود ﻣﻐﺮور ﻣﯽﺷﺪ ،ﻣﻀﺎﻓﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در
ﻣﯿﺎن ﻣﻌﺎوﻧﺎﻧﺶ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهای از ﺳﺮداران ﻃﺮاز اول ﻧﺒﻮد)  .(٣او اﻃﻤﯿﻨﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ روﻣﯽھﺎ
ﺑﻪ زودی ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻓﺮﯾﺐ وﻋﺪهھﺎی ﻟﯿﻮن ﺳﻮم را ﺧﻮرد.
ﻟﯿﻮن اﻣﭙﺮاﻃﻮر روم ھﺮ وﻗﺖ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﺗﻨﮓ ﻣﯽﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﻪ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد
ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﺳﺎزش ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ از ﻓﺸﺎر ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻣﯽﮐﺎﺳﺖ و ﺧﻮارﺑﺎر ﺑﻪ ﺷﮫﺮ
ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﺪ.
ﺗﻮارﯾﺦ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻟﯿﻮن در آﺧﺮ ﺗﻌﮫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﮫﺮ و ﻣﻮﺟﻮدی ﺧﺰاﺋﻦ روم و
ﮐﻠﯿﻪ اﻧﺪوﺧﺘﻪھﺎ را ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه اﺳﻼم ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﺪ و اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺸﻮر ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺟﺰﯾﻪ ﺑﺪھﺪ!
 -١ﻓﯿﻦ ﻻی :ﯾﻮﻧﺎن – زﯾﺮ ﻧﻔﻮذ ﮐﻠﯿﺴﺎی رم.
 -٢ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮی ج .۱۳۱۵ (۵) ۲
 -٣اﻟﻌﯿﻮن واﻟﺤﺪاﺋﻖ ،ص  ۲۷و .۲۸

ﻣﺤﺎﺻﺮهی ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ

٣٩

وﻟﯽ ﺑﺪون ﺷﮏ ﻟﯿﻮن اﯾﻦ ﻣﻮاﻋﯿﺪ را از روی ﻧﻔﺎق و دوروﺋﯽ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻓﺮﺻﺖ و ﻓﺮﯾﺐدادن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهی ﺳﭙﺎه اﺳﻼم ﻣﯽداد) .(١
ھﻨﻮز ھﻔﺘﻪای ﭼﻨﺪ از دوﻣﯿﻦ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﺗﻮﺳﻂ »ﻣﺴﻠﻤﻪ« ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ﺧﻠﯿﻔﻪ دﻣﺸﻖ در  ۱۰ﺻﻔﺮ ﺳﺎل  ۹۹ھﺠﺮی ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﻓﺮﺻﺖ
ﯾﺎﺑﺪ ﻧﯿﺮو ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺴﻠﻤﻪ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ،درﮔﺬﺷﺖ.
ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎی ﮐﺸﻨﺪهای ﻓﺮا رﺳﯿﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻧﻮاﺣﯽ
ﻣﺠﺎور ﺷﮫﺮ ﭼﻨﺪﯾﻦ ھﻔﺘﻪ از ﺑﺮف و ﯾﺦ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪ.
ﻋﺪۀ ﮐﺜﯿﺮی از زﺑﺪهﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮﺑﺎزاﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﮫﺮ را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﺮﻣﺎی
ﮐﺸﻨﺪه و ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺐھﺎ و ﭼﮫﺎرﭘﺎﯾﺎن ﻟﺸﮑﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﻠﻒ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ .ﮐﻤﺒﻮد
ﺧﻮارﺑﺎر و ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺤﺼﯿﻞ آن ھﻢ ،ﻧﻈﺎم ﺳﭙﺎه را درھﻢ رﯾﺨﺖ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻣﺮگ ﺳﻠﯿﻤﺎن
ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﺎوﮔﺎن در ھﻤﯿﻦ اﯾﺎم ﻧﯿﺰ ﻣﺰﯾﺪ ﺑﺮ ﻋﻠﺖ ﮔﺮدﯾﺪ و اﻣﻮر ﺳﻔﺎﯾﻦ ﺟﻨﮕﯽ
ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺳﺎﺧﺖ.
ﺑﻌﮑﺲ ،روﻣﯽھﺎ زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺮد را در داﺧﻞ ﺷﮫﺮ ﺑﺎ آراﻣﺶ و آﺳﺎﯾﺶ ﺳﭙﺮی ﮐﺮدﻧﺪ.
در ﻓﺼﻞ ﺑﮫﺎر ﻧﺎوﮔﺎن ﺑﺰرﮔﯽ ﺣﺎﻣﻞ ﺧﻮارﺑﺎر از اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ ﺑﺮای ﺳﭙﺎھﯿﺎن اﺳﻼم رﺳﯿﺪ.
ﻧﺎوﮔﺎن ﻣﺰﺑﻮر وارد آبھﺎی »ﺑﺼﺮه« ﺷﺪ و در )ﮐﺎﻟﻮس ارﺟﻮس( ﻟﻨﮕﺮ اﻧﺪاﺧﺖ ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
آن ﻧﺎوﮔﺎن دﯾﮕﺮی از اﻓﺮﯾﻘﺎ ﺳﺮ رﺳﯿﺪ و در ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺘﻨﯿﺎ )ﺷﺮق درﯾﺎی ﻣﺮﻣﺮه( ﭘﮫﻠﻮ
ﮔﺮﻓﺖ.
اﮐﺜﺮ درﯾﺎ ﻧﻮردان اﯾﻦ ﻧﺎوﮔﺎن ﮐﻪ از اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ و اﻓﺮﯾﻘﺎ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺰدوران ﻋﯿﺴﻮی
ﺑﻮدﻧﺪ.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آنھﺎ ﺑﻪ اردوﮔﺎه اﺳﻼم ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪﻧﺪ ،وﺿﻊ ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺳﭙﺎھﯿﺎن ،آنھﺎ را
دﭼﺎر ﺗﺸﻮﯾﺲ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﯿﻢ آن داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﻈﺎم آنھﺎ از ھﻢ ﺑﮕﺴﻠﺪ و
ﻧﺎﺗﻮان و ﻣﻨﺤﻞ ﮔﺮدﻧﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از آنھﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﺷﺐ ھﻨﮕﺎم ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ و در ﺷﮫﺮ ﺑﻪ ھﻤﮑﯿﺸﺎن ﺧﻮد
ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ ،و اﻣﭙﺮاﻃﻮر را از وﺿﻊ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺳﺮﺑﺎزان اﺳﻼم آ ﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
ﻟﯿﻮن اﻣﭙﺮاﻃﻮر روم ﻧﯿﺰ ار ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد و ﺑﺪون ﻓﻮت وﻗﺖ دﺳﺘﻪای از ﻧﺎوﮔﺎن
ﺧﻮد را ﮐﻪ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻮع ﺳﻼح ﮔﺮم ﺑﻪ ﻧﺎم آﺗﺶ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎرج ﺑﻨﺪر ﮔﺴﯿﻞ

 -١اﻟﻌﯿﻮن واﻟﺤﺪاﺋﻖ ،ص .۲۹
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ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم

داﺷﺖ .ﻧﺎوﮔﺎن روم ﺑﯽدرﻧﮓ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽھﺎی ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮدﻧﺪ و آنھﺎ را دﭼﺎر
اﺿﻄﺮاب و ﺑﯽﻧﻈﻤﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﺘﯽھﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻃﻌﻤﻪ ﺣﺮﯾﻖ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺮﺧﯽ
دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﮓ دﺷﻤﻦ اﻓﺘﺎد و ﺑﻘﯿﻪ رو ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ آورد.
اوﺿﺎع ﺟﻨﮓ دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪ .ﻓﺸﺎر و ﻗﺤﻄﯽ ﺳﺮﺑﺎزان اﺳﻼم را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
روﻣﯿﺎن ﮐﻪ در ﺷﮫﺮ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻔﺲ راﺣﺘﯽ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ ﻣﺴﻠﻤﻪ
در ﺧﺸﮑﯽ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ را اداﻣﻪ داد و ﭼﻨﺪان در اﯾﻦ ﮐﺎر اﺻﺮار ورزﯾﺪ ﮐﻪ
ﺳﺘﻮنھﺎی اﻋﺰاﻣﯽ وی ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮارﺑﺎر ﻣﺘﻼﺷﯽ ﺷﺪ .ﻗﺤﻂ و ﻏﻼ ﺳﺮﺑﺎزان را در ﺑﺮ
ﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﻮﺟﻮدی ﺑﻪ آﺧﺮ رﺳﯿﺪ و ﭼﮫﺎرﭘﺎﯾﺎن از ﻣﯿﺎن رﻓﺖ.
ﮐﺎر ﺑﻪ ﺟﺎﺋﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزان دﭼﺎر ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ وﺿﻊ ﮔﺸﺘﻨﺪ و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺧﻮردن
ﮔﻮﺷﺖ ﭼﮫﺎرﭘﺎﯾﺎن و ﭘﻮﺳﺖ و رﯾﺸﻪھﺎ و ﺑﺮگھﺎی درﺧﺘﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺟﺰ ﺧﺎک ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ
را ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ) .(١
ﺧﻠﯿﻔﻪی ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﻓﺮﻣﺎن داد ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزان اﺳﻼم دﺳﺖ از ﻣﺤﺎﺻﺮه
ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﺑﺮدارﻧﺪ و ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺴﻠﻤﻪ ﻧﯿﺰ دﺳﺘﻮر ﮐﻮچ داد و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎھﯿﺎن
ﺧﻮد را از ﭘﺸﺖ دﯾﻮارھﺎی ﺷﮫﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ آﺳﯿﺎﺋﯽ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﻧﺎوﮔﺎﻧﺶ ﭘﮫﻠﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺳﺎﺧﺖ.
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از دوﻣﯿﻦ ﻣﺤﺎﺻﺮه اﯾﻦ ﺷﮫﺮ در دوم ﻣﺤﺮم ﺳﺎل  ۱۰۰ھﺠﺮی رﻓﻊ ﯾﺪ
ﮐﺮدﻧﺪ ،وﻟﯽ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ در ﭘﺎی دﯾﻮارھﺎی ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮوی اﺳﻼم ﮐﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ
ﻧﺼﺮاﻧﯿﺖ ﺑﺴﯿﺞ ﺷﺪه ﺑﻮد از ﻣﯿﺎن رﻓﺖ! ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﺳﺮﺑﺎزان اﺳﻼم از ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﻃﺮف
دﻣﺸﻖ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﺴﺖ.
ﺑﻘﯿﻪ ﻧﺎوﮔﺎن اﺳﻼﻣﯽ را ﻃﻮﻓﺎنھﺎی ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺠﺰاﯾﺮ درﯾﺎی اژه درھﻢ ﮐﻮﺑﯿﺪ و ﭘﺮاﮐﻨﺪه
ﺳﺎﺧﺖ ،ﯾﻮﻧﺎﻧﯽھﺎ ﻧﯿﺰ در ﺟﺰاﯾﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از آنھﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از آنھﺎ را
ﻏﺮق ﮐﺮدﻧﺪ و از آن ﻧﺎوﮔﺎن ﻋﻈﯿﻢ ﺟﺰ ﭼﻨﺪ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﺷﺎم ﺑﺎزﻧﮕﺸﺖ) .(٢
***

 -١ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮی ج  ۱۳۱۶ (۵) ۲و ﮐﺎﻣﻞ اﺑﻦ اﺛﯿﺮ ج  ۵ص .۱۰
.Finlay: Ibidi 2 -٢
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ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﻼم در دو ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺰرگ از ﻣﻘﺎﺑﻞ دﯾﻮارھﺎی ﻣﺮﺗﻔﻊ و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ
ﻋﻘﺐ ﻧﺸﺴﺖ ،و ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻼﻓﺖ دﻣﺸﻖ ﺑﻪ ھﻢ ﺧﻮرد و آرزوﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺘﺢ اروﭘﺎ از ﻧﺎﺣﯿﻪ
ﺷﺮق داﺷﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﯿﺎﻓﺖ.
اﯾﻦ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻋﻠﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﯽﮐﺮد :ﯾﮑﯽ اﯾﻨﮑﻪ اﻋﺮاب ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﺟﻨﮓھﺎی
درﯾﺎﺋﯽ ﺗﺎزه ﮐﺎر ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﮓ ﻧﯿﺰ ﻃﻮری ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﭙﺎه ﺟﻨﻮب ﮐﻪ در
اﻗﻠﯿﻢھﺎی ﺷﺎم و ﻣﺼﺮ و اﻓﺮﯾﻘﺎ ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ آن را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﮫﺎرت روﻣﯽھﺎ در ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ دﻓﺎع از دژھﺎ و ﺷﮫﺮھﺎی
ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺷﺪه ﺧﻮد و اﺳﺘﺎدی آنھﺎ در ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮدن آﺗﺶ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻋﻠﯽ رﻏﻢ از ھﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪﮔﯽ ﺣﯿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺖ روم ﺷﺮﻗﯽ،
روﻣﯽھﺎ ھﻤﭽﻨﺎن ﺗﻔﻮق رزﻣﯽ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .اﺳﺘﺤﮑﺎم دﯾﻮارھﺎی ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ
و اﻧﺒﻮه وﺳﺎﺋﻞ دﻓﺎﻋﯽ و آﻻت ﺟﻨﮕﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﻋﻘﺐزدن ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت اﻓﺰود.
اﯾﻦ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ﺳﺨﺖ ﺗﮑﺎندھﻨﺪه ﺑﻮد ودر ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﻋﻤﯿﻘﯽ داﺷﺖ .ﻣﺤﺎﺻﺮه اﯾﻦ ﺷﮫﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮐﻮﺷﺸﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺒﺬول داﺷﺘﻨﺪ
ﺗﺎ ﭘﺮﭼﻢ ﺧﻮد را در ﻗﻠﻤﺮو ﻣﻠﻞ ﻏﺮب ﺑﻪ ا ھﺘﺰاز درآورﻧﺪ ،آن ھﻢ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻮﮐﺖ و
اﻗﺘﺪار اروﭘﺎ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻔﺮﻗﻪ و ﺿﻌﻒ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﯽ و ﻧﺼﺮاﻧﯿﺖ ﺳﯿﺎدت ﻣﻌﻨﻮی
آن را در ﻣﻌﺮض ﮐﺸﻤﮑﺶ ﻗﺮار داده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﭘﯿﺸﺮوی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در دﺷﺖھﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﺎ ﮐﺮاﻧﻪھﺎی رودﺧﺎﻧﻪ ﻟﻮار ﺑﻌﺪ از اﻧﺼﺮاف از
ﻓﺘﺢ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﺑﻪ اﻧﺪک زﻣﺎﻧﯽ )ﺳﺎل  ۱۱۴ھـ( ﻣﻘﺮون ﺑﻪ آﻣﺎدﮔﯽ ﻗﺒﻠﯽ و اھﻤﯿﺖدادن
ﺑﻪ آن ،و ﻋﺰم و اﺻﺮاری ﮐﻪ در ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ ،ﻧﺒﻮد ،ھﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ
ﭘﯿﺸﺮوی ھﻤﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪ و ﻣﻨﻈﻮری را ﮐﻪ ﺧﻼﻓﺖ دﻣﺸﻖ داﺷﺖ ﻋﻤﻠﯽ
ﺳﺎﺧﺖ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دﯾﮕﺮ در ﺻﺪد ﺑﺮﻧﯿﺎﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای دﺳﺖﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ اروﭘﺎ ﺑﺎ
ﻓﺘﺢ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ راھﯽ ﺑﮕﺸﺎﯾﻨﺪ ،ھﺮﭼﻨﺪ ﺳﭙﺎه اﺳﻼم ﺑﻌﺪھﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ
اﯾﻦ ﺷﮫﺮ رﺳﺎﻧﯿﺪ.
ﻣﺸﮫﻮرﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﭘﯿﮑﺎرھﺎ در زﻣﺎن ﻣﮫﺪی ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻋﺒﺎﺳﯽ روی داد .در آن زﻣﺎن ﭘﺴﺮ
وی ھﺎرون اﻟﺮﺷﯿﺪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل  ۱۶۵ھﺠﺮی ﺑﻪ ﻋﺰم ﻧﺒﺮد ﺑﺎ روم روی ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ
دوﻟﺖ ﺑﯿﺰاﻧﺲ ﻧﮫﺎد.
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ھﺎرون ارﺗﻔﺎﻋﺎت آﻧﺎﻃﻮﻟﯽ را ﭘﯿﻤﻮد و ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ آﺳﯿﺎﺋﯽ ﺑﺴﻔﻮر رﺳﯿﺪ و در ﺑﻠﻨﺪیھﺎی
ﺧﺮﯾﺴﻮﭘﻮﻟﯿﺲ )اﺳﮑﻮﺗﺎری( ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﻓﺮود آﻣﺪ .در آن اوﻗﺎت ﺗﺨﺖ ﻗﯿﺼﺮ روم
در اﺧﺘﯿﺎر ﻃﻔﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ او را ﻗﺴﻄﻨﻄﯿﻦ ﺷﺸﻢ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ و اﻣﻮر دوﻟﺖ در دﺳﺖ ﻣﺎدر
وی ﻣﻠﮑﻪ »دﯾﻨﯽ« ﺑﻮد.
در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن روﻣﯽھﺎ را ﺳﺨﺖ درھﻢ ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ ،و ﻣﻠﮑﻪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺷﺪ ﺑﺎ
ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﭘﯿﻤﺎن ﺻﻠﺢ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺳﺎزد و ﺗﻌﮫﺪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺟﺰﯾﻪ ﺑﭙﺮدازد .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﭘﺎی دﯾﻮارھﺎی ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﻣﻊ اﻟﻮﺻﻒ در اﯾﻦ ﻧﻮﺑﺖ اﻗﺪام ﺑﻪ
ﻣﺤﺎﺻﺮه آن ﻧﮑﺮدﻧﺪ و ھﻤﯿﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ زﻣﺎﻣﺪاران اﺳﻼم در آن زﻣﺎنھﺎ در
اﻧﺪﯾﺸﻪی ﻓﺘﺢ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ و راهﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ اروﭘﺎ ﻧﺒﻮدﻧﺪ.
***
اﮔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ اﺳﺘﯿﻼء ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اروﭘﺎ و ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﮫﺎن
دﮔﺮﮔﻮن ﻣﯽﺷﺪ و ﻣﻠﻞ دﯾﮕﺮی در اروﭘﺎ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و دﯾﻦ دﯾﮕﺮی ﻏﯿﺮ از ﻧﺼﺮاﻧﯿﺖ
در آﻧﺠﺎ رﺳﻮخ ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ و آﺋﯿﻦ اﺳﻼم ﺑﺮ ﻣﻠﻞ ﻏﺮب ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮد.
در ﻓﺼﻞ آﯾﻨﺪه ﺧﻮاھﯿﻢ دﯾﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﺒﺮد اﺳﻼم و ﻧﺼﺮاﻧﯿﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﺒﺪل ﮔﺮدﯾﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ اروﭘﺎﺋﯿﺎن ﺷﻤﺎل در ﮐﺮاﻧﻪھﺎی رودﺧﺎﻧﻪ »ﻟﻮار« ﮔﺮد آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﯿﻞ
اﺳﻼم را از رﺧﻨﻪﮐﺮدن در اروﭘﺎ ﻋﻘﺐ ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﻧﯿﺰ ﺧﻮاھﯿﻢ دﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮرﺧﺎن
اروﭘﺎﺋﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻧﺠﺎت اروﭘﺎ و ﻧﺼﺮاﻧﯿﺖ از ﭼﻨﮓ اﺳﻼم در ﺟﻨﮓ ﺗﻮر )ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﮫﯿﺪان
اﺳﻼم در ﻓﺮاﻧﺴﻪ( ﺣﻤﺎﺳﻪﺳﺮاﺋﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﻣﺜﻼ ﮔﯿﺒﻮن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺣﻮادث اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯽ و ھﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﻣﺎ
)ﮔﺎلھﺎ( را از اﺳﺎرت دﯾﻨﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮآن ﻧﺠﺎت داد! و ﺷﮑﻮه و ﺟﻼل رم را ﻧﮕﺎه
داﺷﺖ و ﺳﻘﻮط ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ را ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺖ ،ﻧﺼﺮاﻧﯿﺖ را ﺣﻔﻆ ﮐﺮد و ﺗﺨﻢ ﻧﻔﺎق و
ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ را در ﻣﯿﺎن دﺷﻤﻨﺎن آﻧﺎن )ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن( اﻓﮑﻨﺪ«) .(١
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ »ﻓﻨﻠﯽ« ﻣﻮرخ ﺑﯿﺰاﻧﺴﯽ ﺑﻪ ﻋﮑﺲ ﻋﻘﯿﺪه دارد ﮐﻪ »ﻧﺠﺎت اروﭘﺎ و
ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ از ھﺠﻮم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﯾﻮارھﺎی ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ و ﺑﻪ دﺳﺖ ﻟﯿﻮن ﺳﻮم اﻧﺠﺎم
ﮔﺮﻓﺖ« و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﮔﺎل )ﻓﺮاﻧﺴﻪ( ﭘﯿﺮوزی ﺷﺎرل ﻣﺎرﺗﻞ ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮاﻧﺴﻪ را در

 -١ﺳﻘﻮط اﻣﭙﺮاﻃﻮری روم.
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ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺰرگ ﺟﻠﻮه دادهاﻧﺪ و آن را ﯾﮏ ﭘﯿﺮوزی درﺧﺸﺎن ﻧﺎﻣﯿﺪه و
ﻧﺠﺎت اروﭘﺎ از ﺣﻤﻼت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﻪ ﺷﺠﺎﻋﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻮﯾﺎن ﻧﺴﺒﺖ داده اﻧﺪ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺮدهای ﺑﺮ روی ﻧﺒﻮغ ﻟﯿﻮن ﺳﻮم و ﮐﺎر او ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﻪ وی ﯾﮏ
ﻧﻔﺮ ﺳﺮﺑﺎز ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﯾﻨﺪه ﺑﮫﺘﺮی ﺑﺮای ﺧﻮد و ﺑﻌﺪ از ﺧﻨﺜﯽﮐﺮدن ﻧﻘﺸﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ
ﻓﺘﺢ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﺎج و ﺗﺨﺖ اﻣﭙﺮاﻃﻮری روم رﺳﯿﺪ«
ﺑﻪ ھﺮﺣﺎل آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ،ﭘﻨﺎھﮕﺎه ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﺮق ﺑﻮد و
ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﻮاﺣﻞ رودﺧﺎﻧﻪ »ﻟﻮار« ﻓﺘﻮﺣﺎت اﺳﻼﻣﯽ را در ﻣﻐﺮب اروﭘﺎ ﻋﻘﺐ زد.
آری ،دﯾﻮارھﺎی ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ و ﮐﺮاﻧﻪھﺎی رودﺧﺎﻧﻪ ﻟﻮار ﺑﺎﻋﺚ ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از
اروﭘﺎ و ﻧﺠﺎت ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﮔﺮدﯾﺪ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﺳﻼم و ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد.

ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﻬﯿﺪان اﺳﻼم در ﻓﺮاﻧﺴﻪ
اواﺧﺮ اﮐﺘﺒﺮ ﺳﺎل  ۱۹۳۲ﻣﯿﻼدی درﺳﺖ  ۱۲۰۰ﺳﺎل از ﺣﺎدﺛﻪای ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و ﻋﻤﯿﻖﺗﺮﯾﻦ اﺛﺮ را در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم و ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ ،و ﺑﻪ ﻃﺮز
ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﮔﻮاری ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﺳﻼم و ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد.
اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺰرگ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ﺟﻨﮓ »ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﮫﯿﺪان« ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺮاﻧﺴﻪ
ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ »ﭘﯿﮑﺎر ﺗﻮر« ﯾﺎ ﻧﺒﺮد »ﭘﻮاﺗﻮ« اﺳﺖ ،و آن ﺟﻨﮕﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﺳﺮﺑﺎزان اﺳﻼم و
ﻓﺮاﻧﺴﻮﯾﺎن در دﺷﺖھﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﮐﺮاﻧﻪھﺎی رودﺧﺎﻧﻪ ﻟﻮار ) (Loireدر اﮐﺘﺒﺮ ﺳﺎل ۷۳۲
ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ  ۱۲۰۰ﺳﺎل از واﻗﻌﻪ »ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﯿﮫﺪان اﺳﻼم« ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﭼﮫﺮه ﺗﺎرﯾﺦ
دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪه و اﻓﺰون از ﭼﮫﺎر ﻗﺮن و ﻧﯿﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ آﺛﺎر اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻐﺮب اروﭘﺎ و اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ
از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﻌﺬﻟﮏ ﯾﺎد »ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﮫﯿﺪان« ھﻨﻮز در ﻏﺮب زﻧﺪه اﺳﺖ و آﺛﺎر
ﺗﺎرﯾﺨﯽ آن از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻮرﺧﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﻣﻮرد ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﮔﺬﺷﺖ  ۱۲۰۰ﺳﺎل از واﻗﻌﻪ »ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﮫﯿﺪان اﺳﻼم« ﺧﺎﻃﺮهای ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآورد ﮐﻪ
ﺑﺨﺎﻃﺮ آن ھﻨﻮز در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ھﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺟﺸﻦھﺎ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و آن را ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ
ﻗﺮار ﻣﯽدھﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﺮرﺳﯽھﺎ ھﻤﮕﯽ ﺑﺮ ﻣﺤﻮر اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ اروﭘﺎﺋﯿﺎن
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ» :اﮔﺮ اﺳﻼم در دﺷﺖھﺎی »ﺗﻮر« ﻋﻘﺐ ﻧﻤﯽﻧﺸﺴﺖ ،اﻣﺮوز از ﮐﯿﺶ ﻋﯿﺴﻮی در
اروﭘﺎ ﺧﺒﺮی ﻧﺒﻮد و ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ در ﺟﮫﺎن رﯾﺸﻪﮐﻦ ﻣﯽﺷﺪ .اﺳﻼم ﺑﺮ اروﭘﺎ ﺳﯿﺎدت
ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮد .و اروﭘﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ھﻢ اﮐﻨﻮن از ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻠﻞ ﺳﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﭼﺸﻢھﺎی درﺷﺖ و
ﺳﯿﺎه و ﻣﻮھﺎی ﻣﺸﮑﯽ ،ﺑﻪ ﺟﺎی ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻠﻞ آرﯾﺎﺋﯽ ﺑﺎ رﻧﮓھﺎی ﺳﺮخ و ﻣﻮھﺎی زرد و
ﭼﺸﻢھﺎی آﺑﯽ ﻣﻮج ﻣﯽزد«.
اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺰرگ و اﯾﻦ ﯾﺎدآوریھﺎ و ﺑﺮرﺳﯽھﺎ ﮐﻪ آن را ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ،
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ اﺳﺖ ،و اﯾﻨﮏ ﻣﺎ ﻣﻘﺪﻣﺎت و ﺗﻔﺼﯿﻞ آن را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻣﻮﺛﻖﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﻼﻣﯽ و ﻏﺮﺑﯽ ،ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﻣﯽدھﯿﻢ .ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﻌﺪ
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از ﺷﺮح و ﺗﻔﺼﯿﻞ آن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ،ﺣﺎدﺛﻪای ﺑﺰرﮔﺘﺮ و
ﭘﺮاھﻤﯿﺖﺗﺮ از واﻗﻌﻪی »ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﮫﯿﺪان« ﺑﺮای ﻣﺎ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎورد!
***
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﮐﺸﻮر اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ واﻗﻊ در ﺟﻨﻮب اروﭘﺎ را ﻓﺘﺢ ﮔﺮدﻧﺪ .ﺳﻠﻄﻨﺖ »وزﯾﮕﺖھﺎ« را
در ﺳﺎل  ۹۲ – ۹۱ھﺠﺮی ) ۷۱۱ – ۷۱۰ﻣﯿﻼدی( ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ دو ﻓﺎﺗﺢ ﺑﺰرگ »ﻃﺎرق ﺑﻦ
زﯾﺎد« و »ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﻧﺼﯿﺮ« ﺑﻪ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،و از آن زﻣﺎن ﮐﺸﻮر اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺼﺮ و
آﻓﺮﯾﻘﺎ ﯾﮑﯽ از وﻻﯾﺖھﺎ /اﺳﺘﺎنھﺎی اﻣﭙﺮاﻃﻮری اﺳﻼم ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آﻣﺪ!
ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن اﺳﻼم ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﻠﻔﺎی دﻣﺸﻖ ﻣﻨﺼﻮب ﮔﺸﺘﻨﺪ و ﺑﻪ
ﻧﻈﻢ اﻣﻮر ﮐﺸﻮر ﻣﻔﺘﻮح ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن اﺳﻼم را ﺑﻪ آن ﺳﻮی ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﺒﺎل
»ﭘﯿﺮﻧﻪ« اﻋﺰام داﺷﺘﻨﺪ.
ھﻨﻮز ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل از ﻓﺘﺢ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ )اﻧﺪﻟﺲ( ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﯾﺎﻻت
ﺟﻨﻮب ﻓﺮاﻧﺴﻪ را ﺗﺼﺮف ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و ﺑﺮ دﺷﺖھﺎی اﻃﺮاف رود رن ) (Rhoneدﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ و
در ﻗﻠﺐ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﺎ ﻧﻘﻄﻪ دور دﺳﺘﯽ ﭘﯿﺶ روﻧﺪ.
وﻟﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺗﺄﺳﻒ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﮐﻪ ﺗﺎزه ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮو اﺳﻼم ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮد ،دﯾﺮی ﻧﭙﺎﺋﯿﺪ ﮐﻪ
دﺳﺘﺨﻮش ﻓﺘﻨﻪ و آﺷﻮب و زد و ﺧﻮردھﺎی ﻗﺒﯿﻠﻪای ﮔﺮدﯾﺪ .ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﮐﻪ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ از
ﺻﺪﻣﻪای ﮐﻪ دﯾﺪه ﺑﻮد ﺑﯿﺪار ﻣﯽﺷﺪ ،ﺧﻮد را آﻣﺎده ﻣﺒﺎرزه و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد.
اﻋﺮاب ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺷﻐﺎل ﺟﻨﻮب ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺑﻪ دﺳﺖ
آورده ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﺟﻨﮓ ﺗﻮﻟﻮز ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ذی اﻟﺤﺠﻪ ﺳﺎل  ۱۰۲ھﺠﺮی از
»ﻓﺮاﻧﮏھﺎ« ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﻧﺪ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه آنھﺎ ﺳﻤﺢ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ ﺧﻮﻻﻧﯽ ﮐﺸﺘﻪ
ﺷﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺑﺎ از دﺳﺖدادن ﺳﺮدار ﺑﺰرگ ﺧﻮد و ﺷﮫﺎدت ﻋﺪهای از اﻣﺮای ﺳﭙﺎه ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ
ﺷﮫﺮھﺎی ﺳﭙﺘﻤﺎﻧﯿﻪ )ﺳﯿﺘﺮون( ﻋﻘﺐ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﺗﺎ ﻣﺪت ده ﺳﺎل اﻧﺪﻟﺲ ﯾﻌﻨﯽ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺷﻮرشھﺎ و
ﮐﺸﻤﮑﺶھﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎن ﺑﻮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﺘﻮﺣﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮔﺮدﯾﺪ و
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﺳﺮﮔﺮم ﮐﺎرھﺎی ﺑﯿﮫﻮده و زد و ﺧﻮردھﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﺎه ﺻﻔﺮ
ﺳﺎل  ۱۱۳ھﺠﺮی ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻏﺎﻓﻘﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﺋﯽ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ.
ﻣﺎ اﻃﻼع زﯾﺎدی از زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻗﺒﻠﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻏﺎﻓﻘﯽ ﻧﺪارﯾﻢ ،وﻟﯽ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ وی از
ﺟﻤﻠﻪ )ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ( ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺎﮔﺮدان ﺻﺤﺎﺑﻪی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم  Ìاﺳﺖ ﮐﻪ وارد اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺷﺪﻧﺪ و
ﺑﻌﺪ ھﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ از ﺳﺮان ﻗﺒﺎﯾﻞ ﯾﻤﻦ ﺳﺎﮐﻦ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن ﺳﭙﺎه اﺳﻼم
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ﻣﻘﯿﻢ آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آﻣﺪ)  .(١و ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از واﻗﻌﮥ »ﺟﻨﮓ ﺗﻮر« ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﺳﺮان
ﺳﭙﺎه ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻟﺸﮑﺮ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﺋﯽ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ را ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺖ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ
در ﺳﺎل  ۱۱۳از ﻃﺮف ﺧﻠﯿﻔﻪ دﻣﺸﻖ ﺑﺮای دوﻣﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﺋﯽ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻣﻨﺼﻮب
ﮔﺸﺖ.
آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ »ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻏﺎﻓﻘﯽ« اﻓﺴﺮی ﺑﺰرگ و ﻋﺎﻟﯽﻣﻘﺎم ﺑﻮد .ﺷﺨﺼﯿﺖ
ﻧﻈﺎﻣﯽ او در ﺟﻨﮓھﺎی »ﮔﺎﻟﯿﺴﯿﺎ« ﺑﻪ ﻇﮫﻮر رﺳﯿﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ وی ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ
و آﺷﻨﺎی ﺑﻪ اﻣﻮر دوﻟﺖ و اداره ﻣﻤﻠﮑﺖ و ﻣﺮدی دوراﻧﺪﯾﺶ و اﺻﻼحﻃﻠﺐ ﺑﻮد .ﺑﺪون
ﺗﺮدﯾﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻏﺎﻓﻘﯽ از ﮐﻠﯿﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮ ﺑﻮد.
ﺗﻮارﯾﺦ اﺳﻼم ،ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ و روﺷﻦﺑﯿﻨﯽ و ﻋﺪاﻟﺖﺧﻮاھﯽ و ﺑﺮدﺑﺎری و ﭘﺮھﯿﺰﮐﺎری او را
ﮔﻮاھﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺟﮫﺖ ﻧﯿﺰ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮدم اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ از اﻧﺘﺼﺎب او ﺧﻮﺷﺤﺎل
ﺷﺪﻧﺪ ،و ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دادﮔﺮی و ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ و ﻧﺮﻣﺸﯽ ﮐﻪ داﺷﺖ او را دوﺳﺖ
ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ) .(٢
ﻣﮫﺎﺑﺖ وی ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻋﺮب ﺑﻪ اﺗﻔﺎق او را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ،و ﻣﻀﺮیھﺎ و
ﺣﻤﯿﺮیھﺎ از اﻧﺘﺼﺎب وی ﺧﺸﻨﻮد ﮔﺮدﻧﺪ در ﻧﯿﺘﺠﻪ ﯾﮏ ﻧﻮع ھﻤﮑﺎری و وﺣﺪت و ﺳﺎزش
ﻣﯿﺎن ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮐﺸﻮری و ﻟﺸﮑﺮی ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ و از اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ دورهی ﻧﻮﯾﻨﯽ را آﻏﺎز
ﮐﺮد.
***
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻏﺎﻓﻘﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮔﺮدش در اﻗﻠﯿﻢھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺷﺮوع
ﮐﺮد ،ﺷﺆون زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮد و اداره اﻣﻮر دوﻟﺖ را ﺑﻪ رﺟﺎل ﮐﺎردان و
دادﮔﺴﺘﺮ واﮔﺬار ﮐﺮد .ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻓﺘﻨﻪھﺎ و ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽھﺎ را رﯾﺸﻪﮐﻦ ﺳﺎﺧﺖ و
ﮐﻠﯿﺴﺎھﺎ و اﻣﻼک ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن را ﺑﻪ آنھﺎ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪ .اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ را ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﺮد و ﭘﺮداﺧﺖ
آن را ﺑﺮای ﻋﻤﻮم ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻋﺪل و ﻣﺴﺎوات ﻻزم داﻧﺴﺖ.
ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺣﮑﻤﺮان دور اﻧﺪﯾﺶ آﻏﺎز ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﺋﯽ ﺧﻮد را ﺻﺮف اﺻﻼح ادارات دوﻟﺘﯽ و
ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻧﮕﺮاﻧﯽھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﯽﻧﻈﻤﯽھﺎی ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن ﭘﯿﺶ از ﺧﻮد ﻧﻤﻮد.

 -١اﻋﺮاب ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ را ﻓﺘﺢ ﮐﺮدﻧﺪ و در آن ﮐﺸﻮر ﺳﮑﻮﻧﺖ ورزﯾﺪﻧﺪ ،دو ﺗﯿﺮه ﺑﻮدﻧﺪ :اﻋﺮاب
ﻗﯿﺴﯽ ﯾﺎ ﺣﻤﯿﺮیھﺎ و اﻋﺮاب ﻣﻀﺮی ﯾﻤﻨﯽ.
 -٢ﻓﺘﻮح ﻣﺼﺮ – اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺤﮑﻢ ص  ۲۱۶ – ۱۲۷ﺟﺬوة اﻟﻤﻘﺘﺒﺲ ﺣﻤﯿﺪی ص .۷
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اﺻﻼح اﻣﻮر ارﺗﺶ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺎر آنھﺎ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﻗﺮار داد .از اﯾﺎﻻت
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﯿﺮو ﺑﺴﯿﺞ ﮐﺮد و ﺳﭙﺎه ﺟﺪﯾﺪی از ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه »ﺑﺮﺑﺮ« زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻧﺨﺒﮕﺎن
اﻓﺴﺮان ﻋﺮب ﺑﻮﺟﻮد آورد.
ﭘﺎﯾﮕﺎهھﺎ و ﻣﺮزھﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر را ﺗﺤﮑﯿﻢ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﺷﻮرش و اﻧﻘﻼب
داﺧﻠﯽ و ﺣﻤﻼت ﺧﺎرﺟﯽ را ﺳﺮﮐﻮب و دﻓﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺷﻮرش داﺧﻠﯽ ﺑﺮای اوﻟﯽ ﺑﺎر در ﺷﻤﺎل اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ درﮔﺮﻓﺖ ،وﻟﯽ آن ﺑﺎر ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ
ﺣﮑﻤﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن اﯾﺎﻻت ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﺮب او را »ﻣﻨﻮزه« ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ و ﻓﺮاﻧﺴﻮیھﺎ ﺑﻪ وی
) (munuzaﯾﺎ ) (munezﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ »ﻣﻨﻮزه« از ﺳﺮان ﺑﺮﺑﺮیھﺎی اﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ھﻨﮕﺎم ﻓﺘﺢ
اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ھﻤﺮاه ﻃﺎرق ﺑﻦ زﯾﺎد وارد اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺎﻻت »ﺳﭙﺘﻤﺎﻧﯿﻪ«
رﺳﯿﺪ.
آﺗﺶ اﺧﺘﻼف از ھﻤﺎن اواﺋﻞ ﻓﺘﺢ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻣﯿﺎن ﻋﺮبھﺎ و ﺑﺮﺑﺮھﺎی اﻓﺮﯾﻘﺎ ﺷﻌﻠﻪور
ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﺮﺑﺮھﺎ ﮐﯿﻨﮥ ﻋﺮبھﺎ را ﺑﺪل داﺷﺘﻨﺪ؛ زﯾﺮا ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه ﻓﺘﺢ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ
ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ آنھﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ،وﻟﯽ در ﻋﻮض ﻋﺮبھﺎ ﺑﻪ ﻏﻨﺎﺋﻢ ﻓﺮاوان و ﻣﻨﺎﺻﺐ دوﻟﺘﯽ
ﻧﺎﺋﻞ ﮔﺸﺘﻨﺪ!
»ﻣﻨﻮزه« ﻣﺮدی ﻃﻤﻌﮑﺎر ﺑﻮد و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ھﻤﻨﻮﻋﺎن ﺧﻮد ﺗﻌﺼﺐ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﯽورزﯾﺪ .او
اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﺮﺳﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﺮ آن ﮐﺸﻮر دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ
ﺟﮫﺖ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ دﻧﺒﺎل ﻓﺮﺻﺖ ﻣﯽﮔﺸﺖ ﺗﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب و ﺷﻮرش ﺑﺰﻧﺪ.
او در اﺛﻨﺎی ﺣﻤﻼت ﯾﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮتھﺎﯾﺶ در اﯾﺎﻟﺖ »اﮐﯿﺘﺎﻧﯿﻪ« ﺑﺎ »دوک« ﺣﮑﻤﺮان
ﻣﺴﯿﺤﯽ آﻧﺠﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ وی ﺗﻔﺎھﻢ ﮐﺮد .اﯾﻦ »دوک« وﻗﺘﯽ دﯾﺪ ﺧﻄﺮ ﻓﺘﻮﺣﺎت
اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻤﻠﮑﺖ او را در ﻣﻌﺮض ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺻﻠﺢ
ﮐﻨﺪ.
ﺷﺎرل ﻣﺎرﺗﻞ وزﯾﺮ درﺑﺎر ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﮫﺎﻧﻪ ﮐﺮد و ﺑﻪ »دوک« ﻣﺰﺑﻮر اﻋﻼن
ﺟﻨﮓ داد .زﯾﺮا از ﻧﻔﻮذ و اﺳﺘﻘﻼل دوک ﺑﯿﻢ داﺷﺖ .از اﯾﻨﺮو دو ﺑﺎر در ﻗﻠﻤﺮو او
)اﮐﯿﺘﺎﻧﯿﻪ( ﺟﻨﮕﯿﺪ و دوک را ﺷﮑﺴﺖ داد.
در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻮدﯾﺲ دوک ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻣﯿﺎن دو آﺗﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .از ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﺷﻤﺎل
و از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺟﻨﻮب وﺣﺸﺖ داﺷﺖ .ﺷﺎرل ﻣﺎرﺗﻞ او را ﺗﮫﺪﯾﺪ ﮐﺮد و در ﺳﺎل ۷۳۱
ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮو او ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮد .درﺳﺖ در وﻗﺘﯽ ﮐﻪ »ﻣﻨﻮزه« ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﺎ وی ھﻢﭘﯿﻤﺎن ﺷﻮد
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و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ او ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻗﯿﺎم ﺑﺮ ﺿﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ،ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﺪ و
اﯾﺎﻻت ﺷﻤﺎﻟﯽ را ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺳﺎزد.
»دوک« از اﯾﻦ اﺗﺤﺎد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮد و دﺧﺘﺮ زﯾﺒﺎی ﺧﻮد »ﻻ ﻣﭙﮋﯾﻪ« را ﺑﻪ ھﻤﺴﺮی
»ﻣﻨﻮزه« درآورد .ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮرﺧﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﻣﻨﻮزه« دﺧﺘﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮاﻧﺴﻮی
»اﮐﯿﺘﺎﻧﯿﻪ« را ﺑﻪ اﺳﺎرت ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻌﺪ ﺳﺨﺖ ﺑﻪ او دل ﺑﺴﺖ و ﺑﺎ وی ازدواج ﮐﺮد .آﻧﭽﻪ
ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ازدواج ﻣﯿﺎن »اﮐﯿﺘﺎﻧﯿﻪ« و ﺳﺮدار ﻣﺴﻠﻤﺎن ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮﯾﺸﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ.
»ﻣﻨﻮزه« ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮﯾﺶ را در زﯾﺮ ﭘﺮده ﺻﻠﺢ ﺑﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻮﯾﺎن ﭘﻨﮫﺎن ﺳﺎﺧﺖ .وﻟﯽ
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻏﺎﻓﻘﯽ در ﻧﯿﺖ و ﻋﻤﻞ اﯾﻦ ﺷﻮرﺷﯽ ﺗﺮدﯾﺪ داﺷﺖ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺟﮫﺖ ﭘﯿﻤﺎن
ﺻﻠﺢ او را رد ﮐﺮد ﺳﭙﺲ ﻟﺸﮑﺮی ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ »اﺑﻦ زﯾﺎن« ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﯾﺎﻻت ﺷﻤﺎﻟﯽ از
ﺧﻄﺮ ﺗﺠﺰﯾﻪ اﻋﺰام داﺷﺖ.
ﺑﺎ رﺳﯿﺪن اﯾﻦ ﻟﺸﮑﺮ »ﻣﻨﻮزه« ﺑﻪ ﺷﮫﺮ »ﺑﺎب« واﻗﻊ در ﯾﮑﯽ از درهھﺎی ﺟﺒﺎل »ﭘﯿﺮﻧﻪ«
ﮔﺮﯾﺨﺖ .وﻟﯽ »اﺑﻦ زﯾﺎن« ﻗﺪم ﺑﻪ ﻗﺪم ﺑﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ وی ﭘﺮداﺧﺖ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ او را دﺳﺘﮕﯿﺮ
ﻧﻤﻮد و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﺟﺎن ﺧﻮﯾﺶ دﻓﺎع ﻣﯽﮐﺮد ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ .زن او )ﻻ ﻣﭙﮋﯾﻪ( ﻧﯿﺰ
اﺳﯿﺮ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻪ درﺑﺎر دﻣﺸﻖ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از اﻣﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎن ازدواج
ﮐﺮد) .(١
ﺳﺮﺑﺎزان اﺳﻼم در ﺧﺎک ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽروﻧﺪ

ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ »اﯾﻮدﯾﺲ« دوک اﮐﯿﺘﺎﻧﯿﻪ از ﺷﮑﺴﺖ و ﮐﺸﺘﻪﺷﺪن ھﻢﭘﯿﻤﺎن ﺧﻮد
»ﻣﻨﻮزه« آ ﮔﺎھﯽ ﯾﺎﻓﺖ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺟﺪی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،آﻣﺎده
دﻓﺎع از ﻗﻠﻤﺮو ﺧﻮﯾﺶ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻧﺨﺴﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻮﯾﺎن ﺑﻪ اﺗﻔﺎق »ﮔﺖھﺎ« در اﯾﺎﻻت ﺷﻤﺎﻟﯽ
دﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ ﭘﺎﯾﮕﺎهھﺎی ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ زدﻧﺪ.
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻏﺎﻓﻘﯽ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﺋﯽ ﮐﻞ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻣﻨﺼﻮب ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ،در ﺻﺪد
ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎم ﮐﺸﺘﻪﺷﺪن ﺳﻤﺢ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ ﺧﻮﻻﻧﯽ ﺳﺮدار ﻧﺎﻣﯽ ﭘﯿﺶ از ﺧﻮد را ﺑﮕﯿﺮد و
ﺷﮑﺴﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را در ﮐﻨﺎر دﯾﻮارھﺎی »ﺗﻮﻟﻮز« ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر از آﻏﺎز ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻧﯿﺮو ﺑﺴﯿﺞ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ھﻤﮕﯽ
ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ را ﺗﺼﺮف ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دﯾﺪ اﯾﺎﻻت ﺷﻤﺎﻟﯽ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار
 -١زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ )ﻻﻣﭙﮋﯾﻪ( ﺑﺎ داﺳﺘﺎنھﺎی ﺧﯿﺎﻟﯽ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪه و دﺳﺘﺎوﯾﺰ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﺷﺎﻋﺮان
ّ
ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ داﺳﺘﺎنھﺎ ﺟﻨﺒﮥ اﻓﺴﺎﻧﻪای دارد.
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ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم

ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﻣﻘﺼﻮد ،روی ﺑﻪ ﺷﻤﺎل آورد .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ
اﯾﻦ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ اﺗﻔﺎق ﻧﻤﯽاﻓﺘﺎد ،ﻗﺎدر ﺑﻮد ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮوی اﺳﻼﻣﯽ را ﮐﻪ ﺗﺎ آﻧﺮوز ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﮔﺎﻟﯿﺴﯿﺎ اﻋﺰام ﺑﺪارد.
در اواﺋﻞ ﺳﺎل  ۱۱۴ھﺠﺮی ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ آراﮔﻮن )ﻣﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ( و ﻧﺎوار )ﺷﮫﺮھﺎی
ﺑﺎﺷﮑﻨﺲ( را ﭘﯿﻤﻮد و ﺑﺎ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻧﮫﺎدن اﯾﺎﻻت ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻗﺪم ﺑﻪ ﺧﺎک اﺻﻠﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﮫﺎد.
ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﮫﺮ آرل واﻗﻊ در ﮐﻨﺎر رود رن ﮐﻪ اھﺎﻟﯽ آن از ﭘﺮداﺧﺖ
ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺧﻮدداری ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮد ،و ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺳﺨﺘﯽ ﮐﻪ در ﮐﺮاﻧﻪ رود ﻣﺰﺑﻮر
ﻣﯿﺎن او و ﺳﺮﺑﺎزان دوک ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺑﺮ آن ﺷﮫﺮ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ.
آﻧﮕﺎه روی ﺑﻪ ﻏﺮب ﻧﮫﺎد و از رود ﮔﺎرن ﻋﺒﻮر ﮐﺮد و ﺑﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﻞ ﺑﻪ
ﻃﺮف اﻣﯿﺮﻧﺸﯿﻦ اﮐﺴﻮﺗﯿﻦ)  (١ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪ .دوک در ﺻﺪد ﺑﺮآﻣﺪ ﺟﻠﻮ ﭘﯿﺸﺮوی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
را ﺑﮕﯿﺮد.
ﻣﯿﺎن ﺳﭙﺎھﯿﺎن دو ﻃﺮف در ﮐﺮاﻧﻪ رود در دون ﭘﯿﮑﺎر ﺳﺨﺘﯽ در ﮔﺮﻓﺖ دوک ﺳﺨﺖ
درھﻢ ﺷﮑﺴﺖ و ﺳﭙﺎھﯿﺎﻧﺶ ﻣﺘﻼﺷﯽ ﮔﺸﺖ.
اﯾﺰﯾﺪور ﻣﻮرخ و ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺎﺟﻪ )از ﺷﮫﺮھﺎی اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ( ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﺧﺪا ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ در آن
ﺟﻨﮓ ﭼﻘﺪر از ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ« .ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ دوک را ﺗﺎ ﺑﺮدال ﭘﺎﯾﺘﺨﺘﺶ دﻧﺒﺎل
ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ از ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف درآورد.
دوک ﺑﺎ ﺗﻨﯽ ﭼﻨﺪ از ﻧﺰدﯾﮑﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﺷﻤﺎل ﮔﺮﯾﺨﺖ ،و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺗﻤﺎم ﻗﻠﻤﺮو
اﻣﯿﺮﻧﺸﯿﻦ اﮐﺴﻮﺗﯿﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻓﺘﺎد .ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻃﺮف رودﺧﺎﻧﻪ
»رن« ﺑﺎزﮔﺸﺖ.
) (٢
ﺳﺮﺑﺎزان اﺳﻼم »ﺑﺮﮔﻮﻧﯿﻪ« را ﮔﺸﻮده و »ﻟﯿﻮن« و ﺑﯿﺰاﻧﺴﻮن را اﺷﻐﺎل ﮐﺮدﻧﺪ
ﺟﻠﻮداران آنھﺎ ﺑﻪ »ﺳﺎﻧﺲ« ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺻﺪ ﻣﯿﻞ ﺗﺎ ﭘﺎرﯾﺲ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺖ رﺳﯿﺪﻧﺪ!
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻏﺎﻓﻘﯽ ﺳﭙﺲ از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻏﺮب روی ﺑﻪ ﮐﺮاﻧﻪھﺎی رود »ﻟﻮار« ﻧﮫﺎد ﺗﺎ ﻓﺘﺢ
آن ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﺪ و از آﻧﺠﺎ آھﻨﮓ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ) .(١

 -١اﻣﯿﺮﻧﺸﯿﻦ اﮐﺴﻮﺗﯿﻦ در آن ﻣﻮﻗﻊ از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﺮق ﻣﯿﺎن رود »رن« ﺗﺎ ﺧﻠﯿﺞ ﻏﺴﻘﻮﻧﯿﻪ )ﺑﯿﺴﮑﺎی( ،و در
ﺳﻤﺖ ﻏﺮب از رود »ﻟﻮار« در ﺷﻤﺎل ﺗﺎ رود »ﮔﺎرن« در ﺟﻨﻮب اﻣﺘﺪاد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺷﺎﻣﻞ
اﯾﺎﻻت ﺟﺪﯾﺪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ :ژوﯾﺎن ،ﭘﯿﺮ ژور ،ﺳﺎﻧﺘﻮﻧﮋ ،ﭘﻮاﺗﻮ ،وﺗﺪه و ﻗﺴﻤﺘﯽ از »اﻧﮋو« ﻣﯽﮔﺮدد.
 -٢اﯾﻦ ﺷﮫﺮ ﻣﺴﻘﻂ اﻟﺮأس وﯾﮑﺘﻮر ھﻮﮔﻮ ﺷﺎﻋﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻮی اﺳﺖ.

ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﻬﯿﺪان اﺳﻼم در ﻓﺮاﻧﺴﻪ
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اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮوی ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﯿﻤﯽ از ﺟﻨﻮب ﻓﺮاﻧﺴﻪ را از ﺷﺮق
ﺗﺎ ﻏﺮب در ﻣﺪت ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﻣﺘﺼﺮف ﺷﺪ .ادوارد ﮔﯿﺒﻮن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺧﻂ ﭘﯿﺮوزی ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ«
ﺗﺎ ھﺰار ﻣﯿﻞ از ﺻﺨﺮه ﺟﺒﻞ اﻟﻄﺎرق ﺗﺎ ﮐﺮاﻧﻪھﺎی رود »ﻟﻮار« اﻣﺘﺪاد ﯾﺎﻓﺖ! اﺷﻐﺎل اﯾﻦ
ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﻪ ﺣﺪود ﭘﻮﻟﻮﻧﯿﺎ و ارﺗﻔﺎﻋﺎت اﺗﮕﯿﻮﺳﯿﺎ ﮐﺸﺎﻧﯿﺪ.
رودﺧﺎﻧﻪ »راﯾﻦ« از ﻧﯿﻞ و ﻓﺮات ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ھﺠﻮم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺷﺎﯾﺪ دﯾﺮی ﻧﻤﯽﭘﺎﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺎوﮔﺎﻧﯽ از ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﺪون ﺟﻨﮓ درﯾﺎﺋﯽ ﺑﻪ
ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ »ﺗﺎﯾﻤﺰ« ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﻣﮑﺎن داﺷﺖ ھﻢ اﮐﻨﻮن اﺣﮑﺎم ﻗﺮآن در داﻧﺸﮕﺎه
»آ ﮐﺴﻔﻮرد« ﺗﺪرﯾﺲ ﺷﻮد و ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ ﮐﺮﺳﯽھﺎی »آ ﮐﺴﻔﻮرد« اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ
ﻧﺰول وﺣﯽ و رﺳﺎﻟﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ«!!
***
ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﮫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﺳﻼم و ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ و ﺷﺮق و ﻏﺮب را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮد
ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﺪ .اﻓﺘﺢ دﻧﯿﺎی آن روز ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ و دھﺸﺖاﻧﮕﯿﺰ ﺑﻮد.
زﯾﺮا ھﻨﻮز ﻧﯿﻢ ﻗﺮن از وﻓﺎت ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ اﺳﻼم ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دوﻟﺖ ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺖ
اﯾﺮان را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﺮ ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ ﻗﻠﻤﺮو روم ﺷﺮﻗﯽ از ﺷﺎم ﺗﺎ دورﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﮥ
ﻣﻐﺮب اﺳﺘﯿﻼ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.
ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﻗﺪرت در ﺑﯿﻦ »ﺳﻨﺪ« از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﺮق و اﻗﯿﺎﻧﻮس
اﻃﻠﺲ در ﺳﻤﺖ ﻏﺮب ﺑﺮﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪ و در ﺷﻤﺎل ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﻗﻠﺐ آﺳﯿﺎی ﺻﻐﯿﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ.

 -١ﮐﺎردون ﻓﺘﻮﺣﺎت ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ را در ﺟﻨﻮب ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻃﻮر دﯾﮕﺮی ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .او ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻏﺎﻓﻘﯽ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ »آرل« روی آورد و آن را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮد .ﮐﻨﺖ در ﺻﺪد دﻓﺎع از ﺷﮫﺮ
ﺑﺮآﻣﺪه و در ﺟﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن آنھﺎ در ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻨﺖ را ﺷﮑﺴﺖ داد و ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ ﻓﺮار ﻧﻤﻮد.
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺳﭙﺲ از رود »ﮔﺎرن« ﻋﺒﻮر ﮐﺮد و ﺑﺮ »ﺑﺮدو« دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ .ﮐﻨﺖ ﻟﺸﮑﺮ ﺗﺎزهای ﺑﺴﯿﺞ
ﮐﺮد و ﺑﺮای ﻋﻘﺐزدن ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ وﻟﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ او را ﺷﮑﺴﺖ داد .آﻧﮕﺎه
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﭘﯿﺮ ژور و ﺳﺎﻧﺘﻮﻧﮋ و ﭘﻮاﺗﻮ را ﺗﺼﺮف ﻧﻤﻮد و ھﻤﭽﻨﺎن ﭘﯿﺶ رﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ »ﺗﻮر« رﺳﯿﺪ.
)ﺗﺎرﯾﺦ اﻓﺮﯾﻘﺎ و اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺎردن ص (۱۲۹
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ درۀ »رن« را ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺗﺼﺮف ﻧﻤﻮد .ﻣﺎ ﺷﺮح ﭘﯿﺸﺮوی او را در ﺧﺎک ﻓﺮاﻧﺴﻪ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻣﻮاﻗﻊ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﺋﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮدﯾﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ً
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺷﺨﺼﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎل و »ﺑﺮ ﮔﻮﻧﯿﻪ« ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺪون ﺷﮏ ﺳﭙﺎھﯿﺎن اﺳﻼم ﺑﺮ اﯾﻦ
ﻧﻘﺎط دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.
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ھﺪف ﻓﺎﺗﺤﺎن اﺳﻼم از روز ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از اراﺿﯽ دﯾﮕﺮان را
ﺿﻤﯿﻤﮥ ﻗﻠﻤﺮو ﺧﻮد ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻤﮑﻠﺖ و دوﻟﺖ ﺧﻮد را ﺗﻮﺳﻌﻪ دھﻨﺪ .اﺳﻼم در ﻣﻤﺎﻟﮏ
ﻣﻔﺘﻮﺣﻪ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ رﯾﺸﻪدار ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﯽ و ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﻗﺮار داﺷﺖ
ﻣﻮاﺟﻪ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﻧﯿﺰ از ﻗﺮن ﭼﮫﺎرم ﻣﯿﻼدی ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻠﻤﺮو روم ﺣﮑﻮﻣﺖ
داﺷﺖ.
دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﻼم ﻻزم ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ آن ﺑﻨﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ را درھﻢ رﯾﺨﺘﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺮ وﯾﺮاﻧﻪھﺎی آن ﺑﻨﺎ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﺳﻼم اﺳﺘﻮار ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ را در
ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺪرت اﺳﻼم ﺧﺎﺿﻊ ﮐﻨﺪ .ﺧﻮاه اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر اﺳﻼم در ﺑﯿﻦ ﻣﻠﺖھﺎی ﻣﻤﺎﻟﮏ
ﻣﻔﺘﻮﺣﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد ﯾﺎ از ﺟﻨﺒﻪ ﺗﻤﺪن و ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذ اﺳﻼم و ﺳﻠﻄﮥ آن
ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯿﺎن اﺳﻼم و ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ در ﺷﺎم و ﻣﺼﺮ و اﻓﺮﯾﻘﺎ زﯾﺎد ﺑﻪ ﻃﻮل ﻧﯿﺎﻧﺠﺎﻣﯿﺪ؛
زﯾﺮا ھﻨﻮز ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻔﻮذ اﺳﻼم اﯾﻦ ﻣﻠﺖھﺎ را ﺑﻪ ﮐﻠﯽ در ﺧﻮد ﻓﺮو ﺑﺮد و
در آن ﮐﺸﻮرھﺎ ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﺻﻠﺢ دوﺳﺖ و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ و در ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ و ادﯾﺎن
ﻗﺪﯾﻤﯽ رﺧﻨﻪ ﮐﺮد.
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺳﭙﺲ ﻓﺘﻮﺣﺎت ﺧﻮد را در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﺮق ﻣﺘﻮﺟﻪ دورﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ
آﺳﯿﺎی ﺻﻐﯿﺮ ﻧﻤﻮد و در ﺳﻤﺖ ﻏﺮب از اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﮔﺬﺷﺖ .در ﻣﺸﺮق ﻧﯿﺰ اﺳﻼم ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ
از ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﺑﻪ اروﭘﺎ ره ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎرھﺎ ﺳﭙﺎھﯿﺎن و ﻧﺎوﮔﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﺮف
ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ روم ﺷﺮﻗﯽ ﮔﺴﯿﻞ داﺷﺖ و ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ دو ﺑﺎر ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮد.
وﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪ و اﺳﻼم ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ از ﭘﺸﺖ دروازهھﺎی ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﻋﻘﺐ
ﻧﺸﺴﺖ و دوﻟﺖ روم ﺷﺮﻗﯽ ھﻤﭽﻮن ﺳﺪی در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﻼم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﺳﻼم راه اروﭘﺎ را از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻏﺮب ﮔﺸﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﻓﺘﺢ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ وارد اروﭘﺎ ﺷﺪﻧﺪ ،و
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻼﻓﺖ دﻣﺸﻖ ﻣﺘﺰﻟﺰل ﻧﻤﯽﮔﺮدﯾﺪ و دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽﺷﺪ ،اﺳﻼم
ﻗﺎدر ﺑﻮد از ھﻤﺎن راه ﺷﺮق ﻧﯿﺰ وارد اروﭘﺎ ﮔﺮدد و ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب اروﭘﺎ را زﯾﺮ ﻓﺮﻣﺎن
آورد.
ﻓﺘﻮﺣﺎت ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن اﺳﻼﻣﯽ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ در ﺟﻨﻮب ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﯿﺰ ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮی از ﮐﺸﻤﮑﺶ
و ﺑﺮﺧﻮرد اﺳﻼم و ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد .ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ در آن روز ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ
اروﭘﺎ ﺑﻮد ،و در ﺷﻤﺎل و ﻏﺮب اروﭘﺎ ﻧﻈﯿﺮ ﻧﺪاﺷﺖ .ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﻏﺮب اروﭘﺎ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺑﻮد ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ روم ﺷﺮﻗﯽ در ﺷﺮق ﺧﻮد را ﻣﺪاﻓﻊ ﮐﻠﯿﺴﺎ
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ﻣﯽداﻧﺴﺖ.
ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﻣﺸﮑﻠﺘﺮ و دﺷﻮارﺗﺮ از وﻇﯿﻔﻪی روم ﺷﺮﻗﯽ
ﺑﻮد .زﯾﺮا در ھﻤﺎن ھﻨﮕﺎم ﮐﻪ اﺳﻼم در ﺟﻨﻮب ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮد
ﻗﺒﺎﺋﻞ ﺑﺖﭘﺮﺳﺖ ژرﻣﻨﯽ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﻤﺎل و ﺷﺮق ﻧﯿﺰ آن را در ﻣﻌﺮض ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻗﺮار ﻣﯽداد.
ﺟﻨﮓھﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در آﻏﺎز در وﻻﯾﺖ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺳﭙﺘﻤﺎﻧﯿﺎ )ﺳﯿﺘﺮون( ﻣﺘﻮﻗﻒ
ً
ﻣﺎﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻌﺪا داﻣﻨﻪ آن ﺑﻪ اﻣﯿﺮﻧﺸﯿﻦ »اﮐﺴﻮﺗﯿﻦ« و ﮐﺮاﻧﻪ رود »ﮔﺎرن« ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ،
ً
ﺳﭙﺲ از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎل »رن« و اﯾﺎﻟﺖ ﺑﺮﮔﻮﻧﯿﻪ ﻧﯿﺰ رﺳﯿﺪ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻧﯿﻤﯽ از ﺗﻤﺎم ﺟﻨﻮب
ﻓﺮاﻧﺴﻪ را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺧﻄﺮ ﻧﻔﻮذ اﺳﻼم از درﯾﭽﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﻪ ﻧﺤﻮی آﺷﮑﺎر و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻧﺪاﺧﺖ .ﻃﻠﯿﻌﻪ آن ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﻄﯿﺮ و ﮐﻮﺑﻨﺪه ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ
اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﺟﮫﺎن ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را
آﻣﺎدهی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
***
ﭘﯿﮑﺎری ﮐﻪ در دﺷﺖھﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ ،ﻧﺒﺮد اﺳﻼم و ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺑﻮد .از
ﻧﻈﺮی ھﻢ ﺟﻨﮕﯽ ﺑﻮد ﻣﯿﺎن ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن دوﻟﺖ روم ﮐﻪ ﺳﻌﯽ داﺷﺖ ﻣﯿﺮاث ﺧﻮد را
ھﻤﭽﻨﺎن ﻧﮕﺎه دارد ،و ﺑﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ اراﺿﯽ دوﻟﺖ روم را در ﺷﺮق و ﻏﺮب ﺗﺼﺮف
ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﻣﯿﺎن ﻓﺮاﻧﮏھﺎﺋﯽ ﮐﻪ در آﻟﻤﺎن و ﮔﺎﻟﯿﺲ ﻣﯽزﯾﺴﺘﻨﺪ.
ﻓﺮاﻧﮓھﺎ ﺷﺎﺧﻪای از ﺑﺮﺑﺮھﺎﺋﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در »رم« ﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ و ﺗﻤﺪن آن را ﻣﯿﺎن
»وﻧﺪال« و »ﮔﺖھﺎ« و »آﻻن« و »ﺷﻮاﺑﯽھﺎ« ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﺗﻼﻗﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻓﺮاﻧﮏھﺎ در دﺷﺖھﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﯾﮏ ﺟﻨﮓ ﻣﺤﻠﯽ و
ﺟﻨﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﺷﮫﺮی ﯾﺎ اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ زﯾﺎد اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ.
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮوﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺞ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ از »ﭘﯿﺮﯾﻨﻪ« ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
در رأس اﯾﻦ ﺳﭙﺎه ﻋﻈﯿﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ دارای ھﻤﺘﯽ ﻋﺎﻟﯽ و
ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﻧﺒﻮﻏﯽ زاﯾﺪاﻟﻮﺻﻒ ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهی ﺑﺰرگ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻏﺎﻓﻘﯽ ﺑﻮد .او ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮﺑﺎز اﺳﻼم ﺑﻮد ﮐﻪ از
»ﭘﯿﺮﯾﻨﻪ« ﻋﺒﻮر ﮐﺮد .ﻧﺒﻮغ ﻧﻈﺎﻣﯽ او از زﻣﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ وی در ﭘﯿﮑﺎر »ﺗﻮﻟﻮز« آﺷﮑﺎر
ﮔﺸﺖ .زﯾﺮا وی در آن ﺟﻨﮓ ﺑﻌﺪ از ﺷﮑﺴﺖ ﺳﭙﺎه اﺳﻼم و ﺷﮫﺎدت ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه آن ﺳﻤﺢ ﺑﻦ
ﻣﺎﻟﮏ ﺧﻮﻻﻧﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﻣﮫﺎرت ،ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده را ﮔﺮد آورد و ﺑﻪ »ﺳﭙﺘﻤﺎﻧﯿﻪ«
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ﻋﻘﺐ ﺑﺮاﻧﺪ.
رواﯾﺎت ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﻌﺪاد ﺳﺮﺑﺎزان ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ را در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﭼﮫﺎر ﺻﺪ ھﺰار ﻧﻔﺮ
ﻣﯽداﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻏﯿﺮ از ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﻪھﺎﺋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﮕﺎھﺪاری اراﺿﯽ ﻣﺘﻔﻮﺣﻪ ﺑﺴﯿﺞ
ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ھﻤﺮاه او ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ.
ﺗﻌﺪاد ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺒﺎﻟﻐﻪای ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از رواﯾﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻔﺮات ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ را
ھﻔﺘﺎد ﯾﺎ ھﺸﺘﺎد ھﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﯽداﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﻣﻨﻄﻖ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ اﺳﺖ.
ﻟﺸﮑﺮﺷﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺳﺮدار ﺑﺰرگ »ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻏﺎﻓﻘﯽ«
ﭼﻨﺎن اﺛﺮ ﻋﻤﯿﻘﯽ در ﻣﯿﺎن اروﭘﺎﺋﯿﺎن ﺑﺮﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﺷﻌﺮای ﻋﺼﺮ اﺧﯿﺮ اروﭘﺎ را
ﻣﺸﻮش ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ )ﺳﻮذی( ﺷﺎﻋﺮ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در ﺿﻤﻦ اﺷﻌﺎری ﮐﻪ در
ﺑﺎرۀ وﻗﺎﯾﻊ اﯾﺎم ﺳﻠﻄﻨﺖ »ﻟﻮدرﯾﮏ« آﺧﺮﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﺖھﺎ ﺳﺮوده ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﺳﺮدار اﺳﻼم ﺳﺮﺑﺎزاﻧﯽ ﺑﯽﺷﻤﺎر ﮔﺮد آورد.
از ﺷﺎم و ﺑﺮﺑﺮ و ﻋﺮب و روم و ...
و از ﻣﺼﺮ و ﺗﺎﺗﺎر ،ﻧﯿﺮوﺋﯽ واﺣﺪ ﭘﺪﯾﺪ آورد.
اﯾﻦ ﻧﯿﺮو را اﯾﻤﺎﻧﯽ ﻣﺤﮑﻢ و ﺟﻮاﻧﻤﺮدﯾﯽ ﭘﯽﮔﯿﺮ
و دﻓﺎﻋﯽ آﺗﺸﯿﻦ و ﺑﺮادری ﺷﮕﻔﺖآور ﺑﻪ ھﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮد.
و ﺳﺮداران
ﺗﺮدﯾﺪی در ﭘﯿﺮوزی و ﺑﺎﻻﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺘﻮﺣﺎت ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
ﺑﺎ آن ﻧﯿﺮوی ﺳﮫﻤﮕﯿﻦ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درآﻣﺪﻧﺪ.
ﻧﯿﺮوﺋﯽ ﮐﻪ ﯾﻘﯿﻦ داﺷﺘﻨﺪ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ را در ﺟﻠﻮ ﺧﻮد از ﻣﯿﺎن ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
و ھﺮﺟﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﮑﻪﺗﺎز ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ و ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽروﻧﺪ.
ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻏﺮب ﻣﻐﻠﻮب ھﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮق
ﺑﻪ اﺣﺘﺮام ﻧﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺮ ﻓﺮود آورد
و ﺣﺎﺟﯿﺎن از دورﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻗﻄﺒﯽ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درآﯾﻨﺪ.
و ﺑﺎ ﻗﺪمھﺎی اﯾﻤﺎن ،ﺷﻦھﺎی ﺳﻮزاﻧﯽ را
ﮐﻪ در ﺑﺴﺘﺮ ﺻﺤﺮای ﻋﺮب و اراﺿﯽ ﭘﺮ ﺻﻼﺑﺖ ﻣﮑﻪ ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ در ﻧﻮردﻧﺪ!

ﭘﯿﮑﺎر ﺗﻮر
ﯾﺎ
ﺟﻨﮓ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﺳﻼم و ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ در اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ
ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻏﺎﻓﻘﯽ ﺳﺮدار اﺳﻼم ﺑﺎ ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﺧﻮد در ﺳﺎل ۱۱۴
ھﺠﺮی وارد ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺷﺪ و درهی »رن« و ﺷﮫﺮھﺎی »اﮐﻮﺗﯿﻦ« را اﺷﻐﺎل ﻧﻤﻮد .ﻧﯿﺮوھﺎی
دوک اﯾﻮدﯾﺲ را ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺳﺎﺧﺖ و ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺮﯾﻊ،
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺮاﻧﻪی رودﺧﺎﻧﻪ »ﻟﻮار« رﺳﺎﻧﯿﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮرﺧﺎﻧﻪ اروﭘﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﯿﺸﺎن ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ» :اﯾﻮدﯾﺲ« از
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ وی در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ »ﺷﺎرل ﻣﺎرﺗﻞ« رﻗﯿﺐ ﺧﻮد
ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻧﺎدرﺳﺖ و ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻘﻮل اﺳﺖ.
ً
زﯾﺮا ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ »اﯾﻮدﯾﺲ« دوک اﮐﯿﺘﺎﻧﯿﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺖ در ﺟﻨﻮب ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺮای
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ و ﻋﻘﺐزدن وی ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،و ﻗﻠﻤﺮو و ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ او ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﻗﺴﻤﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ اﻓﺘﺎد) .(١
آن روز ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﯿﻮدورﯾﮏ ﭼﮫﺎرم ﺑﻮد .ﺷﺎرل ﻣﺎرﺗﻞ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻗﺼﺮ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،آﻧﺮوز ھﻤﻪ ﮐﺎره ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﻗﺪرت در دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻠﻄﻨﺖ »ﻣﯿﺮوﻓﻨﺠﯽ« ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻣﯽﮐﺮد و دﻓﺎع از ﮐﺸﻮر و ﻣﻠﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
او از ھﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻄﺮ ﻓﺘﻮﺣﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﮫﯿﻪ ﻗﻮا زد .وﻟﯽ
ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺟﻠﻮداری ﺳﺮﺑﺎزن اﺳﻼم ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻏﺎﻓﻘﯽ در ﻗﻠﺐ ﻓﺮاﻧﺴﻪ رﺧﻨﻪ
ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﺗﻮارﯾﺦ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻓﺮاﻧﺴﻮﯾﺎن ﺑﻪ »ﻣﺎرﺗﻞ« ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ
ﻧﻨﮓ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ در اﻋﻘﺎب ﻣﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ؟ ﻣﺎ آوازه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را از ﺷﺮق
ﻣﯽﺷﻨﯿﺪﯾﻢ و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ آﻓﺘﺎب ﻣﯽﺗﺎﺑﺪ ار اﻧﺪﯾﺸﻪ آنھﺎ ﺑﻮدﯾﻢ ،وﻟﯽ ﭼﻨﺪان دﺳﺖ روی
 -١رواﯾﺖ ﻣﺰﺑﻮر از ﮐﺸﯿﺶ »دﻧﯽ« در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ) Vol.III. P. 310) Bouquetاﺳﺖ ،و ﻧﯿﺰ رﺟﻮع
ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  Bayleدر ذﯾﻞ ﮐﻤﻠﻪ .Abderame

٥٦

ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم

ھﻢ ﻧﮫﺎدﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻐﺮب رﺳﯿﺪﻧﺪ! ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ ﻗﻠﺖ ﻧﻔﺮات ﺧﻮد و ﻓﻘﺪانﺳﺎز و ﺑﺮگ ﺟﻨﮕﯽ
و ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ زرھﯽ ﺑﻪ ﺗﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ آﻣﺪﻧﺪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺷﻤﺎل آن ﮐﺸﻮر و
ﺟﻨﻮب ﻓﺮاﻧﺴﻪ )ﺑﺎﺷﮑﻨﺲ( را ﺑﺎ آن ھﻤﻪ ﻧﯿﺮو و ﺗﺠﮫﯿﺰاﺗﯽ ﮐﻪ داﺷﺖ ،ﺗﺼﺮف ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﺷﻤﺎرل ﻣﺎرﺗﻞ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺰاﺣﻢ اﯾﻦ ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽ آنھﺎ ﺷﺪ؛
زﯾﺮا آنھﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﻞ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .آنھﺎ ﻧﯿﺎﺗﯽ
دارﻧﺪ ﮐﻪ از ﮐﺜﺮت ﻧﻔﺮات ﺑﯽﻧﯿﺎز ھﺴﺘﻨﺪ ،و دارای ﭼﻨﺎن دلھﺎﺋﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﭘﻮﺷﺶ
زره ﺑﯽﻧﯿﺎز ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ! ﺑﮕﺬارﯾﺪ دﺳﺖھﺎی آنھﺎ از ﻏﻨﺎﺋﻢ ﺟﻨﮓ ﭘﺮ ﺷﻮد و در ﺟﺎﺋﯽ ﻗﺮار
ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺳﺮﮔﺮم ﮐﺸﻤﮑﺶ رﯾﺎﺳﺖ ﻃﻠﺒﯽ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮔﺮدﻧﺪ و اﺧﺘﻼف و ﭼﻨﺪ دﺳﺘﮕﯽ در
ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ ،در آن ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮ آنھﺎ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﺪ«) .(١
***
ﺑﻪ ھﺮﺣﺎل ،ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺷﺎرل ﻣﺎرﺗﻞ ﺧﻮد را آﻣﺎدهی ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ،
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻏﺎﻓﻘﯽ ﺳﺮزﻣﯿﻦ »اﮐﻮﺗﯿﻦ« و ﮐﻠﯿﻪ ﺟﻨﻮب ﻓﺮاﻧﺴﻪ را اﺷﻐﺎل ﮐﺮده ﺑﻮد.
دوک ﻧﯿﺰ ﺑﻌﺪ از ﺳﻘﻮط ﮐﺸﻮر و ﻣﺘﻼﺷﯽﺷﺪن ﻟﺸﮑﺮش از دﺷﻤﻦ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺧﻮد ﺷﺎرل
ﻣﺎرﺗﻞ اﺳﺘﻤﺪاد ﻧﻤﻮد» .ﻣﺎرﺗﻞ« ﻧﯿﺰ ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﻓﺮاﻧﺴﻮﯾﺎن و ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ژرﻣﻨﯽھﺎی وﺣﺸﯽ و دﺳﺘﻪھﺎی ﻣﺰدور ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﺷﻤﺎل در ﻣﯿﺎن آنھﺎ ﻣﻮج
ﻣﯽزد در آن ﺳﻮی رود »راﯾﻦ« ﮔﺮد آورده ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﻧﯿﻤﻪ ﻋﺮﯾﺎن ،ﺑﺪنھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﮔﺮگ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه و ﻣﻮھﺎی ﺳﺮ را
ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮ وی ﺷﺎﻧﻪھﺎی ﻟﺨﺖ رھﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ!
ﺳﺮدار ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﭙﺎه اﻧﺒﻮه ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﭘﯿﺸﺮوی ﺳﺮﺑﺎزان اﺳﻼم در
ﮐﻮهھﺎ و درهھﺎی ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درآﻣﺪ .ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آﻣﺎده دﻓﺎع ﮔﺮدﻧﺪ و
دﺷﻤﻦ را ﻋﻘﺐ ﺑﺮاﻧﻨﺪ ،آنھﺎ را در ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﻮد ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﮐﻨﺪ.
ﺳﭙﺎھﯿﺎن اﺳﻼم در آن ﻣﻮﻗﻊ ﮐﻠﯿﻪ اراﺿﯽ اﮐﻮﺗﯿﻦ را ﮐﻪ اﻣﺮوز در اﯾﺎﻻت ﺟﺪﯾﺪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ
ﯾﻌﻨﯽ :ژوﯾﺎن ،ﭘﺮﯾﮋور ،ﺳﺎﻧﺘﻮﻧﮋ ،و ﭘﻮاﺗﻮ ﻗﺮار دارد ﺗﺼﺮف ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﭘﺲ از ﭘﯿﺸﺮوی
ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﺮ دﺷﺖھﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ رودﺧﺎﻧﻪ »ﻟﻮار« آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺳﻪ ﺷﺎﺧﮥ آن »ﮔﺮﯾﺰ« و
»وﯾﺴﯿﻦ« و »ﮐﻠﭙﻦ« ﺑﻪ ھﻢ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﻣﺸﺮف ﮔﺸﺖ.

 -١ﻧﻔﺢ اﻟﻄﯿﺐ ج  ۱ص .۱۲۹
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اﻣﺮوز ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗﯽ اﯾﻦ دو ﻟﺸﮑﺮ را ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻤﯿﻘﯽ در
ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮق و ﻏﺮب ﺑﻪ ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﺳﻼم و ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد ،ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗﯽ دو ﻟﺸﮑﺮ دﺷﺖ واﻗﻊ در ﺑﯿﻦ ﺷﮫﺮھﺎی
»ﭘﻮاﺗﻮ« و »ﺗﻮر« اﻃﺮاف رودﺧﺎﻧﻪھﺎی »ﮐﻠﻦ« و »وﯾﻦ« دو ﺷﺎﺧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻟﻮار ﻧﺰدﯾﮏ
ﺷﮫﺮ »ﺗﻮر« ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﻼﻣﯽ از اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺑﺰرگ درﺳﺖ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻔﺼﯿﻞ رواﯾﺎت اﺳﻼﻣﯽ را در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﻮرخ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﺋﯽ »ﮐﻨﺪی« ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺎزﮔﻮ
ً
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪا ﺧﻮاھﯿﻢ آورد.
ﺑﻪ ﻋﮑﺲ ﻣﻮرﺧﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮی و ﮐﻠﯿﺴﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ در اﯾﻦ ﺑﺎره داد ﺳﺨﻦ دادهاﻧﺪ،
وﻟﯽ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﺎر آنھﺎ را ﭘﺮدهای از ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮرﺳﯽھﺎی
دﻗﯿﻖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ارزش آن را ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻣﯽآورد.
ﻣﺎ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺟﻤﺎل ﺻﺤﻨﻪ ﺟﻨﮓ را از روی دو ﻧﻘﻞ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺠﺴﻢ ﻣﯽﺳﺎزﯾﻢ
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ در ﺑﺎرهی آن ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ.
ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺘﯿﻢ ،ﺳﭙﺎھﯿﺎن اﺳﻼم در ﭘﯿﺸﺮوی ﺧﻮد ﺑﻪ دﺷﺖ واﻗﻊ در
ﻣﯿﺎن »ﭘﻮاﺗﻮ« و »ﺗﻮر« رﺳﯿﺪﻧﺪ ،و ﺑﺮ ﺷﮫﺮ ﭘﻮاﺗﯿﻪ )ﭘﻮاﺗﻮ( واﻗﻊ در ﺳﺎﺣﻞ ﭼﭗ رود »ﻟﻮار«
ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮدﻧﺪ و آن را ﻣﺘﺼﺮف ﺷﺪﻧﺪ.
در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آ ﮔﺎھﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﺑﻪ رود »ﻟﻮار«
رﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺟﻠﻮداران ﺳﭙﺎھﯿﺎن اﺳﻼم ﻧﯿﺰ از ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﺮات و ﻣﯿﺰان ﺗﺠﮫﯿﺰات آنھﺎ
ﻏﺎﻓﻞ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ.
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺟﮫﺖ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ رودﺧﺎﻧﻪ »ﻟﻮار« را ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ در
ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭼﭗ آن ﺗﺼﺮف ﮐﺮد ،ﻧﺎﮔﮫﺎن »ﺷﺎرل ﻣﺎرﺗﻞ« ﺑﺎ ﺳﭙﺎھﯿﺎن اﻧﺒﻮه ﺧﻮد ﺳﺮ رﺳﯿﺪ .در
آﻧﺠﺎ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻏﺎﻓﻘﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﭙﺎه ﻓﺮاﻧﮏھﺎ ﺑﺮ او ﻓﺰوﻧﯽ دارﻧﺪ و او ﻗﺎدر
ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮ آنھﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮد.
از اﯾﻦ رو ﺑﺎر دﯾﮕﺮ از ﮐﺮاﻧﻪ رود »ﻟﻮار« ﺑﻪ ﻣﯿﺎن دﺷﺖ واﻗﻊ در ﺑﯿﻦ »ﺗﻮر« و »ﭘﻮاﺗﻮ«
ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮد .ﺷﺎرل ﻣﺎرﺗﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻏﺮب »ﺗﻮر« ﺑﺎزﮔﺸﺖ و در ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯽ ﺳﻤﺖ
ﭼﭗ ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﻣﯿﺎن دو ﻧﮫﺮ »ﮐﻠﻦ« و »وﯾﻦ« ﻓﺮود آﻣﺪ و آﻧﺠﺎ را ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه
ﺳﺎﺧﺖ.
***
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ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم

ﺳﺮﺑﺎزان اﺳﻼم در آن ھﻨﮕﺎم در ﺗﺸﻮﯾﺶ و ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ .زﯾﺮا آﺗﺶ
اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﺮﺑﺮ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺮﺑﺎزان را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽداد ،ھﺮ آن ﺷﻌﻠﻪورﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪ.
آنھﺎ در ﺻﺪد ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ اﻧﺒﻮه ﻏﻨﺎﺋﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﮓ آورده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
در واﻗﻊ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در اﺛﻨﺎی ﮔﺮدش ﻓﺎﺗﺤﺎﻧﻪ ﺧﻮد ،ﺛﺮوت ﻓﺮاﻧﺴﻪ را ﺑﻪ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ ،و اﻣﻮال ﻓﺮاوان و ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ از ذﺧﺎﯾﺮ و ﻏﻨﺎﺋﻢ و اﺳﯿﺮان را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺣﻤﻞ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ھﻤﯿﻦ اﻣﻮال ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺻﻔﻮف آنھﺎ را ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻧﻔﺎق و اﺧﺘﻼف در
ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﭘﺪﯾﺪ آورده ﺑﻮد .ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻄﺮی ﮐﻪ اﯾﻦ ﻏﻨﺎﺋﻢ در ﻧﻈﺎم ﺳﺮﺑﺎزان و
ﺳﻮء آز و ﻃﻤﻊ ﺳﺮﺑﺎزاﻧﺶ
آﻣﺎدﮔﯽ ﺟﻨﮕﯽ آنھﺎ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآورد ﺷﺪه ﺑﻮد و از ﻋﺎﻗﺒﺖ ِ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﯿﻤﻨﺎک ﺑﻮد ،وﻟﯽ از ﺗﺮس اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺒﺎدا در آن
ﻟﺤﻈﺎت ﺣﺴﺎس از ﻓﺮﻣﺎن او ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺳﺨﺖﮔﯿﺮی ﻧﻤﯽﮐﺮد.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺟﻨﮓھﺎی ﭼﻨﺪ ﻣﺎھﻪ و ﭘﯽ در ﭘﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺳﺮﺑﺎزان اﺳﻼم را دﭼﺎر
رﺧﻮت و ﺳﺴﺘﯽ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﻪ واﺳﻄﻪی ﭘﺮاﮐﻨﺪهﺳﺎﺧﺘﻦ دﺳﺘﻪھﺎﺋﯽ از آنھﺎ در
ﭘﺎﯾﮕﺎهھﺎ و ﺷﮫﺮھﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻓﺘﺢ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﯿﺰ ﻧﻔﺮات آنھﺎ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﺎ ﻋﺰم و اﻃﻤﯿﻨﺎن ،ﺧﻮد را ﻣﮫﯿﺎی آن ﺟﻨﮓ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺳﺎﺧﺖ.
ﺟﻨﮓ در اواﺧﺮ ﺷﻌﺒﺎن  ۱۱۴ھﺠﺮی ﻣﻄﺎﺑﻖ دوازدھﻢ ﯾﺎ ﺳﯿﺰدھﻢ اﮐﺘﺒﺮ ﺳﺎل ۷۳۲
ﻣﯿﻼدی آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ .ﻣﺪت ھﻔﺖ ﯾﺎ ھﺸﺖ روز زد و ﺧﻮردھﺎی ﺟﺰﺋﯽ ﻣﯿﺎن دو ﺳﭙﺎه
ﺑﻮﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ و دو ﻃﺮف ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﻮد را در دﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ.
وﻟﯽ در روز ﻧﮫﻢ از ﺑﺎﻣﺪاد ﺗﺎ ﺷﺎﻣﮕﺎه ﺟﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﺷﺪت و ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ ھﺮﭼﻪ
ﺗﻤﺎﻣﺘﺮ ﻣﯿﺎن دو ﺳﭙﺎه اﺳﻼم و ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﮔﺮﻓﺖ .روز ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺷﺪت ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺎ
ﺷﺠﺎﻋﺖ و از ﺟﺎن ﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ .آﺛﺎر ﺷﮑﺴﺖ در ﺻﻔﻮف ﻗﻮای ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﻤﻮدار
ﮔﺸﺖ و ﻃﻠﯿﻌﻪ ﭘﯿﺮوزی ﺳﺮﺑﺎزان اﺳﻼم آﺷﮑﺎر ﮔﺮدﯾﺪ.
وﻟﯽ ،وﻟﯽ درﺳﺖ در ھﻤﯿﻦ ھﻨﮕﺎم ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺳﺮﺑﺎزان ﻓﺮاﻧﺴﻪ راه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﺮف
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻏﻨﺎﺋﻢ ﻓﺮاوان ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﮔﺸﻮدﻧﺪ ،و ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮔﻮﯾﻨﺪه ﻧﺎﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﺮﯾﺎد زد:
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن! ﭼﯿﺰی ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﻨﺎﺋﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ دﺷﻤﻦ ﺑﯿﻔﺘﺪ!!
ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﻧﯿﺮوی ﺑﺰرﮔﯽ از ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ را رھﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﻏﻨﺎﺋﻢ ﺑﻪ آن ﺳﻮی روی آوردﻧﺪ! ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺻﻔﻮف ﺳﺮﺑﺎزان اﺳﻼم دﭼﺎر
ﺑﯽﻧﻈﻤﯽ ﺷﺪ.

ﭘﯿﮑﺎر ﺗﻮر ﯾﺎ ﺟﻨﮓ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﺳﻼم و ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ در اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ

٥٩

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻏﺎﻓﻘﯽ ﺑﯽھﻮده ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﻈﻢ ﺳﭙﺎه را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ و از ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻔﺮات ﺧﻮد ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد ،و ﺟﻨﮓ را در ﺣﺴﺎسﺗﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺧﻄﺮ اداﻣﻪ
دھﺪ .اﻣﺎ درﺳﺖ در ھﻤﺎن ھﻨﮕﺎم ﮐﻪ ﺳﺮدار دﻟﯿﺮ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺻﻔﻮف ﺳﺮﺑﺎزن ﺧﻮد آﻣﺪ و رﻓﺖ
ﻣﯽﮐﺮد و ﻧﻔﺮات را ﮔﺮد ﻣﯽآورد و آﻣﺎده ﺟﻨﮓ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ ،ﺗﯿﺮی از ﺳﻮی دﺷﻤﻦ ﺑﻪ
ﻃﺮف او رھﺎ ﺷﺪ .ﺗﯿﺮ ﺑﻪ آن ﻗﮫﺮﻣﺎن ﻧﺎﻣﯽ و ﻣﺤﺒﻮب اﺻﺎﺑﺖ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺣﯿﺎت او ﺧﺎﺗﻤﻪ داد
و ھﻤﺎن دم از اﺳﺐ ﺑﻪ ﺧﺎک اﻓﺘﺎد!
***
ﺑﺎ ﻣﺮگ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺑﺰرگ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻏﺎﻓﻘﯽ و آن ھﻤﻪ اﻓﺘﺨﺎرات و ﺳﻮاﺑﻖ درﺧﺸﺎن او،
ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ و ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ در ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ .ﺑﻪ ھﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻧﺴﻮﯾﺎن ﺟﺴﻮر ﺷﺪﻧﺪ
و ﺑﺮ آن ﻗﻮای ﻣﺘﺰﻟﺰل و ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺣﻤﻠﻪ آوردﻧﺪ و ﮐﺸﺘﺎر ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺮاه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ .ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﭘﺮده ﺷﺐ ﻣﯿﺎن آنھﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻧﺪاﺧﺖ و دو ﻟﺸﮑﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎهھﺎی ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ .اﯾﻦ واﻗﻌﻪ
در اواﺋﻞ رﻣﻀﺎن ﺳﺎل  ۱۱۴ھﺠﺮی ﻣﻄﺎﺑﻖ  ۱۱اﮐﺘﺒﺮ  ۷۳۲ﻣﯿﻼدی روی داد.
در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم ﻧﺰاع و ﮐﺸﻤﮑﺶ ﻣﯿﺎن ﺳﺮان ﺳﭙﺎه ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ ،و ﭘﺲ از
اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮھﺎ و اﺣﺴﺎس اﯾﻨﮑﻪ اﻣﯿﺪ ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﯿﺮوزی را از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﺷﺐ ھﻨﮕﺎم ھﻤﮕﯽ از آﻧﺠﺎ ﮐﻮچ ﮐﻨﻨﺪ .ھﻤﺎن دم ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﻮد را رھﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ
ﺧﻮد در »ﺳﭙﺘﻤﺎﻧﯿﻪ« ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻣﻮال ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎز و ﺑﺮگ ﺧﻮد را
رھﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﺑﺎ ﻃﻠﻮع ﺻﺒﺢ ﺷﺎرل ﻣﺎرﺗﻞ و ھﻢﭘﯿﻤﺎن او دوک از ﺳﮑﻮت ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ دﭼﺎر
ﺷﮕﻔﺘﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ھﻤﯿﻨﮑﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط و ھﺮاس ﺟﻠﻮ آﻣﺪﻧﺪ ،دﯾﺪﻧﺪ ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه ﺧﺎﻟﯽ از ﺳﺮﺑﺎزان
اﺳﺖ و ﺟﺰ ﻋﺪهای از ﻣﺠﺮوﺣﯿﻦ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﻟﺸﮑﺮ ﺣﮑﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﻗﯽ
ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ھﻤﺎن دم زﺧﻤﯿﺎن را از دم ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮔﺬراﻧﺪﻧﺪ و ﺑﺮ ﮐﺴﯽ اﺑﻘﺎ ﻧﮑﺮدﻧﺪ!
ﺷﺎرل ﻣﺎرﺗﻞ از ﺑﯿﻢ آﻧﮑﻪ ﻣﺒﺎدا ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﯿﺮﻧﮕﯽ زده و ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ در ﺻﺪد ﺣﻤﻠﻪ ﻣﺠﺪد
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،درﻧﮓ را ﺟﺎﯾﺰ ﻧﺪاﻧﺴﺖ و ﺑﺎ ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻤﺎل ﺑﺎزﮔﺸﺖ.
اﯾﻦ دﻗﯿﻖﺗﺮﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺟﻨﮓ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻏﺎﻓﻘﯽ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻪ در »ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﺷﮫﯿﺪان« اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻮﺷﺘﻪی ﻣﻮرﺧﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻨﮏ ﻧﺨﺴﺖ آﻧﭽﻪ را ﺗﻮارﯾﺦ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ آورده ﺳﭙﺲ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺗﻮارﯾﺦ اﺳﻼم را ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﻼم از اروﭘﺎ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﺴﺖ؟
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻮرﺧﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ارﺑﺎب ﮐﻠﯿﺴﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻏﺎﻓﻘﯽ و )ﺷﺎرل
ﻣﺎرﺗﻞ( ﺳﺮدار ﻓﺮاﻧﺴﻮی و ﺷﮑﺴﺖ ﺳﭙﺎھﯿﺎن اﺳﻼم در دﺷﺖ ﺗﻮر )ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﮫﯿﺪان
اﺳﻼم( آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ و ﺗﻌﺼﺐ و ﺣﻖﮐﺸﯽھﺎی ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ.
ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ،ﻣﺼﺎﺋﺐ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ را از ﻣﺎﺟﺮای ﺟﻨﮓ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در آن ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرتھﺎی ﭘﺮھﯿﺠﺎن و ﻏﻢاﻧﮕﯿﺰی ﺷﺮح ﻣﯽدھﺪ!
وﻟﯽ ﺗﻮارﯾﺦ اﺳﻼم ﻧﻮﺷﺘﻪی ارﺑﺎب ﮐﻠﯿﺴﺎ و ﻣﻮرﺧﺎن اروﭘﺎ را ﺑﺎ ﺗﺮدﯾﺪ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻠﻘﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮐﺜﺮ ﻣﻮرﺧﺎن اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اﺷﺎرهای داﺷﺘﻪ و و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺳﮑﻮت
ﮔﺬﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﻓﻘﻂ »ﮐﻨﺪی« ﻣﻮرخ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﺋﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮی از اﻗﻮال ﺗﻮارﯾﺦ اﺳﻼﻣﯽ اﻧﺪﻟﺲ
)اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ( راﺟﻊ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ )ﺗﻮر( را ﺑﻪ ُر خ ﻣﺎ ﻣﯽﮐﺸﺪ.
وﻟﯽ ﻣﺎ در ھﯿﭻﯾﮏ از ﻣﺪارک اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ در دﺳﺖ دارﯾﻢ ﭼﯿﺰی از آﻧﭽﻪ ﮐﻨﺪی
اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﺋﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﯿﺎﻓﺘﯿﻢ ،ﺧﻮد او ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﯽ از ﻣﺂﺧﺬ ﺧﻮد ﻧﻤﯽﺑﺮد.
ّ
ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ وی ﯾﺎ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ اﺳﻼم ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻧﻤﻮده و ﯾﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎب ﺧﻮد را از ﭘﺎرهای
ﮐﺘﺐ ﺧﻄﯽ ﯾﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪھﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﮔﺮ ﻣﻮرﺧﺎن اﺳﻼﻣﯽ در ﺑﺎرۀ ﺟﻨﮓ ﺑﺰرگ اﺳﻼم و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،در ﺳﺮزﻣﯿﻦ )ﺗﻮر( ﺳﮑﻮت
ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻋﮑﺲ ﻣﻮرﺧﺎن اروﭘﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ در آن ﺑﺎره ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ و ﻧﺠﺎت ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ
را از ﺧﻄﺮ اﺳﻼم و ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﯽ )ﺷﺎرل ﻣﺎرﺗﻞ( را ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺳﺘﻮدهاﻧﺪ .ﻣﻮرﺧﺎن اروﭘﺎﺋﯽ ﮐﻪ
ً
ﻏﺎﻟﺒﺎ از ﮐﺸﯿﺸﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ آن ﺟﻨﮓ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،در ﺑﺎرهی ﺷﮑﺴﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن راه اﻏﺮاق
ﭘﯿﻤﻮده از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺸﺘﻪﺷﺪﮔﺎن ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ در آن ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﺳﯽ ﺻﺪ و
ھﻔﺘﺎد ھﺰار ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪ! در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﺮاﻧﮏھﺎ ھﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﮐﺸﺘﻪ ﻧﺪادﻧﺪ) .(١

 -١اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﻣﻌﺎﺻﺮ اروﭘﺎﺋﯽ ﻣﯽاﻧﺪازد ﮐﻪ از ﺟﺒﮫﻪی ﺟﻨﮓ وﯾﺖﻧﺎم ﯾﺎ
ﺟﻨﮓ اﻋﺮاب و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﺰارش ﻣﯽدھﻨﺪ .ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﻃﯽ ﺟﻨﮓھﺎی ﺷﺪﯾﺪ و ﺑﻤﺒﺎران ھﻮاﺋﯽ ﯾﺎ ﺟﻨﮓ
ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻧﺒﺮد ﺑﺎ ﺳﻼح ﺳﺒﮏ ﮐﻪ وﯾﺘﮑﻨﮓھﺎ ﯾﺎ ﻓﺪاﺋﯿﺎن دﻣﺎر از روزﮔﺎر ﺣﺮﯾﻒ در ﻣﯽآورﻧﺪ ﻣﺜﻼ
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ ۴۷۵ :وﯾﺖﮐﻨﮓ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ،دو ﺳﺮﺑﺎز اﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ زﺧﻤﯽ و ﯾﮑﯽ ھﻢ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ! ﯾﺎ ۱۸

٦٢

ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم

ﻣﻨﺸﺄ اﯾﻦ ﻧﻘﻞ ﻧﺎﻣﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ »دوک اﮐﯿﺘﺎﻧﯿﻪ« ﺑﻪ ﭘﺎپ ﮔﺮیﮔﻮری دوم ﻧﻮﺷﺘﻪ و
ﻣﺎﺟﺮای آن ﺟﻨﮓ را ﺷﺮح داده و ﭘﯿﺮوزی در آن ﺟﻨﮓ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻨﺴﻮب داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺳﭙﺲ ﻣﻮرﺧﺎن دﯾﺮوز و اﻣﺮوز اروﭘﺎﺋﯽ ھﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ آن را ﻧﻘﻞ
ﮐﺮدهاﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ھﻤﮕﯽ ﺧﺮاﻓﺎﺗﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا ﮐﻠﯿﻪ ﺳﭙﺎھﯿﺎن اﺳﻼم از ھﻨﮕﺎم
ورود ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺣﺪ اﮐﺜﺮ از ﺻﺪ ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﯽﮐﺮد) .(١
ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺳﮫﻤﮕﯿﻦ ﺧﺴﺎرات ﺟﺎﻧﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﻢ ﻧﺒﻮده
اﺳﺖ .ﺗﻮارﯾﺦ اﺳﻼﻣﯽ ھﻢ آن را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﺗﻠﻔﺎت ﻟﺸﮑﺮی ﮐﻪ
از ﺻﺪ ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﯽﮐﺮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻓﺰون از دهھﺎ ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻗﺎﻣﻪ ﮐﻨﻢ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻮﯾﺎن از ﺗﻌﻘﯿﺐ
ﺳﺮﺑﺎزان اﺳﻼم اﺟﺘﻨﺎب ورزﯾﺪﻧﺪ و از آن ﺑﯿﻢ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﮐﻮچﮐﺮدن آنھﺎ ﯾﮏ
ﻧﯿﺮﻧﮓ ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺎﺷﺪ!
اﮔﺮ ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﺘﻼﺷﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻓﺮاﻧﺴﻮﯾﺎن آنھﺎ را دﻧﺒﺎل ﮐﺮده و ھﻤﻪ را
ﺗﺎر و ﻣﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ آنھﺎ از ﻟﺤﺎظ روﺣﯿﻪ و ﮐﺜﺮت ﻧﻔﺮات در وﺿﻌﯽ ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﻪ دﺷﻤﻦ ﺑﻪ ھﺮاس اﻓﺘﺎد و از ﺗﻌﻘﯿﺐ آﻧﺎن ﺧﻮدداری ﮐﺮد.
ادوارد ﮔﯿﺒﻮن ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :اﯾﻦ اﻓﺴﺎﻧﻪﺧﺮاﻓﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮدود داﻧﺴﺖ ﮐﻪ
ﺳﺮدار ﻓﺮاﻧﺴﻮی )ﺷﺎرل ﻣﺎرﺗﻞ( از ﺗﻌﺎﻗﺐ و ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮی ﺳﺮﺑﺎزان اﺳﻼم ﺑﻪ وﺣﺸﺖ اﻓﺘﺎد و
ﻣﺘﺤﺪان آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ اوﻃﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪ!! ﺧﻮدداری ﺷﺨﺺ ﻓﺎﺗﺢ از ﺗﻌﻘﯿﺐ
دﺷﻤﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻓﻘﺪان ﺧﻮن و ﻧﯿﺮو اﺳﺖ .ﻣﺘﻼﺷﯽﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ دﺷﻤﻦ در ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ
ﺻﻔﻮف آنھﺎ ﺑﻪ ھﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرت
ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﮐﺮدن ﻟﺸﮑﺮ و ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ آنھﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ) .(٢
اﻟﺒﺘﻪ زﯾﺎنھﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن رﺳﯿﺪ در ﻧﻮع ﺧﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪ و ﻣﺼﯿﺒﺖﺑﺎر ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ در ﮐﺸﺘﻪﺷﺪن ﺳﺮدار ﻧﺎﻣﯽ اﺳﻼم ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻏﺎﻓﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﺋﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ
ﺧﺴﺎرت آن ﺟﻨﮓ ﺑﻮد و ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن وی ﺟﻠﻮهﮔﺮ ﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ
ﭼﺮﯾﮏ ﻋﺮب ﮐﺸﺘﻪ و  ۱۳۰اردﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﺼﺮی ﯾﺎ ﺳﻮری ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ ،و  ۴۰ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ زﺧﻤﯽ ﺷﺪ ،وﻟﯽ
از اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽھﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﻘﺘﻮل و دو ﻧﻔﺮ ھﻢ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺟﺮاﺣﺘﯽ ﺑﺮداﺷﺖ) !!...ﻣﺘﺮﺟﻢ(
 -١اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد را ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮرﺧﺎن ﻏﺮﺑﯽ ھﻢ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ  Mezeraiﻣﻮرخ ﻓﺮاﻧﺴﻮی را ﺑﺎﯾﺪ
ﻧﺎم ﺑﺮد) .ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﭘﺎورﻗﯽ وی ،در ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ  Bayleذﯾﻞ ﮐﻠﻤﮥ .(Abderame
 -٢اﻧﺤﻄﺎط و ﺳﻘﻮط اﻣﭙﺮاﻃﻮری روم.

ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﻼم از اروﭘﺎ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﺴﺖ؟
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ﺷﮫﺎدت ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﺋﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺧﺴﺎرت آن ﺟﻨﮓ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﻼم
ﮔﺮدﯾﺪ.
ﭼﻪ وی ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺳﻼم در ﻏﺮب
ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ.
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻏﺎﻓﻘﯽ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺮدی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﻣﮫﺎﺑﺖ و ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺧﻮد ،اﺗﺤﺎد
اﺳﻼم را در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺟﮫﺖ ﺷﮫﺎدت وی در آن ﻟﺤﻈﻪی ﺣﺴﺎس
ﺿﺮﺑﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮ اﺳﻼم وارد ﺷﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﻓﺘﺢ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻐﺮب زﻣﯿﻦ را ﻣﺘﻮﻗﻒ
ﺳﺎﺧﺖ.
***
ﺑﺮرﺳﯽھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﺎﻃﻊ اﺳﻼم و ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ را در آن ﺟﻨﮓ ﺑﺎ اھﻤﯿﺖ زﯾﺎد
ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮده و از اھﻤﯿﺖ آﺛﺎر آن و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻤﯿﻘﯽ ﮐﻪ در ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ و
ﻣﻠﺖھﺎی ﻣﻐﺮب زﻣﯿﻦ و ﺑﺎﻟﻤﺂل در ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺗﻤﺎم ﺟﮫﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ .اﯾﻨﮏ ﻗﺴﻤﺘﯽ از آﻧﭽﻪ ﻣﻮرﺧﺎن ﺑﺰرگ و ﻣﺘﻔﮑﺮان ﻏﺮﺑﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ از ﻧﻈﺮ
ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﮔﺬرد:
ادوارد ﮔﯿﺒﻮن ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﺣﻮادث اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯽ و ھﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﻣﺎ
)ﮔﺎﻟﮫﺎ( را از اﺳﺎرت دﯾﻨﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮآن ﻧﺠﺎت داد! و ﺷﮑﻮه و ﺟﻼل » ُرم« را ﻧﮕﺎه
داﺷﺖ و ﺳﻘﻮط ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ را ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺖ .ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ را ﺣﻔﻆ ﮐﺮد و ﺗﺨﻢ ﻧﻔﺎق و
ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ در ﻣﯿﺎن دﺷﻤﻨﺎن آنھﺎ )ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن( اﻓﮑﻨﺪ«.
ادوارد ﮐﺮﯾﺰی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺮوزی ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ )ﺷﺎرل ﻣﺎرﺗﻞ( در ﺳﺎل  ۷۳۲ﻣﯿﻼدی ﺑﺮ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﯾﺎﻓﺖ ﺣﺪود ﻓﺘﻮﺣﺎت ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را در ﻣﻐﺮب اروﭘﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺳﺎﺧﺖ ،و ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ
را از ﭼﻨﮓ اﺳﻼم ﺑﺪر آورد و ﺑﻘﺎﯾﺎی ﻗﺪﯾﻢ و ﺑﺬرھﺎی ﺗﻤﺪن ﺟﺪﯾﺪ را ﺣﻔﻆ ﮐﺮد و ﺑﺮﺗﺮی
ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻧﮋاد ھﻨﺪو اروﭘﺎﺋﯽ را ﺑﺮ ﻣﻠﻞ ﺳﺎﻣﯽ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮد) .(١
راﻧﮑﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :آﻏﺎز ﻗﺮن ھﺸﺘﻢ )ﻣﯿﻼدی( از ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ اﻋﺼﺎر ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ .در آن
ﻋﺼﺮ دﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎ ﺗﺼﺮف اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ و ﮔﺎل ﻣﺮدم اروﭘﺎ را ﺑﻪ ھﺮاس اﻓﮑﻨﺪ و ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﯽ)  (٢ﺑﻪ

History of the Reformation -١
 -٢در ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﻣﻮرﺧﺎن ﻣﺘﻌﺼﺐ اﺳﻼم ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﯽ! در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﺳﻼم ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ
ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ و ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺒﺎرزهی آن ﺑﺎ ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
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ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم

ﻣﺎورای رودﺧﺎﻧﻪ »راﯾﻦ« رﺳﯿﺪ! در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﺧﻄﺮ ،ﺟﻮاﻧﯽ از ﻗﺒﯿﻠﻪی ژرﻣﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم
)ﺷﺎرل ﻣﺎرﺗﻞ( ﻗﯿﺎم ﮐﺮد و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ را ﮐﻪ ﻣﺸﺮف ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی ﺑﻮد ﺣﻔﻆ ﮐﺮد) .(١
در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﻋﺪه ،ﮔﺮوھﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻮرﺧﺎن اروﭘﺎﺋﯽ ﺗﺎ اﯾﻦ اﻧﺪازه ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ و
آﺛﺎر اﯾﻦ ﺟﻨﮓ دارﻧﺪ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ »ﺳﺴﻤﻮﻧﺪی« و »ﻣﯿﺸﻠﯿﻪ« ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ
اھﻤﯿﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮای )ﺷﺎرل ﻣﺎرﺗﻞ( ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﺟﺮج ﻓﻨﻠﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﭘﯿﺮوزی »ﺷﺎرل ﻣﺎرﺗﻞ« را ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺰرگ ﮐﺮدهاﻧﺪ و آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺘﺢ درﺧﺸﺎﻧﯽ ﺟﻠﻮهﮔﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ و رھﺎﺋﯽ
اروﭘﺎ را از ﭼﻨﮓ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﺠﺎﻋﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻮﯾﺎن ﻧﺴﺒﺖ داده اﻧﺪ.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮدهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻟﯿﻮن ﺳﻮم )اﻣﭙﺮاﻃﻮر
ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ( و ﺗﺼﻤﯿﻢ او ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ؛ زﯾﺮا او ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻠﻮ ﭘﯿﺸﺮوی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را
ﺑﺮای رﺧﻨﻪﮐﺮدن در اروﭘﺎ ﮔﺮﻓﺖ) .(٢
ﻣﺎ ھﻤﺮاه ﮔﺮوه ﻧﺨﺴﺖ واﻗﻌﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﮫﯿﺪان اﺳﻼم در ﺧﺎک ﻓﺮاﻧﺴﻪ را ﻓﻮق اﻟﻌﺎده
ﻣﮫﻢ ﻣﯽﺷﻤﺎرﯾﻢ و آن را ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﺎﻃﻌﯽ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن اﺳﻼم و ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ
ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ .آری ،در دﺷﺖھﺎی »ﺗﻮر« و »ﭘﻮاﺗﻮ« ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺳﯿﺎدت ﺧﻮد را ﺑﺮ
ﺟﮫﺎن ﺑﻪ ﮐﻠﯽ از دﺳﺖ دادﻧﺪ ،و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺟﮫﺎن ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎره دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪ و ﭘﯿﺸﺮوی
ﻓﺘﻮﺣﺎت اﺳﻼﻣﯽ از ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻠﻞ ﺷﻤﺎل اروﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺸﺖ)  .(٣ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل
ﻗﺒﻞ از آن ﻧﯿﺰ از ﭘﺸﺖ دﯾﻮارھﺎی ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﺴﺖ.
ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی اﺳﻼم ﺑﺮای ﻓﺘﺢ ﻣﻠﺖھﺎی ﻣﻐﺮب زﻣﯿﻦ و ﺧﺎﺿﻊﻧﻤﻮدن ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ
در ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻮﻟﺖ اﺳﻼم ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮔﺮدﯾﺪ ،و دﯾﮕﺮ اﺳﻼم ﻓﺮﺻﺖ ﻧﯿﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ روزی ﮐﻪ در
»ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﮫﯿﺪان« ﭘﯿﺶ ﻣﯽرﻓﺖ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ اروﭘﺎ راه ﯾﺎﺑﺪ! ﭼﯿﺰی ﻧﮕﺬﺷﺖ ﮐﻪ اﺧﺘﻼف
ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺎن ﺳﺮان ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ و ھﻤﺎن اوﻗﺎت ﮐﻪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺳﺮﮔﺮم

Decisive Battes, of the World -١
Byzantin Empire -٢
 -٣ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﻧﯿﺰ ﺣﻤﻼت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺳﺎلھﺎ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ و
ﺳﻮﯾﺲ و ﺷﻤﺎل اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺑﺴﺮ ﺑﺮدﻧﺪ و اﯾﻨﻄﻮر ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ »ﭘﻮاﺗﻮ« ﺑﻪ ﮐﻠﯽ از اروﭘﺎ
ّ
ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ .وﻟﯽ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﻧﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﭘﺎرﯾﺲ ﻧﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ،اﯾﻦ ھﻢ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺧﺘﻼﻓﺎت و ﮐﺸﻤﮑﺶھﺎی داﺧﻠﯽ ﻗﻠﻤﺮو اﺳﻼﻣﯽ و ﻧﺪاﺷﺘﻦ وﺣﺪت ﻧﻈﺮ و
ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﺳﭙﺎھﯿﺎن اﺳﻼم و ﮐﺎدر رھﺒﺮی ﺑﻮد) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(

ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﻼم از اروﭘﺎ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﺴﺖ؟
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ﻧﺰاعھﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﻮد ،در ﭘﺸﺖ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﺒﺎل ﭘﯿﺮﻧﻪ اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﺑﺰرگ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺎ اﺗﺤﺎد
ﮐﻠﻤﻪ ﺗﮑﻮﯾﻦ ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ و اﺳﻼم را در اروﭘﺎ دﭼﺎر ﺗﮫﺪﯾﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺎ ﺳﯿﺎدت و ﻧﻔﻮذ آن ﺑﻪ
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ) .(١

 -١در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻤﺎم اﻇﮫﺎر ﻧﻈﺮھﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرﺧﺎن اروﭘﺎﺋﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ »ﺗﻮر« و ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻣﺎ
ﻓﻘﻂ ﻣﺨﺘﺼﺮی از آﻧﭽﻪ ﻣﻌﺮوﻓﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮرخ ﺷﺮقﺷﻨﺎس ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﮔﻮﺳﺘﺎوﻟﻮﺑﻮن در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص
ً
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﯽآورﯾﻢ؛ زﯾﺮا واﻗﻌﺎ ﻣﺼﺪاق »در ﺧﺎﻧﻪ اﮔﺮ ﮐﺲ اﺳﺖ ﯾﮏ ﺣﺮف ﺑﺲ اﺳﺖ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
وی ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻌﺪ از ﻓﺘﺢ اﻧﺪﻟﺲ )اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ( ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮدﻧﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ
ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ آنھﺎ اﻗﺎﻣﺖ در آن ﮐﺸﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻠﮑﻪ از ﻇﺎھﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ در
ﺑﺎر َده ﺑﻮده ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﻮﻃﻦ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ .ﺑﻠﮑﻪ در ﻗﻄﻌﺎت ﺟﻨﻮﺑﯽ
اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﯾﻨﮑﻪ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ِ
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﻮﻗﻒ آنھﺎ ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ آب و ھﻮای آﻧﺠﺎ ﻣﻌﺘﺪل ﺑﻮده اﺳﺖ ...
در آن ﺟﻨﮓ وﻗﺖ ﺷﺐ دﺳﺘﻪای از ﺳﭙﺎه ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ اﯾﻨﮑﻪ از ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮد
از ﻣﻌﺮﮐﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻏﻨﺎﺋﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ ﻣﯿﺪان را ﺧﺎﻟﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ در
ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺑﯽﻧﻈﻤﯽ ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و از ھﻤﯿﻦ ﺧﻄﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﻧﺪ و ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺟﻨﮓ و
ﮔﺮﯾﺰ ﺑﻪ ﻃﺮف اﯾﺎﻻت ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﺴﺘﻪ )ﺷﺎرل ﻣﺎرﺗﻞ( ھﻢ از دور آنھﺎ را ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺗﺎ
ً
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ »ﻧﺎرﺑﻮن« رﺳﯿﺪ و ﺷﮫﺮ را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮد ،وﻟﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﻨﺪ ،و ﺑﻌﺪا ﺧﻮد او ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﻣﻌﻤﻮل آن زﻣﺎن ﺑﻪ ﻏﺎرت و ﭼﭙﺎول اﻃﺮاف ﻣﺸﻐﻮل ﮔﺮدﯾﺪ .ﺣﺘﯽ اﯾﻦ ﻏﺎرت و ﺗﺎراج را ﺑﻪ ﺟﺎﺋﯽ
رﺳﺎﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ از ﺟﻮر و ﻇﻠﻢ او ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻠﺤﻖ
ﺷﺪه ﺑﻪ »ﺷﺎرل« ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮدﻧﺪ و او را ﻋﻘﺐ ﻧﺸﺎﻧﯿﺪﻧﺪ!!
ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺷﮑﺴﺘﯽ را ﮐﻪ از »ﺷﺎرل« دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ در اﻧﺪک زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻧﻤﻮده اﻣﺎﮐﻦ و ﻧﻘﺎﻃﯽ را ﮐﻪ
اﺑﺘﺪا ﻓﺘﺢ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ در ﺗﺼﺮف ﺧﻮد ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ و ﺗﺎ  ۲۰۰ﺳﺎل ﺗﻮﻗﻒ اﯾﺸﺎن در ﺧﺎک ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻃﻮل
ﮐﺸﯿﺪ...
از ﺗﻮﻗﻒ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻌﺪ از »ﺷﺎرل ﻣﺎرﺗﻞ« ﺗﺎ  ۲۰۰ﺳﺎل در ﺧﺎک ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﻓﺘﺢ )ﺷﺎرل( دارای ﭼﻨﺎن اھﻤﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮرﺧﯿﻦ ﻣﺎ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ
ﮐﻪ ﺷﺎرل ﻣﺎرﺗﻞ ﻟﺸﮕﺮﯾﺎن اﺳﻼم را از ﻗﻄﻌﺎت و ﻧﻘﺎﻃﯽ ﮐﻪ اﺷﻐﺎل ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺧﺎرج
ﺳﺎزد ،ﺑﻠﮑﻪ از ﺟﻠﻮ آنھﺎ رو ﺑﻪ ھﺰﯾﻤﺖ ﻧﮫﺎده ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﯾﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ در ﺗﺼﺮف داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ
ﺣﺎل ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺖ .ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﻓﺘﺢ ھﻤﯿﻨﻘﺪر ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎل ﻓﺮاﻧﺴﻪ از ﺟﺮﺋﺖ و
ﺟﺴﺎرت ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﮐﺎﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﯾﮏ ﻓﺎﯾﺪه ﺑﺰرگ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ،وﻟﯽ آن ھﻢ ﻧﻪ ﺑﻪ
اﻧﺪازهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرﺧﯿﻦ آن را ﺑﺎ آب و ﺗﺎب ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده اﻧﺪ.
ﻣﻮرﺧﯿﻦ ﮐﻪ ﻓﺘﺢ »ﺗﻮر« را ﺑﯽﻧﮫﺎﯾﺖ اھﻤﯿﺖ دادهاﻧﺪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در »ﺗﻮر« ﺷﮑﺴﺖ
ﻧﻤﯽﺧﻮردﻧﺪ در ﺧﺎک ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎﻵﺧﺮه ﻣﺎﻟﮏ اروﭘﺎ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻌﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺆال
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ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽاﻓﺘﺎد ﭼﻪ رﺳﺘﺎﺧﯿﺰی ﺑﺮای ﻧﺼﺎری زﯾﺮ ﭘﺮﭼﻢ اﺳﻼم ﭘﯿﺪا
ﻣﯽﺷﺪ؟
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ اروﭘﺎ ﭼﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ از دﯾﺪن اﻧﺪﻟﺲ )اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ( ﻣﯽﺗﻮان آن را ﮐﺸﻒ
ﻧﻤﻮد! وﻗﺘﯽ ﮐﻪ دﯾﺪه ﺷﺪ اﻧﺪﻟﺲ در ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﺼﺮی ﮐﻪ اروﭘﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺗﻮﺣﺶ ﺑﺮﺑﺮﯾﺖ ﺑﻮد ﺗﺤﺖ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ اﻋﻠﯽ درﺟﻪ ﺗﻤﺪن را ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮد ،اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻠﻞ ﻣﺴﯿﺤﯽ اروﭘﺎ ﻧﻈﺮ
ﺑﻪ ﺗﻤﺪن آن ﻋﺼﺮ از ﺗﺴﻠﻂ و ﻧﻔﻮذ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﮫﺮه ﺑﺮده و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ و ھﯿﭻ ﺿﺮر و ﻧﻘﺼﺎﻧﯽ
ﺑﻪ آنھﺎ ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪ! )ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻤﺪن اﺳﻼم ص  ۹۰ﺗﺎ .(۹۷

ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ
ﺑﺮای ﭘﯿﮑﺎر ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ
ﺟﻨﮓ ﺑﺰرگ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻏﺎﻓﻘﯽ ،آﺧﺮﯾﻦ ﭘﯿﮑﺎر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻮﯾﺎن ﻧﺒﻮد ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ
واﻗﻌﻪی ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﮫﯿﺪان در ﺧﺎک ﻓﺮاﻧﺴﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮردی ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و ﻓﺮاﻧﺴﻮﯾﺎن ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﮐﺮاﻧﻪھﺎی
ً
رودﺧﺎﻧﻪ »ﻟﻮار« ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن اﺳﻼم ﺑﻌﺪ از آن ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺪدا از ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﺒﺎل »ﭘﯿﺮﻧﻪ« ﻋﺒﻮر
ﮐﺮدﻧﺪ و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر در ﺟﻨﻮب ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ.
ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ از زﻣﺎن )ﺷﺎرل ﻣﺎرﺗﻞ( در ﺻﺪد ﺑﻮدﻧﺪ ﺟﻨﻮب ﭘﯿﺮﻧﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺧﻄﺮ ﻣﺮزی ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻤﻼت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ .اوﻟﯿﻦ ﮔﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ
در اﯾﻦ راه ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻮﯾﺎن ﭘﺎﯾﮕﺎهھﺎی اﺳﻼﻣﯽ را در اﯾﺎﻟﺖ ﺳﭙﺘﻤﺎﻧﯿﻪ
واﻗﻊ در ﺟﻨﻮب ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﺷﻐﺎل ﮐﻨﻨﺪ ،و ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را از اراﺿﯽ »ﮔﺎﻟﯿﺲ« ﺑﯿﺮون ﺑﺮاﻧﻨﺪ و
آنھﺎ را ﺑﻪ ﻣﺎورای ﺟﺒﺎل »ﭘﯿﺮﻧﻪ« ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻮﺳﻂ »ﭘﭙﯿﻦ« ﭘﺴﺮ ﺷﺎرل ﻣﺎرﺗﻞ ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪ .ﻣﺮز »ﻧﺎرﺑﻮن« آﺧﺮﯾﻦ ﻗﻠﻌﻪ
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﭙﯿﻦ آن را در ﺳﺎل  ۷۶۰ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ﺗﺼﺮف آورد و ﺑﺎ ﺳﻘﻮط ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻦ
ﺷﮫﺮ ،ﺳﯿﺎدت ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ در »ﮔﺎﻟﯿﺲ« ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ.
در اﯾﻦ اﯾﺎم اﻧﺪﻟﺲ )اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ( دﭼﺎر ھﺮج و ﻣﺮج و ﺟﻨﮓ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﻮد و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮای
ﻧﺠﺎت ﺧﻮد ﭼﺎره ﻣﯽﺟﺴﺖ.
ﺧﻼﻓﺖ ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ در ﺷﺮق ﺳﻘﻮط ﮐﺮد ) ۱۳۲ھـ( ﺑﻌﺪ از روی ﮐﺎرآﻣﺪن ﺑﻨﯽ ﻋﺒﺎس
ﯾﮑﯽ از ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن اﻣﻮیھﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﻌﺎوﯾﻪ« ﺗﻮاﻧﺴﺖ از آن ﮔﯿﺮ ودار ﮐﻪ
ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﺪان او را ﻓﺮو ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﮕﺮﯾﺰد و روی ﺑﻪ اﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﮕﺬارد.
ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪت و راھﻨﻤﺎﺋﯽ ﯾﺎران دودﻣﺎﻧﺶ وارد اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮ
دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ در ﺟﻨﮓ ﻣﺸﮫﻮری ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۸ھـ ﻧﺰدﯾﮏ »ﻗﺮﻃﺒﻪ« ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺑﻪ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﺋﯽ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻧﺎﺋﻞ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻣﻮی ﮐﻪ ﭼﻮن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻓﺮد ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ ﺑﻮد
ﮐﻪ وارد اﻧﺪﻟﺲ )اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ( ﺷﺪ »ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ داﺧﻞ« ھﻢ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﺑﻪ
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ﺟﺎی دوﻟﺖ اﻣﻮی ﺷﺮق ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،دوﻟﺖ دﯾﮕﺮی در اﯾﻦ ﺳﻮی دﻧﯿﺎی اﺳﻼم
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﻨﺪ.
وﻟﯽ او در آﻏﺎز ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﻮاﺟﻪ دﯾﺪ؛ زﯾﺮا ﺣﮑﺎم ﻣﺤﻠﯽ در ﻗﺒﻀﻪ ﮐﺮدن
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﺎ وی رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،از اﯾﻦ رو ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل
ﻓﻘﻂ ﺳﺮﮔﺮم ﺟﻨﮓھﺎی داﺧﻠﯽ و ﺳﺮﮐﻮبﻧﻤﻮدن ﺷﻮرشھﺎﺋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﺮ ﺿﺪ او ﺑﻪ وﻗﻮع ﻣﯽﭘﯿﻮﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﺪت اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ در اﺿﻄﺮاب و ﺑﯽﻧﻈﻤﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد ،آراﻣﺶ ﺧﻮد را از دﺳﺖ
داده ﺑﻮد و ﺟﻨﮓھﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ وﺣﺪت و ﻧﻈﻢ آن را ﻣﺘﻼﺷﯽ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ او
ﺑﻪ ﻣﺮور اﯾﺎم ﺑﺎ ﭘﺸﺖ ﮐﺎر و ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺷﻮرشھﺎ را ﺳﺮﮐﻮب ﮐﻨﺪ و دﺷﻤﻨﺎن
ﺧﻮد را ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی ﺷﮑﺴﺖ دھﺪ.
***
ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در آن ﻣﻮﻗﻊ ،زﻣﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮد را ﺑﻌﺪ از درﮔﺬﺷﺖ »ﭘﭙﯿﻦ« ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ
او »ﺷﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ« ﻣﯽﺳﭙﺮد ) ۷۶۸م( ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ از روی ﮐﺎرآﻣﺪن »ﺷﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ« ﻧﯿﺰ
ﺑﺮادرش )ﮐﺎرﻟﻤﺎن( درﮔﺬﺷﺖ و او وارث ﺑﯽرﻗﯿﺐ ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺸﻮر ﻋﻈﯿﻢ آن روز ﻓﺮاﻧﺴﻪ از
ﮐﺮاﻧﻪھﺎی رودﺧﺎﻧﻪ »راﯾﻦ« ﺗﺎ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﺒﺎل »ﭘﯿﺮﻧﻪ« ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﺑﺮ ﺳﺮاﺳﺮ
اروﭘﺎ اﺳﺘﯿﻼ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺷﻤﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻮد .او در ﻋﺼﺮ ﺧﻮد ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽرﻓﺖ و اﻣﭙﺮاﻃﻮر ﻣﻘﺪس دوﻟﺖ روم ﻟﻘﺐ ﮔﺮﻓﺖ .او ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻧﺒﻮغ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻓﻮق
اﻟﻌﺎدهای ﮐﻪ داﺷﺖ ﻗﮫﺮﻣﺎن ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن و ﺣﺎﻣﯽ ﺑﺰرگ آنھﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻮد.
او ھﻤﯿﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺳﯿﺪ ،ﺟﻨﮓ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻗﺒﺎﺋﻞ ﺑﺖﭘﺮﺳﺖ »ﺳﺎﮐﺴﻮن« در آن
ﺳﻮی رودﺧﺎﻧﻪ »راﯾﻦ« آﻏﺎز ﮐﺮد و ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ آنھﺎ را ﺑﻪ ﮐﯿﺶ ﻣﺴﯿﺤﯽ درآورد.
در ھﻤﺎن اوﻗﺎت ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺸﮥ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ را ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ وﻟﯽ از اﻗﺪام ﺑﻪ آن
ﺑﯿﻤﻨﺎک ﺑﻮد و ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﮔﺎم ﺑﺮﻣﯽداﺷﺖ ،ﺷﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دو ﻧﻈﺮ
ﻣﺬھﺒﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ داﺷﺖ و ﻓﻘﻂ دﻧﺒﺎل ﻓﺮﺻﺖ ﻣﯽﮔﺸﺖ ﺗﺎ ﻧﻘﺸﻪی ﺧﻮد را ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎزد.
ﺟﻨﮓھﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺳﺮان آن ،ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻓﺮﺻﺖ
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻤﻮده ﺟﻨﮓ را آﻏﺎز ﮐﻨﺪ ،او ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ از ﺟﻨﮓ ﺑﺎ
»ﺳﺎﮐﺴﻮن«ھﺎ ﻓﺮاﻏﺖ ﯾﺎﺑﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از آن ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای درھﻢﮐﻮﺑﯿﺪن اﺳﭙﺎﻧﯿﺎی
ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.

ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺮای ﭘﯿﮑﺎر ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ
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ﺣﻮادث اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﺑﻪ ﺷﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ داد؛ زﯾﺮا در ﺳﺎل  ۱۵۷ھﺠﺮی »ﺳﻠﯿﻤﺎن
ﺑﻦ ﯾﻘﻈﺎن ﮐﻠﺒﯽ« ﺣﮑﻤﺮان ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﻪ )ﺑﺎرﺳﻠﻮن( وﺟﯿﺮﻧﺪه و »ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ اﻧﺼﺎری«
ﺣﮑﻤﺮان ﺳﺮﻗﺴﻄﻪ )ﺳﺎراﮐﻮس( ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ و ﺧﻠﻊ وی ھﻢ ﭘﯿﻤﺎن ﺷﺪه،
ﺳﺮ ﺑﻪ ﺷﻮرش ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ.
ﺷﻮرش در ﺟﻨﻮب اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻤﺮار داﺷﺖ و ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﺻﺪد
رﯾﺸﻪﮐﻦ ﺳﺎﺧﺘﻦ آن ﺑﻮد .وﺿﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﻮهھﺎی ﺷﻤﺎل ﻣﺸﮑﻞ و دﺳﺖﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ آن از
ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺒﺎﺑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻮرﺷﯿﺎن را ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺟﻨﮓ ﺗﺸﺠﯿﻊ ﻣﯽﮐﺮد.
ً
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺷﺨﺼﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ آنھﺎ ﺑﺮود ،دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
از ﭘﯿﺸﺮوی آنھﺎ ﭘﯿﺸﺪﺳﺘﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺟﮫﺖ ﻟﺸﮑﺮی ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ» ،ﺛﻌﻠﺒﻪ ﺑﻦ
ﻋﺒﯿﺪه« ﺑﻪ ﺳﻮی آنھﺎ اﻋﺰام داﺷﺖ .ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﯾﻘﻈﺎن او را ﺷﮑﺴﺖ داد و ﺧﻮد ﺛﻌﻠﺒﻪ را
اﺳﯿﺮ ﮐﺮده ﻟﺸﮑﺮش را ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺷﻮرش در ﺷﻤﺎل ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ ﺳﺮان اﻧﻘﻼب و در رأس آنھﺎ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﯾﻘﻈﺎن اﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی
ﻣﻮﻗﺖ ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .زﯾﺮا از اراده و ﻗﺪرت ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ آ ﮔﺎه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ او
ﺑﻪ ھﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺷﺪه اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
از اﯾﻦ رو ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﻓﺘﺎدﻧﺪ از ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﺳﺘﻤﺪاد ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﻠﯿﻤﺎن ﮐﻪ ﺗﻮارﯾﺦ ﻻﺗﯿﻦ
او را »اﺑﻦ اﻟﻌﺮﺑﯽ« ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ ﺑﺎ ﺗﻨﯽ ﭼﻨﺪ از ﯾﺎراﻧﺶ در ﺑﮫﺎر  ۷۷۷ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت
)ﺷﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ( رﻓﺖ.
در آن اﯾﺎم درﺑﺎر ﺷﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ در ﺷﮫﺮ »ﭘﺎدر ﺑﻮرن« از اﯾﺎﻟﺖ »وﺳﺘﻔﺎﻟﯿﺎ« واﻗﻊ در ﺷﻤﺎل
ﻏﺮﺑﯽ آﻟﻤﺎن ﺑﻮد .او در آن اوﻗﺎت ﺳﺎﮐﺴﻮنھﺎ را ﺷﮑﺴﺖ داده ﺑﻮد و ﺳﺮﮔﺮم ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ آنھﺎ ﺑﻮد.
در ھﻤﺎن ھﻨﮕﺎم ﺳﻠﯿﻤﺎن و ﯾﺎراﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت او رﻓﺘﻨﺪ و از وی ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آنھﺎ
در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ھﻢﭘﯿﻤﺎن ﺷﻮد!
ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ اﯾﺎﻻت ﺷﻤﺎﻟﯽ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﺮود و
ﺗﻌﮫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽ ﺑﺎ وی ھﻤﮑﺎری ﮐﻨﺪ و ﺷﮫﺮھﺎﺋﯽ را ﮐﻪ او و دوﺳﺘﺶ از
ً
ﺟﺎﻧﺐ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن »ﻗﺮﻃﺒﻪ« در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺷﮫﺮ »ﺳﺎراﮐﻮس« را ﺑﻪ وی
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﺪ.
ﺗﻮارﯾﺦ ﻣﺴﯿﺤﯽ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ »آﻟﻔﻮﻧﺲ« ﺣﮑﻤﺮان ﻣﺴﯿﺤﯽ اﻣﺎرت ﺟﻠﯿﻘﯿﻪ
)ﮔﺎﻟﯿﺴﯿﺎ( ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ را دﻋﻮت ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﺮد .وﻟﯽ رواﯾﺎت
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ً
اﺳﻼﻣﯽ و ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺻﺮﯾﺤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ دﻋﻮت از ﺟﺎﻧﺐ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﯾﻦ ﯾﻘﻈﺎن و دوﺳﺘﺶ ﺑﻪ
ﻋﻤﻞ آﻣﺪ.
ﺗﻮارﯾﺦ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل وﺿﻮح ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺷﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮاﻧﺴﻪ را
دﻋﻮت ﮐﺮد ﮐﻪ روی ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮو اﺳﻼم ﺑﮕﺬارد و ﺗﻌﮫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ »ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﻪ« و »ﺳﺮﻗﺴﻄﻪ« را
ﺑﻪ وی ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﺪ) .(١
***
ﺷﻤﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻋﻮت ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻮاب ﻣﺜﺒﺖ داد و ﺑﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ آنھﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد.
ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﯾﻘﻈﺎن ،رھﺒﺮ ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮﯾﺶ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد ،او
ﻗﺒﻞ از ھﺮﭼﯿﺰ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻗﺪرت اﻣﺎرت ﻗﺮﻃﺒﻪ )ﮐﻮرداﺑﺎ( درھﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﻮد ،و در آﻧﭽﻪ
او در دﺳﺖ داﺷﺖ ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﺳﺘﻘﻼل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ ﭘﺎدﺷﺎه
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی دﯾﮕﺮی داﺷﺖ .ﺳﯿﺎﺳﺖ درﺑﺎر ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪ اﺳﺘﻮار ﺑﻮد ﮐﻪ روح
ﺷﻮرش و اﺧﺘﻼف را ھﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ و ﻗﺪرت ﺣﮑﻮﻣﺖ آن
را از ﻣﯿﺎن ﺑﺒﺮد.
در اوﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ دﺳﺘﺨﻮش ﺷﻮرش ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی داﺧﻠﯽ و ﻧﻔﺎق و اﺧﺘﻼف ﺑﻮد و
اوﻗﺎت ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺻﺮف ﻓﺮوﻧﺸﺎﻧﺪن ﺷﻮرشھﺎ و از ﻣﯿﺎنﺑﺮدن اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﯽﺷﺪ درﺳﺖ
ﺑﻪ ﻋﮑﺲ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﻣﯽﮔﺸﺖ!
ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻮﯾﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را از ﺟﻨﻮب ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺧﺎرج ﺳﺎزﻧﺪ و ﺑﻪ آن
ﺳﻮی ﺟﺒﺎل ﭘﯿﺮﻧﻪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ و ﮐﻠﯿﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎهھﺎ و ﻗﻠﻌﻪھﺎی ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ واﻗﻊ در ﺧﺎک ﻓﺮاﻧﺴﻪ
را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف آورﻧﺪ ،در ﺻﺪد ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در آن ﺳﻮی ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﺒﺎل ﭘﯿﺮﻧﻪ
ﭘﯿﮑﺎر ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﺸﻮر اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﯾﺎ دﺳﺖ ﮐﻢ اﯾﺎﻻت ﺷﻤﺎﻟﯽ آن را از دﺳﺖ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺧﺎرج
ﺳﺎزﻧﺪ.
»اﯾﻨﮫﺎرت« ﻣﻮرخ ﺷﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﻤﻠﻪای را ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺷﮑﻞ داده ﺑﻮد
ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ھﺠﻮم ﺑﻪ »ﻗﺮﻃﺒﻪ« ﺑﻮد .وﻟﯽ از ﻟﺸﮑﺮ اﻧﺒﻮھﯽ ﮐﻪ ﺷﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺞ ﮐﺮده
ﺑﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر وی ﺗﻨﮫﺎ دﺳﺖﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺷﮫﺮھﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن وﻋﺪه داده

 -١اﺧﺒﺎر ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ص  ۱۱۲و  ۱۱۳و ﮐﺎﻣﻞ اﺑﻦ اﺛﯿﺮ ج  ۶ص  ۵و  ۲۱و ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ج  ۴ص
.۱۲۴

ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺮای ﭘﯿﮑﺎر ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ

٧١

ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﮑﺲ ﺷﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ھﻤﻪ ﺧﺎک اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ را ﺗﺼﺮف ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻻ اﻗﻞ ﺑﺮ
ﻧﺼﻒ ﺷﻤﺎﻟﯽ آن دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ.
از ﻧﻈﺮ دﯾﮕﺮ روﺷﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ از اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ھﺪف
ﻣﺬھﺒﯽ ھﻢ داﺷﺖ ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﻮارﯾﺦ آن روز و ﺑﻌﺪی ﻻﺗﯿﻦ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺨﺼﻮص
ﮐﻪ ﺷﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ از اﻗﺪام ﺑﻪ اﻃﻼع ﭘﺎپ »ھﺎدرﯾﺎن« رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮد و ﭘﺎپ
ھﻢ ﺑﻪ وی ﺗﺒﺮﯾﮏ ﮔﻔﺖ! و وﻋﺪه داد ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرش ﺑﺮﮔﺮدد دﻋﺎ ﺧﻮاھﺪ
ﮐﺮد) .(١
ﺷﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖدادن ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﺖﭘﺮﺳﺖ »ﺟﺮﻣﻨﯽ« و ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه آنھﺎ
»ﻓﯿﺪو ﮐﻨﺖ« ﺻﺒﺮ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﮕﺬرد ،آﻧﮕﺎه رواﻧﻪ ﺟﻨﻮب ﺷﺪ و اﻋﯿﺎد »ﻓﺼﺢ«
را در اﯾﺎﻻت »اﮐﻮﺗﯿﻦ« ﻧﺰدﯾﮏ »ﺑﺮدو« ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد.
ﺷﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ در اول ﺑﮫﺎر  ۷۷۸ﻣﯿﻼدی ﻧﯿﺮوھﺎی ﺧﻮد را ﻣﺮﮐﺐ از ﻧﻮﺳﺘﺮیھﺎ و ﺟﺮﻣﻦھﺎ
و ﻟﻮﻣﺒﺎردھﺎ و ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯽ)  (٢و اﮐﻮﺗﯿﻦ ﮔﺮد آورد ،و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از
رﺳﯿﺪن ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺟﻨﮓ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ را آﻏﺎز ﮐﻨﺪ.
ﺷﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺳﭙﺎھﯿﺎن اﻧﺒﻮه ﺧﻮد را دو ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺮد :ﯾﮏ دﺳﺘﻪ از ﻧﺎﺣﯿﮥ ﺷﺮﻗﯽ ﺟﺒﺎل
ﭘﯿﺮﻧﻪ ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ ،و دﺳﺘﮥ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺧﻮد وی از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻏﺮﺑﯽ ﭘﯿﺮﻧﻪ راه ﺳﺎﺑﻖ روﻣﯽ
ﺑﺎﻻی ﺟﻨﮕﻞ )ژاندی ﻻﭘﻮر( ﻣﺸﺮف ﺑﺮدﺷﺖھﺎی )رواﻧﺴﻮﻟﺲ()  (٣ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﻧﺪ و ھﺮدو
ﻟﺸﮑﺮ در ﮐﺮاﻧﻪھﺎی رود »اﯾﺒﺮی« ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺮﻗﺴﻄﻪ »ﺳﺎراﮐﻮس( ﺑﻪ ھﻢ رﺳﯿﺪﻧﺪ .در آﻧﺠﺎ
ﺷﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺎ ھﻢﭘﯿﻤﺎنھﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺶ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮد.
ﺷﮑﺴﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﮔﺬرﮔﺎه ﭘﯿﺮﻧﻪ

ﺷﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﻮد ھﻨﮕﺎم ﻋﺒﻮر از ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﺒﺎل
»ﭘﯿﺮﻧﻪ« از »ﺑﺎب ﺷﺰری« ﯾﺎ »ﺑﺎب ﺷﺰورا« ﮔﺬﺷﺖ و ﻗﻠﻤﺮو »ﺑﺎﺷﮑﻨﺲ« ﯾﻌﻨﯽ اﯾﺎﻟﺖ ﻧﺎوار
 Navaraﮐﻨﻮﻧﯽ را ﮔﺸﻮد و »ﭘﺎﻣﭙﻠﻮن« ﻣﺮﮐﺰ آن را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮد و اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ ﺗﺼﺮف
ﻧﻤﻮد.

 -١ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﻮرخ ﺑﺰرگ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﺋﯽ »ﭘﯿﺪال«.
 -٢ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﯾﺎﻻت ﻏﺮﺑﯽ آن ﮐﺸﻮر ،رو ﺑﻪ روی درﯾﺎی ﻣﺎﻧﺶ اﺳﺖ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
.Roncevalles -٣
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ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم

»ﻧﺎوارھﺎ« ﺷﺎﺧﻪای از »ﺑﺎﺷﮑﻨﺲ« ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺎﺷﮑﻨﺲھﺎ از زﻣﺎن ﺗﺴﻠﻂ وزﯾﮕﺖھﺎ ﻋﺎدت
داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ آﺳﺎﻧﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺮوی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻧﻤﯽﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ
و ﺑﺎ ھﻤﻪ ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ آنھﺎ ﺷﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﻗﻠﻤﺮو ﻧﺎوار را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف درآورد.
آن دﺳﺘﻪ از ﻧﯿﺮوھﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮐﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺸﺮق ﺟﺒﺎل ﭘﯿﺮﻧﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ،در
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻘﺎط ﻣﺴﯿﺤﯽﻧﺸﯿﻦ را ﻣﺘﺼﺮف ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ؛ زﯾﺮا ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از زﻣﺎن »ﭘﭙﯿﻦ« ﭘﺪر
ﺷﻤﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ را رھﺎ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺟﮫﺖ آنھﺎ در ﻗﻠﻤﺮو
دوﺳﺖ ﭘﯿﺸﺮوی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ھﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺮدم ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﮔﺸﺘﻨﺪ.
ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﯾﻘﻈﺎن از ھﻨﮕﺎم ورود )ﺷﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ( ﺑﻪ ﭘﺎﻣﭙﻠﻮن آﻣﺪ و رﻓﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد و
ﮔﺮوﮔﺎنھﺎی ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را ﻃﺒﻖ ﺗﻌﮫﺪی ﮐﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ﺑﻪ وی ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮد ،و ﻗﺒﻞ از ھﻤﻪ
»ﺛﻌﻠﺒﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪ« ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای ﮐﻞ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﻮد .ﺑﻌﻀﯽ ھﻢ
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ،وی ﺛﻌﻠﺒﻪ را ﭘﯿﺶ از آﻣﺪن ﺷﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ وی ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮده ﺑﻮد و
ﺷﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ »ﺛﻌﻠﺒﻪ« را در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ ﻧﻤﻮد.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ »ﺷﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ« از ﮐﺎر اﺷﻐﺎل »ﭘﺎﻣﭙﻠﻮن« ﻓﺮاﻏﺖ ﯾﺎﻓﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن
ﺑﻦ ﯾﻘﻈﺎن او را ھﻤﺮاھﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﻋﺎزم »ﺳﺮﻗﺴﻄﻪ« ﺷﺪ) .(١ﺳﺮﻗﺴﻄﻪ ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪای
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن در »ﭘﺎدر ﺑﻮرن« ﺗﻌﮫﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﺪ.
ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻪ در آن اوﻗﺎت ﺑﻪ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﻪ )ﺑﺎرﺳﻠﻮن( رﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و از
ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﻐﺮب رھﺴﭙﺎر »ﺳﺮﻗﺴﻄﻪ« ﺷﺪﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﺷﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺗﻼﻗﯽ
ﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد وﻗﺘﯽ ﺑﻪ »ﺳﺮﻗﺴﻄﻪ« رﺳﯿﺪ ھﻢﭘﯿﻤﺎﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮای
ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺧﻮﯾﺶ و ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ آن ﺷﮫﺮ ﺑﺰرگ ﻣﮫﯿﺎ ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﮑﺲ در آن
ﻣﻮﻗﻊ ﻣﯿﺎن ﺳﺮان ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ اﺧﺘﻼف اﻓﺘﺎده ﺑﻮد .ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ اﻧﺼﺎری ﺣﮑﻤﺮان
»ﺳﺮﻗﺴﻄﻪ« و ھﻢﭘﯿﻤﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن ،از ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺗﺴﻠﻂ ﻓﺮاﻧﺴﻮﯾﺎن ﺑﯿﻤﻨﺎک ﺷﺪ ،و
در آﺧﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ﺷﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﮫﺮوی ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ در ﻣﻘﺎم
دﻓﺎع از ﺷﮫﺮ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮد ﺑﺮآﻣﺪ.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻪ »ﺳﺮﻗﺴﻄﻪ« رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ
ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل آنھﺎ ﺑﯿﺮون ﻧﯿﺎﻣﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺷﮫﺮ را از ھﺮ ﺟﮫﺖ ﺑﺮای دﻓﺎع و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﮫﯿﺎ ﮐﺮد.
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ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻧﯿﺰ ھﺮ ﮐﺎری ﮐﺮد ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺣﺴﯿﻦ را ﻗﺎﻧﻊ ﺳﺎزد ﮐﻪ دروازهھﺎی ﺷﮫﺮ را ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ
ﺷﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ھﻢ ﻗﺪرت ﻧﯿﺎﻓﺖ ﺑﺮ آن دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ) .(١
از اﯾﻦ رو ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﯾﻘﻈﺎن از ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﮫﺮھﺎ و دژھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﻼﻣﯽ واﻗﻊ در آن
ﺣﺪود ﺑﻪ ﺷﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺧﻮدداری ﮐﺮد و او ﻧﯿﺰ ﻗﺎدر ﺑﻪ رﺳﻮخ در آن
ﮐﻮه و ﮐﻤﺮھﺎ و ﺟﻨﮓھﺎﺋﯽ ﮐﻪ آﻣﺎدﮔﯽ آن را ﻧﺪاﺷﺖ ﻧﺒﻮد .ﺷﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم
ﺳﻮء ﻇﻦ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و او را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺳﺎﺧﺖ)  (٢و ﺑﺎ ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﺧﻮد در
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ِ
ﺳﺎل  ۷۷۸ﻣﯿﻼدی ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻮال  ۱۶۱ھﺠﺮی ﺑﻪ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ.
ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮرﺧﺎن ﻻﺗﯿﻨﯽ ﻋﻠﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﯿﮫﻮده ﺷﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎل و ﻋﺪم ﻗﺪرت
ﺑﺮ ﺗﺼﺮف ﻗﻠﻤﺮو اﺳﻼﻣﯽ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ را اﯾﻨﻄﻮر ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ وی ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪ دﺷﻤﻨﺎن
دﯾﺮﯾﻦ او ﺳﺎﮐﺴﻮنھﺎ از ﻏﯿﺒﺖ او در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درآﻣﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ
ﺳﺮزﻣﯿﻦ او را در آن ﺳﻮی رودﺧﺎﻧﻪ »راﯾﻦ« اﺷﻐﺎل ﮐﻨﻨﺪ ،و ھﻤﯿﻦ ﺧﺒﺮ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ
وی ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺎزﮔﺮدد.
ﺷﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﻪ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺧﻮد و اﺳﯿﺮش )ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﯾﻘﻈﺎن( و ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوﮔﺎنھﺎ از
راه »ﺑﺎﺷﮑﻨﺲ« ﺑﻪ ﺷﻤﺎل ﺑﺎزﮔﺸﺖ .در اﯾﻦ اﺛﻨﺎ »ﻧﺎوارھﺎ« ﻧﻔﺮات ﺧﻮد را ﮔﺮد آوردﻧﺪ و
ً
آﻣﺎده دﻓﺎع از ﺷﮫﺮھﺎی ﺧﻮد ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ »ﭘﺎﻣﭙﻠﻮن« ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ
ﺣﮑﻤﺮان »ﺳﺮﻗﺴﻄﻪ« ﻧﯿﺰ آنھﺎ را ﺗﺸﺠﯿﻊ ﮐﺮده ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻃﺮاف ھﻢ ﺑﻪ
ﮐﻤﮏ آنھﺎ ﺷﺘﺎﻓﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﻣﺸﺘﺮک ﭘﯿﮑﺎر ﮐﻨﻨﺪ .وﻟﯽ »ﺷﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ« ﺑﺎ
ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﻨﻈﻢ ﺧﻮد »ﻧﺎوارھﺎ« را ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻮرد ھﺠﻮم ﻗﺮار داد و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺎوار و
ھﻢرزﻣﺎن ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ آنھﺎ را درھﻢ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪﻧﺪ ﺷﮫﺮ را ﺗﺮک ﮔﻮﯾﻨﺪ و
ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺠﺎور ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﮔﺮدﻧﺪ.
ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺷﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮای دوﻣﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺮ »ﭘﺎﻣﭙﻠﻮن« اﺳﺘﯿﻼ ﯾﺎﻓﺖ و دژھﺎ و ﺑﺮج و
ﺑﺎروھﺎی آن را وﯾﺮان ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﻧﺎوارھﺎ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺮﺧﯿﺰﻧﺪ ،و او ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ راه
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ھﻤﻮار ﺳﺎزد.
***
ﺷﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ »ﭘﺎﻣﭙﻠﻮن« را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﺒﻮر از ارﺗﻔﺎﻋﺎت »روﻧﺴﻔﺎل« ﮐﻪ ﺑﻪ »ﺑﺎب ﺷﺰری«
 ﯾﮑﯽ از ﮔﺬرﮔﺎهھﺎی ﺟﺒﺎل ﭘﯿﺮﻧﻪ – ﻣﻨﺘﮫﯽ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ،ﺗﺮک ﮔﻔﺖ .وﻟﯽ آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ در -١ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺧﺒﺎر ،ص .۱۱۳
 -٢ﮐﺎﻣﻞ اﺑﻦ اﺛﯿﺮ ،ج  ،۶ص .۵
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ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم

آﻧﺠﺎ ﭼﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد؟ ﺗﻮارﯾﺦ اﺳﻼم ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وﻗﺘﯽ ﺷﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دور
ﺷﺪ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﮔﺮدﯾﺪ» ،ﻣﻄﺮوح« و »ﻋﯿﺸﻮن« ﭘﺴﺮان ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﯾﻘﻈﺎن ﺑﺎ ﻧﻔﺮات ﺧﻮد
ﺑﻪ ﺷﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮدﻧﺪ و ﭘﺪر ﺧﻮد را ﻧﺠﺎت دادﻧﺪ و ﺑﻪ »ﺳﺮﻗﺴﻄﻪ« ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ) .(١
اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﮐﻮﺗﺎه اﺷﺎره ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ھﻮﻟﻨﺎﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
»ﺑﺎب ﺷﺰری« ﺑﻪ آن ﻣﺒﺘﻼ ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺗﻮارﯾﺦ ﻻﺗﯿﻨﯽ ﺗﻔﺼﯿﻞ آن را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
از ﺗﻮارﯾﺦ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺷﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﯾﻘﻈﺎن را
ً
دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺳﺎﺧﺖ ،ﭘﺴﺮان او ﻣﺠﺪدا ﺑﺎ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ ﺣﮑﻤﺮان »ﺳﺮﻗﺴﻄﻪ« ﻣﺘﺤﺪ
ﺷﺪﻧﺪ ،و ﻧﯿﺮوھﺎی ﺧﻮد را ﺟﻤﻊآوری ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﺮای ھﺠﻮم ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﮫﯿﺎ
ﮔﺸﺘﻨﺪ .آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺪر ﺧﻮد را آزاد ﺳﺎزﻧﺪ.
ﺷﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ از ھﻤﺎن راھﯽ ﮐﻪ آﻣﺪه ﺑﻮد ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺸﺖ .ﯾﻌﻨﯽ از دﺷﺖھﺎی »روﻧﺴﻔﺎل«.
ﮔﺬرﮔﺎه »روﻧﺴﻔﺎل« ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ آن را »ﺑﺎب ﺷﺰری« ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ)  (٢در ﺳﻤﺖ ﻏﺮﺑﯽ ﺳﻠﺴﻠﻪ
ﺟﺒﺎل ﭘﯿﺮﻧﻪ و ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ »ﭘﺎﻣﭙﻠﻮن« واﻗﻊ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮔﺬرﮔﺎه ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﻮد ﮐﻪ از زﻣﺎن ﺗﺴﻠﻂ روﻣﯽھﺎ ﺑﺮای ﻋﺒﻮر از ﺷﻤﺎل
ﺑﻪ ﺟﻨﻮب »ﭘﯿﺮﻧﻪ« ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﯿﺰ از ھﻤﯿﻦ ﮔﺬرﮔﺎه ﺑﺮای
رﻓﺘﻦ ﺑﻪ »ﮔﺎﻟﯿﺲ« و ﺑﺎزﮔﺸﺖ از آﻧﺠﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﺒﺎل ﭘﺮ ﭘﯿﭻ و ﺧﻢ
و ﻣﺮﺗﻔﻊ در ﻗﺮون ﻣﺘﻤﺎدی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺪی ﻣﺤﮑﻢ ،ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ را از »ﮔﺎﻟﯿﺲ«
ﺟﺪا ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ و ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﮔﺬرﮔﺎهھﺎی ﻣﺸﮫﻮر ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎری در ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﮔﺬرﮔﺎهھﺎ ﯾﻌﻨﯽ »ﺑﺎب ﺷﺰری« ﺑﻮد ﮐﻪ آن ﺟﻨﮓ ھﻮﻟﻨﺎک ﻣﯿﺎن
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻓﺮاﻧﺴﻮﯾﺎن ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ؛ زﯾﺮا ھﻨﻮز ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻋﺒﻮر ﺧﻮد را از آﻧﺠﺎ
آﻏﺎز ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ »ﻋﯿﺸﻮن« و »ﻣﻄﺮوح« از ﭘﺸﺖ
ﺳﺮ ﺑﻪ آنھﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮدﻧﺪ و ﻧﻈﺎم آنھﺎ را در ھﻢ رﯾﺨﺘﻪ ﻏﻨﺎﺋﻢ و اﺳﺮاﺋﯽ از آنھﺎ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﯾﻘﻈﺎن ﺑﻮد.
ً
ﺗﻮارﯾﺦ اﺳﻼﻣﯽ ﺻﺮﯾﺤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﺎﮔﮫﺎﻧﯽ
زدﻧﺪ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮارﯾﺦ ﻻﺗﯿﻨﯽ ﺑﺎﺷﮑﻨﺲھﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ را ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ:
آنھﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎم ﻣﻈﺎﻟﻢ و وﯾﺮاﻧﯽ ﺷﮫﺮھﺎی ﺧﻮد و ﺑﺨﺼﻮص »ﭘﺎﻣﭙﻠﻮن« را ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ
از ﻓﺮاﻧﺴﻮﯾﺎن ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
 -١ﮐﺎﻣﻞ اﺑﻦ اﺛﯿﺮ ،ج  ،۶ص .۵
 -٢اﯾﻦ ﻧﺎم را ﺷﺮﯾﻒ ادرﯾﺴﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺬرﮔﺎه داده و در اﺻﻞ از اﺳﻢ ﻗﺪﯾﻤﯽ روﻣﯽ آن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺮای ﭘﯿﮑﺎر ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ
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ﻗﻮل راﺟﺢ در اﯾﻦ ﻣﻮرد اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ ﮐﻤﮏ »ﺑﺎﺷﮑﻨﺲھﺎ« اﻗﺪام ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ھﺮﮐﺪام ﻣﻨﻈﻮری داﺷﺘﻨﺪ .ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ اﺳﯿﺮان و ﮔﺮوﮔﺎنھﺎ و
از ﺟﻤﻠﻪ »ﺳﻠﯿﻤﺎن« را آزاد ﺳﺎزﻧﺪ ،و ﺑﺎﺷﮑﻨﺲھﺎ ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎم وﯾﺮاﻧﯽ و ﻇﻠﻢ و
ﻓﺴﺎد ﻓﺮاﻧﺴﻮﯾﺎن را در ﻗﻠﻤﺮو ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ آنھﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ھﻢ ﺳﭙﺎھﯿﺎن
ّ
اﻧﺒﻮه ﻓﺮاﻧﺴﻪ را ﻣﻮرد ھﺠﻮم ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﻣﺴﻠﻢﺗﺮ اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭘﯿﺸﻘﺪم
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﺣﻤﺎﺳﻪ ﻣﺸﮫﻮر »روﻻن« ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد آن را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻮﯾﺎن ﺷﮑﺴﺖ ﺳﺨﺘﯽ ﺧﻮردﻧﺪ ،و در آن ﮔﯿﺮ و دار ﺑﺴﯿﺎری از
ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .اﺳﯿﺮان و ﺧﺰاﻧﻪ ﺷﺎھﯽ ﮐﻪ در دﻧﺒﺎﻟﻪ
ﺳﭙﺎه ﻣﯽآﻣﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭼﻨﮓ ﻣﮫﺎﺟﻤﯿﻦ اﻓﺘﺎد .ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﺷﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ در آن ﮔﺬرﮔﺎه و ﮐﻮه و
ﮐﻤﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ دﻓﺎع از ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﮑﺒﺖ اﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖ در ﻗﺮون
ﺑﻌﺪی ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻠﻞ اروﭘﺎ و ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل داﺷﺖ.
»روﻻن«  Rolandﻗﮫﺮﻣﺎن ﺣﻤﺎﺳﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ،ﺣﮑﻤﺮان ﻗﺼﺮ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯽ
)ﻓﺮاﻧﺴﻪ( ﺑﻮد ،در ﺣﻤﺎﺳﻪ روﻻن ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺳﺮوده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺑﺎ اﻓﺴﺎﻧﻪ
ﺑﺴﯿﺎری آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ در ﻗﺮون ﻣﺘﻤﺎدی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻤﺎﺳﻪ ﭘﺮﺷﻮر
ﺟﻨﮕﯽ آن زﻣﺎن ﻣﯿﺎن اروﭘﺎﺋﯿﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ!
***
ﺧﻼﺻﮥ ﺣﻤﺎﺳﻪ »روﻻن« در ﺑﺎره اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ» :ﺷﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻟﺸﮑﺮ
اﺳﺘﻨﺜﻨﺎء
ﮐﺸﯿﺪ و ھﻔﺖ ﺳﺎل در آﻧﺠﺎ ﺟﻨﮕﯿﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮزھﺎ و ﺷﮫﺮھﺎی آن را ﺑﻪ
ِ
»ﺳﺮﻗﺴﻄﻪ« ﮐﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﺎرﺳﯿﻞ)  (١ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﻼم ﺑﻮد ،ﮔﺸﻮد .ﺷﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ در ﮐﻨﺎر »ﻗﺮﻃﺒﻪ«
ﻓﺮود آﻣﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن ،ﻣﺎرﺳﻞ آﻣﺪﻧﺪ و اﻇﮫﺎر اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮط ﮐﻪ وی
از اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﮐﻮچ ﮐﻨﺪ.
ﺷﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ھﻢ ﻣﺠﻠﺴﯽ از ﺑﺎرونھﺎ و از ﺟﻤﻠﻪ »روﻻن« ﺑﺮادرزادهی ﺧﻮد ﻣﻨﻌﻘﺪ
ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻪ ﻣﺸﻮرت ﭘﺮداﺧﺖ.
»روﻻن« ﻋﻘﯿﺪه داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻨﮓ اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ ،وﻟﯽ دﺳﺘﮥ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺳﺮداری
»ﺟﺎﻧﻠﻮن« ﺣﮑﻤﺮان »ﻣﺎﯾﻨﺲ« ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺻﻠﺢ ﺑﻮد .ﻧﻈﺮ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ؛ زﯾﺮا
ﻓﺮاﻧﺴﻮﯾﺎن از ﺟﻨﮓ و ﮐﺸﺘﺎر ﺧﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.

 -١اﯾﻦ اﺳﻢ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺿﺒﻂ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم

»ﺟﺎﻧﻠﻮن« ﺑﺮای »ﻣﺎرﺳﯿﻞ« ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﺮب ﭘﯿﻐﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ وی ﭘﯿﻤﺎن
ﺻﻠﺢ ﺑﺒﻨﺪد ،وﻟﯽ ﻣﺎرﺳﯿﻞ ﺑﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﺗﺤﻒ و ھﺪاﯾﺎ او را ﻓﺮﯾﺐ داد و اﯾﻦ اﺗﺤﺎد ﻣﻮﺟﺐ
ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﻪ »روﻻن« ودار و دﺳﺘﮥ او ﺷﺪ.
»ﺟﺎﻧﻠﻮن« ﺑﻪ ﺷﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﺮب ﺷﺮوط ﻓﺮاﻧﺴﻮﯾﺎن را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ،ﺷﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ھﻢ دﺳﺘﻮر ﮐﻮچﮐﺮدن را ﺻﺎدر ﮐﺮد .روﻻن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ دﻧﺒﺎﻟﻪ ﺳﭙﺎه را ﺑﻪ
ﻋﮫﺪه داﺷﺖ .دوازده ﻧﻔﺮ از اﻣﺮاء و ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻧﯿﺰ ﺑﺎ وی ﺑﻮدﻧﺪ.
وﻟﯽ ھﻤﯿﻨﮑﻪ ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﺑﻪ ﻓﺮاز ﮔﺬرﮔﺎهھﺎی ﮐﻮھﺴﺘﺎﻧﯽ رﺳﯿﺪﻧﺪ »اوﻟﯿﻔﺮ« ﯾﮑﯽ از
اﻣﺮای ﻟﺸﮑﺮ ،ﺳﭙﺎھﯽ از ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را ﮐﻪ در ﺣﺪود ﭼﮫﺎرﺻﺪ ھﺰار ﻧﻔﺮ!! ﺑﻮدﻧﺪ دﯾﺪ .ھﻤﺎﻧﺪم
ﺑﻪ »روﻻن« ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﭙﻮر ﺧﻮد ،ﺷﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ را در ﻣﻘﺪﻣﮥ ﺳﭙﺎه ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
ﺑﻄﻠﺒﺪ ،وﻟﯽ »روﻻن« ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ .ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﻣﮫﺎﺟﻢ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻘﺐ ﺳﭙﺎه ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺣﻤﻠﻪ
ﺑﺮدﻧﺪ و زد و ﺧﻮرد ﺳﺨﺘﯽ در ﮔﺮﻓﺖ .روﻻن ھﻤﭽﻨﺎن از ﮐﻤﮏﺧﻮاﺳﺘﻦ اﻣﺘﻨﺎع
ﻣﯽورزﯾﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﭙﺎھﯿﺎﻧﺶ ﻣﺘﻼﺷﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﻓﻘﻂ ﺷﺼﺖ ﻣﺮد ﺑﺎ وی ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ.
در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم ﺑﺎﺷﯿﭙﻮر از ﺷﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ اﺳﺘﻤﺪاد ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺑﻘﯿﻪ ﯾﺎراﻧﺶ ﻧﯿﺰ
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،و ﻓﻘﻂ »روﻻن« و »اوﻟﯿﻔﺮ« و دو ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ.
وﻗﺘﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺷﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﺧﻮد ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺎ آنھﺎ
ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ،ﺑﻨﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ از آﻧﺠﺎ ﮐﻮچ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﯾﺎران روﻻن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﺧﻮد روﻻن ھﻢ ﺳﺨﺖ زﺧﻤﯽ ﺷﺪ و ﻣﺸﺮف ﺑﻪ ﻣﺮگ ﮔﺮدﯾﺪ.
وﻟﯽ در آﺧﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در ﺷﯿﭙﻮر ﺧﻮد ﺑﺪﻣﺪ .ﺷﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﻧﺎﻟﻪ او را از
ﻣﺴﺎﻓﺖ دور ﺷﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﺮ رﺳﯿﺪ و ﻟﺸﮑﺮ دﺷﻤﻦ را ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺳﺎﺧﺖ .ﻓﺮاﻧﺴﻮﯾﺎن
ﮐﺸﺘﮕﺎن ﺧﻮد را دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ .و »ﺟﺎﻧﻠﻮن« ﺧﺎﺋﻦ ﺳﺨﺖ ﮐﯿﻔﺮ دﯾﺪ» .آﻟﺪه« ﻧﺎﻣﺰد
»روﻻن« ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﻣﺮگ وی آ ﮔﺎه ﺷﺪ ﺟﺎن ﺳﭙﺮد.
اﯾﻦ ﺑﻮد ﺧﻼﺻﻪ داﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﻤﺎﺳﻪ ﻣﮫﺸﻮر »روﻻن« را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﺪ! اﯾﻦ ﺣﻤﺎﺳﻪ
ﻓﺮﺳﻨﮓھﺎ از ﻣﺮز ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد .ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ آن را از داﺳﺘﺎنھﺎی ﺟﻨﮕﯽ و
ﺧﺎﻃﺮات و رواﯾﺎت ﺷﻔﺎھﯽ و ﺣﻤﺎﺳﻪھﺎی ﺟﻨﮕﯽ آن ﻋﺼﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ در اﺻﻞ ﻧﻮرﻣﺎﻧﯽ
)داﻧﻤﺎرﮐﯽ( و ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﻗﺮن ﯾﺎزدھﻢ ﻣﯿﻼدی ،ﯾﻌﻨﯽ در ﺣﺪود ﺳﻪ ﻗﺮن ﺑﻌﺪ از
آن ﺟﻨﮓ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ .ﻧﺨﺴﺖ در ﺑﻌﻀﯽ از داﺳﺘﺎنھﺎ ﺗﺪوﯾﻦ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺳﭙﺲ در ﻗﺼﯿﺪهای
ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﭼﮫﺎر ھﺰار ﺑﯿﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺣﻤﺎﺳﻪ روﻻن« و ﻃﯽ ﻗﺮنھﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮ
ادﺑﯽ و ﭘﺮﺷﻮرﺗﺮﯾﻦ ﺣﻤﺎﺳﻪ ﺟﻨﮕﯽ ﻣﯿﺎن اروﭘﺎﺋﯿﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ.

ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺮای ﭘﯿﮑﺎر ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ
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اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﯾﻌﻨﯽ داﺳﺘﺎن »ﺑﺎب ﺷﺰری« ﻣﻨﺒﻊ ﺳﺮﺷﺎری ﺑﺮای ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﺷﻌﺮا
ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ در ﻗﺮون وﺳﻄﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﺰاﺋﯽ در ادﺑﯿﺎت ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺖ.
ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺻﺪﻣﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﯿﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎم از
ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮد و ﮐﺸﺘﻪﺷﺪن ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﺧﻮﯾﺶ ،ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﯾﺎ »ﺑﺎﺷﮑﻨﺲھﺎ«
ﻣﺒﺎدرت ورزد .از ﻣﯿﺎن ﮔﺮوﮔﺎنھﺎ ﻧﯿﺰ ﺟﺰ »ﺛﻌﻠﺒﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪ« ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ
اول ،ﮐﺴﯽ در دﺳﺖ وی اﺳﯿﺮ ﻧﻤﺎﻧﺪ .ﺛﻌﻠﺒﻪ ﻣﺪﺗﯽ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﺷﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﭘﺲ از ﻣﺬاﮐﺮاﺗﯽ او را در ﻗﺒﺎل ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ ھﻨﮕﻔﺘﯽ آزاد ﺳﺎﺧﺖ.
ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺷﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎی اﺳﻼﻣﯽ و رﺧﻨﻪﮐﺮدن در آن
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ و از دﺳﺖدادن ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮﺑﺎزاﻧﺶ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ .اﮔﺮ ﺷﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺗﻮﻓﯿﻖ
ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ »ﺳﺮﻗﺴﻄﻪ« را ﻓﺘﺢ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮ ﻣﺮزھﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ ،رﺧﻨﻪﮐﺮدن در
ﺟﻨﻮب اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﺮای وی آﺳﺎن ﺑﻮد ،و در ﻧﺘﯿﺠﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﺑﻪ
ﺧﻄﺮ ﻣﯽاﻓﺘﺎد .وﻟﯽ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻘﺸﻪی او ﺑﻪ دﺳﺖ ﺳﭙﺎه ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﺟﺎنﺑﺎز و ﺷﺠﺎع ﺑﺎ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ و ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮد و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﺻﺪد ﻓﺘﺢ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و
ﺟﺒﺮان ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮد ﺑﻮد.

ﺑﺮﺗﺮی درﯾﺎ ﻧﻮردی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﻗﺮن ﺳﻮم ھﺠﺮی ﻋﺼﺮ ﺑﺮﺗﺮی و ﺗﻔﻮق درﯾﺎﯾﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻮد – درﯾﺎی ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ
)ﺑﺤﺮاﻟﺮوم( ﺑﺎ ﺳﻮاﺣﻞ وﺳﯿﻊ ﺧﻮد در ﺷﺮق و ﻏﺮب و ﺟﻨﻮب ﻣﺮزھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﯿﺪان اﯾﻦ
ﺗﻔﻮق و ﺑﺮﺗﺮی ﺑﻮد .ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در آﻏﺎز ﮐﺎر ،ﺟﻨﮓھﺎی درﯾﺎﺋﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﺮدﯾﺪ و ھﺮاس از
درﯾﺎ ﮔﺬراﻧﺪﻧﺪ ،وﻟﯽ ھﻨﻮز ﻧﯿﻢ ﻗﺮن از ﺟﻨﮓ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ درﯾﺎ ﺑﺮای آﻧﺎن
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺸﮑﯽ ،ﺻﺤﻨﻪ ﻧﺒﺮدھﺎ و ﻓﺘﻮﺣﺎت درﺧﺸﺎن ﮔﺮدﯾﺪ.
در زﻣﺎن ﻋﺜﻤﺎن ذیاﻟﻨﻮرﯾﻦ Óﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺎوﮔﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺘﺢ ﺟﺰاﺋﺮ ﻧﺰدﯾﮏ
ﺑﻪ ﻣﺮزھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ،ﺣﻤﻼت ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ ،در ﺳﺎل  ۲۸ﯾﺎ  ۲۹ھﺠﺮی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در
ﺟﺰﯾﺮه ﻗﺒﺮس ﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ ،و ﺑﺮ اھﺎﻟﯽ ﻣﺴﯿﺤﯽ آن »ﺟﺰﯾﻪ« ﺑﺴﺘﻨﺪ .ﺳﭙﺲ در ﺳﺎل  ۳۲ﺑﺎ
ﻧﺎوﮔﺎن ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺧﻮد آن را ﻓﺘﺢ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺟﺰﯾﺮه
»ﺳﯿﺴﯿﻞ« )ﮐﻪ ﻋﺮب آن را ﺻﻘﻠﯿﻪ ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ( ﻟﺸﮕﺮ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ﺟﺰﯾﺮه ردس را ﮔﺸﻮدﻧﺪ،
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ در ﺟﺰاﺋﺮ »ﮐﺮت« و »ﺳﯿﺴﯿﻞ« و »ﺳﺎردﻧﯽ« ﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ و ﺟﺰاﯾﺮ )ﻣﺎﻧﻮرﮐﺎ،
ﻣﺎﯾﻮرﮐﺎ ،اﯾﺒﺴﺎ( را ﻓﺘﺢ ﮐﺮدﻧﺪ.
در آﻏﺎز ﻗﺮن ﻧﮫﻢ ﻣﯿﻼدی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،و آبھﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ و
ﻣﯿﺎﻧﻪ آن درﯾﺎی وﺳﯿﻊ را ﮐﻪ در وﺳﻂ ﻋﺎﻟﻢ ﻗﺪﯾﻢ ﻗﺮار داﺷﺖ ،در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻨﺪ.
دوﻟﺖھﺎی ﻗﺪﯾﻢ در آن زﻣﺎن در ﻧﻮﻋﯽ از اﺿﻄﺮاب ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ،و ﺟﻨﮓھﺎی
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ھﻤﻪ ﻣﻠﺖھﺎ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .از اﻣﺘﯿﺎزات ﻣﮫﻢ اﯾﻦ ﻋﺼﺮ ،ﺷﯿﻮع ﺟﻨﮓھﺎی
درﯾﺎﺋﯽ و ﻓﺰوﻧﯽ ﻗﻮای ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ رزﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ دوﻟﺖھﺎ را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار ﻣﯽداد.
درﯾﺎی ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ﻣﺮﮐﺰ اﯾﻦ ﺟﻨﮓھﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ ،و ﺳﻮاﺣﻞ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ آن ھﺪف
ﺣﻤﻼت درﯾﺎﺋﯽ ﺑﻮد .ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﻗﻮای رزﻣﻨﺪه ﮐﻪ درﯾﺎی ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ را ﺻﺤﻨﻪی ﭘﯿﮑﺎر ﺧﻮد
ﻗﺮار ﻣﯽداد ،ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن داﺷﺖ.
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﯽ در ﭘﯽ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﯿﺶ از دو ﻗﺮن ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺴﯿﺤﯽﻧﺸﯿﻦ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ را در
ﻣﻌﺮض رﻋﺐ و ھﺮاس ﻗﺮار داده ،و ﺑﺴﯿﺎری از دوﻟﺖھﺎ را دﭼﺎر ﺗﺸﻮﯾﺶ و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺑﻮد .آبھﺎی اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ و روم ﺷﺮﻗﯽ )ﺑﯿﺰاﻧﺲ( ﺑﯿﺸﺘﺮ ھﺪف ﺣﻤﻼت ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.
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ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم

ﻓﺘﺢ ﺟﺰﯾﺮۀ ﮐﺮت

ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺣﻤﻼت درﯾﺎﺋﯽ ﺧﻮد را از ﺟﺰاﺋﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮد
آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﻗﺒﺮس« و »ردس« ﮐﻪ آن را در ﺣﻤﻼت اوﻟﯿﻪ ﻣﺘﺼﺮف ﺷﺪﻧﺪ.
ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺟﺰﯾﺮه »ﮐﺮت« ﻧﯿﺰ ﻟﺸﮑﺮ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ﻓﺘﺢ ﮐﺎﻣﻞ آن در رﻣﻀﺎن ﺳﺎل
 ۲۰۲ھـ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﮔﺮوھﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﮐﻪ در ﺟﻨﻮب ﺷﮫﺮ »ﻗﺮﻃﺒﻪ« ﻣﯽزﯾﺴﺘﻨﺪ
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.
اﯾﻦ ﻋﺪه در »ﻗﺮﻃﺒﻪ« ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﺮ ﺿﺪ »ﺣﮑﻢ« ﺧﻠﯿﻔﮥ اﻣﻮی اﻧﺪﻟﺲ ﻗﯿﺎم
ﮐﺮدﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺣﮑﻢ ﺑﺮ آنھﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺴﯿﺎری را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻧﻤﻮد و ﺑﻘﯿﻪ را ﭘﺮاﮐﻨﺪه
ﺳﺎﺧﺖ .ﺑﻪ دﺳﺘﻮر وی ﺧﺎﻧﻪھﺎی آﻧﺎن وﯾﺮان ﺷﺪ و ھﺮﭼﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﻃﻌﻤﻪ ﺣﺮﯾﻖ ﮔﺮدﯾﺪ.
ً
ﺳﭙﺲ دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن آنھﺎ ﻓﻮرا ﻗﺮﻃﺒﻪ را ﺗﺮک ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن از
اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ آواره ﺷﺪﻧﺪ ،و از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻐﺮب )ﺷﻤﺎل اﻓﺮﯾﻘﺎ( ﮐﻮچ ﮐﺮدﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ آنھﺎ ﺑﺎ
ﮐﺸﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺼﺮ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ و در ﺑﻨﺪر اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﮫﺎﺟﺮان ﮐﻢ ﮐﻢ در ﺟﻨﮓھﺎی داﺧﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﺴﺘﻨﺪ ،و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ را
از دﺳﺖ ﺣﮑﻤﺮان آن ﺧﺎرج ﺳﺎزﻧﺪ ،و آن را ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺣﻤﻼت ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺠﺰاﯾﺮ درﯾﺎی
اژه ﻗﺮار دھﻨﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻃﺎھﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه اﻋﺰاﻣﯽ »ﻣﺄﻣﻮن« ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺑﺮای
ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ ﺷﻮرﺷﯿﺎن وارد ﻣﺼﺮ ﺷﺪ ،اﯾﻨﺎن ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ ﺗﺮک اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ ﺷﺪﻧﺪ ) ۲۱۲ھـ(.
ﮔﺮوھﯽ از اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن ﺑﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﮐﺮت )ﮐﻪ ﻋﺮب آن را اﻗﺮﯾﻄﺶ
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ( ھﺠﻮم ﺑﺮده ،و ﻗﺴﻤﺘﯽ از آن را ﺗﺼﺮف ﻧﻤﻮده و در آن ﺳﮑﻨﯽ ﮔﺰﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم ﻧﯿﺰ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن آنھﺎ ﭼﺎرهای ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﺪﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ رﻓﻘﺎی ﺧﻮد در
ﺟﺰﯾﺮهی ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﺟﺰﯾﺮه را ﮐﻪ از ﺛﺮوت و ﻧﻌﻤﺖ آن آ ﮔﺎھﯽ داﺷﺘﻨﺪ،
ﻓﺘﺢ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻋﺪه ﮐﻪ در ﺣﺪود ده ھﺰار ﺟﻨﮕﺠﻮ ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﭼﮫﻞ ﮐﺸﺘﯽ ﺟﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ
درﯾﺎ ﻧﻮرد ﻣﺸﮫﻮر اﺑﻮﻋﻤﺮ ﺣﻔﺺ ﺑﻦ ﻋﯿﺴﯽ اﻧﺪﻟﺴﯽ آبھﺎی اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ را ﺗﺮک ﮔﻔﺘﻨﺪ ،و
در اواﺧﺮ ﺳﺎل  ۲۱۲ھـ ﯾﮑﺒﺎره ﺑﻪ ﺟﺰﯾﺮه »ﮐﺮت« ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮدﻧﺪ .ﺣﮑﻤﺮان روﻣﯽ ﺟﺰﯾﺮه
ﮔﺮﯾﺨﺖ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻣﻘﺎوﻣﺖ اھﺎﻟﯽ درھﻢ ﺷﮑﺴﺖ و ﺟﺰﯾﺮه ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ درآﻣﺪ.
ﭼﻮن در آن ھﻨﮕﺎم اﻣﭙﺮاﻃﻮر روم »ﻣﯿﺨﺎﺋﯿﻞ دوم« ﻣﺸﻐﻮل ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ ﺷﻮرﺷﯿﺎن داﺧﻠﯽ
ﺑﻮد ،ﻓﺮﺻﺖ ﻧﯿﺎﻓﺖ ﻗﻮاﺋﯽ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ اھﺎﻟﯽ ﮐﺮت ﮔﺴﯿﻞ ﺑﺎرد.
ﻣﻮرﺧﺎن ﺑﯿﺰاﻧﺴﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ» :ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن اﺳﻼم وﻗﺘﯽ وارد ﺟﺰﯾﺮه ﺷﺪ،

ﺑﺮﺗﺮی درﯾﺎ ﻧﻮردی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
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دﺳﺘﻮر داد ﮐﺸﺘﯽھﺎ را ﺑﺴﻮزاﻧﻨﺪ و ﭼﻮن ﺳﺮﺑﺎزاﻧﺶ ﺑﻪ وی اﻋﺘﺮاض ﮐﺮدﻧﺪ در ﭘﺎﺳﺦ آنھﺎ
ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﭼﻪ اﻋﺘﺮاض ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ آوردهام ﮐﻪ ﺳﺮﺷﺎر از ﺷﯿﺮ و
ﻋﺴﻞ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﻤﺎﺳﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ و آن را اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﺧﻮد ﻗﺮار دھﯿﺪ«.
ﺳﺮﺑﺎزان ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻓﺮزﻧﺪانﻣﺎن را ﭼﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﭘﺎﺳﺦ داد» :زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان اﯾﻦ
ﺟﺰﯾﺮه ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﺷﻤﺎ درﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﭘﺪران ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﺟﺰﯾﺮه ﺧﻮاھﯿﺪ ﺑﻮد«!
آنھﺎ ﻧﯿﺰ در ﺟﺰﯾﺮۀ »ﮐﺮت« ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺧﻨﺪق ﺑﺰرﮔﯽ
ﻣﺤﺼﻮر ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در زﺑﺎن ﮐﺮﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺧﻨﺪق« ﻣﺸﮫﻮر ﺷﺪ ،و ﺑﻌﺪھﺎ ﻏﺮﺑﯽھﺎ آن را
ﺗﻐﯿﯿﺮ داده و »ﮐﺎﻧﺪﯾﺎ« ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ.
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ در ﺟﺰﯾﺮه »ﮐﺮت« ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﺪﯾﺪی ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ ،و از آن ﭘﺎﯾﮕﺎه
ﺑﻪ ﺟﺰاﯾﺮ ﻣﺠﺎور ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ﺑﻌﺪھﺎ ﺳﯿﻞ ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن از ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮزھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ
»ﮐﺮت« ھﺠﻮم آوردﻧﺪ.
اﻣﭙﺮاﻃﻮر روم ﮐﻪ از ﺧﻄﺮ ﺣﻤﻼت آنھﺎ ﺑﺴﺘﻮه آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﺳﭙﺎھﯽ اﻧﺒﻮه ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ
اﻣﯿﺮ اﻟﺒﺤﺮ ﺧﻮد »اورﯾﻔﺎس« ﺑﺮای ﻋﻘﺐراﻧﺪن آنھﺎ اﻋﺰام داﺷﺖ و اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺗﻮاﻧﺴﺖ،
ﻣﮫﺎﺟﻤﯿﻦ را ﻋﻘﺐ ﺑﺮاﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺧﻮد از ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﺟﺰﯾﺮه ﻋﻘﺐ ﻧﺸﺴﺖ ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ
اﻣﭙﺮاﻃﻮر »ﺗﯿﻮﻓﯿﻠﻮس« ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﮐﺮت ﻧﻤﻮد وﻟﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺳﭙﺎھﯿﺎن او را
ﻧﺰدﯾﮏ »ﺗﺎﺳﻮس« در ھﻢ ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻗﺮﯾﺐ ﯾﮑﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل در »ﮐﺮت« اﻗﺎﻣﺖ داﺷﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺪت
ﻧﺒﺮدھﺎی درﯾﺎﺋﯽ آنھﺎ ،ﺟﺰاﺋﺮ درﯾﺎی اژه را ﺑﻪ ﺗﻨﮓ آورده ﺑﻮد ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽھﺎ در زﻣﺎن
اﻣﭙﺮاﻃﻮر »روﻣﺎﻧﻮس دوم« ﺑﻪ ﺳﺎل  ۳۵۰ھـ ﺟﺰﯾﺮه ﮐﺮت را از ﺗﺼﺮف ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺧﺎرج
ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ) .(١
ﻓﺘﺢ ﺳﯿﺴﯿﻞ و ﺳﺎردﻧﯽ ،و ﮐﺮس و ﺟﻨﻮب اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ

در ھﻤﺎن اوﻗﺎت ﮐﻪ ﺟﺰﯾﺮهی »ﮐﺮت« ﻓﺘﺢ ﺷﺪ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺟﺰﯾﺮه ﺳﯿﺴﯿﻞ را ﻧﯿﺰ
ﺗﺼﺮف ﻧﻤﻮدﻧﺪ و دوﻟﺘﯽ درﺧﺸﺎن در آن ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺳﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﺑﺰرگ ﺳﯿﺴﯿﻞ
)ﺻﻘﯿﻠﻪ( و ﺳﺎردﻧﯽ )ﺳﺮداﻧﯿﻪ( و ﮐﺮس )ﮐﻮرﺳﮑﯿﺎ( واﻗﻊ در وﺳﻂ درﯾﺎی ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ
)ﺑﺤﺮاﻟﺮوم( ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اھﻤﯿﺖ و ﺛﺮوﺗﯽ ﮐﻪ داﺷﺖ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﻣﻌﺮض ﺗﺎﺧﺖ و ﺗﺎز
 -١ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ »ﻓﺘﺢ اﻗﺮﯾﻄﺶ« در ﻓﺘﻮح اﻟﺒﺪان ﺑﻼذری ص  ۲۷۸و ﮐﺎﻣﻞ اﺑﻦ اﺛﯿﺮ ج  ۶ص
 ۱۳۵و ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ج  ،۴ص .۲۱۱
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ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم

ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﺑﻮد ،و از ﺳﻮاﺣﻞ اﻓﺮﯾﻘﺎ و اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ )اﻧﺪﻟﺲ( ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ اﯾﻦ
ﺣﻤﻼت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻨﮓھﺎی ﻣﻨﻈﻢ ﻧﺒﻮد ،ﺑﯿﺸﺘﺮ اوﻗﺎت ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن را ﻋﺪهای از
ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ و درﯾﺎﻧﻮردان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدادﻧﺪ ،ﺑﻪ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﺴﯿﺎری از درﯾﺎﻧﻮردان
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﺋﯽ در ﻗﺮن ﺷﺎﻧﺰدھﻢ ﻣﯿﻼدی ﻣﻌﻤﻮل داﺷﺘﻨﺪ.
»ﺳﯿﺴﯿﻞ« در آن ﻋﺼﺮ ﺗﺤﺖ ﻗﯿﻤﻮﻣﯿﺖ ﺑﯿﺰاﻧﺲ ﯾﻌﻨﯽ روم ﺷﺮﻗﯽ ﻣﯽزﯾﺴﺖ ،وﻟﯽ
ً
»ﺳﺎردﻧﯽ« و »ﮐﺮس« رﺳﻤﺎ از روم اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﺮد .ﻓﺮاﻧﺴﻮﯾﺎن »ﮐﺮس« را ﺗﺼﺮف ﮐﺮدﻧﺪ
و »ﺳﺎردﻧﯽ« ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ اﻟﺤﻤﺎﯾﻪ آنھﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻠﻔﺎی اﻣﻮی ﺷﺎم و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎرھﺎ اﯾﻦ ﺳﻪ ﺟﺰﯾﺮه را ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار
دادﻧﺪ وﻟﯽ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اھﻤﯿﺖ ﻣﻮﻗﻊ ﺟﺰاﺋﺮ ﻣﺰﺑﻮر و دوری آنھﺎ از ﺳﻮاﺣﻞ اﻓﺮﯾﻘﺎ و اﺳﭙﺎﻧﯿﺎی
اﺳﻼﻣﯽ و ﻗﻠﺖ ﻧﻔﺮات ﺳﺮﺑﺎزان اﺳﻼم و ﻃﺒﯿﻌﺖ اﯾﻦ ﺟﻨﮓھﺎ ﻗﺪرت ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ ﺑﻪ آنھﺎ
دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ.
وﻟﯽ در اواﺋﻞ ﻗﺮن ﺳﻮم ھﺠﺮی ﻧﺎوﮔﺎن ﺟﻨﮕﯽ اﺳﻼم در ﺷﻤﺎل اﻓﺮﯾﻘﺎ و اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ از
ﻟﺤﺎظ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی و آﻣﺎدﮔﯽ رزﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰاﻧﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪاﺷﺖ.
ﺣﻤﻼت ﻧﻮرﻣﺎﻧﯽھﺎ ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ »ﻗﺮﻃﺒﻪ« را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﮐﻪ
دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﺋﯽ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی ﺑﺰﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺮزھﺎی ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ
ﺗﻌﺮض درﯾﺎﺋﯽ دﺷﻤﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
دوﻟﺖ »اﻏﻠﺒﯽ« ﺗﻮﻧﺲ ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﺋﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای ﺑﺮای ﻧﮕﺎھﺪاری ﺳﻮاﺣﻞ
ﺧﻮد از ﺣﻤﻼت روﻣﯽھﺎ و ﻓﺮاﻧﺴﻮﯾﺎن ﺑﻮﺟﻮد آورد .اﻏﻠﺒﯽھﺎ از »ﺗﻮﻧﺲ« ﮐﻪ آبھﺎی
درﯾﺎی ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ را ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﻧﺎوﮔﺎن ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ آنھﺎ در اﯾﻦ آبھﺎ ﯾﻌﻨﯽ از
ﺟﺰﯾﺮه ﻓﻠﻮرﯾﻪ ﮔﺎﻟﯿﺒﺎر ﺗﺎ ﺳﺎردﻧﯽ و ﮐﺮس آﻣﺪ و رﻓﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد .و ﺳﻮاﺣﻞ آنھﺎ را ﻣﻮرد
ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﻣﯽداد.
ﺑﯿﺶ از ھﻤﻪ ﺟﺰﯾﺮه »ﺳﯿﺴﯿﻞ« ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ اﻓﺮﯾﻘﺎ و اھﻤﯿﺖ داﺧﻠﯽ آن ،ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ اﻏﻠﺒﯽھﺎ ﺑﻮد و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در اﻧﺘﻈﺎر ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای ﺗﺼﺮف آن ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﺎﺟﺮای ﻓﺘﺢ ﺟﺰﯾﺮه ﺳﯿﺴﯿﻞ ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﺎوﮔﺎن روم ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻓﯿﻤﯽ«
ﻣﻮرد ﺧﺸﻢ اﻣﭙﺮاﻃﻮر واﻗﻊ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺣﮑﻤﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺗﻮﻧﺲ »زﯾﺎدة اﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﻏﻠﺐ«
ﻣﻠﺘﺠﯽ ﮔﺸﺖ .ﺣﮑﻤﺮان اﻏﻠﺒﯽ ﻧﯿﺰ »اﺳﺪ ﺑﻦ ﻓﺮات« را ﮐﻪ اﺻﻼ از ﻣﺮدم »ﻏﺮﻧﺎﻃﻪ«
اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﻮد و در اﯾﺎم ﺟﻮاﻧﯽ از ﻣﺸﺮق ﺑﻪ آن ﺟﺎ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،و ﺳﺮداری ﺑﺰرگ و درﯾﺎ ﻧﻮردی
ﻣﺸﮫﻮر و داﻧﺸﻤﻨﺪی ﻋﺎﻟﯿﻘﺪر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ ﻣﺄﻣﻮر ﻓﺘﺢ »ﺳﯿﺴﯿﻞ« ﮐﺮد.
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»اﺳﺪ ﺑﻦ ﻓﺮات« ﻗﺒﻼ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﺟﺰاﯾﺮ درﯾﺎی ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ﭘﯿﮑﺎر ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺑﻪ
ﮔﻔﺘﮥ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ﺟﺰﯾﺮه »ﻗﻮﺻﺮه« را ﮔﺸﻮد)  (١ﺣﮑﻤﺮان اﻏﻠﺒﯽ ﻓﺮﻣﺎن ﺟﮫﺎد ﺻﺎدر ﮐﺮد،
ھﻤﻪ ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﻧﯿﺰ دﻋﻮت او را اﺟﺎﺑﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .از ﺗﻤﺎم ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﮐﺸﺘﯽ ﺟﻨﮕﯽ
ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪ .و در ﺳﺎل  ۲۱۲ھـ اﻣﯿﺮاﻟﺒﺤﺮ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ »اﺳﺪ ﺑﻦ ﻓﺮات« ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﺋﯽ
ﻋﻈﯿﻢ ﺧﻮد در ﺳﺎﺣﻞ »ﭘﺎزرو« ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺳﯿﺴﯿﻞ ﺑﻪ اﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﻮد،
ﭘﯿﺎده ﺷﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ از ﺳﭙﺎھﯿﺎن روﻣﯽ ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن »ﻓﯿﻤﯽ« ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ وی ھﻤﺮاه او آﻣﺪه ﺑﻮد ،اﺳﺘﻤﺪاد ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮﺑﯽ
ﺟﺰﯾﺮه ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮد.
ﺑﺴﯿﺎری از دژھﺎ را ﺗﺼﺮف ﮐﺮد و ﺷﮫﺮھﺎی ﺳﺮﻗﻮﺳﻪ )ﺳﯿﺮاﮐﻮﺳﺎ( و »ﭘﺎﻟﺮﻣﻮ« را
ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻧﻤﻮد ،در ﻣﯿﺎن ﺳﺮﺑﺎزان اﺳﺪ ﺑﻦ ﻓﺮات و روﻣﯽھﺎ ﺟﻨﮓھﺎی ﺳﺨﺘﯽ درﮔﺮﻓﺖ،
اﻣﭙﺮاﻃﻮر روم ﻧﯿﺮوھﺎی اﻣﺪادی ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ روﻣﯽھﺎ ﮔﺴﯿﻞ داﺷﺖ و ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ وﺿﻊ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺳﺨﺖ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻓﺘﺎد ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﻧﺪ ،و ﺑﺴﯿﺎری از آنھﺎ ﺑﻪ
واﺳﻄﻪ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری وﺑﺎ ﻣﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺮدار آنھﺎ اﺳﺪ ﺑﻦ ﻓﺮات ﺑﻮد ) ۲۱۳ھـ(.
روﻣﯿﺎن ﻧﯿﺮ ﻓﺮﺻﺖ را ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺷﻤﺮده ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را ﺗﻨﮕﺘﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،وﻟﯽ از
ﻃﺮف دوﻟﺖ »اﻏﻠﺒﯽ« ﻧﯿﺮوی اﻣﺪادی ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن رﺳﯿﺪ و ھﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ ﻧﯿﺰ ﻧﺎوﮔﺎﻧﯽ از
ﻣﺠﺎھﺪان اﻧﺪﻟﺲ )اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ( ﺑﻪ آنھﺎ ﭘﯿﻮﺳﺖ ) ۲۱۴ھـ(  .ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺣﻤﻠﻪ را از ﺳﺮ
ً
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و »ﭘﺎﻟﺮﻣﻮ« را ﻣﺠﺪدا ﻓﺘﺢ ﮐﺮدﻧﺪ.
دوﻟﺖ »اﻏﻠﺒﯽ« ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻧﯿﺮوی اﻣﺪادی ﺑﺮای ﻣﺠﺎھﺪان ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد ،و
ﺳﺮﺑﺎزان اﺳﻼم ﻧﯿﺰ ﻗﻠﻌﻪھﺎ و دژھﺎی ﺳﯿﺴﯿﻞ را ﯾﮑﯽ ﺑﻌﺪ از دﯾﮕﺮی ﻣﯽﮔﺸﻮدﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ
وﺻﻒ ﭘﯿﺸﺮوی آنھﺎ ﺑﺮای ﺗﺼﺮف ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﺰﯾﺮه ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﮐﻮھﺴﺘﺎﻧﯽﺑﻮدن ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺑﻪ
ﮐﻨﺪی اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.
ﻧﺎﭼﺎر در آن ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻪ ﻓﺘﺢ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ اﺳﺘﻘﺮار ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،و ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﺗﺎ ﻓﺘﺢ آﺧﺮﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺟﺰﯾﺮه ﯾﻌﻨﯽ »ﺳﺮﻗﻮﺳﻪ« در ﺳﺎل  ۲۲۴ھﺠﺮی دوام داﺷﺖ.
دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺳﯿﺴﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﻗﺮن ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻮد .ﺟﺰﯾﺮه ﻣﺰﺑﻮر در ﺳﺎﯾﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻤﺪن درﺧﺸﺎﻧﯽ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﺒﻊ ﺳﺮﺷﺎری درآﻣﺪ ،و ﺑﺎ ﻋﻠﻮم و ﺗﺠﺎرت و
ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮد ﻣﯽدرﺧﺸﯿﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺿﻌﻒ و ﺳﺴﺘﯽ ﮐﻪ در ارﮐﺎن آن دوﻟﺖ

 -١ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺻﻔﺤﮥ  – ۲۱۱ﺟﺰﯾﺮۀ ﻗﻮﺻﺮه ھﻤﯿﻦ ﺟﺰﯾﺮه ﭘﻨﺘﻼرﯾﺎ  Pantellariaاﺳﺖ.
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ﮐﻮﭼﮏ اﺳﻼﻣﯽ راه ﯾﺎﻓﺖ ،در ﺳﺎل  ۴۶۴ھـ »رﺟﺮ« ﻧﻮرﻣﺎﻧﯽ آن را از ﭼﻨﮓ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
درآورد ،و ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺳﯿﺴﯿﻞ ﺳﻘﻮط ﮐﺮد.

ﺗﻔﻮق درﯾﺎﺋﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻗﺮن ﺳﻮم ﻫﺠﺮی
ﺗﻤﺪن اﺳﻼم ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ »ﺳﯿﺴﯿﻞ« ﺑﻪ دﺳﺖ »ﻧﻮرﻣﺎن«ھﺎی ﻓﺮﻧﮕﯽ اﻓﺘﺎد،
ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻮد و ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﯽدرﺧﺸﯿﺪ .اﻣﯿﺮان ﻧﻮرﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ دارای دﯾﺪی وﺳﯿﻊ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﺮﺗﺮی ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دادﻧﺪ و از ﻋﻠﻮم و ﻣﻌﺎرف ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﮫﺮهھﺎ
ﺑﺮدﻧﺪ.
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺟﮫﺖ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﺳﺎﯾﮥ ﺣﮑﻮﻣﺖ
»ورﻣﺎن«ھﺎ ﺑﺎ آﺳﺎﯾﺶ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و روش و داﻧﺶ ﺧﻮﯾﺶ را ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ
»دوک رﺟﺮ دوم« ﭘﺴﺮ ﻓﺎﺗﺢ ﺟﺰﯾﺮه ﮔﺮوھﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺤﻠﯽ ﺳﯿﺴﯿﻞ و اﻓﺮﯾﻘﺎ و اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ
را در درﺑﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﻤﺎﺷﺖ.
ﺳﺮآﻣﺪ اﯾﻨﺎن داﻧﺸﻤﻨﺪ و ﺟﻐﺮاﻓﯽدان ﺑﺰرگ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ادرﯾﺴﯽ ﻣﺸﮫﻮر ﺑﻪ
»ﺷﺮﯾﻒ ادرﯾﺴﯽ« ﺑﻮد .دوک ﻣﺰﺑﻮر ادرﯾﺴﯽ را ﺑﻪ درﺑﺎر ﺧﻮد دﻋﻮت ﻧﻤﻮد و ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام
ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺮار داد ،دوک از ادرﯾﺴﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮهای ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﻣﯿﻦ از ﻧﻘﺮه ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺮای او
ﺑﺴﺎزد ،و ﻧﻘﺸﻪ ھﻔﺖ اﻗﻠﯿﻢ را ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺟﻐﺮاﻓﯽ ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻮد ،ﺑﻪ روی آن ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻨﺪ.
داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ وﺟﻪ از ﻋﮫﺪه اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﮫﻢ ﺑﺮآﻣﺪ و از »دوک« ﺑﻪ
درﯾﺎﻓﺖ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎداشھﺎ ﻧﺎﺋﻞ ﮔﺮدﯾﺪ.
دوک ﺳﭙﺲ از ادرﯾﺴﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺟﺎﻣﻊ در ﺟﻐﺮاﻓﯽ ،ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﺷﮫﺮھﺎی ﮐﺮه زﻣﯿﻦ و ﺷﮑﻞھﺎی آن و درﯾﺎھﺎ و ﮐﻮهھﺎ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ھﺮﯾﮏ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
زﻧﺪﮔﯽ ﺳﮑﻨﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ .ادرﯾﺴﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﺘﺎب ﺑﺰرگ ﺟﻐﺮاﻓﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﺰھﺔ
اﻟﻤﺸﺘﺎق ﻓﯽ اﺧﺘﺮاق اﻵﻓﺎق ﮐﻪ ﻧﺎم او را ﺟﺎوﯾﺪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻧﻮﺷﺖ و اﻧﺪﮐﯽ ﭘﯿﺶ از
وﻓﺎت دوک ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۱۵۴م از ﻧﮕﺎرش آن ﻓﺮاﻏﺖ ﯾﺎﻓﺖ.
ﭼﻮن ﻧﮕﺎرش اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺰرگ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ و ﺗﺸﻮﯾﻖ دوک اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد،
ادرﯾﺴﯽ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮐﺘﺎب ،آن را ﺑﻪ وی اھﺪاء ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻧﺎم دﯾﮕﺮ »ﮐﺘﺎب رﺟﺎر« ﻧﺎﻣﯿﺪ،
ﯾﻌﻨﯽ داﻧﺸﻤﻨﺪی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﺸﻮﯾﻖ اﻣﯿﺮی ﻏﺮﺑﯽ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺪاﻧﮕﻮﻧﻪ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﮐﺘﺎب »ﻧﺰھﺔ اﻟﻤﺸﺘﺎق« ادرﯾﺴﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺟﻐﺮاﻓﯽ ﻗﺮون وﺳﻄﯽ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺟﻠﺪ ﺑﺰرگ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﻋﺼﺮی ﮐﻪ
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ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ھﻤﮑﺎری ﻋﻠﻤﯽ ﺷﺮق و ﻏﺮب ﺑﻮد) .(١
***
ﺳﯿﺴﯿﻞ از ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻓﺘﺢ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎﯾﮕﺎھﯽ ﺑﺮای ﺣﻤﻼت و
ﺟﻨﮓھﺎی درﯾﺎﺋﯽ ﺑﺰرﮔﯽ درآﻣﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ اﻏﻠﺒﯽ اﻓﺮﯾﻘﺎ ﯾﺎ ﺣﮑﻤﺮاﻧﺎن
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺳﯿﺴﯿﻞ ،دﺳﺘﻪھﺎﺋﯽ از ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را ﺑﺮای ﺟﻨﮓ در ﻣﺮزھﺎ و ﺳﻮاﺣﻞ
اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽدادﻧﺪ.
ً
اﯾﻦ ﺣﻤﻼت داﺋﻤﺎ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﯽ و ﻏﺮﺑﯽ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺑﻮد .در ﺳﺎل  ۲۲۹ھـ ﺑﺮ اﺛﺮ
ﮐﺸﻤﮑﺶ دو ﺗﻦ از اﻣﯿﺮان »ﻟﻮﻣﺒﺎردﯾﻪ« ﺑﺮای ﺗﺼﺎﺣﺐ اﻣﯿﺮﻧﺸﯿﻦ ﺑﻨﻔﻮﻧﺘﻮم )ﺟﻨﻮب
اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ( ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن از ﺣﮑﻤﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺳﯿﺴﯿﻞ ﻓﻀﻞ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ رﻗﯿﺐ
ﺧﻮد ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﺳﺖ ،ﺣﮑﻤﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﻤﻠﻪ ﭘﯽﮔﯿﺮ ﺑﻪ »ﮐﻼﺑﺮﯾﺎ« ﮐﻪ ﻋﺮب آن
را )ﻗﻠﻮرﯾﻪ( ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ واﻗﻊ در اﻧﺘﮫﺎی ﺟﻨﻮب اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ و ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺎری )ﺑﺎره( را ﺗﺼﺮف ﻧﻤﻮد
و در آﻧﺠﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﯾﺎﻓﺖ .ﺳﭙﺲ آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ درﯾﺎﺋﯽ ،در آن آبھﺎ
درآورد .ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن »ﻓﻀﻞ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ« ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ »ﮐﻼﺑﺮﯾﺎ« دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺮ اﻏﻠﺐ
ﺷﮫﺮھﺎی آن ﻣﺎﻟﯿﺎت )ﺟﺰﯾﻪ( ﺑﺴﺖ.
در ﺳﺎل  ۲۳۲ھـ ﺣﻤﻠﻪ درﯾﺎﺋﯽ دﯾﮕﺮی ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺳﯿﺴﯿﻞ ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﯽ
اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ،و ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﻧﻮاﺣﯽ آن اﺷﻐﺎل ﺷﺪ و »ﻓﻮﻧﺪی« را ﺗﺼﺮف ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺼﺐ رود »ﺷﻔﯿﺮی« ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،آﻧﮕﺎه وارد »رم« ﺷﺪﻧﺪ ،و ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻣﻌﺮوف
ﭘﻄﺮس و ﭘﻮﻟﺲ را ﮐﻪ در آن ﻣﻮﻗﻊ در ﺧﺎرج »رم« ﺑﻮد ﺗﺼﺮف ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
رم )ﻋﺮوس ﺟﮫﺎن( ﻓﻘﻂ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺳﭙﺎه اﻣﭙﺮاﻃﻮر ﻟﻮﺋﯽ دوم ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﺳﺎل
) ۸۵۰م( دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﺤﺎﺻﺮه »ﭼﺎﯾﺘﺎ« ﺷﻮد ﭘﺎپ ﻟﯿﻮن ﭼﮫﺎرم ﻧﯿﺰ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ ﺗﺤﮑﯿﻢ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ دﻓﺎﻋﯽ زاوﯾﮥ واﺗﯿﮑﺎن ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎھﺎی ﭘﻮﻟﺲ و ﭘﻄﺮس ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺷﮫﺮ
ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﺎک ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ )ﺷﮫﺮﻟﯿﻮن( ﺷﺪ) .(٢
در ھﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮ ﻣﺮزھﺎی »ﺗﺎراﻧﺘﻮ« )ﺗﺎراﻧﺖ( و راﺟﻮزا )رﮔﻮﺳﺎ( واﻗﻊ در
ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎی آدرﯾﺎﺗﯿﮏ ﺷﺮﻗﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﺳﻮاﺣﻞ دﯾﮕﺮ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﻣﻮرد
 -١ﺧﻼﺻﻪای از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﺳﺎل  ۱۵۹۲در »رم« ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ و ﻗﺴﻤﺖھﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی
ً
اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و اﻓﺮﯾﻘﺎ و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ و ﺳﯿﺴﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺧﯿﺮا ھﯿﺌﺘﯽ از ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮای ﭼﺎپ
و اﻧﺘﺸﺎر ھﻤﮕﯽ آن ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮده اﻧﺪ.
 -٢در ﻓﺼﻞ )ﭘﯿﮑﺎر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در رم( راﺟﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ.

ﺗﻔﻮق درﯾﺎﺋﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻗﺮن ﺳﻮم ﻫﺠﺮی
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ﺣﻤﻼت ﭘﯽ در ﭘﯽ درﯾﺎﺋﯽ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎن آن ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺷﺪﻧﺪ در
ﻃﻮل ﺳﺎﺣﻞ ،ﺑﺮجھﺎ و ﻗﻠﻌﻪھﺎی ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی ﺑﻪ وﺟﻮد آورﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ھﺠﻮم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺮجھﺎ و ﻗﻠﻌﻪھﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺑﻮد ،ﺗﺎ آﺗﺸﯽ ﮐﻪ از ﭘﺎی ﺑﺮج و ﻗﻠﻌﻪ ﻣﯽاﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ ﺑﻪ
ﺑﺎﻻی آن ﻧﺮﺳﺪ؛ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ در اﯾﻦ ﻋﺼﺮ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﺑﯿﻢ و ھﺮاس ﺣﻤﻼت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﺮ
ﻣﯽﺑﺮد ،و ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ ﺑﻪ ھﻤﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺮدم آن ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد) .(١
ﺣﻤﻼت درﯾﺎﺋﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻣﺸﺮق ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ،ﮐﻤﺘﺮ از آبھﺎی اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﻧﺒﻮد؛ زﯾﺮا در
آبھﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺮوھﺎی درﯾﺎﺋﯽ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ و روم ﺷﺮﻗﯽ )ﺑﯿﺰاﻧﺲ(
ﭘﯿﮑﺎر درﯾﺎﺋﯽ روی داد.
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ درﯾﺎ ﻧﻮرد ﻣﺴﻠﻤﺎن

در اواﺧﺮ ﻗﺮن ﺳﻮم ھﺠﺮی ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ درﯾﺎ ﻧﻮرد ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﻣﺸﺮق ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ﻋﺮض
اﻧﺪام ﮐﺮد .اﯾﻦ درﯾﺎﻧﻮرد ﺑﺰرگ را ﺗﻮارﯾﺦ ﺑﯿﺰاﻧﺴﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻟﯿﻮن ﻃﺮاﺑﻠﯽ ) Leon of
 (Tripolisﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ،و از ﺣﻤﻼت ﺟﺴﻮراﻧﻪ و ﺟﻨﮓھﺎی درﯾﺎﺋﯽ او در ﻣﺮزھﺎی دوﻟﺖ
ﺑﯿﺰاﻧﺲ )روم ﺷﺮﻗﯽ( ﺑﺎ وﺣﺸﺖ و اﺿﻄﺮاﺑﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﮓھﺎ در دوﻟﺖ روم و ﻣﺮزھﺎی آن
ﭘﺪﯾﺪ آورد ،ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ.
ﻟﯿﻮن ﻃﺮاﺑﻠﺴﯽ ﮐﯿﺴﺖ؟

ﻣﺎ ﭘﺲ از ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮرﺳﯽھﺎ ﻗﻄﻊ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ وی ھﻤﺎن اﻣﯿﺮ اﻟﺒﺤﺮ و
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرﺧﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺎم »ﻏﻼم زراﻓﻪ« ﺑﻪ او دادهاﻧﺪ ،ﺗﻮارﯾﺦ اﺳﻼﻣﯽ
ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ وی اھﻞ ﮐﺠﺎ ﺑﻮده ،وﻟﯽ ﺗﻮارﯾﺦ ﺑﯿﺰاﻧﺴﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻟﯿﻮن در »اﺗﺎﻟﯿﺎ« از ﻧﻮاﺣﯽ
»ﺑﺎﻣﻔﻠﯿﺎ« واﻗﻊ در ﺟﻨﻮب آﺳﯿﺎی ﺻﻐﯿﺮ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﮔﺮدﯾﺪ .در اواﺋﻞ ﺳﻦ وارد اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺷﺪ ،و دﯾﻦ اﺳﻼم را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ،و در ﻃﺮاﺑﻠﺲ ﺷﺎم ﻣﺘﻮﻃﻦ ﮔﺮدﯾﺪ) .(٢
ﻟﯿﻮن از آﻏﺎز ﺟﻮاﻧﯽ در روی ﻋﺮﺷﻪ ﮐﺸﺘﯽھﺎ ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺖ ،و درسھﺎی درﯾﺎ ﻧﻮردی
ﺧﻮد را در ﻣﯿﺎن درﯾﺎ آﻣﻮﺧﺖ! او از ھﻤﺎن زﻣﺎن ﺟﻮاﻧﯽ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﻤﻼت درﯾﺎﺋﯽ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮ درﯾﺎی اژه و ﺣﺪود ﺟﺰاﺋﺮ آﻧﺠﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﺴﺖ.
 -١ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ج  ۴ص  ۲۰۲و ﮐﺎﻣﻞ اﺑﻦ اﺛﯿﺮ ج  ۶ص .۱۷۷
Finlay: ibid – Book ll- s Li -٢
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ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم

آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺷﮫﺮ »ﻃﺮﺳﻮس« ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﺎھﺮﺗﺮﯾﻦ و ﺷﺠﺎعﺗﺮﯾﻦ درﯾﺎ ﻧﻮردان
ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ وی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .وی »ﻃﺮﺳﻮس« را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻔﺮھﺎی
درﯾﺎﺋﯽ واﺳﮑﻠﻪ ﮐﺸﺘﯽھﺎی ﺧﻮد درآورد .ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﺋﯽ ﮐﻮﺑﻨﺪهای ﺑﻪ وﺟﻮد
آورد ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﯿﺰاﻧﺲ و ﺣﺪود روم ﺷﺮﻗﯽ از وﺣﺸﺖ آن آراﻣﺶ ﻧﺪاﺷﺖ.
) (١
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﻟﯿﻮن ﻃﺮاﺑﻠﺴﯽ ﯾﺎ »ﻏﻼم زراﻓﻪ« ﻧﺒﺮد درﯾﺎﺋﯽ ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﮑﯿﺎ در ﺳﺎل
 ۲۹۱ھﺠﺮی اﺳﺖ ،ﺗﻮارﯾﺦ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺟﻤﺎل ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در ﺳﺎل ) ۲۹۱ھـ( ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه
ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ »ﻏﻼم زراﻓﻪ« از ﻃﺮﺳﻮس ﺑﻪ ﺑﻼد روم ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮد و ﺷﮫﺮ اﻧﻄﺎﮐﯿﻪ را ﮐﻪ در
اﺳﺮاء ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را از ﭼﻨﮓ روﻣﯿﺎن
ردﯾﻒ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﺑﻮد ﻓﺘﺢ ﮐﺮد ،و ﭘﻨﺞ ھﺰار ﻧﻔﺮ از
ِ
آزاد ﺳﺎﺧﺖ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺷﺼﺖ ﮐﺸﺘﯽ روﻣﯽ را ﺑﺎ ﺛﺮوت و ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﮔﺮﻓﺖ و آنھﺎ را
ﺑﺎ ﻏﻨﺎﺋﻢ ﻣﯿﺎن ﺳﺮﺑﺎزان ﺧﻮد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد)  .(٢اﯾﻦ اﻧﻄﺎﮐﯿﻪ ھﻤﺎن »ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﯿﮑﺎ« اﺳﺖ ﻧﻪ
اﻧﻄﺎﮐﯿﮥ ﺷﺎم ﮐﻪ در آن روز ﻣﺮز اﺳﻼم ﺑﻮد.
ﻟﯿﻮن ﻃﺮاﺑﻠﺴﯽ در  ۲۴ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل  ۹۰۴ﺑﻪ ﻃﺮاﺑﻠﺲ رﺳﯿﺪ و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ »ﻃﺮﺳﻮس«
ﮐﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه آزادﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾﺎ ﻣﺒﺎدﻟﻪ اﺳﯿﺮان ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ و روﻣﯿﺎن ﺑﻮد آﻣﺪ .در آﻧﺠﺎ اﺷﺮاف
»ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﯿﮑﺎ« ﺑﺎ اﺳﯿﺮان ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ »ﮐﺎﻣﻨﯿﺎﺗﺲ« ﻣﻮرخ ﺑﻮد ﮐﻪ داﺳﺘﺎن اﯾﻦ
ﺟﻨﮓ را از ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی او اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﺮدﯾﻢ) .(٣
اﯾﻦ ﺑﻮد ﮔﻮﺷﻪای از ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ درﯾﺎ ﻧﻮردان ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ .از ﻧﻘﻞ اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ
ﺑﺮﺗﺮی درﯾﺎ ﻧﻮردی در درﯾﺎی روم )ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ( ﻣﺪتھﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ
ﺑﻮده اﺳﺖ.

 -١ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﯿﮑﺎ ﯾﺎ ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﮑﯽ .ﻣﺮز ﺟﺪﯾﺪ »ﺳﻼﻧﯿﮏ« اﺳﺖ در آن ﻋﺼﺮ اﯾﻦ ﺷﮫﺮ ﺑﻌﺪ از ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و ﻏﻨﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮز دوﻟﺖ روم ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ و ﺳﮑﻨﻪ آن در آن اﯾﺎم ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ۲۵۰
ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮد.
 -٢ﮐﺎﻣﻞ اﺑﻦ اﺛﯿﺮ ج  ۷ص  ۱۷۶و ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ج  ۳ص .۳۵۷
 -٣آزادﺳﺎﺧﺘﻦ و ﻣﺒﺎدﻟﻪی اﺳﯿﺮان ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ و ﻧﺼﺎرا ﻣﯿﺎن ﺧﻠﻔﺎی اﺳﻼﻣﯽ و دوﻟﺖ روم ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر
رﺳﻤﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﯾﮑﯽ از ﺣﺪود ﺷﺎم ﯾﺎ آﻧﺎﻃﻮﻟﯽ ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺖ .از اﯾﻦ راه
دهھﺎ ھﺰار ﺗﻦ از اﺳﯿﺮان ﺟﻨﮕﯽ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ و ﺑﻪ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ از ﻧﺼﺎرا آزاد ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(

ﭘﯿﮑﺎر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ُروم
در ﻣﯿﺎن ﺳﺎلھﺎی  ٢٥٦ – ٢٣٦ھﺠﺮی
و  ٨٧٠ – ٨٥٠ﻣﯿﻼدی

در اواﺋﻞ ﻗﺮن ﻧﮫﻢ ﻣﯿﻼدی ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺟﺰﯾﺮهی ﮐﺮت و ﺳﯿﺴﯿﻞ را
ﻓﺘﺢ ﮐﺮدﻧﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﺎﻻت ﺟﻨﻮﺑﯽ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ را ﻣﺘﺼﺮف ﺷﺪﻧﺪ و در آبھﺎی
اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻧﺒﺮدھﺎی درﯾﺎﺋﯽ زدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻓﺼﻞ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ در ﺻﻔﺤﺎت
ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ﮔﺸﻮده اﺳﺖ.
ﭘﯿﺶ از آن ،ﺟﻨﮓھﺎ و ﻓﺘﻮﺣﺎت اﺳﻼﻣﯽ در آن ﻧﻮاﺣﯽ ﻓﻘﻂ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺟﺰﯾﺮۀ ﯾﺎﺑﺴﻪ
)ایﺑﯿﺰا( واﻗﻊ در ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﯽ درﯾﺎی ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ﺑﻮد .ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺟﺰ در ﭼﻨﺪ ﭘﯿﮑﺎر
ﻣﺨﺘﺼﺮ درﯾﺎﺋﯽ ،وارد درﯾﺎ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،دو ﺑﺎر ﻧﯿﺰ از راه درﯾﺎ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ را ﻣﺤﺎﺻﺮه
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺣﻤﻼت درﯾﺎﺋﯽ آنھﺎ ﺑﻮد.
ﺷﮑﺴﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﯾﻮارھﺎی ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ در دو ﻧﻮﺑﺖ ،ﻋﺎﻣﻞ ﺟﺪﯾﺪی در
ھﺮاس ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ از درﯾﺎ و ﺧﻄﺮات آن ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻻزم ﺑﻮد ﯾﮏ ﻗﺮن ﺑﮕﺬرد ﺗﺎ آنھﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﺳﺮار درﯾﺎ ﭘﯽ ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﺧﻮد را ﺑﺎ اوﺿﺎع آن ھﻤﺂھﻨﮓ ﺳﺎزﻧﺪ.
از اﯾﻦ رو در اﻧﺘﻈﺎر ﻓﺮﺻﺖ و ﺣﻮادث ﺑﻌﺪی ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺜﻼ ﺣﻤﻼت ﻧﻮرﻣﺎنھﺎ ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ
اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و ﻣﺮزھﺎی آن ،ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺮﻃﺒﻪ ھﻤﺖ ﺑﻪ
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻧﺎوﮔﺎن درﯾﺎﺋﯽ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی ﺑﮕﻤﺎرد.
ﺧﻄﺮی ﮐﻪ دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﻏﻠﺒﯽ را در اﻓﺮﯾﻘﺎ از ﺟﺎﻧﺐ درﯾﺎ ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﺮد ﻧﯿﺰ ﻋﺎﻣﻞ
دﯾﮕﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ آنھﺎ ھﻢ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر اﺳﺘﺤﮑﺎﻣﺎت و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت درﯾﺎﺋﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻟﺸﮑﺮی
آزﻣﻮده از ﺳﺮﺑﺎزان و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن درﯾﺎﺋﯽ ﺑﻮﺟﻮد آورﻧﺪ.
ﻗﺮن ھﺸﺘﻢ ﻣﯿﻼدی ﺑﺮای ﻧﺎوﮔﺎن اﺳﻼم ،ﻋﺼﺮ ﺗﺠﺎرب درﯾﺎﺋﯽ ﺑﻮد .ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ
آنھﺎ در آن اﯾﺎم ﻓﻘﻂ ﺑﻪ دﻓﺎع از ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮﯾﺶ ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺟﺰ در ﻣﻮارد ﻧﺎدری
دﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ و ﭘﯿﺸﺮوی در درﯾﺎی ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ﻧﻤﯽزدﻧﺪ.
وﻟﯽ ھﻨﻮز ﻗﺮن ﻧﮫﻢ آﻏﺎز ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ اوﺿﺎع دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪ و ﻧﺎوﮔﺎن اﺳﻼم در ﺳﺮاﺳﺮ
درﯾﺎی روم )ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ( ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درآﻣﺪ ،ﺟﺰاﯾﺮ آن را ﮔﺸﻮد و ﺳﻮاﺣﻞ و ﻣﺮزھﺎ را ﻣﻮرد
ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار داد.

٩٠

ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم

ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﻮدﯾﺪ ﻗﺮن ﻧﮫﻢ ﻣﯿﻼدی ،ﻋﺼﺮ ﺗﻔﻮق و ﺑﺮﺗﺮی درﯾﺎﺋﯽ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻮد.
اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ﻋﺼﺮ اﯾﻦ ﺑﺮﺗﺮی را اﯾﻨﻄﻮر ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :دوﻟﺖ اﺳﻼم ﺑﺮ ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﻦ
درﯾﺎی روم )ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ( دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ .ﺳﻠﻄﻪ و ﺻﻮﻟﺖ آنھﺎ در اﯾﻦ درﯾﺎ اھﻤﯿﺖ زﯾﺎدی ﭘﯿﺪا
ﮐﺮد.
ﻣﻠﻞ ﻧﺼﺎرا ﭘﯿﺶ از آن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﺎوﮔﺎن ﺧﻮد ﮔﻮﺷﻪای از اﯾﻦ درﯾﺎ را اﺷﻐﺎل
ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺳﭙﺲ در آن ﺳﻮی ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺳﺮﮔﺮم ﻓﺘﻮﺣﺎت ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺎﺟﺮای
ﻓﺘﻮﺣﺎت آنھﺎ در درﯾﺎی ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ )ﺑﺤﺮاﻟﺮوم( ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ.
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در درﯾﺎی روم ﺟﺰاﺋﺮی را ﮐﻪ دور از ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﻮرﻗﻪ )ﻣﯿﻮرﺳﮑﯿﺎ(
ﻣﯿﻨﻮرﻗﻪ )ﻣﺎﻧﻮرﮐﺎ( ﯾﺎﺑﺴﻪ )ایﺑﯿﺰا( ﺳﺮداﻧﯿﻪ )ﺳﺎردﻧﯽ( ﺻﻘﻠﯿﻪ )ﺳﯿﺴﯿﻞ( و ﻗﻮﺻﺮه
)ﭘﻨﺘﻼرﯾﺎ( ﻣﺎﻟﻄﻪ )ﻣﺎﻟﺖ( اﻗﺮﯾﻄﺶ )ﮐﺮت( و ﻗﺒﺮس و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻓﺮﻧﮓ را ﻓﺘﺢ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﮫﺪی و ﻓﺮزﻧﺪان او )ﺳﻼﻃﯿﻦ ﺷﻤﺎل اﻓﺮﯾﻘﺎ( ﺑﺎ ﻧﺎوﮔﺎن ﺧﻮد از
ﻣﮫﺪﯾﻪ )واﻗﻊ در ﺗﻮﻧﺲ( ﺑﻪ ﺟﻨﻮا )اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ( ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ،ﻣﺠﺎھﺪ
ﻋﺎﻣﺮی ﺣﮑﻤﺮان داﻧﯿﻪ )دﯾﻨﯿﺎ( از ﻣﻠﻮک اﻟﻄﻮاﺋﻒ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ،ﺟﺰﯾﺮۀ )ﺳﺎردﻧﯽ( را در ﺳﺎل
 ۴۰۵ھـ ﻓﺘﺢ ﻧﻤﻮد.
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺧﻼل ھﻤﯿﻦ اﯾﺎم ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﺰاﺋﺮ اﯾﻦ درﯾﺎ را در دﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ و
ﻧﺎوﮔﺎن ﺟﻨﮕﯽ آنھﺎ در آبھﺎی آن ،آﻣﺪ و رﻓﺖ ﻣﯽﮐﺮد.
ﺳﭙﺎھﯿﺎن اﺳﻼم ﺑﺎ ﻧﺎوﮔﺎن ﺧﻮد از ﺳﯿﺴﯿﻞ ﺗﺎ دورﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪی اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ )ﮐﻼﺑﺮﯾﺎ( ﭘﯿﺶ
ﻣﯽرﻓﺖ و ﻣﻤﺎﻟﮏ اروﭘﺎ را ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﻣﯽداد) .(١
ﺳﮫﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی اﺳﻼﻣﯽ در اﺣﺮاز اﯾﻦ ﺗﻔﻮق درﯾﺎﺋﯽ ،ﺑﯿﺶ از اﻣﺮای درﯾﺎ ﻧﻮرد
ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻧﺒﻮد .آبھﺎی درﯾﺎی ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ﻣﯿﺪان ﮔﺮدش اﯾﻦ ﻧﺎوﮔﺎن ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﺑﻮد ﺟﺰاﺋﺮ
ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ آن ﻧﯿﺰ ﭘﺎﯾﮕﺎه و ﻣﻄﻤﺢ ﻧﻈﺮ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ.
ﺳﻮاﺣﻞ ﺳﯿﺴﯿﻞ و ﮐﻼﺑﺮﯾﺎ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﺮزھﺎی آن دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
ﭘﻨﺎھﮕﺎھﯽ ﺑﺮای ﮔﺮوھﯽ از اﯾﻦ درﯾﺎ ﻧﻮردان ﺟﺴﻮر و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺑﻮد.
اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﻣﺠﺎھﺪان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،وﻟﯽ اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت
ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ آنھﺎ ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ دﺳﺘﻪھﺎ در ﭘﯿﺶ روی ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی اﺳﻼﻣﯽ

 -١ﻣﻘﺪﻣﻪ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ،ص .۳۱۲
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و ﺑﯿﺦ ﮔﻮش آنھﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻤﻼت ﻣﯽزدﻧﺪ .ﻣﺮزھﺎی اﺳﻼﻣﯽ را ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و
آن را ﺑﺎ ذﺧﺎﯾﺮ و اﻧﺪوﺧﺘﻪھﺎی ﺧﻮد ﻧﯿﺮو ﻣﯽدادﻧﺪ ،و از اﯾﻦ راه ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ آنھﺎ
ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ.
زﯾﺮا ﺑﺎ ﺣﻤﻼت ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺧﻮد ،ﻧﯿﺮوی دﺷﻤﻨﺎن ﻋﯿﺴﻮی آنھﺎ را ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و در
ﻣﻮاﻗﻊ زﯾﺎدی در ﻣﺒﺎدﻟﻪ اﺳﯿﺮان ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﺎ ﻧﺼﺎرا ﺑﻪ آﻧﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ً
ﮔﺎھﯽ ھﻢ رﺳﻤﺎ ﺑﺮای دوﻟﺖھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و در ﮐﻨﺎر ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﻨﻈﻢ
آنھﺎ در ھﺠﻮم ﺑﻪ دﺷﻤﻦ و دﻓﺎع از ﻣﺮزھﺎی اﺳﻼم ،ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﺣﻤﻼت درﯾﺎﺋﯽ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ،ھﯿﭻ ﭘﯿﮑﺎری از ﻓﺘﺢ ﺷﮫﺮ »رم« ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰﺗﺮ
ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دو ﺑﺎر در ﺷﮫﺮ ﻗﯿﺼﺮھﺎ ﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ .ﻣﺎ از اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﻓﻘﻂ اﻧﺪﮐﯽ از آﻧﭽﻪ
ﺗﻮارﯾﺦ ﻓﺮﻧﮓ اﺷﺎره ﮐﺮدهاﻧﺪ ،آ ﮔﺎھﯽ دارﯾﻢ.
ﻣﺎ ﺳﮑﻮت ﺗﻮارﯾﺦ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ از ﻃﺮف
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﮔﺮوھﯽ از ﺟﻨﮕﺎوران ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎن دﺳﺖ
ﺑﻪ آن ﭘﯿﮑﺎر ﺳﮫﻤﮕﯿﻦ زدﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ از ﺗﮑﺮار اﯾﻦ ﺣﻤﻼت ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ و ﺷﮫﺮ رم و اھﻤﯿﺖ و ﻧﻈﻢ اﯾﻦ
ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽ و ﻣﻌﺎھﺪهای ﮐﻪ ﺧﻮاھﯿﻢ دﯾﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪۀ آﻧﺎن ﺑﺎ ﭘﺎپ ﺑﺴﺖ ،و اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن از
ﻣﺮز ﺳﯿﺴﯿﻞ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درآﻣﺪﻧﺪ و ﭘﺲ از ﻓﺘﺢ رم ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ ،ﺑﺮای ﻣﺎ روﺷﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ دﺳﺖ ﮐﻢ اﯾﻦ ﺣﻤﻼت ﺑﺎ اﻃﻼع ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺳﯿﺴﯿﻞ ﯾﺎ ﺑﮫﺘﺮ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﺑﺎ اﻟﮫﺎم از
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻓﺮﯾﻘﺎ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﯿﻞ ﻧﯿﺰ از آن ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
***
ﻋﺮوس ﺟﮫﺎن ﺷﮫﺮ »رم« ﺣﺘﯽ در آن زﻣﺎن ﮐﻪ ﺷﮑﻮه ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده
ﺑﻮد ﻧﯿﺰ ﻣﮫﺎﺑﺖ از دﺳﺖرﻓﺘﮥ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﭘﯿﺶ از آن ﮔﺖھﺎ ،و ﻧﺪالھﺎ و
ﻟﻮﻣﺒﺎردھﺎ ﺑﺎرھﺎ آن را ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار داده و در ﻧﻘﺎط ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ آن دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ زده
ﺑﻮدﻧﺪ.
در ﺳﺎل  ۲۳۱ھـ ﻣﻄﺎﺑﻖ  ۸۴۶م ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎوﮔﺎن اﺳﻼﻣﯽ از ﺳﯿﺴﯿﻞ ﺑﻪ
ﺳﻮاﺣﻞ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﻤﺎل ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮزھﺎی اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در
آن ﺣﺪود دﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ زدﻧﺪ و »ﺟﺎﯾﺘﺎ« را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮدﻧﺪ و »ﻓﻮﻧﺪی« را ﺗﺼﺮف
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﻧﺎوﮔﺎن اﺳﻼم در ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ »ﺷﻔﯿﺮی« ﻟﻨﮕﺮ اﻧﺪاﺧﺖ.
اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ در زﻣﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺑﻮاﻟﻌﺒﺎس »ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻏﻠﺐ« ﺣﮑﻤﺮان اﻓﺮﯾﻘﺎ آﻏﺎز ﺷﺪ
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ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم

) ۲۴۲ – ۲۲۶ھـ( اﻣﯿﺮ ﺳﯿﺴﯿﻞ در اﯾﻦ زﻣﺎن ﻓﻀﻞ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ھﻤﺪاﻧﯽ ﺑﻮد)  .(١در آن اﯾﺎم
»ﺳﺮﺟﯿﻮس دوم« ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ ﭘﺎﭘﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد.
دﯾﻮارھﺎی رم ،ﺷﮫﺮ ﻗﺪﯾﻤﯽ را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺤﻠﻪ ﻣﻘﺪس ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎی
ﭘﻄﺮس و ﭘﻮﻟﺲ و ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﻣﻌﺎﺑﺪ و ﻗﺒﻮر ﻗﺪﯾﻤﯽ در آن واﻗﻊ ﺑﻮد ،در ﺧﺎرج ﺷﮫﺮ ﺑﻮد و
در ﻣﻌﺮض ﺣﻤﻼت ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻗﺮار داﺷﺖ.
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺷﮫﺮ ﻗﯿﺎﺻﺮه ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺻﺮه اﻓﺘﺎد ،ﭘﺎپ دﭼﺎر وﺣﺸﺖ ﺷﺪ و ﻣﻠﺖ روم ﺳﺨﺖ
ﺗﮑﺎن ﺧﻮرد.
اﻣﭙﺮاﻃﻮر ﻟﻮﺋﯽ دوم ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﻟﻮﻣﺒﺎرد ،ﻟﺸﮑﺮی از ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮای ﭘﯿﮑﺎر
ﺑﺎ ﺟﻨﺠﮕﻮﯾﺎن ﮔﺴﯿﻞ داﺷﺖ و ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻨﺎدر ﻧﺎﭘﻞ و اﻣﺎﻟﻔﯽ و ﺟﺎﯾﺘﺎ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﻘﺐزدن
ﻣﮫﺎﺟﻤﺎن ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ،ﺑﺎ ﻧﺎوﮔﺎن ﺧﻮد ﻣﺠﮫﺰ ﺳﺎﺧﺖ.
در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم ﺗﻌﺪادی ﮐﺸﺘﯽ ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ رﺳﯿﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ
وﺻﻒ آﻧﭽﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ »رم« ﺷﮫﺮ ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺖ روم ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺳﻘﻮط ﻧﮑﻨﺪ،
اﺧﺘﻼﻓﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺎن اﻣﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎن وﺟﻮد داﺷﺖ.
زﯾﺮا آنھﺎ ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﺳﭙﺎه اﻣﭙﺮاﻃﻮر در ﺳﻮاﺣﻞ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺳﺨﺖ ﭘﯿﮑﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻃﯽ
آن ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺸﺘﯽھﺎی دﺷﻤﻦ ﻏﺮق ﺷﺪ ،دﺳﺖ از ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﻏﻨﺎﺋﻢ ھﻨﮕﻔﺖ
و اﺳﯿﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﺟﻨﻮب اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ ۸۵۰) .م(
اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﭘﺎپ و ﻣﻠﻞ ﻋﯿﺴﻮی را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ »رم« ﺷﮫﺮ ﺟﺎوﯾﺪان ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮات از ﺧﻮد دﻓﺎع ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺟﮫﺖ ﭘﺎپ ﻟﯿﻮن ﭼﮫﺎرم دﺳﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺤﮑﺎم
ﺷﮫﺮ زد و ﻣﺤﻠﻪ ﻣﻘﺪس و ﮐﻠﯿﺴﺎھﺎی »ﭘﻄﺮس« و »ﭘﻮﻟﺲ« را ﺑﺎ دﯾﻮارھﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺤﺼﻮر
ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ دﻓﺎﻋﯽ آن ﻧﺎﺣﯿﻪ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم وی »ﺷﮫﺮ ﻟﯿﻮن« ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد،
ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﮐﺮد .ﺳﭙﺲ ﻣﺼﺐ رود »ﺷﻔﯿﺮی« را ﺑﺎ ﯾﮏ رﺷﺘﻪ آھﻦ ﺿﺨﯿﻢ ﺑﺴﺖ ﺗﺎ از
ﭘﯿﺸﺮوی ﻣﮫﺎﺟﻤﺎن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ.
ﺑﻌﺪ از آن ﻧﯿﺰ ﺣﻤﻼت دﺳﺘﻪھﺎی ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ اداﻣﻪ داﺷﺖ.
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻓﮑﺮ اﺷﻐﺎل »رم« ﺷﮫﺮ ﺟﺎوﯾﺪان ﺳﺎلھﺎ ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺰ ھﻤﭽﻨﺎن در اذھﺎن
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻮد.
در ﺳﺎل  ۳۵۶ھـ ) ۸۷۰م( اﻣﺮای درﯾﺎ ﻧﻮرد ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ در ﻣﺮزھﺎی اﻓﺮﯾﻘﺎ و اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ

 -١ھﻤﺪآن ﺑﺎ ﺳﮑﻮن دال ﻗﺒﯿﻠﻪای از ﯾﻤﻦ ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺎ ھﻤﺪان ﺷﮫﺮ اﯾﺮان اﺷﺘﺒﺎه ﻧﺸﻮد) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(

ﭘﯿﮑﺎر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ُروم
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ﺧﻮد را آﻣﺎده ﯾﮏ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺰرگ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .در ﺗﻮارﯾﺦ اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺰ ﻧﻘﻄﻪ روﺷﻨﯽ
دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد.
وﻟﯽ ﻗﺮاﺋﻨﯽ ھﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻓﺮﯾﻘﺎ و ﺳﯿﺴﯿﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ را
ﺳﺎزﻣﺎن دادﻧﺪ و ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن آن را ﺑﺎ ﮐﻤﮏھﺎی ﻣﺎدی ﺧﻮد ﻣﺠﮫﺰ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .ﺣﮑﻤﺮان
آﻓﺮﯾﻘﺎ در آن روزھﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﻏﻠﺐ ) ۲۶۱ – ۲۵۰ھـ( ﺑﻮد .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﯿﺴﯿﻞ
ﻧﯿﺰ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﻔﺎﺟﻪ داﺷﺖ.
اﺑﻦ اﻏﻠﺐ ﺟﺰﯾﺮه »ﻣﺎﻟﺖ« را ﭘﯿﺶ از آن در ﺳﺎل  ۲۵۵ھـ ﻓﺘﺢ ﮐﺮده ﺑﻮد .در اﯾﻦ
ھﻨﮕﺎم »ﺧﻔﺎﺟﻪ ﺑﻦ ﺳﻔﯿﺎن« ﺣﮑﻤﺮان ﺳﯿﺴﯿﻞ ﺑﺎ ﺣﻤﻼت درﯾﺎﺋﯽ ﺧﻮد در آبھﺎی
»ﮐﻼﺑﺮﯾﺎ« آﺷﮑﺎر ﮔﺸﺖ .واﺣﺪھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ از ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻧﯿﺰ در
ﺳﻮاﺣﻞ »ﺳﺎردﻧﯽ« ﮔﺮد آﻣﺪﻧﺪ .آﻧﮕﺎه اﯾﻦ ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮدﻧﺪ و در
ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ »ﺷﻔﯿﺮی«  ۱۶ﻣﯿﻠﯽ »رم« ﻟﻨﮕﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ.
ﭘﺎپ ﻟﯿﻮن ﭼﮫﺎرم ﺑﺎ اﺳﯿﺮان ﺳﻮاﺣﻞ اﻣﭙﺮاﻃﻮری رم ﯾﻌﻨﯽ :ﻧﺎﭘﻞ ،اﻣﺎﻟﻔﯽ و ﺟﺎﯾﺘﺎ،
ﭘﯿﻤﺎن دﻓﺎﻋﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺟﮫﺖ ﻧﺎوﮔﺎن آنھﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺟﻮاﻧﯽ ﺳﻠﺤﺸﻮر ﺑﻪ
ﻧﺎم »ﻗﯿﺼﺮ ﯾﻮس« ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎره ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽھﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮدﻧﺪ.
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ وی ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ .ﻣﻊ اﻟﻮﺻﻒ ﺟﻨﮓ درﯾﺎﺋﯽ ﺳﺨﺘﯽ در
آبھﺎی »اوﺳﺘﺎ« در ﺳﺎﺣﻞ »رم« ﻣﯿﺎن دو ﻃﺮف ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ .در ھﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ
ﺑﺎدھﺎی ﺳﮫﻤﮕﯿﻨﯽ وزﯾﺪن ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺎوﮔﺎن ﻓﺮﻧﮕﯿﺎن را ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺮد .ﮐﺸﺘﯽھﺎی
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻃﻮﻓﺎن ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪ ھﻢ ﺧﻮرد و ﺑﻌﻀﯽ از آنھﺎ ﻏﺮق ﺷﺪ.
وﻟﯽ اﯾﻦ زﯾﺎن ﺟﺰﺋﯽ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را از ﻋﺰم ﺧﻮد ﺑﺎز ﻧﺪاﺷﺖ .آنھﺎ ھﻤﭽﻨﺎن ﺷﮫﺮ را ﺑﺎ
ﻣﺤﺎﺻﺮه در ﻣﻌﺮض ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻗﺮار داده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭘﺎپ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺷﺸﻢ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﭘﺎپ ﻟﯿﻮن
ﺑﺎ اﻣﺮای ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ وارد ﻣﺬاﮐﺮه ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ  ۲۵ھﺰار ﻣﺜﻘﺎل ﻧﻘﺮه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺰﯾﻪ
ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ،دﺳﺖ از ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺑﺮدارﻧﺪ و از ﺳﻮاﺣﻞ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ.
ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﮐﻮﺷﺸﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮای ﺗﺼﺮف »رم« ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻗﯿﺼﺮھﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آوردﻧﺪ
ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎﻓﺖ و از آن ﭘﺲ دﯾﮕﺮ در آن آبھﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﻤﻼت ﺑﺰرگ و ﻣﻨﻈﻤﯽ ﻧﺰدﻧﺪ .در
آن زﻣﺎن ﻓﺘﺢ »رم« ﭼﻨﺪان ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺘﺢ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ آرزوﺋﯽ ﺑﯿﺶ
ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﻣﻊ اﻟﻮﺻﻒ اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن ﺳﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺎﻧﻊ اﯾﻦ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺰرگ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه
ﮐﺴﺐ ﻏﻨﻤﯿﺖ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻓﺘﺢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻨﻈﻢ و اﺳﺘﻘﺮار در ﻣﺘﺼﺮﻓﺎت ،در اﯾﻦ

٩٤

ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم

ﺣﻤﻼت دﺧﻞ داﺷﺖ.
از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ در آن اوﻗﺎت دوﻟﺖ اﻏﻠﺒﯽ ﺷﻤﺎل اﻓﺮﯾﻘﺎ در ﺷﺮف اﻧﺤﻼل ﺑﻮد ،ﺑﻪ
ﻃﻮری ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺳﯿﺴﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺪون اﻃﺎﻋﺖ از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی
ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮد اداﻣﻪ دھﺪ.
ﺣﮑﻮﻣﺖ »ﻗﺮﻃﺒﻪ« ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻧﯿﺰ در آن اﯾﺎم ﺳﺮﮔﺮم ﺳﺮﮐﻮبﻧﻤﻮدن ﺷﻮرشھﺎی
داﺧﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺳﺎس آن دوﻟﺖ ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد .ﻣﻌﮫﺬا ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻗﺮﻃﺒﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺣﻤﻼت ﻧﻮرﻣﺎنھﺎ و ﻓﺮاﻧﺴﻮﯾﺎن را دﻓﻊ ﮐﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦھﺎ اﺻﻮﻻ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺮﻃﺒﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻓﺘﻮﺣﺎت درﯾﺎﺋﯽ در ﻧﻘﻄﻪی دور دﺳﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »رم«
ﺑﺎﺷﺪ.
از اﯾﻦ رو در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻧﺪﯾﺸﮥ ﻓﺘﺢ »رم« ﻧﻘﺸﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن درﯾﺎﺋﯽ و درﯾﺎ
ﻧﻮردان ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و آن را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و ﺳﻮد و
زﯾﺎن آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻮد آنھﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﯽﮐﺮد .ھﺮﭼﻨﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻓﺮﯾﻘﺎ ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ
ﮔﺎھﯽ از ﮐﻤﮏھﺎی ﻣﺎدی و ھﻤﯿﺸﻪ از ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻌﻨﻮی آنھﺎ ﺧﻮدداری ﻧﻤﯽﮐﺮد) .(١

 -١ﺑﺮای اﻃﻼع ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ  Pamin: invasions des Sarrazins en Italieو Gilbbon: ibid,
 ch. L. IIو  Finla: ibidدر اﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎ ﺷﺮح ﺟﻨﮓھﺎی ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ در آبھﺎی اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ
آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﻧﯿﺰ رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ج  ۴ص .۲۰۵ – ۱۰۰

ﺟﻨﮓ ﻣﻼزﮐﺮد
و ﺷﮑﺴﺖ اﻣﭙﺮاﻃﻮر روم از ﻗﻮای اﻟﺐ ارﺳﻼن ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ
) ٤٦٣ھـ  ١٠٧١ -م(

از ﻧﯿﻤﻪ ﻗﺮن ﭘﻨﺞ ھﺠﺮی ﯾﺎ ﻧﯿﻤﻪ ﻗﺮن ﯾﺎزده ﻣﯿﻼدی ﻋﻮارض آﺷﻮبھﺎی ﺑﺰرگ ﺟﮫﺎﻧﯽ
ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﺮق و ﻏﺮب و اﺳﻼم و ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ،در ھﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد.
در ﻣﺸﺮق دوﻟﺖ ﻓﺎﻃﻤﯽ رو ﺑﻪ ﺿﻌﻒ و ﺳﻘﻮط ﻣﯽرﻓﺖ ،و در ﻋﻮض دﺷﻤﻦ ﺑﺰرگ آن
– دوﻟﺖ ﺑﯿﺰاﻧﺲ – در ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮ آن ﺗﻔﻮق ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ و ﺟﺎی ﭘﺎی
ﺧﻮد را در ﺷﮫﺮھﺎی ﺷﻤﺎل ﺷﺎم ﮐﻪ از ﻗﻠﻤﺮو ﻓﺎﻃﻤﯿﺎن ﺟﺪا ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﺤﮑﻢ ﻣﯽﮐﺮد.
دوﻟﺖ ﻋﺒﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺪتھﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﻟﺖ ﺑﺰرگ اﺳﻼم از دﺳﺖ
داده ﺑﻮد.
در ﻏﺮب ﻧﯿﺰ دوﻟﺖ اﻣﻮی اﻧﺪﻟﺲ )اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ( از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی
ﺿﻌﯿﻔﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد .اﺳﭙﺎﻧﯿﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ در آن ﺧﻮدﻧﻤﺎﺋﯽ ﻣﯽﮐﺮد ،و ﭘﺎﯾﮕﺎهھﺎی اﺳﻼﻣﯽ
را از آﻧﺠﺎ ﺑﺮﻣﯽﭼﯿﺪ.
در آن اوﻗﺎت ﮐﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﺟﺪاﺋﯽ و ﺿﻌﻒ دوﻟﺖھﺎی اﺳﻼﻣﯽ در ﺷﺮق و ﻏﺮب آﺷﮑﺎر
ﻣﯽﮔﺸﺖ ،اروﭘﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻣﻔﺼﻠﯽ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺸﺮق اﺳﻼﻣﯽ ﺗﮫﯿﻪ ﻣﯽدﯾﺪ.
دوﻟﺖ ﺑﯿﺰاﻧﺲ )روم ﺷﺮﻗﯽ( ﻧﯿﺰ ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دژ اروﭘﺎ در ﻧﺎﺣﯿﮥ ﺷﺮق ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽرﻓﺖ.
ً
ﺟﻨﮓھﺎی دوﻟﺖ روم ﺷﺮﻗﯽ در ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﻏﺎﻟﺒﺎ رﻧﮓ ﺟﻨﮓ ﺻﻠﯿﺒﯽ
داﺷﺖ ،وﻟﯽ دوﻟﺖ ﺑﯿﺰاﻧﺲ از ﻧﯿﻤﻪ ﻗﺮن ﯾﺎزدھﻢ ﻣﯿﻼدی ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻄﺮ ﻗﺪرت اﺳﻼﻣﯽ
ﺟﺪﯾﺪی ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از دوﻟﺖ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ »ﺳﻼﺟﻘﻪ«.
ﺳﻼﺟﻘﻪ در اواﺋﻞ ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ھﺠﺮی در دﺷﺖھﺎی ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن آﺷﮑﺎر ﮔﺸﺘﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ
ﺟﺪ آنھﺎ و ﺳﺮ ﺳﻠﺴﻠﮥ آن دودﻣﺎن »ﺳﻠﺠﻮق« ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻋﺸﯿﺮهی ﺧﻮد ﺑﻪ اﻃﺮاف
ﺑﺨﺎرا آﻣﺪ و ﮐﻢ ﮐﻢ ﮐﺎرش ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ.
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ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ و ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او »ﻣﯿﮑﺎﺋﯿﻞ« ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﺒﺎﺋﻞ ﺗﺮک ھﻤﺠﻮار ﺧﻮد
ﻏﻠﺒﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و داﺋﺮهی ﺣﮑﻮﻣﺘﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد ،در ﯾﮑﯽ از ﺟﻨﮓھﺎ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ،
دو ﭘﺴﺮ وی »ﻃﻐﺮل ﺑﯿﮏ« و »داوود« ﺑﻪ ﺟﺎی او ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺳﻼﺟﻘﻪ ﺧﻮد را ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،در ﺟﻨﮓھﺎی ﺧﻮﯾﺶ رو ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﻨﻮب و
ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺧﺮاﺳﺎن و ﻓﺎرس ﻧﮫﺎدﻧﺪ.
در ﺧﺮاﺳﺎن و ﻧﻮاﺣﯽ آن ﺑﺮ دوﻟﺖ ﻏﺰﻧﻮی ﻏﻠﺒﻪ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ) ۴۳۱ھﺠﺮی( ﺳﭙﺲ روی ﺑﻪ
ﻓﺎرس ﻧﮫﺎدﻧﺪ و آن را ﻣﺘﺼﺮف ﺷﺪﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ »آل ﺑﻮﯾﻪ« ﺧﺎﺗﻤﻪ دادﻧﺪ.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ رھﺒﺮ آنھﺎ »ﻃﻐﺮل« رﺋﯿﺲ دوﻟﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺷﺮق از ﺧﺮاﺳﺎن ﺗﺎ ﺣﺪود
ﻋﺮاق و ارﻣﻨﺴﺘﺎن در ﻏﺮب اﻣﺘﺪاد داﺷﺖ.
در ﺳﺎل  ۴۴۸ﻃﻐﺮل ﺑﺮ ﻣﻮﺻﻞ ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﺷﺪ ،آﻧﮕﺎه روی ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد ﻧﮫﺎد و ﺧﻠﯿﻔﻪ وﻗﺖ
»اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺄﻣﺮاﻟﻠﻪ« ﻋﺒﺎﺳﯽ از وی اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد .ﺳﻠﻄﺎن ﻓﺎﺗﺢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻠﯿﻔﻪ
ﻓﺮوﺗﻨﯽ ﻧﻤﻮد و ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻧﯿﺰ او را ﺳﻠﻄﺎن ﺗﻤﺎم ﻣﺘﺼﺮﻓﺎت ﺧﻮد داﻧﺴﺖ.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ارﺳﻼن ﺑﺴﺎﺳﯿﺮی ﺑﺎ ﻗﯿﺎم ﺧﻮد ﺑﺮ ﺿﺪ ﺧﻠﯿﻔﻪ اﻧﻘﻼب ﮐﺮد و او را ﻣﻌﺰول
ﺳﺎﺧﺖ ،و ﻣﺮدم ﻋﺮاق را ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺎﻃﻤﯽ ﻣﺼﺮ ﺧﻮاﻧﺪ» ،اﻟﻤﺴﺘﻨﺼﺮ ﺑﺎﻟﻠﻪ« از
ﻃﻐﺮل اﺳﺘﻤﺪاد ﮐﺮد.
ً
ﻃﻐﺮل ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد آﻣﺪ و ﺑﺎ »ﺑﺴﺎﺳﯿﺮی« ﺟﻨﮕﯿﺪ و او را ﺷﮑﺴﺖ داده و ﺑﻪ
ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪ ،و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺄﻣﺮ اﻟﻠﻪ ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ۴۵۱) .ھـ(
ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﻮدت و ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﯿﺎن دو رھﺒﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺧﻠﯿﻔﻪ
دﺧﺘﺮش را ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﻓﺎﺗﺢ ﺗﺮک درآورد و ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﻃﻐﺮل در ﺳﺎل  ۴۵۵درﮔﺬﺷﺖ.
»داوود« ﺑﺮادر ﻃﻐﺮل ﺣﮑﻤﺮان ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻮد .وﻗﺘﯽ در ﺳﺎل  ۴۵۰ھﺠﺮت ﻓﻮت ﺷﺪ،
ﻃﻐﺮل ﭘﺴﺮ او اﻟﺐ ارﺳﻼن ﻣﺤﻤﺪ را ﺑﻪ ﺟﺎی وی ﻣﻨﺼﻮب داﺷﺖ.
اﻟﺐ ارﺳﻼن در آن ﻣﻮﻗﻊ ﺟﻮاﻧﯽ در ﺣﺪود ﺳﯽ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد .وی ﻣﺮدی ﺟﻨﮕﺠﻮ و
ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ و ﺑﺎ اراده ﺑﻮد .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﯾﺶ »ﻃﻐﺮل« وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ .ﭼﻮن او ﻓﺮزﻧﺪی
ﻧﺪاﺷﺖ ،اﻟﺐ ارﺳﻼن ﺑﻌﺪ از ﻧﺰاع ﻣﺨﺘﺼﺮی ﺑﻪ ﺟﺎی وی ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺸﺴﺖ و در »ری«
اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﺪ.
ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﻟﺐ ارﺳﻼن ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﺑﺰرﮔﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ از دﺷﺖھﺎی ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن ﺗﺎ
ﺳﻮاﺣﻞ دﺟﻠﻪ ﮔﺴﺘﺮش داﺷﺖ .ﻣﻌﺎون و ﻣﺪﯾﺮ دوﻟﺖ ﻋﻈﯿﻢ او ﻧﯿﺰ وزﯾﺮ ﻣﺸﮫﻮر ﻧﻈﺎم

ﺟﻨﮓ ﻣﻼزﮐﺮد و ﺷﮑﺴﺖ اﻣﭙﺮاﻃﻮر روم از ﻗﻮای اﻟﺐ ارﺳﻼن ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ
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اﻟﻤﻠﮏ ﻃﻮﺳﯽ ﺑﻮد .از اﯾﻦ ﺟﮫﺖ ﮐﺎر ﺳﻠﻄﻨﺖ او ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ و ﮐﻠﯿﻪ ﺷﻮرشھﺎ و ﻗﯿﺎمھﺎ را
ﺳﺮﮐﻮب ﮐﺮد و ﺻﻠﺢ و اﻣﻨﯿﺖ در ھﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺳﻠﺠﻮﻗﯿﺎن در آﻏﺎز ﮐﺎر از ﻗﺒﺎﺋﻞ ﺑﺖﭘﺮﺳﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺎن آنھﺎ از
دﺷﺖھﺎی ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن روی ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺠﺎور آوردﻧﺪ ،ﺑﻪ اﺳﻼم ﮔﺮوﯾﺪﻧﺪ.
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺪ آنھﺎ ﺳﻠﺠﻮق ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻓﺮد اﯾﻦ دودﻣﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪ .آﻧﭽﻪ
ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﺟﻨﮓھﺎی آنھﺎ از آﻏﺎز ﮐﺎر ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳﻼم و ﺗﺤﺖ ﻟﻮای آن ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺖ.
ﺳﭙﺲ دوﻟﺖ ﺑﺰرگ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻗﺪرت اﺳﻼم در ﺷﺮق ﺑﺮﻗﺮار ﮔﺮدﯾﺪ و
دوﻟﺖ ﺑﯿﺰاﻧﺲ را ﮐﻪ ﻣﺸﺮف ﺑﺮ ﺣﺪود ﺷﺮﻗﯽ آن ﺑﻮد ،ﺳﺨﺖ ﺑﻪ وﺣﺸﺖ اﻧﺪاﺧﺖ.
-۲دوﻟﺖ ﺑﯿﺰاﻧﺲ )روم ﺷﺮﻗﯽ( از ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﺪرت دوﻟﺖ ﻋﺒﺎﺳﯽ دﺷﻤﻦ ﺑﺰرگ وی رو
ﺑﻪ ﺿﻌﻒ ﻧﮫﺎد ،ﻓﺮﺻﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻓﺘﻮﺣﺎت ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺸﺮق و ﺟﻨﻮب ﮐﻨﺪ ،و ﺑﺮ
ارﻣﻨﺴﺘﺎن اﺳﺘﯿﻼ ﯾﺎﺑﺪ ،و ﺑﺮ ﺑﺴﯿﺎری از اﻣﺮای ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ در ﺷﻤﺎل ﺟﺰﯾﺮه و ﺷﻤﺎل ﺷﺎم
ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺒﻨﺪد.
روﺷﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﮐﺎر ﺳﻼﺟﻘﻪ در ﻓﺎرس ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ و آن ﻧﯿﺮوی ﺟﺪﯾﺪ اﺳﻼﻣﯽ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻏﺮب ﮔﺮدﯾﺪ ،دوﻟﺖ ﺑﯿﺰاﻧﺲ ﺑﻪ زودی دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر واردﺳﺎﺧﺘﻦ ﺿﺮﺑﺎت ﺧﻮد ﺑﺮ
ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،و ﮐﺸﻤﮑﺶ ﻣﯿﺎن ﺷﺮق و ﻏﺮب و اﺳﻼم و ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺑﺎر
دﯾﮕﺮ در ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﺒﺎل آﻧﺎﻃﻮﻟﯽ ﺑﻪ وﻗﻮع ﺧﻮاھﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ.
ﻃﻔﺮل ﺑﯿﮏ ﻧﯿﺰ ھﻨﻮز ﭘﺎﯾﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮد را در ﻓﺎرس ﻣﺤﮑﻢ ﻧﮑﺮده و ﺣﺪود
ﻣﺘﺼﺮﻓﺎﺗﺶ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ دوﻟﺖ ﺑﯿﺰاﻧﺲ در ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ
ﻓﺘﻮﺣﺎت ﺧﻮد را در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻏﺮب اداﻣﻪ دھﺪ.
از اﯾﻦ رو در ﺳﺎل  ۴۴۰ھﺠﺮی ﺳﭙﺎھﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮﯾﺶ )ﻗﻠﺘﻤﺶ( ﺑﺴﯿﺞ
ﮐﺮد و در »دﯾﺎرﺑﮑﺮ« ﭘﯿﮑﺎر ﻧﻤﻮد .در آن ھﻨﮕﺎم ﺣﮑﻤﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن دﯾﺎرﺑﮑﺮ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪوﻟﻪ ﺑﻦ
ﻣﺮوان ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن دوﻟﺖ ﺑﯿﺰاﻧﺲ ﻗﺮار داﺷﺖ ،و ﺑﻪ وی ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﯽداد.
اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ ﻃﻐﺮل ،ﺳﭙﺎه ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ ﺳﺮداری ﺑﺮادرش »اﺑﺮاھﯿﻢ اﯾﻨﺎل« آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺖ و
ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ارﻣﻨﺴﺘﺎن رﻓﺖ و از آﻧﺠﺎ روی ﺑﻪ »ﻣﻼزﮐﺮد« و »ارزن« ﻧﮫﺎد.

٩٨

ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم

اﺑﺮاھﯿﻢ ﻓﺘﻮﺣﺎت ﺧﻮد را ﺗﺎ ﻣﺮز »ﻃﺮاﺑﻮزان« رﺳﺎﻧﯿﺪ .در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﻧﺒﺮدھﺎی ﺳﺨﺘﯽ
ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و روﻣﯿﺎن روی داد و ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ) .(١
ﺗﻮارﯾﺦ ﺑﯿﺰاﻧﺴﯽ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ ﮐﻪ اﺑﺮاھﯿﻢ در ﺻﺪد ﺑﺮآﻣﺪ ﺷﮫﺮ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ »ارزن« را ﮐﻪ در
آن روز ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ آﺳﯿﺎی ﺻﻐﯿﺮ ﺑﻮد اﺷﻐﺎل ﮐﻨﺪ .وﻗﺘﯽ دﯾﺪ ﺑﻪ
واﺳﻄﮥ اﺳﺘﺤﮑﺎﻣﺎت ﺷﮫﺮ و ﮐﺜﺮت ﻣﺪاﻓﻌﺎن آن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﺷﮫﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،آن را ﻃﻌﻤﮥ
ﺣﺮﯾﻖ ﺳﺎﺧﺖ .اﯾﻦ ﺣﺮﯾﻖ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ آﺗﺶ ﺳﻮزی ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﺗﻤﺎم ﺷﮫﺮ
ﺳﻮﺧﺖ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻠﯽ از ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ درآﻣﺪ!
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﯾﮏ ﺻﺪ و ﭼﮫﻞ ھﺰار ﻧﻔﺮ در اﯾﻦ ﺷﮫﺮ ﺑﻪ ھﻼﮐﺖ رﺳﯿﺪﻧﺪ .ﺳﺮﺑﺎزان
ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ دﺳﺘﻪھﺎی ﺑﺰرﮔﯽ از اﺳﯿﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ و آنھﺎ را در ﺑﺎزارھﺎی
ﺑﺮدهﻓﺮوﺷﺎن ﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ.
وﯾﺮاﻧﯽ »ارزان« ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ارﻣﻨﺴﺘﺎن وارد ﺷﺪ ،و ﺧﻮد ﻣﺒﺪأ
ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﯿﮫﻦ ارﻣﻨﯽ ﮔﺮدﯾﺪ) .(٢
»ﻟﯿﺒﺎرﺗﯿﺲ« ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه روم ﻧﯿﺰ در ﻣﯿﺎن اﺳﯿﺮان ﺑﻮد .ﻗﯿﺼﺮ روم ﮐﻪ در آن ﻣﻮﻗﻊ
ﻗﺴﻄﻨﻄﯿﻦ ھﻔﺘﻢ ﺑﻮد ﻣﺒﻠﻎ ھﻨﮕﻔﺘﯽ داد ﺗﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه را آزاد ﺳﺎزﻧﺪ ،ﻃﻐﺮل ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ ،وﻟﯽ
ً
ﺑﻌﺪا او را ﺑﺪون ﻗﺒﻮل وﺟﻪ آزاد ﺳﺎﺧﺖ .اﻣﭙﺮاﻃﻮر روم ﻧﯿﺰ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺳﺘﻮر داد ﻣﺴﺠﺪ
ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ را ﺗﻌﻤﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ و در آن ﺑﺮای ﻃﻐﺮل ﺑﯿﮏ دﻋﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ) .(٣
وﻟﯽ ﻣﺴﺎﻋﯽ ﺻﻠﺢ ﻣﯿﺎن ﺳﻼﺟﻘﻪ و اﻣﭙﺮاﻃﻮر ﭼﻨﺪان ﺑﻪ ﻃﻮل ﻧﯿﺎﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ،و ﭼﯿﺰی
ﻧﮕﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺎن آنھﺎ ﺟﻨﮓ درﮔﺮﻓﺖ.
ً
در اﯾﻦ ﻧﻮﺑﺖ ﻃﻐﺮل ﺑﯿﮏ ﺷﺨﺼﺎ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ روﻣﯿﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﺟﺴﺖ .ﭘﺲ
ﺑﻪ »ﻗﺎرص« ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮد و ارﻣﻨﯿﺎن را ﺳﺨﺖ ﺷﮑﺴﺖ داد .ﺳﭙﺲ روی ﺑﻪ »ﻣﻼزﮐﺮد« ﻧﮫﺎد
و آن را ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻧﻤﻮد .وﻟﯽ اﯾﻦ ﺷﮫﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﺳﺘﺤﮑﺎم و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ داﺷﺖ ﻣﺼﻮن ﺑﻤﺎﻧﺪ ۱۰۵۰) .م(
ھﻨﻮز دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻃﻐﺮل ﺑﺮای ﺟﻨﮓ در اراﺿﯽ روم ﺑﺎزﮔﺸﺖ .ﺑﺎر
دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﻮی »ﻣﻼزﮐﺮد« ﭘﯿﺶ رﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ »»ارزروم« رﺳﯿﺪ .وﻟﯽ ھﻤﯿﻨﮑﻪ ﺑﻪ وی ﺧﺒﺮ
رﺳﯿﺪ ﮐﻪ روﻣﯿﺎن ﻧﯿﺮوھﺎی ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﺴﯿﺞ ﮐﺮده و ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻧﺒﻮھﯽ از ﻓﺮﻧﮕﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
 -١ﮐﺎﻣﻞ اﺑﻦ اﺛﯿﺮ ج  ،۹ص .۸۸
Finlay: byzantine, empire (eveyman) p. 409 - 409 -٢
 -٣ﮐﺎﻣﻞ اﺑﻦ اﺛﯿﺮ ج  ،۸ص .۱۹۲

ﺟﻨﮓ ﻣﻼزﮐﺮد و ﺷﮑﺴﺖ اﻣﭙﺮاﻃﻮر روم از ﻗﻮای اﻟﺐ ارﺳﻼن ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ
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آنھﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻨﮕﯽ درﮔﯿﺮد از ھﻤﺎن راه ﺑﺎزﮔﺸﺖ ۴۴۶) .ھـ ۱۰۵۴
م() .(١
ﭘﯿﮑﺎرھﺎی ﺳﻠﺠﻮﻗﯿﺎن ﺑﻌﺪ از آن ﻧﯿﺰ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ دوﻟﺖ روم ﺷﺮﻗﯽ ﺑﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺆﺛﺮی
اداﻣﻪ داﺷﺖ.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۴۵۵ھـ ﻃﻐﺮل وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ و ﭘﺴﺮ ﺑﺮادرش اﻟﺐ ارﺳﻼن ﺑﻪ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﺋﯽ اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ رﺳﯿﺪ ،ﺣﺪود اﯾﻦ اﻣﭙﺮاﻃﻮری در ﻏﺮب ﺗﺎ ﻗﻠﺐ
ارﻣﻨﺴﺘﺎن و ارﺗﻔﺎﻋﺎت آﺳﯿﺎی ﺻﻐﯿﺮ اﻣﺘﺪاد داﺷﺖ.
ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺰاع و ﮐﺸﻤﮑﺶ ﻣﯿﺎن ﺳﻼﺟﻘﻪ و دوﻟﺖ روم ﺷﺮﻗﯽ ﻋﻨﻘﺮﯾﺐ ﺑﺎ ﺷﺪت
ھﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺨﺼﻮص ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ درﺑﺎر ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﺧﻄﺮی ﮐﻪ
دوﻟﺖ او را از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﺮق ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﺣﺴﺎس ﻧﻤﻮد.
اﻟﺐ ارﺳﻼن از ﻟﺤﺎظ اراده و اﺷﺘﯿﺎق ﺑﻪ ﺟﻨﮓ در ﻏﺮب از ﻃﻐﺮل ﺑﯿﮏ ﭼﯿﺰی ﮐﻢ
ﻧﺪاﺷﺖ .او ﻧﯿﺰ در ﺻﺪد ﺑﻮد ﮐﻪ آن اﻗﻠﯿﻢھﺎی ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ را ﮐﻪ ﻗﺮنھﺎ ﻣﯿﺪان ﻧﺒﺮد ﺑﯿﻦ
دوﻟﺖ روم و دوﻟﺖھﺎی ﻣﺘﻌﺪد اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد ،ﻣﺘﺼﺮف ﺷﻮد.
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ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽ آﻟﺐ ارﺳﻼن ﺑﻪ آﻧﺎﻃﻮﻟﯽ
ھﻤﯿﻦ ﮐﻪ اﻟﺐ ارﺳﻼن ﮐﺎر ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮد و ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻣﻮر داﺧﻠﯽ را ﺳﺮ و ﺻﻮرت داد،
ﺟﻨﮓھﺎی ﺧﻮد را در ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی دوﻟﺖ ﺑﯿﺰاﻧﺲ آﻏﺎز ﮐﺮد .ﭘﺲ روی ﺑﻪ ﻗﻠﺐ آﻧﺎﻃﻮﻟﯽ
ﻧﮫﺎد و در ﺷﮫﺮ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ »ﻗﯿﺼﺮﯾﻪ« ﺟﻨﮕﯿﺪ و ﮐﻠﯿﺴﺎھﺎی آن را ﺗﺎراج ﮐﺮد.
ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ اﻟﺐ ارﺳﻼن در اواﺋﻞ ﺳﺎل  ۴۵۶ھﺠﺮی ﺑﺎ ﺳﭙﺎھﯽ ﻋﻈﯿﻢ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﻓﺮزﻧﺪ و وﻟﯿﻌﮫﺪش ﻣﻠﮑﺸﺎه و وزﯾﺮ ﻧﺎﻣﺪارش ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻠﮏ ﻃﻮﺳﯽ ﻧﯿﺰ در ﻣﻌﯿﺖ وی ﺑﻮدﻧﺪ،
ﻋﺎزم آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺪ و از آﻧﺠﺎ روی ﺑﻪ ارﻣﻨﺴﺘﺎن و ﺳﺮزﻣﯿﻦ »ﭼﻮرﭼﯿﺎ« ﻧﮫﺎد.
ﻣﻠﮑﺸﺎه و ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻠﮏ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه ﭘﺎﯾﮕﺎهھﺎی ﮐﻮھﺴﺘﺎﻧﯽ دﺷﻤﻦ را ﺗﺼﺮف ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
اﻟﺐ ارﺳﻼن در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﻓﺘﺢ ارﻣﻨﺴﺘﺎن و ﻗﻠﻤﺮو »ﭼﻮرﭼﯿﺎ« را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮد و ﺑﺮ آنھﺎ
ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺴﺖ)  .(١آﻧﮕﺎه اﻟﺐ ارﺳﻼن ،ﺳﺮﮔﺮم ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﻌﻀﯽ ﺣﻮادث و ﻓﺮوﻧﺸﺎﻧﺪن
ﺷﻮرشھﺎی داﺧﻠﯽ ﺷﺪ ،ﺳﭙﺲ در ﺳﺎل  ۴۶۱ھﺠﺮی ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ
دوﻟﺖ روم ﺷﺘﺎﻓﺖ.
در آن ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎه ﻋﺪهای از ﻗﯿﺼﺮھﺎ در ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﺗﺨﺖ اﻣﭙﺮاﻃﻮری را ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ
اﺷﻐﺎل ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .در زﻣﺎن ﻃﻐﺮل ﺑﯿﮏ اﻣﭙﺮاﻃﻮر زﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »زوی« و ﺧﻮاھﺮش
»ﺗﯿﻮدورا« ﺑﻮد ﮐﻪ دﺧﺘﺮان ﻗﺴﻄﻨﻄﯿﻦ ھﺸﺘﻢ ﺑﻮدﻧﺪ و ھﺮدو ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎھﯽ ،ﺑﺎھﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ!
ﺳﭙﺲ »زوی« ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﻋﺎﺷﻘﺎن ﻗﺪﯾﻤﺶ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻗﺴﻄﻨﻄﯿﻦ ﻣﻮﻧﻮﻣﺎﮐﻮس ازدواج ﮐﺮد
و او ﺷﻮھﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺎم ﻗﺴﻄﻨﻄﯿﻦ ﻧﮫﻢ ﺑﻪ ﺗﺨﺖ اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﻧﺸﺎﻧﺪ.
وﻗﺘﯽ در ﺳﺎل  ۱۰۵۰ﻣﯿﻼدی »زوی« درﮔﺬﺷﺖ ،ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻦ ﻧﮫﻢ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﺋﯽ ﺣﮑﻢ
ﻣﯽراﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎل  ۱۰۵۴او ﻧﯿﺰ درﮔﺬﺷﺖ ،و »ﺗﯿﻮدورا« ﺑﻪ ﺟﺎی او ﻧﺸﺴﺖ و
ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ ﺗﺨﺖ اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﻗﺮار داﺷﺖ ﺗﺎ در ﺳﺎل  ۱۰۵۷ﭼﺸﻢ از ﺟﮫﺎن ﻓﺮو ﺑﺴﺖ.
ﭘﺲ از وی اﺳﺤﺎق ﮐﻮﻣﯿﻨﯿﻮس ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن اﺷﺮاف ﻣﺪت دو ﺳﺎل ﺗﺨﺖ اﻣﭙﺮاﻃﻮری
را اﺷﻐﺎل ﮐﺮد و از آن ﭘﺲ ﻗﺴﻄﻨﻄﯿﻦ دھﻢ ﺟﺎی او را ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۰۶۷دوام
ﯾﺎﻓﺖ.
 -١ﮐﺎﻣﻞ اﺑﻦ اﺛﯿﺮ ج  ۱۰ص  ۱۴و ﻧﯿﺰ »اﻧﺤﻄﺎط و ﺳﻘﻮط اﻣﭙﺮاﻃﻮری روم«.
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ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم

ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ او ﻧﯿﺰ درﮔﺬﺷﺖ زن او ﺑﻪ ﻧﺎم »ﯾﻮدوﺷﯿﺎ« ﻃﺒﻖ وﺻﯿﺖ وی ﺑﻪ ﺗﺨﺖ
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺸﺴﺖ ﺗﺎ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﺑﺰرگ ﺷﻮﻧﺪ.
وﻟﯽ اﯾﻦ زن ھﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﭘﯽ ﺑﺮد اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﺶ ﺑﺮ ﺿﺪ او دﺳﯿﺴﻪھﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،از ﺑﯿﻢ اﯾﻨﮑﻪ
ﺗﺨﺖ اﻣﭙﺮاﻃﻮری را از دﺳﺖ ﺑﺪھﺪ ،ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه ﺑﻪ ﻧﺎم »روﻣﺎﻧﻮس دﯾﻮﺟﻨﯿﺲ«
ازدواج ﮐﺮد و او را ﺑﻪ ﻧﺎم »روﻣﺎﻧﻮس ﭼﮫﺎرم« ﺑﻪ ﺗﺨﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪ.
ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ در ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ده ﺳﺎل ھﯿﺠﺪه ﻗﯿﺼﺮ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ اﻣﭙﺮاﻃﻮری روم ﺷﺮﻗﯽ
ﺟﻠﻮس ﮐﺮدﻧﺪ.
اﯾﻦ ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ در ﺗﻀﻌﯿﻒ دوﻟﺖ و آﻣﺎدﮔﯽ رزﻣﯽ ﺳﭙﺎھﯿﺎن روم ،در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺳﻠﺠﻮﻗﯿﺎن ﭘﯽ در ﭘﯽ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ روم ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ ،ﺑﯽﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺒﻮد .اﺧﺘﻼﻓﺎت دﯾﺮﯾﻦ ﻧﯿﺰ
در ھﻤﺎن اوﻗﺎت ﻣﯿﺎن ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺷﺮﻗﯽ و ﮐﻠﯿﺴﺎی رم ﺑﻪ ﺷﺪت ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺖ ،و ﻣﻮﺟﺐ
ﺷﺪ ﮐﻪ اﺳﻘﻒھﺎی ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ،ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻻﺗﯿﻨﯽ را ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﻧﺪ و دو ﮐﻠﯿﺴﺎ از
ﺳﺎل  ۱۰۵۳از ھﻢ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ و ﻧﻔﺎق ﻣﯿﺎن روم ﺷﺮﻗﯽ و ﻏﺮﺑﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد و
ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺟﻨﮓھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻏﺮب ﺑﻪ ﯾﺎری ﺷﺮق ﻧﺸﺘﺎﺑﺪ .وﻟﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ دﯾﺪ
ﮐﻪ ﻓﺸﺎر ﺧﻄﺮ ﺳﻠﺠﻮﻗﯿﺎن ﺑﺮ روم ﺷﺮﻗﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﯿﺎن ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ و ﻏﺮب
ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﭼﻪ اﺛﺮی در ﺑﯿﺪاری ﻏﺮب و اھﺘﻤﺎم آﻧﺎن ﺑﺮای ﻧﺠﺎت دوﻟﺖ روم ﺷﺮﻗﯽ داﺷﺖ.
ﻗﯿﺼﺮ روﻣﺎﻧﻮس دﯾﻮﺟﻨﯿﺲ )ﺗﻮارﯾﺦ اﺳﻼﻣﯽ او را ارﻣﺎﻧﻮس ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ( ﺳﺮﺑﺎز ﺑﺰرﮔﯽ
ﺑﻮد .او ﻣﺘﻮﺟﻪ اھﻤﯿﺖ ﺧﻄﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺟﻨﮓھﺎی ﺳﻠﺠﻮﻗﯿﺎن ،دوﻟﺖ و ﺗﺨﺖ
اﻣﭙﺮاﻃﻮری او را ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﺮد.
از اﯾﻦ رو ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻟﺐ ارﺳﻼن ﺑﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺧﻮد در ﺑﮫﺎر ﺳﺎل  ۱۰۶۸م ﺑﻪ ﺳﻮی
ﻗﻠﺐ آﺳﯿﺎی ﺻﻐﯿﺮ ﺷﺘﺎﻓﺖ ،روﻣﺎﻧﻮس ﺑﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪی او ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،ﻗﯿﺼﺮ ﺑﺎ
ﺳﻠﺤﺸﻮری ﺧﻮد روﺣﯿﻪ ﺳﺮﺑﺎزاﻧﺶ را ﺳﺨﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮد ،و آنھﺎ را آﻣﺎده ھﺮﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪام و
ﻓﺪاﮐﺎری ﻧﻤﻮد.
ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﺳﻼﺟﻘﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ اﻣﺮای ﺧﻮد در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻮهھﺎی ﮐﻠﯿﮑﯿﻪ و
ﻓﺮﯾﻤﯿﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪﻧﺪ و ﺷﮫﺮھﺎی آﻧﺠﺎ را در ﻣﻌﺮض ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار دادﻧﺪ ،و ﻏﻨﺎﺋﻢ و اﺳﯿﺮان
ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﭼﻨﮓ آوردﻧﺪ.
وﻟﯽ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺑﯿﺰاﻧﺲ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﻣﺪت دو ﺳﺎل ﻣﯿﺎن ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺟﻨﮓھﺎ
درﮔﺮﻓﺖ.

ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽ آﻟﺐ ارﺳﻼن ﺑﻪ آﻧﺎﻃﻮﻟﯽ
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ً
اﻣﭙﺮاﻃﻮر »روﻣﺎﻧﻮس« در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻨﮓھﺎ ﺷﺨﺼﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺳﭙﺎه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه
داﺷﺖ و ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را در ﺷﻤﺎل ﻧﺰدﯾﮏ »ﻃﺮاﺑﻮزان« ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺳﺎﺧﺖ .آﻧﮕﺎه
ﺑﻌﺪ از او ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺳﭙﺎه را »ﻣﺎﻧﻮﯾﻞ ﮐﻮﻣﯿﻨﻮس« ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺖ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم او ﺑﺮ
ﺳﻠﺠﻮﻗﯿﺎن ﭘﯿﺮوز ﺷﺪ و آنھﺎ را ﺑﻪ ﻃﺮف ﻓﺮات ﻋﻘﺐ زد ۱۰۷۰) .م(

ﺣﻤﻠﮥ دوم ﺳﻠﺠﻮﻗﯿﺎن ﺑﻪ روم ﺷﺮﻗﯽ
و اﺳﺎرت اﻣﭙﺮاﻃﻮر روم
اﯾﻦ ﭘﯿﺮوزی »روﻣﺎﻧﻮس« را ﺗﺸﺠﯿﻊ ﮐﺮد و دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای آزادﺳﺎﺧﺘﻦ
ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی دوﻟﺖ روم از ﺗﺴﻠﻂ ﺳﻠﺠﻮﻗﯿﺎن ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻤﺎم
ﻧﯿﺮوھﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮد ،ﺑﺴﯿﺞ ﮐﺮد .ﺳﭙﺲ در اواﺋﻞ ﺳﺎل  ۱۰۷۱ﺑﺎ ﺳﭙﺎه اﻧﺒﻮھﯽ
ﻣﺮﮐﺐ از روﻣﯿﺎن و اﺳﻼوھﺎ و ﻗﺒﺎﺋﻞ ﻣﻮﻟﺪاﻓﯿﺎ و ﺑﻌﻀﯽ از ﻃﻮاﺋﻒ ﻓﺮﻧﮓ روی ﺑﻪ اﯾﺎﻻت
ﺷﺮﻗﯽ ﻧﮫﺎد .در ﺧﻂ ﺳﯿﺮ او ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎری از اراﻣﻨﻪ و ﻣﺮدم ﮐﺮج ﺑﻪ آنھﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ.
ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺳﭙﺎھﯿﺎن وی ﻃﺒﻖ رواﯾﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺻﺪ ﯾﺎ دوﯾﺴﺖ ھﺰار ﺳﭙﺎھﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﮔﺮدﯾﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮوﺋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ دوﻟﺖ روم ﺷﺮﻗﯽ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻗﻮای اﺳﻼم
ﺑﺴﯿﺞ ﮐﺮده ﺑﻮد .اﻣﭙﺮاﻃﻮر ﺑﺎ ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﻃﺮف ارﻣﻨﺴﺘﺎن رﻓﺖ.
ھﻤﯿﻦ ﮐﻪ اﺧﺒﺎر اﯾﻦ ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽ ھﻮلاﻧﮕﯿﺰ ﺑﻪ اﻟﺐ ارﺳﻼن رﺳﯿﺪ ﮐﻪ در ﺷﮫﺮ »ﺧﻮی«
اﺷﯿﺎء ﺳﻨﮕﯿﻦ را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ وزﯾﺮش ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻠﮏ ﺑﻪ
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن اﻗﺎﻣﺖ داﺷﺖ ،ﻏﻨﺎﺋﻢ و
ِ
داﺧﻞ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺧﻮد ﺑﻼدرﻧﮓ ﺑﺎ ﺳﭙﺎھﯽ ﮐﻪ ﺗﻮارﯾﺦ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﺗﻌﺪاد آن را ﭼﮫﻞ
ھﺰار ﻧﻔﺮ داﻧﺴﺘﻪ ،و ﺗﻮارﯾﺦ اﺳﻼﻣﯽ ﻓﻘﻂ ﭘﺎﻧﺰده ھﺰار ﺗﻦ ﻣﯽداﻧﺪ ،ﺑﺮای ﺗﻼﻗﯽ ﺳﭙﺎه روم
ﺷﺘﺎﻓﺖ.
روﻣﺎﻧﻮس در آن ھﻨﮕﺎم ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی ﺧﻮد ﺷﮫﺮ ﺟﺎﻻﺗﯿﺎ )ﺧﻼط( را در ﻗﻠﺐ آﻧﺎﻃﻮﻟﯽ ﭘﺸﺖ
ﺳﺮ ﻧﮫﺎده وارد ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد و در ﺷﮫﺮ »ﻣﻼزﮐﺮد« ﯾﺎ »ﻣﻨﺎزﺟﺮد«)  (١ﮐﻪ ﺷﮫﺮی
ﻣﺼﻮن و در ﮐﻨﺎر رود »ﻣﺮادﺳﻮ« ﻣﯿﺎن ﺷﮫﺮ ارز روم و »وان« واﻗﻊ ﺑﻮد ،ﻓﺮود آﻣﺪ .اﯾﻦ
ﺷﮫﺮ ﺗﺎ ﻋﺼﺮ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ.
»روﻣﺎﻧﻮس« اﻃﺮاف ﺷﮫﺮ را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮد .اﻟﺐ ارﺳﻼن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ آﻧﺠﺎ
رﺳﺎﻧﯿﺪ .ﭘﯿﺸﻘﺮاوﻻن دو ﻟﺸﮑﺮ ﺑﺎھﻢ ﺗﻼﻗﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﭘﯿﮑﺎر ﺳﺨﺘﯽ درﮔﺮﻓﺖ.
ﺳﭙﺎھﯿﺎن روم ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد و »ﺑﺎزﯾﻠﮑﻮس« ﻓﺮﻣﺎﻧﺪۀ آنھﺎ اﺳﯿﺮ ﮔﺸﺖ.
 -١ﯾﺎﻗﻮت ﺣﻤﻮی در ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺒﻠﺪان اﯾﻦ ﻃﻮر ﺛﺒﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .او »ﻣﻨﺎزﮐﺮد« را ھﻢ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻧﺎم اﺧﯿﺮ از ﻧﻈﺮ ﺟﻐﺮاﻓﯽ ﺻﺤﯿﺢﺗﺮ اﺳﺖ .زﯾﺮا اﯾﻦ ﻧﺎم از اﺳﻢ اﺻﻠﯽ ارﻣﻨﯽ آن Manavazakert :ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﯽ )ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺎز( ﮐﻪ ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺸﮫﻮر ارﻣﻨﯽ در ﻗﺮون وﺳﻄﯽ ﺑﻮده ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﺳﻠﺠﻮﻗﯿﺎن ﺑﺎ ﺿﺮﺑﺖ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ،ﺑﺮﺗﺮی ﺧﻮد را در ﻧﻈﻢ و ﺳﺮﻋﺖ و ﺟﺮأت ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ »روﻣﺎﻧﻮس« »ﻣﻼزﮐﺮد« را در اﺷﻐﺎل داﺷﺖ ﻣﻊ اﻟﻮﺻﻒ ﺳﭙﺎھﯿﺎن اﻧﺒﻮھﺶ دﭼﺎر
ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ دﺳﺘﻪ ﻓﺮﻧﮕﯿﺎن ﺗﻦ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻧﺪادﻧﺪ و از آﻧﺠﺎ رﻓﺘﻨﺪ .ﻋﺸﺎﺋﺮ روس ھﻢ
ﻋﻼﺋﻢ ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ آﻏﺎز ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ »روﻣﺎﻧﻮس« ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺗﻔﻮق ﺳﭙﺎھﯿﺎﻧﺶ ﯾﻘﯿﻦ
داﺷﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺎ اوﺳﺖ.
اﻟﺐ ارﺳﻼن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺸﻘﺮاوﻻن ﺳﭙﺎه روم را ﺷﮑﺴﺖ داده ﺑﻮد ﻣﻌﮫﺬا از ﺑﺮﺗﺮی
ﺳﭙﺎه دﺷﻤﻦ و ﺳﺎز و ﺑﺮگ آنھﺎ ﺑﯿﻤﻨﺎک ﺑﻮد .از اﯾﻦ رو ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ دﺷﻤﻦ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﺻﻠﺢ ﮐﻨﺪ ،و از درﮔﯿﺮی در ﯾﮏ ﺟﻨﮓ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ھﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺐ ارﺳﻼن ﺑﺮای »روﻣﺎﻧﻮس« ﭘﯿﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ وی ﭘﯿﻤﺎن
ﺻﻠﺢ ﺑﺒﻨﺪد .وﻟﯽ اﻣﭙﺮاﻃﻮر آن را ﻧﺸﺎﻧﻪی ﺿﻌﻒ داﻧﺴﺖ و ﭘﯿﻐﺎم داد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺻﻠﺢ و
ﺳﺎزش ﺑﺎﯾﺪ در »ری« اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد!
در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم »اﻟﺐ ارﺳﻼن« ﭼﺎرهای ﺟﺰ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻧﺪﯾﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﻪ
دﻟﯿﺮی ﺳﺮﺑﺎزاﻧﺶ ﺟﺒﺮان ﮐﻤﯽ ﻧﻔﺮاﺗﺶ را ﺧﻮاھﺪ ﻧﻤﻮد.
ﺟﻨﮓ ﻣﯿﺎن او و ﺳﭙﺎه روم در روز ﺟﻤﻌﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد .ﺳﻠﻄﺎن ﻧﻤﺎز ﻇﮫﺮ را ﺑﺎ
ﺳﭙﺎھﯿﺎﻧﺶ ﮔﺰارد و ﺑﺎ ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺧﺸﻮع و ﺗﺄﺛﺮ ﮔﺮﯾﺴﺖ ،ﺳﺮﺑﺎزان ﻧﯿﺰ ﺑﺎ وی ﮔﺮﯾﺴﺘﻨﺪ .ﺳﭙﺲ
ﺳﻮار اﺳﺒﺶ ﺷﺪ و ﻟﺒﺎس ﺳﻔﯿﺪ ﭘﻮﺷﯿﺪ و ﺣﻨﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد ﭘﺎﺷﯿﺪ و ﺧﻮد را ﻣﮫﯿﺎی ﻣﺮگ
ﻧﻤﻮد.
) (١
ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻣﻦ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردم ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ ﻗﺒﺮ ﻣﻦ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .
ﺳﭙﺲ در رأس ﻧﯿﺮوھﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻃﺮف ﻗﻮای روم رﻓﺖ ،ﺳﭙﺎھﯿﺎن روﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آنھﺎ ﭘﯿﺶ آﻣﺪﻧﺪ.
اﻟﺐ ارﺳﻼن روی ﺗﯿﺮاﻧﺪازان ﺳﻮار ﻧﻈﺎم ﺧﻮد زﯾﺎد ﺣﺴﺎب ﻣﯽﮐﺮد.
دو ﻟﺸﮑﺮ در ﮐﻨﺎر رود »آراﮐﺴﺎس« ﺧﺎرج ﺷﮫﺮ »ﻣﻼزﮐﺮد« ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﻮدﻧﺪ .روﻣﺎﻧﻮس
ﺑﺎ ﻗﻮای ﺧﻮد ﺑﯿﮏ ﺑﺎره ﺑﻪ ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮد ،و دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﻮای
ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺧﻮد و ﻧﯿﺮوھﺎی اﺣﺘﯿﺎط ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل او ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ،ﻧﯿﺎﻓﺘﺎد.
ﺟﻨﮓ ﺗﺎ ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب اداﻣﻪ داﺷﺖ .ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻧﮫﺎﯾﺖ

 -١اﺑﻦ اﺛﯿﺮ ج  ۱۰ص  ۲۳و  ch. L.VIIو Gibbon: idid

ﺣﻤﻠﮥ دوم ﺳﻠﺠﻮﻗﯿﺎن ﺑﻪ روم ﺷﺮﻗﯽ و اﺳﺎرت اﻣﭙﺮاﻃﻮر روم
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ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ روﻣﺎﻧﻮس دﯾﺪ ﺳﭙﺎھﯿﺎﻧﺶ در ﺟﻨﮓ ﯾﮏ روزه ﺧﺴﺘﻪ و ﺳﺨﺖ ﺷﮑﺴﺘﻪ
ﺷﺪهاﻧﺪ ،دﺳﺖ از ﺟﻨﮓ ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ روز ﺑﻌﺪ ﺟﻨﮓ را از ﺳﺮ ﮔﯿﺮد.
وﻟﯽ ﺳﻠﺠﻮﻗﯿﺎن ﺑﻪ آنھﺎ ﻣﮫﻠﺖ ﻧﺪادﻧﺪ و ﺑﺎ ﺷﺪت ھﺮﭼﻪ ﺗﻤﺎﻣﺘﺮ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮدﻧﺪ
و ﺻﻔﻮف آنھﺎ را ﻣﺘﻼﺷﯽ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﺗﺮک ﺗﺎ ﻗﻠﺐ ﻗﻮای روم ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎراﻧﯽ
از ﺗﯿﺮھﺎی ﻣﺮگﺑﺎر ﺑﺮ آنھﺎ ﻓﺮو رﯾﺨﺘﻨﺪ .ﺳﭙﺲ از ھﺮ ﻃﺮف آنھﺎ را ﻣﻮرد ھﺠﻮم ﻗﺮار
داده و ﮔﺮوه ﻋﻈﯿﻤﯽ از آنھﺎ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ و ﻏﻨﺎﺋﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﭼﻨﮓ آوردﻧﺪ.
روﻣﺎﻧﻮس ﻗﻮای ﭘﺮاﮐﻨﺪۀ ﺧﻮد را ﮔﺮد آورد و ﺑﺎ ھﻤﺎن ﻋﺪه ﺑﻪ ﺟﻨﮓ اداﻣﻪ داد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﺠﺮوح ﺷﺪ و در آﺧﺮ ﻧﯿﺰ اﺳﯿﺮ ﮔﺸﺖ ،و ﺑﻪ ﻟﺸﮕﺮﮔﺎه اﺳﻼم آورده ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖ ﺳﮫﻤﮕﯿﻦ روﻣﯿﺎن در روز  ۲۶آ ﮔﺴﺖ ﺳﺎل  ۱۰۷۱ﻣﯿﻼدی )اواﺧﺮ ذی
ﻗﻌﺪه ﺳﺎل  ۴۶۳ھﺠﺮی( روی داد.
در ﺑﺎﻣﺪاد روز ﺑﻌﺪ ﻗﯿﺼﺮ را ﮐﻪ اﺳﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﺣﻀﻮر اﻟﺐ ارﺳﻼن آوردﻧﺪ.
ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺳﻪ ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼق ﺑﻪ وی زد ،و از روش وی ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد
ﺻﻠﺢ او را رد ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻧﮑﻮھﺶ ﻧﻤﻮد) .(١
ﻗﻮل دﯾﮕﺮ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﺮ وی ﭘﺎی ،ﺧﻮد را روی ﺳﺮ او ﮔﺬارد .وﻟﯽ
اﯾﻦ رواﯾﺎت ﻣﻮرد ﺗﺮدﯾﺪ اﺳﺖ.
»ﮔﯿﺒﻮن« ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ھﺮﭼﻨﺪ ﺳﻠﻄﺎن در آن ﻟﺤﻈﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﭘﺎرهای از ﻋﺎدات ﻗﻮﻣﯽ
ﺧﻮد ﺷﺪه ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﻋﻤﻞ ﺑﻌﺪی وی ﺗﺤﺴﯿﻦ دﺷﻤﻨﺎن او را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﻋﻤﻞ او
ﺳﺮﻣﺸﻘﯽ ﺑﺮای ﻧﺎﮔﻮارﺗﺮﯾﻦ اﻋﺼﺎر ﺗﻤﺪن اﺳﺖ) .(٢
ﺑﻪ ھﺮﺣﺎل ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻣﯿﺎن دو ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ اﻧﻌﻘﺎد ﭘﯿﻤﺎن ﺻﻠﺤﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻃﯽ آن
روﻣﺎﻧﻮس ﻣﺘﻌﮫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن وﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺟﺰﯾﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪای ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﯽ
ﺻﺪ و ﺷﺼﺖ ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﻮن راﯾﺞ روم ﺑﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﭙﺮدازد ،و دﺧﺘﺮان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺴﺮان
ﺳﻠﻄﺎن ﺗﺰوﯾﺞ ﮐﻨﺪ ،و ﮐﻠﯿﻪ اﻣﯿﺮان ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را آزاد ﮔﺮداﻧﺪ) .(٣
ﺑﻌﺪ از اﻣﻀﺎی ﭘﯿﻤﺎن ﺻﻠﺢ اﻟﺐ ارﺳﻼن ﺑﻪ اﻣﭙﺮاﻃﻮر ﺧﻠﻌﺖ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ،و ﮔﺮوھﯽ از
ﺑﺰرﮔﺎن اﺷﺮاف و روﺣﺎﻧﻮﯾﻦ اﺳﯿﺮ را آزاد ﮔﺮداﻧﯿﺪ و ﺑﺎ اﻣﻮال و ﻧﮕﮫﺒﺎﻧﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺘﺶ ﺑﺎز
 -١اﺑﻦ اﺛﯿﺮ ج  ،۱۰ص .۲۳
 -Gibbon: Idid -٢اﻧﺤﻄﺎط و ﺳﻘﻮط اﻣﭙﺮاﻃﻮری روم.
 -Gibbon: Idid -٣اﻧﺤﻄﺎط و ﺳﻘﻮط اﻣﭙﺮاﻃﻮری روم.
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ﻓﺮﺳﺘﺎد.
وﻟﯽ ھﻨﻮز روﻣﺎﻧﻮس وارد ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ اﻃﻼع ﯾﺎﻓﺖ در ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ
اﻧﻘﻼب ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﻗﯿﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻣﯿﺨﺎﺋﯿﻞ ھﻔﺘﻢ« ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ را اﺷﻐﺎل
ﮐﺮده اﺳﺖ.
روﻣﺎﻧﻮس ﻧﯿﺰ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻘﺪور ﺑﻮد اﻣﻮاﻟﯽ ﮔﺮد آورد و ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ دوﯾﺴﺖ ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن
ﺑﺮای ﺳﻠﻄﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﻋﺬر ﺧﻮاﺳﺖ ،در ﺿﻤﻦ از ﺳﻠﻄﺎن ﺑﺮای اﺳﺘﺮداد ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺘﺶ
اﺳﺘﻤﺪاد ﮐﺮد ﺳﻠﻄﺎن ﻧﯿﺰ ﺧﻮاھﺶ او را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.
وﻟﯽ روﻣﺎﻧﻮس ﭼﻨﺪی ﺑﻌﺪ در ﯾﮏ ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن او و رﻗﯿﺐ وی در ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻮد ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد و اﺳﯿﺮ ﺷﺪ و در زﻧﺪان او درﮔﺬﺷﺖ.
اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ »ﻣﻼزﮐﺮد« ﺑﻮد.

ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻣﭙﺮاﻃﻮری اﺳﻼم در آﺳﯿﺎی ﺻﻐﯿﺮ
ﺷﮑﺴﺖ »ﻣﻼزﮐﺮد« دردﻧﺎﮐﺘﺮﯾﻦ ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ دوﻟﺖ روم ﺷﺮﻗﯽ از ﭼﻨﺪ ﻗﺮن ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻃﺮف ﺑﻪ آن ﻣﺒﺘﻼ ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮ را در ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺷﮑﻮه و ﺟﻼل آن ﺑﺮ ﺟﺎی
ﮔﺬارد ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺷﯿﺮازهی اﻣﭙﺮاﻃﻮری را از ھﻢ ﮔﺴﯿﺨﺖ.
اﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻣﭙﺮاﻃﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﻗﻠﺐ آﺳﯿﺎی ﺻﻐﯿﺮ ﻓﺮاھﻢ
ﺳﺎﺧﺖ .زﯾﺮا اﻟﺐ ارﺳﻼن ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﯾﮑﯽ از ﻋﻤﻮزادﮔﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺳﻠﻤﺎن
ﻗﺘﻠﻤﺶ« ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﺘﺼﺮﻓﺎت آﺳﯿﺎی ﺻﻐﯿﺮ ﻣﻨﺼﻮب داﺷﺖ ،و اﯾﻦ اﻣﯿﺮ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺘﺼﺮﻓﺎت ﺧﻮد را ﺗﺎ ﻧﺰدﯾﮏ درﯾﺎی ﻣﺮﻣﺮه و ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎی ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ
دھﺪ ،و »اﻧﻄﺎﮐﯿﻪ« را ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻗﺮن در دﺳﺖ روم ﺑﻮد از ﺗﺴﻠﻂ آنھﺎ ﺧﺎرج ﺳﺎزد ،و
»ﻗﻮﻧﯿﻪ« را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﻼﻣﯽ روم درآورد .ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮ اھﻤﯿﺖ ﻗﻮﻧﯿﻪ
اﻓﺰوده ﺷﺪ و ﺗﺎ ﺣﺪود دو ﻗﺮن ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻮد ،و در ﺟﻨﮓھﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﮫﻤﯽ را ﺑﺎزی
ﮐﺮد.
اﻟﺐ ارﺳﻼن دو ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ »ﻣﻼزﮐﺮد« ﻋﺎزم ﻓﺘﺢ ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن ﺑﻮد ،ﺑﻪ واﺳﻄﻪ
زﺧﻤﯽ ﮐﻪ از ﺿﺮﺑﺖ ﯾﮑﯽ از اﻓﺮاد ﺷﻮرﺷﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﺮداﺷﺖ ،درﮔﺬﺷﺖ ) (۱۰۷۳و
ﻓﺮزﻧﺪش ﻣﻠﮑﺸﺎه ﺑﻪ ﺟﺎی او ﻧﺸﺴﺖ.
در زﻣﺎن ﻣﻠﮑﺸﺎه ﻧﯿﺰ ﻓﺘﻮﺣﺎت ﺳﻼﺟﻘﻪ در ﻗﻠﻤﺮو روم ﺷﺮﻗﯽ و ﭘﺎﯾﮕﺎهھﺎی ﺷﺎم
اﺳﺘﻤﺮار داﺷﺖ .ﭼﯿﺰی ﻧﮕﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﺳﻼﺟﻘﻪ آﺳﯿﺎی ﺻﻐﯿﺮ را در ﺟﻨﻮب ﻣﺘﺼﺮف ﺷﺪﻧﺪ و
داﺋﺮهی ﻗﺪرت ﺧﻮد را ﺗﺎ ﺷﺎم و ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﮔﺴﺘﺮش دادﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﺑﺮ دوﻟﺖ روم ﺷﺮﻗﯽ واﻗﻊ ﺷﺪ ،در اروﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻤﯿﻖﺗﺮﯾﻦ
زﺧﻢ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪ و اﯾﻦ ﻓﮑﺮ را ﺑﻮﺟﻮد آورد ﮐﻪ ﻋﻨﻘﺮﯾﺐ ﺳﯿﻞ ﻓﺘﻮﺣﺎت اﺳﻼﻣﯽ دوﻟﺖ روم
ﺷﺮﻗﯽ را ﺗﮫﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﻣﺎﻧﻊ ﻣﮫﻤﯽ ھﻢ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﻦ ﺳﯿﻞ وﺟﻮد
ﻧﺪارد.
درﺑﺎر ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ھﻢ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ اروﭘﺎ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ و ﻧﺠﺎت آنھﺎ ﺷﺘﺎب ﻧﮑﻨﺪ،
دوﻟﺖ روم ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﺳﻘﻮط ﻧﻤﻮده و ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﮔﺮدد.

١١٠

ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم

از اﯾﻦ رو ﻗﯿﺼﺮ »ﻣﯿﺨﺎﺛﯿﻞ« ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهای ﻓﺮﺳﺘﺎد و از ﭘﺎپ »ﮔﺮﯾﮕﻮری ھﻔﺘﻢ« ﺗﻘﺎﺿﺎی
ﻣﺪد و ﯾﺎری ﻧﻤﻮد ،ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﻧﻘﺎش و اﺧﺘﻼﻓﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺷﺮﻗﯽ و ﻏﺮﺑﯽ وﺟﻮد
داﺷﺖ ﭘﺎپ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ دوﻟﺖ روم ﺷﺮﻗﯽ را از ﺧﻄﺮ ﺳﻘﻮط ﻧﮕﺎه داﺷﺖ و آن را ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﻧﻤﻮد.
ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﭘﺎپ ﺳﭙﺎه ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای اﻋﺰام ﺑﻪ آﺳﯿﺎی ﺻﻐﯿﺮ ﺑﺴﯿﺞ ﻧﻤﻮد .وﻟﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﭼﻨﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ اﻧﺠﺎم ﻣﻨﻈﻮر وی ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻗﯿﺼﺮ »اﻟﮑﺴﯿﻮس ﮐﻮﻣﻨﯿﻨﻮس« ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ »ﻣﯿﺨﺎﺋﯿﻞ« ﺑﺎرھﺎ ﻓﺮﯾﺎد ﺗﻀﺮعآﻣﯿﺰ ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﮔﻮش اﻣﺮای اروﭘﺎ و ﭘﺎپ »اورﺑﺎن دوم« ﮐﻪ ﺑﺮ ﺟﺎی ﭘﺎپ ﮔﺮﯾﮕﻮری ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد،
رﺳﺎﻧﯿﺪ.
ﺳﯿﺮ ﺣﻮادث در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽھﺎی ﺑﺰرﮔﯽ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺖ؛ زﯾﺮا
ھﻨﻮز ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل از واﻗﻌﻪ »ﻣﻼزﮐﺮد« ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزان اﻧﺪﻟﺲ و »ﻣﺮاﺑﻄﯿﻦ«
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻗﻮای ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ را در ﺟﻨﮓ ﻣﺸﮫﻮر »زﻻﻗﻪ« ﺑﺴﺎل  ۴۷۹ھـ  ۱۰۸۶م ﺑﻪ
ﮐﻠﯽ درھﻢ ﺑﺸﮑﻨﻨﺪ.
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻧﯿﺮوھﺎی اﺳﻼم و ﺑﺮﺗﺮی آنھﺎ ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ،ﺑﯽﺗﺎﺑﯽ و ھﺮاس ﻧﺼﺮاﻧﯿﺖ را ﺑﻪ ﺣﺪ
اﻋﻼ رﺳﺎﻧﯿﺪ و ﺑﯿﺶ از ھﻤﻪ ﺑﺮ ﻧﺎﻟﻪ دوﻟﺖ روم ﺷﺮﻗﯽ اﻓﺰود.
دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺎپ در اﯾﻦ اوﻗﺎت ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺟﻨﮓھﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ و
ﺑﺴﯿﺞ ﻗﻮای ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ آن ﺑﻮد.
ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ و ﮐﻠﯿﺴﺎ وﺟﻮد »اورﺑﺎن دوم« را ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮد
داﻧﺴﺖ ،و دﯾﺮی ﻧﭙﺎﺋﯿﺪ ﮐﻪ آﺗﺶ ﺟﻨﮓھﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ ﻣﯿﺎن ﺷﺮق و ﻏﺮب و اﺳﻼم و
ﻧﺼﺮاﻧﯿﺖ روﺷﻦ ﮔﺸﺖ.

اﻧﮕﯿﺰۀ ﺟﻨﮓﻫﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ
اﻧﮕﯿﺰهی »ﺻﻠﯿﺒﯽﮔﺮی« از ﭘﯿﮑﺎرھﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرﺧﺎن ﺑﻪ آن ﻧﺎم »ﺟﻨﮓھﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ«
دادهاﻧﺪ ،از ﻟﺤﺎظ زﻣﺎن ﻗﺪﯾﻢﺗﺮ و از ﺣﯿﺚ ﻣﺪت وﺳﯿﻊﺗﺮ اﺳﺖ .اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺻﻠﯿﺒﯽﮔﺮی
ﺑﺮاﺳﺎس ﮐﺸﻤﮑﺶ ﻣﯿﺎن اﺳﻼم و ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ اﺳﺘﻮار ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﮑﺮ از ﺟﻨﺒﺶ اﺳﻼم
ﺑﺮای ﻓﺘﺢ ﻣﻤﺎﻟﮏ در ھﻤﺎن ﻋﺼﺮ اول اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﮓھﺎی
ﺻﻠﯿﺒﯽ ﺗﺎ آﺧﺮ ﻗﺮن ﯾﺎزدھﻢ ﻣﯿﻼدی ھﻨﻮز آﻏﺎز ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،و اوﻟﯿﻦ ﻧﺒﺮد ﺻﻠﯿﺒﯽ در
دﺷﺖھﺎی ﺷﺎم روی ﻧﺪاده ﺑﻮد.
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ آﻏﺎز ﺟﻨﮓھﺎی واﻗﻌﯽ ﺻﻠﯿﺒﯽ را ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اواﺋﻞ ﻗﺮن ھﺸﺘﻢ ﻣﯿﻼدی
ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﭙﺎه اﺳﻼم در ﭘﺎی دﯾﻮارھﺎی ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ،ﻏﺮب را ﺗﮫﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﺷﻐﺎل ﻣﯽﮐﺮد،
در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﻼم از اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی دﺷﺖھﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ و ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ و ﻣﻠﻞ
ﺷﻤﺎل اروﭘﺎ را در ﻣﻌﺮض ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻗﺮار داد.
آری ،از اواﺋﻞ ﻗﺮن ھﺸﺘﻢ ﻣﯿﻼدی ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ اھﻤﯿﺖ ﺧﻄﺮی ﮐﻪ آن را از ﻧﺎﺣﯿﻪ
ﺟﮫﺶ اﺳﻼم و ﭘﯿﺮوزی آن در ﺟﻨﻮب ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،درک ﮐﺮد ،اﯾﻦ ﺟﻨﮓھﺎ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن
ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ و اﺳﻼم در ﮐﻨﺎر رود »ﻟﻮار« و ﺑﯿﻦ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ و ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﯽ در ﺳﺎﺣﻞ رود
»راﯾﻦ« در ﮔﺮﻓﺖ ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻤﮑﺶ ﻣﺼﯿﺒﺖﺑﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ رﻧﮓ »ﺻﻠﯿﺒﯽ«
درآﻣﺪ.
ﺟﻨﮓھﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻗﺮن ﺑﻌﺪ از آن در دﺷﺖھﺎی ﺷﺎم و ﻣﺼﺮ ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و
اروﭘﺎﺋﯿﺎن در ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺰدﯾﮏ ﯾﮏ ﻗﺮن و ﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ،ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮی
از اﯾﻦ ﮐﺸﻤﮑﺶ و ﺗﺼﺎدم ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺒﻮد.
در وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﺎخ ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺖ اﻣﭙﺮاﻃﻮری روم در ھﻢ ﻣﯽرﯾﺨﺖ ،و اﺳﻼم از ﺛﻤﺮات ﺧﻮد
ﺑﮫﺮه ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﻓﺘﻮﺣﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﮔﺸﻮدن اﻗﻄﺎر و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺘﺼﺮﻓﺎت ﺧﻮد ﻣﺘﻮﻗﻒ
ﻧﻤﯽﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻓﺘﻮﺣﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻨﻈﻮری ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ و ﺑﺰرگﺗﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از
ﺗﺤﻘﻖﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﯿﺎدت و ﺑﺮﺗﺮی ﺟﻨﺒﮥ ﻣﻌﻨﻮی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼم در ﮐﻨﺎر ﺗﺴﻠﻂ
ﺳﯿﺎﺳﯽ آن.
ﺳﭙﺎھﯿﺎن اﺳﻼم ،در آن ھﻨﮕﺎم ﮐﻪ آھﻨﮓ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﻧﻤﻮد ،و در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺳﻠﺴﻠﻪ

١١٢

ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم

ﺟﺒﺎل »ﭘﯿﺮﻧﻪ« ﮔﺬﺷﺖ و ﺟﻨﻮب ﻓﺮاﻧﺴﻪ را اﺷﻐﺎل ﮐﺮد ،در ﺻﺪد ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر
ﻋﺎﻟﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻋﻤﻞ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ.
وﻟﯽ اﺳﻼم از ﻣﻘﺎﺑﻞ دﯾﻮارھﺎی ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﺴﺖ ،ﺳﭙﺲ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﮫﯿﺪان
)در ﺧﺎک ﻓﺮاﻧﺴﻪ( از ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻮﯾﺎن ﻋﻘﺐﮔﺮد ﻧﻤﻮد ،ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﯽ ﻧﯿﺰ در ھﻤﺎن اوﻗﺎت ﺑﻪ
ﻣﺎورای »راﯾﻦ« ﺑﺮﮔﺸﺖ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ و ﺷﻤﺎل اروﭘﺎ از ﺧﻄﺮ ﻧﺎﺑﻮدی ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺖ ،و ھﺮﮔﺎه اﯾﻦ ﺧﻄﺮ
اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﺪ ،ﺧﻮد را آﻣﺎده دﻓﺎع ﻣﯽﮐﺮد .از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﻧﺎﺣﯿﮥ ﻏﺮب ﺑﻪ
ﺻﻮرت دژ اروﭘﺎ و ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ درآﻣﺪ .ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ دوﻟﺖ روم ﺷﺮﻗﯽ )ﺑﯿﺰاﻧﺲ( و
ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ در ﺷﺮق دژ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺑﻮد ،و آن را از ﺣﻤﻼت و ﺟﻨﺒﺶھﺎی اﺳﻼم ﺣﻔﻆ
ﻣﯽﮐﺮد.
ﻧﺼﺮاﻧﯿﺖ »ﺷﺎرل ﻣﺎرﺗﻞ« ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮاﻧﺴﻪ را ﻗﮫﺮﻣﺎن »ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﮫﯿﺪان« و ﻣﺪاﻓﻊ و
ﻧﺠﺎتدھﻨﺪۀ آن از ﭼﻨﮓ اﺳﻼم ،و ﺗﺴﻠﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ و دﯾﻨﯽ ﻗﺮآن ﻣﯽداﻧﺪ.
ﭘﺴﺮ او »ﺷﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ« ﻧﯿﺰ ﺑﻌﺪ از وی در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ رﻧﮓ آﺷﮑﺎر دﯾﮕﺮی ﺑﻪ
ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ .ﭼﻪ وی ﻗﺒﺎﺋﻞ ﺑﺖﭘﺮﺳﺖ را ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﺮق ﻋﻘﺐ زد» .ﺳﺎﮐﺴﻮنھﺎ« و
»ﺑﻮھﻤﯽھﺎ« و ﻟﻮﻣﺒﺎدرھﺎ« را ﻣﺠﺒﻮر ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ .اﺳﻼم را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن
ﺳﻮی ﺟﺒﺎل ﭘﯿﺮﻧﻪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ.
ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﻧﺰدﯾﮏ دو ﻗﺮن اﮐﺘﻔﺎ ﺑﻪ دﻓﺎع از ﺧﻮد ﻣﯽﻧﻤﻮد .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﺰرگ
اﺳﻼم ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺷﺪ و در ﻗﺮن دھﻢ ﻣﯿﻼدی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ دوﻟﺖھﺎ و اﻣﯿﺮﻧﺸﯿﻦھﺎی ﻣﺘﺨﺎﻟﻒ
درآﻣﺪ ،و ﻗﺪرت ﻗﺒﺎﺋﻞ ﺑﺖﭘﺮﺳﺖ ﻧﯿﺰ در ﺷﺮق اروﭘﺎ از ﻣﯿﺎن رﻓﺖ ،ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﻓﺮﺻﺖ ﯾﺎﻓﺖ
ﮐﻪ در ﻣﻘﺎم ﻣﻌﺎرﺿﻪ ﺑﺎ دوﻟﺖھﺎی اﺳﻼم ﺑﺮآﯾﺪ ،و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﻨﮓھﺎی ﻗﺎﻃﻌﯽ
ﻣﯿﺎن ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن روی داد.
ﻣﺮدم و دوﻟﺖھﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ھﻤﺠﻮار ﺑﻮدﻧﺪ و از ﺟﻨﺒﺶ آنھﺎ ھﺮاس داﺷﺘﻨﺪ.
در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ آنھﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﺟﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﯿﺮﻧﺸﯿﻦھﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و دوﻟﺖھﺎی
ﮐﻮﭼﮏ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ و دوﻟﺖ روم ﺷﺮﻗﯽ.
اﻧﺪﯾﺸﻪی دﯾﻨﯽ ﺗﻨﮫﺎ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺟﻨﮓھﺎ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻃﻤﻊ ﭘﯿﺮوزی و ﺗﺴﻠﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ و
آزادیھﺎی ﻣﻠﯽ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ در آن ﻣﺪﺧﻠﯿﺖ داﺷﺖ ،و ھﻤﯿﻦ اﻣﻮر ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﮓھﺎ را ﺳﺮ
و ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯽﺑﺨﺸﯿﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻼوه ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﺎ دﻋﻮت و ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺧﻮد ﺑﺮ اﮐﺜﺮ اﯾﻦ ﺟﻨﮓھﺎی ﻣﺸﺮوع ،ﻧﻈﺎرت
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داﺷﺖ و ﺑﻪ آن رﻧﮓ ﺻﻠﯿﺒﯽ و ﺟﻨﺒﻪی دﯾﻨﯽ ﻣﯽداد ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺎﺑﻮدی دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد ﯾﺎ
ﺑﺮای ﻧﮕﺎھﺪاری اﻣﺎﮐﻦ ﻣﻘﺪﺳﻪ.
ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺟﻨﮓھﺎ را اﻧﮕﯿﺰهی دﯾﻨﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽداد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ روﻧﻖ ﺑﮫﺘﺮی ﺑﻪ
آن ﺑﺪھﺪ و در ﻇﺎھﺮ اﻧﮕﯿﺰهی دﯾﮕﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آنھﺎ ﮐﻪ
ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﭘﺮﭼﻢ دﯾﻨﯽ ﺑﺴﯿﺞ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺎدی و اﻏﺮاض دﻧﯿﻮی
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎداش آﺧﺮت و ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﻓﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺷﻮر دﯾﻨﯽ و ﻓﺮﯾﻀﻪی ﺟﮫﺎد در ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺑﻪ آن درﺟﻪ ﮐﻪ در اﺳﻼم
ﺑﻮد ،ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد.
در ﻗﺮون اوﻟﯿﻪ اﺳﻼم ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎرھﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺮ ﻣﺤﻮر ﻓﺘﻮﺣﺎت اﺳﻼﻣﯽ و ﻗﺪرت و
ﺳﺮﻋﺖ آن و ﭘﯿﺮوزی اﺳﻼم و ﺗﺼﺮف ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ روم ﺷﺮﻗﯽ و ﮐﺸﻮر اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ دور
ﻣﯽزد.
وﻟﯽ اﯾﻦ ﺟﻨﮓھﺎ در اروﭘﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ از ﭼﻨﺪ ﺟﻨﺒﺶ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﯽﮐﺮد،
و ھﯿﭽﮕﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻨﺒﺶھﺎی ﺑﺰرگ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻋﺮب و آﺳﯿﺎ و اﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﻪ
وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ ،در ﻧﯿﺎﻣﺪ ،و ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ ﻓﺘﻮﺣﺎت ﺑﺰرگ ﻧﻈﺮ آﻧﭽﻪ دوﻟﺖ اﺳﻼم در ﺑﻐﺪاد و
ﻣﺼﺮ و اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﺪان دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ ،ﻧﮕﺮدﯾﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺻﻠﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﮫﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﺗﺮی
داﺳﺖ؛ زﯾﺮا اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ از ﻗﺮنھﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﺟﮫﻞ و ﺑﯽﺧﺒﺮی و ﺧﻮی ﻗﺒﯿﻠﻪای ﺑﻪ
ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد ﻃﺒﻘﻪ ﺣﺎﮐﻤﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﮐﺘﻔﺎ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ رواﺑﻂ ﻗﻮﻣﯽ و ﻗﺒﯿﻠﻪای ﻣﯽﻧﻤﻮد.
ﺷﻮر دﯾﻨﯽ در ﻏﺮب ﮐﻤﺘﺮ از ﺷﺮق ﺑﻮد ،و ﻣﺎدهی اﺻﻠﯽ آن ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﻠﯿﺴﺎ زﻣﯿﻨﻪ
ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺖ .ھﻤﯿﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺪان ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﺑﺪون اﺷﮑﺎل ﺟﻤﻌﯿﺖ زﯾﺎدی داوﻃﻠﺐ ﺑﺴﯿﺞ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﻏﺮﺑﯽ ،ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ در ﺟﻨﮓھﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ در دﺷﺖھﺎی دور دﺳﺖ
ﺷﺎم دﻧﺒﺎل ﻏﻨﯿﻤﺖ و ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮ دوﻟﺖھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﮔﺸﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ در اواﺳﻂ ﮐﺎر ﻧﯿﺰ
ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪ ھﻤﯿﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ را داﺷﺖ.
ﺟﻨﺒﺶ ﺻﻠﯿﺒﯽﮔﺮی در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﯾﮏ ﻗﺮن ﻗﺒﻞ از ﻣﺠﻠﺲ »ﮐﻠﯿﺮﻣﻮن« و دﻋﻮت ﭘﺎپ
»اورﯾﺎن« روم ﺑﺮای ﺟﻨﮓھﺎی ﺑﺰرگ ﺻﻠﯿﺒﯽ ﺑﻮد .در واﻗﻊ ﺣﻤﺎﺳﻪ دﯾﻨﯽ از ھﻤﺎن زﻣﺎن
ﺟﻨﮓ اﺳﻼم ﺑﺎ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ رﻧﮓ ﻋﻤﯿﻘﯽ از ﺗﻌﺼﺐ داﺷﺖ .ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻧﯿﺰ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
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ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻤﺎل راﻧﺪه ﺷﺪ و ﺑﻪ ﮐﻮهھﺎی »ﭘﯿﺮﻧﻪ« و »اﻟﺘﺮﯾﺎس« ﭘﻨﺎه ﺑﺮد ھﻤﯿﺸﻪ در ﺻﺪد
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻨﻮب ﻣﯿﮫﻦ ﺧﻮد را از ﭼﻨﮓ اﺳﻼم درآورد.
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺟﮫﺖ اﻣﯿﺮﻧﺸﯿﻦھﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ در ھﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻗﻮﻣﯽ
ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدﻧﺪ و ھﺮ وﻗﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آنھﺎ را از ﺟﻨﻮب ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ در
اﻃﺮاف ﮐﻠﻤﻪی »دﯾﻦ« ﮔﺮد ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ را ﻣﺎ از آﻧﭽﻪ در زﻣﺎن »اﻟﻨﺎﺻﺮ ﻟﺪﯾﻦ اﻟﻠﻪ« ) ۳۵۰ – ۳۰۰ھـ( و ﺣﺎﺟﺐ
ﻣﻨﺼﻮر ) (۳۹۳ – ۳۶۶ﮔﺬﺷﺖ و اﺳﻼم ﺑﺎ ﺷﺪت اﺳﭙﺎﻧﯿﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ را ﻋﻘﺐ زد و در
ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻗﻠﻌﻪھﺎ و دژھﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﭘﺮداﺧﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ درک ﮐﻨﯿﻢ.
و ﻧﯿﺰ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻧﺒﻮه ﺑﺮﺑﺮھﺎی ﺷﻤﺎل اﻓﺮﯾﻘﺎ در زﯾﺮ ﭘﺮﭼﻢ »ﻣﺮاﺑﻄﯿﻦ« و ﭘﺲ از آنھﺎ
»ﻣﻮﺣﺪﯾﻦ« ﺑﺮای ﻧﺠﺎت اﻧﺪﻟﺲ )اﺳﭙﺎﻧﯿﺎی اﺳﻼﻣﯽ( از ﺧﻄﺮ ﻧﺎﺑﻮدی و از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺟﮫﺎد وارد اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺷﺪﻧﺪ ،اﯾﻦ اﻧﻔﺠﺎر اﺳﻼﻣﯽ ،اﻣﯿﺮﻧﺸﯿﻦھﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ را ﺳﺨﺖ ﺑﻪ
وﺣﺸﺖ اﻧﺪاﺧﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی از ﺗﻌﺼﺐ دﯾﻨﯽ آنھﺎ را ﺗﮑﺎن داد و از
ھﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﺧﻮد ﯾﺎری ﺧﻮاﺳﺖ.
ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﺳﯿﻞ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻧﻮرﻣﺎﻧﺪی و اﮐﻮاﺗﯿﻦ و ﺑﺮﮔﻮﻧﯽھﺎ و ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﻪھﺎی
ﻣﺠﺎھﺪ ﻣﺴﯿﺤﯽ از ﺷﮫﺮھﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﺒﺎل ﭘﯿﺮﻧﻪ را اﺷﻐﺎل ﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﻌﯽ داﺷﺘﻨﺪ
»ﺻﻠﯿﺐ« را ﻧﺠﺎت دھﻨﺪ ،و ھﺮﮐﺪام ﻧﯿﺰ ﺳﮫﻢ ﺧﻮد را از ﻏﻨﺎﺋﻢ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻪ ﭼﻨﮓ آورﻧﺪ.
» ُرم« ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ھﻤﯿﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﮑﺎن ﺧﻮرد و ﭘﺎپ »ﮔﺮﯾﮕﻮری ھﻔﺘﻢ« ﺑﻪ داوﻃﻠﺒﺎن
»رم« اﺟﺎزه داد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم دﯾﻦ ﺟﻨﮓ را آﻏﺎز ﮐﻨﻨﺪ و در اراﺿﯽ ﻣﻔﺘﻮﺣﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﺎپ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺎپ ﺑﻪ ھﺮ ﺟﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺑﺮ ﺿﺪ اﺳﻼم
راه ﻣﯿﺎﻧﺪاﺧﺖ رﻧﮓ دﯾﻨﯽ ﻣﯽداد.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻃﻤﻊ دﻧﯿﺎ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺎدی در زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪی اﯾﻦ ﺷﻮر
دﯾﻨﯽ ﮐﻪ زﻋﻤﺎء آﺗﺶ آن را در دلھﺎی ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن و داوﻃﻠﺒﺎن روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺟﺎ
ﮐﺮده ﺑﻮد.
) (١
ﻣﺜﻼ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﺑﻌﻀﯽ از ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﺟﺴﻮر ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻤﭙﯿﺎدور ﮔﺎھﯽ در
ﺟﺒﮫﻪ ﻣﺴﯿﺤﯽ و زﻣﺎﻧﯽ در ﺻﻒ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪ .و ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﺎﺗﺤﯿﻦ در

 -Cidel Campeador -١او ھﻤﺎن »اﻟﺪون ردرﯾﮕﻮری ﺑﺒﺎر« ﺳﻮاره ﻧﻈﺎم ﻧﺎﻣﯽ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﺳﺖ .وی در
ﺳﺎل  ۱۰۹۹ﻣﯿﻼدی درﮔﺬﺷﺖ .در ﻓﺼﻞ آﯾﻨﺪه از وی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺨﻦ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮔﻔﺖ.
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اراﺿﯽ ﻣﻔﺘﻮﺣﻪ اﮐﺘﻔﺎ ﺑﻪ ﺟﻤﻊآوری ﻏﻨﺎﺋﻢ و ﮐﺸﺘﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ
از ﻋﺎدات ﻣﻠﺖ ﻣﻐﻠﻮب و آداب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آنھﺎ ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﻮده و آن را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ!
در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺗﻤﺎم ﻃﺒﻘﺎت از ھﺮ ﻗﺴﻤﺖ زﻣﯿﻦ ﮐﻪ از دﺳﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺧﺎرج
ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﺰرﮔﺎن ﺗﯿﻮلھﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ﻣﺮدم ﻣﺘﻮﺳﻂ رو ﺑﻪ
ﺷﮫﺮھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽآوردﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺛﺮوت و ﻧﻌﻤﺖھﺎی آن ﻓﻘﺮ ﺳﺎﺑﻖ و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﺧﻮد را
ﺟﺒﺮان ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺮدم ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﮐﺸﺎورزان ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﻮی درهھﺎی زﯾﺒﺎ و اراﺿﯽ ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰ و
ﭘﺮﻧﻌﻤﺖ آن روی ﻣﯽآوردﻧﺪ ﺗﺎ از ﺑﯿﺎﺑﺎنھﺎی ﺧﺸﮏ و ﻧﻘﺎط ﺑﯽآب و ﻋﻠﻒ ﺷﻤﺎل آﺳﻮده
ﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﺴﯿﺞ اروﭘﺎ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺎ اﺳﻼم
اﯾﻦ ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻪ آﺗﺶ ﮐﺸﻤﺶ داﺋﻤﯽ ﻣﯿﺎن اﺳﻼم و ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ را روﺷﻦ
ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ ،ھﻤﺎن ﻋﻮاﻣﻞ و ﻋﻠﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺟﻨﮓھﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺮق ﮐﺮد.
ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﻧﻔﺠﺎر اﺳﻼﻣﯽ در زﻣﺎن دوﻟﺖھﺎی اﺳﻼﻣﯽ »ﻣﺮاﺑﻄﯿﻦ« و »ﻣﻮﺣﺪﯾﻦ«
ﺷﻤﺎل اﻓﺮﯾﻘﺎ ،اﺳﭙﺎﻧﯿﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ را ﺗﮫﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﺷﻐﺎل ﻣﯽﮐﺮد ،و ﺣﻤﺎﺳﻪ ﺳﺮاﺋﯽ و ﺷﻮر
ﻣﻠﺖ ﺷﻤﺎل را ﺑﺮ ﻣﯽاﻧﮕﯿﺨﺖ ،ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﻧﯿﺰ اﻧﻔﺠﺎر اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﺸﺮق ﺑﺮ ﺑﯽﺗﺎﺑﯽ
ً
ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻧﺎراﺣﺘﯽھﺎی دوﻟﺖ روم ﺷﺮﻗﯽ ﮐﻪ ﭘﻨﺎھﮕﺎه ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ در ﻣﺸﺮق
ﺑﻮد ،ﻣﯽاﻓﺰود و آنھﺎ را ﺑﻪ ھﯿﺠﺎن ﻣﯽآورد.
در آن ﻣﻮﻗﻊ اﺳﻼم ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی ﺗﺎزه و ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ ﺑﻮد ،ﻣﯽدرﺧﺸﯿﺪ.
ﺣﻤﻼت ﺳﻠﺠﻮﻗﯿﺎن و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﺘﻮﺣﺎت آنھﺎ در زﻣﺎن آ ﻟﺐ ارﺳﻼن و ﻣﻠﮑﺸﺎه )– ۴۵۵
 ۴۸۵ھـ( در اراﺿﯽ روم ﺷﺮﻗﯽ و ﺳﺎﺣﻞ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ،زﻧﮕﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﻨﮓھﺎی
ﺻﻠﯿﺒﯽ را ﺑﻪ ﺻﺪا درآورد.
اﯾﻦ ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﻣﯿﺮاث دوﻟﺖ ﻋﺒﺎﺳﯽ را ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﺮده ،ارﻣﻨﺴﺘﺎن و آﺳﯿﺎی ﺻﻐﯿﺮ و
ﺷﺎم را در ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ رﺑﻊ ﻗﺮن اﺷﻐﺎل ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺳﭙﺎھﯿﺎن
دوﻟﺖ ﺑﯿﺰاﻧﺲ را در ﻧﺒﺮد ﻣﻼزﮐﺮد ) ۱۰۷۱ – ۴۶۳م( ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،و در ﮐﻨﺎر دوﻟﺖ
ﺑﺰرگ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﺳﻨﺪ و ﻓﺮات ،ﺳﻠﻄﻨﺖ روم اﺳﻼﻣﯽ را ﻧﯿﺰ در آﺳﯿﺎی ﺻﻐﯿﺮ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و
ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺣﺪود اﻣﭙﺮاﻃﻮری آنھﺎ ﺗﺎ آبھﺎی درﯾﺎی ﻣﺮﻣﺮه و ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ اﻣﺘﺪاد
ﯾﺎﻓﺖ.
ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﻧﯿﺰ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﺧﻄﺮ روزاﻓﺰون ،ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﻣﻠﻞ ﻏﺮب ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه
زاﺋﺮاﻧﺶ ﮐﻪ اﻣﺎﮐﻦ ﻣﻘﺪﺳﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ را زﯾﺎرت ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﯿﺰ از ﻣﻈﺎﻟﻢ ﻓﺎﺗﺤﯿﻦ و ﺗﺤﮑﻢ
آنھﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺼﺮاﻧﯿﺖ و ﺷﻌﺎﺋﺮ آنھﺎ ،ﺻﺪا ﺑﻪ ﻧﺎﻟﻪ و ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ.
در آن ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺮدی در رأس ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻗﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ از ﻋﺰم و ھﻮش ﻓﺮاوان ﺑﺮﺧﻮردار
ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﺮد »ھﻠﺪﺑﺮاﻧﻪ« ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﮔﺮﯾﮕﻮری ھﻔﺘﻢ« ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﭘﺎﭘﯽ ﺟﻠﻮس ﮐﺮد.
»ﺧﻄﺮ ﺟﺪﯾﺪ ،ﭘﺎپ را ﺑﻪ وﺣﺸﺖ اﻧﺪاﺧﺖ و ﭼﻨﯿﻦ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ دوﻟﺖ روم ﺷﺮﻗﯽ را ﮐﻪ
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ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اروﭘﺎ از ﺣﻤﻼت ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺳﺪ ﺳﺪﯾﺪی در ﺷﺮق ﺑﻮد ،ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﺟﻨﮓ از
ﺧﻄﺮ ﻧﺎﺑﻮدی ﻧﮕﺎه دارد.
ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎپ از ﻋﻤﻮم اﻣﺮای اروﭘﺎ دﻋﻮت ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﺎری و ﮐﻤﮏ او ﺑﺸﺘﺎﺑﻨﺪ.
وﻟﯽ ﭘﺎپ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ھﻮش و ﺣﺰﻣﯽ ﮐﻪ داﺷﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ آن ﺣﻤﺎﺳﻪ ﭘﺮﺷﻮر را ﮐﻪ روح
ﺣﻤﻼت ﺻﻠﯿﺒﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ اﺳﻼم ﺑﻮد ،در اﻣﺮای اروﭘﺎ و ﻣﺮدم ﭘﺪﯾﺪ آورد.
ﭘﺎپ ﻣﺮدد ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮود ﯾﺎ اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻮرﻣﺎنھﺎ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
در ﺟﻨﻮب اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﻣﯽزﯾﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺟﮫﺖ دﻋﻮت وی ﻧﺘﯿﺠﻪای ﺑﻪ ﺑﺎر ﻧﯿﺎورد ،و ﺟﺰ
ﻋﺪهای از ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﺟﺴﻮر ﮐﺴﯽ دﻋﻮت او را اﺟﺎﺑﺖ ﻧﮑﺮد.
ﭘﺎپ »اورﺑﺎن دوم« ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ وی وﻇﯿﻔﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎپ ﮔﺮﯾﮕﻮری ھﻔﺘﻢ را زﻧﺪه
ﻧﮕﺎه دارد و آن را ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻤﻞ درآورد .اورﺑﺎن روﺣﺎﻧﯽ ﭘﺮﺷﻮر و ھﻮﺷﻤﻨﺪی ﺑﻮد .او
ﺗﻨﮫﺎ از اﻣﺮا و رؤﺳﺎ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺎورد ،ﺑﻠﮑﻪ از ﻣﺮدم ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭘﯿﮑﺎر ﻣﻘﺪس
ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻮﯾﻨﺪ.
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دﻋﻮت او را ﺑﻪ اﻃﻼع ﻋﻤﻮم ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ راھﺐ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ھﻤﺸﮫﺮی
او ﺑﻪ ﻧﺎم »ﭘﻄﺮس زاھﺪ« ﺑﻮد ﮐﻪ از داﻋﯿﺎن و ﻣﺒﻠﻐﺎن ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ.
اﯾﻦ راھﺐ در ﺳﺎل ) ۱۰۹۳م( اﻣﺎﮐﻦ ﻣﻘﺪﺳﻪ را در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ زﯾﺎرت ﻧﻤﻮد ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ
اروﭘﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و زﻧﻨﺪهﺗﺮﯾﻦ داﺳﺘﺎنھﺎ از ﻣﻈﺎﻟﻢ ﺳﻠﺠﻮﻗﯿﺎن و ﺑﯽﺣﺮﻣﺘﯽ آنھﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻗﺒﺮ ﻣﺴﯿﺢ را ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮد.
ﺧﻮاه ﮔﻔﺘﻪھﺎی اﯾﻦ راھﺐ راﺳﺖ ﺑﻮد ﯾﺎ ادﻋﺎ و ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ھﺮﭼﻪ ﺑﻮد ،اﯾﻦ ﻧﻘﻞھﺎ و دﻋﻮت
وی از ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﮫﻤﯽ در ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ ﺗﻌﺼﺐ ﻋﻤﻮﻣﯽ داﺷﺖ.
ﭘﻄﺮس زاھﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺎ ﺑﺮھﻨﻪ ﺑﻮد و ﻟﺒﺎس زﺑﺮ ﭘﻮﺷﯿﺪه و ﺻﻠﯿﺐ ﺑﺰرﮔﯽ را ﺣﻤﻞ
ﻣﯽﻧﻤﻮد ﺳﻮار اﻻﻏﯽ ﺷﺪه در اﻃﺮاف ﮐﺸﻮرھﺎی اروﭘﺎ ﻣﯽﮔﺸﺖ و ﺑﺮای ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺮدم
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮد .از ﺳﺨﻨﺎن او ﻣﺮدم ﻣﯽﮔﺮﯾﺴﺘﻨﺪ و ﺷﻮر ﻣﺬھﺒﯽﺷﺎن ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ
ﻣﯽﺷﺪ و آﺗﺶ ﻋﻄﺶ آنھﺎ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﺘﻘﺎم و اﺳﺘﺮداد ﻗﺒﺮ ﻣﺴﯿﺢ ﺷﻌﻠﻪور ﻣﯽﺷﺪ.
ﺟﻨﺒﺶ ﺳﻠﺠﻮﻗﯿﺎن در آن زﻣﺎن ﻓﺮوﮐﺶ ﻧﻤﻮده ،و ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻓﻮت ﻣﻠﮑﺸﺎه )(۱۰۹۱
ﻣﯿﻼدی ،ﺳﺎزﻣﺎن دوﻟﺖﺷﺎن ﺑﻪ ھﻢ ﺧﻮرده ﺑﻮد.
وﻟﯽ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﮐﻠﯿﺴﺎ و اﻣﺮای ﻏﺮب اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ آن آراﻣﺶ ﻣﻮﻗﺖ ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ .ﺑﺨﺼﻮص
ﮐﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺬﺷﺘﻪ درﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ھﺮﮔﺎه اﺳﻼم رو ﺑﻪ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ رﻓﺖ ،از ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ
اﻧﻔﺠﺎر ﺷﺪﯾﺪﺗﺮی آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮔﺮدد.

ﺑﺴﯿﺞ اروﭘﺎ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺎ اﺳﻼم
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ﭘﺎپ )اورﺑﺎن( ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻠﻒ ﺧﻮد )ﮔﺮﯾﮕﻮری( ﻻزم ﻣﯽدﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ دوﻟﺖ روم ﺷﺮﻗﯽ
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮد ،ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ دوﻟﺖ ﻻﺗﯿﻨﯽ در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ روی
ﮐﺎر آﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس ﻧﻈﺎرت ﮐﻨﺪ ،و ﻣﺮاﻗﺐ ﺣﻤﻼت اﺳﻼم از ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب و ﺷﺮق
ﺑﺎﺷﺪ ،ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ اﻣﺮا و رؤﺳﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ دﻋﻮت آن را ﻟﺒﯿﮏ ﮔﻔﺘﻨﺪ
و ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻧﺒﻮه ﺧﻮد را ﺑﺴﯿﺞ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺳﯿﻞ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﺮق ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،و از اﯾﻨﺠﺎ ﺳﻠﺴﻠﻪ
ﺟﻨﮓھﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﻨﮓھﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ،آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻃﻮاﺋﻒ ﺟﻨﮕﺠﻮی اروﭘﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ از راه ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ روی ﺑﻪ ﺷﺮق ﻧﮫﺎدﻧﺪ ،و ﭘﺲ از
ﭘﯿﻤﻮدن ﻣﻤﻠﮑﺖ روم اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﺎن ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ در آﺳﯿﺎی ﺻﻐﯿﺮ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ،
در ﻣﺎه رﺑﯿﻊ اﻻول ﺳﺎل  ۴۹۱ھـ در ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺻﻮب ﺳﻮرﯾﻪ و ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ.
در آن ھﻨﮕﺎم ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ در ﻣﺸﺮق ﻋﺎﻟﻢ اﺳﻼم راه را ﺑﻪ روی اﯾﻦ ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ھﻤﻮار
ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ.
دوﻟﺖ ﻓﺎﻃﻤﯽ ﻣﺼﺮ ﮐﻪ ﻗﺮﯾﺐ ﯾﮏ ﻗﺮن داﻣﻨﮥ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮد را ﺗﺎ ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺎم و
آﺳﯿﺎی ﺻﻐﯿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺑﻮد ،دﭼﺎر ﻓﺘﻮر و اﻧﺤﻼل ﺷﺪه ﺑﻮد .١
ﺗﺮﮐﺎن ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺎﯾﮕﺎهھﺎی ﺷﺎم را از ﻗﻠﻤﺮو ﻓﺎﻃﻤﯿﺎن ﺟﺪا ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت
اﻣﯿﺮﻧﺸﯿﻦھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ درآورده ﺑﻮدﻧﺪ.
اﯾﻦ دوﻟﺖھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﮐﻮﭼﮏ در ﺟﺰﯾﺮه )ﺷﻤﺎل ﻋﺮاق( و ﺷﺎم ،ﺑﺪون ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن
ﻗﻮی ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺧﻄﺮ روزاﻓﺰون آن را ﻧﮕﺎه دارد ،ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
آﺗﺶ دﺷﻤﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﺧﻼﻓﺖ ﻋﺒﺎﺳﯽ و ﻓﺎﻃﻤﯽ ﺑﻐﺪاد و ﻗﺎھﺮه روﺷﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻧﯿﺰ
ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ و ﺿﻌﻒ را در آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ آن را ﺻﺤﻨﻪ ﺟﻨﮓھﺎ و ﺗﺼﺎدم
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻗﺮار داده ﺑﻮد ،ﺷﻌﻠﻪور ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ.
اﯾﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺗﻠﺦ ﺑﺮ ﺻﻠﯿﺒﯽھﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﺒﻮد ،و ھﻤﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺘﺢ ﭘﺎﯾﮕﺎهھﺎ
و ﻣﺮزھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ دﻓﻊ دﺷﻤﻦ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﯿﺶ ﻣﯽروﻧﺪ.
اﻧﻄﺎﮐﯿﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺻﻠﯿﺒﯽھﺎ اﻓﺘﺎد .اﯾﻦ ﺷﮫﺮ ﺑﻌﺪ از
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻤﺘﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎه ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ،ﺑﻪ واﺳﻄﮥ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﻌﻀﯽ از زﻋﻤﺎی
ﻣﺤﻠﯽ ﺳﻘﻮط ﮐﺮد ) ۱۰۹۸م(
 -١ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻨﮕﯿﻦ ﻓﺎﻃﻤﯽھﺎ داﻧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد آﻧﺎن از اﺳﻼم ﺑﮫﺮهای ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﭘﺎ ﺑﻪ ﭘﺎی
دﺷﻤﻦ ﻋﻠﯿﻪ اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ] .ﻣﺼﺤﺢ[
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ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم

ﺻﻠﯿﺒﯽھﺎ ﻣﺪﺗﯽ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﯾﻮارھﺎی ﻃﺮاﺑﻠﺲ )ﺷﻤﺎل ﻟﺒﻨﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ( ﮔﺬراﻧﺪﻧﺪ و در
آﻧﺠﺎ ﻣﯿﺎن آنھﺎ ،ﭘﺎرهای اﺧﺘﻼﻓﺎت ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ .ﺳﭙﺲ ﻋﺰم ﺧﻮد را ﺟﺰم ﻧﻤﻮدﻧﺪ و در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ رھﺒﺮ ﺑﺰرگ آنھﺎ »ﮔﻮدﻓﺮی ﺑﻮﯾﻮن« در رأس آنھﺎ ﺑﻮد ،ﺣﺮﮐﺖ ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺧﻮد را از
ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب و ﺳﺎﺣﻞ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
در آن اوﻗﺎت ﻗﺪرت اﻣﺮای ﺷﺎم از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ ﺑﻪ
ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺗﺪارک آن ﺧﻄﺮ روزاﻓﺰون ﻣﮫﯿﺎ ﺳﺎزﻧﺪ .ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس ﮔﻮھﺮ
درﺧﺸﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﻈﺎر ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﺮد و اﻓﮑﺎرﺷﺎن را
ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽداﺷﺖ .ﺻﻠﯿﺒﯽھﺎ در ﺳﺎل  ۱۰۹۹ﻣﯿﻼدی در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮج و ﺑﺎروی »ﺑﯿﺖ
اﻟﻤﻘﺪس« ﻇﺎھﺮ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس ﭘﯿﺶ از آن ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﮑﯽ از اﻣﺮای
ﺳﻠﺠﻮﻗﯿﺎن ﻗﺮار داﺷﺖ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺻﻠﯿﺒﯽھﺎ آھﻨﮓ ﺷﺎم ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺼﺮ ﮐﻪ
ﻣﺎﻟﮏ ﺷﺮﻋﯽ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻮد ﻓﺮﺻﺖ را ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺷﻤﺮد و ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس
ﻓﺮﺳﺘﺎد و آن را از دﺳﺖ ﺳﻼﺟﻘﻪ ﺑﯿﺮون آورد .ﺳﭙﺲ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »اﻓﺘﺨﺎر اﻟﺪوﻟﻪ« از
ﺟﺎﻧﺐ ﺧﻮد ﺑﺮای آن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮد.
ً
ﺻﻠﯿﺒﯽھﺎ ﻣﺠﺪدا ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮدﻧﺪ .ﺷﮫﺮ ھﻨﻮز ﻓﺎﻗﺪ وﺳﯿﻠﮥ دﻓﺎﻋﯽ
ﻻزم ﺑﻮد! ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس ﭼﮫﻞ روز ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ﺑﺎﻻ
ﺑﺮج و ﺑﺎروی ﺷﮫﺮ ﺻﻠﯿﺒﯽھﺎ را ﻋﻘﺐ ﻣﯽراﻧﺪﻧﺪ .وﻟﯽ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺻﻠﯿﺒﯽھﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻌﺪ از
درھﻢﮐﻮﺑﯿﺪن ﺷﮫﺮ ﺑﺎ ﻣﻨﺠﻨﯿﻖھﺎ و ﺗﯿﺮھﺎ ،ﺑﺮج و ﺑﺎروی ﺷﮫﺮ را اﺷﻐﺎل ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮ آن
ﻣﺴﻠﻂ ﺷﻮﻧﺪ ) ۱۵ﯾﻮﻟﯿﻪ ﺳﺎل  ۱۰۹۹م(
ﺻﻠﯿﺒﯽھﺎ دهھﺎ ھﺰار ﻧﻔﺮ از ﺳﮑﻨﻪ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس را در ﻣﺴﺠﺪ اﻗﺼﯽ و ﻣﺴﺠﺪ ﺻﺨﺮه و
ﻧﻘﺎط دﯾﮕﺮ ﺣﺮم ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺴﻤﺖھﺎ را از ﺧﻮن ﺑﯽﮔﻨﺎھﺎن رﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﺳﻘﻮط و ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس ﻣﺼﯿﺒﺖ دردﻧﺎک ﺑﺮای ﻋﺎﻟﻢ اﺳﻼم ﺑﻮد.
رؤﯾﺎی دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺎپ و ﺻﻠﯿﺒﯽھﺎ ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺖ ،و ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻻﺗﯿﻨﯽ در ﻗﻠﺐ
ﻣﻠﺖھﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺮوزی ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮔﺮدﯾﺪ! ﺑﻪ ﻣﺮور اﯾﺎم اراﺿﯽ و
ﭘﺎﯾﮕﺎهھﺎی اﺳﻼﻣﯽ اﻃﺮاف »ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس« ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ آن دﭼﺎر ﺷﺪ و دوﻟﺖ
ﻻﺗﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﯿﺮوی ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ درآﻣﺪ.

ﺑﺴﯿﺞ اروﭘﺎ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺎ اﺳﻼم
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ﻗﺪرت اﺳﻼﻣﯽ در ﺷﺎم ﺑﻪ ﺣﺪ ﮐﺎﻓﯽ رو ﺑﻪ ﺿﻌﻒ ﻧﮫﺎده ﺑﻮد .ﻧﯿﺮوی ﺧﻼﻓﺖ ﻓﺎﻃﻤﯽ در
ﻣﺼﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﺧﻮد ﻣﺼﺮ ھﻢ در ھﻤﺎن اوﻗﺎت ﻣﻄﻤﺢ ﺣﻤﻼت و ﻣﻘﺎﺻﺪ
ﺻﻠﯿﺒﯽھﺎ ﺑﻮد ،و ﺑﺮای ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﱢدر درﺧﺸﺎن ﻣﯽدرﺧﺸﯿﺪ.
ﺻﻠﯿﺒﯽھﺎ ﻣﺼﺮ را ﺳﺘﻮن اﺳﻼم و ﺷﺮق ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ و اﮔﺮ آن ﺳﺘﻮن را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮ
ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮ ﺳﺮاﺳﺮ ﺷﺮق اﺳﻼم ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻻﺗﯿﻨﯽ و
اﻣﯿﺮﻧﺸﯿﻦھﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ ﺷﺎم ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﻮاﺋﻒ ﺟﻨﮕﺠﻮی ﺻﻠﯿﺒﯽ ﻣﺮز
ﭘﯿﺮوزی ﻣﻌﻨﻮی ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺑﻮد ،رﻣﺰ آرزوھﺎ و ﻣﻨﺎﻓﻊ دﻧﯿﻮی آنھﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻮد.
ھﻨﻮز ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ آﺗﺶ ﺟﻨﮓ دوم ﺻﻠﯿﺒﯽ روﺷﻦ ﺷﺪ .ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ
ﺟﻨﮓ اول ﺻﻠﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﻘﺐزدن ﺟﮫﺶ اﺳﻼم در زﻣﺎن ﺳﻼﺟﻘﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد و
ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﺻﻠﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﭘﯿﺶ آﻣﺪﻧﺪ .ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﻧﯿﺰ ﺟﻨﮓ دوم ﺻﻠﯿﺒﯽ
اﺳﺘﯿﻼء ﻋﻤﺎد اﻟﺪﯾﻦ زﻧﮕﯽ ﺑﺮ
در ﺳﺎل  ۵۴۲ھـ  ۱۱۴۷ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﺗﺎزه ﺳﻠﺠﻮﻗﯿﺎن و
ِ
ﺷﮫﺮ رﺣﺎ )ادﯾﺴﺎ( ﭘﻨﺎھﮕﺎه ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻻﺗﯿﻨﯽ در ﺷﻤﺎل ) ۱۱۴۴م( آﻏﺎز ﺷﺪ .ﺟﻨﮓ ﺳﻮم
ﺻﻠﯿﺒﯽ ﺳﺎل  ۵۸۴ھـ  ۱۱۸۸م ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻋﻘﺐزدن ﻗﯿﺎم ﻣﺼﺮ در ﻋﮫﺪ ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ اﯾﻮﺑﯽ
و اﺳﺘﯿﻼی وی ﺑﺮ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس ،و ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻻﺗﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻧﻮد ﺳﺎل در
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺣﮑﻢ ﻣﯽراﻧﺪ ،ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ.
ﺟﻨﺒﺶ اﺳﻼم در آن ﻣﻮﻗﻊ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ و ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ آﻧﺎﻃﻮﻟﯽ و روم ﺷﺮﻗﯽ را
ﺗﮫﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﺷﻐﺎل ﻣﯽﮐﺮد .و ﻟﺬا ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽ اﯾﻦ ﻋﺼﺮ رﯾﭽﺎرد ﺷﯿﺮدل
ﭘﺎدﺷﺎه اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﻦ ﺧﻄﺮ روزاﻓﺰون ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ و اﺿﻄﺮاب ﺑﻪ ﺳﻮی
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد.
ﻣﺼﺮ در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﻧﮕﻠﯿﺲ و آﻟﻤﺎن و ﺳﺎﯾﺮ دوﻟﺖھﺎی اروﭘﺎ درﮔﯿﺮ
ﺷﺪ ،و ﺳﺮﺑﺎزاﻧﺶ درسھﺎی ﻋﺒﺮتاﻧﮕﯿﺰی ﺑﻪ ﻣﮫﺎﺟﻤﯿﻦ دادﻧﺪ.
اﺑﺮﻣﺮد ﻓﺎﺗﺢ ﺳﻠﻄﺎن ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ اﯾﻮﺑﯽ ﭘﺲ از ﯾﮏﭘﺎرﭼﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺳﭙﺎھﯿﺎن
ﻓﺮﻧﮓ را ﺳﺨﺖ درھﻢ ﮐﻮﺑﯿﺪ و ﮐﺎر ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی ﺟﻨﮕﯽ ﻣﺼﺮ در آن اﯾﺎم دلھﺎ
را ﭘﺮ از ھﯿﺒﺖ و ھﺮاس ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،و آرزوھﺎی ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ در ﺷﺮق ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎره ﻓﺮو رﯾﺨﺖ.
ﺟﻨﮓ ﭼﮫﺎرم ﺻﻠﯿﺒﯽ در ﺳﺎل  ۶۰۰ھﺠﺮی –  ۱۲۰۴ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻪھﺎی
ﻏﺎرﺗﮕﺮ ﮐﻪ ﺳﺮان آنھﺎ در ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﻣﯽزﯾﺴﺘﻨﺪ درآﻣﺪ ،اﯾﻦ ﻋﺪه اﻋﻀﺎی ﺑﺪن دوﻟﺖ
ﺑﯿﺰاﻧﺲ را ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ و دﺳﺖ از ﻓﺪاﮐﺎری در ﺟﻨﮓ ﻣﻘﺪس ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ.
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ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﺻﻠﯿﺒﯽ در ﺟﻨﮓ ﭘﻨﺠﻢ ) ۶۱۴ھـ( و ھﻔﺘﻢ ) (۶۴۷ﻧﯿﺮوھﺎی ﺧﻮد را در
آبھﺎی ﻣﺼﺮ و اراﺿﯽ » َﻣﯿﺎط« در ﺑﺮﺧﻮردھﺎی ﺑﯽﻧﺘﯿﺠﻪای از دﺳﺖ داد و ﺟﻨﮓ ﺑﺎ
ﺷﮑﺴﺖ ﮐﺎﻣﻞ و ﻣﺘﻼﺷﯽﺷﺪن ﻗﺪرت ﺻﻠﯿﺒﯽھﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ.
اﻣﺎ در ﺟﻨﮓ ﺷﺸﻢ ﺳﺎل  ۶۲۵ھـ ﺻﻠﯿﺒﯽھﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس را ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ
ﻣﺴﺘﺮد دارﻧﺪ.

ﭘﺲ از ﺟﻨﮓﻫﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ
اﯾﻦ ﺑﻮد اﻧﮕﯿﺰهای ﮐﻪ ﺟﻨﮓھﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ ﺑﺮ ﻣﺤﻮر آن ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ،اﻧﮕﯿﺰهی ﺧﻄﺮ
اﺳﻼم ،و ﺟﻨﮓ ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﺎن اﺳﻼم و ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ.
ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﻗﺪرت ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم دﯾﻦ ،اﻣﺮای ﻣﺴﯿﺤﯽ اورﭘﺎ را ﺑﺮای
ﺟﻨﮓ ﺑﺎ اﺳﻼم ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﻨﺪ ،و ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﻪ در اﻋﺼﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ اﯾﻦ اﻧﮕﯿﺰه آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﻪ
ﺗﻌﺼﺐ و ﺷﻮر دﯾﻨﯽ را در اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺴﯿﺤﯽ ﭘﺨﺶ ﮐﻨﺪ ،و ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﻗﺮون وﺳﻄﯽ را
ﺑﺮای ﺣﻤﻼت ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺧﯿﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺛﻤﺮات دﻧﯿﻮی آن ھﻢ اﻧﺪک ﻧﺒﻮد،
ﺑﺴﯿﺞ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ اﻧﮕﯿﺰه دﯾﻨﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻘﺎﺻﺪ دﻧﯿﻮی و ھﺪفھﺎی ﻣﺎدی زﻋﻤﺎی ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن را
ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ،ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ دﯾﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮﭼﻤﯽ در دﺳﺖ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﺮاء و ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن را
ﺑﻪ زﯾﺮ آن ﮔﺮد ﻣﯽآورد ،دﻋﻮت دﯾﻨﯽ ﻧﯿﺰ وﺳﯿﻠﻪی ﻣﺆﺛﺮی در دﺳﺖ ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن و رؤﺳﺎ
ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺪان وﺳﯿﻠﻪ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم را ﺑﺴﯿﺞ ﮐﻨﻨﺪ و اﻃﺎﻋﺖ و ﺧﻀﻮع آنھﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ھﺮﭼﻨﺪ ﺳﺮان ﻣﺴﯿﺤﯽ ،ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﻮﻋﯽ از ﺷﻮر و ﺣﻤﺎﺳﻪ دﯾﻨﯽ راﺿﯽ
ّ
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،وﻟﯽ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻃﻤﻊ دﻧﯿﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﻧﮕﯿﺰهای ﺑﻮد ﮐﻪ آنھﺎ را ﺑﻪ آن
ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺧﻮﻓﻨﺎک ﻣﯽاﻓﮑﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ از ھﻤﺎن آﻏﺎز ﮐﺎر اﺧﺘﻼف ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﺪرت و رﯾﺎﺳﺖ در
ﻣﯿﺎن آنھﺎ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه ﺑﻮد.
دﻟﯿﻞ ﻣﺎ ﺷﻮاھﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻨﮓھﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺜﻼ »ﮔﻮد
ﻓﺮدی ﺑﻮﯾﻮﻣﻦ« و اﻣﺮای ھﻤﮑﺎران او در آﻏﺎز ﺟﻨﮓ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ،ﺗﻌﮫﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در
ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﻔﺘﻮﺣﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﺎپ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﻣﺘﻌﮫﺪ
ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﺒﻮر ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﺻﻠﯿﺒﯽ از اراﺿﯽ دوﻟﺖ روم ﺷﺮﻗﯽ ،در ﻣﻤﺎﻟﮏ
ﻣﻔﺘﻮﺣﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم اﻣﭙﺮاﻃﻮر ﺣﮑﻢ ﺑﺮاﻧﻨﺪ!
اﻣﺎ ھﻨﻮز »ﺑﻪ ﻃﺮﺳﻮس« و »اﻧﻄﺎﮐﯿﻪ« ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت و ﮐﺸﻤﮑﺶھﺎی
ﺷﺪﯾﺪی در ﻣﯿﺎن آنھﺎ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ .اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ »ﺑﻠﺪوﯾﻦ« از ھﻤﮑﺎران ﺧﻮد
ﺟﺪا ﺷﻮد و در اﯾﺎﻟﺖ »ﺣﻤﺺ« ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮔﺮدد.
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»ﺑﻮھﻤﻮﻧﺪ« ﻧﯿﺰ در »اﻧﻄﺎﮐﯿﻪ« اﺳﺘﻘﺮار ﯾﺎﻓﺖ و ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺟﻨﻮب ﺑﺮود.
»رﯾﻤﻮن دی ﺗﻮﻟﻮز« ﻣﺸﻐﻮل ﻓﺘﺢ »ﻃﺮاﺑﻠﺲ« ﺷﺪ و »ﮔﻮدﻓﺮ« و ﻧﯿﺰ در »ﺑﯿﺖ
اﻟﻤﻘﺪس« اﺳﺘﻘﻼل ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ھﺮﯾﮏ اﻣﯿﺮﻧﺸﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺎﻣﯿﺪ و ﺑﺮای
ﺧﻮد ﻧﮕﺎه داﺷﺖ .ﮐﺎخھﺎی ﺷﺨﺼﯽ در آن ﺑﻨﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و اﻣﻼک وﺳﯿﻌﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد و
ﮐﺴﺎن ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ.
ﭼﻨﺎنﮐﻪ دﯾﺪﯾﻢ ﻟﺸﮑﺮ ﭘﻨﺠﻢ ﺻﻠﯿﺒﯽ ﺑﻪ اراﺿﯽ ﻣﻘﺪﺳﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪ و در ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ
اﺳﺘﻘﺮار ﯾﺎﻓﺖ ،و اﻣﺮای آن در دﺳﺎﺋﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﺨﺖ ﻗﯿﺎﺻﺮه را ﻣﯽﻟﺮزاﻧﺪ ﻓﺮو رﻓﺘﻨﺪ ،و در
اﻋﻀﺎء ﺑﺪن دوﻟﺖ روم ﺷﺮﻗﯽ را ﺑﻪ ﺑﻠﻌﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ زﯾﺎرت
آﺧﺮ ھﻢ در ﺻﺪد ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ
ِ
ﻗﺒﺮ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮوﻧﺪ.
ھﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ اﻧﮕﯿﺰهھﺎی ﺟﻨﮓھﺎی
ﺻﻠﯿﺒﯽ ﺑﻪ دو ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﯾﮑﯽ ﻣﻌﻨﻮی اﺳﺖ و دﯾﮕﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﻣﺎدی.
ﻋﺎﻣﻞ اول ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻋﻮاﻃﻒ و ﻋﻘﺎﯾﺪ دﯾﻨﯽ ﺑﻮد .دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ از ﻗﺮن ھﻔﺘﻢ
ﻣﯿﻼدی ﺑﺎ اﺳﻼم ﮐﺸﻤﮑﺶ داﺷﺖ و ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﻼم ﻣﻐﻠﻮب و ﻣﺤﮑﻮم
ﺑﻪ ﻓﻨﺎ دﯾﺪ آن را از اروﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ راﻧﺪ و در ﭘﺎﯾﺎن اﺳﻼم را در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻣﺤﺼﻮر ﮐﺮد.
و ﻧﯿﺰ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺟﻨﮓھﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ آﻧﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ داﺳﺘﺎنھﺎی زاﺋﺮان ﻗﺒﺮ
ﻣﺴﯿﺢ و دﻋﻮت ﭘﻄﺮس زاھﺪ آن را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺟﻨﺒﺶ اﺳﻼم ﺗﺘﻤﻪ و ﭘﻠﮥ
آﺧﺮ ﭘﯿﮑﺎر ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﮫﺎر ﻗﺮن ﻣﯿﺎن اﺳﻼم و ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺖ.
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺗﺎ ﻗﺮن ﯾﺎزدھﻢ ﻣﯿﻼدی در اروﭘﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﺳﭙﺲ ﺟﻨﮓھﺎی
ﺻﻠﯿﺒﯽ آن را ﺑﻪ آﺳﯿﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺳﺎﺧﺖ.
وﻗﺘﯽ ﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺣﻮادث اﯾﻦ دو زﻣﺎن را ﺑﺎھﻢ ﻣﻘﺎرن ﺑﺪاﻧﯿﻢ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
آورﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﻣﺪﺗﯽ در آﺳﯿﺎ ﭘﺎرهای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﯿﺮ آن را اﺳﻼم در
اروﭘﺎ اراﺋﻪ داد.
اﺳﻼم در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﻮد ،و در آﻧﺠﺎ اﻣﺎرات و ﮐﺸﻮرھﺎﺋﯽ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮد ،ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ
ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را در آﺳﯿﺎ ﻣﻌﻤﻮل داﺷﺖ .آنھﺎ ﻧﯿﺰ ﺳﻮرﯾﻪ را ﮔﺸﻮدﻧﺪ و ﮐﺸﻮر ﻻﺗﯿﻨﯽ و
ﺳﺎﯾﺮ اﻣﯿﺮﻧﺸﯿﻦھﺎی ﮐﻮﭼﮏ را ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﺑﺮﺧﻮرد آنھﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﯿﺰ از ﺟﮫﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﺎ
ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﻮد.

ﭘﺲ از ﺟﻨﮓﻫﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ
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ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس در ﻣﺸﺮق از ﺟﮫﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ دوﻟﺖ
اﺳﻼﻣﯽ در ﻏﺮب ﺑﻮد .وﻟﯽ ﺟﻠﻮهﮔﺎه ﺑﺰرگ و روح ﻣﺒﺎرزه داﺋﻤﯽ اﯾﻦ دو ﻧﻈﺎم ﺑﺰرگ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻗﺪﯾﻢ را ﺑﻪ زﯾﺮ ﭘﺮﭼﻢ ﺧﻮد درآورده ﺑﻮد .ﺟﻨﮓ اﺳﻼم و ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﻄﻪ اوج
ﺧﻮد را در ﺟﻨﮓھﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﺮد.
اﻣﺎ ﻋﺎﻣﻞ دوم ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻣﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ وﺿﻊ اروﭘﺎ در ﻗﺮن
ﯾﺎزدھﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎع اروﭘﺎ را ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳﻒﺑﺎری رﺳﺎﻧﺪه و
آنھﺎ را ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺑﻨﺪ و زﻧﺠﯿﺮ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد .اروﭘﺎ در آن روزھﺎ اﻓﻖ وﺳﯿﻊﺗﺮ و ﺟﺎﻣﻌﺘﺮی
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ از ﻣﯿﺎن ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﺗﻨﮕﯽ ﮐﻪ او را ﻣﺤﺼﻮر ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﮕﺬرد.
دﻋﻮت ﺑﻪ ﺟﻨﮓھﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ اﯾﻦ اﻓﻖ را ﺑﺮای آنھﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺟﮫﺖ
ﮔﺮوهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﻨﺎن ﺑﻪ آن رو آوردﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﺋﯽ در آن ﺟﻨﮓھﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﮫﺘﺮ و
روﺷﻨﺘﺮی ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ! و آﯾﻨﺪه آن را ﺳﺮﺷﺎر از آرزوھﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ.
ﺟﻨﮓھﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ اروﭘﺎ ﺑﻮد .ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز اﯾﻦ
ﺟﻨﮓھﺎ ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا ﺗﻤﺎم اروﭘﺎ در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﺴﺘﻨﺪ .ﻗﺒﻞ از ﺟﻨﮓھﺎی
ﺻﻠﯿﺒﯽ ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ اروﭘﺎ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺗﮑﺎن ﺑﺨﻮرد و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﯾﮏ
ﻣﻮﺿﻮع وارد ﻋﻤﻞ ﺷﻮد.
ﺟﻨﮓھﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﻪی اروﭘﺎﺋﯽ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ در ھﺮ ﮐﺸﻮری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
واﻗﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪ .در ھﺮ ﮐﺸﻮری ھﻢ ﻃﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎع ﯾﮏ ﻗﺴﻢ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﭘﺎدﺷﺎھﺎن و رؤﺳﺎ و ﮐﺎھﻨﺎن و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن و ﻣﺮدم ﻋﺎدی و ﮐﺸﺎورزان ھﻤﮕﯽ در ﺑﺎرهی
ﺟﻨﮓھﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪای ﯾﮏ ﻧﻮاﺧﺖ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت واﺣﺪی ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .از
اﯾﻦ رو ﺟﻨﮓھﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ ﺑﺮای ﻣﻠﺖھﺎی اروﭘﺎ ﻋﺎﻣﻞ وﺣﺪت ﻣﻌﻨﻮی ،ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺮآﻏﺎز وﺣﺪت
ﺧﻮد اروﭘﺎ ﺑﻮد.
ﻣﺎ ﻧﯿﺎزی ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﺑﺎرهی اﯾﻦ ﺟﻨﮓھﺎی وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ و ﺗﻌﺼﺐ،
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ دو ﻗﺮن در ﻣﺸﺮق ﭘﺪﯾﺪ آورد ﻧﻈﺮ ﺑﺪھﯿﻢ؛ زﯾﺮا ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺘﻔﮑﺮان
و ﻣﻮرﺧﺎن ﻏﺮﺑﯽ در ﺑﺎرهی آن ﻧﻈﺮ داده اﻧﺪ.
ﮐﺎﻓﯽ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻏﻢاﻧﮕﯿﺰی را ﮐﻪ در ﺑﺎرهی اﯾﻦ ﺟﻨﮓھﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﻪ
ﻧﻘﻞ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮرخ ﻣﺴﯿﺤﯽ و ﻣﺘﻔﮑﺮ آنھﺎ »ادوارد ﮔﯿﺒﻮن« ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻧﻘﻞ ﮐﻨﯿﻢ:
»ﺟﻨﮓھﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ« ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﺼﺐ وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ اﺳﺘﻮار ﺑﻮد .ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﺛﻤﺮهی آن
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻠﺖ آﻏﺎز آن ﺑﻮد .ھﺮﮐﺲ ﺑﻪ زﯾﺎرت ﻗﺒﺮ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﯽرﻓﺖ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ ﻏﻨﺎﺋﻢ
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ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم

ﻣﻘﺪﺳﯽ ﮐﻪ ﯾﻮﻧﺎن و ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﭘﺨﺶ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ﺑﺮﮔﺮدد .ھﺮ ﻗﺪﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻣﯽﻧﮫﺎد ﯾﺎ
ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﻣﯽﮔﺸﺖ ،ﮔﻮﺷﻪای از ﻣﻌﺠﺰات و ﭘﯿﺸﮕﻮﺋﯽھﺎ ﺑﻮد!
ﻋﻘﯿﺪه ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏھﺎ ﺑﺎ اﻓﺴﺎﻧﻪھﺎی ﺗﺎزهای آﻟﻮده ﺷﺪ و ﻋﺎدت آنھﺎ ﺑﺎ ﺧﺮاﻓﺎت ﺟﺪﯾﺪ
ﻓﺎﺳﺪ ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد.
از ﭼﺸﻤﻪ وﯾﺮاﻧﮕﺮ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﻣﻘﺪس ﺑﻮد ﮐﻪ اﺣﮑﺎم ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻋﻘﺎﯾﺪ و
ﮔﺮوهھﺎی راھﺒﺎن ﻓﺮﯾﺒﮑﺎر ،و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻣﻔﺎﺳﺪ آزادیھﺎی دﯾﻨﯽ ،و ﭘﺲ از آن ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﺷﻌﺎﺋﺮ ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﯽ و ﻏﺎﻓﻞﮔﺬاﺷﺘﻦ روح ﻻﺗﯿﻨﯽھﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﯿﺎت ﻋﻘﻠﯽ و دﯾﻨﯽﺷﺎن ﺑﯿﺪار
ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺟﻮﺷﯿﺪ!
اﮔﺮ ﻗﺮن ﻧﮫﻢ و دھﻢ )ﻣﯿﻼدی( ﻋﺼﺮ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﻮده ،ﻋﺼﺮ ﺳﯿﺰدھﻢ و ﭼﮫﺎردھﻢ
)ﻣﯿﻼدی( ﻋﺼﺮ ﺳﺨﺎﻓﺖ و ﺧﺮاﻓﺎت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ) .(١
آﯾﺎ ﻣﺎ ﻧﯿﺎزی ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﮐﺸﻤﮑﺶ ﺑﯿﻦ اﺳﻼم و ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ھﻨﻮز ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ،
و ﻏﺮب در ﻋﺼﺮ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺣﻤﻼت ﺻﻠﯿﺒﯽ ﺧﻮد را در ﺳﺎﯾﻪی اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی،
ﺑﺎ اﺳﻠﻮبھﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﻟﺒﺎسھﺎی ﺗﻤﺪن و ﺗﮫﺬﯾﺐ اﺧﻼق و ﻋﻠﻢ و ﻓﺮھﻨﮓ ﺑﺮ ﺿﺪ اﺳﻼم
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟!
***
اﻣﺎ درس ﻋﺒﺮﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺟﻨﮓھﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و آﺛﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎم ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ ﺑﺮرﺳﯽ آن را ﻧﺪارد.
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺟﻤﺎل ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﮐﻪ ﺟﻨﮓھﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮک و ﻗﯿﺎم اﻗﻮام
اروﭘﺎﺋﯽ ﺷﺪ ،و ﺟﺎﻣﻌﻪ اروﭘﺎﺋﯽ از ﻗﯿﺪ و ﺑﻨﺪ ﻃﻮاﯾﻒ ﺑﺰرﮔﯽ از ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن و رؤﺳﺎ ﮐﻪ آزادی
ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم و ﺣﻘﻮق آنھﺎ را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار داده ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺠﺎت داد.
ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺟﻨﮓھﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ ﻏﻨﺎﺋﻢ زﯾﺎدی از ﺷﺮق ﺑﺮای ﺗﻤﺪن ﻏﺮﺑﯽ ﻧﯿﺎورد .ﻏﻨﯿﻤﺘﯽ
ﮐﻪ ﺗﻤﺪن ﻏﺮﺑﯽ از ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد .ﻧﻪ در اﺛﻨﺎی ﺟﻨﮓھﺎی
ﺧﺎﻧﻤﺎن ﺑﺮاﻧﺪاز ،ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﯿﺪان ﺻﻠﺢ و در ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و ﺳﯿﺴﯿﻞ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
اﺳﻼم و ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ در ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺎ ھﻢ ﮐﻨﺎر ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎھﻢ و ھﻤﮑﺎری
داﺷﺘﻨﺪ.
وﻟﯽ ﻣﺸﺮق از ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﮓھﺎی وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ و ﺟﻤﻌﯿﺖھﺎی ﻣﺘﻌﺼﺐ ﮐﻪ ھﻤﮑﺎری

 -Gibbon: Roman Empire, CH. Lxi -١اﻧﺤﻄﺎط و ﺳﻘﻮط اﻣﭙﺮاﻃﻮری روم.

ﭘﺲ از ﺟﻨﮓﻫﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ

آنھﺎ ﻓﻘﻂ آﺗﺶ و ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﺗﺤﺼﯿﻞ ذﺧﺎﺋﺮ و ﻏﻨﺎﺋﻢ ﺑﻮد ،ﻃﺮﻓﯽ ﻧﺒﺴﺖ.
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ﺳﻼح آﺗﺸﯿﻦ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ
و ﻧﻘﺶ آن در ﺟﻨﮓﻫﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ
در ﺳﺎﺑﻖ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﻼﺣﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »آﺗﺶ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ« و اھﻤﯿﺖ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ
ﻣﺆﺛﺮ ﻧﻤﻮدﯾﻢ .اﯾﻨﮏ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﯾﻦ ﺳﻼح ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ و ﻧﻘﺸﯽ را ﮐﻪ در
ﺟﻨﮓھﺎی دﻧﯿﺎی ﻗﺪﯾﻢ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺒﺎدرت ﻣﯽورزﯾﻢ.
ﺑﺸﺮ از روز ﻧﺨﺴﺖ ﺳﻼحھﺎ و وﺳﺎﺋﻠﯽ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ در ﺟﻨﮓھﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮده اﺳﺖ .از
ﻗﺪﯾﻤﺘﺮﯾﻦ اﻋﺼﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ ذھﻦ ﺑﺸﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺑﺘﮑﺎر اﯾﻦ وﺳﺎﺋﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ
وﺳﺎﺋﻞ ﺟﻨﮕﯽ و ﺳﻼحھﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ را ﺑﺎ آﻧﭽﻪ اﻣﺮوز وﺟﻮد دارد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ
ﭼﻘﺪر ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺮده و ﺗﺎ ﮐﺠﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﺧﻮاه در ﺧﺸﮑﯽ ﯾﺎ درﯾﺎ ﯾﺎ ھﻮا ﯾﺎ در ﻋﺎﻟﻢ اﺗﻢ،
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﺷﮕﻔﺘﯽ ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﻢ.
اﯾﻦ ﻓﺮق ﻓﺎﺣﺶ و ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎد ﻣﺎﻧﻊ از اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﻮرﺧﯽ را ﮐﻪ ﺳﺮﮔﺮم ﺑﺮرﺳﯽ
ﺗﺎرﯾﺦﮔﺬﺷﺘﮕﺎن اﺳﺖ ،از آﻧﭽﻪ ﺑﺸﺮ ﭘﯿﺸﯿﻦ در ﺗﻤﺪنھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﻓﺎع از
ﺧﻮﯾﺶ اﺑﺪاع ﮐﺮده اﺳﺖ ،دﭼﺎر ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻧﺴﺎزد.
»ﺳﻼح آﺗﺸﯿﻦ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ« در ﻗﺮون وﺳﻄﯽ ،ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﺘﺮﯾﻦ وﺳﯿﻠﮥ ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮی و ﺗﺨﺮﯾﺐ
ﺟﻨﮕﯽ ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﺳﻼح در ﭼﻨﺪ ﻗﺮن ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰار ﺟﻨﮕﯽ و ﺗﻨﮫﺎ وﺳﯿﻠﻪی ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖ
روم ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ.
ھﻤﯿﻦ وﺳﯿﻠﻪ دﻓﺎﻋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ دوﻟﺖ روم ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ آن ﺣﻤﻼت درﯾﺎﺋﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را از
ﺣﺪود و ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮد ﻋﻘﺐ ﺑﺮاﻧﺪ ،و ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺎن ﻗﺴﻄﻨﻄﯿﻦ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ آﻧﭽﻪ
را از ﻣﯿﺮاث دوﻟﺖ روم در دﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺳﻼح ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺰرﮔﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺮون وﺳﻄﯽ ﺑﺎزی ﮐﺮده اﺳﺖ ،درﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮم
ﻧﯿﺴﺖ از ﭼﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در اواﺧﺮ ﻗﺮن ھﻔﺘﻢ ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮدی ﺑﻮد.
در ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﻘﻮش و رﻣﻮز آﺷﻮری ھﺴﺖ ﮐﻪ رھﺎﮐﺮدن آﺗﺶ ﺑﺮ ﺷﮫﺮھﺎی ﻣﺤﺼﻮر و
ﺳﺮﺑﺎز ﺧﺎﻧﻪھﺎی دﺷﻤﻦ در ﺷﮫﺮ ﺑﺎﺑﻞ ،ﯾﮑﯽ از وﺳﺎﺋﻞ ﺟﻨﮕﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.

١٣٠

ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم

ﺗﻮﮐﻮ ﺗﯿﺪوس ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ »اﺳﭙﺎرتھﺎ« در ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺷﮫﺮ »ﭘﻼﺗﯿﻪ« ﯾﻮﻧﺎن )۴۲۹
ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد( ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺷﮫﺮ را ﺑﺎ ﮔﻮیھﺎی آﺗﺸﯿﻨﯽ از ﭼﻮب ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ ﺟﯿﻮه و
ﮔﻮﮔﺮد آﺗﺶ ﺑﺰﻧﻨﺪ.
در ﻣﺤﺎﺻﺮه دﻟﯿﻮم ) ۴۲۴ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد( ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺎﺻﺮهﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﻇﺮفھﺎﺋﯽ ﻣﻤﻠﻮ از
ﺟﯿﻮه و ﮔﻮﮔﺮد و ذﻏﺎل را روی دﯾﻮارھﺎی ﺷﮫﺮ ﻧﮫﺎدﻧﺪ و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﭘﺎرﭼﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪهای ھﻮای
درون ﺗﻨﻪ درﺧﺖ را ﺑﻪ آن رﺳﺎﻧﺪه و آن را ﻣﺸﺘﻌﻞ ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ) .(١
»ﺗﺎﺳﯿﺘﻮس« ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻋﺼﺮ ،ﭼﯿﺰی ﻣﺮﮐﺐ از ﮔﻮﮔﺮد و ﺟﯿﻮه و ذﻏﺎل و
ﮐﺮک و ﮐﻨﺎن در ﺟﻨﮓھﺎی درﯾﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود .اﯾﻦ ﺳﻼح ﺟﻨﮕﯽ را در ﮐﺸﺘﯽھﺎی
ﮐﻮﭼﮏ ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدھﻨﺪ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﻌﻠﻪور اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻋﻘﺐ
ﮐﺸﺘﯽھﺎی دﺷﻤﻦ ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آﻧﮕﺎه در ﺣﺪود ﺳﺎل  ۳۵۰ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ﻧﻔﺖ ھﻢ ﺑﻪ
اﺷﯿﺎء ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺪه اﯾﻦ ﺳﻼح اﻓﺰوده ﺷﺪ.
ﻣﻮرﺧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ آﻣﺪﻧﺪ وﻗﺎﯾﻊ ﺟﻨﮓھﺎی ﺑﻌﺪ ﺗﺎ ﺳﻪ ﻗﺮن ،ﺳﻼح آﺗﺸﯿﻦ را ﻣﺮﮐﺐ از
اﯾﻦ ﻣﻮاد داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺳﻼح ﻣﺰﺑﻮر ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺎروت و روﻏﻦ و ﭘﯿﻪ ﺑﻪ آن اﻓﺰوده
ﺷﺪ و در ﺟﻨﮓھﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،و در آن اوﻗﺎت ﻣﺸﮫﻮر ﺷﺪ ﺑﻪ
آﺗﺶ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ.
وﻟﯽ اﯾﻦ ﺳﻼح آﺗﺸﯿﻨﯽ ﮐﻪ در ﺟﻨﮓھﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺖ ،آن آﺗﺶ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ
ﻧﺒﻮد ﮐﻪ در ﺟﻨﮓھﺎی درﯾﺎﺋﯽ ﻣﯿﺎن ﺑﯿﺰاﻧﺲھﺎ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﯽﺷﺪ ،و ﺗﺎﮐﻨﻮن
ﻣﻮاد ﺗﺮﮐﯿﺐ ﯾﺎﻓﺘﻪ آن درﺳﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
»اﻓﺴﺎﻧﻪھﺎی دﯾﻨﯽ ﺑﯿﺰاﻧﺲ آن را ﻧﺎﺷﯽ از وﺣﯽ اﻟﮫﯽ ﻣﯽداﻧﺪ .ﺑﺮﻓﯿﺮو ﺟﻨﺘﻮس ﻣﻮرخ
دوﻟﺖ ﺑﯿﺰاﻧﺲ ﻋﻘﯿﺪه داﺷﺖ ﮐﻪ اﺳﺮار آﺗﺶ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ را ﻓﺮﺷﺘﻪای از آﺳﻤﺎن ﺑﻪ ﻗﺴﻄﻨﻄﯿﻦ
اول داده ﺑﻮد ،و اﯾﻦ ﻣﻮھﺒﺖ و ﺑﺮﮐﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ روﻣﯽھﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺑﻮد) .(٢
وﻟﯽ آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺳﻼح آﺗﺸﯿﻦ در ﻣﯿﺎن اﺳﻠﺤﻪ ﺟﻨﮕﯽ ﺑﯿﺰاﻧﺲھﺎ ﺳﻪ ﻗﺮن
ﺑﻌﺪ در زﻣﺎن ﻗﺴﻄﻨﻄﯿﻦ ﭼﮫﺎرم )ﭘﻮﮔﻮﻧﺎﺗﻮس(  ۶۸۵ – ۶۴۸م – ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ.
ﻣﺨﺘﺮع آن ﻣﮫﻨﺪﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﮐﺎﻟﯿﻨﮑﻮس« ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺷﮫﺮ »ھﻠﯿﻮﺑﻮس« ﺷﺎم در
ﺧﺪﻣﺖ ﻋﺮب ﺑﻮد و از آﻧﺠﺎ ﮔﺮﯾﺨﺖ و ﺑﻪ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ رﻓﺖ .ﺑﻌﻀﯽ ھﻢ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ وی
ﯾﮏ ﻓﺮد ﻣﺼﺮی از ﻣﺮدم »ھﻠﯿﻮﺑﻮﻟﯿﺲ« ﻣﺼﺮ ﺑﻮد.
Thucydides: Peloponnesian War, CH. WIII 18 - XIV -١
 -٢ﺳﻘﻮط و اﻧﺤﻄﺎط اﻣﭙﺮاﻃﻮری روم.

ﺳﻼح آﺗﺸﯿﻦ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و ﻧﻘﺶ آن در ﺟﻨﮓﻫﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ
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ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻗﻮل درﺳﺖﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا ﺷﯿﻤﯽ از ﻗﺮون اوﻟﯿﻪ در ﻧﺰد ﻣﺼﺮﯾﺎن ﻋﻠﻢ
درﺧﺸﺎﻧﯽ ﺑﻮد ،و ﻣﺮدم ﻣﺼﺮ در آن ﻋﻠﻢ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺟﺎﻟﺐ و اﺧﺘﺮاﻋﺎت ﺑﺰرﮔﯽ داﺷﺘﻨﺪ.
اھﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﺳﻼح )آﺗﺶ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ( ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﻣﺤﺎﺻﺮهی ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ) ۶۶۸م  ۴۸ھـ( زﯾﺮا در آن ﺟﻨﮓ ﺑﺎرھﺎ اﯾﻦ ﺳﻼح آﺗﺸﯿﻦ ﺑﻪ
ﻃﺮف ﮐﺸﺘﯽھﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﭘﺮﺗﺎب ﮔﺮدﯾﺪ و ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از آن را ﻏﺮق ﮐﺮد و ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل آن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﻃﺮف ﺟﻨﻮب ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ و دﺳﺖ از ﻣﺤﺎﺻﺮه ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ دوﻟﺖ روم
ﺷﺮﻗﯽ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ.
اﻣﺎ اﺳﺮار ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾﻦ ﺳﻼح آﺗﺸﯿﻦ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از
ﮐﺎرھﺎی ﻣﺼﺮﯾﺎن ﻗﺪﯾﻢ )ﮐﻪ در دوران ﻋﻠﻮم ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﺳﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺎﻧﺪه( ھﻤﭽﻨﺎن در
ﭘﺮدهی اﺑﮫﺎم ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﻋﻼوه از اﻗﻮال ﻣﻮرﺧﺎن ﺑﯿﺰاﻧﺴﯽ و اﺷﺎرت آنھﺎ ﺑﻪ »آﺗﺶ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ« ﻣﯽﺗﻮان اﺳﺘﻨﺘﺎج
ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﻼح ﻣﺰﺑﻮر از ﮔﺎز ﻧﻔﺖ و ﮔﻮﮔﺮد و ﺟﯿﻮه و ﭼﯿﺰھﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺮﮐﯿﺐ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﺳﻼح دود ﻏﻠﯿﻈﯽ و اﻧﻔﺠﺎر ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآورد و ﺷﻌﻠﻪھﺎی آﺗﺸﯽ ﮐﻪ از آن
ﺑﺮﻣﯽﺧﺎﺳﺖ در آن واﺣﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﺋﯿﻦ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ را
ﻣﯽﺳﻮزاﻧﯿﺪ .در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ آب ﻧﯿﺰ ﺧﺎﻣﻮش ﻧﻤﯽﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺷﻌﻠﻪورﺗﺮ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ و
ﺳﻮزﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺖ و ﻓﻘﻂ ﺧﺎک و ﺳﺮﮐﻪ آن را ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ .ﮔﻮﯾﺎ ﻣﺨﺘﺮع
آن »ﮐﺎﻟﯿﻨﮑﻮس« ﺑﺎروت را ﻧﯿﺰ در ﺗﺮﮐﯿﺐ آن داﺧﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ اﻧﻔﺠﺎر را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ.
وﻟﯽ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﮐﻪ ھﺴﺖ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎروت ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﻗﺮن ﺳﯿﺰدھﻢ ﻣﯿﻼدی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﻧﺸﺪه ﺑﻮد!
ﮐﻠﻨﻞھﺎﯾﻢ در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻠﺤﻪ و ذﺧﺎﯾﺮ ﺟﻨﮕﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ »آﺗﺶ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ« ﻣﺤﺘﻮی ﻣﻘﺪاری ﻗﯿﺮ ﺑﻮد و ﻋﻠﺖ اﺷﺘﻌﺎل آن در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ آب
ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺳﻼح ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺮﮐﺐ از ﮔﺎز ﻧﻔﺖ و ﮔﻮﮔﺮد و ﻗﯿﺮ و ﺟﯿﻮه ﺑﻮده ﮐﻪ ﭼﻨﺎن آﺗﺶ
ﮔﺴﺘﺮدهای داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺟﮫﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »آﺗﺶ ﮔﺴﺘﺮده« و »آﺗﺶ
ﺟﻨﮓ« ﺑﻮده اﺳﺖ) .(١
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ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم

»آﺗﺶ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ« ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺗﻼﻗﯽ ﺻﻔﻮف ﻟﺸﮑﺮ و در اﺛﻨﺎی ﻣﺤﺎﺻﺮه ،در ﺟﻨﮓھﺎی
زﻣﯿﻨﯽ و درﯾﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﻼح از ﺑﻠﻨﺪی ﺑﺮجھﺎ ﯾﺎ دﯾﻮارھﺎی ﺷﮫﺮ در
ﻇﺮف ﺑﺰرﮔﯽ ﯾﺎ درﮔﻮیھﺎی ﻣﺸﺘﻌﻞ آھﻨﯽ ﯾﺎ ﺳﻨﮕﯽ ﯾﺎ در ﺗﯿﺮھﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه در اﻟﯿﺎف ﮐﺮک
وﻣﻮ ،ﺑﻪ ﺳﻮی دﺷﻤﻦ رھﺎ ﻣﯽﺷﺪ و در دم ﻣﺎده ﺳﯿﺎل ﻣﺸﺘﻌﻠﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد.
اﻣﺎ در ﺟﻨﮓھﺎی درﯾﺎﺋﯽ اﯾﻦ ﺳﻼح آﺗﺶزا ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﺣﻤﻞ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺳﭙﺲ از ﻟﻮﻟﻪھﺎی
ﻃﻮﯾﻞ ﻣﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﺗﻠﻤﺒﻪھﺎی ھﻮاﺳﻨﺞ در ﺟﻠﻮ ﮐﺸﺘﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ھﺪف
رھﺎ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ) .(١
روﻣﯽھﺎ ﻣﺪتھﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﻦ ﺳﻼح ھﻮﻟﻨﺎک را ﻣﮑﺘﻮم داﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻗﺮنھﺎ
از آن در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﮔﺎھﯽ آن را ﺑﻪ ھﻢﭘﯿﻤﺎنھﺎی ﺧﻮد ھﻢ ﻣﯽدادﻧﺪ .ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ راز ﺳﺎﺧﺘﻦ آن را ﺑﺮای
اﯾﺸﺎن ﻓﺎش ﺳﺎزﻧﺪ.
ﻗﺴﻄﻨﻄﯿﻦ ھﻔﺘﻢ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ رازﭘﻮﺷﯽ ،ﯾﮏ ﻓﺮﯾﻀﻪی آﺳﻤﺎﻧﯽ
اﺳﺖ ،و ﻓﺮﺷﺘﻪای ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺘﻤﺎن ّ
ﺳﺮ اﯾﻦ ﺳﻼح آﺗﺸﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﻮی
ﻗﺴﻄﻨﻄﯿﻦ ﺑﺰرگ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺑﻪ وی اﻋﻼم داﺷﺖ ﮐﻪ واﺟﺐ اﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎه و رﻋﯿﺖ راز اﯾﻦ
ﻧﻌﻤﺖ را ﻣﮑﺘﻮم ﺑﺪارﻧﺪ ،و ﮔﺮﻧﻪ از اﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺮ ﺑﺎز زده و ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺧﺸﻢ و ﻋﺬاب اﻟﮫﯽ
ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ!
ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ راز اﯾﻦ ﺳﻼح آﺗﺸﯿﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﭼﮫﺎر ﻗﺮن در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪھﺎی روم ﺷﺮﻗﯽ
ﻣﺪﻓﻮن ﻣﺎﻧﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در اواﺧﺮ ﻗﺮن ﯾﺎزدھﻢ ﻣﯿﻼدی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.
آ ﮔﺎھﯽ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﯾﺎ از راه ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﮐﺎوش ﺑﻮده اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﻌﻀﯽ از روﻣﯿﺎن ﮐﻪ
ﺑﻪ اﺳﻼم ﮔﺮوﯾﺪﻧﺪ ﺑﻪ راز آن ﭘﯽ ﺑﺮدﻧﺪ.
***
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ه در ﻣﻌﺮض ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮی ﭘﺮﺗﺎب آﺗﺶ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﭘﯽ ﺑﻪ اھﻤﯿﺖ آن ﺑﺮدﻧﺪ .آنھﺎ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ) ۴۸ھـ
 ۶۶۸م( در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.

 -١ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻠﻮﻟﻪھﺎی ﺗﻮپھﺎی ﺳﻔﺎﯾﻦ ﺟﻨﮕﯽ اﻣﺮوز .آﯾﺎ ﺗﻮپھﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﯾﻦ ﺳﻼح آﺗﺶزا
ﻧﺒﻮده اﺳﺖ؟ در ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﻌﺪی ﺧﻮاھﯿﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﻼح آﺗﺸﯿﻦ در دﺳﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت
ھﻤﯿﻦ ﺗﻮپھﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ درآﻣﺪ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(

ﺳﻼح آﺗﺸﯿﻦ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و ﻧﻘﺶ آن در ﺟﻨﮓﻫﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ
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ﯾﻮﻧﺎﻧﯽھﺎ آن را ﺑﻪ روی ﮐﺸﺘﯽھﺎ و ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ رھﺎ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺑﺎرھﺎ ﻧﺎوﮔﺎن و
ﺳﺮﺑﺎزان اﺳﻼم را دﭼﺎر ﺗﺸﻮﯾﺶ و ﺑﯽﻧﻈﻤﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ھﻤﯿﻦ ﺳﻼح آﺗﺸﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﻤﻼت
ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را ﺑﺎرھﺎ از ﻣﻘﺎﺑﻞ دﯾﻮارھﺎی ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﻋﻘﺐ زد و ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﻮزاﻧﺪن
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺸﺘﯽھﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﮔﺸﺖ.
در ﻣﺤﺎﺻﺮهی دوم ) ۹۹ھـ  ۷۱۷ -م( ﺿﺮﺑﺖ آن ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺳﺨﺖﺗﺮ و دردﻧﺎﮐﺘﺮ
ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهی ﺳﭙﺎه اﺳﻼم »ﻣﺴﻠﻤﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ« را ﺑﺎ ﺳﭙﺎھﯿﺎﻧﺶ و
ﻧﺎوﮔﺎن اﻧﺒﻮھﺶ از ﮐﻨﺎر دﯾﻮارھﺎی ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﻋﻘﺐ زد و ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوھﺎ و
ﺳﻔﺎﯾﻦ ﺧﻮد در ﻣﺮاﮐﺰی دور از ﺳﻮاﺣﻞ اروﭘﺎﺋﯽ ﺑﺴﺮ ﺑﺮد ،و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻣﺴﻠﻤﻪ دﺳﺖ از
ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﮐﺸﯿﺪ و روی ﺑﻪ ﺟﺰاﺋﺮ درﯾﺎی اژه ﻧﮫﺎد .در ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮوﺋﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ آن روز اﺳﻼم ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻧﺼﺮاﻧﯿﺖ ﺑﺴﯿﺞ ﮐﺮده ﺑﻮد ،از ﻣﯿﺎن
رﻓﺖ.
ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ھﻤﯿﻦ ﺳﻼح آﺗﺸﯿﻦ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻠﻔﺎی اﻣﻮی را
ﺑﺮای ﮔﺸﻮدن اروﭘﺎ از راه ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﺑﻪ ھﻢ زد و آﻧﺎن را ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ از دوﻟﺖ روم
ﺷﺮﻗﯽ و ﻣﺸﺮق اروﭘﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ و ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮد را از راه ﺷﻤﺎل اﻓﺮﯾﻘﺎ ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎزﻧﺪ ،و
ﺑﻪ ﺟﺪاﺳﺎﺧﺘﻦ اﻧﺪﻟﺲ و )اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ( از اروﭘﺎ ﻗﺎﻧﻊ ﮔﺮدﻧﺪ.
و ﻧﯿﺰ ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ھﻤﯿﻦ آﺗﺶ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی
ﺧﻼﻓﺖ ﻋﺒﺎﺳﯽ را در ﮔﺸﻮدن آﺳﯿﺎی ﺻﻐﯿﺮ و اﺷﻐﺎل ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﺪ ،و ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺣﻤﻼت ﺟﺰﺋﯽ و ﻓﺘﻮﺣﺎت ﮐﻮﭼﮑﯽ درآورد و ﻣﺪتھﺎ دوﻟﺖھﺎی ﻋﺒﺎﺳﯽ و روم ﺷﺮﻗﯽ را
ﺳﺮﮔﺮم ﻧﺒﺮدھﺎی ﻣﺮزی ﮐﻨﺪ.
ھﻤﯿﻦ آﺗﺶ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ دوﻟﺖ ﺑﯿﺰاﻧﺲ )روم ﺷﺮﻗﯽ( و ﻣﺮزھﺎی آن را در
اﻋﺼﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ از ﺧﻄﺮ ﻧﺒﺮدھﺎی درﯾﺎﺋﯽ اﺳﻼم ﻧﻤﻮد.
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ آﺗﺶ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻗﺮن ﺳﻼح ھﻮﻟﻨﺎﮐﯽ در دﺳﺖ
ﯾﻮﻧﺎﻧﯽھﺎ )ﺑﯿﺰاﻧﺲھﺎ( ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭘﯽ ﺑﻪ اﺳﺮار آن ﺑﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت
ً
ﺳﻼح ﮐﻮﺑﻨﺪۀ ھﻮﻟﻨﺎﮐﯽ در دﺳﺖ آنھﺎ درآﻣﺪ .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﺟﻨﮓھﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ ﻧﻘﺶ
ﻣﮫﻤﯽ را اﯾﻔﺎ ﮐﺮد .ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺼﺮی آن را در ﺧﺸﮑﯽ و درﯾﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ
ﻃﻮری ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺳﺮﺑﺎزان و ﻧﺎوﮔﺎن ﺟﻨﮕﯽ دﺳﺘﮥ وﯾﮋهای ﺑﻪ ﻧﺎم »رھﺎﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آﺗﺶ«
وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ .ھﻤﯿﻦ ﺳﻼح اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ھﺠﻮم ﻓﺮﻧﮕﯿﺎن را از ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺼﺮ ﻋﻘﺐ
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ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم

راﻧﺪ و در ﺟﻨﮓھﺎی »دﻣﯿﺎط« و »ﻣﻨﺼﻮره« ﺑﺮ ﺳﺮ آنھﺎ ﺑﺎرﯾﺪن ﮔﺮﻓﺖ) .(١
ﻣﻮرخ ﻓﺮاﻧﺴﻮی دی ﮔﻮاﻧﻔﯿﻞ ﺻﺪﻣﻪای را ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻼح ﺑﻪ ﻓﺮﻧﮕﯿﺎن وارد ﺳﺎﺧﺖ در
ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺗﺎرﯾﺦ ﻟﻮﺋﯽ ﻣﻘﺪس« ﺷﺮح داده و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﭼﻨﺎن اﻣﻮاج ھﻮا را
ﻣﯽﺷﮑﺎﻓﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻘﺎﺑﯽ ﺑﻠﻨﺪﺑﺎل ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎره ﺑﺎلھﺎی ﺧﻮد را ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ ،دارای دودی
ﻏﻠﯿﻆ اﺳﺖ ،و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺻﺪاﺋﯽ رﻋﺪ آﺳﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮق رھﺎ ﻣﯽﮔﺮدد.
و روﺷﻨﯽ آن ﻇﻠﻤﺖ ﺷﺐ را ﻣﯽزداﯾﺪ .ﺳﭙﺲ وﺣﺸﺖ ﺧﻮد و ھﻤﺮاھﺎﻧﺶ را از ﻣﺸﺎھﺪه
آن ﺷﺮح داده و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﻮف ﻓﺮﻧﮕﯿﺎن اﺻﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮد) .(٢
ً
ﻇﺎھﺮا ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ اﺳﺮار اﯾﻦ ﺳﻼح آﺗﺶزا را ﺑﻌﺪ از ﮐﺸﻒ آن ﻧﮕﺎه
دارﻧﺪ ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽھﺎ ﻧﯿﺰ ﻗﺒﻞ از اﯾﺸﺎن راز آن را ﻣﮑﺘﻮم داﺷﺘﻨﺪ.
در ﺣﻤﻼت درﯾﺎﺋﯽ اﺳﻼم ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ و ﺟﺰاﺋﺮ درﯾﺎی ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ و ﻣﺮزھﺎی
ﻣﺴﯿﺤﯽﻧﺸﯿﻦ آن ،و در ﺟﻨﮓھﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آﺗﺶ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ را ﺑﺮ ﺿﺪ
دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ.
و ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ،راز اﺳﺘﻌﻤﺎل »آﺗﺶ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ« ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻧﺪﻟﺲ
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ و آنھﺎ ﻧﯿﺰ آن را در ﺟﻨﮓھﺎی ﺧﻮد ﺑﺮ ﺿﺪ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺷﻤﺎل اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽدادﻧﺪ.
در ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺷﮫﺮ »ﻟﺴﺒﻠﻪ« از ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﻐﺮب اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ،ﺳﺮﺑﺎزان دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ
»ﻣﻮﺣﺪﯾﻦ« ﺑﺮای ﻋﻘﺐراﻧﺪن ﺳﭙﺎھﯿﺎن آﻟﻔﻮﻧﺲ دھﻢ ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﺎﺳﺘﯿﻞ اﺑﺰاری ﺑﻪ ﮐﺎر
ﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻨﮓھﺎ و ﻣﻮاد آﺗﺶزا را ﺑﺎ ﺻﺪاﺋﯽ رﻋﺪآﺳﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻟﺸﮕﺮﮔﺎه ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﭘﺮﺗﺎب
ﻣﯽﮐﺮد.
ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﻏﺮﻧﺎﻃﻪ ﻧﯿﺰ از اواﺧﺮ ﻗﺮن ﺳﯿﺰدھﻢ ﻣﯿﻼدی ،آﻻﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ آن را در ﭘﯿﮑﺎر ﺑﺎ
ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دادﻧﺪ.
ﻣﺎ درﺳﺖ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺑﺰارھﺎی ﺟﻨﮕﯽ در واﻗﻊ ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﻧﺴﺎن از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﻮرﺧﺎن اﺳﻼﻣﯽ و اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﺋﯽ در ﺑﺎرهی آن ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺼﻮر
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آنھﺎ ﺗﻮپ ﺑﻮده اﺳﺖ ،و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در آن زﻣﺎن اﺳﺮار ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺎروت را ﮐﺸﻒ
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .و اﯾﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭘﯿﺶ از آن ﮐﺸﯿﺶ
 -١ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓھﺎی دﻣﯿﺎط و آﺗﺶ و ﺳﻼح ﺳﻮزﻧﺪه در »ﺧﻄﻂ ﻣﻘﺮﯾﺰی« ج  ،۱ص  ۲۲۱و ﺑﻌﺪ
از آن.
 -٢در ﻓﺼﻞ دوازدھﻢ ھﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب رواﯾﺖ »دی ﮔﻮاﻧﻔﯿﻞ« را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻔﺼﻞ ﺧﻮاھﯿﺪ دﯾﺪ.

ﺳﻼح آﺗﺸﯿﻦ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و ﻧﻘﺶ آن در ﺟﻨﮓﻫﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ
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آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﺪ ﺷﮕﺎرﺗﺰ در ﻧﯿﻤﻪی ﻗﺮن ﭼﮫﺎردھﻢ ﻣﯿﻼدی ،ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺸﻒ ﺑﺎروت ﺷﺪه
اﻧﺪ.
وﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ آﻻت و ادوات ﺟﻨﮕﯽ ھﻤﺎن وﺳﯿﻠﻪ ﭘﺮﺗﺎب آﺗﺶ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ
ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،و ﺳﺮﺑﺎزان دوﻟﺖ »ﻣﻮﺣﺪﯾﻦ« و
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ آن را از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺼﺮ و ﺗﻮﻧﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
ً
ﻇﺎھﺮا ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺗﻮپ و ادوات اﻣﺜﺎل آن را ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﺟﻨﮓ ﻃﺮﯾﻔﻪ
ﺳﺎل  ۷۴۲ھﺠﺮی ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﻣﻐﺮب ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺳﻠﻄﺎن اﺑﯽ اﻟﺤﺴﻦ ﻣﺮﯾﻨﯽ ،و
ﺳﭙﺎھﯿﺎن اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ آﻟﻔﻮﻧﺲ ﯾﺎزدھﻢ ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﺎﺳﺘﯿﻞ درﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدﻧﺪ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ادوات ﻣﺸﺎﺑﮫﯽ را در دﻓﺎع از ﺟﺰﯾﺮه ﺧﻀﺮا)  Algeciras (١ﺑﺮ ﺿﺪ
ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﻪ ﺳﺎل  ۷۴۲ھـ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دادﻧﺪ.
ﻣﺎ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ را ﮐﻪ »آﺗﺶ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ« ھﻨﮕﺎم رھﺎﺷﺪن ﺻﺪای وﺣﺸﺘﻨﺎک داﺷﺘﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺎﻧﻊ از آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻧﺨﺴﺖ آﺗﺶ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ
را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﺎروت را ﺑﺮ آن اﻓﺰودﻧﺪ ،و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از آن ﺗﻮپ ﺑﺴﺎزﻧﺪ و در ﺟﻨﮓ
ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺑﻮد داﺳﺘﺎن ﺳﻼح آﺗﺸﯿﻦ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﻧﻘﺸﯽ را ﮐﻪ در ﺟﻨﮓھﺎی ﻗﺮون
وﺳﻄﯽ ﺑﺎزی ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﻮدﯾﺪ اﯾﻦ ﺳﻼح ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮی ﺑﺮای
ً
ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖ روم ﺷﺮﻗﯽ درﮔﺬﺷﺖ ﻗﺮون از ﺣﻤﻼت دﺷﻤﻨﺎن آن ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﮐﻪ آﺗﺶ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »دﯾﻨﺎﻣﯿﺖ« اﻧﻘﻼب ﺑﺰرﮔﯽ در ﻓﻨﻮن
ﺟﻨﮕﯽ ﭘﺪﯾﺪ آورد؛ زﯾﺮا آﺗﺶ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ آﺛﺎری از ﻧﺎﺑﻮدی و آﺗﺶزدن دﺧﺎﺋﺮ و ﺳﻔﺎﯾﻦ
ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ ،وﻟﯽ ﺻﺪﻣﺎت ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﻪ ﺻﻔﻮف ﻟﺸﮑﺮ و اﻓﺮاد ﺟﻨﮕﺠﻮ ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﯿﺪ.
و ﭘﻮﺷﺶھﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ زره و ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ و ﮐﻼه ﺧﻮد و ﻏﯿﺮه را از ﻣﯿﺎن ﻧﻤﯽﺑﺮد.
ﺑﻪ ﻋﻼوه آﻻت دﯾﮕﺮی در ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺖ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺿﺮﺑﺖ و ﺻﺪﻣﻪ ﮐﻤﺘﺮ از
ً
آﺗﺶ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻧﺒﻮد؟ ﻣﺜﻼ ﻣﻨﺠﻨﯿﻖ )ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ( ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﻗﺮنھﺎ ﺷﮫﺮھﺎی ﻣﺤﺎﺻﺮه
ﺷﺪه را ﻣﺮﻋﻮب ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺗﯿﺮھﺎی ﺗﯿﺮاﻧﺪازان ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﯿﺰ زﻣﺎﻧﯽ روﻣﯽھﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻠﻞ
ﻧﺼﺎرا را ﺑﻪ وﺣﺸﺖ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮد.

 -١ﺟﺰﯾﺮهای از ﺷﮫﺮھﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮاﮐﺶ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
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اﻣﺎ دﯾﻨﺎﻣﯿﺖ وﺣﺸﺘﻨﺎکﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰار ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﻧﺎﺑﻮدﮐﺮدن ﺟﺎنھﺎی اﻧﺴﺎنھﺎﺳﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ دردﻧﺎﮐﺘﺮﯾﻦ و ﺷﻮمﺗﺮﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﮑﺒﺖﺑﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﺑﺪان ﻣﺒﺘﻼ
ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ) .(١

 -١اﯾﻦ را ﻣﺎ ﭘﯿﺶ از ﺟﻨﮓ دوم ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ .ﺟﻨﮓ دوم ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺳﻼﺣﯽ دردﻧﺎﮐﺘﺮ و
ﻣﺼﯿﺒﺖﺑﺎرﺗﺮ ﺑﺮای اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان آورد ،و آن ھﻢ ﺑﻤﺐھﺎی اﺗﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﭼﻨﺪ
ﻟﺤﻈﻪ ﯾﮏ ﺷﮫﺮ ﺑﺰرگ را ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎزد ،و ﺻﺪھﺎ ھﺰار ﺗﻦ را از ﻣﯿﺎن ﺑﺒﺮد .ﺷﺎﯾﺪ ھﯿﺮوﺷﯿﻤﺎ و
ﻧﺎﮐﺎزاﮐﯽ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﻗﺘﻠﮕﺎه اﯾﻦ ﺳﻼح وﺣﺸﺖاﻧﮕﯿﺰ ﺑﻮد ،از آﻧﭽﻪ آﯾﻨﺪه از آﺛﺎر و ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺳﻼح
ﻧﺎﺑﻮدﮐﻨﻨﺪه ﭘﻨﮫﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺳﺎدهﺗﺮ ﺟﻠﻮه ﮐﻨﺪ) .ﻣﺆﻟﻒ(

ﺳﻘﻮط ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ
) ٤٧٨ھـ  ١٠٨٥ -م(

اﻧﺪﻟﺲ ﯾﺎ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻗﺮن ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻣﯽزﯾﺴﺖ و از
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی واﺣﺪی اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و در داﺧﻞ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه اﯾﺒﺮی دﺷﻤﻨﯽ ﻏﯿﺮ از
اﺳﭙﺎﻧﯿﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺖ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﻓﺘﻮر در ﺧﻼﻓﺖ اﻣﻮی اﻧﺪﻟﺲ ﭘﺪﯾﺪ
آﻣﺪ و دوﻟﺖ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ »ﺑﻨﯽ ﻋﺎﻣﺮ« ﺑﺮ آن ﭼﯿﺮه ﺷﺪ و ﻋﻤﻼ ﻗﺪرت آن را ﺳﻠﺐ ﮐﺮد ،ﺑﻪ
ﻃﻮری ﮐﻪ ﺟﺰ ﺻﻮرت ﻇﺎھﺮی از آن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ ،و ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﮐﺎخ دوﻟﺖ ﻋﺎﻣﺮی ﻣﺪﺗﯽ
ﺑﻌﺪ ) ۳۹۹ھـ  ۱۰۹۹ -م( ﻧﯿﺰ ﻓﺮو رﯾﺨﺖ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺧﻼﻓﺖ اﻣﻮی رو ﺑﻪ زوال ﻧﮫﺎد،
اﻧﺪﻟﺲ دﭼﺎر ﺷﻮرش و ﮐﺸﻤﮑﺶ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺳﯿﻞ ﺣﻮادث اﺳﺎس وﺣﺪت آن را ﻣﺘﺰﻟﺰل
ﺳﺎﺧﺖ و دوﻟﺖ ﻣﻘﺘﺪر اﺳﻼﻣﯽ آن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دوﻟﺖھﺎ و اﻣﯿﺮﻧﺸﯿﻦھﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺴﺘﻘﻞ
درآﻣﺪ.
اﯾﻦ دوﻟﺖھﺎ و اﻣﯿﺮﻧﺸﯿﻦھﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ ھﻨﻮز در ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﻮد اﺳﺘﻘﺮار ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد
ﮐﻪ ھﺮﮐﺪام ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی دﯾﮕﺮی ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﻨﮓھﺎ و ﻣﻨﺎزﻋﺎت داﺧﻠﯽ ﮐﺸﯿﺪه
ﺷﺪ و ﮐﺎر ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ،ﻧﺎﺗﻮان و
ﻣﺸﺮف ﺑﻪ زوال دﯾﺪ .ﻧﺎﭼﺎر دﺳﺖ اﺳﺘﻤﺪاد ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﺮادران ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺧﻮد )ﻣﺮاﺑﻄﯿﻦ( در
آن ﺳﻮی درﯾﺎ )ﺷﻤﺎل اﻓﺮﯾﻘﺎ( دراز ﮐﺮد ،ﻣﺮاﺑﻄﯿﻦ ﻧﯿﺰ از ﺟﺒﻞ اﻟﻄﺎرق ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ آنھﺎ ﺧﺎﺗﻤﻪ دادﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻋﺪه از اﻣﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﻪ وارث دوﻟﺖ اﻣﻮی اﻧﺪﻟﺲ ﺑﻮدﻧﺪ در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم
»ﻣﻠﻮک اﻟﻄﻮاﺋﻒ« ﻣﻮﺳﻮم ھﺴﺘﻨﺪ .ﮐﺎر ﻋﺪهای از آنھﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺖ و ﮔﺎھﯽ داﺋﺮه ﻗﺪرتﺷﺎن
از ﯾﮏ اﯾﺎﻟﺖ ھﻢ ﺗﺠﺎوز ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﺑﻨﯽ ﻋﺒﺎد« ﮐﻪ داﻣﻨﮥ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮد را از ﻗﻠﺐ
اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺗﺎ ﺳﻮاﺣﻞ اﻗﯿﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ ﮔﺴﺘﺮش دادﻧﺪ ،و درﺑﺎر آنھﺎ در اﺷﺒﯿﻠﯿﻪ)  (١ﻋﻈﻤﺖ
درﺑﺎر ﻃﻼﺋﯽ اﻣﻮی اﻧﺪﻟﺲ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورد.
اﯾﻦ دوﻟﺖھﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﺳﻼﻣﯽ اﮔﺮ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺳﺪ ﻣﺤﮑﻤﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ
اﺳﭙﺎﻧﯿﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ و دﺷﻤﻦ ﻣﺸﺘﺮک ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ ،وﻟﯽ آنھﺎ ﻏﺎﻓﻞ از ﺧﻄﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ
 -١ﺳﻮﻟﯿﺎSeville .
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ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ھﻤﻪ آنھﺎ را ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﺮد ﺳﺮﮔﺮم ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ و ﺟﻨﮓھﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﮔﺎھﯽ ﺑﻌﻀﯽ از آنھﺎ ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ رﻗﯿﺐ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎھﺎن
ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻣﻠﺘﺠﯽ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و آنھﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ اﯾﻦ دﻋﻮتھﺎی اﻧﺘﺤﺎری ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
آﻧﺎن ﻣﯽﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ ،و ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از آن دوﻟﺖھﺎی ﮐﻮﭼﮏ را در ھﻢ ﻣﯽﮐﻮﻓﺘﻨﺪ،
ﻗﺴﻤﺘﯽ از اراﺿﯽ و ﺷﮫﺮھﺎ را از ﺗﺼﺮف آنھﺎ ﺧﺎرج ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
***
ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ)  (١ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ ،و اوﻟﯿﻦ ﺳﺘﻮن ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﮐﺎخ اﺳﻼم ﺑﻮد ﮐﻪ
در ﮐﺸﻤﮑﺶھﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﻣﻠﻮک اﻟﻄﻮاﺋﻒ اﻧﺪﻟﺲ ،ﻓﺮو رﯾﺨﺖ.
ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ از اواﺧﺮ ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ﻣﯿﻼدی ،ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﭘﺎدﺷﺎھﺎن »ﮔﺖھﺎ« ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺎن »ارﯾﮏ«
ﺑﻮد .ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻌﺪ از ﻓﺘﺢ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻧﺨﺴﺖ »اﺷﺒﯿﻠﯿﻪ« را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎﯾﮕﺎه دوﻟﺖ اﺳﻼم
درآوردﻧﺪ و اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ ﻗﺮﻃﺒﻪ)  (٢را ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار دادﻧﺪ» .ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ« ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎﮐﻨﺎﻧﺶ از ﺑﺮﺑﺮھﺎ و ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ )ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺘﻮﻟﺪ در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ( ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ واﺳﻄﻪ
اﻓﺘﺨﺎر ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮد ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ از اﻃﺎﻋﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی )ﻗﺮﻃﺒﻪ(
ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮد.
در واﻗﻊ ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ ﮐﻪ در ﺳﺮازﯾﺮی ﺳﻨﮕﻼﺧﯽ ﻗﺮار دارد و ﻣﺤﺎط ﺑﻪ ﻧﮫﺮ »ﺗﺎﺟﻪ« اﺳﺖ
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺧﻮد را در اﯾﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺼﻮنﺗﺮﯾﻦ ﺷﮫﺮھﺎی
ﻗﺮون وﺳﻄﯽ ﺑﻮده ،ﺣﻔﻆ ﮐﺮده اﺳﺖ.
»ﻃﯿﻄﻠﻪ« در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻠﻔﺎی اﻣﻮی اﻧﺪﻟﺲ ،در ﻃﻠﯿﻌﻪ ﺷﮫﺮھﺎی ﺳﺮﮐﺶ و
ﺷﻮرﺷﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ و اﻣﺮای دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای آرامﺳﺎﺧﺘﻦ آن ﻧﺎﻣﻼﯾﻤﺎت و ﻣﺸﮑﻼت
زﯾﺎدی را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﺮازهی ﺧﻼﻓﺖ اﻣﻮی اﻧﺪﻟﺲ از ھﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪ و دوﻟﺖھﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪه در
اواﺋﻞ ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ھﺠﺮی ﺟﺎی آن را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﻃﯿﻄﻠﻪ و ﺣﻮاﻟﯽ آن ھﻤﭽﻮن ﻏﻨﯿﻤﺘﯽ ﺑﻪ
ﭼﻨﮓ »ﺑﻨﯽ ذواﻟﻨﻮن« اﻓﺘﺎد و آنھﺎ ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ درﺧﺸﺎن در آن ﭘﺪﯾﺪ آوردﻧﺪ.
اوﻻد ذواﻟﻨﻮن از رﯾﺸﻪھﺎی ﺑﺮﺑﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در روزﮔﺎر ﺣﮑﻮﻣﺖ »ﻣﻨﺼﻮر اﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ« ﺑﻪ
دﺳﺖ ﺳﺮﮐﺮده آنھﺎ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ذی اﻟﻨﻮن و ﭘﺴﺮش اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ روی ﮐﺎر آﻣﺪﻧﺪ.

 -١ﺗﻮﻟﯿﺪو Toledo -
 -٢ﮐﻮردوا Cordova -

ﺳﻘﻮط ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ
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ﻧﺨﺴﺖ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ دوﻟﺖ »ﻣﻨﺼﻮر ﻋﺎﻣﺮی« درآﻣﺪ و ﭼﻮن دوﻟﺖ ﻋﺎﻣﺮی
ﻣﻨﻘﺮض ﺷﺪ اوﻻد ذواﻟﻨﻮن ﺑﻪ ﻣﺮز ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻗﻠﻤﺮو آنھﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ.
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ذواﻟﻨﻮن در زﻣﺎن ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن اﻟﻈﺎﻓﺮ ) ۴۰۷ – ۴۰۳ھـ( ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ
»ﻗﻠﻌﻪ اﻗﻠﯿﺶ« رﺳﯿﺪه ﺑﻮد .از آن ﻣﻮﻗﻊ و در ﺳﺎﯾﻪ ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻧﻮاﺣﯽ
ﻧﯿﺰ روی آورده ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﺷﮫﺮھﺎ و اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺠﺎور ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻠﻮک
ﺷﻨﺘﺒﺮﯾﻪ ) (Santaverﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ واﻗﻊ در ﺳﺮﭼﺸﻤﻪھﺎی ﻧﮫﺮ »ﺗﺎﺟﻪ« ﻣﯿﺎن
»ﻗﻮﻧﻘﻪ« و ﺣﻮاﻟﯽ ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ اﺳﺖ ،دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﻣﺮﮐﺰی اﻧﺪﻟﺲ از ﻣﯿﺎن رﻓﺖ و ﮐﺸﻮر دﭼﺎر ﻓﺘﻨﻪ و آﺷﻮب ﮔﺮدﯾﺪ،
»اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻦ ﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﻌﯿﺶ اﺳﺪی« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﺿﯽ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﮔﺮوھﯽ از رؤﺳﺎ ،اﻣﻮر
ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻣﯿﺎن ﻗﺎﺿﯽ و ھﻤﮑﺎراﻧﺶ اﺧﺘﻼف اﻓﺘﺎد و ﯾﮑﯽ از
آنھﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ﺑﻦ ﻣﺘﯿﻮه« ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ رﺳﯿﺪ.
وی روش ﻧﺎﭘﺴﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ و ﮐﺎر ﺷﮫﺮ ﺑﻪ ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ ﮔﺮاﺋﯿﺪ .ﻣﺮدم ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ ﻧﯿﺰ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺧﻮد را از ﺷﺮ رؤﺳﺎی ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﺧﻼص ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر
ھﯿﺌﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ذی اﻟﻨﻮن ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و از وی ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﻮر آنھﺎ را
ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﮔﯿﺮد و او ﻧﯿﺰ ﻓﺮزﻧﺪش اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ را رواﻧﻪ ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ ﮐﺮد .اﯾﻦ واﻗﻌﻪ در ﺳﺎل ۴۲۷
ھﺠﺮی اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد.
ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ »اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ذواﻟﻨﻮن« در ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ رﺳﯿﺪ ،و از اﯾﻨﺠﺎ دوﻟﺖ
»ﺑﻨﯽ ذواﻟﻨﻮن« در آن ﻣﻨﻄﻘﻪ دور از ﻣﺮز ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﻤﻠﮑﺖ »ﮐﺎﺳﺘﯿﻞ« ﺑﻪ وﺟﻮد
آﻣﺪ .اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎر ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎل  ۴۳۵وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ و ﭘﺴﺮش
»ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ« ﺑﻪ ﺟﺎی وی ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﻪ »ﻣﺄﻣﻮن« ﻣﻠﻘﺐ ﮔﺸﺖ.
»ﻣﺄﻣﻮن« ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ و ﺟﻨﮕﺠﻮ ﺑﻮد .ﺣﺪود ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ در زﻣﺎن وی
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺖ و از ﺳﻤﺖ ﻣﺸﺮق ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺴﯿﻪ »واﻟﻨﺴﯿﺎ« رﺳﯿﺪ ،ﭼﯿﺰی ﻧﮕﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﻠﮑﺖ
ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ دوﻟﺖھﺎی ﻣﻠﻮک اﻟﻄﻮاﺋﻒ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آﻣﺪ و در اﻣﻦ و آﺳﺎﯾﺶ ﺑﻪ
ﺳﺮ ﺑﺮد.
اﯾﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ »ﻣﺄﻣﻮن« ﺳﯽ و ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ اوﻗﺎت را در
ﺟﻨﮓھﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد از ﻣﻠﻮک اﻟﻄﻮاﺋﻒ ﺳﭙﺮی ﮐﺮد .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﯾﻦ
ﺟﻨﮓھﺎ ﻣﯿﺎن او و »اﺑﻦ ھﻮد« ﺣﮑﻤﺮان ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺳﺮﻗﺴﻄﻪ )ﺳﺎراﮐﻮﺳﺎ( ﮐﻪ ھﻤﺴﺎﯾﻪ
ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ او ﺑﻮد ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ.
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ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم

ﮐﺸﻤﮑﺶ آنھﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺷﮫﺮ »وادی اﻟﺤﺠﺎره« ﺑﻮد ﮐﻪ اﺳﺘﺤﮑﺎﻣﺎت ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﻼﺣﻈﻪای داﺷﺖ .ﺟﻨﮓ ﻣﯿﺎن ﻃﺮﻓﯿﻦ درﮔﺮﻓﺖ .ﻧﺨﺴﺖ »اﺑﻦ ھﻮد« ﺑﺮ »ﻣﺄﻣﻮن« ﭘﯿﺮوز
ﺷﺪ ،وادی اﻟﺤﺠﺎره  Guadalajaraرا اﺷﻐﺎل ﮐﺮد و ﻗﻮای ﻣﺄﻣﻮن را ﺗﺎ ﻃﻠﺒﯿﺮه دﻧﺒﺎل ﮐﺮد.
در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم ﻣﺄﻣﻮن ﻧﯿﺰ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺷﺪ از »ﻓﺮﻧﺎﻧﺪو« ﭘﺎدﺷﺎه »ﮐﺎﺳﺘﯿﻞ« اﺳﺘﻤﺪاد ﮐﻨﺪ و
ﺑﻪ وی وﻋﺪه داد ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﭘﯿﺮوزی ﺑﻪ وی »ﺟﺰﯾﻪ« ﺑﭙﺮدازد! »ﻓﺮﻧﺎﻧﺪو« ﻧﯿﺰ ﺗﻘﺎﺿﺎی
او را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺳﭙﺎھﯿﺎﻧﺶ را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ او ﻓﺮﺳﺘﺎد.
ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﻣﺄﻣﻮن وارد اراﺿﯽ »اﺑﻦ ھﻮد« ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﻪ ﻏﺎرت و
ﮐﺸﺘﺎر زد .اﺑﻦ ھﻮد ﻧﺨﺴﺖ ﭘﻨﺎه ﺑﻪ ﻗﻠﻌﻪھﺎی ﺧﻮد ﺑﺮد وﻟﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺷﻤﻦ
ﺧﻮد از ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﺎﺳﺘﯿﻞ اﺳﺘﻤﺪاد ﮐﻨﺪ .ﺳﭙﺲ اﻣﻮال و اﺷﯿﺎء زﯾﺎدی را ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎه
ﮐﺎﺳﺘﯿﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎد و از وی ﻣﺪد ﺧﻮاﺳﺖ» .ﻓﺮﻧﺎﻧﺪو« درﺧﻮاﺳﺖ او را ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻗﺮار
داد و ﺳﺮﺑﺎزان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ او ﻓﺮﺳﺘﺎد!
ﻗﻮای اﺑﻦ ھﻮد در اراﺿﯽ »اﺑﻦ ذواﻟﻨﻮن« ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎل ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ ﺗﺎوادی اﻟﺤﺠﺎره دﺳﺖ
ﺑﻪ ﻏﺎرت و ﮐﺸﺘﺎر زد ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﺄﻣﻮن را ﺳﺨﺖ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺳﺎﺧﺖ .ﻣﺄﻣﻮن اﻣﻮال و
ﺗﺤﻔﯽ ﺑﺮای »ﮔﺮﺳﯿﻪ« ﭘﺎدﺷﺎه »ﻧﺎوار« ﺑﺮادر ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﺎﺳﺘﯿﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎد و از وی درﺧﻮاﺳﺖ
اﺗﺤﺎد ﺑﺮ ﺿﺪ اﺑﻦ ھﻮد ﻧﻤﻮد! ﮔﺮﺳﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺧﻮد روی ﺑﻪ اراﺿﯽ اﺑﻦ ھﻮد واﻗﻊ در
ﺑﯿﻦ ﺗﻄﯿﻠﻪ ) (Tudelaو وﺷﻘﻪ ) (Hueosaآورد .ﻓﺮﻧﺎﻧﺪو ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﭘﺎﺳﺦ داد .ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺪاری اﺑﻦ ھﻮد ،اﻃﺮاف ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ را ﻣﻮرد ھﺠﻮم و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻗﺮار داد.
ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ

ﺑﺪﯾﻦ ﻧﺤﻮ اﯾﻦ ﺟﻨﮓھﺎی اﻧﺘﺤﺎری ﻣﺪﺗﯽ ﻣﯿﺎن دو ﺣﮑﻤﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺖ.
ﻓﺮﻧﺎﻧﺪو ﭘﺎدﺷﺎه »ﮐﺎﺳﺘﯿﻞ« و ﺑﺮادرش ﮔﺮﺳﯿﻪ ﭘﺎدﺷﺎه »ﻧﺎوار« ھﺮﯾﮏ ﻧﻘﺶ ﭘﻠﯿﺪ ﺧﻮد را
اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ھﻢﭘﯿﻤﺎن اﺑﻦ ھﻮد ﺑﻪ اراﺿﯽ ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ .و ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ھﻢ
ﻋﮫﺪ اﺑﻦ ذواﻟﻨﻮن ﻧﯿﺰ اراﺿﯽ اﺑﻦ ھﻮد را ﻣﻮرد ھﺠﻮم ﻗﺮار ﻣﯽدادﻧﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ وﻓﺎت
ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ھﻮد در ﺳﺎل  ۴۳۸ھـ .اﯾﻦ ﮐﺸﻤﮑﺶ اﺳﻒاﻧﮕﯿﺰ ﭘﺲ از ﺳﻪ ﺳﺎل ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎﻓﺖ
و در اراﺿﯽ ﻣﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ آراﻣﺶ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪ.
ﭼﯿﺰی ﻧﮕﺬﺷﺖ ﮐﻪ »ﻣﺄﻣﻮن« در ﺟﻨﮓ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺎ ھﻤﺴﺎﯾﻪاش »ﻣﻈﻔﺮ ﺑﻦ اﻓﻄﺲ«
ﺣﮑﻤﺮان ﺑﻄﻠﯿﻮس ) (Badajozدرﮔﯿﺮ ﺷﺪ ،وﻟﯽ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ اﺛﺮ ﻣﮫﻤﯽ ﻧﺪاﺷﺖ.

ﺳﻘﻮط ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ
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»ﻓﺮﻧﺎﻧﺪو« ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﺎﺳﺘﯿﻞ در ھﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻗﻠﻤﺮو ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ را ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار
داد ،وﻟﯽ در اﯾﻦ ﻧﻮﺑﺖ ﻧﻈﺮ ﺷﺨﺼﯽ داﺷﺖ .اﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻘﺘﺪر در ﺻﺪد ﺑﻮد ﮐﻪ
اﻣﯿﺮﻧﺸﯿﻦھﺎی ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ و ﺿﻌﯿﻒ را ﻣﻄﯿﻊ ﺧﻮد ﺳﺎزد ﯾﺎ ﻻاﻗﻞ آنھﺎ را ﺗﻀﻌﯿﻒ ﮐﻨﺪ و
ﺛﺮوت آنھﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻟﯿﺎت از آﻧﺎن ﺑﺎزﺳﺘﺎﻧﺪ .ﻣﺄﻣﻮن ﻧﯿﺰ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﺗﺠﺎوز ﭼﺎرهای
ﻧﺪﯾﺪ ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ از در ﺻﻠﺢ درآﯾﺪ و ﺗﻌﮫﺪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﺎﺳﺘﯿﻞ ﺟﺰﯾﻪ ﺑﭙﺮدازد!
ﻧﻘﺸﻪ ﺑﻌﺪی ﻣﺄﻣﻮن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﻠﻨﺴﯿﻪ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ .ﺣﮑﻤﺮان آن روز ﺑﻠﻨﺴﯿﻪ ﻧﯿﺰ
داﻣﺎد وی )ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ اﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ( ﺑﻮد .ﻣﺄﻣﻮن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﻮء رﻓﺘﺎری ﺑﺎ
دﺧﺘﺮش و اﺗﺼﺎف ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺖ ،ﮐﯿﻨﻪ او را در دل داﺷﺖ.
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺟﮫﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ او را از ﺣﮑﻮﻣﺖ »ﺑﻠﻨﺴﯿﻪ« ﻣﻌﺰول ﮐﻨﺪ .ﮐﺎﺳﺘﯿﻞھﺎ
ﭘﯿﺶ از وی رواﻧﻪ »ﺑﻠﻨﺴﯿﻪ« ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺄﻣﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺠﺎت ﺷﮫﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آنھﺎ
روان ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺷﮫﺮ درآﻣﺪ.
ﺑﻪ رواﯾﺖ دﯾﮕﺮ ﻣﺄﻣﻮن ﺑﺎھﻢ ﭘﯿﻤﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺧﻮد روی ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺴﯿﻪ ﻧﮫﺎد .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
اھﺎﻟﯽ ﺑﻠﻨﺴﯿﻪ ﻏﺮق در ﻋﯿﺶ و ﻧﻮش ﺑﻮدﻧﺪ ﻗﺎدر ﺑﻪ دﻓﺎع از ﺷﮫﺮ ﻧﺸﺪﻧﺪ .ﻣﺄﻣﻮن وارد
ﺑﻠﻨﺴﯿﻪ ﺷﺪ و ﺣﮑﻤﺮان آن ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ و ﺧﺎﻧﺪان او را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺳﺎﺧﺖ) .ﺳﺎل  ۴۵۷ھـ(
وﻟﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﺧﺘﺮش از ﮐﺸﺘﻦ وی درﮔﺬﺷﺖ و ﺑﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ او در ﻗﻠﻌﻪ »اﻗﻠﯿﺶ«
ﻗﻨﺎﻋﺖ ﮐﺮد.
اﻧﺪﮐﯽ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا» ،ﻓﺮﻧﺎﻧﺪو« ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﺎﺳﺘﯿﻞ درﮔﺬﺷﺖ ،و ﻣﯿﺎن ﺳﻪ ﭘﺴﺮش
»ﺳﺎﻧﺸﻮ« ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﺎﺳﺘﯿﻞ و »آﻟﻔﻮﻧﺲ« ﭘﺎدﺷﺎه »ﻟﯿﻮن« و »ﮔﺮﺳﯿﻪ« ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﻠﯿﻘﯿﻪ
)ﮔﺎﻟﯿﺴﯿﺎ( ﺟﻨﮓ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ درﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل دوام داﺷﺖ.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﮓھﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی »ﺳﺎﻧﺸﻮ« و ﺗﺼﺮف ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﺮادراﻧﺶ ﺧﺎﺗﻤﻪ
ﯾﺎﻓﺖ ۱۰۷۱) .م(
»ﮔﺮﺳﯿﻪ« ﻧﯿﺰ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺷﺪ ﺑﻪ »اﺑﻦ ﻋﺒﺎد« ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺴﻠﻤﺎن »اﺷﺒﯿﻠﯿﻪ« ﭘﻨﺎه ﺑﺮد و
»آﻟﻔﻮﻧﺲ« ﺧﻮد را ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ »ﻣﺄﻣﻮن ﺑﻦ ذواﻟﻨﻮن« درآورد ،و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎه ﺑﺎ ﻋﺰت و
اﺣﺘﺮام در درﺑﺎر ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮادرش »ﺳﺎﻧﺸﻮ« در ﺟﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن او و
ﺧﻮاھﺮش »اوراﮐﺎ« در ﺷﮫﺮ ﺳﻤﻮره ) (Zamoraﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ.
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن »آﻟﻔﻮﻧﺲ« دﻋﻮت ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﺮادرش ﺑﻪ ﺗﺨﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺎﺳﺘﯿﻞ
ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ در آﯾﻨﺪه ﺧﻮاھﯿﻢ دﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﺣﮑﻤﺮان ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺷﮫﺎﻣﺖ و ﮐﺮم ﻣﯿﺰﺑﺎن
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺶ در ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﻤﻠﺮو ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ دﺳﺖﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﺮ آن را در ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ
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ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم

ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻪ وی دﺳﺖ داد ،ﺑﺮای ﻓﺮودآوردن ﺿﺮﺑﺖ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﮐﺎراﻧﻪ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮۀ
ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﻪ وی ﻧﯿﮑﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺟﺒﺮان ﮐﺮد.
آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﺸﻤﮑﺶ ﻣﺄﻣﻮن ﺑﺎ ھﻤﮑﺎراﻧﺶ اﻣﺮای ﻃﻮاﺋﻒ ،دﺳﺖﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﺮ »ﻗﺮﻃﺒﻪ«
ﺑﻮد .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯿﺎن او و »ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎد« ﺣﮑﻤﺮان اﺷﺒﯿﻠﯿﻪ ﺟﻨﮓ
درﮔﺮﻓﺖ.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺄﻣﻮن ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر روی ﺑﻪ ﻗﺮﻃﺒﻪ ﻧﮫﺎد ﺗﺎ آن را از دﺳﺖ ﺣﮑﺎم
»ﺑﻨﯽ ﺟﮫﻮر« ﺑﯿﺮون آورد ،از ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿﺮوھﺎی »اﺑﻦ ﻋﺒﺎد« ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاھﺶ »ﺑﻨﯽ ﺟﮫﻮر« ﺑﻪ
ﻗﺮﻃﺒﻪ آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﻋﻘﺐ ﻧﺸﺴﺖ .وﻟﯽ ﻧﯿﺮوھﺎی اﺑﻦ ﻋﺒﺎد اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ ﻃﺒﻖ ﻧﻘﺸﻪ ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻣﻌﺘﻤﺪ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد ﺑﺎ ﻧﯿﺮﻧﮓ ﺧﺎﺻﯽ ،ﺑﺮ ﻗﺮﻃﺒﻪ ﻣﺴﻠﻂ ﺷﺪ و ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ دوﻟﺖ ﺑﻨﯽ ﺟﮫﻮر
ﻣﻨﻘﺮض ﺷﺪ و »ﻗﺮﻃﺒﻪ« در ﺑﺴﺖ ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن »ﺑﻨﯽ ﻋﺒﺎد« ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻧﯿﺰ
ﻓﺮزﻧﺪش »ﺳﺮاج اﻟﺪوﻟﻪ« را ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ آن ﻣﻨﺼﻮب داﺷﺖ ۴۶۲) .ھـ(
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﺄﻣﻮن ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﻨﺘﮫﺰ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺗﺼﺮف ﻗﺮﻃﺒﻪ
ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎزد .در آﺧﺮ وی ﺑﻪ ﺳﻼح ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪ .ﭘﺲ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از اﻓﺴﺮان ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم
»ﺣﮑﻢ ﺑﻦ ﻋﮑﺎﺷﻪ« ﮐﻪ ﺟﻨﮕﺠﻮﺋﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺟﺴﻮر ﺑﻮد ﻗﺮار ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺣﮑﺎم
ﻗﺮﻃﺒﻪ را ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺮ ﻗﺮﻃﺒﻪ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ.
»اﺑﻦ ﻋﮑﺎﺷﻪ« ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آن ﮔﺮوھﯽ از
ﺟﻨﮕﺎوران زورﻣﻨﺪ را ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪ .در ﯾﮑﯽ از ﺷﺐھﺎ وی ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﻋﺪهای از
ﯾﺎراﻧﺶ ﮐﻪ درھﺎ را ﺑﻪ روی او ﮔﺸﻮدﻧﺪ وارد ﻗﺮﻃﺒﻪ ﺷﻮد .ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻋﺒﺎدیھﺎ ﻣﺮدی ﻋﯿﺎش
و ﺑﯽﺑﻨﺪ و ﺑﺎر ﺑﻮد .ﻣﮫﺎﺟﻤﺎن روی ﺑﻪ دار اﻟﺤﮑﻮﻣﻪ ﺳﺮاج اﻟﺪوﻟﻪ آوردﻧﺪ و او را ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ
ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﺧﻮد دﻓﺎع ﻣﯽﮐﺮد ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ.
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﻞ ﻗﻮا رﻓﺘﻨﺪ .او در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﮔﺮﯾﺨﺖ ،وﻟﯽ ﺑﻌﺪ دﺳﺘﮕﯿﺮ و
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻧﺤﻮ ﻧﻘﺸﻪ اﺑﻦ ﻋﮑﺎﺷﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و او ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺳﺮاﺳﺮ ﺷﮫﺮ
را ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن آورد .ﺳﭙﺲ ﻣﺮدم را ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش ﺣﮑﻮﻣﺖ »ﻣﺄﻣﻮن« و اﻃﺎﻋﺖ از وی ﻓﺮا
ﺧﻮاﻧﺪ ،و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﺳﺮ ﺑﺮﯾﺪه ﺳﺮاج اﻟﺪوﻟﻪ ﭘﺴﺮ ﻣﻌﺘﻤﺪ را ﺑﺮای ﻣﺄﻣﻮن ﻓﺮﺳﺘﺎد.
در آن ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺄﻣﻮن در ﺑﻠﻨﺴﯿﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻓﺮاوان وارد
»ﻗﺮﻃﺒﻪ« ﺷﺪ .اﯾﻦ واﻗﻌﻪ در اواﺧﺮ ﺟﻤﺎدی اﻵﺧﺮ ﺳﺎل  ۴۶۷ھـ روی داد ،وﻟﯽ دﯾﺮی
ﻧﭙﺎﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﻣﺎه در اواﺧﺮ ذی اﻟﻘﻌﺪۀ ھﻤﺎن ﺳﺎل درﮔﺬﺷﺖ .ﺳﭙﺲ
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ﻧﻌﺶ او را ﺑﻪ ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ ﺣﻤﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﭙﺮدﻧﺪ .ﮔﻮﯾﻨﺪ وی را ﻣﺴﻤﻮم
ﮐﺮدﻧﺪ.
»اﺑﻦ ﻋﮑﺎﺷﻪ« ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﻮه ﻣﺄﻣﻮن )ﯾﺤﯿﯽ اﻟﻘﺎدر( ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮد در ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ
ﻣﻨﺼﻮب داﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺮﻃﺒﻪ را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺖ .وﻓﺎت ﻣﺄﻣﻮن زﻧﮓ ﺧﻄﺮی ﺑﻮد
ﮐﻪ وﻗﻮع ﺣﻮادث آﯾﻨﺪه را اﻋﻼم داﺷﺖ؛ زﯾﺮا »ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎد« ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﺻﺪد ﭘﺲ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺮﻃﺒﻪ و اﻧﺘﻘﺎم ﻓﺮزﻧﺪش ﺑﻮد .از اﯾﻨﺮو ﻃﻮﻟﯽ ﻧﮑﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺧﻮد روی ﺑﻪ
ﻗﺮﻃﺒﻪ ﻧﮫﺎد .اﺑﻦ ﻋﮑﺎﺷﻪ ﮐﻪ دﯾﺪ ﺗﺎب ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺪارد از ﺷﮫﺮ ﮔﺮﯾﺨﺖ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن اﺑﻦ
ﻋﺒﺎد وارد ﻗﺮﻃﺒﻪ ﺷﺪ .ﺳﭙﺲ دﺳﺘﻪای از ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ اﺑﻦ ﻋﮑﺎﺷﻪ اﻋﺰام
داﺷﺖ ،و آنھﺎ ﻧﯿﺰ او را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ آﻧﮕﺎه ﺑﺪن ﺑﯽﺟﺎﻧﺶ را ﺑﻪ
ﻗﺮﻃﺒﻪ آوردﻧﺪ و ﺑﺎ ﺳﮕﯽ ﺑﻪ دار آوﯾﺨﺘﻨﺪ!
»ﻣﺄﻣﻮن ﺑﻦ ذواﻟﻨﻮن« ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻠﻮک اﻟﻄﻮاﺋﻒ ﺑﻮد و ﺑﯿﺶ از ھﻤﻪ دوام
ﯾﺎﻓﺖ؛ زﯾﺮا وی ﺳﯽ و ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎر ﺑﻮد .ﻗﻠﻤﺮو ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ در زﻣﺎن او از ﺳﻤﺖ ﺷﺮق
ﺗﺎ »ﺑﻠﻨﺴﯿﻪ« اﻣﺘﺪاد ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ در ﻋﺼﺮ وی ﺑﻪ اوج ﺗﺮﻗﯽ رﺳﯿﺪ و از ﻃﺮﻓﯽ
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد.
ﻣﺄﻣﻮن ﺛﺮوت زﯾﺎدی اﻧﺪوﺧﺖ و در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺧﻮد »ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ« ﮐﺎخھﺎی ﭘﺮﺷﮑﻮھﯽ ﺑﻨﺎ
ﮐﺮد ﮐﻪ در آن ﻋﺼﺮ در ھﻤﻪ ﺟﺎ ﺷﮫﺮ داﺷﺖ .در اﻧﺤﻨﺎی ﻧﮫﺮ »ﺗﺎﺟﻪ« ﻣﺤﻠﻪ زﯾﺒﺎﺋﯽ
ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﮐﺎخھﺎی ﻣﺠﻠﻞ و ﺑﺎغھﺎی ﺳﺮﺳﺒﺰ ﺑﺮای او ﺑﻪ وﺟﻮد آوردﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم اﻟﻤﻨﯿﻪ
)آرزو( ﻣﻌﺮوف ﺑﻮد و ﻣﺄﻣﻮن اوﻗﺎت ﺑﯿﮑﺎری و ﻋﯿﺶ و ﻧﻮش ﺧﻮد را در آن ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﺪ.
ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺳﻘﻮط ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ

ﻣﺄﻣﻮن ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ذواﻟﻨﻮن ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ »اﻟﻘﺎدر« را ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ .زﯾﺮا ھﺸﺎم
ﭘﺴﺮ ﻣﺄﻣﻮن ﭘﯿﺶ از وی درﮔﺬﺷﺖ .اﻟﻘﺎدر ﺟﻮاﻧﯽ ﻧﻮرس و ﮐﻢﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻮد .در داﻣﻦ زﻧﺎن
ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﯿﺎن ﺧﻮاﺟﮕﺎن و زﻧﺎن ﻧﻮازﻧﺪه ﺑﺰرگ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺟﮫﺖ ﺑﺮدﮔﺎن و
ﻧﻮﮐﺮان ﺑﺮ وی ﭼﯿﺮه ﺷﺪﻧﺪ.
او ﺑﺮ ﮐﺸﻮری ﺑﺰرگ وﻟﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮد .در آﻏﺎز ﮐﺎر وزﯾﺮ ﭘﺪرش »اﺑﻮﺑﮑﺮ
ﺑﻦ ﺣﺪﯾﺪی« ﺑﻪ ﺟﺎی او اﻣﻮر ﻣﻤﻠﮑﺖ را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻌﻀﯽ از دﺷﻤﻨﺎن وزﯾﺮ اﻟﻘﺎدر را
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻠﻮ ﻗﺪرت او را ﺑﮕﯿﺮد .اﻟﻘﺎدر ﻧﯿﺰ روزی ﻋﺪهای از دﺷﻤﻨﺎن وزﯾﺮ را ﺑﻪ
ﻣﺠﻠﺲ ﺧﻮد ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪ ﺳﭙﺲ دﺳﺘﻮر داد »اﺑﻦ ﺣﺪﯾﺪی« وارد ﺷﻮد.
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وﻗﺘﯽ اﺑﻦ اﻟﺤﺪﯾﺪی آنھﺎ را دﯾﺪ و ﺧﻄﺮ را اﺣﺴﺎس ﮐﺮد ،ﺧﻮد را ﺑﻪ »اﻟﻘﺎدر« رﺳﺎﻧﯿﺪ
ﺗﺎ در ﭘﻨﺎه او ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،وﻟﯽ ﻗﺎدر ﻣﺤﻞ را ﺗﺮک ﮔﻔﺖ و ﺣﻀﺎر او را ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و
ھﻤﺎﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﺟﺮﯾﻤﻪ در اواﺋﻞ ﻣﺤﺮم ﺳﺎل  ۴۶۸ھـ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪ.
وﻟﯽ »اﻟﻘﺎدر« ﺑﻪ زودی ﭘﯽ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺧﻮد ﺑﺮد؛ زﯾﺮا ھﻤﯿﻨﮑﻪ وزﯾﺮ ﻣﻘﺘﺪر از ﺻﺤﻨﻪ
ﺧﺎرج ﺷﺪ آﺷﻮب و دﺳﯿﺴﻪھﺎ آﺷﮑﺎر ﮔﺸﺖ ،و دﺷﻤﻨﺎن ﻗﺎدر و ﺟﺪش ﺑﺮ ﺿﺪ وی
دﺳﯿﺴﻪھﺎ ﭼﯿﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﻢ ﭘﺎﺷﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
»اﺑﻦ ھﻮد« ﺣﮑﻤﺮان »ﺳﺮﻗﺴﻄﻪ« ﺑﺎ ﺣﻤﻼت ﭘﯽ در ﭘﯽ ﺧﻮد او را ﻧﺎراﺣﺖ ﮐﺮد و ﺑﺮای
درھﻢﮐﻮﺑﯿﺪن وی از ﺳﭙﺎه ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن اﺳﺘﻤﺪاد ﻧﻤﻮد ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮ ﺷﮫﺮ »ﺷﻨﺖ
ﺑﺮﯾﻪ« دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ ،در »ﺑﻠﻨﺴﯿﻪ« ﻧﯿﺰ وزﯾﺮ )اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ( اﻧﻘﻼب ﮐﺮد و اﺳﺘﻘﻼل
ﺧﻮد را اﻋﻼم داﺷﺖ.
»اﻟﻘﺎدر« دﯾﺪ ﮐﻪ ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ ﻧﻪ در داﺧﻞ
ﺷﮫﺮ و ﻧﻪ در ﺧﺎرج ﻧﺪارد ،از اﯾﻦ رو روی ﺑﻪ )آﻟﻔﻮﻧﺲ ﺷﺸﻢ( آورد و از او ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻤﮏ
و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮد.
ﭘﯿﺶ از وی ﺟﺪش ﻣﺄﻣﻮن ﻧﯿﺰ اﻃﺎﻋﺖ او را ﺑﻪ ﮔﺮدن ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻌﮫﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ
وی ﺟﺰﯾﻪ ﺑﭙﺮدازد .اﻟﻘﺎدر ﻧﯿﺰ در ادای ﺟﺰﯾﻪ ﺑﻪ آﻟﻔﻮﻧﺲ از ﺟﺪش ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﻧﻤﻮد.
وﻟﯽ در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﺎﺳﺘﯿﻞ در ﻗﺒﻮل درﺧﻮاﺳﺖ وی ﺳﺨﺘﮕﯿﺮی ﻧﺸﺎن داد و
در ﻋﻮض ﮐﻤﮏ ﺑﻪ وی اﻣﻮال زﯾﺎدی و ﺳﭙﺮدن ﺑﻌﻀﯽ از دژھﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺮز ﺧﻮد را
ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮد.
»ﻗﺎدر« ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎی او را رد ﮐﻨﺪ و ﻧﺎﭼﺎر از ادای آن ﺑﻮد و ﻟﻮ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮﺟﻮدی
ﺧﺰاﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ!
در ھﻤﺎن اوﻗﺎت ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺷﻮرش ﺑﺮداﺷﺖ و او ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ ﻓﺮار ﮔﺮدﯾﺪ و ﺧﻮد و
ﺧﺎﻧﻮاده و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﺑﻪ ﻗﻠﻌﻪ »وﺑﺬه« ﭘﻨﺎه ﺑﺮد ) ۴۷۳ھـ( ﻣﺮدم ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﺮار اﻟﻘﺎدر
دﯾﺪﻧﺪ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﮫﺮ را از ﺷﺮ ﻓﺘﻨﻪ و آﺷﻮب ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ ،ﮔﺮوھﯽ از آنھﺎ
ﺻﻼح دﯾﺪﻧﺪ از ﻣﺘﻮﮐﻞ ﺑﻦ اﻓﻄﺲ ﺣﮑﻤﺮان »ﺑﻄﻠﯿﻮس« دﻋﻮت ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﻣﻮر آنھﺎ را زﯾﺮ
ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد .ﻣﺘﻮﮐﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﯽﻣﯿﻠﯽ دﻋﻮت آنھﺎ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﺳﭙﺲ وارد ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ ﺷﺪ و
ﻋﮫﺪهدار اﻣﻮر آﻧﺎن ﮔﺮدﯾﺪ.
ً
در اﯾﻦ وﻗﺖ »اﻟﻘﺎدر« ﻣﺠﺪدا از )آﻟﻔﻮﻧﺲ( ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﺎﺳﺘﯿﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻤﮏ ﮐﺮد و ﻃﯽ
ﻧﺎﻣﻪای ﺳﺎﺑﻘﻪ دوﺳﺘﯽ ﻣﯿﺎن او و ﺟﺪش ﻣﺄﻣﻮن را ﯾﺎدآور ﺷﺪ .آﻟﻔﻮﻧﺲ ھﻢ دﻋﻮت او را
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ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﺑﺎ دﺳﺘﻪای از ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎﻧﺶ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق »اﻟﻘﺎدر« روی ﺑﻪ ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ ﻧﮫﺎد .ھﻤﯿﻨﮑﻪ
»اﺑﻦ اﻓﻄﺲ« ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺣﺮﮐﺖ »اﻟﻔﻮﻧﺲ« و آﻣﺪن »اﻟﻘﺎدر« ﺷﺪ ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ را ﺗﺮک ﮔﻔﺖ و ﺑﺎ
ﺷﺘﺎب ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ.
»اﻟﻘﺎدر« ﻧﯿﺰ در ﭘﻨﺎه آﻟﻔﻮﻧﺲ و ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽ وی وارد ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ ﺷﺪ و ﺷﻮرﺷﯿﺎن
را ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺳﺮﮐﻮب ﮐﺮد .اﻟﻘﺎدر ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺧﻮد ﺟﻠﻮس ﮐﺮد ،در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﺳﺮاﺳﺮ ﺷﮫﺮ در ﺷﻮرش ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد ۴۷۴) .ھـ(
***
در واﻗﻊ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺣﮑﺎﯾﺖ از وﻗﻮع آﯾﻨﺪهای اﺳﻒﺑﺎر ﻣﯽﮐﺮد .آﻟﻔﻮﻧﺲ ﺷﺸﻢ ﭘﺎدﺷﺎه
ﮐﺎﺳﺘﯿﻞ در ﻓﮑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺰرگ ﺧﻮد را ﺑﺮای دﺳﺖﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﺮ ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ ﮐﻪ آن
ﻣﻮﻗﻊ در دﺳﺖ ﺣﮑﻤﺮان ﺿﻌﯿﻒ و ﻣﻄﺮودی ھﻤﭽﻮن »اﻟﻘﺎدر« ﺑﻮد ،ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎزد.
آﻟﻔﻮﻧﺲ ﺑﻪ ﻣﻮازات ﻧﻘﺸﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮد روش ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻧﯿﺰ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ
ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎد ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﺴﺖ ﮐﻪ در آن ﻣﺘﻌﮫﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد »اﺑﻦ ﻋﺒﺎد« را ﺑﺎ
ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺰدور ﺑﺮ ﺿﺪ دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ از اﻣﺮای ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ،اﺑﻦ ﻋﺒﺎد ھﻢ ﺑﻪ ﻋﮫﺪه
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﺰﯾﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﺎﺳﺘﯿﻞ ﺑﭙﺮدازد.
ﺑﻪ ﻋﻼوه او ﻣﻮﺿﻮع ﻣﮫﻤﺘﺮی را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و آن ھﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ )آﻟﻔﻮﻧﺲ( را
در اﻗﺪاﻣﺎت ﺿﺪ ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ ﮐﺎﻣﻼ آزاد ﺑﮕﺬارد و ﺟﻠﻮ ﻧﻘﺸﻪھﺎی او را ﺑﺮای ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ
ﻧﮕﯿﺮد!
در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﻣﻠﻮک اﻟﻄﻮاﺋﻒ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺸﺎر و ﺗﮫﺪﯾﺪھﺎی ﭘﺎدﺷﺎه
ﮐﺎﺳﺘﯿﻞ ﻣﺮﻋﻮب و ﻣﻄﯿﻊ ﺷﺪه و ﺗﻌﮫﺪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ وی ﺟﺰﯾﻪ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﻓﻘﻂ ﻣﺘﻮﮐﻞ
ﺑﻦ اﻓﻄﺲ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺠﺎع »ﺑﻄﻠﯿﻮس« ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ او اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد.
ﺑﻪ ھﺮﺣﺎل آﻟﻔﻮﻧﺲ ﯾﻘﯿﻦ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺟ ّﻮ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻣﻘﺼﻮد او از ھﺮ ﺟﮫﺖ ﻣﺴﺎﻋﺪ
اﺳﺖ ،و ھﯿﭽﯿﮏ از ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﺮأت ﻧﺪارد در ﺑﺮاﺑﺮ او ﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﮐﻨﺪ.
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﻧﺠﺎح ﻣﻘﺼﻮد وی ﻣﯽﮐﺮد اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ
ھﯿﭽﮕﺎه ﺑﺎ ھﻢ ﻣﺘﺤﺪ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،در ﺧﻮد ﺷﮫﺮ ﺣﺰب ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺘﻮن
ﭘﻨﺠﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﻣﻄﺎﻣﻊ او را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﺣﻤﻼت ﭘﯽ در ﭘﯽ »آﻟﻔﻮﻧﺲ« ﺑﻪ اراﺿﯽ
ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﮫﺎﻧﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ »اﻟﻘﺎدر« و ﺑﺮای ﻓﺮوﻧﺸﺎﻧﺪن ﺷﻮرش
ﺑﺮ ﺿﺪ او ﺣﺘﯽ ﺗﺎ ھﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ ،راه ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ھﺪف را ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺮای او ھﻤﻮار ﮐﺮده ﺑﻮد.
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ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻘﺎط زﯾﺒﺎی اﻃﺮاف ﺷﮫﺮ را وﯾﺮان ﻧﻤﻮده و ﮐﺎر را ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺳﺨﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
ﺧﻮد ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ )ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ( ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ ﺑﺮﮐﻨﺎر ﻧﺒﻮد.
ً
»آﻟﻔﻮﻧﺲ« از ﺳﺎل  ۴۷۴ھﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ ﮐﻪ اﻟﻘﺎدر ﻣﺠﺪدا ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ را ﻗﺒﻀﻪ ﮐﺮد،
ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﻨﮓھﺎی وﯾﺮانﮐﻨﻨﺪه ﺟﺪﯾﺪی را آﻏﺎز ﮐﺮد ﮐﻪ درﺳﺖ ﺗﺎ ﭼﮫﺎر ﺳﺎل اداﻣﻪ
داﺷﺖ .اﯾﻦ ﺟﻨﮓھﺎ ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺣﺰب ﻃﺮﻓﺪار ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن در ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ ،اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.
ھﺮﺳﺎﻟﻪ »آﻟﻔﻮﻧﺲ« ﺑﺎ ﻗﻮای ﺧﻮد ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ را اﺷﻐﺎل ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﻨﺎھﺎ را وﯾﺮان
ﻣﯽﻧﻤﻮد و درﺧﺘﺎن را ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﺮد و ﮐﺸﺖ و زرع را ﻣﯽﺳﻮزاﻧﯿﺪ ،و ﮐﻮدﮐﺎن را ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﯽ
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﮐﺴﯽ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮد ﻧﻤﯽدﯾﺪ ﮐﻪ ﺟﻠﻮ ﻣﻈﺎﻟﻢ او را ﺑﮕﯿﺮد!
روﺷﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻋﻤﺎل وی ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ را ﻓﺮا ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ و او را
از ﮐﻠﯿﻪ وﺳﺎﺋﻞ دﻓﺎﻋﯽ دور ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ ،و اﯾﻦ ھﻤﺎن ھﺪﻓﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﺼﺎرا
داﺷﺖ.
وﺿﻊ ﻣﻠﻮک اﻟﻄﻮاﺋﻒ در آن ﻟﺤﻈﺎت ﺣﺴﺎس ﮐﻪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ آن دﺳﺖ ﺑﻪ
ﮔﺮﯾﺒﺎن ﺑﻮد ،ﻓﻮق اﻟﻌﺎده دردﻧﺎک و ﺗﺄﺛﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺑﻮد؛ زﯾﺮا ﻣﺜﻼ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮد
آنھﺎ »ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎد« ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﺑﺎ آﻟﻔﻮﻧﺲ ﺷﺸﻢ ﻗﺮار ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ او را در ﭘﯿﺸﺮوی
ﺑﻪ ﺳﻮی ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ آزاد ﺑﮕﺬارد ،ﺧﻮد ﺳﺮﮔﺮم ﺟﻨﮓ ﺑﺎ »ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺑﻠﻘﯿﻦ ﺑﻦ ﺑﺎدﯾﺲ«
ﺣﮑﻤﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن »ﻏﺮﻧﺎﻃﻪ« ﺑﻮد.
»ﻣﻘﺘﺪر ﺑﻦ ھﻮد« ﻗﻮیﺗﺮﯾﻦ اﻣﺮای ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﻤﺎل و ﺷﺮق
ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻐﻮل ﭘﯿﮑﺎرھﺎی ﻣﺪاوم ﺧﻮد ﺑﺮ ﺿﺪ ﺣﻤﻼت ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺴﻠﻤﺎن »آراﮔﻮن« و اﻣﺮای ﺑﺮ
ﺷﻠﻮﻧﻪ )ﺑﺎرﺳﻠﻮن( ﺑﻮد.
دوﻟﺖھﺎی ﻃﻮاﺋﻒ ﺷﺮﻗﯽ و ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﺑﻠﻨﺴﯿﻪ« و »اﻟﻤﺮﯾﻪ« ﻧﯿﺰ از ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ
دور ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﮔﺮ ھﻢ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ وارد ﺟﻨﮓ ﺷﻮﻧﺪ
ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻧﻤﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.
ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﺳﻼﻣﯽ ھﺮﮔﻮﻧﻪ راه ﮐﻤﮏ را ﺑﻪ روی ﺧﻮد ﻣﺴﺪود دﯾﺪ .در ھﻤﺎن
اوﻗﺎت وﺿﻊ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻣﯽﺷﺪ .آﻟﻔﻮﻧﺲ ﺷﺸﻢ ﻧﯿﺰ ﺳﺮﮔﺮم ﺟﻨﮓھﺎی وﯾﺮاﻧﮕﺮ ﺧﻮد
ﺑﻮد ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم آﺑﺎدیھﺎی اﻃﺮاف ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت وﯾﺮاﻧﻪای درآﻣﺪ.
ﺟﻨﺒﺶ اﻣﺮای ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ

ﺳﻘﻮط ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ
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اﻣﺮای ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ھﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ وﺿﻊ ﮐﺎﻣﻼ ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ و ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ
ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎهھﺎی اﺳﻼﻣﯽ اﻧﺪﻟﺲ ﻋﻨﻘﺮﯾﺐ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﺎﺳﺘﯿﻞھﺎ ﺳﻘﻮط ﻣﯽﮐﻨﺪ
و ﺑﺎ ﺳﻘﻮط آن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﻨﮓ ﮐﺎخ دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ از ﺟﺎ ﮐﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺧﻮد ﻣﻘﺪﻣﮥ
وﯾﺮاﻧﯽ ﺗﻤﺎم ﮐﺎخ اﺳﺖ.
ﮔﺮوھﯽ از ﻋﻘﻼ ﭘﯿﺸﻘﺪم ﺷﺪه و رؤﺳﺎ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻄﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻪ اﺗﺤﺎد و وﺣﺪت ﻧﻈﺮ
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﻗﺎﺿﯽ داﻧﺸﻤﻨﺪ اﺑﻮاﻟﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﺟﯽ ﺑﺎ ﺻﻼحدﯾﺪ ﻣﺘﻮﮐﻞ اﺑﻦ
اﻓﻄﺲ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻗﺪام زد و در ﺷﮫﺮھﺎ و ﭘﺎﯾﮕﺎهھﺎی اﻧﺪﻟﺲ ﺑﻪ ﮔﺮدش ﭘﺮداﺧﺖ و ﺻﺪا ﺑﻪ
ﻧﺎﻟﻪ و ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮداﺷﺖ .رؤﺳﺎ و زﻣﺎﻣﺪاران ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را از ﻋﻮاﻗﺐ ﺗﻔﺮﻗﻪ و اﺧﺘﻼف ﺑﺮﺣﺬر
ﻣﯽداﺷﺖ ،و اﻋﻼم ﺧﻄﺮ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ھﺮﭼﻪ زودﺗﺮ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت »ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ« دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر
ﺷﻮﻧﺪ .وی ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﺎﺳﺘﯿﻞ ﻋﻨﻘﺮﯾﺐ ﺗﻤﺎم دوﻟﺖھﺎی ﻃﻮاﺋﻒ اﺳﻼﻣﯽ را
ﯾﮑﯽ ﺑﻌﺪ از دﯾﮕﺮی از ﻣﯿﺎن ﺧﻮاھﺪ ﺑﺮد.
وﻟﯽ ﮐﻮﺷﺶھﺎی اﯾﻦ ﻋﻘﻼی ﻣﺰﺑﻮر ﮐﻪ ﻋﻮاﻗﺐ وﺧﯿﻢ آﯾﻨﺪه را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ
ﺑﯿﮫﻮده ﻣﺎﻧﺪ و ﻣﻄﺎﻣﻊ و ھﻮسھﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮ ﺗﻤﺎم اﻓﮑﺎر ﻧﻮراﻧﯽ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ،
ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮد.
»ﻣﻌﺘﻤﺪ« ﭘﺎدﺷﺎه اﺷﺒﯿﻠﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﺑﻘﯿﻪ و زودﺗﺮ از آنھﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت
ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮد ،ﺑﺪون ﺗﻔﺎوت ﺑﻪ ﺧﻄﺮ آﯾﻨﺪه ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺖ ،و ﺗﻤﺎم ﻓﮑﺮ ﺧﻮد را
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺣﻔﻆ آن ﻗﺴﻤﺖ از اراﺿﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺟﻨﻮب ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮو ﺧﻮد
ﻣﻨﻀﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد.
ﻓﻘﻂ ﺣﮑﻤﺮان ﺑﺎ ﺷﮫﺎﻣﺖ »ﺑﻄﻠﯿﻮس« ﻣﺘﻮﮐﻞ ﺑﻦ اﻓﻄﺲ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت »اﻟﻘﺎدر«
و ﻣﺮدم ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ ﻗﺪم ﺟﻠﻮ ﻧﮫﺎد .وی ﻓﺮزﻧﺪش »ﻓﻀﻞ« را ﺑﺎ ﺳﭙﺎھﯽ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ اﻋﺰام داﺷﺖ
ﺗﺎ آﻟﻔﻮﻧﺲ را از ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮاﻧﺪ ،وﻟﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻮای ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﮐﻪ ﺑﺮ او ﺗﻔﻮق داﺷﺘﻨﺪ
ﮐﺎری از ﭘﯿﺶ ﻧﺒﺮد و ﭘﺲ از ﺟﻨﮕﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺪون ﻧﺘﯿﺠﻪ و ﺑﺎ ﺣﺎﻟﯽ اﺳﻔﻨﺎک ﺑﺎزﮔﺸﺖ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ ﺷﮫﺮ ﻧﮑﺒﺖﺑﺎر را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻧﻮﺷﺘﯽ ﮐﻪ
دارد ﺑﺮﺳﺪ!
در ﺧﺰان /ﭘﺎﺋﯿﺰ ﺳﺎل  ۴۷۷ھـ آﻟﻔﻮﻧﺲ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﮫﺮ رﺳﯿﺪ و در
ﻣﺤﻠﻪ »اﻟﻤﻨﯿﻪ« واﻗﻊ در ﺳﺮازﯾﺮی ﻧﮫﺮ »ﺗﺎﺟﻪ« ﮐﻪ دارای دﯾﻮارھﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻮد و ﻣﺄﻣﻮن ﺑﻦ
ذواﻟﻨﻮن آن را ﺑﺎ ﮐﺎخھﺎی ﻣﺠﻠﻞ و ﺑﺎغھﺎی ﺳﺮﺳﺒﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎﺋﯽ درآورده ﺑﻮد
ﻓﺮود آﻣﺪ.
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ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم

ﺗﻮارﯾﺦ ﮐﺎﺳﺘﯿﻞ آن را ﺑﺎغﺷﺎه  Huerta,delreyﻧﺎﻣﯿﺪه و »اﺑﻦ ﺑﺴﺎم« در وﺻﻒ آن
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﻟﻤﻨﯿﻪ ﺑﺮ ﺑﮫﺸﺖ ﻋﺪن ﻓﺨﺮ ﻣﯽﻓﺮوﺷﺪ«.
»آﻟﻔﻮﻧﺲ« ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻧﻤﻮد .وﻗﺘﯽ زﻣﺴﺘﺎن ﻓﺮا رﺳﯿﺪ ﮐﻤﺒﻮد ارزاق ﮐﺎر را ﺑﺮ
ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺷﮫﺮ ﺳﺨﺖ ﮔﺮﻓﺖ.
وﺿﻊ اﻟﻘﺎدر ﻧﯿﺰ ﺗﺮدﯾﺪآﻣﯿﺰ ﺑﻮد ،ﺑﺪون ﺷﮏ وی ﺑﺎ آن دﺳﺘﻪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺎدﺷﺎه
ً
ﮐﺎﺳﺘﯿﻞ ﺳﺨﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺳﻌﯽ در ﻋﻘﺐزدن او داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺎﻃﻨﺎ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﺒﻮد.
ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﺪاﻓﻊ ﺳﻌﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﺪرت ﻣﻘﺎوﻣﺖ را اداﻣﻪ دھﻨﺪ ،ﺑﻪ
اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﺎﺳﺘﯿﻞ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﻮد و ﻓﺴﺦ ﻋﺰم ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت آنھﺎ
ﻓﺮا رﺳﺪ .وﻟﯽ ھﺮ روز ﮐﻪ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ﮐﺎر ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺷﮫﺮ ﺳﺨﺖﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮد رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﺎرﯾﮑﯽ ﮐﺸﯿﺪ و ﺳﺮان ﻗﻮم و
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﺑﻪ اﺗﻔﺎق »اﻟﻘﺎدر« ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺷﺪﻧﺪ ھﯿﺌﺘﯽ را ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﺎﺳﺘﯿﻞ ،ﮔﺴﯿﻞ دارﻧﺪ ﺗﺎ
در ﺑﺎرهی ﺻﻠﺢ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﻨﺪ.
»آﻟﻔﻮﻧﺲ« اﯾﻦ ھﯿﺌﺖ را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ وﻟﯽ وزﯾﺮش »ﺳﺴﻨﻨﺪو« از آنھﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﻪ ﻋﻤﻞ
آورد .اﯾﻦ وزﯾﺮ از ﻣﺴﯿﺤﯿﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ اﺳﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد و در
درﺑﺎر »اﺷﺒﯿﻠﯿﻪ« ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻌﺘﻀﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎد درآﻣﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ »ﮔﺎﻟﯿﺴﯿﺎ«
رﻓﺖ و در درﺑﺎر ﮐﺎﺳﺘﯿﻞ ﻣﺸﻐﻮل ﺧﺪﻣﺖ ﺷﺪ .ﻣﺮدی ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪار و دارای ﻟﯿﺎﻗﺘﯽ ﮐﺎﻓﯽ
ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﻣﺮد ھﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت از ﻃﺮف آﻟﻔﻮﻧﺲ ﻧﺰد اﻣﺮای ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ رﻓﺖ و
رواﺑﻂ آنھﺎ را ﺑﺎ آﻟﻔﻮﻧﺲ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮد .ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮد را ﺑﻪ رخ آﻧﺎن
ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﺸﺎن ﻣﺘﻌﮫﺪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ وی ﺟﺰﯾﻪ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم ﮐﻪ ھﯿﺌﺖ اﻋﺰاﻣﯽ رؤﺳﺎی ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﺑﻪ آنھﺎ ﮔﻔﺖ ﻣﺬاﮐﺮه
ﺻﻠﺢ ﺑﯽﻧﺘﯿﺠﻪ اﺳﺖ و ﭼﺎره ﺟﺰ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﮫﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،آﻟﻔﻮﻧﺲ ھﻢ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺳﺮ ﻣﻮﺋﯽ از
ﻣﻄﻠﻮب ﺧﻮد ﻣﻨﺼﺮف ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ و ﻋﻘﺐ ﻧﺨﻮاھﺪ رﻓﺖ.
اﺑﻦ ﺑﺴﺎم در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ »ﺳﺴﻨﻨﺪو ،ﺳﺮان ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ را ﻧﺰد
ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮد ﺑﺮد ،و ھﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻟﻔﻮﻧﺲ ﮔﻔﺘﻨﺪ آنھﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ رﺳﯿﺪن ﮐﻤﮏ ﺑﻌﻀﯽ از
اﻣﺮای ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ھﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﺎن را از ﻗﯿﺪ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻧﺠﺎت دھﺪ ،آﻟﻔﻮﻧﺲ آنھﺎ را ﺳﺮزﻧﺶ
ﮐﺮد و رﯾﺸﺨﻨﺪ ﻧﻤﻮد .ﺳﭙﺲ ﺳﻔﯿﺮان ﻣﻠﻮک اﻟﻄﻮاﯾﻒ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را ﮐﻪ ھﻤﮕﯽ در آن روز
ﻧﺰد وی ﺑﻮدﻧﺪ ،از ﺧﯿﻤﻪھﺎی ﺧﻮد ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﺳﻌﯽ در ﺟﻠﺐ دوﺳﺘﯽ او داﺷﺘﻨﺪ و
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ھﺪاﯾﺎی ﻣﺮﻏﻮﺑﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺳﺮان ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ وﻗﺘﯽ از ﻧﺰد وی ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ ھﺮﮔﻮﻧﻪ
اﻣﯿﺪی را از دﺳﺖ داده ﺑﻮدﻧﺪ و ﯾﻘﯿﻦ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ دردﻧﺎک ﺧﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ) .(١
ﮐﺎﺳﺘﯿﻞھﺎ ﻣﺪت ﻧﻪ ﻣﺎه ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ را در ﻣﺤﺎﺻﺮه داﺷﺘﻨﺪ .ﺳﺨﺘﮕﯿﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮرﯾﻦ
ﺑﻪ ﻣﻨﺘﮫﺎ درﺟﻪ رﺳﯿﺪ ،و ھﺮﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪام ﺑﺮای ﺻﻠﺢ ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﺎﺳﺘﯿﻞ ﭼﻪ از ﺟﺎﻧﺐ
»اﻟﻘﺎدر« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻇﮫﺎر اﻃﺎﻋﺖ از آﻟﻔﻮﻧﺲ و ﭼﻪ از ﻃﺮف رؤﺳﺎی ﺷﮫﺮ ،ﺑﻼ اﺛﺮ ﺑﻮد.
آنھﺎ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﺪت ﻣﻘﺎوﻣﺖ و دﻓﺎع ﻣﯽﻓﺰودﻧﺪ ،ﻣﺮگ را در ﯾﮏ ﻗﺪﻣﯽ ﺧﻮد ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.
ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ آنھﺎ را ﺑﻪ ﺳﺘﻮه آورده ﺑﻮد ﺻﺪا ﺑﻪ ﻧﺎﻟﻪ و ﻓﺮﯾﺎد
ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ .ﮐﺸﯿﺶ ﻣﺎرﯾﺎﻧﺎ از ﻗﺪﯾﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮرﺧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺳﻘﻮط ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
»ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎخ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ و دروازهھﺎی ﺷﮫﺮ و ﭘﻞھﺎ و ﺑﺎغﺷﺎھﯽ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه )آﻟﻔﻮﻧﺲ(
واﮔﺬار ﺷﻮد .ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﯿﻞ ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آزاداﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﮫﺮ »ﺑﻠﻨﺴﯿﻪ« ﺑﺮود.
ھﺮﮐﺪام از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺎ او ﺑﺮوﻧﺪ آزادﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻣﻮال ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺑﺒﺮﻧﺪ.
آنھﺎ ﮐﻪ در ﺷﮫﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﻮال و اﻣﻼکﺷﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ .ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ
ھﻢ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺷﻌﺎﺋﺮ ﺧﻮد را در آن ﺑﻪ ﭘﺎی دارﻧﺪ.
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آنھﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺑﯿﺶ از آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﺧﻮد ﻣﯽدادﻧﺪ ﻧﺨﻮاھﺪ
ﺑﻮد.
ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد و اﺣﮑﺎم دﯾﻨﯽ آﻧﺎن ﻓﻘﻂ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻗﻀﺎت ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ اﺣﺘﺮام اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ و ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﻃﺒﻖ ﻋﺎدات
و رﺳﻮم ﺧﻮد رﻓﺘﺎر ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد .در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﺮدم ﺷﮫﺮ ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺪﮐﯽ از اﻣﻼک ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوﮔﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ)  .(٢و ﺑﻪ ﻧﻘﻠﯽ ﻗﻠﻌﻪھﺎ و دژھﺎ را ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه
ﮐﺎﺳﺘﯿﻞ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ«.
اﯾﻦ ﺑﻮد ﺷﺮوﻃﯽ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺮای ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ ﺑﺮ آن اﺗﻔﺎق ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﭘﺎدﺷﺎه
ﮐﺎﺳﺘﯿﻞ ﺗﻈﺎھﺮ ﺑﻪ ﻗﺒﻮل آن ﮐﺮد و ﺗﻌﮫﺪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارد و آن را ﻧﻘﺾ
ﻧﮑﻨﺪ .اﻧﻌﻘﺎد اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن در روز ﺷﺸﻢ ﻣﺎه ﻣﺎﯾﻮ ﺳﺎل  ۱۰۸۵ﻣﯿﻼدی اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.
دو ھﻔﺘﻪ از اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﮔﺬﺷﺖ و در آن ﻣﺪت »اﻟﻘﺎدر« وﺳﯿﻠﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد و ﺗﺨﻠﯿﮥ
ﺷﮫﺮ را ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽﮐﺮد .در روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ اول ﻣﺎه ﺻﻔﺮ  ۴۷۸ھـ )آﻟﻔﻮﻧﺲ( ﻣﻈﻔﺮاﻧﻪ وارد
 -١ﮐﺘﺎب اﻟﺬﺧﯿﺮه – ﻗﺴﻢ ﭼﮫﺎرم ﺟﻠﺪ اول ص .۱۳۰ – ۱۲۰
(Mariana: Histora General de espana (cop. 16 -٢
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ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم

ً
ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ ﺷﺪ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ در ﮐﺎخ ﻣﺸﮫﻮر ﺷﺎھﯽ ﮐﻪ در اﯾﺎم ﺗﺼﺎدم ﺑﺎ ﺑﺮادرش ﺑﻪ آن ﭘﻨﺎه
ﺑﺮد و ﻣﯿﮫﻤﺎن »ﻣﺄﻣﻮن« ﺟﺪ »اﻟﻘﺎدر« ﺑﻮد ،ﻓﺮود آﻣﺪ .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ را ﺑﻪ وزﯾﺮش
»ﺳﺴﻨﻨﺪو« ﺗﻔﻮﯾﺾ ﮐﺮد و او ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻧﺮﻣﺶ و دوﺳﺘﯽ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮد و ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ
اﺛﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ را ﮐﻪ در وﺿﻊ آنھﺎ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه ﺑﻮد ﺗﺨﻔﯿﻒ دھﺪ ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺟﮫﺖ دلھﺎی
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﺷﮫﺮ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮد.
»ﺳﺴﻨﻨﺪو« ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮد ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺷﮫﺮ ﻓﺘﺢ ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﻧﺐ اﻋﺘﺪال
ً
و ﻋﻘﻞ را از دﺳﺖ ﻧﺪاد و ﻣﻮﻗﺘﺎ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺣﺪ ﻗﻨﺎﻋﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ اﻣﺮای اﺳﻼﻣﯽ ھﻢ
ﺳﺨﺖ ﻧﮕﯿﺮد ﻣﺒﺎدا اوﺿﺎع دﮔﺮﮔﻮن ﺷﻮد ﺑﻪ ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﻈﺮ ﺑﺪوزﻧﺪ.
دﺳﺖﯾﺎﻓﺘﻦ آﻟﻔﻮﻧﺲ ﺑﺮ ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ ،ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ اراﺿﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ ﯾﻌﻨﯽ
ﻗﺴﻤﺘﯽ ﮐﻪ در ﺷﻤﺎل رود »ﺗﺎﺟﻪ« از »ﻃﻠﺒﯿﺮه« در ﻏﺮب ﺗﺎ »وادی اﻟﺤﺠﺎره« و »ﺷﻨﺖ
ﺑﺮﯾﻪ« در ﺷﺮق ،واﻗﻊ ﺑﻮد و اﺑﻦ ﻋﺒﺎد ﺣﮑﻤﺮان اﺷﺒﯿﻠﯿﻪ آن را در ﺗﺼﺮف داﺷﺖ ،ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﻣﯽﮐﺮد.
ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﯿﭽﺎره »ﯾﺤﯿﯽ ﻗﺎدر« در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﺮوه ﺑﺰرﮔﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن و اﺷﺮاف ھﻤﺮاه وی
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده و اﻣﻮال ﺧﻮد ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ را ﺑﻪ ﻗﺼﺪ »ﺑﻠﻨﺴﯿﻪ« ﺗﺮک ﮔﻔﺖ.
ﭼﻨﺪ روزی در ﻣﺤﻠﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﺎﺳﺘﯿﻞ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮد و ﺧﻮد را در ﭘﻨﺎه او ﻗﺮار داد .ﭘﺎدﺷﺎه
ﮐﺎﺳﺘﯿﻞ ﺑﻪ وی وﻋﺪه داده ﺑﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﮫﺮ ﺑﻠﻨﺴﯿﻪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ
و در آن اﺳﺘﻘﺮار ﯾﺎﺑﺪ او ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻣﺸﮫﻮر ﺧﻮد »ﺑﺮھﺎﻧﯿﺲ« را ﺧﻮاھﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺑﻪ وی در
ﺗﺼﺮف ﺷﮫﺮ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
اﻟﻘﺎدر و ھﻤﺮاھﺎﻧﺶ ﻧﺨﺴﺖ در دژ »ﻗﻮﻧﻘﻪ« ﻓﺮود آﻣﺪ ﺗﺎ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای ورود وی ﺑﻪ ﺷﮫﺮ
ﻣﺴﺎﻋﺪ ﮔﺮدد .ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن اھﺎﻟﯽ ﺷﮫﺮ »ﺑﻠﻨﺴﯿﻪ« ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﮫﺮ ﺣﻖ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎدر
ﺑﻮد و از ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻢ داﺷﺘﻨﺪ ،او را ﭘﺬﯾﺮا ﺷﺪﻧﺪ .اﻟﻘﺎدر ﻧﯿﺰ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻪ
ﺷﮫﺮ درآﻣﺪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ آﻧﺠﺎ را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺖ و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﺎ ﻧﺎراﺣﺘﯽ و ﻓﺘﻨﻪ و آﺷﻮب
داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮد ،ﺗﺎ در رﻣﻀﺎن ﺳﺎل  ۴۸۵ھـ ﺑﻪ ﺷﺮﺣﯽ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ )ﺳﻘﻮط ﺑﻠﻨﺴﯿﻪ(
ﺧﻮاھﯿﻢ ﮔﻔﺖ ﭼﺸﻢ از ﺟﮫﺎن ﻓﺮو ﺑﺴﺖ.
آﻧﭽﻪ ﺳﻘﻮط ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺖ

ﺳﻘﻮط ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ
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ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺑﺰرگ اﻧﺪﻟﺲ ﺳﻘﻮط ﮐﺮد و ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ از ﻗﺒﻀﮥ اﻗﺘﺪار اﺳﻼم
ﺧﺎرج ﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺼﺪ و ھﻔﺘﺎد ﺳﺎل اﺳﻼم ﺑﺮ آن ﺣﮑﻢ
ﻣﯽراﻧﺪ ،ﺑﻪ ﭼﻨﮓ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن اﻓﺘﺎد.
از آن روز ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﮐﺎﺳﺘﯿﻞ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮد
ﺑﻪ ﺻﻮرت دژی ﺑﺮای ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎل اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ درآﻣﺪ ،و ﺳﺪ ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻠﻮ ﺗﺠﺎوز
ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ را ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.
ﺳﻘﻮط ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ ﺿﺮﺑﺖ ﺷﺪﯾﺪی ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮ اﻧﺪﻟﺲ و اﻣﻨﯿﺖ آن وارد ﺳﺎﺧﺖ .ﺗﻌﺎدل
ﻧﯿﺮوھﺎ ﺑﻪ ھﻢ ﺧﻮرد .ﻧﯿﺮوی اﺳﻼم ﺑﺮﺗﺮی ﺧﻮد را در ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه اﯾﺒﺮی ﺑﻌﺪ از ﭼﮫﺎر ﻗﺮن
از دﺳﺖ داد ،و ﺑﺮﺗﺮی ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن را ﺑﻪ ﻣﻨﺼﻪ ﻇﮫﻮر رﺳﺎﻧﯿﺪ.
از آن زﻣﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎز ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﺪﻟﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ  La reconquistaدر
ﺷﮑﻞ ﺟﺪﯾﺪ و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی ﺧﻮدﻧﻤﺎﺋﯽ ﮐﺮد .ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﮐﺎﺳﺘﯿﻞ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﭘﺲ از ﻓﺘﺢ
اﻧﺪﻟﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،از رود »ﺗﺎﺟﻪ« ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﻧﺪ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺮﭼﻢ ﻣﺮگ و ﻧﺎﺑﻮدی
را ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻮی اراﺿﯽ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪﻧﺪ!
ﮐﻨﺪی ﻣﻮرخ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﺋﯽ در دﻧﺒﺎﻟﻪ ﺳﻘﻮط ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :اﯾﻦ ﺷﮫﺮ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﻊ
ﻋﺒﻮر ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن از رود »ﺗﺎﺟﻪ« ﺑﻮد .ﻓﺘﺢ اﯾﻦ ﺷﮫﺮ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺿﻌﻒ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﻧﯿﺮوی
ﺗﺎزهای ﺑﻪ ﻗﺪرت ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﺎﺳﺘﯿﻞ ﺑﺨﺸﯿﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻗﺮنھﺎ ﮐﻪ از ﺗﺴﻠﻂ و
ﻋﻈﻤﺖ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ،ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺎﺗﺤﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽ ،درﻣﺎﻧﺪه و ﻣﺸﺮف ﺑﻪ
ﻧﺎﺑﻮدی دﯾﺪﻧﺪ.
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﻘﻮط آن ﻣﺼﺎﺋﺐ ،ﻓﻘﻂ ﯾﮏ راه داﺷﺘﻨﺪ و آن اﺗﺤﺎد ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖھﺎﺋﯽ ﮐﺎر ﮐﺮده و ﻧﯿﺮوﺋﯽ واﺣﺪ ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ ،وﻟﯽ ﻣﺼﺎﻟﺢ
ﺷﺨﺼﯽ زﻋﻤﺎی ﻗﻮم ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ رﺟﺤﺎن داﺷﺖ ،و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ روی ﺑﻪ اﻧﻘﺮاض و ﻧﺎﺑﻮدی ﮔﺬارد.
ﭘﯿﺮوزی )آﻟﻔﻮﻧﺲ ﺷﺸﻢ( و ﺗﺴﻠﻂ وی ﺑﺮ ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺰرگ ﻣﺎدی ،ﺗﺄﺛﯿﺮ
ادﺑﯽ ﻋﻤﯿﻘﯽ ھﻢ در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻤﺎﻟﮏ اروﭘﺎ ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ؛ زﯾﺮا ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻗﺪﯾﻢ
ﮔﺖھﺎ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻣﺬھﺒﯽ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ.
از اﯾﻦ رو اﺷﻐﺎل آن ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﺎﺳﺘﯿﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮﮐﺰ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎی
ﻣﺴﯿﺤﯽ درآﻣﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮ ھﻤﮑﺎراﻧﺶ از ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ او را ﺑﻪ ﻟﻘﺐ
ً
»اﻣﭙﺮاﻃﻮر« ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻟﻘﺐ را آﻟﻔﻮﻧﺲ ﺷﺨﺼﺎ روی ﺧﻮد ﻧﮫﺎده ﺑﻮد.
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ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم

از ﻧﻈﺮ دﯾﮕﺮ ﺿﺮﺑﺘﯽ ﮐﻪ اﺳﻼم در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺳﻘﻮط ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ ﺧﻮرد ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ
اﺛﺮ را در ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط آن ﻣﻤﻠﮑﺖ و ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎی اﺳﻼم ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ .ﮐﻠﯿﻪ اﻣﺮای
اﺳﻼﻣﯽ از اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﺷﻮم ﺗﮑﺎن ﺧﻮردﻧﺪ ،و ﺑﻌﺪ از ﻓﻮت وﻗﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻋﻼم
ﺧﻄﺮی ﺑﻮد ﺑﺮای ھﻤﻪ آنھﺎ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺒﺘﻼ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ!
در ﻣﯿﺎن آنھﺎ »ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎد« ﮐﻪ ﻣﻘﺘﺪرﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻠﻮک اﻟﻄﻮاﺋﻒ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد
ﺑﯿﺶ از دﯾﮕﺮان ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ آﯾﻨﺪه را اﺣﺴﺎس ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺖ دﯾﺮی
ﻧﺨﻮاھﺪ ﭘﺎﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ روزاﻓﺰوﻧﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ ،اﯾﻦ ﭘﯿﺶآﻣﺪ ﺳﻮء
ﺧﻮد ﻧﻘﻄﻪ ﺗﺤﻮل ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻃﺮز ﻓﮑﺮ اﻣﺮای ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ اﺳﻼﻣﯽ را دﮔﺮﮔﻮن ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻪ
ﻃﻮری ﮐﻪ ھﻤﮕﯽ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪﻧﺪ ،و ﺟﺪاﺋﯽ و اﺧﺘﻼف را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ
ﻃﻮر دﺳﺘﺠﻤﻌﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ آن ﺳﻮی ﺗﻨﮕﻪ ﺟﺒﻞ اﻟﻄﺎرق ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ و از ﺑﺮادران ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺧﻮد
)ﺑﺮﺑﺮھﺎی ﻣﺮاﺑﻄﯿﻦ( ﻣﺮزداران ﻏﯿﻮر اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺎری ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ.
دﺧﺎﻟﺖ ھﻤﯿﻦ ﺑﺮﺑﺮھﺎی ﻣﺮاﺑﻄﯿﻦ در ﺳﯿﺮ ﺣﻮادث اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮ را ﺑﻪ ﺟﺎی
ﮔﺬاﺷﺖ.
ﺷﻌﺮای اﻧﺪﻟﺲ در اﺷﻌﺎر ﺧﻮد ﻓﻘﺪان ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ را ﻓﺎﺟﻌﻪ دردﻧﺎﮐﯽ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و در آن
ﺑﺎره ﻗﺼﺎﺋﺪ ﺟﺎﻧﺴﻮزی ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .ﻣﺸﮫﻮرﺗﺮﯾﻦ آنھﺎ ﻗﺼﯿﺪه راﺋﯿﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﻠﻊ آن
ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ:
آه ﭼﮕﻮﻧﻪ دھﺎنھﺎ ﺑﻌﺪ از اﺷﻐﺎل ﻣﺮزھﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺷﺎدی ﺑﺮ ﻟﺐ دارد؟ ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ را ﮐﻔﺮ ﻓﺮو
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭼﻪ ﺧﺒﺮ ﺑﺰرﮔﯽ!
ﮐﺠﺎ اﯾﻮان ﮐﺴﺮی و ﮐﺎخ »ﺧﻮرﻧﻖ« و »ﺳﺪﯾﺮ« ﺑﻪ آن ﻣﯽرﺳﺪ؟
اﺳﻼم از ﻣﯿﺎن رﻓﺖ ،ﺑﺮ ﻧﺎﺑﻮدی اﺳﻼم ﺧﻮن ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻦ ﮐﻪ اﻧﺒﻮه اﺷﮏ ،ﺗﺸﻨﮕﯽ را
ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﯽﺳﺎزد!

ّ
ﺟﻨﮓ زﻻﻗﻪ
ﯾﺎ
ﻧﺒﺮد ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺤﺪهی اﺳﻼم ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ
) ٤٧٩ھـ  ١٠٨٦ -م(

ﺳﻘﻮط ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻟﻔﻮﻧﺲ ﺷﺸﻢ ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﺎﺳﺘﯿﻞ ،ﻣﻠﻮک اﻟﻄﻮاﺋﻒ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را
ﺳﺨﺖ ﺗﮑﺎن داد و از ﺧﻮاب ﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در آن ﻓﺮو رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﯿﺪار ﻧﻤﻮد ،و از ﺟﺪاﺋﯽ و
اﺧﺘﻼﻓﯽ ﮐﻪ ﺳﺎلھﺎ ﺑﻪ آن ﺧﻮ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،آ ﮔﺎه ﺳﺎﺧﺖ .در آن ھﻨﮕﺎم ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﺗﮑﺎندھﻨﺪهای ﮐﻪ از درک آن ﭼﺸﻢ ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﺑﺮای آنھﺎ آﺷﮑﺎر ﺷﺪ ،و آن اﯾﻨﮑﻪ
ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﮐﺎﺳﺘﯿﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ دارد ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ھﻤﻪ آنھﺎ ﺧﺎﺗﻤﻪ دھﺪ ،و در ﺻﺪد
اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم را در ﺳﺮاﺳﺮ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ رﯾﺸﻪﮐﻦ ﺳﺎزد.
در واﻗﻊ آﻟﻔﻮﻧﺲ ھﻤﯿﻨﮑﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﺘﺼﺮف ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ درک ﮐﺮد
ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﻣﻠﻮک اﻟﻄﻮاﺋﻒ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و او در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ھﺮ روز ﺷﺎھﺪ
ﭘﯿﺮوزی ﺗﺎزهای ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﭘﺎﯾﺘﺨﺖھﺎی اﺳﻼﻣﯽ را ﯾﮑﯽ ﺑﻌﺪ از دﯾﮕﺮی ﺧﻮاھﺪ ﺑﻠﻌﯿﺪ و از
ھﻤﺎﻧﺠﺎ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻧﻘﺸﻪ ﺑﻌﺪی ﺧﻮد ،ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺖ.
در ﺗﻌﻘﯿﺐ اﯾﻦ ھﺪف ،آﻟﻔﻮﻧﺲ ﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای »ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎد« ﺣﮑﻤﺮان اﺷﺒﯿﻠﯿﻪ
ارﺳﺎل داﺷﺖ ﮐﻪ ﺳﺮاﺳﺮ ﺗﮫﺪﯾﺪ و ارﻋﺎب ﺑﻮد .آﻟﻔﻮﻧﺲ از وی ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﺘﺼﺮﻓﺎت ﺧﻮد
را ﺑﻪ وی ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﺪ ،و او را از ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ و ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﮐﻪ دﯾﺪ ،ﺑﺮﺣﺬر
داﺷﺘﻪ ﺑﻮد.
ﻧﺎﻣﮥ ﻣﺸﺎﺑﻪ دﯾﮕﺮی ھﻢ ﺑﺮای ﻣﺘﻮﮐﻞ ﺑﻦ اﻓﻄﺲ ﺣﮑﻤﺮان »ﺑﻄﻠﯿﻮس« ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ در
آن ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﻌﻀﯽ از ﻗﻠﻌﻪھﺎ و دژھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺷﺪه ،و از ﻋﻮاﻗﺐ ﻧﺎﮔﻮار
ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﺑﯿﻢ داده ﺑﻮد.
ھﺮﯾﮏ از دو ﺣﮑﻤﺮان ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺗﮫﺪﯾﺪ ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﺎﺳﺘﯿﻞ را ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪای رد ﮐﺮدﻧﺪ و
ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را آﻣﺎدۀ دﻓﻊ ﺗﺠﺎوز وی ﻧﻤﻮده اﻧﺪ.
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ﻋﻼوه ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮥ ﺳﻘﻮط ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت وﺣﺪت ﻧﻈﺮ اﻣﺮای اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺮای
اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﺎﺳﺘﯿﻞ و اﺳﺘﻤﺪاد از ﺑﺮادران ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺧﻮد در آن ﺳﻮی
درﯾﺎ ﯾﻌﻨﯽ »ﻣﺮاﺑﻄﯿﻦ« ﺗﺠﺴﻢ ﯾﺎﻓﺖ.
اﻣﺮای اﺳﻼﻣﯽ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺳﻔﺮای ﺧﻮد را ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺮاﺑﻄﯿﻦ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺗﺎﺷﻔﯿﻦ اﻋﺰام
داﺷﺘﻨﺪ ،و ﺑﺮای او ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﮥ ﺗﺠﺎوز ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ،اﻧﺪﻟﺲ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ
روﺑﺮو ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ھﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻧﯿﺰ ﺧﻄﺮ ﻧﺎﺑﻮدی ﮐﺎﻣﻞ آن را ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﺘﻮان ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﺑﻪ ﯾﺎری آن ﺷﺘﺎﻓﺖ.
»ﻣﺮاﺑﻄﯿﻦ« در اﺻﻞ از ﻗﺒﯿﻠﮥ »ﻟﻤﺘﻮﻧﻪ« ﯾﮑﯽ از رﯾﺸﻪھﺎی ﻗﺒﯿﻠﮥ ﺑﺰرگ ﺑﺮﺑﺮھﺎی
»ﺻﻨﮫﺎﺟﻪ« ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از آن در ﻗﻠﺐ ﺻﺤﺮای اﻓﺮﯾﻘﺎ ،ﺟﻨﻮب ﻣﻐﺮب
)ﻣﺮاﮐﺶ( آﺷﮑﺎر ﺷﺪﻧﺪ .ھﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ زﻋﯿﻢ روﺣﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
ﯾﺎﺳﯿﻦ در ﯾﮏ ﻃﺎﯾﻔﮥ ﻣﺬھﺒﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،و »ﻣﺮاﺑﻄﯿﻦ« ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻗﺒﺎﯾﻞ
ﺑﺖﭘﺮﺳﺖ ﻣﺠﺎور ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرﺷﺎن ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ.
آﻧﮕﺎه در ﺟﻨﻮب ﻣﺮاﮐﺶ ﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺮ »ﺳﺠﻠﻤﺎﺳﻪ« و »درﻋﻪ« دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و از آن
ﭘﺲ ﻓﺘﻮﺣﺎت آنھﺎ دﻧﺒﺎﻟﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ از ﮐﻮهھﺎی اﻃﻠﺲ ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ ،و ﭼﻨﺪان
ﻓﺘﻮﺣﺎت ﺧﻮد را اداﻣﻪ دادﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﻐﺮب اﻓﺮﯾﻘﺎ را ﻓﺘﺢ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ آنھﺎ را در
آﻏﺎز ﮐﺎر »ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ ﻟﻤﺘﻮﻧﯽ« ﺑﻪ ﻋﮫﺪه داﺷﺖ ،و ﺑﻌﺪ از او ،ﺑﺮادرش اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻋﮫﺪهدار
آن ﮔﺮدﯾﺪ.
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻧﯿﺰ ﭘﺴﺮ ﻋﻢ ﺧﻮد »ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺗﺎﺷﻔﯿﻦ« را ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ .ﺗﻘﺪﯾﺮ ﭼﻨﯿﻦ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻤﺪه ﻓﺘﻮﺣﺎت آﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ وﺣﺪت ﻣﻐﺮب ﺷﺪ و زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﺗﺄﺳﯿﺲ دوﻟﺖ
ﺑﺰرگ »ﻣﺮاﺑﻄﯿﻦ« ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﻮد ،ﺑﻪ دﺳﺖ اﯾﻦ ﺳﺮدار ﺑﺰرگ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻮاﺣﯽ
ﻣﻐﺮب از اﻓﺮﯾﻘﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﺗﺎ اﻗﯿﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ در ﻏﺮب ،و از ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎی ﺳﻔﯿﺪ
)ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ( در ﺷﻤﺎل ﺗﺎ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺻﺤﺮای ﺑﺰرگ اﻓﺮﯾﻘﺎ در ﺟﻨﻮب ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﺑﺪ
ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺗﺎﺷﻔﯿﻦ ﺷﮫﺮ ﻣﺮاﮐﺶ را ﺑﻮﺟﻮد آورد ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ
)۴۵۴ھـ( .آﻧﮕﺎه ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﻋﻈﯿﻢ ﻣﺮاﺑﻄﯿﻦ را ﺳﺎزﻣﺎن داد و ﺑﺎ ﺗﯿﺮاﻧﺪازان و ﻧﻔﺮات اﻧﺒﻮھﯽ
ﻣﺠﮫﺰ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد آنھﺎ در آن روز از ﺻﺪ ھﺰار ﺟﻨﮕﺠﻮ ،ﻣﺮﮐﺐ از ﻗﺒﺎﯾﻞ
ﺻﻨﮫﺎﺟﻪ ،ﮐﺪاﻟﻪ ،ﺟﺰوﻟﻪ ،زﻧﺎﺗﻪ و ﻣﺼﺎﻣﺪه ،ﻣﺘﺠﺎوز ﮔﺮدﯾﺪ .ﻋﻼوه ﮔﺎرد ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ از
ﺑﺮدﮔﺎن ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮد ﮐﻪ دارای ﺷﺠﺎﻋﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﻮدﻧﺪ.
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ﺧﻼﺻﻪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺻﺪای ﻧﺎﻟﻪ و ﻓﺮﯾﺎد اﻣﺮای ﻃﻮاﺋﻒ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺮاﺑﻄﯿﻦ رﺳﯿﺪ او در
اوج ﭘﯿﺮوزی و ﻗﺪرت و ﺗﺮﻗﯽ ﺑﻮد.
ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺮاﺑﻄﯿﻦ ﺑﺎ ﻗﻮم و ﻋﺸﯿﺮه و ﻋﻠﻤﺎی روﺣﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺸﻮرت ﭘﺮداﺧﺖ .ھﻤﮕﯽ
ﺑﻪ اﺗﻔﺎق آراء ﻧﻈﺮ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﻟﻪ و زاری »اﻧﺪﻟﺲ« ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ داد ،و از ﺳﻘﻮط
ﺣﺘﻤﯽ آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد.
ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ اﻧﮕﯿﺰه ﺟﮫﺎد در راه ﺧﺪا آن ﺳﭙﺎه ﺻﺤﺮاﺋﯽ را ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺑﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ
وﺻﻒ »ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺗﺎﺷﻔﯿﻦ« ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد وزﯾﺮش ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﺳﺒﺎط از ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﻦ
ﻋﺒﺎد ﺣﮑﻤﺮان اﺷﺒﯿﻠﯿﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﺮز اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ را در ﺗﻨﮕﻪ ﺟﺒﻞ اﻟﻄﺎرق در
اﺧﺘﯿﺎر او ﺑﮕﺬارد ﺗﺎ ﮔﺬرﮔﺎه ﻣﻮرد اﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺳﭙﺎھﯿﺎن وی ﺑﺎﺷﺪ .اﺑﻦ ﻋﺒﺎد ﺗﻘﺎﺿﺎی او
را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و در دم ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد »اﻟﺮاﺿﯽ« ﺣﮑﻤﺮان »ﺟﺰﯾﺮه ﺧﻀﺮا« دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ آن
را ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺮاﺑﻄﯿﻦ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺗﺎﺷﻔﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ رواﻧﻪ اﻧﺪﻟﺲ ﺷﻮد .ﻓﯽ اﻟﺤﺎل ﺳﺎﯾﺮ ﻧﯿﺮوھﺎ
و ﻧﻔﺮات ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺟﮫﺎد ﺑﺴﯿﺞ ﮐﺮد .در آن ﻣﻮﻗﻊ او ﺗﺎزه از ﻓﺘﺢ »ﺳﺒﺘﻪ« ﻓﺮاﻏﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻮد.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ او ﺑﻪ ﺳﻮی اﻧﺪﻟﺲ راھﯽ ﺑﻮد دﺳﺘﻪ دﺳﺘﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺠﺎھﺪ از ﺗﻤﺎم ﻧﻮاﺣﯽ
ﻣﻐﺮب ﺑﻪ وی ﻣﯽﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ ،و ﮐﺸﺘﯽھﺎ را ﺑﺮای ﻋﺒﻮر ﺳﭙﺎھﯿﺎﻧﺶ ﻣﮫﯿﺎ ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دﺳﺘﻪای ﮐﻪ از ﺗﻨﮕﻪ ﺟﺒﻞ اﻟﻄﺎرق ﮔﺬﺷﺖ و ﻗﺪم ﺑﻪ ﺧﺎک اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻧﮫﺎد
ﮔﺮوھﯽ از ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ »داود ﺑﻦ ﻋﺎﯾﺸﻪ« ﺑﻮد .اﯾﻦ دﺳﺘﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺮز
ﺟﺰﯾﺮۀ ﺧﻀﺮا رﺳﯿﺪﻧﺪ ﻃﺒﻖ ﭘﯿﻤﺎن ﻣﻌﮫﻮد ﺟﺰﯾﺮه را اﺷﻐﺎل ﮐﺮدﻧﺪ.
در روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻧﯿﻤﻪ رﺑﯿﻊ اﻻول ﺳﺎل  ۴۷۹ھـ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺗﺎﺷﻔﯿﻦ ﻗﮫﺮﻣﺎن ﭘﯿﺮ ﺑﺎ
ﺑﻘﯿﻪ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺧﻮد ﺑﺮای ﻋﺒﻮر از درﯾﺎ وارد ﺗﻨﮕﻪ ﺷﺪ ،وﻟﯽ ھﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽھﺎ ﺳﯿﻨﻪ ﺗﻨﮕﻪ
را ﺷﮑﺎﻓﺘﻨﺪ درﯾﺎ ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ ﺷﺪ و ﻣﻮجھﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ .در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم ﻗﮫﺮﻣﺎن ﻣﺮاﺑﻄﯽ در
ﮐﺸﺘﯽ ﺧﻮد ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ دﺳﺖھﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮی آﺳﻤﺎن ﺑﺮداﺷﺖ و
ﮔﻔﺖ» :ﭘﺮوردﮔﺎرا! اﮔﺮ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﻋﺒﻮر ﻣﺎ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ ،ﻋﺒﻮر ﻣﺎ را از
اﯾﻦ درﯾﺎ آﺳﺎن ﮔﺮدان ،و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﮐﺎری ﮐﻦ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ از آن ﺑﮕﺬرﯾﻢ«.
ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺧﻮد وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ھﻨﻮز ﺳﺨﻨﺶ ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ »ﺳﻔﺎﯾﻦ آرام ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و
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ﺳﺎﺣﻞ ﻧﻤﻮدار ﮔﺸﺖ« ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ اراده ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﻔﺎﯾﻦ ﻣﺮاﺑﻄﯿﻦ در درﯾﺎی آرام
ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ در ﻣﺮز ﺟﺰﯾﺮه ﺧﻀﺮا ﭘﮫﻠﻮ ﺑﮕﯿﺮد) .(١
ﻗﻮای ﻣﺮاﺑﻄﯿﻦ وارد اﻧﺪﻟﺲ ﻣﯽﺷﻮد

ﺳﺮدار ﻣﺴﻠﻤﺎن »ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺗﺎﺷﻔﯿﻦ« در ﺳﺎﺣﻞ ﺟﺰﯾﺮۀ ﺧﻀﺮا ﻓﺮود آﻣﺪ ،و ھﻤﯿﻦ ﮐﻪ
ﻗﺪم ﺑﻪ ﺧﺎک اﻧﺪﻟﺲ ﮔﺬارد ،ﺑﻪ ﺧﺎک اﻓﺘﺎد و ﺧﺪا را ﺑﻪ ﺷﮑﺮاﻧﮥ آن ﺳﺠﺪه ﮐﺮد ﺳﭙﺲ
دﺳﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺟﺰﯾﺮه و اﺻﻼح ﺑﺮج و ﺑﺎروی آن زد ،و ﻧﮕﮫﺒﺎﻧﺎن ﻣﺨﺼﻮص از ﺳﺮﺑﺎزان
ﺑﺮ آن ﮔﻤﺎﺷﺖ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺧﻮد رواﻧﮥ اﺷﺒﯿﻠﯿﻪ ﺷﺪ.
ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎد ﻓﺮزﻧﺪش »ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ« را ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺒﺎل »ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺗﺎﺷﻔﯿﻦ« ﺑﻪ ﺟﺰﯾﺮه
ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و ﭘﺬﯾﺮاﺋﯽ از ﺳﭙﺎه ﻣﺮاﺑﻄﯽ را در ﻃﻮل راه ﺗﺎ اﺷﺒﯿﻠﯿﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ داد ،و ﭼﻨﺎن
ﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺗﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺴﺮت ﯾﻮﺳﻒ ﮔﺸﺖ .ھﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺮاﺑﻄﯽ ﺑﻪ اﺷﺒﯿﻠﯿﻪ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ ،ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺑﺰرﮔﺎن و ﯾﺎراﻧﺶ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل او ﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ .دو ﭘﺎدﺷﺎه ﺻﻮرت
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﻮﺳﯿﺪﻧﺪ و از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺴﺌﻠﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﮫﺎد آنھﺎ را ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ذات
ﻣﻘﺪس ﺧﻮد ﻗﺮار دھﺪ.
در آﻧﺠﺎ اﺑﻦ ﻋﺒﺎد ھﺪاﯾﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺮدار ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ داﺷﺖ ،و ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ
ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺳﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﻟﻮازم ﭘﺬﯾﺮاﺋﯽ ﺷﺎھﺎﻧﻪ ﻓﺮاھﻢ ﺳﺎﺧﺖ.
ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎد از اﻧﺒﻮه ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﻣﺮاﺑﻄﯿﻦ و آﻣﺎدﮔﯽ ﺟﻨﮕﯽ آنھﺎ ﺷﺎد ﺷﺪ ،و ﯾﻘﯿﻦ
ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﺎھﺪ ﭘﯿﺮوزی را در آﻏﻮش ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
روز ﺑﻌﺪ ﺳﺮدار ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ »ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺗﺎﺷﻔﯿﻦ« ﺑﺎ ﮐﻠﯿﻪ ﻧﯿﺮوھﺎﯾﺶ وارد اﺷﺒﯿﻠﯿﻪ ﺷﺪ ،و
ﺳﻪ روز اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﺪ .در آن ﻣﺪت ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻣﺮای ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﻧﻤﻮد و از آنھﺎ
ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وی ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ ،و در ﺟﮫﺎد ﻓﯽ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻠﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻮﯾﻨﺪ .اﻣﺮای ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ
ﻧﯿﺰ دﻋﻮت او را اﺟﺎﺑﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ »ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺑﻠﻘﯿﻦ« ﺣﮑﻤﺮان »ﻏﺮﻧﺎﻃﻪ« و
ﺑﺮادرش ﺣﮑﻤﺮان ﻣﺎﻟﻘﻪ ) (Malagaﺑﻮد .اﻣﯿﺮ اﻟﻤﺮﯾﻪ ) (Almeriaﻣﻌﺘﺼﻢ ﺑﻦ ﺻﻤﺎدح ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ ﺿﻌﻒ ﭘﯿﺮی و ﮐﺒﺮ ﺳﻦ ﻋﺬر ﺧﻮاﺳﺖ و در ﻋﻮض ﭘﺴﺮ ﺧﻮد »ﻣﻌﺰ اﻟﺪوﻟﻪ« را ﺑﺎ
ﻋﺪهای از ﺳﭙﺎھﯿﺎﻧﺶ اﻋﺰام داﺷﺖ.
 -١روض اﻟﻘﺮﻃﺎس – اﺑﻦ اﺑﯽزرع ص  .۹۳اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ را ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺗﺎﺷﻔﯿﻦ در ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد راﺟﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻓﺘﺢ ﮐﻪ ﺑﻪ »اﻟﻤﻌﺰ ﺑﻦ ﺑﺎدﯾﺲ« ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای ﮐﻞ اﻓﺮﯾﻘﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ – ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب
ﻣﺎ »دول اﻟﻄﻮاﺋﻒ« ص  ۴۲۴و ﺑﻌﺪ از آن – ﻣﺆﻟﻒ.

ّ
ﺟﻨﮓ زﻻﻗﻪ ﯾﺎ ﻧﺒﺮد ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺤﺪهی اﺳﻼم ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ
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آﻧﮕﺎه ﺳﺮدار ﺑﺰرگ اﺳﻼم ﺑﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺧﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎد ﺑﺎ ﻗﻮای
اﺷﺒﯿﻠﯿﻪ و ﻗﺮﻃﺒﻪ ﻧﯿﺰ در ﻣﻌﯿﺖ او ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درآﻣﺪ .از آﻧﺠﺎ آھﻨﮓ ﺑﻪ ﻃﻠﯿﻮس
) (Badajozﻧﻤﻮد ،ﻣﺘﻮﮐﻞ ﺣﮑﻤﺮان آن ﻟﻮازم اﺳﺘﻘﺒﺎل و ﻣﮫﻤﺎنﻧﻮازی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد.
ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺗﺎﺷﻔﯿﻦ ﭼﻨﺪ روزی در »ﺑﻄﻠﯿﻮس« ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮد ،ﺗﺎ ھﯿﺌﺖھﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ
رؤﺳﺎی ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ از ﺳﺎﯾﺮ اﻗﻄﺎر اﻧﺪﻟﺲ ﻓﺮا رﺳﻨﺪ ،وﻟﯽ در آﻧﺠﺎ اﻃﻼع ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ھﺮﯾﮏ از
آﻧﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .از اﯾﻦ رو از ﻣﯿﺎن اﻣﺮای
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻓﻘﻂ »ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺑﻠﻘﯿﻦ« و ﺑﺮادرش »ﺗﻤﯿﻢ« و »ﻣﻌﺰ اﻟﺪوﻟﻪ« ﺑﻪ وی ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ.
ﻣﺮزھﺎی اﻧﺪﻟﺲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﻪ درآﻣﺪ ،و ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ »ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎد«
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،و ﺳﺘﻮن ﻣﻘﺪم ﺳﭙﺎه را ﺗﺸﮑﯿﻞ داد .ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﻣﺮاﺑﻄﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺆﺧﺮ را
اﺷﻐﺎل ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﻣﺘﺤﺪ اﺳﻼﻣﯽ در ﺧﻂ ﺳﯿﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ دﺷﺖ واﻗﻊ در ﺷﻤﺎل »ﺑﻄﻠﯿﻮس«
ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺮز ﮐﻨﻮﻧﯽ ﭘﺮﺗﻘﺎل رﺳﯿﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﻓﯽ ھﻢ در ﻣﻮازات ﺷﮫﺮ »ﻗﻮرﯾﻪ« ﻗﺮار داﺷﺖ.
اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ را ﺗﻮارﯾﺦ اﺳﻼم »دﺷﺖ زﻻﻗﻪ« ﻧﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ) .(١
اﺧﺒﺎر ﻋﺒﻮر ﺳﯿﺎه ﻣﺮاﺑﻄﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ آﻟﻔﻮﻧﺲ ﺷﺸﻢ ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﺎﺳﺘﯿﻞ
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﮫﺮ »ﺳﺮﻗﺴﻄﻪ« را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮده ﺑﻮد رﺳﯿﺪ .وی ﺑﺎ ﺷﺘﺎب دﺳﺖ از
ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ »ﻣﺴﺘﻌﯿﻦ ﺑﻦ ھﻮد« ﺣﮑﻤﺮان ﺳﺮﻗﺴﻄﻪ ﻧﻔﺲ راﺣﺘﯽ
ﮐﺸﯿﺪ.
)آﻟﻔﻮﻧﺲ( از »ﺳﺎﻧﺸﻮر اﻣﺒﺮز« ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺴﯿﺤﯽ »آراﮔﻮن« ﮐﻪ در آن ﻣﻮﻗﻊ ﺳﺮﮔﺮم
ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺷﮫﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﻃﺮﻃﻮﺷﻪ ) (Tortosaﺑﻮد ،اﺳﺘﻤﺪاد ﻧﻤﻮد .ﺑﻪ ﻋﻼوه او از اﻣﺮای
ً
آن ﺳﻮی ﺟﺒﺎل ﭘﯿﺮﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﺳﺖ ،و ﺷﺨﺼﺎ ھﻢ ﺑﻪ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ از
ﻧﯿﺮوھﺎی ﮔﺎﻟﯿﺴﯿﺎ و آﺳﺘﻮرﯾﺎ و ﻧﺎوار ﺗﺠﮫﯿﺰ ﻗﻮا ﻧﻤﻮد .ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺧﻮد »ﺑﺎرھﺎﻧﯿﺲ« را
ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ وی از »ﺑﻠﻨﺴﯿﻪ« ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺳﯿﻞ داوﻃﻠﺒﺎن از ﺟﻨﻮب ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی او ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪﻧﺪ.
آﻟﻔﻮﻧﺲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ دﺷﻤﻦ را در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮدش ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﺪ ،ﺗﺎ اﮔﺮ ﺷﮑﺴﺖ
ﺧﻮرد ﻗﻠﻤﺮو ﺧﻮد وی از وﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺼﻮن ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﺳﭙﺲ در رأس ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺘﺤﺪ ﻣﺴﯿﺤﯽ
 -١اﻟﺤﻠﻞ اﻟﻤﻮﺷﯿﻪ ص  ۳۳و  – ۳۴اﻟﺮوض اﻟﻤﻄﺎر ص  – ۹۰ – ۸۷دﺷﺖ زﻻﻗﻪ در زﺑﺎن اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﺋﯽ
 Sacrazasاﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﻤﺎل ﺑﻄﻠﯿﻮس در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ رود ﺟﺮﯾﺮ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﻪھﺎی ﻧﮫﺮ وادی ﯾﺎﻧﻪ
اﺳﺖ ،و ﺗﺎ ﺑﻄﻠﯿﻮس ﺳﻪ روز راه اﺳﺖ.
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ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن رﻓﺖ .وﻟﯽ او از ﯾﮏ ﻃﺮف ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺑﺮﺗﺮی ﻧﻔﺮات و ﺗﺠﮫﯿﺰات و
آﻣﺎدﮔﯽ ﺟﻨﮕﯽ ﮐﻪ داﺷﺖ ،ﭘﯿﺮوزی ﺧﻮد را ﻗﻄﻌﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺖ و از ﻃﺮﻓﯽ اﺧﺒﺎر دﻗﯿﻘﯽ از
وﺿﻊ ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻪ وی ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد.
ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽ در ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻣﯿﻞ از ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺖ ﻓﺮود
آﻣﺪﻧﺪ .و ﯾﮏ ﺷﺎﺧﻪ از رود »وادی ﯾﺎﻧﻪ« واﻗﻊ در ﺷﻤﺎل ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﮫﺮ »ﺗﺎﺟﻪ« ﮐﻪ اﻣﺮوز
»ﺟﺮﯾﺮو« ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،آنھﺎ را از ھﻢ ﺟﺪا ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ.
ً
»آﻟﻔﻮﻧﺲ« ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺧﻮد »ﺑﺎرھﺎﻧﯿﺲ« را ﺑﺎ ﻗﻮای ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ وی ﮐﻪ اﮐﺜﺮا از
ﺳﺮﺑﺎزان آراﮔﻮن و داوﻃﻠﺒﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺳﭙﺎه ﺧﻮد ﻗﺮار داد.
ﻣﻮرﺧﺎن در ﺑﺎره ﺗﻌﺪاد ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و اروﭘﺎﺋﯿﺎن اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از
ﺗﻮارﯾﺦ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺳﭙﺎه اروﭘﺎﺋﯽ راه ھﺸﺘﺎد ھﺰار ﻧﻔﺮ و ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﭘﻨﺠﺎه ھﺰار ﺗﻦ ﻣﯽداﻧﺪ.
ﺳﭙﺎه اﺳﻼم را ﭼﮫﻞ و ھﺸﺖ و ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺴﺖ ھﺰار ﻧﻔﺮ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه از
رواﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ اروﭘﺎﺋﯿﺎن از ﻟﺤﺎظ ﻧﻔﺮات ﺑﺮﺗﺮی داﺷﺘﻪ اﻧﺪ) .(١
ﺳﭙﺎه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ آﻧﭽﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺑﻪ دو ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺰرگ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪ :ﻧﯿﺮوھﺎی
اﻧﺪﻟﺲ ﮐﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻟﺸﮑﺮ را اﺷﻐﺎل ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎد ﻗﺮار
داﺷﺖ ،ﻣﺘﻮﮐﻞ ﺑﻦ اﻓﻄﺲ ﻧﯿﺰ ﺟﻨﺎح راﺳﺖ و اھﺎﻟﯽ ﻣﺸﺮق اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺟﻨﺎح ﭼﭗ آن را ﺑﻪ
ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺮاﺑﻄﯿﻦ در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺆﺧﺮ ﻟﺸﮑﺮ ﻗﺮار داﺷﺖ و ﺑﻪ دو ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﺪ:
ﻗﺴﻤﺖ اول ﻣﺮﮐﺐ ﺑﻮد از ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﺑﺮﺑﺮ و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺒﺎﺋﻞ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪۀ ﺑﺮﺑﺮھﺎ »داود
ﺑﻦ ﻋﺎﯾﺸﻪ« ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ آن را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه داﺷﺖ ﺧﻮد ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺗﺎﺷﻔﯿﻦ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪۀ ﻗﻮای
اﺣﺘﯿﺎط ﻣﺮﮐﺐ از ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﻗﺒﺎﯾﻞ »ﻟﻤﺘﻮﻧﻪ« و »ﺻﻨﮫﺎﺟﻪ« و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺒﺎﺋﻞ
ﺑﺮﺑﺮ ﺑﻮد.
ﭘﯿﮑﺎر ﺧﻮﻧﯿﻦ

دو ﺳﭙﺎه ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ در دو ﺳﻮی رودﺧﺎﻧﻪ )وادی ﯾﺎﻧﻪ( ﺳﻪ روز را ﺑﻪ ﺳﺮ آوردﻧﺪ و در
اﯾﻦ ﻣﺪت ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎﻧﯽ از دو ﻃﺮف آﻣﺪ و رﻓﺖ داﺷﺘﻨﺪ .ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺗﺎﺷﻔﯿﻦ ﻗﺒﻞ از ﺟﻨﮓ
ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪای ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﻼم از آﻟﻔﻮﻧﺲ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﯾﺎ دﯾﻦ اﺳﻼم را ﺑﭙﺬﯾﺮد ،ﯾﺎ ﺟﺰﯾﻪ
ﺑﭙﺮدازد و ﯾﺎ آﻣﺎده ﺟﻨﮓ ﺷﻮد .از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد» :ای آﻟﻔﻮﻧﺲ! ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﺒﺮ دادهاﻧﺪ ﮐﻪ
 -١اﻟﺤﻠﻞ اﻟﻤﻮﺷﯿﻪ ص  – ۳۸اﺑﻦ اﺛﯿﺮ ج  ۱۰ص  – ۵۲ﻧﻔﺦ اﻟﻄﯿﺐ ج  ۲ص .۵۲۸
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ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎت ﻣﺎ ﺑﻪ آﻧﺴﻮی درﯾﺎ ﺑﯿﺎﺋﯽ ،و آرزو ﮐﺮده ﺑﻮدی ﮐﺎش ﮐﺸﺘﯽھﺎﺋﯽ
ﻣﯽداﺷﺘﯽ ﮐﻪ از ﺗﻨﮕﻪ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﺎ ﺷﺘﺎﺑﯽ ،اﯾﻨﮏ ﻣﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﺮدهاﯾﻢ و
ﺧﺪاوﻧﺪ در اﯾﻦ دﺷﺖ ﻣﺎ و ﺗﻮ را ﮔﺮد آورده اﺳﺖ .ﺑﻪ زودی ﺑﻪ آرزوﯾﺖ ﺧﻮاھﯽ رﺳﯿﺪ.
ﭼﻮن درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎﻓﺮان ﺟﺰ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ.
»آﻟﻔﻮﻧﺲ« از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺨﺖ ﺑﺮآﺷﻔﺖ و ﻧﺎﻣﻪای ﺗﮫﺪﯾﺪآﻣﯿﺰ در ﺟﻮاب ﺳﺮدار
ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻧﻮﺷﺖ .ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺗﺎﺷﻔﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﭘﺎﺳﺦ او را در ﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﺧﺘﻢ
ﻣﯽﺷﺪ ،داد» :ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ زودی ﺧﻮاھﯽ دﯾﺪ«) .(١
آﻟﻔﻮﻧﺲ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را در ﺗﻌﯿﯿﻦ روز ﺟﻨﮓ ،ﻓﺮﯾﺐ دھﺪ .از اﯾﻦ رو روز
ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ »ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎد« ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﻓﺮدا روز ﺟﻤﻌﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﯿﺪ ﺷﻤﺎﺳﺖ
و ﭘﺲ ﻓﺮدا ھﻢ روز ﺷﻨﺒﻪ و ﻋﯿﺪ ﯾﮫﻮدﯾﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﻠﻤﺮو ﺷﻤﺎ ﻋﺪه ﮐﺜﯿﺮی را ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﯽدھﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از آن روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ و ﻋﯿﺪ ﻣﺎﺳﺖ .ﭘﺲ روز ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺎ و ﺷﻤﺎ دوﺷﻨﺒﻪ
ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
»ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎد« ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ وی ﻧﯿﺮﻧﮓ زده ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺟﮫﺖ ﭘﯿﺸﻘﺮ اول ﺧﻮد
را ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻣﺄﻣﻮر ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺮد .آنھﺎ ﻧﯿﺰ ﮔﺰارش دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﭙﺎھﯿﺎن دﺷﻤﻦ ﺧﻮد را
ﻣﮫﯿﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺻﺒﺢ ﺟﻤﻌﻪ ﺟﻨﮓ را آﻏﺎز ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﻧﯿﺮوھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ
از ھﺮ ﺟﮫﺖ ﺧﻮد را آﻣﺎده ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ً
اﺗﻔﺎﻗﺎ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ واﻗﻊ ﺷﺪ؛ زﯾﺮا ھﻤﯿﻨﮑﻪ ﺻﺒﺢ روز ﺑﻌﺪ
ھﻮا روﺷﻦ ﺷﺪ )ﺟﻤﻌﻪ  ۱۲رﺟﺐ ﺳﺎل  ۴۷۹ھـ( ﻗﻮای ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درآﻣﺪ و ﺟﻨﮓ
ﺷﺮوع ﺷﺪ ،و ھﺮدو ﻟﺸﮑﺮ در ﭘﯿﮑﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ درﮔﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ.
ﭘﯿﺸﻘﺮاوﻻن ﮐﺎﺳﺘﯿﻞ و آراﮔﻮن ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ »ﺑﺎرھﺎﻧﯿﺲ« ﺑﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺳﭙﺎه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﮐﻪ از ﻗﻮای اﻧﺪﻟﺲ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎد ﻗﺮار داﺷﺖ،
ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮد .ﺗﮫﺎﺟﻢ ﺑﻪ ﻗﺪری ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﻮای ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را از ھﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪ ،و ﺑﯿﺸﺘﺮ آنھﺎ
ﺑﻪ ﻃﺮف »ﺑﻠﯿﻮس« ﻋﻘﺐ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ ،و ﺟﺰ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎد و ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن اﺷﺒﯿﻠﯿﻪ ﮐﺴﯽ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﻧﺪ.
ھﻤﯿﻦ ﻋﺪه ﺳﺨﺖ ﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺷﺠﺎع آنھﺎ ﻣﺠﺮوح ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﻧﯿﺰ از اﻃﺮاف او ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪﻧﺪ ،ﺳﭙﺎه اﻧﺪﻟﺲ ﮐﺸﺘﻪ زﯾﺎدی داد و ﭼﯿﺰی

 -١اﻟﺤﻠﻞ اﻟﻤﻮﺷﯿﻪ ص  – ۳۹اﻟﺮوض اﻟﻤﻄﺎر – ﺑﺨﺶ )ﺻﻔﺔ ﺟﺰﯾﺮة اﻷﻧﺪﻟﺲ( ص .۸۲
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ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم

ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ ،ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت اﯾﺸﺎن ﻗﺪم
ﺟﻠﻮ ﺑﮕﺬارد.
در ھﻤﯿﻦ ﻣﻮﻗﻊ )آﻟﻔﻮﻧﺲ( ﺑﻪ ﺻﻒ ﻣﻘﺪم ﺳﭙﺎه ﻣﺮاﺑﻄﯿﻦ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ )داود ﺑﻦ
ﻋﺎﯾﺸﻪ« ھﺠﻮم ﺑﺮد ،و آنھﺎ را ﻧﯿﺰ ﻋﻘﺐ زد .در اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ دردﻧﺎک و ﺣﺴﺎس ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ
ﺗﺎﺷﻔﯿﻦ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺑﺮﺑﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه وی »ﯾﺴﺮ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺑﮑﺮ ﻟﻤﺘﻮﻧﯽ«
ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺳﭙﺎه اﻧﺪﻟﺲ و ﭘﯿﺸﻘﺮاوﻻن ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درآﻣﺪ.
ﯾﺴﺮ ﺑﺎ ﻗﻮای ﺧﻮد ﺑﺎ ﺷﺪت ھﺮﭼﻪ ﺗﻤﺎﻣﺘﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮد و ﺗﺎ ﻗﻠﺐ ﺳﯿﺎه دﺷﻤﻦ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ.
ﺑﻪ زودی ﻗﯿﺎﻓﻪ ﺟﻨﮓ دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪ؛ زﯾﺮا ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺳﭙﺎه اﻧﺪﻟﺲ و ﻣﺮاﺑﻄﯿﻦ ﻣﺘﺸﮑﻞ
ﺷﺪﻧﺪ ،ﻓﺮارﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎز ﺑﻪ ﺻﻔﻮف ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ ،و ﭘﯿﮑﺎر ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯿﺎن دو ﻟﺸﮑﺮ درﮔﺮﻓﺖ
ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﺳﻮد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭼﺮﺑﯿﺪ.
در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم »آﻟﻔﻮﻧﺲ« ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﻤﻠﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﯿﻤﻪھﺎی ﻣﺮاﺑﻄﯿﻦ رﺳﺎﻧﯿﺪ
و ﺧﻨﺪﻗﯽ ﮐﻪ آنھﺎ را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد اﺷﻐﺎل ﻧﻤﻮد .وﻟﯽ در ھﻤﯿﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﺎ
ﻧﯿﺮوھﺎی اﺣﺘﯿﺎط ﺧﻮد از ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻟﻤﺘﻮﻧﻪ و ﺻﻨﮫﺎﺟﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﻮد و ﺗﺠﺎوز دﺷﻤﻦ را ﻋﻘﺐ
زد و ﺑﺎ ﺷﺪت ﺑﻪ ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه اروﭘﺎﺋﯿﺎن ﺗﺎﺧﺖ و آن را درھﻢ ﮐﻮﺑﯿﺪ.
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻗﻮای ﮐﺎﺳﺘﯿﻞ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮد و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻞھﺎ در اﻃﺮاف ﺳﭙﺎھﯿﺎﻧﺶ ﺑﻪ
ﺷﺪت ﺑﻪ ﺻﺪا درآﻣﺪه ﺑﻮد ،از ﭘﺸﺖ ﺳﺮ آنھﺎ را دﻧﺒﺎل ﮐﺮد و ﮐﺸﺘﺎر ﺳﺨﺘﯽ ﺑﻪ راه
اﻧﺪاﺧﺖ.
ﺻﺪای ﻃﺒﻞھﺎ ﻓﻀﺎ را ﻣﯽﺷﮑﺎﻓﺖ و ﺻﻔﻮف دﺷﻤﻦ را دﭼﺎر ھﺮاس ﺷﺪﯾﺪی ﻧﻤﻮده
ﺑﻮد .ﺳﭙﺲ ﯾﻮﺳﻒ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﭙﺎه ﮐﺎﺳﺘﯿﻞ را ﻃﻌﻤﻪ ﺣﺮﯾﻖ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺷﻌﻠﻪ
آﺗﺶ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ »آﻟﻔﻮﻧﺲ« از آﻧﭽﻪ در ﻟﺸﮑﺮﮔﺎھﺶ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﻮد آ ﮔﺎه ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ
ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ﺗﺎ آن را از ﻧﺎﺑﻮدی ﻧﺠﺎت دھﺪ ،وﻟﯽ در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ دﻧﺒﺎﻟﻪ ﻗﻮای ﻣﺮاﺑﻄﯿﻦ ﺗﺼﺎدم
ﮐﺮد ،و ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺮوھﺎی دو ﺳﺮدار ﻧﺒﺮد ﻣﮫﯿﺒﯽ درﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﻗﻮای ﮐﺎﺳﺘﯿﻞ از ھﻢ
ﭘﺎﺷﯿﺪ .ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ ،ﻣﮕﺮ ﺑﻌﺪ از ﺧﺴﺎرت ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ آن رﺳﯿﺪ ،و در آﻧﺠﺎ ﺟﻨﮓ از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺗﺎﺷﻔﯿﻦ ﺳﻮاره و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﺳﭙﺎه ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ،ﻧﻌﺮه ﻣﯽزد و ﺳﺮﺑﺎزان
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺛﺒﺎت و ﺷﮫﺎدت ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﺮد ،و در ھﻤﺎن ﺣﺎل ﺻﺪای ﻃﺒﻞھﺎی آنھﺎ در
اﻃﺮاف ﺳﺮﺑﺎزان ،ﮔﻮشھﺎ را ﮐﺮ ﻣﯽﮐﺮد.

ّ
ﺟﻨﮓ زﻻﻗﻪ ﯾﺎ ﻧﺒﺮد ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺤﺪهی اﺳﻼم ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ

١٦١

اﺳﺘﺎد »ﭘﯿﺪال« ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺻﺪای ﻃﺒﻞھﺎ در ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ ﮐﺎﺳﺘﯿﻞھﺎ را ﯾﺎدآور ﺷﺪه و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﺗﺎ آن روز ﺳﭙﺎھﯿﺎن اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ آنﭼﻨﺎن ﺻﺪاھﺎی وﺣﺸﺘﻨﺎک ﮐﻪ زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﻟﺮزه ﻣﯽآورد،
ﻧﺸﻨﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
از ﻧﻈﺮ دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﺑﻄﯿﻦ ﺣﻤﻼت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺻﻔﻮف ﻣﺘﺼﻞ و ﻓﺸﺮده ھﻢ آھﻨﮓ
ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺰ روش ﺟﺪﯾﺪ آنھﺎ در ﺟﻨﮓ ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪاﺷﺖ؛ زﯾﺮا ﮐﻪ آنھﺎ ﺑﺎ ﺟﻨﮓ ﻓﺮدی
ﺧﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ آنھﺎ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺑﺮﺗﺮی در اﺳﻠﺤﻪ ،ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺻﻔﻮف ﻓﺸﺮده ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻋﺎﺟﺰ ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ) .(١
در ھﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺮاﺑﻄﯿﻦ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ )ﯾﺴﺮ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺑﮑﺮ« ﺣﻤﻼت ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺳﺘﻮن ﻣﻘﺪم ﮐﺎﺳﺘﯿﻞھﺎ ﮐﻪ »ﺑﺎرھﺎﻧﯿﺲ« آن را ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﺷﺪت داد .ﺳﭙﺎھﯿﺎن
اﻧﺪﻟﺲ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺘﮫﺎی ﺗﮫﻮر و دﻟﯿﺮی از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ و ﻣﯿﺎن ﻃﺮﻓﯿﻦ در ﺻﻔﻮف
ﮐﺎﺳﺘﯿﻞھﺎ ﻣﯿﺰان ﻣﻘﺘﻮﻟﯿﻦ ازدﯾﺎد ﯾﺎﻓﺖ.
ﺿﺮﺑﺖ ﮐﺎری را »ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺗﺎﺷﻔﯿﻦ« ﺑﺎ اﻓﺮاد »ﯾﺴﺮ« ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺎرد ﺧﻮد ﮐﻪ ﭼﮫﺎر ھﺰار
ﺟﻨﮕﺠﻮ ﺑﻮدﻧﺪ ،وارد ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ؛ زﯾﺮا آنھﺎ ﺣﻤﻼت ﺧﻮد را ﺗﺎ ﻗﻠﺐ ﺟﻨﮓ ﭘﯿﺶ ﺑﺮدﻧﺪ و ﯾﮑﯽ
از آنھﺎ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﺎﺳﺘﯿﻞ )آﻟﻔﻮﻧﺲ( رﺳﺎﻧﯿﺪ و ﺧﻨﺠﺮی در ران او ﻓﺮو ﺑﺮد و آن
را ﺷﮑﺎﻓﺖ!
در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم آﻓﺘﺎب ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ﻏﺮوب ﮐﻨﺪ ،آﻟﻔﻮﻧﺲ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن و ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎﻧﺶ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﺟﻨﮓ اداﻣﻪ دھﻨﺪ ھﻤﮕﯽ ﺑﻪ ھﻼﮐﺖ ﺧﻮاھﻨﺪ رﺳﯿﺪ.
در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم »آﻟﻔﻮﻧﺲ« ﺑﺎ ﻋﺪهای از ﯾﺎران ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده و ﮔﺮوھﯽ از اﺷﺮاف
ﺳﭙﺎھﺶ ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﻠﯽ ﮐﻪ در آن ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻮد ﭘﻨﺎه ﺑﺮدﻧﺪ .ھﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺷﺐ
ﻓﺮا رﺳﯿﺪ ھﻤﮕﯽ ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ.
ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم اﻓﺮادی را ﮐﻪ ھﻤﺮاه ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﺎﺳﺘﯿﻞ ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ ،ﭼﮫﺎر ﺻﺪ ﯾﺎ ﭘﺎﻧﺼﺪ
ﺟﻨﮕﺠﻮ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آنھﺎ ﻣﺠﺮوح ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺻﻒھﺎی ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻪ
ﺳﺨﺘﯽ درھﻢ ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ از ﮐﺸﺘﻪھﺎ و زﺧﻤﯽھﺎ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪ.

 -١روض اﻟﻘﺮﻃﺎس ص  – ۹۵اﻟﺤﻠﻞ اﻟﻤﻮﺷﯿﻪ ص  ۴۲و ﻧﯿﺰ،
R.M. Pidal la Espana Cid.p. 335 & 336
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ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم

در ھﺮ ﻧﻘﻄﻪ دﺳﺘﻪ دﺳﺘﻪ روی ﺑﻪ ﻓﺮار ﻧﮫﺎدﻧﺪ ،و ﺑﺴﯿﺎری از آنھﺎ در اﺛﻨﺎی ﮔﺮﯾﺨﺘﻦ
ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪﻧﺪ .ﯾﻮﺳﻒ دﺳﺘﻮر داد ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﺮا رﺳﯿﺪن ﺷﺐ ﻓﺮارﯾﺎن را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻧﮑﻨﻨﺪ.
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺷﺐ را در ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ ﮔﺬراﻧﺪﻧﺪ ،و ﻣﺮاﻗﺐ ﺗﺤﺮﮐﺎت اروﭘﺎﺋﯿﺎن ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺻﺒﺢ روز ﺑﻌﺪ ،ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻓﺮارﯾﺎن دﺷﻤﻦ را از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،و
دﺳﺘﻪای از آنھﺎ ﺑﻪ ﺟﻤﻊآوری ﻏﻨﺎﺋﻢ ﺟﻨﮓ ﮐﻪ ﻏﻨﯿﻤﺘﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﻮد ،ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
ﺗﻮارﯾﺦ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ از ﺳﭙﺎه اﻧﺒﻮه اروﭘﺎﺋﯿﺎن ﺟﺰ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ ،ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻗﯽ
ﻧﻤﺎﻧﺪ! اﯾﻦ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻧﯿﺰ ھﻤﺎنھﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ »آﻟﻔﻮﻧﺲ« ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﺎﺳﺘﯿﻞ ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ.
ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﺎﺳﺘﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖﺧﻮردﮔﺎن روی ﺑﻪ ﻓﺮار ﻧﮫﺎد و ﭘﺲ از ﻃﯽ ﺑﯿﺴﺖ روز
راه ﺑﺪون وﻗﻔﻪ ،در ﺷﮫﺮ ﻗﻮرﯾﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮد .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺮارﯾﺎن ھﻢ ﻣﺠﺮوح ﺑﻮدﻧﺪ،
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺟﮫﺖ آنھﺎ در اﺛﻨﺎی راه ﻣﺮدﻧﺪ و آنھﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ »آﻟﻔﻮﻧﺲ« ﺑﻪ »ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ« رﺳﯿﺪﻧﺪ
ﻓﻘﻂ ﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ!) .(١
ﺷﮑﺴﺖ ﻗﻮای ﻣﺘﺤﺪ اروﭘﺎ

ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺗﺎﺷﻔﯿﻦ در ﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻓﺘﺢ ﺧﻮد ﺑﻪ »اﻟﻤﻌﺰ ﺑﻦ ﺑﺎدﯾﺲ« ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای
ﮐﻞ اﻓﺮﯾﻘﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺎﺟﺮای ﺟﻨﮓ زﻻﻗﻪ را ﺷﺮح داده و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ وی اﻃﻼع
رﺳﯿﺪ »آﻟﻔﻮﻧﺲ« ﺑﺎ ﺣﺪود دو ھﺰار ﻧﻔﺮ از ﺳﺮﺑﺎزاﻧﺶ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آنھﺎ زﺧﻤﯽ ﺑﻮد از ﻣﯿﺪان
ﺟﻨﮓ ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ و در اﻧﺘﻈﺎر ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺐ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮده و ﺷﺐھﻨﮕﺎم روی ﺑﻪ ﻓﺮار ﮔﺬاردﻧﺪ.
و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در ﺣﺪود ﺑﯿﺴﺖ ﺗﻦ از ﺑﺰرﮔﺎن ﺳﭙﺎه ﺧﻮد او ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪﻧﺪ« .ﺗﻮارﯾﺦ
اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ :ﺧﺴﺎرتﺟﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺣﺪود ﺳﻪ ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ،در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﺳﭙﺎھﯿﺎن اروﭘﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪﻧﺪ .ﺗﻮارﯾﺦ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻠﻔﺎت ﺳﭙﺎه دﺷﻤﻦ را ﺗﺎ
ﺳﯽ ﺻﺪ ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﺎﻟﻎ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ) .(٢
در اﯾﻦ ﻣﻮرد اﻗﻮال ﻣﻌﺘﺪﻟﯽ ﻧﯿﺰ ھﺴﺖ ،ﻣﺜﻼ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ﺳﺮھﺎی
ﻣﻘﺘﻮﻟﯿﻦ دﺷﻤﻦ ﺗﻞ ﺑﺰرﮔﯽ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و در روی آن اذان ﮔﻔﺘﻨﺪ! ﻓﻘﻂ ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﮫﺎر ھﺰار
ﺳﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ »ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎد« روی ھﻢ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﮔﺮدﯾﺪ .و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﭼﮫﻞ ھﺰار ﺳﺮ را
در ﭘﺎﯾﮕﺎهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﻼﻣﯽ در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و ﭼﮫﻞ ھﺰار ﺳﺮ دﯾﮕﺮ را در ﭘﺎﯾﮕﺎهھﺎی اﻓﺮﯾﻘﺎ
ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺮدﻧﺪ.
 -١روش اﻟﻘﺮﻃﺎس – ص .۹۶
 -٢اﻟﺤﻠﻞ اﻟﻤﻮﺷﯿﻪ – ص .۴۳
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ﻣﺆﻟﻒ )روض اﻟﻘﺮﻃﺎس( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :روﻣﯽھﺎ )ﮐﺎﺳﺘﯿﻞ( ھﺸﺘﺎد ھﺰار ﺳﻮاره و دوﯾﺴﺖ
ھﺰار ﭘﯿﺎده ﺑﻮدﻧﺪ و ھﻤﮕﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،و ﺟﺰ »آﻟﻔﻮﻧﺲ« ﺑﺎ ﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﺳﻮاره ﮐﺴﯽ
ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺪر ﻧﺒﺮد.
ﻋﺠﯿﺐ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ آﻣﺎر ھﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺗﺎﺷﻔﯿﻦ ﻓﺎﺗﺢ
اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوی اﻓﺮﯾﻘﺎ ،آﻣﺪه اﺳﺖ)  .(١اﯾﻦھﺎ ھﻤﮕﯽ اﻗﻮاﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﯽ از
ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،ھﺮﭼﻨﺪ ﺗﻮارﯾﺦ اروﭘﺎﺋﯽ در اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻨﮓ زﻻﻗﻪ وﺣﺸﺘﻨﺎک و ﺗﻠﻔﺎت آنھﺎ ﻓﻮق
اﻟﻌﺎده ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ.
وﻟﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﯿﺰ زﯾﺎد ﺑﻮده ،وﻟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﺷﻤﻦ زﯾﺎن
ﮐﻤﺘﺮی دﯾﺪه و ﻻ اﻗﻞ ﺳﻪ ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
زﯾﺮا در اﯾﻦ ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽ ﻋﻈﯿﻢ و ﭘﯿﮑﺎری ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻤﺎﺳﻪ و ﺷﻮردﯾﻨﯽ اﺳﺘﻮار ﺑﻮده
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻏﺎﻟﺐ و ﻣﻐﻠﻮب ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺧﺴﺎرات و ﺗﻠﻔﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ.
اﺧﺒﺎر ﻓﺘﺢ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﭘﺨﺶ ﺷﺪ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ ﺷﺒﻪ
ﺟﺰﯾﺮه اﻧﺪﻟﺲ از آن ﭘﯿﺮوزی ﻋﻈﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﺼﯿﺐ آنھﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﺴﺮور ﮔﺸﺘﻨﺪ.
ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺗﺎﺷﻔﯿﻦ ﻓﺎﺗﺢ ﺟﻨﮓ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﮋده ﻓﺘﺢ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻃﻼع ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای اﻓﺮﯾﻘﺎ
رﺳﺎﻧﯿﺪ و اﺧﺒﺎر آن در ﺷﻤﺎل اﻓﺮﯾﻘﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺸﺖ و ﻋﻤﻮم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﻏﺮق در
ﺟﺸﻦ و ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﮐﺮد .ﺻﺪﻗﺎت زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان دادﻧﺪ و ﺑﺮدﮔﺎن ﺑﺴﯿﺎری را آزاد
ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺟﻨﮓ »ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺗﺎﺷﻔﯿﻦ« ﺧﻮد را اﻣﯿﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻧﺎﻣﯿﺪ .وﻟﯽ
ﻧﻘﻞ ﺻﺤﯿﺢ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ وی اﯾﻦ ﻟﻘﺐ را ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺑﻮد.
ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺮدار ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ و ﻣﺘﺤﺪان اﻧﺪﻟﺴﯽ او ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ دﺷﻤﻦ را در داﺧﻞ
ﻗﻠﻤﺮوش دﻧﺒﺎل ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﻗﺪاﻣﯽ ﺑﺮای آزادی »ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ« ھﻢ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺎوردﻧﺪ ،ﺑﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻨﺪ.
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎد ﺑﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺗﺎﺷﻔﯿﻦ ﺳﻔﺎرش ﮐﺮد ﮐﻪ دﺷﻤﻦ
ﺷﮑﺴﺖﺧﻮرده را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻧﻤﻮده و ﺑﻘﯿﺔ اﻟﺴﯿﻒ آنھﺎ را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدارﻧﺪ ،وﻟﯽ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻪ
ﻋﺬر اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺒﺮ ﮐﺮد ﺗﺎ ﮔﺮﯾﺨﺘﻪﮔﺎن ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ ،ﻣﺒﺎدا ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن آنھﺎ را ﺑﻪ
 -١روض اﻟﻘﺮﻃﺎس ص  ۹۶و  ،۹۷و ﻧﯿﺰ اﻗﻮال دﯾﮕﺮ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﻠﻔﺎت اروﭘﺎﺋﯿﺎن را در ﺟﻨﮓ زﻻﻗﻪ
در ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻦ ﺧﻠﮑﺎن ج  ۲ص  ۴۸۴و ﻧﻔﺦ اﻟﻄﯿﺐ ج  ۲ص  ۳۰و اﺑﻦ اﺛﯿﺮ ج  ۱۰ص  ۵۳ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
)ﻣﺆﻟﻒ(
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ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم

ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﻨﺪ ،از دﻧﺒﺎل ﺷﮑﺴﺖﺧﻮردﮔﺎن ﺧﻮدداری ﮐﺮد .ﮐﻮﺗﺎھﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد را ﺑﻌﻀﯽ
ﺑﻪ ﻣﻌﺘﻤﺪ و ﻋﺪهای ﺑﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدھﻨﺪ و ھﯿﭽﮑﺪام ھﻢ درﺳﺖ روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ) .(١
ﺑﻪ ھﺮﺣﺎل ﭘﯿﺮوزی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ھﻤﯿﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺳﭙﺎھﯿﺎن اﺳﻼم از
ھﻤﺎﻧﺠﺎ ﻣﺘﻔﺮق ﺷﺪﻧﺪ و اﻣﺮای اﻧﺪﻟﺲ ھﺮﮐﺪام ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮو ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ .اﮐﻨﻮن وﺿﻊ
اﻣﺮای اﻧﺪﻟﺲ و ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﻓﺪاﮐﺎری آن روز ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎد و ﺳﭙﺎه اﺷﺒﯿﻠﯿﻪ را از ﻧﻈﺮ
ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﻢ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﺠﺮوح ﺷﺪ وﻟﯽ ﻣﯿﺪان ﻧﺒﺮد را رھﺎ ﻧﮑﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﻣﺮاﺑﻄﯿﻦ ﺑﻪ ﯾﺎری او ﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ.
ﺗﻮارﯾﺦ اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎد را ﻣﻮرد ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﺨﺼﻮص ﻗﺮار
داده اﺳﺖ.
ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺗﺎﺷﻔﯿﻦ ﻗﮫﺮﻣﺎن آن ﺟﻨﮓ ﻧﯿﺰ در ﻓﺘﺢ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻐﺮب ﻓﺮﺳﺘﺎده و
در ﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای اﻓﺮﯾﻘﺎ »اﻟﻤﻌﺰ ﺑﻦ ﺑﺎدﯾﺲ« ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭘﺎﯾﻤﺮدی
و ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺳﺮدار ﻧﺎﻣﯽ اﻧﺪﻟﺲ را ﺳﺘﻮده اﺳﺖ.
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در آن ﻣﻮﻗﻊ اﻓﻖ روﺷﻦ اﯾﻦ ﭘﯿﺮوزی را ﺗﯿﺮه ﺳﺎﺧﺖ ،رﺳﯿﺪن ﺧﺒﺮ ﻣﺮگ
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﭘﺴﺮ ﺑﺰرگ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺗﺎﺷﻔﯿﻦ ﺑﻪ ﭘﺪرش در ھﻤﺎن روز ﺑﻮد :ﯾﻮﺳﻒ اﺑﻮﺑﮑﺮ را ﺑﻪ
ﺟﺎی ﺧﻮد ﺣﮑﻤﺮان ﻣﺮاﮐﺶ ﻧﻤﻮده و ھﻨﮕﺎم ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی اﻧﺪﻟﺲ در »ﺳﺒﺘﻪ« ﺑﻪ ﺣﺎل
ﺑﯿﻤﺎری رھﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد.
وﺻﻮل اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻼدرﻧﮓ ﻋﺎزم ﻣﻐﺮب ﺷﻮد .ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ
ﺗﺴﺮﯾﻊ ﯾﻮﺳﻒ در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﻐﺮب ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﻓﺎت ﻓﺮزﻧﺪش ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻔﺎق و
اﺧﺘﻼف اﻣﺮای اﻧﺪﻟﺲ و ﭼﻨﺪ دﺳﺘﮕﯽ ﻣﺮدم آﻧﺠﺎ ﭼﻨﺎن ﻧﺎﺧﻮشآﯾﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از
ﺷﮑﺴﺖ آﻟﻔﻮﻧﺲ درﻧﮓ ﺑﯿﺸﺘﺮ را ﺟﺎﯾﺰ ﻧﺪاﻧﺴﺖ) .(٢
اﯾﻦ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺮدار ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ اﺷﺒﯿﻠﯿﻪ ﺑﺎزﮔﺮدد و ﭘﺲ
از ﭼﻨﺪ روز ﺗﻮﻗﻒ در ﺣﻮﻣﻪ ﺷﮫﺮ آھﻨﮓ ﻣﻐﺮب ﮐﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﻪ ھﺰار ﺗﻦ از ﺳﺮﺑﺎزان
ﺧﻮد را در اﺧﺘﯿﺎر »ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎد« ﮔﺬارد.
ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﯿﺮوزی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
 -١روض اﻟﻘﺮﻃﺎس – ص .۹۳
 -٢ﮐﺘﺎب »اﻟﺘﺒﯿﺎن« ﯾﺎ ﺧﺎﻃﺮات اﻣﯿﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻠﻘﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻤﺖ اﺳﺘﺎد »ﻟﯿﻔﯽ ﺗﺮوﻓﻨﺴﺎل« ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه
ص  – ۱۰۷ﻣﺆﻟﻒ.
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ﺟﻨﮓ زﻻﻗﻪ ﯾﮑﯽ از روزھﺎی درﺧﺸﺎن ﭘﯿﺮوزی اﺳﻼم ﺑﺮ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ اﺳﺖ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻮرد اﺳﻼم و ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ در دﺷﺖھﺎی زﻻﻗﻪ ﺻﻔﺤﻪای از ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻨﮓھﺎی
ﺻﻠﯿﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه آن ﺑﻮد ،و اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ در ﻣﺸﺮق ﺷﻌﻠﻪور ﮔﺮدﯾﺪ،
درﺳﺖ ھﻤﺎن وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﺻﺤﻨﻪھﺎی زد و ﺧﻮردھﺎی اﺳﻼم و ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺑﻮد.
از اﯾﻨﺮو ﺟﻨﮓ زﻻﻗﻪ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﺑﯿﺶ از ﺷﮑﺴﺖ ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﺎﺳﺘﯿﻞ ،و ﭘﯿﺮوزی ﻣﺮاﺑﻄﯿﻦ و
ھﻢﭘﯿﻤﺎﻧﺎن آنھﺎ از ﻃﻮاﯾﻒ اﻧﺪﻟﺲ ﺑﻪ ﺑﺎر آورد .زﯾﺮا ﺟﻨﺒﺶ دﯾﻨﯽ ﻣﺮاﺑﻄﯿﻦ ﮐﻪ در اﻧﺪک
ﻣﺪﺗﯽ دﺷﺖھﺎی ﻣﻐﺮب و ﺷﮫﺮھﺎی آن را اﺷﻐﺎل ﮐﺮد ،ﺳﭙﺲ از درﯾﺎ ﮔﺬﺷﺖ و ﺑﻪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ
آﻣﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﯾﺎری دوﻟﺖھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺘﺎﺑﺪ ،ﭼﻨﺎن رﻋﺐاﻧﮕﯿﺰ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ را ﺑﻪ
وﺣﺸﺖ اﻧﺪاﺧﺖ ،و ﺧﻄﺮ روزاﻓﺰون ﺗﺤﺮﮐﺎت ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن را در آن ﺳﻮی ﮐﻮهھﺎی ﭘﯿﺮﻧﻪ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل داﺷﺖ.
اﺳﭙﺎﻧﯿﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ »ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﮫﯿﺪان اﺳﻼم در ﻓﺮاﻧﺴﻪ« و ﻧﺠﺎت
ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ »ﺷﺎرل ﻣﺎرﺗﻞ« دوﺑﺎر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﮓ زﻻﻗﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻧﻤﻮد:
ﻧﺨﺴﺖ در زﻣﺎن اﻟﻨﺎﺻﺮ ﻟﺪﯾﻦ اﻟﻠﻪ ) ۳۵۰ – ۳۰۰ھـ( و ﺑﺎر دوم در ﻋﮫﺪ ﺣﺎﺟﺐ
ﻣﻨﺼﻮر ) .(۳۹۲ – ۳۶۹در ھﺮدو ﺑﺎر ﻧﯿﺰ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻪ ﻣﺎورای ﮐﻮهھﺎی ﺷﻤﺎل
راﻧﺪه ﺷﺪ و ﻓﺘﻮﺣﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎ دورﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ.
اﻗﺪاﻣﺎت آﻟﻔﻮﻧﺲ ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﺎﺳﺘﯿﻞ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺟﻨﮓ زﻻﻗﻪ ،اﯾﻦ ﻣﻘﺼﻮد ﺻﻠﯿﺒﯽ را ﮐﻪ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺧﻮرد زﻻﻗﻪ ﺑﻮد ،ﺗﺜﺒﯿﺖ و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .آﻟﻔﻮﻧﺲ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﺗﺤﺎد
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻓﺮﯾﻘﺎ و اﻧﺪﻟﺲ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺧﺎﺗﻤﻪ دھﺪ ،و او
ﻧﺎﭼﺎر اﺳﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺪرتھﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ ﮐﻨﺎر ﺑﯿﺎﯾﺪ.
از اﯾﻦ رو ﻧﺎﻣﻪھﺎ و ﺳﻔﺮاﺋﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﭘﺎدﺷﺎھﺎن و اﻣﺮای ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻣﺎورای ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﺒﺎل
ﭘﯿﺮﻧﻪ رواﻧﻪ ﮐﺮد و آنھﺎ را از ﺧﻄﺮ ﻣﮫﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ آ ﮔﺎه ﺳﺎﺧﺖ ،و
اﻋﻼم ﺧﻄﺮ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ او ﻧﺸﺘﺎﺑﻨﺪ ،ﺑﻪ زودی ﻧﺎﭼﺎر ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
از در ﺻﻠﺢ درآﯾﺪ و آنھﺎ را آزاد ﺑﮕﺬارد ﮐﻪ از ﺟﺒﺎل ﭘﯿﺮﻧﻪ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ.
ﻓﺮﯾﺎد اﺳﺘﻤﺪاد آﻟﻔﻮﻧﺲ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﻣﯿﺮﻧﺸﯿﻦھﺎی اﻃﺮاف آن ﻃﻨﯿﻦ اﻓﮑﻨﺪ.
ﺣﮑﻤﺮان ﺑﺮﮔﻮﻧﯿﻪ)  (١دوک اودﯾﺲ ﮐﻪ ﺧﻮد داﻣﺎد آﻟﻔﻮﻧﺲ ﺑﻮد ،ﻗﺒﻞ از ھﻤﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﮫﯿﺰ ﻗﻮا
ﭘﺮداﺧﺖ .ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار »ﺗﻮﻟﻮز« ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽ ﺑﺎ وی ﺷﺮﮐﺖ ﺟﺴﺖ.

 -Bourgone -١از اﯾﺎﻟﺖ ﻣﺸﺮق ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﺳﺖ.
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ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم

از »ﻧﻮرﻣﺎﻧﺪی و ﭘﻮاﺗﻮ« و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻠﻤﺮو ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درآﻣﺪﻧﺪ و در اﺳﺮع
وﻗﺖ ھﻤﮕﯽ ﺑﻪ ﻃﺮف اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪﻧﺪ.
وﻟﯽ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آﻟﻔﻮﻧﺲ آ ﮔﺎھﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺗﺎﺷﻔﯿﻦ ﺑﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه ﻗﻮای
ﺧﻮد از درﯾﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ و در راه ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﻐﺮب اﺳﺖ ،از اﻣﺮای ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮد و
اﻃﻼع داد ﮐﻪ ﻣﺮاﺑﻄﯿﻦ از اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﮐﻮچ ﮐﺮدهاﻧﺪ و او ﻟﺰوﻣﯽ ﺑﻪ آﻣﺪن ﻗﻮای اﻣﺪادی
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ) .(١
ﻣﻮرﺧﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ اھﻤﯿﺖ ﺟﻨﮓ زﻻﻗﻪ و ﺟﻨﺒﻪ ﺻﻠﯿﺒﯽﺑﻮدن آن ﮐﺎﻣﻼ ﭘﯽ ﺑﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ
ھﻤﯿﻦ ﺟﮫﺖ ﻣﺎﺟﺮای آن را ﺑﻪ اﻓﺴﺎﻧﻪھﺎی دﯾﻨﯽ درآﻣﯿﺨﺘﻪ اﻧﺪ.
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺗﺎﺷﻔﯿﻦ در ﻧﺎﻣﻪی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای اﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻋﺒﻮر از درﯾﺎ و رﻓﺘﻦ ﺑﻪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﯾﺎدآور ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ دﻋﺎی وی ﺑﺎﻋﺚ
ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪن ﻃﻮﻓﺎن و آراﻣﺶ درﯾﺎ ﺷﺪ و او ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ از ﺗﻨﮕﻪ ﺟﺒﻞ اﻟﻄﺎرق ﮔﺬﺷﺖ.
و از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﺎﺳﺘﯿﻞ در وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻣﮫﯿﺎی ﻧﺒﺮد ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮد
ﺧﻮابھﺎی وﺣﺸﺘﻨﺎک ﻣﯽدﯾﺪ .ﻣﺜﻼ ﺧﻮاب دﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﻮار ﻓﯿﻞ اﺳﺖ و در ﮐﻨﺎر او ﻃﺒﻠﯽ ﺑﺎ
ﺻﺪای ﮔﻮش ﺧﺮاﺷﯽ ﺑﻪ ﺻﺪا درآﻣﺪه اﺳﺖ ،و ﻓﻘﯿﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ از ﻣﺮدم ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ آن را ﺑﻪ
ﺷﮑﺴﺖ ﮐﺎﻣﻞ وی ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﺮد ،و آن را ﺷﺒﯿﻪ ﺷﮑﺖ اﺑﺮھﻪ در ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﮑﻪ داﻧﺴﺖ؛ زﯾﺮا
ﮐﻪ اﺑﺮھﻪ ﻧﯿﺰ ﺳﻮار ﻓﯿﻞ ﺑﻮد!
و از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ رواﯾﺎت اﺳﻼﻣﯽ در ﺑﺮآورد ﺗﻠﻔﺎت و ﺧﺴﺎرات اروﭘﺎﺋﯿﺎن و ﻗﻠﺖ
زﯾﺎنھﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ.
وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺴﺎﻧﻪھﺎ و ﻣﺒﺎﻟﻐﺎت ذرهای از اھﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﻣﺸﮫﻮر
ﻧﻤﯽﮐﺎھﺪ و از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻗﺎﻃﻊ آن ﭼﯿﺰی ﮐﻢ ﻧﻤﯽﮔﺬارد.
ﯾﮑﯽ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻋﻤﻠﯽ ﭘﯿﺮوزی »زﻻﻗﻪ« اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ رو ح اﻋﺘﻤﺎد و آرزو در
ﮐﺎﻟﺒﺪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎی اﺳﻼﻣﯽ دﻣﯿﺪه ﺷﺪ ،و ﻗﺪرت آنھﺎ ﮐﻪ رو ﺑﻪ ﺿﻌﻒ ﻣﯽرﻓﺖ ﻧﻀﺞ ﮔﺮﻓﺖ و
ﻣﻠﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن اﻧﺪﻟﺲ از ذﻟﺖ و ﺧﻮاری ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻠﻮک اﻟﻄﻮاﺋﻒ آنھﺎ ﺑﻮد و
اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ درﮔﺎه ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽ اﻓﮑﻨﺪه ﺑﻮد ،آزاد ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،و ﺷﻮر و ﻧﺸﺎط دﯾﻨﯽ
اﻣﺮاء ﻃﻮاﺋﻒ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻧﯿﺰ از آن ذﻟﺖ و ﺧﻮاری ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺎدﺷﺎه
ﺧﻮد را ﺑﺎز ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،و ِ
ﮐﺎﺳﺘﯿﻞ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﺧﻀﻮع و اﻧﻘﯿﺎد ﺑﻮدﻧﺪ ،آزاد ﺷﺪﻧﺪ.

R. M. Pidal: Ibid, p. 340 -١
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ﺗﺎزه اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻋﻤﯿﻘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺼﺮ
درﺧﺸﺎن ﺑﻪ ﺑﺎر آورد ،ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
زﯾﺮا در دﺷﺖھﺎی زﻻﻗﻪ ،ﺳﯿﻞ ﺑﻨﯿﺎن ﮐﻦ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ از اﺳﭙﺎﻧﯿﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ در ﺷﺮف
ﻧﺎﺑﻮدی ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺸﺖ .و اﺳﻼم زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪی را در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﮫﺎر
ﻗﺮن دﯾﮕﺮ اﻣﺘﺪاد داﺷﺖ.
ﺑﻪ ﻋﻼوه اﯾﻦ ﭘﯿﺮوزی درﺧﺸﺎن راه را ﺑﺮای ﺗﺴﻠﻂ »ﻣﺮاﺑﻄﯿﻦ« و ﺑﻌﺪ از آنھﺎ ﺑﺮای
ﺳﻼﻃﯿﻦ ﻣﻮﺣﺪﯾﻦ ﺑﺮ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎی اﺳﻼﻣﯽ ھﻤﻮار ﻧﻤﻮد ،ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﺣﺪود ﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎه
ﺳﺎل »اﻧﺪﻟﺲ« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﯾﺎﻟﺖ ﻣﻐﺮﺑﯽ اﺳﻼم ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎی اﺳﻼﻣﯽ از آن زﻣﺎن ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﮐﺸﻤﮑﺶ داﺋﻢ ﻣﯿﺎن اﺳﻼم و
ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﻧﺒﻮد ،ﻣﻊ اﻟﻮﺻﻒ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﺸﺎط ﺛﻤﺮﺑﺨﺶ و ﺗﻤﺪن ﭘﯿﺸﯿﻦ و درﺧﺸﺎن ﺧﻮد را
در آن ﻣﺪت ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ.

ﺳﯿﺪ ﮐﻤﭙﯿﺎدر
و
ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﻠﻨﺴﯿﻪ )واﻟﯿﻨﺴﯿﺎ(
) ٤٩٥ھـ  ١١٠٢ -م(

ﺟﻨﮕﺠﻮﺋﯽ و ﺳﻠﺤﺸﻮری ﻗﺮون وﺳﻄﯽ ،ﺑﺎ ھﻤﻪ ﻣﻈﺎﻟﻢ و ﺳﺮﮐﺸﯽھﺎ و ﺗﻔﺎﺧﺮی ﮐﻪ
داﺷﺖ ،و ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻮاری و ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ و ﻣﺠﺎﻣﻠﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ ،و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﯿﻨﻪ
و ﺟﺮأت و ﻣﺨﺎﻃﺮات و اﯾﻤﺎن و ﺧﻀﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻤﺮاه آورد ،ﯾﮑﯽ از ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰﺗﺮﯾﻦ
وﺿﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺪﯾﺪآﻣﺪن ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﮔﺮدﯾﺪ.
اﯾﻦ روح ﺳﻠﺤﺸﻮری در ﮐﺎخ اﺟﺘﻤﺎع ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و آن را ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﻣﯿﻞ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﺮداﻧﯿﺪ ،و از آن ﺑﮫﺮهﺑﺮداری ﻣﯽﮐﺮد.
اﺳﭙﺎﻧﯿﺎی اﺳﻼﻣﯽ و اﺳﭙﺎﻧﯿﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ ،در اﺛﻨﺎی اﯾﻦ ﻗﺮون ،ﺻﺤﻨﻪھﺎی زد و ﺧﻮرد و
ﭘﯿﮑﺎرھﺎی ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻮد ،و ھﻤﯿﻦ ﭘﯿﮑﺎرھﺎ ﻧﯿﺰ از ﻟﺤﺎظ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻤﺪن در ھﺮ دو ﻗﺴﻤﺖ
ﺳﮫﻢ ﺑﻪ ﺳﺰاﺋﯽ داﺷﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮق ﮐﻪ ﻧﺒﺮد داﺋﻤﯽ ﻣﯿﺎن اﺳﻼم و ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺟﻨﺒﻪھﺎی ﻣﻠﯿﺖ ،ﺑﻪ
رﻧﮓ ﺗﻨﺪ ﺗﻌﺼﺐ دﯾﻨﯽ ﻧﯿﺰ آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻮد .ﻧﺒﺮدھﺎی ﻣﺪاوم در اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪھﺎ از ھﻤﯿﻦ اﻧﮕﯿﺰه
دﯾﻨﯽ ﻧﯿﺮو ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ را ﻣﺎ در ﺳﺮ ﮔﺬﺷﺖ ﯾﮑﯽ از ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﺎن اﺳﭙﺎﻧﯿﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ
وی ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﻮادث ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺪﻟﺲ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و رواﯾﺎت و اﻓﺴﺎﻧﻪھﺎی ﮐﺎﺳﺘﯿﻠﯽ او
را ﻧﻤﻮﻧﻪی اﻋﻼی ﯾﮏ ﻗﮫﺮﻣﺎن ﻣﻠﯽ و ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ،ﻣﺠﺴﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ.
ﮔﻔﺘﯿﻢ رواﯾﺎت و اﻓﺴﺎﻧﻪھﺎ ،ﻧﻪ ﺗﻮارﯾﺦ؛ زﯾﺮا ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﺧﻮاھﯿﻢ دﯾﺪ ﺗﺎرﯾﺦ روی ﺑﺴﯿﺎری
از اﯾﻦ اﻓﺴﺎﻧﻪھﺎ ﺧﻂ ﺑﻄﻼن ﻣﯽﮐﺸﺪ ،و ﻗﮫﺮﻣﺎن اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﺋﯽ را در ﻟﺒﺎس ﻏﯿﺮ از آﻧﭽﻪ
ﺳﺮودھﺎ و اﺳﺎﻃﯿﺮ ﻗﻮﻣﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،ﺟﻠﻮهﮔﺮ ﻣﯽﺳﺎزد.
اﯾﻦ ﺟﻨﮕﺠﻮی ﻣﺸﮫﻮر »رودﯾﮕﻮردﯾﺎس دیﻧﯿﺒﺎر« اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻮارﯾﺦ اروﭘﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺪ
ﮐﻤﭙﯿﺎدور  Elcid, elcampeadorﻣﻮﺳﻮم اﺳﺖ.
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»ﺳﯿﺪ ﮐﻤﭙﯿﺎدر« ﻗﺮنھﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﮫﺮﻣﺎن ﮐﺎﺳﺘﯿﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،و ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ او
ﻣﻨﺒﻊ ﺳﺮﺷﺎری ﺑﺮای ﺧﯿﺎلﺑﺎﻓﯽ ﺷﻌﺮا و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﻮد .وﻟﯽ اﯾﻦ اﻓﺴﺎﻧﻪھﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ روح دﯾﻨﯽ و ﻣﻠﯿﺖ را در ﻣﺮدم آن ﻋﺼﺮھﺎ ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺰد ،ﺗﺎ
ﺑﺪاﻧﻮﺳﯿﻠﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﺮده ،و ﭼﻨﺪ ﻗﺮن ﺑﻮد ﮐﻪ در
آن ﺳﮑﻨﯽ ﮔﺰﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺴﺘﺮد دارﻧﺪ.
وﻟﯽ اﮔﺮ ﻣﺎ ﺟﻨﺒﻪ ﺗﻌﺼﺐ ﻗﻀﯿﻪ و ﭘﻨﺪار و ﻣﺒﺎﻟﻐﻪای را ﮐﻪ در آن راه ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮐﻨﺎر
ﺑﮕﺬارﯾﻢ و آن را ﺑﻪ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن اﺳﻼم و ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ در ﻗﺮون وﺳﻄﯽ ﺟﻨﮓ و ﺳﺘﯿﺰ
ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮده اﺳﺖ ،در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،ﺧﻮاھﯿﻢ دﯾﺪ ﮐﻪ اﻓﺴﺎﻧﻪھﺎی ﺳﯿﺪ ﮐﻤﭙﯿﺎدور دارای
ﻧﻮاﻗﺺ ﺑﺴﯿﺎری اﺳﺖ.
ﮐﺜﺮت ﺟﻨﮓھﺎ و ﺟﺮأت و ﺟﺴﺎرت و ﺟﺎهﻃﻠﺒﯽھﺎی او ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اوﺿﺎع ﻋﺼﺮ وی و
ﻋﻮاﻣﻞ اﺧﺘﻼف ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرداﻧﯽ و ﻟﯿﺎﻗﺖ و ﺷﺨﺼﯿﺖ او!
داﺳﺘﺎن »ﺳﯿﺪ ﮐﻤﭙﯿﺎدور« ﺟﺎﯾﮕﺎه زﯾﺎدی از رواﯾﺎت و ﺗﻮارﯾﺦ ﮐﺎﺳﺘﯿﻠﯽ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،و ﺑﻪ
ھﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﻧﯿﺰ در ﺗﻮارﯾﺦ اﺳﻼﻣﯽ اﻧﻌﮑﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ً
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ »ﺳﯿﺪ« ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﮓھﺎی او در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻠﻨﺴﯿﻪ )واﻟﯿﻨﺴﯿﺎ( و
ﻓﺘﺢ آن ﺗﻮﺳﻂ وی و ﺗﺴﻠﻂ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻟﻪی او ﺑﺮ آن ﺷﮫﺮ ﺗﺎ ھﻨﮕﺎم وﻓﺎﺗﺶ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ از
آن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن »ﻣﺮاﺑﻄﯿﻦ« دﻓﺎع ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﻮادث
درﺧﺸﺎنﺗﺮﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ »ﮐﻤﭙﯿﺎدور« اﺳﺖ ،و ھﻤﯿﻦھﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮارﯾﺦ
ﮐﺎﺳﺘﯿﻠﯽ ،ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﯽ او را از آن اﻧﺘﺰاع ﮐﺮده و در ﻣﻘﺎم ﻗﮫﺮﻣﺎن ﻣﻠﯽ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ
درآورده اﺳﺖ.
» ﮐﻤﭙﯿﺎدور« اﺻﻼ ﺟﻨﮕﺠﻮﺋﯽ از ﻣﺮدم ﮐﺎﺳﺘﯿﻞ ﺑﻮد .ﻧﺎم اﺻﻠﯽ وی ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ
»رود رﯾﮕﻮر« ﯾﺎ »روی دﯾﺎس دیﺑﯿﺒﺎر« اﺳﺖ.
ﻟﻘﺐ وی ﺑﻪ »ﺳﯿﺪ«  EL CIDﺗﺤﺮﯾﻔﯽ از ﮐﻠﻤﻪ »ﺳﯿﺪ« ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻟﻘﺐ را
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺎﺳﺘﯿﻞھﺎ درآﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ و ﺑﻪ وی
اﻃﻼق ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.

ﺳﯿﺪ ﮐﻤﭙﯿﺎدر و ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﻠﻨﺴﯿﻪ )واﻟﯿﻨﺴﯿﺎ(
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اﻣﺎ ﻣﻠﻘﺐﺷﺪن او ﺑﻪ »ﮐﻤﭙﯿﺎدور«  El Campeadorﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺟﻨﮕﺠﻮی ﺷﺠﺎع اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻟﻘﺐ را ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﺗﮫﻮری ﮐﻪ داﺷﺖ ﺑﻪ او داده اﻧﺪ) .(١
» ﮐﻤﭙﯿﺎدور« در ﺷﮫﺮ »ﺑﺮﮔﻮس« ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۰۴۳ﻣﯿﻼدی ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ .ﭘﺪر او »ﻻﯾﺎن
ﮐﺎﻟﮕﻮ« در زﻣﺎن »ﻓﺮوﯾﻼ دوم« ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﺎﺳﺘﯿﻞ ،ﻗﺎﺿﯽ آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﻮد.
آﻏﺎز ﮐﺎر اﯾﻦ ﺳﺮدار ﻏﺮﺑﯽ

ﺗﺎرﯾﺦ اواﺋﻞ زﻧﺪﮔﯽ او درﺳﺖ روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ .آﻧﭽﻪ ھﺴﺖ اﻓﺴﺎﻧﻪ و ﭘﻨﺪاری ﺑﯿﺶ
ﻧﯿﺴﺖ .آﻏﺎز ﻇﮫﻮر او در ﻣﯿﺪان ﺣﻮادث ﺑﻌﺪ از درﮔﺬﺷﺖ »ﻓﺮﯾﻨﺎﻧﺪ اول« ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﺎﺳﺘﯿﻞ
و ﻟﯿﻮن ،در اواﺧﺮ ﺳﺎل  ۱۰۶۵ﻣﯿﻼدی و ﭘﺪﯾﺪآﻣﺪن اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن ﻓﺮزﻧﺪان او ﺑﻮد.
ﮐﻤﭙﯿﺎدور در آن اوﻗﺎت ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻓﺮزﻧﺪان وی ﺳﺎﻧﻮش )ﺷﺎﻧﺠﻪ( ﺑﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی ھﻢﭘﯿﻤﺎن
ﻣﺴﻠﻤﺎن او اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ھﻮد ﭘﺎدﺷﺎه )ﺳﺮﻗﺴﻄﻪ( ﺑﻪ ﺟﻨﮓ »داﻣﯿﺮو« ﭘﺎدﺷﺎه آراﮔﻮن رﻓﺖ.
در آن ﺟﻨﮓ ﭘﺎدﺷﺎه »آراﮔﻮن« ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد و در »ﮔﺮاروس« ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ) ۱۰۶۸م(
ﭘﺲ از اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن »ﺳﺎﻧﺸﻮ« و ﺑﺮادرش »آﻟﻔﻮﻧﺲ« در ﺳﺎل  ۱۰۷۱ﺟﻨﮓ
درﮔﺮﻓﺖ ،وی در اﻟﺘﺰام »ﺳﺎﻧﺸﻮ« ﺑﻮد .ﻧﺨﺴﺖ »ﺳﺎﻧﺸﻮ« ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد ،ﺳﭙﺲ در
ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺐ ﻧﻔﺮات ﺧﻮد را ﮔﺮد آورد ،و ﺑﺎ راھﻨﻤﺎﺋﯽ و ﻣﻌﺎﺿﺪت ﮐﻤﭙﯿﺎدور ،ﺑﺮادرش را
ﺷﮑﺴﺖ داد و اﺳﯿﺮ ﻧﻤﻮد.
»ﮐﻤﭙﯿﺎدور« ھﻤﭽﻨﺎن در رﮐﺎب »ﺳﺎﻧﺸﻮ« ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﺎﺳﺘﯿﻞ ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎل
ﺑﻌﺪ وی ﻣﻘﺎﺑﻞ دوارھﺎی ﺷﮫﺮ ﺳﻤﻮره  Zamoraﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ ،و ﮐﻤﭙﯿﺎدور ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ
ﺑﺮادر او آﻟﻔﻮﻧﺲ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﺑﺮادر ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺎﺳﺘﯿﻞ ﻧﺸﺴﺖ ،درآﻣﺪ.
ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﮐﺎر آﻟﻔﻮﻧﺲ ﺳﺮوﺳﺎﻣﺎن ﯾﺎﻓﺖ ،ﻣﻠﻮک اﻟﻄﻮاﺋﻒ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار
داد ﮐﻪ ﺑﻪ وی ﺟﺰﯾﻪ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ وی ﻧﺰد »ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎد« ﺣﮑﻤﺮان
اﺷﺒﯿﻠﯿﻪ رﻓﺖ ھﻤﺎن ﺳﯿﺪ ﮐﻤﭙﯿﺎدور ﺑﻮد ۱۰۷۹) .م  ۴۷۲ھـ(
ﺳﯿﺪ در آن اوﻗﺎت ﺑﺎ ﻗﻮای ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎد در ﺟﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن او و اﻣﯿﺮ ﻏﺮﻧﺎﻃﻪ
»ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺑﻠﻘﯿﻦ ﺻﻨﮫﺎﺟﯽ« ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ ،ﺷﺮﮐﺖ ﺟﺴﺖ .ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوھﯽ از
ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اراﺿﯽ اﺷﺒﯿﻠﯿﻪ را ﻣﻮرد ھﺠﻮم ﻗﺮار ﻣﯽداد.
 -١ﺳﯿﺪ ﮐﻤﭙﯿﺎدور در ﺗﻮارﯾﺦ ﻋﺮﺑﯽ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ »اﻟﻘﻨﺒﯿﻄﻮر« اﺳﺖ )ﻧﻔﺦ اﻟﻄﯿﺐ ج  ۲ص  .۷۷اﺑﻦ ﺑﺴﺎم
در ذﺧﯿﺮه او را »اﻟﮑﻨﺒﯿﻄﻮر« و اﺑﻦ ﻋﺬاری در »اﻟﺒﯿﺎن اﻟﻤﻐﺮب« ج  ۳ص  ۲۰۵و اﺑﻦ اﻟﺨﻄﯿﺐ در
»اﻋﻤﺎل اﻻﻋﻼم« ص  ۲۰۳و اﺑﻦ آﺑﺎر در »اﻟﺤﻠﺔ اﻟﺴﯿﺮاء« ص  ۱۸۹ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻧﺎم ﻧﺎﻣﯿﺪه اﻧﺪ.

١٧٢

ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم

در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ و ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺟﺰﯾﻪ درﺧﻮاﺳﺘﯽ
ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﺎﺳﺘﯿﻞ را ﺑﺎ ﺗﺤﻒ و ھﺪاﯾﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﻪ وی ﺗﻘﺪﯾﻢ داﺷﺖ!
»ﮐﻤﭙﯿﺎدور« دو ﺳﺎل در درﺑﺎر ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﺎﺳﺘﯿﻞ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮد ،وﻟﯽ در ھﻤﺎن اوﻗﺎت
دﺳﺎﺋﺴﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ او در ﺷﺮف ﺗﮑﻮﯾﻦ ﺑﻮد .ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ او را ﻣﺘﮫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﻒ و
ھﺪاﯾﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎد ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد ،ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻋﻼوه آﻟﻔﻮﻧﺲ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ »ﮐﻤﭙﯿﺎدور« در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺑﺮادرش »ﺳﺎﻧﺸﻮ«
ﺟﺎﻧﺐ او را ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮادر ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻤﭙﯿﺎدور ﺑﺮ وی ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮد .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺟﮫﺖ ﺳﺮاﻧﺠﺎم
آﻟﻔﻮﻧﺲ ﮐﻤﭙﯿﺎدور را از درﺑﺎر ﺧﻮد راﻧﺪ و از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﺎﺳﺘﯿﻞ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻧﻤﻮد(۱۰۸۱) .
در اﯾﻨﺠﺎ ﻓﺼﻞ ﺟﺪﯾﺪی در زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻤﭙﯿﺎدور ﮔﺸﻮده ﻣﯽﺷﻮد؛ زﯾﺮا وی ﮔﺎھﯽ ﺗﻦ ﺑﻪ
ﻣﺰدوری اﻣﺮای ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﯽداد ،و زﻣﺎﻧﯽ اﺟﯿﺮ اﻣﯿﺮان ﻧﺼﺎرا ﺑﻮد ،و ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ در ھﺮ
اﻧﻘﻼب و ﺟﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻪ وﻗﻮع ﻣﯽﭘﯿﻮﺳﺖ ،دﺳﺖ داﺷﺖ!
او ﻓﻘﻂ ﻃﺎﻟﺐ ﻏﻨﯿﻤﺖ و ﻗﺪرت ﺑﻮد ،از ھﺮﮐﺠﺎ ﮐﻪ ّ
ﻣﯿﺴﺮ ﺷﻮد و ﺑﻪ ھﺮ وﺳﯿﻠﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ
دﺳﺖ آﯾﺪ.
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎی اﺳﻼﻣﯽ در آن اوﻗﺎت ﻧﯿﺰ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﻣﯿﺪانداری
ﺟﻨﮕﺠﻮﺋﯽ ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺐ ﭼﻮن »ﮐﻤﭙﯿﺎدور« ﺑﻮد.
زﯾﺮا »اﻧﺪﻟﺲ« ﭘﺲ از زوال ﺧﻼف آﻧﺠﺎ و اواﺋﻞ ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ھﺠﺮی ،ﺑﻪ ﺻﻮرت
اﻣﯿﺮﻧﺸﯿﻦھﺎ و ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺘﻌﺪدی درآﻣﺪه ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ھﺮ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺳﻼﻣﯽ
اﻧﺪﻟﺲ ،اﻣﯿﺮﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﻤﮑﻠﺖ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻗﺎﺿﯽ ﯾﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﯾﺎ
ﺣﮑﻤﺮان ﺳﺎﺑﻘﯽ از ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻗﺪرت و ﻋﺼﺒﯿﺖ ﺑﺮ آن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ:
»ﺑﻨﯽ ﺟﮫﻮر« در »ﻗﺮﻃﺒﻪ« و »ﺑﻨﯽ ﻋﺒﺎد« »در »اﺷﺒﯿﻠﯿﻪ« و »ﺑﻨﯽ ذواﻟﻨﻮن« در
»ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ« و »ﺑﻨﻮاﻓﻄﺲ« در »ﺑﻄﻠﯿﻮس« ﺣﮑﻮﻣﺖ داﺷﺘﻨﺪ .ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﻼو )ﮐﻪ در درﺑﺎر
ﺧﻠﻔﺎی اﻧﺪﻟﺲ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ( ﻧﯿﺰ اﻣﯿﺮﻧﺸﯿﻦھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ در »اﻟﻤﺮﯾﻪ« و »ﻣﺮﺳﯿﻪ« و
»ﺑﻠﻨﺴﯿﻪ« و »داﻧﯿﻪ« ﺑﻪ وﺟﻮد آوردﻧﺪ .ﭘﺲ از آنھﺎ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮی زﻋﺎﻣﺖ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ
دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
در »اﻟﻤﺮﯾﻪ« ﺑﻨﯽﺻﻤﺎدح و در »ﻣﺮﺳﯿﻪ« ﺑﻨﯽﻃﺎھﺮ و در »ﺑﻠﻨﺴﯿﻪ« ﺑﻨﯽﻋﺎﻣﺮ و در
»ﺳﺮﻗﺴﻄﻪ« ﺑﻨﯽھﻮد ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
زﻋﻤﺎی ﺑﺮﺑﺮ ﻧﯿﺰ اﻣﺎرات ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ را در »ﻏﺮﻧﺎﻃﻪ« و »ﻣﺎﻟﻘﻪ« و ﭘﺎﯾﮕﺎهھﺎی دﯾﮕﺮی از
اﻧﺪﻟﺲ وﺳﻄﯽ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﺳﯿﺪ ﮐﻤﭙﯿﺎدر و ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﻠﻨﺴﯿﻪ )واﻟﯿﻨﺴﯿﺎ(
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در ﻣﻐﺮب اﻧﺪﻟﺲ ھﻢ اﻣﯿﺮﻧﺸﯿﻦھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ داﺷﺖ .ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ
اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﮐﻪ روزی ﯾﮏ دوﻟﺖ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺑﺮ آن ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﺋﯽ داﺷﺖ ،دوﻟﺖھﺎ و اﻣﯿﺮﻧﺸﯿﻦھﺎی
ﻣﺘﻌﺪدی ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ ،و ھﺮﮐﺪام ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ﺣﮑﻢ ﻣﯽراﻧﺪ.
از ﺑﺪﺑﺨﺘﯽھﺎ ﯾﮑﯽ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ دوﻟﺖھﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺪﻟﺲ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ
»ﻣﻠﻮک اﻟﻄﻮاﺋﻒ« اﺳﺖ ،ھﻤﮕﯽ دﭼﺎر اﺧﺘﻼف و ﮐﺸﻤﮑﺶ ﺑﻮدﻧﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ دﺷﻤﻦ
ﻣﺸﺘﺮک – اﺳﭙﺎﻧﯿﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ – ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ھﻢآھﻨﮕﯽ ﯾﺎ ﺟﺒﮫﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﺑﻠﮑﻪ
ھﻤﮕﯽ ﺑﺎھﻢ دﺷﻤﻦ ﺑﻮدﻧﺪ!
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ آﺗﺶ ﺟﻨﮓھﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﯿﺎن آنھﺎ روﺷﻦ ﺑﻮد و ھﺮﮐﺪام ﺳﻌﯽ داﺷﺖ
ھﺮﻗﺪر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از اراﺿﯽ دﯾﮕﺮی را ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽھﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﻧﻘﺎط
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﺪ.
اﺳﭙﺎﻧﯿﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻧﯿﺰ در ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای درھﻢﮐﻮﺑﯿﺪن اﯾﻦ ﻗﺪرتھﺎ
و اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﯿﺎن آن دوﻟﺖھﺎی ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ و ﻣﺘﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮد.
اﻣﺮای ﻃﻮاﯾﻒ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻣﻠﺘﺠﯽ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،و از
آنھﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮ رﻗﯿﺐ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺧﻮد ،اﺳﺘﻤﺪاد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽ ﮐﺎﺳﺘﯿﻞ :آراﮔﻮن ،ﻧﺎوار ،ﮐﺘﺎﻻن ،ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی آنھﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ
داده و در اﻧﺘﮫﺎز اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻮدﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺟﻨﮓھﺎی اﻧﺘﺤﺎری ﮐﻮﭼﮏ در آن اوﻗﺎت در ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط اﻧﺪﻟﺲ ﻧﯿﺰ ﺟﺮﯾﺎن
داﺷﺖ .در آن اﯾﺎم ﮐﻪ ﺳﯿﺪ ﮐﻤﭙﯿﺎدور ودار و دﺳﺘﻪ او از ﮐﺎﺳﺘﯿﻞ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ اﯾﻦ
ﺟﻨﮓھﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﺎﺻﯽ در اﻣﺎرات ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﺷﺮﻗﯽ اﻧﺪﻟﺲ ﮐﻪ »ﺑﻨﯽ ھﻮد« ﻣﯿﺎن
»ﺳﺮﻗﺴﻄﻪ« و ﻣﺮزھﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ و از آﻧﺠﺎ ﺗﺎ ﺑﻠﻨﺴﯿﻪ )واﻟﯿﻨﺴﯿﺎ( اﺳﺘﻘﺮار داﺷﺘﻨﺪ درﮔﯿﺮ
ﺑﻮد .ﮐﻤﭙﯿﺎدور ﺑﺎ ﺳﭙﺎه ﻣﺰدورش در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯿﺪان ﻣﺸﺘﻌﻠﯽ ﻓﺮود آﻣﺪ.
او ﻧﺨﺴﺖ وارد ﺧﺪﻣﺖ »ﻣﻘﺘﺪر ﺑﻦ ھﻮد« ﺣﮑﻤﺮان »ﺳﺮﻗﺴﻄﻪ« ﺷﺪ .ﻣﻘﺘﺪر در ﺟﻨﮓ
ﺑﺎ ﺑﺮادرش »ﻣﻈﻔﺮ« اﻣﯿﺮ »ﻻرده« از ﺳﭙﺎھﯿﺎن »ﺑﺎﺷﮑﻨﺲ« و »ﮐﺘﺎﻻن« ﯾﺎری ﺧﻮاﺳﺖ و
ﺳﺮاﻧﺠﺎم او را ﺷﮑﺴﺖ داد و اﺳﯿﺮ ﻧﻤﻮد.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ »ﮐﻤﭙﯿﺎدور« ﺑﻪ درﺑﺎر ﻣﻘﺘﺪر آﻣﺪ ،ﻣﻈﻔﺮ ﺑﺮادر وی اﺳﯿﺮ ﺑﻮد .ﻣﻘﺘﺪر
اﻧﺪﮐﯽ ﭘﺲ از آن در ﺳﺎل ) ۴۷۴ھـ  ۱۰۸۱ .م( ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺧﻮد را ﻣﯿﺎن دو
ﭘﺴﺮش ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد درﮔﺬﺷﺖ .ﻣﺆﺗﻤﻦ ﭘﺴﺮ ﺑﺰرﮔﺶ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ »ﺳﺮﻗﺴﻄﻪ« و ﻣﻀﺎﻓﺎت
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ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم

آن رﺳﯿﺪ و ﺑﺮادرش »ﻣﻨﺬر« ﻣﻨﻄﻘﻪ داﻧﯿﻪ ،و ﻃﺮﻃﻮﺷﻪ ،و ﻻرده را ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﺮد ،و ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل آن ﺟﻨﮓ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﯿﺎن دو ﺑﺮادر درﮔﺮﻓﺖ.
»ﻣﻨﺬر« از ﭘﺎدﺷﺎه آراﮔﻮن »ﺳﺎﻧﺸﻮرا ﻣﯿﺮز« و ﮐﻨﺖ »ﺑﺎرﺳﻠﻮن« ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﺳﺖ »ﺳﯿﺪ
ﮐﻤﭙﯿﺎدر« ﻧﯿﺰ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﺮادر وی ﻣﺆﺗﻤﻦ را ﮔﺮﻓﺖ.
در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ »ﻣﻨﺬر« ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد و »ﮐﻤﭙﯿﺎدور« ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺴﻄﻪ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ.
ﻣﺮدم »ﺳﺮﻗﺴﻄﻪ« ﺳﺨﺖ او را ﭘﺬﯾﺮا ﺷﺪﻧﺪ و »ﻣﺆﺗﻤﻦ« ﻧﯿﺰ در ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ وی ﺳﻌﯽ
ﺑﻠﯿﻎ ﻣﺒﺬول داﺷﺖ .ﻣﺆﺗﻤﻦ ﺑﻪ ﺻﺪاﻗﺖ و ﭘﯿﻤﺎن »ﮐﻤﭙﯿﺎدور« اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد ،و در
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎرھﺎ ﺑﻪ ﺻﻼﺣﺪﯾﺪ او ﻋﻤﻞ ﻣﯽﻧﻤﻮد .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ از ﻣﺼﻠﺤﺖاﻧﺪﯾﺸﯽ او روﮔﺮدان
ﻧﺒﻮد.
وﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﮑﺲ »ﻣﻨﺬر« ﮐﻤﭙﯿﺎدور را ﺳﺨﺖدﺷﻤﻦ ﻣﯽداﺷﺖ و ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺎ وی از
اﻣﺮای »ﮐﺘﺎﻻن« و رؤﺳﺎی »ﺑﺎرﺳﻠﻮن« اﺳﺘﻤﺪاد ﻣﯽﺟﺴﺖ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل )۴۷۸
ھـ  (۱۰۸۵ .ﻣﺆﺗﻤﻦ وﻓﺎﯾﺖ ﯾﺎﻓﺖ و ﻣﺴﺘﻌﯿﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﻣﻨﺼﻮب
داﺷﺖ ،ﮐﻤﭙﯿﺎدور ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ او ﻧﯿﺰ درآﻣﺪ و ﺑﺎ ھﻤﺎن ﻣﻘﺎم و ﻧﻔﻮذ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
اﺑﻦ ﺑﺴﺎم در ﮐﺘﺎب »اﻟﺬﺧﯿﺮه« در ﺑﺎرهی اھﺘﻤﺎم »ﺑﻨﯽ ھﻮد« ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻤﭙﯿﺎدور
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﺑﻨﯽ ھﻮد ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺪ ﮐﻤﭙﯿﺎدور را از زاوﯾﻪ ﺧﻤﻮل ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و از او
در ﺳﺘﻢﮔﺮیھﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و او را ﺑﺮ اﻗﻄﺎر ﺟﺰﯾﺮه اﻧﺪﻟﺲ ﻣﺴﻠﻂ
ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻪ ھﺮﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮود و ﭘﺮﭼﻢ ﺧﻮد را در ﻗﻠﺐ ﻣﻤﻠﮑﺖ آنھﺎ ﺑﺮ اﻓﺮازد و
ﮐﺎرش ﺑﺎﻻ ﮔﯿﺮد ،و ﻧﻘﺎط دور و ﻧﺰدﯾﮏ از ﺷﺮ و ﻓﺴﺎد ﺑﯽﻧﺼﯿﺐ ﻧﻤﺎﻧﺪ) .(١

 -١ﮐﺘﺎب »اﻟﺬﺧﯿﺮة ﻓﯽ ﻣﺤﺎﺳﻦ أھﻞ اﻟﺠﺰﯾﺮة« ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم – ﻧﺴﺨﻪ ﺧﻄﯽ اﮐﺎدﻣﯽ ﺗﺎرﯾﺦ در ﻣﺎدرﯾﺪ
ﺷﻤﺎره ۱۸ :ب ﻣﺆﻟﻒ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺰرگ ادﺑﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺑﺴﺎم ﺷﻨﺘﺮﯾﻨﯽ ﻣﺘﻮﻓﯽ
ﺑﻪ ﺳﺎل  ۵۴۲ھـ ۱۱۴۷م اﺳﺖ .او اﺻﻼ از ﻣﺮدم »ﺷﻨﺘﺮﯾﻦ« در ﻣﻐﺮب اﻧﺪﻟﺲ اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب ﻣﺰﺑﻮر را
در ﺷﮫﺮ »ﻗﺮﻃﺒﻪ« ﻧﻮﺷﺘﻪ و در ﺳﺎل  ۵۰۳ھـ آن را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب »اﻟﺬﺧﯿﺮه« ﭼﮫﺎر
ﻗﺴﻤﺖ و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺟﻠﺪ ﺑﺰرگ اﺳﺖ.
ﻗﺴﻤﺖ اول ﻣﺨﺼﻮص ﻗﺮﻃﺒﻪ و ﺷﮫﺮھﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ اﻧﺪﻟﺲ و اﻋﯿﺎن و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن آﻧﺠﺎﺳﺖ.
ﻗﺴﻤﺖ دوم اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﻣﻐﺮب اﻧﺪﻟﺲ و ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺷﺒﯿﻠﯿﻪ و ﺷﮫﺮھﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ اﻗﯿﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ و
اﺧﺒﺎر رؤﺳﺎ و ﻣﺸﺎھﯿﺮ آن دارد.
ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم در ﺑﺎرهی ﻣﺸﺮق اﻧﺪﻟﺲ و ﻣﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ آن و ﺑﺰرﮔﺎن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﺷﻌﺮای آﻧﺠﺎﺳﺖ.

ﺳﯿﺪ ﮐﻤﭙﯿﺎدر و ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﻠﻨﺴﯿﻪ )واﻟﯿﻨﺴﯿﺎ(
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ﺑﻠﻨﺴﯿﻪ )واﻟﯿﻨﺴﯿﺎ( ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮز ﺷﺮﻗﯽ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ،در آن اوﻗﺎت ﻣﮫﯿﺎی اﻧﻘﻼب و
ﮐﺸﻤﮑﺶ ﺑﻮد .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻼﻓﺖ اﻧﺪﻟﺲ ﺳﻘﻮط ﮐﺮد ،و ﺷﻮرشھﺎ از ﻧﻘﺎط اﻧﺪﻟﺲ ﻓﺮو
ﻧﺸﺴﺖ ،دو ﻧﻔﺮ از ﺑﺮدﮔﺎن ﻋﺎﻣﺮی ﺑﻪ اﺳﺎﻣﯽ »ﻣﻈﻔﺮ« و »ﻣﺒﺎرک« ﻗﯿﺎم ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
ھﺮﮐﺪام ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ در آﻧﺠﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﭘﺲ از آنھﺎ »ﻣﺠﺎﻋﺪ ﻋﺎﻣﺮی« ﮐﻪ او ﻧﯿﺰ از ﻏﻼﻣﺎن ﻋﺎﻣﺮی ﺑﻮد ،ﻣﺪت ﮐﻤﯽ ﺑﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻠﻨﺴﯿﻪ رﺳﯿﺪ .ﻏﻼﻣﺎن ﻋﺎﻣﺮی ﺑﻌﺪ از آن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ
ﻣﻨﺼﻮر ﻧﻮۀ ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻦ اﺑﯽﻋﺎﻣﺮ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﮑﻤﺮان »ﺑﻠﻨﺴﯿﻪ« ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ در »ﺑﻠﻨﺴﯿﻪ« ﻗﺮﯾﺐ ﭼﮫﻞ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ،و در ﺧﻼل آن ﺑﺎ
ﺣﻮادث و اﻣﻮر ﻣﮫﻤﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎن ﺑﻮد ،در آن ﻣﺪت ﻧﯿﺰ ﺑﺮ »اﻟﻤﺮﯾﻪ« ﺣﮑﻢ ﻣﯽراﻧﺪ.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ وی در ﺳﺎل  ۱۰۶۱ – ۴۵۲درﮔﺬﺷﺖ ،ﻓﺮزﻧﺪش ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ
»اﻟﻤﻈﻔﺮ« ﺑﻪ ﺟﺎی او ﻧﺸﺴﺖ.
اﯾﺎﻟﺖ »ﺑﻠﻨﺴﯿﻪ« در آن اوﻗﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺎﻃﺒﻪ ) (JATIBAو ﻗﻮﻧﻘﻪ )ﮐﻮﻧﮑﻪ( Counca
و ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺎﯾﮕﺎهھﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد .اﻟﻤﻈﻔﺮ ﺑﺎ دﺧﺘﺮ ﻣﺄﻣﻮن ﺑﻦ ذواﻟﻨﻮن ﭘﺎدﺷﺎه ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ
ازدواج ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﻣﺄﻣﻮن ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﻠﻮک اﻟﻄﻮاﺋﻒ ﺑﻮد .وی ﮐﯿﻨﻪی داﻣﺎدش
ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ را ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﻮء رﻓﺘﺎر و ھﺘﺎﮐﯽ و ﻣﺪﻣﻦ اﻟﺨﻤﺮﺑﻮدﻧﺶ ﺑﻪ دل ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
ﭼﻪ وی ﺑﺎ دﺧﺘﺮ او ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﻣﯽﮐﺮد ،و از اھﺎﻧﺖ و ﺳﺮزﻧﺶ او ﺧﻮدداری ﻧﻤﯽﻧﻤﻮد.
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺟﮫﺖ از وی ﺧﻮﺷﺒﯿﻦ ﻧﺒﻮد.

ﻗﺴﻤﺖ ﭼﮫﺎرم راﺟﻊ ﺑﻪ ﺷﻌﺮا و ادﺑﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وارد اﻧﺪﻟﺲ ﺷﺪﻧﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻋﺼﺮ ﻣﺆﻟﻒ در
اﻓﺮﯾﻘﺎ و ﺷﺎم و ﻋﺮاق ﻇﮫﻮر ﮐﺮدﻧﺪ.
ﮐﺘﺎب »اﻟﺬﺧﯿﺮه« ﯾﮑﯽ از ﻧﻔﯿﺲﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪارک ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ادﺑﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺪﻟﺲ اﺳﺖ.
ً
ﺑﺨﺼﻮص آﻧﭽﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻋﺼﺮ ﻃﻮاﺋﻒ و اﻣﺮاء و ادﺑﺎ و ﺷﻌﺮای آن زﻣﺎن اﺳﺖ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﺧﯿﺮا
دوره ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺘﺎب »اﻟﺬﺧﯿﺮه« ﭘﺲ از ﻣﺪتھﺎ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖھﺎﺋﯽ از آن ﻣﻔﻘﻮد ﺑﻮد ،ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ
داﻧﺸﮕﺎه ﻗﺎھﺮه ﺑﻌﻀﯽ از اﺟﺰاء آن را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺼﺎدر ﻣﮫﻢ )آﻟﻔﻮﻧﺲ( ﭘﺎدﺷﺎه داﻧﺸﻤﻨﺪ ﮐﺎﺳﺘﯿﻞ در ﻧﮕﺎرش ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺣﻮادث ﺑﻠﻨﺴﯿﻪ و ﺗﺎرﯾﺦ »ﺳﯿﺪ ﮐﻤﭙﯿﺎدور« از ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ وی ﺑﻪ ﻧﺎم  Cronica Generalھﻤﯿﻦ
ﮐﺘﺎب »اﻟﺬﺧﯿﺮه« اﺑﻦ ﺑﺴﺎم اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ وﺿﻮح از ﻓﺼﻮل  ۹۰۰ﺗﺎ  ۹۱۰ﮐﺘﺎب ﻣﺰﺑﻮر
ﭘﯿﺪاﺳﺖ .ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ۵۷۵- ۵۶۸Primera, cronica general (ed. R.M. Pdial) T. II. P. :
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ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم

ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﺳﺘﯿﻞھﺎ در ﺳﺎل  ۱۰۶۵ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ »ﻓﺮدﯾﻨﺎﻧﺪ« روی ﺑﻪ »ﺑﻠﻨﺴﯿﻪ«
ﻧﮫﺎدﻧﺪ و آن را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﺄﻣﻮن ﺑﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﮫﺎﻧﻪ ﻧﺠﺎت داﻣﺎدش
ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ،ﻋﺎزم ﺑﻠﻨﺴﯿﻪ ﺷﺪ .ھﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﮐﺎﺳﺘﯿﻞھﺎ از ﺷﮫﺮ روی ﺑﺮﺗﺎﻓﺘﻨﺪ ﻣﺄﻣﻮن وارد
ﺷﮫﺮ ﺷﺪ ،و داﻣﺎدش را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺳﺎﺧﺖ ،و در ﻗﻠﻌﻪ »ﻗﻮﻧﻘﻪ« ﺑﺎزداﺷﺖ ﻧﻤﻮد .ﺳﭙﺲ اﻣﻮر
ﺑﻠﻨﺴﯿﻪ را ﺑﻪ وزﯾﺮش اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺗﻔﻮﯾﺾ ﮐﺮد .و ﭼﻮن اﺑﻮﺑﮑﺮ درﮔﺬﺷﺖ ﭘﺴﺮش
ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ اﺑﯽ ﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی او ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻠﻨﺴﯿﻪ و ﻧﻮاﺣﯽ آن رﺳﯿﺪ.
در اﯾﻦ اﺛﻨﺎ ﺣﻮادث زﯾﺎدی در ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ ﺑﻪ وﻗﻮع ﻣﯽﭘﯿﻮﺳﺖ .ﻣﺄﻣﻮن ﺑﻦ ذی اﻟﻨﻮن
وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ و ﻧﻮهاش ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ذی اﻟﻨﻮن ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ »اﻟﻘﺎدر« ﺑﻪ ﺟﺎی او ﻧﺸﺴﺖ »اﻟﻘﺎدر«
ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺟﻮان و ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮد .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺟﮫﺖ ﺷﯿﺮازه اﻣﻮر ﻣﻤﻠﮑﺖ در زﻣﺎن وی از ھﻢ
ﮔﺴﯿﺨﺖ و دﯾﺮی ﻧﭙﺎﺋﯿﺪ ﮐﻪ »ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ« ﺑﺮ ﺿﺪ او ﺷﻮرش ﮐﺮد.
او ﻧﯿﺰ وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای ﻧﮕﺎھﺪاری ﺗﺨﺖ ﺧﻮد ﻧﺪﯾﺪ ،ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ آﻟﻔﻮﻧﺲ ﭘﺎدﺷﺎه
ﮐﺎﺳﺘﯿﻞ ﻣﻠﺘﺠﯽ ﮔﺮدد .اﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﻧﯿﺰ از ﻧﻈﺮ ﻗﺪرت و ﻧﻔﺮات ﺑﺮ ﻣﻠﻮک اﻟﻄﻮاﺋﻒ
ﺗﻔﻮق داﺷﺖ ،و ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی را ﻣﻘﮫﻮر ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ وی ﺟﺰﯾﻪ و
ﭘﯿﺸﮑﺶھﺎ ﺑﺪھﻨﺪ.
ﻣﻠﻮک اﻟﻄﻮاﺋﻒ ﻧﯿﺰ ھﻤﮕﯽ از وی اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻓﺸﺎر او ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ و
ﺣﮑﻤﺮان آن ﻣﯽﺷﺪ .ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ وی ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ او از ھﻤﻪ
ﻣﮫﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ.
زﯾﺮا ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ از ﭘﯿﺸﺮوی دﺷﻤﻦ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ اﻧﺪﻟﺲ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ
ﻣﯽﮐﺮد.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ »اﻟﻘﺎدر« از آﻟﻔﻮﻧﺲ ﯾﺎری ﺧﻮاﺳﺖ ﻓﯽ اﻟﺤﺎل دﻋﻮت او را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و
ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﮐﺎﺳﺘﯿﻞ را ھﻤﺮاه او رواﻧﻪ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻋﺪه ﺷﮫﺮ ﺷﻮرﺷﯽ را ﻣﻮرد
ھﺠﻮم ﻗﺮار داده و ﺷﻮرش را ﺳﺮﮐﻮب ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺑﯿﮫﻮده
آن ﺟﻠﻮس ﮐﺮد .اﯾﻦ واﻗﻌﻪ در اواﺧﺮ ﺳﺎل  ۴۷۴ھـ  ۱۰۸۱م روی داد.
ﭘﺲ از آن ،ﺣﻮادث دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ،و آﻟﻔﻮﻧﺲ ﻧﯿﺰ ﺧﻮد را آﻣﺎده
ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ھﺮﭼﻪ زودﺗﺮ ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ را ﺗﺼﺮف ﮐﻨﺪ ،و ﭼﯿﺰی ﻧﮕﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺑﺰرگ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎی اﺳﻼﻣﯽ در آﻏﺎز ﻣﺎه ﺻﻔﺮ ﺳﺎل  ۴۷۸ھـ ﺑﻪ
دﺳﺖ وی ﺳﻘﻮط ﮐﺮد.

ﺳﯿﺪ ﮐﻤﭙﯿﺎدر و ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﻠﻨﺴﯿﻪ )واﻟﯿﻨﺴﯿﺎ(
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آﻟﻔﻮﻧﺲ ھﻨﮕﺎم ﺗﺤﻮﯾﻞﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﮫﺮ از »اﻟﻘﺎدر« از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻌﮫﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد در اﺳﺘﺮداد
»ﺑﻠﻨﺴﯿﻪ« ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﺟﺪش ﻣﺄﻣﻮن ﺑﻮد و ﭘﺲ از وی ﺑﻪ دﺳﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ وزﯾﺮ اﻓﺘﺎد ،ﺑﻪ
وی ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ »اﻟﻘﺎدر« از ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪ ،ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده و اﻣﻮال ﺧﻮد آھﻨﮓ »ﺑﻠﻨﺴﯿﻪ«
ﻧﻤﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی از ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽ ﮐﺎﺳﺘﯿﻞ را ﮐﻪ آﻟﻔﻮﻧﺲ ﺑﻪ
ﮐﻤﮏ وی ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد ،ھﻤﺮاه داﺷﺖ!!
ﻣﺮدم »ﺑﻠﻨﺴﯿﻪ« ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ »اﻟﻘﺎدر« ﺻﺎﺣﺐ ﺷﺮﻋﯽ آن ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
ﻓﺴﺎد ﮐﺎﺳﺘﯿﻞھﺎ ،ﺷﮫﺮ را ﺑﻪ »اﻟﻘﺎدر« ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ اﺑﯽ ﺑﮑﺮ را ﺧﻠﻊ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻤﭙﯿﺎدور ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺴﯿﻪ

»اﻟﻘﺎدر« وارد »ﺑﻠﻨﺴﯿﻪ« ﺷﺪ و ﺧﻮد را ﺣﮑﻤﺮان آﻧﺠﺎ اﻋﻼم ﮐﺮد ،ھﻢﭘﯿﻤﺎﻧﺎن ﮐﺎﺳﺘﯿﻠﯽ
او ﻧﯿﺰ در ﻧﺎﺣﯿﻪ »رﺻﺎﻓﻪ« ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﮫﺮ ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ) .ﻓﺒﺮﯾﻪ ﺳﺎل (۱۰۸۶
»اﻟﻘﺎدر« ھﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻠﻨﺴﯿﻪ را ﻗﺒﻀﻪ ﮐﺮد ،ﻣﺮدم را ﺳﺨﺖ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار
داد ﮐﻪ اﻣﻮال و ﻏﺮاﻣﺖ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﺗﺎ او ﺑﺘﻮاﻧﺪ ھﺰﯾﻨﻪ ﻧﮕﺎھﺪاری ھﻢﭘﯿﻤﺎﻧﺎن ﮐﺎﺳﺘﯿﻞ ﺧﻮد را
اداء ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻋﺪهای از اوﺑﺎش ﺳﭙﺎه ﻧﯿﺰ دور او را ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺷﮫﺮ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﺴﺎد و ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺟﺎن
و ﻣﺎل ﻣﺮدم زدﻧﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﻋﯿﺎن و ﺑﺰرﮔﺎن ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪﻧﺪ ﺷﮫﺮ را ﺗﺮک
ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺗﺎ از ﺳﺮﮐﺸﯽھﺎی ﻣﺘﺠﺎوزان آﺳﻮده ﮔﺮدﻧﺪ.
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ »ﺑﻠﻨﺴﯿﻪ« را از اﯾﻦ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻧﺠﺎت داد ،ﺟﻨﮓ ﻣﺸﮫﻮر »ﻣﺮاﺑﻄﯿﻦ« و ﺳﺎﯾﺮ
ﻣﻠﻮک اﻟﻄﻮاﯾﻒ ﺑﺎ »آﻟﻔﻮﻧﺲ« ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﺎﺳﺘﯿﻞ در »زﻻﻗﻪ« ﺑﻮد ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﮐﺎﺳﺘﯿﻞھﺎ و
ﻣﺘﺤﺪان آنھﺎ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪﻧﺪ) .ﺳﺎل  ۴۷۹ھـ(
در آن ھﻨﮕﺎم ﻣﺮدم ﺑﻠﻨﺴﯿﻪ ﻧﻔﺲ راﺣﺘﯽ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ،و ﺻﺪای اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺿﺪ
»اﻟﻘﺎدر« ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻧﺨﺴﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﻗﻠﻌﻪھﺎی ﻣﺠﺎور ﺗﺤﺮک و ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ آﻏﺎز
ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﮐﺎر ﺷﻮرش در ﺷﮫﺮ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ .اﻟﻘﺎدر ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن
ﭘﯿﺶآﻣﺪ ﻣﺸﮑﻞ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻨﺬر ﺑﻦ ھﻮد ﺣﮑﻤﺮان ﻻرده ) (LERIDAو ﻃﺮﻃﻮﺷﻪ
) (TORTOSAﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺎد »ﺑﻠﻨﺴﯿﻪ« رﺳﯿﺪ.
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ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم

او در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﺮوھﯽ از ﻣﺰدوران »ﮐﺘﻼن« را ھﻤﺮاه داﺷﺖ ،ﺑﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺧﻮد از
ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب رواﻧﻪ »ﺑﻠﻨﺴﯿﻪ« ﺷﺪ ،و ﺷﮫﺮ را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻧﻤﻮد .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﺷﮫﺮ ﻧﯿﺰ
در اﻧﺘﻈﺎر ﺳﻘﻮط ﺷﮫﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
»اﻟﻘﺎدر« ﺑﺮای رھﺎﺋﯽ ﺧﻮﯾﺶ از آن ﺗﻨﮕﻨﺎ ،ﭼﺎرهای ﺟﺰ اﺳﺘﻤﺪاد از »آﻟﻔﻮﻧﺲ ﺷﺸﻢ«
ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﺎﺳﺘﯿﻞ ﻧﺪﯾﺪ! ھﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪای ﻧﺎﻟﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﺴﺘﻌﯿﻦ ﺑﻦ ھﻮد
ﺣﮑﻤﺮان ﺳﺮﻗﺴﻄﻪ و دﺷﻤﻦ ﻋﻤﻮﯾﺶ »ﻣﻨﺬر« ھﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ .ﻣﺴﺘﻌﯿﻦ ﮐﻪ در اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻓﺘﺢ
»ﺑﻠﻨﺴﯿﻪ« ﺑﻮد ،ھﻤﯿﻨﮑﻪ از ﺗﻘﺎﺿﺎی »اﻟﻘﺎدر« آ ﮔﺎھﯽ ﯾﺎﻓﺖ ،دﻋﻮت او را اﺟﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ
ً
ﻧﯿﺮویھﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﮫﺎﻧﻪ ﻧﺠﺎت »ﺑﻠﻨﺴﯿﻪ« روی ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻧﮫﺎد ،وﻟﯽ ﺑﺎﻃﻨﺎ در ﺻﺪد ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺧﻮد ﺑﺮ آن دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ.
در اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﺘﺤﺪوی »ﺳﯿﺪ ﮐﻤﭙﯿﺎدور« ﺑﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺧﻮد ﻧﯿﺰ در ﮐﻨﺎر او ﺑﻮد .دو
ھﻢﭘﯿﻤﺎن ،ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻓﺘﺢ »ﺑﻠﻨﺴﯿﻪ« ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﯾﺎری ﮐﻨﻨﺪ .ﻏﻨﺎﺋﻢ
ﺟﻨﮓ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ »ﮐﻤﭙﯿﺎدور« داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ ﺧﻮد ﺷﮫﺮ ﺑﮫﺮۀ ﻣﺴﺘﻌﯿﻦ!
ﻧﻔﺮات ﮐﻤﭙﯿﺎدور در آن ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﺳﻪ ھﺰار ﺟﻨﮕﺠﻮ ﺑﻮد .وﻗﺘﯽ »ﻣﻨﺬر ﺑﻦ ھﻮد« از
آن ﺣﻤﻠﻪ ﻣﺸﺘﺮک آ ﮔﺎه ﺷﺪ ،از ﻋﺎﻗﺒﺖ اﯾﻦ ﺗﺼﺎدم ﺑﻪ ھﺮاس اﻓﺘﺎد و ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ
دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ ﺳﺮ رﺳﻨﺪ از ﻣﺤﺎﺻﺮه »ﺑﻠﻨﺴﯿﻪ« دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺮاﺟﻌﺖ
ﮐﺮد .ھﻤﯿﻦ ﮐﻪ »ﮐﻤﭙﯿﺎدور« و »ﻣﺴﺘﻌﯿﻦ« ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺴﯿﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﮐﻤﭙﯿﺎدور ﭘﺮده از
ﺣﻘﯿﻘﺖ دوﺳﺘﯽ ﺧﻮد ﺑﺮداﺷﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﻧﻮع دوﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﮑﻮھﺸﯽ ﻧﺒﯿﻨﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ
دوﺳﺖ و دﺷﻤﻦ را ﺑﺎ ھﻢ ﺑﻔﺮوﺷﺪ!
زﯾﺮا در ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ ھﺪاﯾﺎی ﻗﯿﻤﺘﯽ از »اﻟﻘﺎدر« ﮔﺮﻓﺖ و در ﻋﻮض ھﻨﮕﺎم ﻓﺘﺢ ﺷﮫﺮ ﺑﻪ
ﺑﮫﺎﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ )آﻟﻔﻮﻧﺲ( اﺳﺖ ،ﻗﺼﻮر ورزﯾﺪ ،در ﺧﻔﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ »اﻟﻘﺎدر« ﺳﻔﺎرش
ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﮫﺮ را ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﮑﻨﺪ!
از آن ﻃﺮف ھﻢ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻌﯿﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻮاﻓﻘﺖ )آﻟﻔﻮﻧﺲ( را ﺑﻪ دﺳﺖ
آورد ،وی ﻣﮫﯿﺎﺳﺖ ﮐﻪ او را در ﻓﺘﺢ ﺷﮫﺮ ﯾﺎری ﮐﻨﺪ! ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﮐﻤﭙﯿﺎدور ﻗﺎدر و ﻣﺴﺘﻌﯿﻦ
را دور از ھﻢ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮد را ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎزد.
ﺳﯿﺪ ﮐﻤﭙﯿﺎدور در آن ھﻨﮕﺎم ﺿﻤﻦ ﭘﯿﺎﻣﯽ ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﺎﺳﺘﯿﻞ )آﻟﻔﻮﻧﺲ( ﻓﺮﺳﺘﺎده
ﺑﻮد ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورد ،در ﺟﮫﺖ ﻣﻨﻔﻌﺖ او اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺳﭙﺎھﺶ ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ
ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺖ ،و اﻓﺰوده ﺑﻮد ﮐﻪ او ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﯽﺟﻨﮕﺪ و ﻋﻨﻘﺮﯾﺐ ﺑﺎ ﺳﮫﻮﻟﺖ
ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺷﺮق اﻧﺪﻟﺲ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮاھﺪ آورد.

ﺳﯿﺪ ﮐﻤﭙﯿﺎدر و ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﻠﻨﺴﯿﻪ )واﻟﯿﻨﺴﯿﺎ(
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)آﻟﻔﻮﻧﺲ( ﺑﺎ ﻣﻀﻤﻮنﻧﺎﻣﻪ »ﮐﻤﭙﯿﺎدور« ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد و ﺑﻪ وی اﺟﺎزه داد ﮐﻪ در ھﺮ
ﻧﻘﻄﻪای از اراﺿﯽ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﺨﻮاھﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ،ﭘﯿﮑﺎر ﮐﻨﺪ .ﺳﭙﺲ »ﮐﻤﯿﭙﺎدور« ﺑﻪ ﮐﺎﺳﺘﯿﻞ
رﻓﺖ و ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ از )آﻟﻔﻮﻧﺲ( ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﻗﺴﻤﺖ از اراﺿﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف آورد،
ﻣﺎﻟﮏ او ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺲ از وی ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد.
در اﯾﻦ اﺛﻨﺎ »ﻣﺴﺘﻌﯿﻦ« ﭘﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﺎق و ﭘﯿﻤﺎنﺷﮑﻨﯽ »ﮐﻤﭙﯿﺎدور« ﺑﺮد و ﺑﺎ وی ﻗﻄﻊ
ﻋﻼﻗﻪ ﮐﺮد .ﺳﭙﺲ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎ ﮐﻨﺖ ﺑﺮﻧﺠﺮ ﺣﮑﻤﺮان ﺑﺮ ﺷﻠﻮﻧﻪ )ﺑﺎرﺳﻠﻮن( ﻣﺘﺤﺪ
ﺷﻮد؛ زﯾﺮا »ﮐﻨﺖ« ﻣﺰﺑﻮر از دﺷﻤﻨﺎن ﺳﺮﺳﺨﺖ »ﮐﻤﭙﯿﺎدور« ﺑﻮد.
ﻣﺴﺘﻌﯿﻦ ھﺪاﯾﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای »ﮐﻨﺖ« ﻓﺮﺳﺘﺎد و او را ﺑﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻧﯿﺮوھﺎﯾﺶ ،ﺑﺮای
ﻣﺤﺎﺻﺮه »ﺑﻠﻨﺴﯿﻪ« اﻋﺰام داﺷﺖ.
»اﻟﻘﺎدر« ﻣﺼﻤﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ھﺮ ﻧﺤﻮ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ »ﮐﻤﭙﯿﺎدور« از ﮐﺎﺳﺘﯿﻞ ﻣﺤﺎﺻﺮه
ﺟﺪﯾﺪ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ .ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن »ﮐﻤﭙﯿﺎدور« از ﮐﺎﺳﺘﯿﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﭙﺎه
ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی ﻣﺮﮐﺐ از ھﻔﺖ ھﺰار ﺟﻨﮕﺠﻮ ﺑﺎ وی ﺑﻮد.
»ﮐﻤﭙﯿﺎدور« اراﺿﯽ »ﺳﮫﻠﻪ« را ﭘﯿﻤﻮد و ﺣﮑﻤﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن آﻧﺠﺎ را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺗﺄدﯾﻪ
ﺟﺰﯾﻪ ﮐﺮد .ﮐﻨﺖ ﺑﺮﻧﺠﺮ ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﻠﻨﺴﯿﻪ را در ﻣﺤﺎﺻﺮه داﺷﺖ .ھﻤﯿﻦ ﮐﻪ »ﮐﻤﭙﯿﺎدور« ﺑﺎ
ﻗﻮای ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﮫﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ ،ﺟﻨﮓ ﻣﯿﺎن آنھﺎ در ﮔﺮﻓﺖ .ﮐﻨﺖ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد و
ً
ﺷﺨﺼﺎ ﺑﺎ ﻋﺪهای از ﻧﻔﺮاﺗﺶ اﺳﯿﺮ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻟﻎ ھﻨﮕﻔﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﺧﻮد را
آزاد ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺳﭙﺎه ﺧﻮد روی ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل و ﺷﮫﺮ »ﺑﺎرﺳﻠﻮن« ﻧﮫﺎد.
در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم »ﮐﻤﭙﯿﺎدور« ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ از ﻣﺰدوران ﺑﻮد ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت
ﺑﮫﺘﺮ رﺋﯿﺲ ﮔﺮوھﯽ از ﻏﺎرﺗﮕﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ وﻻﯾﺎت ﺷﺮﻗﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺎراج ﻣﯽزدﻧﺪ،
و رﻋﺐ و وﺣﺸﺖ او در آن ﻧﻘﺎط ﭘﺨﺶ ﺷﺪ.
ﮐﻤﭙﯿﺎدور ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ دﺷﻤﻦ ﺧﻮد »ﮐﻨﺖ« را ﺷﮑﺴﺖ داد ،روی ﺑﻪ ﻣﺮﺑﯿﻄﺮ
 Murviedroآورد و ﺣﮑﻤﺮان آﻧﺠﺎ »اﺑﻦ ﻟﺒﻮن« را ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وی ﺟﺰﯾﻪ ﺑﺪھﺪ.
آﻧﮕﺎه ﺑﺎ ﻗﻮای ﺧﻮد در اﻟﮑﺪﯾﻪ  Alcudiaﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﻤﺎﻟﯽ )ﺑﻠﻨﺴﯿﻪ( ﻓﺮود آﻣﺪ.
در ھﻤﺎن وﻗﺖ »اﻟﻘﺎدر« اﻣﻮال و ھﺪاﯾﺎﺋﯽ ﺑﺮای او ﻓﺮﺳﺘﺎد و اﻋﻼم داﺷﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را
ﺗﺤﺖ اﻟﺤﻤﺎﯾﮥ وی ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ و ﺟﺰﯾﻪ ﻣﯽﭘﺮدازد .ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ »اﻟﻘﺎدر« ھﺮ ھﻔﺘﻪ
ھﺰار دﯾﻨﺎر ﺑﻪ وی ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺗﺎ از او در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ!
ﮐﻤﭙﯿﺎدور از »اﻟﮑﺪﯾﻪ« ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ اﻣﯿﺮﻧﺸﯿﻦ »اﻟﺒﻮﻧﺖ« ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ آﻧﺠﺎ ﺑﻮد
رﻓﺖ و ﺣﮑﻤﺮان آﻧﺠﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ادای ﺟﺰﯾﻪ ﻧﻤﻮد.
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ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم

ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﺑﺮﮔﺸﺖ و در ﺷﮫﺮ »رﮐﺎﻧﻪ« واﻗﻊ در ﻣﻐﺮب »ﺑﻠﻨﺴﯿﻪ« ﻓﺮود
آﻣﺪ .ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ وی ﺑﺎ ھﯿﺒﺖ ﺧﻮد ﺳﺎﯾﺮ اﻣﺮﻧﺸﯿﻦھﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ :ﺑﻠﻨﺴﯿﻪ و
ﺷﻨﺘﻤﺮﯾﻪ ﺷﺮق را ﻣﻄﯿﻊ ﻧﻤﻮد و از ھﻤﻪ آنھﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺎﻟﻎ ھﻨﮕﻔﺘﯽ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .آﻧﮕﺎه
ﺑﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺧﻮد در ھﻤﺎن ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪ .ﻧﻔﺮات او در اراﺿﯽ آﻧﺠﺎ آﻣﺪ و رﻓﺖ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ھﻤﻪ از ﻗﺪرت و ﺻﻮﻟﺖ او ﺑﯿﻢ داﺷﺘﻨﺪ.
ﮐﺸﻤﮑﺶ آﻟﻔﻮﻧﺲ ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﺎﺳﺘﯿﻞ و ﮐﻤﭙﯿﺎدور

در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم ﺣﻮادث ﺗﺎزهای ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ در دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ »ﮐﻤﭙﯿﺎدر« ﺑﯽﺗﺄﺛﯿﺮ
ﻧﺒﻮد .ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻨﮑﻪ دﺷﻤﻨﺎن وی در درﺑﺎر ﮐﺎﺳﺘﯿﻞ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از او در ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه
)آﻟﻔﻮﻧﺲ( ﺳﻌﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،و دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف او را ﺑﻪ ﺻﻮرت ّ
ﺗﻤﺮد و ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺟﻠﻮه دھﻨﺪ.
)آﻟﻔﻮﻧﺲ( ھﻢ دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﻗﻠﻌﻪھﺎ و ﺧﺎﻧﻪھﺎی ﺷﺨﺼﯽ »ﮐﻤﭙﯿﺎدور« را ﻣﺼﺎدره
ﮐﻨﻨﺪ و زن و ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺮدﺳﺎﻟﺶ را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺳﺎزﻧﺪ؛ زﯾﺮا در آن ﻣﻮﻗﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺨﺺ را در اﻣﻮر ﺟﻨﺎﺋﯽ ﮔﺮوﮔﺎن ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
از ﻟﺤﺎظ دﯾﮕﺮ اوﺿﺎع در ﻣﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪ .ﻣﺴﺘﻌﯿﻦ ﺑﻦ ھﻮد ﺣﮑﻤﺮان
ﺳﺮﻗﺴﻄﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺮوی »ﻣﺮاﺑﻄﯿﻦ« در ﻣﺸﺮق اﻧﺪﻟﺲ و اﺳﺘﯿﻼی آﻧﺎن ﺑﺮ
ﺣﺪود »ﻣﺮﺳﯿﻪ« ﺑﺮای او ﺧﺎﻟﯽ از ﺧﻄﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،و از آن ﺑﯿﻢ داﺷﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺮوی ﺗﺎ ﺷﻤﺎل
اداﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ.
در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ وی از »ﺳﯿﺪ ﮐﻤﭙﯿﺎدور« اﺳﺘﻤﺪاد ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ وی ﭘﯿﻤﺎن
ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺴﺖ .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن »ﮐﻤﭙﯿﺎدر« ﺑﺎ ﺳﭙﺎه ﺧﻮد ﻋﺎزم ﺳﺮﻗﺴﻄﻪ ﺷﺪ ،و در ﻧﺰدﯾﮑﯽ
آن ﻓﺮود آﻣﺪ ،در اﯾﻨﺠﺎ »ﮐﻤﭙﯿﺎدر« ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎه »ﻧﺎوار« و ﭘﯿﻤﺎن دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎه
»آراﮔﻮن« ﺑﺴﺖ.
ﻣﻨﻈﻮر وی از اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎنھﺎ ،ھﻤﮑﺎری دﺳﺘﺠﻤﻌﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺧﻄﺮ روزاﻓﺰون ﻣﺮاﺑﻄﯿﻦ و
ﻧﺠﺎت ﻣﺸﺮق اﻧﺪﻟﺲ از ﺗﺴﻠﻂ آنھﺎ ﺑﻮد ،ﮐﻤﭙﯿﺎدور ﻣﺪﺗﯽ را در ﺳﺮ ﻗﺴﻄﻪ ﮔﺬراﻧﯿﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻪ
اﻣﻮر و ﻧﻘﺸﻪھﺎی دﻓﺎﻋﯽ ﺧﻮد ﺳﺮ و ﺻﻮرت ﺑﺪھﺪ.
اﯾﻦ ھﻤﺎن ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ »اﺑﻦ ﺑﺴﺎم« در »اﻟﺬﺧﯿﺮه« ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ھﻮد )ﻣﺴﺘﻌﯿﻦ( ﮐﻪ در اﯾﻦ اوﻗﺎت در ﺳﺮﺣﺪ ﺳﺮﻗﺴﻄﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ داﺷﺖ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﺳﭙﺎھﯿﺎن اﻣﯿﺮاﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ )ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺗﺎﺷﻔﯿﻦ( از ھﺮ ﺳﻮ ﺟﻠﻮ
ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﺳﮕﯽ از ﺳﮕﺎن ﮔﺎﻟﯿﺴﯿﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻟﺪرﯾﮏ« ﮐﻪ »ﮐﻨﺒﯿﻄﻮر« ﺧﻮاﻧﺪه

ﺳﯿﺪ ﮐﻤﭙﯿﺎدر و ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﻠﻨﺴﯿﻪ )واﻟﯿﻨﺴﯿﺎ(
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ﻣﯽﺷﺪ ﮔﺮدﯾﺪ .وی ﻣﺮدی زﯾﺮک و ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﺑﻮد و در ﺟﺰﯾﺮه اﻧﺪﻟﺲ داﺳﺘﺎنھﺎ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻃﻮاﺋﻒ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺖ.
در اﯾﻦ وﻗﺖ )آﻟﻔﻮﻧﺲ ﺷﺸﻢ( ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﺎﺳﺘﯿﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ »ﺳﯿﺪ ﮐﻤﭙﯿﺎدور« را
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ دﺧﻞ و ﺗﺼﺮفھﺎی ﺑﯽﺟﺎ و ﺧﯿﺎﻧﺖھﺎ و ﺗﻌﺪی ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﮐﺎﺳﺘﯿﻞ ،ﻣﻮرد ﺗﻌﻘﯿﺐ
ﻗﺮار دھﺪ .او وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای ﻋﻘﺐزدن ﻧﺎﻣﺒﺮده و ﻣﺤﻮ ﻧﻔﻮذ وی ﺑﮫﺘﺮ از اﯾﻦ ﻧﺪﯾﺪ ﮐﻪ
»ﺑﻠﻨﺴﯿﻪ« را ﮐﻪ در روﯾﺪادھﺎی آن ھﻤﻪ ﮐﺎره و ﭘﻨﺎھﮕﺎه ﻗﺪرت و ﻧﻔﻮذ وی ﺑﻮد ﻓﺘﺢ ﮐﻨﺪ.
ﭘﺲ ﺑﺎ دو ﺟﻤﮫﻮری »ﺟﻨﻮا« و »ﺑﯿﺰا« ﻗﺮاردادی ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﺘﯽھﺎی ﺧﻮد
او را در ﻓﺘﺢ »ﺑﻠﻨﺴﯿﻪ« ﯾﺎری ﮐﻨﻨﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺧﻮﯾﺶ روی ﺑﻪ »ﺑﻠﻨﺴﯿﻪ« ﻧﮫﺎد و
در ﺟﺒﺎل )ﮐﺒﻮﻻ( از ﻣﻀﺎﻓﺎت آن ﻓﺮود آﻣﺪ.
آﻧﮕﺎه ﺑﻪ »اﻟﻘﺎدر« و ﺳﺎﯾﺮ اﻣﺮای ﻗﻠﻌﻪھﺎی ﻣﺠﺎور ﭘﯿﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ
ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﺟﺰﯾﻪای ﺑﻪ »ﮐﻤﭙﯿﺎدور« ﺑﭙﺮدازﻧﺪ؛ زﯾﺮا ﺣﻖ ﺷﺮﻋﯽ اوﺳﺖ و »ﮐﻤﭙﯿﺎدور«
ﺳﮫﻤﯽ ﻧﺪارد .در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم »ﮐﻤﭙﯿﺎدور« در ﺳﺮﻗﺴﻄﻪ ﺑﻮد و از ھﻤﻪ ﭘﯿﺶآﻣﺪھﺎ ﻣﻄﻠﻊ
ﮔﺮدﯾﺪ.
وی ﺑﻪ آﻟﻔﻮﻧﺲ اﻃﻼع داد ﮐﻪ دﺳﺖ از اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ ﺑﺮدارد و ﺗﮫﺪﯾﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﻨﻘﺮﯾﺐ زور
را ﺑﺎ زور ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮاھﺪ داد .آﻟﻔﻮﻧﺲ ﻣﺪﺗﯽ را ﺑﯿﮫﻮده در اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺸﺘﯽ ﻣﺘﺤﺪان ﺧﻮد
ﮔﺬراﻧﯿﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﭙﺎھﯿﺎﻧﺶ از ﻟﺤﺎظ ﺧﻮار و ﺑﺎر دﭼﺎر ﻣﻀﯿﻘﻪ
ﺷﺪهاﻧﺪ .از اﯾﻨﺮو دﺳﺖ از ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﺎ ﻗﻮای ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎﺳﺘﯿﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺖ.
ﮐﺸﺘﯽھﺎی ﻣﺘﺤﺪان وی ﺑﻌﺪ از ﻋﺰﯾﻤﺖ او ،ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ »ﺑﻠﻨﺴﯿﻪ« رﺳﯿﺪﻧﺪ وﻟﯽ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ .در ھﻤﺎن ھﻨﮕﺎم »ﮐﻤﭙﯿﺎدور« ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻮد را ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎﺧﺖ
و ﺑﺎ ﻗﻮاﯾﺶ از ﺳﺮﻗﺴﻄﻪ روی ﺑﻪ »ﻗﻠﮫﺮه« ﻧﮫﺎد .ﺳﭙﺲ در ﻗﻠﻤﺮو ﮐﺎﺳﺘﯿﻞ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻏﺎرت
و ﮐﺸﺘﺎر زد ﺗﺎ اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮد را ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ از )آﻟﻔﻮﻧﺲ( و ﻣﺸﺎوران وی ﮐﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ او ﺳﻌﺎﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﮕﯿﺮد.
وﻗﺘﯽ )آﻟﻔﻮﻧﺲ( ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻋﻮاﻗﺐ ﺳﻮء اﺧﺘﻼف ﺧﻮد ﺑﺎ ﮐﻤﭙﯿﺎدور ﺷﺪ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﺮﻣﺶ
ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ و ﻃﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ او را ﻋﻔﻮ ﮐﺮد و ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ از
اﻣﻼک وی رﻓﻊ ﻣﻨﻊ ﮐﺮده و ﺧﺎﻧﻮاده او را آزاد ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،و او آزاد اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮﮔﺎه
ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ »ﮐﺎﺳﺘﯿﻞ« ﺑﺎز ﮔﺮدد .اﯾﻦ واﻗﻌﻪ در اواﺋﻞ ﺳﺎل  ۱۰۹۲ﻣﯿﻼدی روی داد.
َ ّ
ﮐﻤﭙﺎدور و اﺑﻦ ﺟﺤﺎف ﻗﺎﺿﯽ ﺑﻠﻨﺴﯿﻪ
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ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم

ً
ﺑﻠﻨﺴﯿﻪ در ﺧﻼل اﯾﻦ ﻣﺪت داﺋﻤﺎ در ﺣﺎل اﺿﻄﺮاب ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد ،اھﺎﻟﯽ ﺷﮫﺮ ﻧﯿﺰ
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﺻﺪد ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را از ﻗﯿﺪ و ﺑﻨﺪ و ﻣﻈﺎﻟﻢ »ﮐﻤﭙﺎدور« آﺳﻮده ﺳﺎزﻧﺪ و ﺑﻪ
ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻮذ او ﺧﺎﺗﻤﻪ دھﻨﺪ .ﻗﺎﺿﯽ ﺷﮫﺮ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺟﺤﺎف ﻣﻌﺎﻓﺮی ،ﻣﺮدم را
ﺑﺮ ﺿﺪ »ﮐﻤﭙﯿﺎدور« و ﻋﻤﻮم ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﮐﺎﺳﺘﯿﻞ و اﻧﻘﻼب و ﺳﻠﺐ ﻗﺪرت از »اﻟﻘﺎدر« ﺑﺮ
ﻣﯽاﻧﮕﯿﺨﺖ.
»ﻣﺮاﺑﻄﯿﻦ« در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ »ﻣﺮﺳﯿﻪ« و »داﻧﯿﻪ« ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺴﯿﻪ ﻧﺰدﯾﮏ
ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .از اﯾﻨﺮو ﻗﺎﺿﯽ اﺑﻦ ﺟﺤﺎف ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻣﺮاﺑﻄﯿﻦ »اﺑﻦ ﻋﺎﯾﺸﻪ« وارد ﻣﺬاﮐﺮه
ﺷﺪ ،و ﺑﻪ وی وﻋﺪه داد ﮐﻪ اﮔﺮ او را در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ »اﻟﻘﺎدر« و »ﮐﻤﭙﯿﺎدور« ﻣﺴﺎﻋﺪت ﮐﻨﺪ،
ﺷﮫﺮ را ﺑﻪ وی ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﺑﻦ ﻋﺎﯾﺸﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﻘﺎﺿﺎی او را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﺳﺘﻮﻧﯽ از ﺳﭙﺎه
ﻣﺮاﺑﻄﯽ را ﺑﻪ ﺳﻮی او ﮔﺴﯿﻞ داﺷﺖ.
ھﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺮاﺑﻄﯿﻦ در ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎی ﺷﮫﺮ آﺷﮑﺎر ﺷﺪﻧﺪ ،اھﺎﻟﯽ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺷﻮرش
ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ و اﺑﻦ ﺟﺤﺎف ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺖ .ﺳﭙﺲ »اﺑﻦ اﻟﻔﺮج«
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﻤﭙﯿﺎدور در ﺑﻠﻨﺴﯿﻪ را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺳﺎﺧﺖ و ﻗﺼﺮ را اﺷﻐﺎل ﻧﻤﻮد ،و »اﻟﻘﺎدر« را
ﺑﺎزداﺷﺖ ﮐﺮد .آﻧﮕﺎه دﺳﺘﻮر داد او را ﮔﺮدن زدﻧﺪ و ﺳﺮ ﺑﺮﯾﺪهاش را ﺑﻪ ﻧﯿﺰه زده ،در
ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎی ﺷﮫﺮ ﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ .اﯾﻦ واﻗﻌﻪ در  ۲۳رﻣﻀﺎن  ۴۸۵ھـ ﻣﻄﺎﺑﻖ  ۲۸اﮐﺘﺒﺮ  ۱۰۹۲م
اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد.
اﺑﻦ ﺟﺤﺎف اﻣﻮال و اﻧﺪوﺧﺘﻪھﺎی ﺑﺴﯿﺎری را ﮐﻪ »اﻟﻘﺎدر« ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﭼﻨﮓ
آورد و ﺑﺮ اﺛﺮ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻤﻮم را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮد .ﺳﭙﺲ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺞ ﺳﭙﺎه ﻧﻤﻮد و
اﻃﺮاف ﺷﮫﺮ را ﺳﻨﮕﺮﺑﻨﺪی ﮐﺮد.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ »ﺳﯿﺪ ﮐﻤﭙﯿﺎدور« از اﯾﻦ اﻧﻘﻼﺑﺎت دردﻧﺎک آ ﮔﺎه ﺷﺪ ،ﻓﯽ اﻟﺤﺎل ﺑﺎ
ﻧﯿﺮوھﺎی ﺧﻮدروی ﺑﻪ »ﺑﻠﻨﺴﯿﻪ« ﻧﮫﺎد .از ﻗﻠﻌﻪھﺎی ﻣﯿﺎن راه ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺨﺎرج و آذوﻗﻪ
ﻟﺸﮑﺮ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻮد در ﻧﺎﺣﯿﻪ »ﺟﺒﺎﻟﻪ« ﻓﺮود آﻣﺪ .ﺳﭙﺲ ﺷﮫﺮ را ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺻﺮه
ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻤﺎم ﮐﺸﺖ و زرع اﻃﺮاف آن را آﺗﺶ زد .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﻤﺎﻟﯽ »اﻟﮑﺪﯾﻪ« را
اﺷﻐﺎل ﮐﺮد و ﺑﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪهی ﻧﻘﺎط اﻃﺮاف اﺳﺘﯿﻼ ﯾﺎﻓﺖ.
ﻗﺎﺿﯽ اﺑﻦ ﺟﺤﺎف ﻋﺪهای از ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺮاﺑﻄﯽ و ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ را ﺑﺮای ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺣﻤﻼت وﯾﺮاﻧﮕﺮ »ﮐﻤﭙﯿﺎدور« ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد .در ﺧﻮد ﺷﮫﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺎن دﺳﺘﻪھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ و ﮐﺸﻤﮑﺶ درﮔﺮﻓﺖ »ﮐﻤﭙﯿﺎدور« ﭘﯿﻐﺎﻣﯽ ﺑﻪ »اﺑﻦ ﺟﺤﺎف« داد ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزان
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ﻣﺮاﺑﻄﯽ را از ﺷﮫﺮ ﺧﺎرج ﺳﺎزد و او در ﻋﻮض ﺗﻌﮫﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﮫﺮ ھﻤﭽﻨﺎن
ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ وی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و از ﻣﺴﺎﻋﺪت و ﺣﻤﺎﯾﺖ او ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ.
اﺑﻦ ﺣﺠﺎف از دﺷﻤﻨﯽ و ﻗﺪرت ﮐﻤﭙﯿﺎدور ﺑﯿﻢ داﺷﺖ ،و ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﺗﻔﺎھﻢ ﺑﺎ او را ﻏﻨﯿﻤﺖ
ﻣﯽداﻧﺴﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﮑﻨﻪ ﺷﮫﺮ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص او را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺬاﮐﺮه ﻣﯿﺎن دو
ﻃﺮف ﺟﺮﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ و ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ »ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺮاﺑﻄﯽ در ﮐﻤﺎل اﻣﻦ ﺷﮫﺮ را ﺗﺮک
ﮐﻨﻨﺪ ،و اﺑﻦ ﺟﺤﺎف اﻣﻮاﻟﯽ را ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻊ دﺳﺘﮕﯿﺮﺳﺎﺧﺘﻦ و ﻗﺘﻞ »اﻟﻘﺎدر« از ﺧﺰﯾﻨﻪ
»ﮐﻤﭙﯿﺎدور« ﺑﺮده ﺑﻮد ﺑﻪ وی ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ ،و ﺟﺰﯾﻪ ﺳﺎﺑﻖ ﮐﻪ »اﻟﻘﺎدر« ھﺮ ھﻔﺘﻪ ھﺰار دﻧﯿﺎر
ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ ،او ﻧﯿﺰ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ وی ﺑﭙﺮدازد ،و ﮐﻤﭙﯿﺎدور ﻧﺎﺣﯿﻪ »اﻟﮑﺪﯾﻪ« را
ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﮕﺎھﺪارد ،و ﺳﭙﺎه ﺧﻮد را ﺑﻪ »ﺟﺒﺎﻟﻪ« ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ.
ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺎن ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ ،و ﺷﮫﺮ »ﺑﻠﻨﺴﯿﻪ« ﺑﻪ ﺣﺎل ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮد
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،و ھﻤﺎن ﺷﮫﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ »ﮐﻤﭙﯿﺎدور« ﺟﺰﯾﻪ ﻣﯽداد .ﻣﺮاﺑﻄﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﺄﺳﻒ از
ﺷﮫﺮی ﮐﻪ اﻧﻘﻼﺑﺶ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪ و روی آراﻣﺶ ﻧﺪﯾﺪ ،آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮔﻔﺘﻨﺪ!
»ﮐﻤﯿﭙﺎدور« ﺑﻪ »ﺟﺒﺎﻟﻪ« ﻋﻘﺐ ﻧﺸﺴﺖ .وﻟﯽ دﯾﺮی ﻧﭙﺎﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺷﯿﻮهای ﮐﻪ در ھﺮ
ﮐﺎر و ﻣﺤﻞ ﻣﻌﻤﻮل ﻣﯽداﺷﺖ ،ﭘﯿﻤﺎن ﺧﻮد را ﺷﮑﺴﺖ و ﺑﺎ ﺳﭙﺎھﯿﺎﻧﺶ ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺷﮫﺮ
ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮد و دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺎراج و ﮐﺸﺘﺎر زد.
ﺳﭙﺲ اﺑﻦ ﺟﺤﺎف را ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ اﻣﻮال ﺑﯽﺣﺴﺎﺑﯽ ﺗﺄدﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﺑﻦ
ﺟﺤﺎف در ھﻤﺎن اوﻗﺎت ﮔﺮﻓﺘﺎر اﺿﻄﺮاﺑﺎت داﺧﻠﯽ و دﺳﯿﺴﻪھﺎی دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﻋﺪه ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ ﺑﺎ »ﮐﻤﭙﯿﺎدور« ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺮ ﺿﺪ اﺑﻦ ﺟﺤﺎف ﺗﻮﻃﺌﻪ ﭼﯿﺪﻧﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺗﻮﻗﻌﺎت »ﮐﻤﭙﯿﺎدور« از ﺣﺪ ﮔﺬﺷﺖ ،اﺑﻦ ﺟﺤﺎف ﺗﻘﺎﺿﺎی او را رد ﮐﺮد و
دروازهھﺎی ﺷﮫﺮ را ﺑﺴﺖ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﺪرت در ﺑﺮاﺑﺮ »ﮐﻤﯿﭙﺎدور« اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ
ﮐﻨﺪ .او در ﺿﻤﻦ ﺻﺪای ﻧﺎﻟﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﻮش »اﺑﻦ ﻋﺎﯾﺸﻪ« ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻣﺮاﺑﻄﯿﻦ و
»ﻣﺴﺘﻌﯿﻦ« ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺮﻗﺴﻄﻪ و )آﻟﻔﻮﻧﺲ( ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﺎﺳﺘﯿﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪ ،وﻟﯽ ﺟﺰ وﻋﺪهھﺎﺋﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ وی دادﻧﺪ ،ﻧﺘﯿﺠﻪای ﻧﮕﺮﻓﺖ!
ً
»ﮐﻤﭙﯿﺎدور« ﻣﺠﺪدا ﺷﮫﺮ را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮد ،و ﺣﻮﻣﻪ آن را در ﻣﻌﺮض ﻏﺎرت و آﺷﻮب
ﻗﺮار داد ،و از رﺳﯿﺪن ﺧﻮارﺑﺎر ﺑﻪ ﺷﮫﺮ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد .ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺷﮫﺮ ﺑﯿﺴﺖ ﻣﺎه
ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ .ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ اھﺎﻟﯽ ﺳﺨﺖ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﯾﺄس ﺣﯿﺎت و
ھﺴﺘﯽ آنھﺎ را ﺗﮫﺪﯾﺪ ﮐﺮد.
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در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم ﺑﺰرﮔﺎن ﺷﮫﺮ ﮔﺮد آﻣﺪﻧﺪ و اﺑﻦ ﺟﺤﺎف را ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﭙﯿﺎدور
وارد ﻣﺬاﮐﺮه و اﻧﻌﻘﺎد ﭘﯿﻤﺎن ﺻﻠﺢ ﺷﻮد .اﺑﻦ ﺟﺤﺎف ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺆول آنھﺎ را اﺟﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮد.
ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺖ اھﺎﻟﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻮی ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺮﻗﺴﻄﻪ و »اﺑﻦ
ﻋﺎﯾﺸﻪ« ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻣﺮاﺑﻄﯿﻦ اﻋﺰام دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﯾﺎری آنھﺎ ﺑﺸﺘﺎﺑﻨﺪ .ﻣﺪت آن را ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺰده روز
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﯾﺎری آنھﺎ ﻧﯿﺎﻣﺪ ،ﺷﮫﺮ را ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﺷﺮوط ﺑﻪ
»ﮐﻤﭙﯿﺎدور« ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ:
»اﺑﻦ ﺟﺤﺎف ھﻤﭽﻨﺎن ﻗﺎﺿﯽ و ﺣﮑﻤﺮان ﺷﮫﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﺎن و ﻣﺎل و ﺧﺎﻧﻮاده او ﻣﺄﻣﻮن
از ﺧﻄﺮ اﺳﺖ ،ﺳﮑﻨﻪ ﺷﮫﺮ ﺑﺎ اﻣﻮالﺷﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه »ﮐﻤﭙﯿﺎدور«
ﺿﺮب ﺳﮑﻪ را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه دارد» ،ﮐﻤﭙﯿﺎدور« و ﺳﭙﺎھﺶ در »ﺟﺒﺎﻟﻪ« ﺑﻪ ﺳﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﺮد ،و او
ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺣﮑﺎم دﯾﻨﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺷﮫﺮ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﺪ«.
ﭘﯿﻤﺎن ﺻﻠﺢ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺷﮫﺮ ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﮐﻤﮏ اﻋﺰام ﺷﺪﻧﺪ،
وﻟﯽ ﻣﮫﻠﺖ ﻣﻘﺮر ﺗﻤﺎم ﺷﺪ و ھﯿﭽﯿﮏ از اﯾﺸﺎن ﺑﺮﻧﮕﺸﺖ! ﭘﺲ در ﺑﺎﻣﺪاد روز ﺑﻌﺪ ۲۸
ﺟﻤﺎدی اﻻوﻟﯽ ﺳﺎل  ۴۸۷ھـ اﺑﻦ ﺟﺤﺎف ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻋﺪهای از اﻋﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻣﺴﯿﺤﯽ از
ﺷﮫﺮ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه و ﻗﺮاردادی را ﺑﺮای ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﮫﺮ ﺑﺎ »ﮐﻤﭙﯿﺎدور« اﻣﻀﺎء ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
»ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺷﮫﺮ از ﻧﻈﺮ ﺟﺎﻧﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و اﺑﻦ ﺟﺤﺎف ﺳﺎﯾﺮ اﻣﻮال
»اﻟﻘﺎدر« را ﺑﻪ او ﺗﺴﯿﻠﻢ ﮐﻨﺪ.
ﺳﻘﻮط ﺑﻠﻨﺴﯿﻪ

ھﻨﮕﺎم ﻇﮫﺮ »ﺑﻠﻨﺴﯿﻪ« دروازهھﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ روی »ﺳﯿﺪ ﮐﻤﭙﯿﺎدور« و ﺳﭙﺎه او
ﮔﺸﻮد .اھﺎﻟﯽ ﺷﮫﺮ ھﻤﭽﻮن اﺷﺒﺎح ﺑﯽﺟﺎﻧﯽ ﮔﺮد آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ورود ﮐﺎﺳﺘﯿﻞھﺎی ﻓﺎﺗﺢ را
ﺑﻪ درون ﺷﮫﺮ ﺧﻮد ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﻨﺪ!
»ﮐﻤﭙﯿﺎدور« ﺑﺎ ﺳﭙﺎھﯿﺎﻧﺶ وارد »ﺑﻠﻨﺴﯿﻪ« ﺷﺪﻧﺪ .ھﻤﺎﻧﺪم ﺑﺮﺧﻼف ﺷﺮوط ﻣﻘﺮر ﺑﺮج
و ﺑﺎروی ﺷﮫﺮ را اﺷﻐﺎل ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﺧﻮد در ﻗﺼﺮ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺟﻠﻮس ﮐﺮد و اﺷﺮاف ﺷﮫﺮ
را ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪ.
»ﺳﯿﺪ ﮐﻤﭙﯿﺎدور« رﺟﺎل ﺷﮫﺮ را ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻪ آنھﺎ وﻋﺪه داد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺪاﻟﺖ
اﻣﻮر ﺷﮫﺮ را اداره ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ،و ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣﺮدم ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺛﺮ ﻣﯽدھﺪ ،و ﺣﻖ ھﺮﮐﺴﯽ را
ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺧﻮاھﺪ داد ،و از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ وﻋﺪهھﺎی ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه.

ﺳﯿﺪ ﮐﻤﭙﯿﺎدر و ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﻠﻨﺴﯿﻪ )واﻟﯿﻨﺴﯿﺎ(
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ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺧﺎﻧﻪ و اﻣﻼک ﺷﮫﺮ را ﺗﺼﺮف ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﮔﻮش ﮐﺴﯽ ھﻢ
ﺑﺪھﮑﺎر ﻧﺎﻟﻪی ﻣﻈﻠﻮﻣﯿﻦ ﻧﺒﻮد! ﺳﯿﺪ ﻧﯿﺰ اﻣﻮال و ذﺧﺎﯾﺮ »اﻟﻘﺎدر« را از »اﺑﻦ ﺟﺤﺎف«
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺖ ،وﻟﯽ او را ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ زاﯾﺪ ﺑﺮ آن را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﺪ! ﮐﻤﭙﯿﺎدور در
ﺣﻀﻮر ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻣﺴﯿﺤﯽ از وی ﺧﻮاﺳﺖ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از آن ﭼﯿﺰی
در ﻧﺰد وی ﻧﯿﺴﺖ .اﺑﻦ ﺟﺤﺎف ھﻢ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﭼﯿﺰی را ﭘﻨﮫﺎن ﻧﮑﺮده اﺳﺖ و دﯾﮕﺮ
ﭼﯿﺰی از اﻧﺪوﺧﺘﻪی »اﻟﻘﺎدر« ﻧﺰد او ﻧﯿﺴﺖ.
»ﮐﻤﭙﯿﺎدور« ﺗﮫﺪﯾﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭼﯿﺰی از ﺳﺎﺑﻖ ﻧﺰد وی ﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد ،ﺑﺪون ﺗﺮﺣﻢ
ﺧﻮن وی را ﻣﺒﺎح ﺧﻮاھﺪ داﻧﺴﺖ .ﺷﮫﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻌﺎھﺪه ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺗﻘﺪﯾﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ »ﮐﻤﭙﯿﺎدور« ﺑﻪ ﭘﻨﺎهﮔﺎه زﯾﻮرآﻻت و اﻧﺪوﺧﺘﻪھﺎی
»اﻟﻘﺎدر« ﮐﻪ اﺑﻦ ﺟﺤﺎف ﭘﺲ از ﻗﺘﻞ وی ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﺮده ﺑﻮد ،دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ .ھﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ وﺣﺸﺘﻨﺎک وی ﺷﺪ ﮐﻪ »اﺑﻦ ﻋﻠﻘﻤﻪ« ﻣﻮرخ ﻣﻌﺎﺻﺮ او ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﻟﻌﯿﺎن
ﺷﺎھﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
»ﮐﻤﭙﯿﺎدور« ﻓﯽ اﻟﺤﺎل دﺳﺘﻮر داد »اﺑﻦ ﺟﺤﺎف و اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮادهاش را دﺳﺘﮕﯿﺮ
ﺳﺎزﻧﺪ ،و ﺗﺤﺖ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺷﺪﯾﺪی ﻗﺮار داد ،ﺳﭙﺲ اﻣﺮ ﮐﺮد او را ﺑﺴﻮزاﻧﻨﺪ! ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ
ﺧﺮﻣﻦ آﺗﺸﯽ در ﻣﯿﺪان ﺷﮫﺮ اﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ و »اﺑﻦ ﺟﺤﺎف« را ﺑﻪ ﻃﺮز وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﯽ در آن
اﻓﮑﻨﺪﻧﺪ و ﺳﻮزاﻧﺪﻧﺪ!!
ﺑﺪﯾﻦ ﻧﺤﻮ اﯾﻦ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺠﺎھﺪ ﺑﺎ ﺷﺠﺎﻋﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺟﺎن داد .ﮐﻤﭙﯿﺎدور از زن و
دﺧﺘﺮان او ھﻢ ﻧﮕﺬﺷﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ دﺳﺘﻮر داد ھﻤﻪ را ﺷﮑﻢ درﯾﺪﻧﺪ!
ﺑﻪ ﻋﻼوه او ﮔﺮوھﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن ﺑﻠﻨﺴﯿﻪ ھﻤﮑﺎران اﺑﻦ ﺟﺤﺎف و ﻣﻌﺎوﻧﺎن او از ﺟﻤﻠﻪ
اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﺑﺘﯽ)  (١ﺷﺎﻋﺮﻧﺎﻣﯽ را ﻧﯿﺰ در آﺗﺶ اﻓﮑﻨﺪ و ﻃﻌﻤﻪ ﺣﺮﯾﻖ ﺳﺎﺧﺖ ،در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم
ﮐﺶ
»ﮐﻤﯿﭙﺎدور« ﭼﮫﺮه ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن داد ،ﭼﮫﺮه ﻓﺎﺗﺤﯽ ﺳﺘﻤﮕﺮ و ﮔﺮدن ِ
اﯾﺬاء و اﻧﻮاع ﻇﻠﻢ و ﻏﺎرﺗﮕﺮی
اﻧﺘﻘﺎمﺟﻮ .ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻠﻨﺴﯿﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ِ
ﻗﺮار داد .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺟﮫﺖ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻠﻨﺴﯿﻪ را ﺗﺮک ﮔﻔﺘﻨﺪ و ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن
ﺧﺎﻧﻪھﺎی آنھﺎ را ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﺮدﻧﺪ.

 -١وی اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻮﻟﯽ ﺑﺘﯽ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ »ﺑﺘﻪ« روﺳﺘﺎﺋﯽ از ﺑﻠﻨﺴﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﺰرﮔﺎن ﻋﻠﻤﺎی ﻟﻐﺖ
ﺑﻮده اﺳﺖ.
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ﮐﻤﭙﯿﺎدور در ﻗﺼﺮ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻧﺸﺴﺖ و ھﻤﭽﻮن ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﺎﺟﺪاری و ﺳﻠﻄﺎن ﻣﻤﻠﮑﺖ
ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد .او ﺑﺎ دﺳﺖﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﺮ ﻣﺮز ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ – ﺑﻠﻨﺴﯿﻪ – ﻣﺮد
ﻣﻄﻠﻖاﻟﻌﻨﺎن ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﺸﺮق اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻓﺘﺢ ﺑﻠﻨﺴﯿﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﭙﯿﺎدور در ﺗﻮارﯾﺦ ﮐﺎﺳﺘﯿﻞ ،ﺑﺰﮔﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﺎرﯾﺦ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ او ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر آﻣﺪه اﺳﺖ ،و ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎر ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ اﯾﺴﺖ ﮐﻪ او ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻧﺠﺎم دھﺪ!
اﺑﻮاﺳﺤﺎق ﺧﻔﺎﺟﻪ ﺷﺎﻋﺮ آن روز در ﺑﺎرهی ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ ﮐﻪ »ﺑﻠﻨﺴﯿﻪ« دﯾﺪ از ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ای ﺧﺎﻧﻪی ﻣﺎ! دﺷﻤﻦ در ﺳﺎﺣﺖ ﻣﻘﺪس ﺗﻮ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻇﻠﻢ و ﻓﺴﺎد زد.
و آﺗﺶ و وﯾﺮاﻧﯽ زﯾﺒﺎﺋﯽھﺎی ﺗﻮ را ﺑﻪ ﮐﻠﯽ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮد.
اﮔﺮ ﺑﯿﻨﻨﺪهای از ﮐﻨﺎر ﺗﻮ ﺑﮕﺬرد.
ﺳﺨﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﻮ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻗﺮار ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻠﻨﺴﯿﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﯿﺒﺖھﺎ ﺑﻪ اھﺎﻟﯽ آن رﺳﯿﺪ.
اﻧﻌﮑﺎس ﺳﻘﻮط ﺑﻠﻨﺴﯿﻪ

ﺳﻘﻮط ﺑﻠﻨﺴﯿﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ،اﺳﭙﺎﻧﯿﺎی اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ وﺣﺸﺖ اﻧﺪاﺧﺖ،
ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ »ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ« ﺗﮑﺎن ﺧﻮرد و ﺑﻪ وﺣﺸﺖ اﻓﺘﺎد.
ﻧﺎﻟﻪ و ﻓﺮﯾﺎد اﻧﺪﻟﺲ )اﺳﭙﺎﻧﯿﺎی اﺳﻼﻣﯽ( و ﻧﺎﻣﻪھﺎی ﺑﺰرﮔﺎن آﻧﺠﺎ ،ﭘﯽ در ﭘﯽ و از ھﺮ ﺳﻮ
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﻧﺼﺎرا ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﻠﻨﺴﯿﻪ و ﻣﺸﺮق اﻧﺪﻟﺲ آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ
اﻣﯿﺮاﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ »ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺗﺎﺷﻔﯿﻦ« ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻐﺮب )ﺷﻤﺎل اﻓﺮﯾﻘﺎ( و ﻓﺎﺗﺢ ﺟﻨﮓ زﻻﻗﻪ
رﺳﯿﺪ.
ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺗﺎﺷﻔﯿﻦ از اﻃﻼع ﺳﻘﻮط »ﺑﻠﻨﺴﯿﻪ« و ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آن
ﺳﺎﻣﺎن آﻣﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ھﯿﺠﺎن آﻣﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻠﻨﺴﯿﻪ ﺷﮫﺮ ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺖ اﻧﺪﻟﺲ را از
ﭼﻨﮓ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن درآورد .ﭘﺲ روی ﺑﻪ ﺳﺒﺘﻪ  CEUTAﻧﮫﺎد و ﺑﻪ ﺗﺠﮫﯿﺰ ﻗﻮا ﭘﺮداﺧﺖ.
آﻧﮕﺎه ﺑﺮادر زادهاش ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺗﺎﺷﻔﯿﻦ را اﺣﻀﺎر ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺣﻤﻠﻪ را رھﺒﺮی ﮐﻨﺪ .ﺳﭙﺲ
ﻃﯽﻧﺎﻣﻪھﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﮑﻤﺮان ﻣﺮاﺑﻄﯽ »ﻏﺮﻧﺎﻃﻪ« و اﻣﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺮق اﻧﺪﻟﺲ ﻧﻮﺷﺖ،
از آنھﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت »ﺑﻠﻨﺴﯿﻪ« ﻧﯿﺮو ﺑﺴﯿﺞ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﯾﺎری او ﺑﺸﺘﺎﺑﻨﺪ.
ﻗﻮای ﻣﺮاﺑﻄﯿﻦ در ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ۱۰۹۴ﻣﯿﻼدی ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﺳﻘﻮط »ﺑﻠﻨﺴﯿﻪ« از
ﺗﻨﮕﻪ ﺟﺒﻞ اﻟﻄﺎرق ﻋﺒﻮر ﮐﺮد و وارد اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺷﺪ .ﻗﻮای اﻣﺪادی اﻣﯿﺮﻧﺸﯿﻦھﺎی اﺳﻼﻣﯽ

ﺳﯿﺪ ﮐﻤﭙﯿﺎدر و ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﻠﻨﺴﯿﻪ )واﻟﯿﻨﺴﯿﺎ(
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اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﮔﺮد آﻣﺪﻧﺪ ،و ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺘﺤﺪه آھﻨﮓ »ﺑﻠﻨﺴﯿﻪ« ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در
ﻣﺎه اﮐﺘﺒﺮ ھﻤﺎن ﺳﺎل )رﻣﻀﺎن ﺳﺎل  ۴۸۸ھـ( ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﯽ »ﺑﻠﻨﺴﯿﻪ« رﺳﯿﺪﻧﺪ.
اﺧﺒﺎر ﺣﺮﮐﺖ ﻗﻮای ﻣﺮاﺑﻄﯿﻦ ﺑﻪ »ﺑﻠﻨﺴﯿﻪ« ﺑﯿﻢ و ھﺮاﺳﯽ ﻋﺠﯿﺐ در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن
ﭘﺪﯾﺪ آورد .ﮐﻤﭙﯿﺎدور دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر دﻓﺎع از ﺷﮫﺮ ﺷﺪ .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻗﻮای ﻣﺮاﺑﻄﯿﻦ ﺳﺮ
رﺳﯿﺪ و ﺑﺎ ﺷﺪت ﺑﻪ ﺷﮫﺮ ھﺠﻮم ﺑﺮد .وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺗﺎﺷﻔﯿﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺷﮫﺮ
و ﺻﻌﻮﺑﺖ اﺷﻐﺎل آن ﮔﺮدﯾﺪ ،از ھﺮ ﺳﻮی ﺷﮫﺮ را ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮔﺮﻓﺖ.
ھﻨﻮز ﭼﻨﺪ روزی ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ »ﮐﻤﭙﯿﺎدور« ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻗﻮای ﺧﻮد از ﺷﮫﺮ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ
و ﺳﺮﺑﺎزان اﺳﻼم را ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﻧﻤﻮده ،ﺑﺎ ﺷﺪت ھﺮﭼﻪ ﺗﻤﺎﻣﺘﺮ ﺑﺮ آنھﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮد .اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ
ﻧﺎﮔﮫﺎﻧﯽ اﺛﺮ ﺧﻮد را ﺑﺨﺸﯿﺪ؛ زﯾﺮا وﺣﺸﺖ و اﺿﻄﺮاب ﺳﺮﺑﺎزان اﺳﻼم را ﻓﺮو ﮔﺮﻓﺖ و
ﻣﺘﻼﺷﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
»ﮐﻤﭙﯿﺎدور« ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺴﯿﺎری از آنھﺎ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ و ﭘﺲ از ﺟﻤﻊآوری ﻏﻨﺎﺋﻢ
ھﻨﮕﻔﺘﯽ از اﺳﺒﺎن و ﭼﮫﺎرﭘﺎﯾﺎن دﯾﮕﺮ و ﺳﻼح و آذوﻗﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺷﮫﺮ ﺑﺎزﮔﺮدد و در
ﭘﻨﺎه آن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد!
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺷﮫﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻮای ﻣﺮاﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﻣﯿﺪ
ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ دﺳﺖ از ﻣﺤﺎﺻﺮه آن ﮐﺸﯿﺪه و ﺑﺪون اﺧﺬ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ .ﺳﯿﺪ
ﮐﻤﭙﯿﺎدور ﻧﯿﺰ در آن ﻣﺪت ﺑﯿﮑﺎر ﻧﻪ ﻧﺸﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ از ﭘﺒﺪرو اول ﭘﺎدﺷﺎه »آراﮔﻮن« ﮐﻤﮏ
ﺧﻮاﺳﺖ ،و ﻃﺒﻖ ﻧﺎﻣﻪای از )آﻟﻔﻮﻧﺲ ﺷﺸﻢ( ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﺎﺳﺘﯿﻞ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻤﺪاد ﻧﻤﻮد.
ﭘﺎدﺷﺎه آراﮔﻮن ﺑﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻗﻮای ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﻤﮏ وی ﺷﺘﺎﻓﺖ ،و در ﮐﻮه »ﻣﻨﺪﯾﺮ«
ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺮوھﺎی ﮐﻤﭙﯿﺎدور و او ،و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺒﺮد ﺳﺨﺘﯽ درﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ
اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ) ۱۰۹۷م( ﺳﭙﺲ ﭘﺎدﺷﺎه »آراﮔﻮن« ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد و »ﺳﯿﺪ« ﺑﻪ »ﺑﻠﻨﺴﯿﻪ«
ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
در اﯾﻦ اﺛﻨﺎ ﻗﻮای ﻣﺮاﺑﻄﯽ در ﺟﻨﻮب از اراﺿﯽ »ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ« ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ﺗﺎ ﭘﺎدﺷﺎه
ﮐﺎﺳﺘﯿﻞ )آﻟﻔﻮﻧﺲ ﺷﺸﻢ( را ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻨﺪ و از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ »واﻟﯿﻨﺴﯿﺎ« ﺑﺎز دارد.
ﻣﯿﺎن ﻗﻮای ﻣﺮاﺑﻄﯿﻦ و آﻟﻔﻮﻧﺲ در »ﮐﻨﺴﻮﯾﺠﺮا« ﺟﻨﮕﯽ واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ در آن
ﮐﺎﺳﺘﯿﻞھﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﻧﺪ و »دون دﯾﺠﻮ« ﺗﻨﮫﺎ ﭘﺴﺮ »ﮐﻤﭙﯿﺎدور« ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ.
در ھﻤﯿﻦ اﺣﻮال »اﺑﻦ ﻋﺎﯾﺸﻪ« ﺣﮑﻤﺮان ﻣﺮﺳﯿﻪ ﺑﺎ ﺳﭙﺎه اﻧﺒﻮھﯽ روی ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮو ﻗﻮﻧﻘﻪ
) (CUENCAﻧﮫﺎد و ﮐﺎﺳﺘﯿﻞھﺎ را ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ »اﻟﺒﺎرھﺎﻧﯿﺲ« ﺷﮑﺴﺖ داد.
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ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم

ﺳﭙﺲ در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﮔﺮوھﯽ از ﺳﭙﺎھﯿﺎن »ﮐﻤﭙﯿﺎدور« ﺗﻼﻗﯽ
ﻧﻤﻮد و ﻃﻮری آنھﺎ را ﻣﺘﻼﺷﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺟﺰ ﻋﺪه ﻗﻠﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ »ﺑﻠﻨﺴﯿﻪ« ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ،
ﮐﺴﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ.
در آن اوﻗﺎت ﺑﯿﻤﺎری ﺳﯿﺪ ﮐﻤﭙﯿﺎدور ﺷﺪت ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﮐﻠﯽ از ﮐﺎر ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪ ،ﻣﺮگ ﺗﻨﮫﺎ
ﭘﺴﺮش ﻧﯿﺰ دل او را آ ﮐﻨﺪه از ﺧﻮن ﻧﻤﻮد ،و ﺑﺎ اﻧﺪوه و درد ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۰۹۹ﻣﯿﻼدی
درﮔﺬﺷﺖ.
ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ او ﺧﯿﻤﻨﺎ زن او ﺑﻪ ﺟﺎی وی دﻓﺎع از ﺷﮫﺮ را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺖ ،و ﺗﻮاﻧﺴﺖ
دو ﺳﺎل دﯾﮕﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻤﻼت ﻣﺮاﺑﻄﯿﻦ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﻨﺪ .وﻟﯽ در آﺧﺮ ﺑﻪ )آﻟﻔﻮﻧﺲ
ﺷﺸﻢ( ﻣﻠﺘﺠﯽ ﺷﺪ و ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﮫﺮ را ﺑﻪ او ﻧﻤﻮد.
)آﻟﻔﻮﻧﺲ( ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻧﯿﺮوھﺎی ﺧﻮد آھﻨﮓ »ﺑﻠﻨﺴﯿﻪ« ﮐﺮد ،و در ﻣﺎه
ﻣﺎرس  ۱۱۰۲وارد آن ﺷﮫﺮ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺮاﺑﻄﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از آن ﺗﺤﺖ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد اﻣﯿﺮ اﺑﻮﻣﺤﻤﺪ ﻣﺰوﻟﯽ ﮔﺮد آﻣﺪه ﺑﻮد ،و ﺧﻮد را ﺑﺮ ﯾﮏ
ﺟﻨﺒﺶ ﻗﺎﻃﻊ ﻣﮫﯿﺎ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ )آﻟﻔﻮﻧﺲ( ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﻣﺎه در »ﺑﻠﻨﺴﯿﻪ« ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮد آﻧﮕﺎه روی ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮو
»ﮐﻮﻟﯿﯿﺮا« ﻧﮫﺎد ،و در راه ﺧﻮد ﮐﺸﺖ و زرع را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ و ﺧﻮد را ﻣﮫﯿﺎی ﻧﺒﺮد
ﻣﯽﮐﺮد ،وﻟﯽ ﮐﺜﺮت ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﻣﺮاﺑﻄﯿﻦ او را ﺑﻪ وﺣﺸﺖ اﻧﺪاﺧﺖ و ﺑﻪ »ﺑﻠﻨﺴﯿﻪ« ﺑﺎزﮔﺸﺖ.
آﻟﻔﻮﻧﺲ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺷﮫﺮ را از ﺳﮑﻨﻪ آن ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﺪ ،و از ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺳﭙﺎه ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ
ﻣﺮاﺑﻄﯽ ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﻨﺪ.
ﺳﮑﻨﻪ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺷﮫﺮ »ﺑﻠﻨﺴﯿﻪ« در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻻ و اﻣﻮال ﺧﻮد را ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ،
ﺷﮫﺮ را ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮐﺮدﻧﺪ» .ﺧﻤﯿﻨﺎ« زن ﮐﻤﭙﯿﺎدور ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﻧﺪوﺧﺘﻪھﺎی »اﻟﻘﺎدر« و آﻧﭽﻪ
»ﺳﯿﺪ« در ﺧﻼل ﺟﻨﮓھﺎ و دﺳﺘﺒﺮدھﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺑﻮد از ﺷﮫﺮ ﺧﺎرج ﺷﺪ.
آﻟﻔﻮﻧﺲ ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ اﻣﻮال را ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﺮد.
ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن )آﻟﻔﻮﻧﺲ( ﺑﺎ ﺳﭙﺎھﺶ ﺷﮫﺮ را ﺗﺮک ﮔﻔﺘﻨﺪ .ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن »ﺳﯿﺪ« ﻧﯿﺰ
اﺳﺘﺨﻮانھﺎی او را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺮای دﻓﻦ در اراﺿﯽ ﮐﺎﺳﺘﯿﻞ ،ﺑﺎ )آﻟﻔﻮﻧﺲ( ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﺪ
) (۱۱۰۲وﻟﯽ او ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﺷﮫﺮ را ﺗﺮک ﮔﻮﯾﺪ دﺳﺘﻮر داد آن را ﻃﻌﻤﻪ ﺣﺮﯾﻖ ﺳﺎزﻧﺪ و
ﺑﯿﺸﺘﺮ آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت وﯾﺮاﻧﻪای درآورﻧﺪ.

ﺳﯿﺪ ﮐﻤﭙﯿﺎدر و ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﻠﻨﺴﯿﻪ )واﻟﯿﻨﺴﯿﺎ(
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روز ﺑﻌﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻌﺒﺎن ﺳﺎل  ۴۹۵ھـ ﻣﺮاﺑﻄﯿﻦ وارد »ﺑﻠﻨﺴﯿﻪ« ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮز
ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺣﻮزه اﺳﻼم ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،و آراﻣﺶ و آﺳﺎﯾﺶ ﺑﺮ ﻣﺮز و ﺑﻮم ﺳﺎﯾﻪ
اﻓﮑﻨﺪ ،و ﻣﺪتھﺎ دﺳﺘﺒﺮدھﺎی ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن در آن ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﺎﻧﺪ.
ﻗﻀﺎوت ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﻮرﺧﺎن در ﺑﺎرۀ ﮐﻤﭙﯿﺎدور
اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺳﯿﺪ ﮐﻤﭙﯿﺎدور و ﻓﺘﻨﻪ و ﻓﺴﺎد و ﺟﻨﮕﺠﻮﺋﯽھﺎی او را
در ﻣﺸﺮق اﻧﺪﻟﺲ و ﻣﺎﺟﺮای ﻓﺘﺢ »ﺑﻠﻨﺴﯿﻪ« ﺗﻮﺳﻂ او را ﯾﺎدآور ﺷﺪﯾﻢ ،ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽداﻧﯿﻢ
ﺳﺨﻨﯽ ھﻢ از ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﺻﺪاﻗﺖ وی و ﺣﮑﻢ و ﺗﺎرﯾﺦ در ﺑﺎرۀ او ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ.
ﻧﻈﺮﯾﺎت ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﮐﻤﭙﯿﺎدور و ﺑﺮآورد ﺷﺠﺎﻋﺖ او ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ.
ادﺑﯿﺎت اروﭘﺎﺋﯽ و ﺑﺨﺼﻮص ادﺑﯿﺎت ﮐﺎﺳﺘﯿﻞ او را ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻋﻼی ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﯽ در وﺟﻮد ﯾﮏ
روﺣﺎﻧﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺟﻠﻮهﮔﺮ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ،و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻧﯿﺖ ﺑﻪ زﯾﺎرت ﻣﺰار او
ﻣﯽروﻧﺪ و از اﺳﺘﺨﻮانھﺎی وی ﺑﺮﮐﺖ ﻣﯽﺟﻮﯾﻨﺪ.
»ﮐﻤﭙﯿﺎدور« را ﻧﺨﺴﺖ در دﯾﺮ »ﺳﺎن ﭘﯿﺪرودی ﮐﺮدﯾﻨﺎ« ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﮫﺮ ﺑﺮﻏﺶ
)ﺑﻮرﮔﻮس( ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﭙﺮدﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ اﺳﺘﺨﻮانھﺎی او را ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﮫﺮداری ﺑﻮرﮔﻮس
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
از ﺟﻤﻠﻪ رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺗﺎﺑﻮت »ﮐﻤﭙﯿﺎدور« در زﻣﺎن
اﻣﭙﺮاﻃﻮر ﺷﺎرﻟﮑﺎن ﺳﺎل  ۱۵۴۱ﮔﺸﻮده ﺷﺪ و ﺑﻮی ﺧﻮﺷﯽ از آن ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ! ﺑﺪن ﺑﯽﺟﺎن
او را دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﭘﻮﺷﺶ ﻋﺮﺑﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺷﺪه و ﯾﮏ ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﻧﯿﺰهای ھﻢ ﺑﺎ اوﺳﺖ .و
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ در آن اﯾﺎم ﮔﺮﻣﯽ زﯾﺎد ﺑﻮد ،و ھﺮﮔﺎه در ﺗﺎﺑﻮت ﮐﻤﭙﯿﺎدور را ﻣﯽﮔﺸﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎران
ﻣﻔﺼﻠﯽ ﻣﯽﺑﺎرﯾﺪ ،و ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺎﺳﺘﯿﻞ را ﺳﯿﺮاب ﻣﯽﮐﺮد!
اﯾﻦ اﻓﺴﺎﻧﻪھﺎ در ﺷﻌﺮ و ﺟﻨﮓﻧﺎﻣﻪھﺎ و آھﻨﮓھﺎی ﮐﺎﺳﺘﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آنھﺎ ﻧﺰدﯾﮏ
ﯾﮏ ﻗﺮن ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ او ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺳﺨﺖ رﯾﺸﻪ دواﻧﯿﺪه اﺳﺖ.
در اﯾﻦ اﻓﺴﺎﻧﻪھﺎ ﺳﯿﺪ ﮐﻤﭙﯿﺎدور را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻨﮕﺠﻮﺋﯽ ﮐﺎﻣﻞ ،دﻟﯿﺮی ﮐﻪ ھﯿﭽﮕﺎه در
ﺟﻨﮓ ﻣﻐﻠﻮب ﻧﻤﯽﺷﺪ ،ﻣﺠﺴﻢ ﻣﯽﺳﺎزد و ﻣﯿﮫﻦﭘﺮﺳﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺳﻤﺒﻞ ﺻﺪاﻗﺖ و
ﻓﻀﺎﺋﻞ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﻣﯽداﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮫﻮرﺗﺮﯾﻦ ﺣﻤﺎﺳﻪھﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎره ﮐﻤﭙﯿﺎدور ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و از ھﻤﻪ ﺑﻪ ﻋﺼﺮ
وی ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ اﺳﺖ ﻗﺼﯿﺪه ﯾﺎ ﺣﻤﺎﺳﻪ ﻣﺸﮫﻮر ) (MOI CIDﯾﻌﻨﯽ آﻗﺎی ﻣﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ
ﭼﮫﻞ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از درﮔﺬﺷﺖ او ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

١٩٠

ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم

اﺑﻦ ﺣﻤﺎﺳﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﺘﻮی ﺻﻮرتھﺎی آن ﻋﺼﺮ و ﺣﻮادث و رﺳﻮم آﻧﺴﺖ،
ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻠﯽ ھﻢ از ﺻﺪاﻗﺖ ﺳﯿﺪ و روح وﻃﻦﭘﺮﺳﺘﯽ و اﺧﻼص و ﺷﮫﺎﻣﺖ و رﻓﻖ و ﻣﺪارا
و اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﻧﺎزک او را ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ.
در ﺻﻮرﺗﯽ اﮔﺮ ﻣﺎ ﮐﻤﭙﯿﺎدور را از اﻏﺮاق ﮔﻮﺋﯽ اﻓﺴﺎﻧﻪھﺎ و ﭘﺮﺗﻮ ﺣﻤﺎﺳﻪ ﺟﻨﮕﯽ و
ﺗﺮاﻧﻪھﺎ ﺑﯿﺮون آورﯾﻢ و ﺑﺨﻮاھﯿﻢ ﺷﺨﺼﯿﺖ او را از روی ﺣﻮادث زﻣﺎﻧﺶ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار
ﺑﺪھﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺎرهی او و ﺻﺪاﻗﺖ وی ﺑﺎ دردﻧﺎﮐﺘﺮﯾﻦ اوﺻﺎف اﺧﻼﻗﯽ و ادﺑﯽ ﺳﺨﻦ
ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ.
ﮐﻤﭙﯿﺎدور ﺳﺮﺑﺎزی ﺑﺰرگ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻻﯾﻖ ﺑﻮده ،در اﯾﻦ ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﻮارﯾﺦ اﺳﻼﻣﯽ
ﻣﻌﺎﺻﺮ او ﻧﯿﺰ او را ﺟﻨﮕﺠﻮ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪ ﻣﯽداﻧﺪ .ﻣﺜﻼ اﺑﻦ ﺑﺴﺎم او را از ﻟﺤﺎظ
ﺷﮫﺎﻣﺖ و ﻗﺪرت و ﺟﻨﮕﺠﻮﺋﯽ ﯾﮑﯽ از ﻋﺠﺎﺋﺐ ﻣﯽﺷﻤﺎرد و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »او ھﻤﯿﺸﻪ ﭘﯿﺮوز
ﺑﻮد .ﺑﺎ ﻧﻔﺮات اﻧﺪﮐﯽ ﮐﻪ داﺷﺖ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن اﻧﺒﻮه ﺧﻮد را ﻣﺘﻼﺷﯽ ﺳﺎﺧﺖ« وﻟﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ
اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺪ ﮐﻤﭙﯿﺎدور در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﺟﺴﺎرت و ﻧﺒﻮغ ﻧﻈﺎﻣﯽ و دﺳﺘﺒﺮدھﺎی
ﻣﻈﻔﺮاﻧﻪاش ﻣﺘﺼﻒ ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از رذاﺋﻞ اﺧﻼﻗﯽ و ﺻﻔﺎت ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ روح
ﺟﻮاﻧﻤﺮدی و ﺳﻠﺤﺸﻮری ﻣﻨﺎﻓﺎت دارد.
او ﺑﺮ ﺣﺴﺐ آﻧﭽﻪ از زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ وی ﮐﻪ ﻣﻮﺛﻖﺗﺮﯾﻦ ﻣﺼﺎدر ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮرخ
ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﻨﻨﺪﯾﺚ ﭘﯿﺪال ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺗﺎراجﮔﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﺪد ﮐﺴﺐ
ﺛﺮوت اﺳﺖ در ھﺮﮐﺠﺎ و ﺑﻪ ھﺮ وﺳﯿﻠﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ .او زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺧﻮد را در ﺧﺪﻣﺖ ﭘﺎدﺷﺎھﺎن
ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ دﺷﻤﻨﺎن دﯾﻦ و ھﻢﮐﯿﺸﺎن ﺧﻮد آﻏﺎز ﮐﺮد ،ﺳﭙﺲ ﺑﺮ ﺿﺪ اﯾﺸﺎن ﻗﯿﺎم ﮐﺮد و ﺣﻖ
آنھﺎ را زﯾﺮ ﭘﺎ ﻧﮫﺎد .وی اﻧﻮاع ﭘﯿﻤﺎنھﺎ ﺑﺴﺖ ﺳﭙﺲ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻌﯽ در راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ
ﺧﻮد دﯾﺪ ھﻤﻪ را ﺷﮑﺴﺖ .او دوﺳﺖ و دﺷﻤﻦ را ﺑﺮای ﻣﺎل دﻧﯿﺎ ﻣﯽﻓﺮوﺧﺖ ،و در ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺣﻤﻼت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮد ﺑﯿﺶ از آﻧﭽﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻣﻨﻈﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮﮐﺮده و رﺋﯿﺲ
ﮔﺮوھﯽ ﻏﺎرﺗﮕﺮ ﺟﻠﻮه ﻣﯽﮐﺮد.
او ﺗﺸﻨﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﺎل ﺑﻮد .ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎه و ﻣﻠﺖ ﺧﻮد ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮد ،و ﺑﺎرھﺎ ﺑﺮ ﺿﺪ او ﻗﯿﺎم ﮐﺮد
و در ﻗﻠﻤﺮوش دﺳﺖ ﺑﻪ ﻏﺎرت و ﮐﺸﺘﺎر زد .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﺎدی ﺧﻮد از ھﺘﮏ
ﺣﺮﻣﺖ آن ﺧﻮدداری ﻧﮑﺮد) .(١
 -١ﺑﺮای اﻃﻼع ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب
 (R. M. Pidal: La espana delcid (Madrid 1947ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺪال ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ
ُ
ﮐﻤﯿﭙﺎدر اﺳﺖ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﺑﺎرهی ﺳﯿﺪ

ﺳﯿﺪ ﮐﻤﭙﯿﺎدر و ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﻠﻨﺴﯿﻪ )واﻟﯿﻨﺴﯿﺎ(
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ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﮐﻤﭙﯿﺎدور ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﺎرﺗﮕﺮی ﮐﻪ ھﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ رذاﯾﻞ اﺧﻼﻗﯽ ﻋﺼﺮ در
وﺟﻮد او ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺟﻠﻮهﮔﺮ ﺷﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺟﮫﺖ از اﯾﻨﮑﻪ وی ﯾﮏ ﻗﮫﺮﻣﺎن ﻣﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﻓﺮﺳﻨﮓھﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد ،و از اﯾﻦ دورﺗﺮ اﯾﻨﮑﻪ او در ﺷﮑﻞ روﺣﺎﻧﯽ ﻋﺎﻟﯿﻘﺪری درآﯾﺪ!
وﻟﯽ ﺗﻔﮑﺮ ﻏﺮﺑﯽ در ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻤﭙﯿﺎدور و ﻣﻘﺎم ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﯽ او ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ» .دوزی« ﮐﻪ
ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﺘﺎﺑﯽ وﯾﮋهی زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ او ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ
ﮐﻤﭙﯿﺎدور ﺳﺮﺑﺎزی ﻏﺎرﺗﮕﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﺧﻮد دﺳﺖ و ﭘﺎ ﻣﯽﮐﺮده و رذاﺋﻞ اﺧﻼﻗﯽ
ﻋﺼﺮش در وﺟﻮد او ﺑﯿﺶ از ﻓﻀﺎﺋﻠﺶ ﮔﺮد آﻣﺪه ﺑﻮد) .(١
داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻓﺮاﻧﺴﻮی »رﻧﺎن« ﻧﯿﺰ ﺑﺎ »دوزی« ھﻢرأی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ھﯿﭻ ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﯽ
ﺑﻪ اﻧﺪازه »ﮐﻤﭙﯿﺎدور« اﻓﺴﺎﻧﻪھﺎﯾﺶ ﺻﻮرت ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ!!«
وﻟﯽ ﻣﻮرخ ﮐﻤﭙﯿﺎدور »ﻣﻨﻨﺪﯾﺚ ﭘﯿﺪال« ﺑﻪ ﻋﮑﺲ در ارزﯾﺎﺑﯽ وی راه ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﭘﯿﻤﻮده و
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺷﻌﺮ و ﺗﺎرﯾﺦ در ﺑﺎرهی او ﯾﮑﺴﺎﻧﻨﺪ ،و ھﯿﭻ ﻗﮫﺮﻣﺎن ﺟﻨﮕﺎوری ﻣﺎﻧﻨﺪ او ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ
راه ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ) .(٢
اﺑﻦ ﺑﺴﺎم ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﻮادث زﻣﺎن ﮐﻤﭙﯿﺎدور ھﻢﻋﺼﺮ ﺑﻮده ﻓﺼﻮل زﯾﺎدی را ﺑﻪ
ُ
ﮐﻤﭙﯿﺎدر و
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﮐﻤﭙﯿﺎدر و اﻋﻤﺎل او اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻼوه راﺟﻊ ﺑﻪ
ﻣﺼﺎﺋﺐ ﺑﻠﻨﺴﯿﻪ )واﻟﯿﻨﺴﯿﺎ( اﺳﻨﺎد ﻋﺮﺑﯽ ﻣﺆﺛﺮی ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮرخ ﺑﻠﻨﺴﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﻪ ﺧﻮد
ﺷﺎھﺪ زﻧﺪه آن ﺣﻮادث ﺑﻮده اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﻠﻒ ﺻﺪﻓﯽ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ
»اﺑﻦ ﻋﻠﻘﻤﻪ« در دﺳﺖ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻮرخ ادﯾﺐ و ﺷﺎﻋﺮ در ﺳﺎل  ۴۲۸ھـ ) ۱۹۳۷م( در ﺑﻠﻨﺴﯿﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ و در
ھﻤﺎﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺳﺎل  (۱۱۱۵) ۵۰۹ﺑﺪورد ﺣﯿﺎت ﮔﻔﺖ.
وی از ﺣﻮادث و ﻣﺼﺎﺋﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ وﻃﻨﺶ وارد ﺷﺪ و اﻣﻮر ﻧﺎﮔﻮاری ﮐﻪ ﺧﻮد دﯾﺪ ﺑﻪ
ھﯿﺠﺎن آﻣﺪ و ﺑﺮ اﺛﺮ آن ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮای ﺣﻮادث ﻋﺼﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻓﺘﺢ »ﺑﻠﻨﺴﯿﻪ«
ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﭙﯿﺎدور و ﻣﺼﺎﺋﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮازات ﺑﻪ آن ﺷﮫﺮ رﺳﯿﺪ ،ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮد.
اﺑﻦ اﻵﺑﺎر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﮐﺘﺎب اﺑﻦ ﺑﺴﺎم ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »اﻟﺒﯿﺎن اﻟﻮاﺿﺢ ﻓﯽ اﻟﻤﻠﻢ اﻟﻔﺎدح«
اﺳﺖ) .(٣
Le Cid D,après nouveaux Documentslleyde 1860 -١
R. M. pedal: ibid; v. ll. P. 593 - 604 -٢
 -٣ﮐﺘﺎب »اﻟﺘﮑﻤﻠﻪ« ج  ۵۱۴ – ۱و اﻟﺒﯿﺎن اﻟﻤﻐﺮب ج  ۳ص  ۳۰۵و  ۳۰۶اﻹﺣﺎﻃﻪ اﺑﻦ اﻟﺨﻄﯿﺐ
) (۱۹۵۶ج  ،۱ص .۹۱
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ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮرﺧﺎن ﺑﻌﺪی در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻠﻨﺴﯿﻪ )واﻟﯿﻨﺴﯿﺎ( از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﻪ ﮔﻤﺸﺪه و ﺑﻪ
ﻣﺎ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ »اﺑﻦ اﻵﺑﺎر« ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻠﻨﺴﯽ ﺑﻮده ﻧﺎم ﺑﺮده اﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺗﻮارﯾﺦ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﺎﺳﺘﯿﻞ ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﭽﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ »اﺑﻦ ﻋﻠﻘﻤﻪ« آﻣﺪه اﺳﺖ
ً
راﺟﻊ ﺑﻪ ﮐﺎرھﺎی ﮐﻤﭙﯿﺎدور و ﺣﻮادث »واﻟﯿﻨﺴﯿﺎ« را ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ھﻢ ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ
از آن ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﻧﻘﻞ اﺑﻦ ﺑﺴﺎم در »اﻟﺬﺧﯿﺮه« ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ
ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺗﺎرﯾﺦ )آﻟﻔﻮﻧﺲ داﻧﺸﻤﻨﺪ( ) (Cronica Generalﮐﻪ ﻗﺒﻼ اﺷﺎره ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﺑﻪ
ﺧﻮﺑﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد) .(١

ُ
ﮐﻤﭙﯿﺎدر و ﺣﻮادث ﺑﻠﻨﺴﯿﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب »اﻟﺒﯿﺎن اﻟﻤﻐﺮب« ج  ،۳ص  ۳۰۵و
 -١راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ
 ۳۰۶و ﻧﻔﺢ اﻟﻄﯿﺐ ﻣﻘﺮی ج  ۲ص  ۵۷۷و اﻋﻼم اﻻﻋﻼم اﺑﻦ ﺧﻄﯿﺐ ص  ۲۰۳و  ۲۰۴و اﻟﺬﺧﯿﺮه
اﺑﻦ ﺑﺴﺎم ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم – ﻧﺴﺨﻪ ﺧﻄﯽ ﺻﻔﺤﺎت  ۱۹ﺗﺎ  ۲۶ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺦ »دوزی« و »ﭘﯿﺪال« وA. :
۳۳۲- ۲۲۷P. ibars: Valencia arab V. I.

ّ
ﻧﺒﺮد ِﺣﻄﯿﻦ
و

اﺳﺘﺮداد ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس
) ١١٨٧ – ٥٨٣م(

ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻧﮕﯿﺎن ﺻﻠﯿﺒﯽ ﮐﻪ در  ۱۳ﺷﻌﺒﺎن ﺳﺎل  ۴۹۲ھﺠﺮی
ﻣﻄﺎﺑﻖ  ۱۵ﯾﻮﻟﯿﻪ ﺳﻨﻪ  ۱۰۹۹ﻣﯿﻼدی اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ،ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺣﻮادﺛﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
دﻧﯿﺎی اﺳﻼم را ﺗﮑﺎن داد.
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻻﺗﯿﻨﯽ در آن ﻧﻘﻄﻪی ﻣﮫﻢ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﻼم ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﺎوز ﻏﺮب ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺷﺮق ﺑﻮد .ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺗﺠﺎوز رﻧﮓ دﯾﻨﯽ و ﻧﺠﺎت ﻗﺒﺮ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻮد ،ﺗﺄﺳﯿﺲ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻻﺗﯿﻨﯽ ﺻﻠﯿﺒﯽ در ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس و اﻣﯿﺮﻧﺸﯿﻦھﺎی دﯾﮕﺮ در ﻧﻘﺎط
ّ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻮرﯾﻪ ،ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﻣﻘﺎﺻﺪ دﻧﯿﻮی و ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﮐﻪ از ﺗﻤﻠﮏ اراﺿﯽ و ﻏﻨﺎﺋﻢ و
ﺛﺮوتھﺎ در ﺑﺮ داﺷﺖ ،ھﺪف اﺻﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ آن ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﻣﺘﺠﺎوز ﺳﻌﯽ در ﺗﺤﻘﻖ آن
داﺷﺘﻨﺪ.
ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺻﻠﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﯾﺐ ﻧﻮد ﺳﺎل در ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،ﺧﺎر دردﻧﺎﮐﯽ در
ﻗﻠﺐ ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ﺑﻮد ،و ھﻢ ﭘﺎﯾﮕﺎھﯽ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺗﺠﺎوز ﻣﻨﻈﻢ ﻏﺮب ﺑﻪ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺷﺮق
ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ .در ﺳﺎﯾﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر و اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻨﮓ دوم
ﺻﻠﯿﺒﯽ در ﺳﺎل  ۵۴۲ھﺠﺮی ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ »ﻟﻮﺋﯽ ھﻔﺘﻢ« و »ﮐﻨﺮاد ﺳﻮم« اﻣﭙﺮاﻃﻮر
آﻟﻤﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺖ.
ﺻﻠﯿﺒﯽھﺎ در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ »دﻣﺸﻖ« ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﻮرﯾﻪ را
ﺗﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻧﻘﺸﻪی آنھﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺮ آب ﮔﺮدﯾﺪ و اﻧﮕﯿﺰهی آن در ﻧﻄﻔﻪ ﺧﻔﻪ ﺷﺪ و
ﭼﮫﻞ ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﮔﺬﺷﺖ و ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای آنھﺎ دﺳﺖ ﻧﺪاد ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﻼم ﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﻣﺘﺠﺎوزان را ﻋﻘﺐ زﻧﺪ و دﺷﻤﻨﺎن ﻏﺎﺻﺐ را رﯾﺸﻪﮐﻦ ﺳﺎزد و ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس را از ﭼﻨﮓ
آنھﺎ درآورد.
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ﺗﻘﺪﯾﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ آرزوی ﺑﺰرگ در ﻋﺼﺮ ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ اﯾﻮﺑﯽ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻤﻞ ﺑﭙﻮﺷﺪ،
و اﯾﻦ ﻗﮫﺮﻣﺎن ﺑﺰرگ ﻧﺎﺑﻮدﮐﻨﻨﺪهی ﺟﺒﮫﻪ ﺻﻠﯿﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺻﻠﯿﺒﯽ را در ھﻢ ﺑﮑﻮﺑﺪ و
ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس را آزاد ﺳﺎزد و آن را ﺑﻪ ﺣﻮزهی اﺳﻼم ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ.
ﻇﻬﻮر ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ اﯾﻮﺑﯽ

ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ اﯾﻮﺑﯽ از ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۵۶۴ھـ ﺑﻪ وزارت »اﻟﻌﺎﺿﺪ ﺑﺎﻟﻠﻪ« آﺧﺮﯾﻦ
ﺧﻠﻔﺎی ﻓﺎﻃﻤﯽ ﻣﺼﺮ رﺳﯿﺪ ،ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺳﺮﮔﺮم ﺗﺼﻔﯿﻪ اﻣﻮر ﺧﻼﻓﺖ ﻓﺎﻃﻤﯽ ،و ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﮐﺎرھﺎ و ﺗﮫﯿﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎت روی ﮐﺎرآﻣﺪن ﺧﻮد ﺑﻮد .ﺳﭙﺲ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﮫﻢ
ﺧﻮد را ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎزد.
ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽدﯾﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ آﻧﺮوز ﻣﺼﺮ و ﺷﺎم ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ و اﻣﯿﺮﻧﺸﯿﻦھﺎی
اﺳﻼﻣﯽ در آن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﻪ اﻣﺮای ﺳﻼﺟﻘﻪ و دﯾﮕﺮان ﭘﺨﺶ ﺷﺪهاﻧﺪ ،دوﻟﺖھﺎی
ﮐﻮﭼﮏ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ دﺷﻤﻦ ﻣﺘﺠﺎوزی ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از
ﻧﻮاﺣﯽ آنھﺎ را ﺟﺪا ﺳﺎﺧﺘﻪ و در اﻃﺮاف آﻧﺠﺎ آﻣﺪ و رﻓﺖ دارﻧﺪ ،ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد.
او ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎندادن ﺑﻪ ﺗﺠﺎوز ﺻﻠﯿﺒﯽھﺎ و ﺗﺠﺎوز ﻏﺮب ﺑﺎﯾﺪ دو
ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد :ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻠﯿﻪ اﻣﯿﺮﻧﺸﯿﻦھﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ اﺳﻼﻣﯽ از آﺳﯿﺎی
ﺻﻐﯿﺮ ﺗﺎ ﻣﺼﺮ ﺑﺎﯾﺪ در ﯾﮏ ﺟﺒﮫﻪی ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ واﺣﺪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ،و وادار ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺟﮫﺎد
ﮔﺮدﻧﺪ .دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺻﻠﯿﺒﯽ در ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس ﮐﻪ رﻣﺰ ﺗﺠﺎوز و ﭘﺎﯾﮕﺎه
داﺋﻤﯽ ﻣﺘﺠﺎوزان ﺻﻠﯿﺒﯽ ﺑﻮد ﭘﺎﯾﺎن داد ،ﺳﭙﺲ ﺳﺎﯾﺮ دژھﺎ و ﭘﻨﺎھﮕﺎهھﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽھﺎ را از
ﻣﯿﺎن ﺑﺮد.
ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﻣﻮﺿﻮع ﻣﮫﻢ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪ و ھﻤﻪ اﺑﺘﮑﺎرات و ﺗﻼشھﺎﯾﺶ را در
اﯾﻦ راه ﻣﺒﺬول ﻣﯽداﺷﺖ؛ دو ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻤﻠﯽ ﺷﻮد ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭘﯿﺮوزی
ﺑﺰرگ و درﺧﺸﺎن دﺷﻮار ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ .زﯾﺮا او ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻣﺼﺮ از ﻗﺮن ﺳﻮم
ھﺠﺮی ﯾﻌﻨﯽ از زﻣﺎن دوﻟﺖ ﺑﻨﯽ ﻃﻮﻟﻮن ﺷﺎﻣﻞ اﻗﻠﯿﻢ واﺣﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺼﺮ و ﺳﻮرﯾﻪ و
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ را در ﺑﺮﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.
ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﺎم اﯾﻦ اﺟﺘﻤﺎع واﺣﺪ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻧﯿﺮوھﺎ و ﻧﻘﺸﻪھﺎی آﻧﺎن
ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﺋﯽ ﻗﺎدر ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻣﻄﺎﻣﻊ ھﻤﺴﺎﯾﻪ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ دوﻟﺖ
ﺑﯿﺰاﻧﺲ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد.

ّ
ﻧﺒﺮد ِﺣﻄﯿﻦ و اﺳﺘﺮداد ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس
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ﺑﺎ ﺑﯽﮐﻔﺎﯾﺘﯽ و ﺧﯿﺎﻧﺖ دوﻟﺖ ﻓﺎﻃﻤﯽ ﻣﺼﺮ ،اﻗﻠﯿﻢھﺎی اﻃﺮاف آن در اواﺧﺮ ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ
ھﺠﺮی ﻣﺠﺰا ﺷﺪ ،ﻓﺮﻧﮕﯿﺎن ﺻﻠﯿﺒﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی آن را ﺑﻪ ﭼﻨﮓ آورﻧﺪ و ﺑﯿﺖ
اﻟﻤﻘﺪس و ﻣﺮزھﺎی ﺳﻮرﯾﻪ را ﺑﮕﺸﺎﯾﻨﺪ و ﻏﺮب ﻓﺮﺻﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺗﺠﺎوزﮐﺎراﻧﻪی ﺧﻮد
را ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎزد.
از اﯾﻦ رو ﻻزم ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ اﻣﯿﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﺧﺎﺗﻤﻪ داده
ﺷﻮد ،و اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺳﺎﺑﻖ و ﺻﻮرت واﺣﺪ ﺧﻮد درآﯾﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮﻧﮕﯿﺎن ﺻﻠﯿﺒﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﺪ ،و ﭘﺎﯾﮕﺎهھﺎ و اراﺿﯽ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ را آزاد ﺳﺎزد.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﺪرت ﺑﻪ آن ﺟﺎﻣﻪی ﻋﻤﻞ
ﺑﭙﻮﺷﺪ .وﻓﺎت ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ زﻧﮕﯽ ﺣﮑﻤﺮان ﺳﻮرﯾﻪ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۵۶۹ھﺠﺮی اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﺻﻼح
اﻟﺪﯾﻦ را وا داﺷﺖ ﺗﺎ در راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻣﮫﻢ ﺗﻤﺮﮐﺰی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺸﺎن دھﺪ؛ زﯾﺮا اﯾﻦ
ﺣﮑﻤﺮان ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﯽ و ﺳﺮور ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻮد ،ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻗﺪرت اﺳﻼم ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪ ﮐﻪ روی او ﺣﺴﺎب ﻣﯽﺷﺪ.
ﺑﺎ ﺧﺎرجﺷﺪن وی از ﻣﯿﺪان ،اﻓﻖ ﮐﺎر ﺛﻤﺮﺑﺨﺶ ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ روﺷﻦ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺻﻼح
اﻟﺪﯾﻦ ﭘﺲ از وﻓﺎت ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ زﻧﮕﯽ ﺳﺮدار ﻧﺎﻣﯽ اﺳﻼم ،در اواﺋﻞ ﺳﺎل  ۵۷۰ھـ ﺑﻪ ﺳﻮی
ﺷﺎم ﺷﺘﺎﻓﺖ و ﺑﺪون ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺮ آن دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ .ﮐﺎرھﺎ را ﺳﺮ و ﺻﻮرت داد و اﻣﻮال
ﺑﺴﯿﺎری ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺮد .ﺳﭙﺲ روی ﺑﻪ »ﺣﻤﺺ« ﻧﮫﺎد و ﺑﺮ آن ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﺷﺪ،
آﻧﮕﺎه »ﺣﻤﺎة« را ﮔﺮﻓﺖ و از آن ﭘﺲ ﺑﺎ ﺣﮑﻤﺮان »ﺣﻠﺐ« ﭘﯿﻤﺎن ﺻﻠﺢ ﺑﺴﺖ ،و ھﻨﻮز دو
ﺳﺎل ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺼﺮ ،ھﻤﻪ ﻗﻠﻤﺮو ﺷﺎم را ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن آورد.
اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﺒﮫﻪی واﺣﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ ﺳﻌﯽ داﺷﺖ آن را
ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎزد .ﻣﺮﺣﻠﻪی دوم ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ در ﺳﺎل  ۵۷۸ھﺠﺮی ﺑﺎ ﻧﯿﺮوھﺎ
و ﻧﻔﺮات ﺧﻮد ﺑﺎر دﯾﮕﺮ از ﻗﺎھﺮه ﺧﺎرج ﺷﺪ و از راه ﺷﺎم ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ رﻓﺖ ،و
ھﻨﻮز ﺳﻪ ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮد در ﺿﻤﯿﻤﻪﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﻠﯿﻪ
اﻣﯿﺮﻧﺸﯿﻦھﺎی ﺟﺰﯾﺮه)  (١ﺑﻪ ﺻﻒ ﺧﻮد ﻧﺎﺋﻞ ﮔﺮدد .ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺟﺒﮫﻪ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪ ،و
اﺟﺘﻤﺎع واﺣﺪ ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ از دﯾﺎر ﺑﮑﺮ و ﺣﺪود آﺳﯿﺎی ﺻﻐﯿﺮ ﺗﺎ ﻗﺎھﺮه ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ.
ً
در ﺧﻼل اﯾﻦ ﻣﺪت ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺑﺎ ﺻﻠﯿﺒﯽھﺎ ﺳﺮﮔﺮم ﺟﻨﮓ ﺑﻮد و داﺋﻤﺎ
ﺑﺎ آنھﺎ در ﻧﺒﺮدھﺎی ﻣﺘﻌﺪد درﮔﯿﺮ ﺑﻮد.

 -١ﻗﻠﻤﺮوی در ﺑﯿﻦ دﺟﻠﻪ و ﻓﺮات در ﺑﺎﻻی ﻣﻮﺻﻞ و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
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ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم

در اواﺋﻞ ﺳﺎل  ۵۷۳ھﺠﺮی ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ »ﻋﺴﻘﻼن« ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮد و ﻗﻠﻤﺮو آن را
درھﻢ ﮐﻮﺑﯿﺪ ﺳﭙﺲ ﻋﺎزم »رﻣﻠﻪ« ﺷﺪ و در ﻧﺰدﯾﮑﯽ آن ﺑﺎ ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﺻﻠﯿﺒﯽ ﺑﻪ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ »ﺑﺪوﯾﻦ« ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﻮد .ﺟﻨﮓ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯿﺎن ﻃﺮﻓﯿﻦ
درﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﺸﺘﻪ و اﺳﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ و
ﺧﻮد ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻗﺎھﺮه ﺑﺎزﮔﺸﺖ.
اﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖ او را ﺳﺨﺖ ﻧﺎراﺣﺖ ﮐﺮد .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺟﮫﺖ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺞﻧﻤﻮدن ﺳﭙﺎه و
ﺗﮫﯿﻪ ﻧﻔﺮات ﮐﺮد ﺗﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺟﺪﯾﺪی را آﻏﺎز ﮐﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺧﻮد ﻗﺎھﺮه را ﺑﻪ ﻗﺼﺪ
دﻣﺸﻖ ﺗﺮک ﮔﻔﺖ .ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﻪ ﺳﺎل در ﺷﺎم ﺑﺴﺮ ﺑﺮد و در اﯾﻦ ﻣﺪت در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ
ﺻﻠﯿﺒﯽھﺎ در ﻃﺒﺮﯾﻪ و ﺻﻮر و ﺑﯿﺮون ﭘﯿﮑﺎر ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی وی ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺳﭙﺲ
ﺻﻠﯿﺒﯽھﺎ را در »ﺣﻤﺺ« ﺳﺨﺖ درھﻢ ﺷﮑﺴﺖ و ﻋﺪهای از ﺑﺰرﮔﺎن آنھﺎ را اﺳﯿﺮ ﻧﻤﻮد.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم »ﺑﻠﺪوﯾﻦ« ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺻﻠﺢ ﮐﺮد و ﻗﺮار داد ﺻﻠﺢ ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﺳﺎل ﻣﯿﺎن ﻃﺮﻓﯿﻦ
ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺳﭙﺲ ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ در ﻧﯿﻤﻪی ﺳﺎل  ۵۷۶ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ .ﯾﮏ ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ در ﻣﺼﺮ
ً
ﺑﺴﺮ ﺑﺮد و ﺳﺮﮔﺮم ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻧﻘﺸﻪ ﺟﻨﮓ آﯾﻨﺪه و ﺗﮫﯿﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﮐﺎر ﺑﻮد ،ﺿﻤﻨﺎ ﺑﻪ ﺣﮑﺎم ﺧﻮد
در ﺳﻮرﯾﻪ ھﻢ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را آﻣﺎده ﺳﺎزﻧﺪ.
آﻧﮕﺎه در ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺎه ﻣﺤﺮم ﺳﺎل  ۵۷۸ھـ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوھﺎ و ﺳﺮﺑﺎزان ﺧﻮد از ﻗﺎھﺮه ﺑﻪ ﻋﺰم
ﺟﻨﮓ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ،اﯾﻦ آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ وی ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ را ﺗﺮک ﮔﻔﺖ و دﯾﮕﺮ
ﺑﺮﻧﮕﺸﺖ.
ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﭼﮫﺎر ﺳﺎل دﯾﮕﺮ را در ﺷﺎم ﮔﺬراﻧﯿﺪ ،و در اﯾﻦ ﻣﺪت ﮐﻠﯿﻪ اﯾﺎﻻت
و ﭘﺎﯾﮕﺎهھﺎی ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ﺟﺰﯾﺮه را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف آورد و ﺑﺮ ﻣﻮﺻﻞ و دﯾﺎر ﺑﮑﺮ اﺳﺘﯿﻼ ﯾﺎﻓﺖ.
ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺣﮑﻤﺮان ﺣﻠﺐ ﻧﯿﺰ ﺷﮫﺮ را در اﺧﺘﯿﺎر او ﮔﺬاﺷﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ وی
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻮد را در ﻣﻄﯿﻊﺳﺨﺘﻦ ﮐﻠﯿﻪ ﻗﻠﻤﺮو ﺟﺰﯾﺮه ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎزد و ﺟﺒﮫﻪ دﻓﺎﻋﯽ
ﺷﻤﺎل را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ و ھﻤﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻣﻦ درآورد.
اﻋﻼم ﺟﻬﺎد ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ و ﻓﺘﻮﺣﺎت درﺧﺸﺎن او

ﻋﻼﺋﻢ ﺟﻨﮓ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮔﺸﺖ ،ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﺄﻣﻮراﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ و ﺳﻮرﯾﻪ
و ﺟﺰﯾﺮه اﻋﺰام داﺷﺖ ،ﺗﺎ ﻣﺮدم را ﺑﺮای ﺟﮫﺎد ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﻣﺠﮫﺰ و آﻣﺎده ﺳﺎزﻧﺪ در اواﺧﺮ
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ﻣﺤﺮم ﺳﺎل  ۵۸۳ھﺠﺮی ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺧﻮد از دﻣﺸﻖ ﺧﺎرج ﺷﺪ و روی ﺑﻪ
» ُﺑﺼﺮی« ﻧﮫﺎد ﺗﺎ در آﻧﺠﺎ راه ﺑﺎزﮔﺸﺖ زاﺋﺮان ﺑﯿﺖ اﻟﻠﻪ را اﻣﻦ ﮐﻨﺪ.
زﯾﺮا ﺑﻪ وی ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ »رﯾﻨﻮدی ﺷﺎﺗﯿﻮن« ﺣﮑﻤﺮان ﮐﺮک )و ﺑﻪ رواﯾﺖ
اﺳﻼﻣﯽ ازﻣﺎط( در ﺻﺪد ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺣﺠﺎج اﺳﺖ .وی ﻗﺒﻼ در ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ
و در اﺛﻨﺎی ﺣﻤﻠﻪ زﻣﯿﻨﯽ و درﯾﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن داده ﺑﻮد ﺣﺠﺎج ﺑﯿﺖ اﻟﻠﻪ را ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ »ﻋﯿﺬاب« ﺑﻨﺪر ﻣﺼﺮی رﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﻣﺮد ھﺮ ﭘﯿﻤﺎن ﺻﻠﺤﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺴﺖ آن را ﻧﻘﺾ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ
ﻗﺴﻢ ﯾﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﮑﻤﺮان ﺣﯿﻠﻪﮔﺮ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد او را ﺑﻪ
ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ.
ھﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺣﺎﺟﯿﺎن ﻓﺮا رﺳﯿﺪ ،ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ »ﮐﺮک« و
»ﺷﻮﺑﮏ« رﺳﺎﻧﯿﺪ و اﻃﺮاف آن را اﺷﻐﺎل ﮐﺮد .ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺑﺮادرش ﻣﻠﮏ
ﻋﺎدل از راه »اﯾﻠﻪ« ﺳﺮ رﺳﯿﺪه ﺑﻪ وی ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪﻧﺪ .ﻧﯿﺮوھﺎی ﺷﺎم و ﺟﺰﯾﺮه ﻧﯿﺰ در ھﻤﺎن
اﺛﻨﺎ ﻓﺮا رﺳﯿﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﯿﺮوھﺎ در دﻣﺸﻖ ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻣﻠﮏ اﻓﻀﻞ ﭘﺴﺮ ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ
ﮔﺮد آﻣﺪﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺳﭙﺎه ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺮز »ﻋﮑﺎ« را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺷﻐﺎل و ﺗﺨﺮﯾﺐ آن
ﻣﻮرد ھﺠﻮم ﻗﺮار دادﻧﺪ ،و ﺑﺎ ﻗﺸﻮن ﻓﺮﻧﮓ و »ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﻣﻌﺒﺪ« و »اﺳﺒﺘﺎرﯾﻪ« در ﯾﮏ
ﺟﻨﮓ ﻣﮫﻤﯽ درﮔﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ .ﻓﺮﻧﮕﯿﺎن ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﻧﺪ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ،و ﺑﺴﯿﺎری از
آﻧﺎن ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪﻧﺪ .ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﻮاﺣﯽ ﻋﮑﺎ را ﺗﺼﺮف ﻧﻤﻮده و ﺑﺮ ﺑﺴﯿﺎری از ﻏﻨﺎﺋﻢ و
اﺳﯿﺮان دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.
ﺳﭙﺲ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻗﻮای ﭘﺴﺮش ﻣﻠﮏ اﻓﻀﻞ ﭘﯿﻮﺳﺖ و از اﺟﺘﻤﺎع دو
ﻟﺸﮑﺮ ﺳﭙﺎه ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ .ﺗﻮارﯾﺦ اﺳﻼﻣﯽ آن را ﺑﻪ دوازده ھﺰار ﺳﻮاره ﻧﻈﺎم و
ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻧﺒﻮھﯽ از داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﺮآورد ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﺧﻮد را ﻣﮫﯿﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوھﺎﯾﺶ راه ﺟﻨﻮب را ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ
و ﺑﻪ ﻃﺮف »ﻃﺒﺮﯾﻪ« رﻓﺖ و ﺑﺮ آن دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ ،ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺷﮫﺮ ﭘﻨﺎه ﺑﻪ ﻗﻌﻠﮥ آن ﺑﺮدﻧﺪ.
ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺮﻧﮕﯿﺎن را ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﮑﺸﺪ وﻟﯽ آنھﺎ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎﻣﺪﻧﺪ .او ﻧﯿﺰ
ﻃﺒﺮﯾﻪ را رھﺎ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻪ ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﮫﺮ ﺑﺮﮔﺸﺖ.
ﻓﺮﻧﮕﯿﺎن ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﭼﺸﻤﻪھﺎی آب را ﺧﺮاب ﮐﺮدﻧﺪ در دﺷﺘﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﻃﺒﺮﯾﻪ ﺑﻪ
اﻧﺘﻈﺎر رﺳﯿﺪن ﺳﭙﺎه ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﮔﺮد آﻣﺪﻧﺪ.
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ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم

در روز ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﮫﺎرم رﺑﯿﻊ اﻻول ﺳﺎل  ۵۸۳ھﺠﺮی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه
ﻓﺮﻧﮕﯿﺎن ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درآﻣﺪﻧﺪ .ﺳﭙﺎه ﻓﺮﻧﮕﯿﺎن ﻗﺮﯾﺐ ﭘﻨﺠﺎه ھﺰار ﺟﻨﮕﺠﻮ ﺑﻮد.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ آنھﺎ را »ﺟﯽ دی ﻟﻮﺳﻨﯿﺎن« ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس و »ﭘﺮﻧﺲ رﯾﻨﻮدی
ﺷﺎﺗﯿﻮن« ﺣﮑﻤﺮان ﮐﺮک و »ﮐﻨﺖ رﯾﻤﻮن« ﺣﮑﻤﺮان ﻃﺮاﺑﻠﺲ و ﺳﺮان ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﻣﻌﺒﺪ و
اﺳﺘﺒﺎرﯾﻪ ﺑﻪ ﻋﮫﺪه داﺷﺘﻨﺪ.
ﻣﻘﺼﻮد ﻓﺮﻧﮕﯿﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﭙﺎه اﺳﻼم را از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻃﺒﺮﯾﻪ و ﺗﺼﺮف ﻗﻌﻠﮥ آن ﻣﺎﻧﻊ
ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺟﮫﺖ روی ﺑﻪ ﻃﺒﺮﯾﻪ ﻧﮫﺎدﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﻠﯽ را ﮐﻪ دارای آب ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ
آورﻧﺪ .ﺳﭙﺎه اﺳﻼم راه را ﺑﺮ آنھﺎ ﮔﺮﻓﺖ و دو ﻟﺸﮑﺮ ﺑﻪ ﺟﺎن ھﻢ اﻓﺘﺎدﻧﺪ .ﭘﯿﮑﺎر ﺳﺨﺘﯽ
درﮔﺮﻓﺖ ،ﺻﻠﯿﺒﯽھﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ ﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ وﻟﯽ ﮐﻔﻪی ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭼﺮﺑﯿﺪ ،و
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻓﺮﻧﮕﯿﺎن را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﻨﻨﺪ .ﻓﺮﻧﮕﯿﺎن ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﭘﻨﺎه ﺑﻪ ﺗﻠﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﻗﺮﯾﻪ »ﺣﻄﯿﻦ«
ً
ﺑﺮدﻧﺪ .ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ آنھﺎ ﺻﻒ ﺑﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺠﺪدا ﻧﺒﺮد ﺳﺨﺘﯽ درﮔﺮﻓﺖ.
ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﻓﺮﻧﮕﯽ ﮐﻪ ﭘﻨﺎه ﺑﻪ ﺗﻞ ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺳﺨﺖ از ﺧﻮد دﻓﺎع ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﭼﻨﺪ ﺑﺎر
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﻋﻘﺐ زدﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﻧﺪ و ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪﻧﺪ
ﺳﺮﺑﺎزان اﺳﻼم ﺑﻪ ﺧﯿﻤﮥ ﭘﺎدﺷﺎه آنھﺎ و ﺻﻠﯿﺐ ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻧﺎم )ﺻﻠﯿﺐ ﺻﻠﺒﻮت( ﮐﻪ ﻋﻘﯿﺪه
داﺷﺘﻨﺪ ﭘﺎرهای از ﭼﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ را ﺑﺮ آن دار زدﻧﺪ در آﻧﺴﺖ ،دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.
ﺳﺎﯾﺮ اﻣﺮا و ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﻓﺮﻧﮓ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ھﻤﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس ،و رﯾﻨﻮدی
ﺷﺎﺗﯿﻮن ،و ﺳﺮﮐﺮدۀ اﺳﺘﺒﺎرﯾﻪ و ﻋﺪه زﯾﺎدی از ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،اﺳﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ .اﻣﺮا و
اﺳﯿﺮان را ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪ ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ آوردﻧﺪ .ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد رﯾﻨﻮدی ﺷﺎﺗﯿﻮن )ﯾﺎ
ﭘﺮﻧﺲ ارﻧﺎط( را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﺬر ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و ﭘﺎداﺷﯽ ﺑﺮای ﺣﯿﻠﻪھﺎی ﻣﮑﺮر
ﺳﻮء او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﺮ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
او ،و ﺟﺴﺎرتھﺎی وی در راھﺰﻧﯽ ﺣﺠﺎج و ﻗﺼﺪ ِ
ﺷﮑﺴﺖ ﻓﺮﻧﮕﯿﺎن ﻓﺘﺢ ﺑﺰرگ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ از زﻣﺎن آﻣﺪن ﺻﻠﯿﺒﯽھﺎ ﺑﻪ ﺷﺮق ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﻧﺪاﺷﺖ.
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﮑﺴﺖ ﻓﺮﻧﮕﯿﺎن و ﻣﺘﻼﺷﯽﺷﺪن ﻗﻮای آنھﺎ ،ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻃﺒﺮﯾﻪ رﻓﺖ و
ﻗﻠﻌﻪ آﻧﺠﺎ را ﺑﺎ اﻣﺎنﺧﻮاﺳﺘﻦ ﻣﺪاﻓﻌﺎﻧﺶ ﻣﺘﺼﺮف ﺷﺪ ،ﺳﭙﺲ آھﻨﮓ ﻋﮑﺎ ﻧﻤﻮد .ﻣﺮدم ﻋﮑﺎ
ﻧﯿﺰ از ﺷﮫﺮ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ و اﻣﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ .ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در روز ﺟﻤﻌﻪ اول ﺟﻤﺎدی اﻻوﻟﯽ
وارد ﻋﮑﺎ ﺷﺪﻧﺪ و اوﻟﯿﻦ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻊ را ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﻓﺮﻧﮕﯿﺎن آﻣﺪه ﺑﻮد ﺑﺮﮔﺰار
ﮐﺮدﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ ﺷﮫﺮ را ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪش ﻣﻠﮏ اﻓﻀﻞ ﺳﭙﺮد.
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ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺷﮫﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻧﺎﺻﺮه ،ﻗﯿﺴﺎرﯾﻪ ،ﺣﯿﻔﺎ ،ﺻﻔﻮرﯾﻪ و ﻏﯿﺮه
اﺳﺘﯿﻼ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻤﺎل روی آورد و ﺻﯿﺪا و ﭘﺲ از آن ﺑﯿﺮوت
را ﺗﺼﺮف ﻧﻤﻮد – اﯾﻦ ﺗﺤﺮﮐﺎت ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪاﻧﻪ در ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﻣﺎه اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ،-ﺳﭙﺎھﯿﺎن
او ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﯿﻠﯽ درآﻣﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ را در ﺳﺮ راه ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺮد .ﺳﺎﯾﺮ اﻣﺮای
ﻓﺮﻧﮓ ﻧﯿﺰ در ﻧﻘﺎط دﯾﮕﺮ ﺑﺎ اﺿﻄﺮاب و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮدﻧﺪ.
ﻓﺘﺢ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس

ﻣﻨﻈﻮر ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ از ﺟﻨﮓ ﺑﺰرگ ﺧﻮد ﻗﺒﻞ از ھﺮﭼﯿﺰ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس را
ﻣﺴﺘﺮد ﺑﺪارد و ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺻﻠﯿﺒﯽ را رﯾﺸﻪﮐﻦ ﺳﺎزد ،و ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن اﻗﻠﯿﻢھﺎی اﻣﭙﺮاﻃﻮری
ﻣﺼﺮ را ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ .ﺑﺪاﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺟﻨﮓ ﺻﻠﯿﺒﯽ ﺑﻮد ،و ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺎدی،
وی در اﻧﺪﯾﺸﻪی ﺟﮫﺎد ﻣﻘﺪس و ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺳﻼم در ﺑﺮاﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ ﺑﻮد.
او ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﺷﮑﺴﺖ ﻓﺮﻧﮕﯿﺎن در ﺣﻄﯿﻦ ،ﺻﻔﻮف آنھﺎ را درھﻢ رﯾﺨﺘﻪ و ﻧﯿﺮوی
آﻧﺎن را ﻣﺘﺰﻟﺰل ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺮوزی ﺧﻮد را اداﻣﻪ دھﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﮫﺎﺋﯽ ﻧﺎﺋﻞ
ﮔﺮدد.
ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺧﻮد ﻋﺎزم »ﻋﺴﻘﻼن« ﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﻘﻮط ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس را از
ﻧﺎﺣﯿﮥ درﯾﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ آن را در ﺧﺸﮑﯽ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻧﻤﻮد ،و ﺑﺎ ﻣﻨﺠﻨﯿﻖ ﻣﺤﮑﻢ
درھﻢ ﮐﻮﺑﯿﺪ ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در آﺧﺮ ﺟﻤﺎدی اﻟﺜﺎﻧﯽ ) ۵ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل  (۱۱۸۷ﻣﺮدم ﺷﮫﺮ
اﻣﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺳﭙﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﮫﺮھﺎ و دژھﺎی ﻣﺠﺎور را اﺷﻐﺎل ﻧﻤﻮد و از آﻧﺠﺎ رواﻧﻪ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس
ﺷﺪ .ﻗﺒﻼ ﺳﻔﺎرش ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺎوﮔﺎن ﻣﺼﺮی وارد آبھﺎی ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﺎوﮔﺎن
ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺣﺴﺎم اﻟﺪﯾﻦ ﻟﺆﻟﺆ ﺣﺎﺟﺐ ﮐﻪ در آن ﻋﺼﺮ ﯾﮑﯽ از ﺷﺠﺎعﺗﺮﯾﻦ و ﻣﺎھﺮﺗﺮﯾﻦ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن درﯾﺎﻧﻮرد ﺑﻮد ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درآﻣﺪﻧﺪ .آبھﺎی ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،و راه
را ﺑﺮ ﺳﻔﺎﯾﻦ ﺟﻨﮕﯽ ﻓﺮﻧﮓ ﮐﻪ در ﺻﺪد ﺑﻮد ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮد ،ﺑﺴﺘﻨﺪ.
ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ در ﻧﯿﻤﮥ ﻣﺎه رﺟﺐ ﺳﺎل  ۵۸۳ھـ ) ۲۰ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ۱۱۸۷م( ﺑﺎ ﺳﭙﺎھﯿﺎن
ﺧﻮد در ﺗﭙﻪھﺎی ﻣﺸﺮف ﺑﺮ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس ﻗﺮار داﺷﺖ .ﺷﮫﺮ از اﻧﺒﻮه ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﮐﻪ از
ﺳﺎﯾﺮ ﺷﮫﺮھﺎی ﻓﺘﺢ ﺷﺪه ﺑﻪ آﻧﺠﺎ روی آورده ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺗﺼﻤﯿﻢ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﻮا از آن
دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻮج ﻣﯽزد.
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ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم

ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دﻓﺎع از ﺷﮫﺮ را ﺳﺎزﻣﺎن داده ﺑﻮد »ﺑﺎﻟﯿﺎن دی اﺑﻠﯿﻦ« ﺟﻨﮕﺠﻮی ﻣﺸﮫﻮر ﺑﻮد
ﮐﻪ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺑﻄﺮﯾﮏ ﺑﺰرگ اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﻣﯽﮐﺮد .ھﯿﭽﯿﮏ از اﻣﺮای ﻓﺮﻧﮓ در ﺷﮫﺮ
ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،و ﺟﺰ ﻣﻠﮑﻪ »ﺳﯿﺒﯿﻞ« ھﻤﺴﺮ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﯿﺮ »ﺟﯽ دی ﻟﻮﺳﻨﯿﺎن« ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮد.
ﺗﻮارﯾﺦ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺷﮫﺮ زﯾﺎد ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،و ﻓﻘﻂ از اﻧﺒﻮه زﻧﺎن و ﭘﯿﺮان و
ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻮج ﻣﯽزد!!
ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ اﻃﺮاف ﺷﮫﺮ ﻣﻘﺪس را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮد .او ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ از اﺳﺘﺤﮑﺎﻣﺎت ﺷﮫﺮ و
ﮐﺜﺮت ﻣﺪﻓﻌﺎن آن آ ﮔﺎه ﺑﻮد .وی ﺷﮫﺮ را ﺑﺎ ﻣﻨﺠﻨﯿﻖھﺎ ﺳﺨﺖ درھﻢ ﮐﻮﺑﯿﺪ .ﻓﺮﻧﮕﯿﺎن ھﻢ
ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ و از ﺑﻠﻨﺪی دﯾﻮارھﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را درھﻢ ﻣﯽﮐﻮﺑﯿﺪﻧﺪ و ﺟﻨﮕﯽ ﺳﺨﺖ آﻏﺎز
ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﻓﺮﻧﮕﯽ ﮔﺎھﯽ از ﺷﮫﺮ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﻧﺒﺮدھﺎی ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯿﺎن آنھﺎ و
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺣﻤﻼت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﮫﺮ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺷﺪه ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﺮدﻧﺪ
و ﺑﺎ ﺷﺪت ھﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آن را در ھﻢ ﮐﻮﺑﯿﺪﻧﺪ ،و در آﺧﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﻮار را ﻧﻘﺐ
ﺑﺰﻧﻨﺪ.
ھﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﻓﺮﻧﮕﯿﺎن ﻣﻮﻗﻊ را ﺧﻄﺮﻧﺎک دﯾﺪﻧﺪ ،ھﯿﺌﺘﯽ را از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﻮد ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ﺗﺎ از
ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ اﻣﺎن ﺑﺨﻮاھﺪ .ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ ﻧﺨﺴﺖ اﻣﺎن آنھﺎ را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ ،و ﺑﻪ آنھﺎ ﯾﺎدآور
ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن آنھﺎ ھﻨﮕﺎم ﻓﺘﺢ ﺷﮫﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﻏﺎﻓﻞﮔﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و ھﺰاران
ﻧﻔﺮ از ﮔﻮﺷﻪﮔﯿﺮان آنھﺎ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ ،و آنھﺎ را ﺑﯿﻢ داد ﮐﻪ ھﻢ اﮐﻨﻮن او ﻧﯿﺰ
ھﻤﺎن ﻋﻤﻞ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺎن اﻧﺠﺎم ﺧﻮاھﻨﺪ داد.
ً
در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم »ﺑﺎﻟﯿﺎن« ﻣﺪاﻓﻊ ﺷﮫﺮ ﺷﺨﺼﺎ ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ رﻓﺖ و ﺑﻪ او
ھﺸﺪار داد ﮐﻪ اﮔﺮ اھﺎﻟﯽ ﺷﮫﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺟﺎﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﻨﻨﺪ ،آنھﺎ – ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮﻧﮕﯿﺎن ﮐﻠﯿﻪ
ﮐﻮدﮐﺎن و زﻧﺎن ﺧﻮد را ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ و ﺗﻤﺎم ﮐﺎﻻھﺎ و اﻣﻮال را آﺗﺶ زده و ﻣﺴﺠﺪ ﺻﺨﺮه و
ﻣﺴﺠﺪ اﻗﺼﯽ را وﯾﺮان ﺳﺎﺧﺘﻪ و ھﻤﮕﯽ اﺳﯿﺮان ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ھﺰار ﺗﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺸﺖ.
ﺳﭙﺲ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ھﻤﻪ ﺟﺎ ﻣﺄﯾﻮس و ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺮگ آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ از ﺷﮫﺮ
ﺑﯿﺮون آﻣﺪه و ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﯽﺟﻨﮕﻨﺪ .در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺼﻠﺤﺖ دﯾﺪ ﮐﻪ اﻣﺎن
اھﺎﻟﯽ را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ ،و ﻓﺮﻧﮕﯿﺎن ﺷﮫﺮ را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮط ﮐﻪ اﻣﻼﮐﺸﺎن ﻣﺼﻮن
ﺑﻤﺎﻧﺪ و آنھﺎ ﺣﮑﻢ اﺳﯿﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﮫﻞ روز ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻓﺪﯾﻪ ﺧﻮد را

ّ
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آزاد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ھﺮ ﻣﺮدی ده دﯾﻨﺎر و ھﺮ زﻧﯽ ﭘﻨﺞ دﯾﻨﺎر و ھﺮ ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ و
دﺧﺘﺮﺑﺠﻪای ﯾﮏ دﯾﻨﺎر ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در روز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ھﻔﺘﻢ ﻣﺎه رﺟﺐ ﺳﺎل  ۵۸۳ھـ ﺑﺎ ﻧﻈﻢ و ﺷﺎدی وارد
ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس ﺷﺪﻧﺪ .آن روز ،روز ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻮد .ھﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮﭼﻢھﺎی اﺳﻼﻣﯽ در ﺑﻠﻨﺪی
دﯾﻮارھﺎی ﺷﮫﺮ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺷﺪ ،و ﺻﻠﯿﺐ را از ﺑﺎﻻی ﻗﺒﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺻﺨﺮه ﭘﺎﺋﯿﻦ آوردﻧﺪ ،و
ﻣﺴﺠﺪ اﻗﺼﯽ و ﻣﺴﺠﺪ ﺻﺨﺮه را از وﺟﻮد ﻣﺠﺴﻤﻪھﺎ و ﺻﻠﯿﺐھﺎ ﭘﺎک ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ در ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻓﺪﯾﻪ ﻧﮫﺎﯾﺖ ﻣﺴﺎﻣﺤﻪ را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد .و ﺟﺰ اﻧﺪﮐﯽ ﭼﯿﺰ از
آن را وارد ﺧﺰاﻧﻪ ﺧﻮد ﻧﮑﺮد .آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﻠﮑﻪ و دﯾﮕﺮ زﻧﺎن اﻣﺮای ﻓﺮﻧﮓ اﺟﺎزه داد ﮐﻪ ﺑﺪون
ﭘﺮداﺧﺖ ﻓﺪﯾﻪ ﺑﺎ ﻧﺪﯾﻤﻪھﺎی ﺧﻮد ﺷﮫﺮ را ﺗﺮک ﮔﻮﯾﻨﺪ.
اﺑﻦ اﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﻨﮕﺎم ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﮫﺮ ﻏﯿﺮ از زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ﺷﺼﺖ ھﺰار ﻣﺮد ﺳﻮاره و
ﭘﯿﺎده وﺟﻮد داﺷﺖ .ورود ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس ﺑﺎ اﯾﻦ وﺿﻊ ﺻﻠﺤﺠﻮﯾﺎﻧﻪ و ﭘﯿﺮاﺳﺘﻪ
از ارﺗﮑﺎب ﻣﻌﺼﯿﺖ و ﺧﻮنرﯾﺰی ،ﺻﻔﺤﻪای ﻧﻮراﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم اﻓﺰوده ﺷﺪ .و
ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﺻﻠﯿﺒﯽھﺎی ﻓﺮﻧﮓ ھﻨﮕﺎم ورود ﺑﻪ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس در ﺳﺎل  ۱۰۹۹م از ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی و
ﮔﻨﺎه و ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺗﻨﺎﻗﺾ ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺖ.
ﻋﻤﺎد اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ ﮐﺎﺗﺐ ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺷﺎھﺪ ﻓﺘﺢ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺑﺎرﻋﺎم ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ را در روز ﺑﻌﺪ از ﻓﺘﺢ ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺷﺮح ﻣﯽدھﺪ:
»ﺳﻠﻄﺎن ﺑﺮای ﺗﮫﻨﯿﺖﮔﻔﺘﻦ ،و ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺰرﮔﺎن اﺳﻼم و اﻣﺮا و ﻋﻠﻤﺎء ﺟﻠﻮس ﮐﺮد .او ﺑﺎ
ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻮاﺿﻊ و وﻗﺎر در ﺑﯿﻦ ﻓﻘﮫﺎ و اھﻞ ﻋﻠﻢ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد .ﻧﻮر از رﺧﺴﺎرش ﻣﯽدرﺧﺸﯿﺪ و
آرزوﯾﺶ ﺑﺎ آن ﭘﯿﺮوزی ﺑﺰرگ ﺑﺮآورده ﺷﺪه ﺑﻮد.
در ﺑﻪ روی ھﻤﻪ ﮐﺲ ﮔﺸﻮده ﺑﻮد ،و ﭘﺮده را ﺑﺮای ﻋﻤﻮم ﺑﺎﻻ زده ،و ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ را ھﻤﻪ
ﻣﯽﺷﻨﯿﺪﻧﺪ .ﻗﺎرﯾﺎن ﻗﺮآن ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﺸﻐﻮل ،و ﺷﺎﻋﺮان اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﺷﻌﺮ
ﺳﺮﮔﺮم ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺮﭼﻢھﺎ در اھﺘﺰاز و ﻗﻠﻢھﺎ آﻣﺎدۀ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﮋده ﻓﺘﺢ ،ﭼﺸﻢھﺎ از ﻓﺮط
ﻣﺴﺮت و ﺷﻮق ﮔﺮﯾﺎن ،و ﻗﻠﺐھﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺘﺢ و ﭘﯿﺮوزی ﺧﺎﺷﻊ و زﺑﺎنھﺎ ﺑﻪ درﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ
دﻋﺎﮔﻮ ﺑﻮد«.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻓﺘﺢ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ

ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺟﻨﮓ » ِﺣﻄﯿﻦ« را ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪھﺎی ﺗﮑﺎندھﻨﺪه و ﻧﻘﺎط ﺣﺴﺎس ﺗﻤﺎم
ﺟﻨﮓھﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ ﺣﺘﯽ ﻧﺒﺮد »اﻟﻤﻨﺼﻮره« ﺑﺪاﻧﯿﻢ؛ زﯾﺮا اﯾﻦ ﺟﻨﮓ راه را ﺑﺮای اﺳﺘﺮداد
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ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم

ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس و ﺳﻘﻮط ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻻﺗﯿﻨﯽ ﺻﻠﯿﺒﯽ ھﻤﻮار ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﻮد
ﺳﺎل در ﻗﻠﺐ ﺷﺮق اﺳﻼم اﺳﺘﻘﺮار داﺷﺖ ،و ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ و ﻧﻈﺎﻣﺎت و ﻣﺪﻧﯿﺖ آن را ﺗﮫﺪﯾﺪ
ﻣﯽﮐﺮد.
وﺟﻮد اﯾﻦ دوﻟﺖ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ،ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی ﺑﺮای ﺣﻤﻼت ﻏﺮب و ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺗﺠﺎوزﮐﺎراﻧﮥ
ﻣﺘﻮاﻟﯽ آن ﺑﻮد .ﺳﻘﻮط آن ﻧﯿﺰ ﺿﺮﺑﺘﯽ ﺑﺮای ﺟﺒﮫﮥ ﺻﻠﯿﺒﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ آن دﯾﮕﺮ ﻗﺪ ﻋﻠﻢ
ﻧﮑﺮد ،و ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻨﺒﺶ ﺗﺎزهای از ﻋﺼﺒﯿﺖ و ﺗﺠﺎوز در ﻏﺮب ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺰ
ﺟﻨﮓ ﺳﻮم ﺻﻠﯿﺒﯽ را ﺳﺎزﻣﺎن داد ،وﻟﯽ ﺟﻨﮓ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻮج ﭘﯿﺮوزی را ﮐﻪ ﻧﺼﯿﺐ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﯾﮑﺴﻮزﻧﺪ ،و ﺳﭙﺎھﯿﺎن اﻧﮕﻠﯿﺲ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ و آﻟﻤﺎن ﮐﻪ ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن
آنھﺎ در اراﺿﯽ ﻣﻘﺪﺳﻪ ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﺎری از ﭘﯿﺶ ﻧﺒﺮد ،و ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻧﯿﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺖ
اﻟﻤﻘﺪس را ﻣﺴﺘﺮد دارد و ﺑﺮﺗﺮی ﭘﯿﺸﯿﻦ را ﺑﻪ ﺟﺒﮫﮥ ﺻﻠﯿﺒﯽھﺎ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ.
اﻣﺎ در ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ﺑﺎزﭘﺲﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس اﻧﻌﮑﺎﺳﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده داﺷﺖ ،و ﺑﺎ
ﺗﺤﺴﯿﻦ و ﺷﮑﺮﮔﺬاری و ﺣﻖﺷﻨﺎﺳﯽ ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺰرگ ﺑﻪ دﺳﺖ او اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
ﻣﻘﺮون ﺑﻮد.
ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را وﻗﻒ ﺟﮫﺎد و ﺣﻔﻆ اﺳﻼم و ﺷﺮق از ﺗﺠﺎوز ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن
ﻏﺮب ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ او ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖﺑﺨﺸﯿﺪن اﯾﻦ آرزوی ﺑﺰرگ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺸﺮق
اﺳﻼﻣﯽ را ﯾﮏﭘﺎرﭼﻪ ﮐﻨﺪ.
ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ در ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ھﺪف ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﻓﯿﻖ را ﯾﺎﻓﺖ .او ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺳﻌﯽ ﺧﻮد را
ﻣﺼﺮوف ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪان اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﺣﺪود ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮد ﻧﻤﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪی
اﺳﻼﻣﯽ را از ﮐﻮهھﺎی ﮐﺮدﺳﺘﺎن و ارﺗﻔﺎﻋﺎت آﺳﯿﺎی ﺻﻐﯿﺮ ﺗﺎ ﺻﺤﺮای ﻟﯿﺒﯽ ﻣﺘﺤﺪ ﺳﺎزد و
ﺑﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻮﺷﺶھﺎی ﯾﮑﭙﺎرﭼﮥ ﺧﻮد ﺻﻠﯿﺒﯽھﺎ و ﺗﺠﺎوز ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻏﺮب را ﻋﻘﺐ زﻧﺪ.
ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺮﮐﺐ از ﻣﺼﺮیھﺎ و ﺷﺎﻣﯽھﺎ و ﻋﺮبھﺎ و
ﮐﺮدھﺎ و ﺗﺮﮐﻤﺎنھﺎ و ﺗﺮکھﺎ و ﻏﯿﺮه در ﯾﮏ دﺷﺖ ﮔﺮد آﻣﺪﻧﺪ .ھﻤﮕﯽ ﯾﮏ اﻧﺪﯾﺸﻪ داﺷﺘﻨﺪ
و ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﻨﻈﻮر ﯾﻌﻨﯽ دﻓﺎع از اﺳﻼم و اراﺿﯽ و ﺗﻤﺪن آن ،ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ ﻗﮫﺮﻣﺎن اﺳﻼم ،ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﺎن ﺟﮫﺎن
اﺳﻼم اﺳﺖ .روح و ﻓﮑﺮ او ﺳﺮﺷﺎر از اﻧﺪﯾﺸﮥ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺟﺰ آن ﭼﯿﺰی
ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺖ .ھﯿﭻ اﻧﺪﯾﺸﮥ ﻗﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﻧﮋادی ﯾﺎ اﻗﻠﯿﻤﯽ او را از ﺟﮫﺎدی ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻮد ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﺳﺎﺧﺖ.

ّ
ﻧﺒﺮد ِﺣﻄﯿﻦ و اﺳﺘﺮداد ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس
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اﮔﺮ ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﮓھﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ در ﻇﺎھﺮ رﻧﮓ دﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ھﺠﻮم ﺑﻪ اﺳﻼم و ﻧﺎﺑﻮدی آن و اﻋﻼی ﺷﻌﺎر ﻧﺼﺮاﻧﯿﺖ ،اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ
اﯾﻮﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﮥ دﻓﺎع از اﺳﻼم و ﺣﻔﻆ اراﺿﯽ و ﻣﯿﺮاث اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﺟﻮﺷﯿﺪ ،و ﺑﻪ
ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮازات از ﻣﯿﺎنﺑﺮدن ﺟﻨﮓھﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﻄﺎﻣﻊ
اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻏﺮﺑﯽ در ﺷﺮق ﻧﯿﺰ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮاھﺪ داد.
ھﺮﮔﺎه ﻣﺎ ﺻﻔﺖ دﯾﮕﺮی ﻏﯿﺮ از ﺻﻔﺖ »اﺳﻼﻣﯿﺖ« را ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ ﯾﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎ و اھﺪاف وی و ﺟﮫﺎدش در راه ﺧﺪا ﺑﯿﺎﻓﺰاﺋﯿﻢ ،و ھﺮﮔﺎه او را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از
اﻧﮕﯿﺰهھﺎی ﻗﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﻧﮋادی ﯾﺎ اﻗﻠﯿﻤﯽ ﻧﺴﺒﺖ دھﯿﻢ در ﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﻗﮫﺮﻣﺎن ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ
ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﯾﻢ؛ زﯾﺮا او را از ﺷﮕﻔﺖﺗﺮﯾﻦ و ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ زﯾﺒﺎﺋﯽھﺎی ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﯿﺶ ﺟﺪا ﺳﺎﺧﺘﻪ
اﯾﻢ.
اﯾﻦ ﭘﯿﮑﺎر ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ آن را ﺷﻌﺎر زﻧﺪﮔﯽ و ﺟﮫﺎد ﺧﻮد ﻗﺮار داده
ﺑﻮد ،ﺑﺮ ﻣﺘﻔﮑﺮان ﻋﺼﺮ وی ﭘﻨﮫﺎن ﻧﻤﺎﻧﺪ .ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ »اﻟﺮوﺿﺘﯿﻦ« ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ
ﻣﺮگ وی ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :درﮔﺬﺷﺖ ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ
اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .دژھﺎ و ﻗﻠﻌﻪھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺷﮫﺮ و ﻣﻤﮑﻠﺖ و
دﻧﯿﺎی اﺳﻼم را ﭼﻨﺎن وﺣﺸﺘﯽ ﻓﺮو ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺧﺪا ﻧﻤﯽداﻧﺪ«.
دﯾﮕﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺷﻤﺸﯿﺮی ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺪا ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻮد در ﻏﻼف ﻓﺮو
رﻓﺖ .زﻣﯿﻦ از ﮐﻮھﯽ ﮐﻪ آن را از ﻧﺎﺑﻮدی ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﺮد ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺪ.
اﺳﻼم ﯾﺎور ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد و در ﻣﺮگ آن ﻗﮫﺮﻣﺎن ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ ﺳﻮﮔﻮار ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﺳﻼم ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮔﻢﮐﺮدهای ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮔﻤﺸﺪۀ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد«.
ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ در ﺑﯿﺴﺖ و ھﻔﺘﻢ ﻣﺎه ﺻﻔﺮ ﺳﺎل  ۵۸۹ھﺠﺮی ﺑﻪ ﺳﻦ ﭘﻨﺠﺎه و ﺷﺶ
ً
ﺳﺎﻟﮕﯽ وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ .او داﺋﻤﺎ در ﺣﺮﮐﺖ و ﺳﺮﮔﺮم ﺟﻨﮓ ﺑﻮد .ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ »ﺣﻄﯿﻦ«
ﻧﺰدﯾﮏ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل اﯾﻦ ﺟﻨﮓھﺎ ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ،و ھﻤﯿﻦ ﺟﻨﮓھﺎی ﻣﺪاوم ﻣﺰاج او را از
ﮐﺎر اﻧﺪاﺧﺖ و ﻗﻮاﯾﺶ را ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺮد .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﺧﻼل اﯾﻦ ﺳﻨﻮات ھﺮﭼﻨﺪ ﻣﺪت
ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ او ھﯿﭽﮕﺎه دﺳﺖ از ﺗﻌﻘﯿﺐ ھﺪف ﺧﻮد در ﭘﯿﮑﺎر ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﺑﺮ
ﻧﺪاﺷﺖ.
او در ﻣﻮﻗﻊ ﺟﻨﮓ ﻣﺮﺗﺐ در ﺑﯿﻦ ﺻﻒھﺎ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ و ﻟﺸﮑﺮش را ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﯿﺪان ﮐﺎر
زار ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺑﺮد و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﯽﮐﺮد ،و ﺑﺎ ﺟﺮأت و ﭘﯿﺸﺎھﻨﮕﯽ ﺧﻮد آﺗﺶ ھﻤﺖ و
ﺷﺠﺎﻋﺖ آنھﺎ را ﺷﻌﻠﻪور ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ.
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ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم

ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﭘﺎرهای از زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺻﻔﺎت ﭘﺎدﺷﺎھﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻮﺻﻮف ﺑﻮد .ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﺮدﺑﺎر و ﻣﺘﻮاﺿﻊ ﺑﻮد ،ﻟﺒﺎس و ﻏﺬاﯾﺶ ﺳﺎده و ﺑﺬل و ﺟﻮدش ﺑﯽاﻧﺪازه ﺑﻮد ،آﻧﭽﻪ را ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻣﯽآورد ﺻﺮف ﺟﮫﺎد و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮد ،ﭼﯿﺰی از ذﺧﺎﯾﺮ دﻧﯿﺎ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺎل
و ﮐﺎخ و ﻏﯿﺮه ﻧﯿﺎﻧﺪوﺧﺖ ،ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ درﮔﺬﺷﺖ ﻣﺎل و ﻣﻨﺎﻟﯽ از ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ
ﻧﮕﺬاﺷﺖ ،و ﺟﺰ ﯾﮏ دﯾﻨﺎر و ﭼﮫﻞ و ھﻔﺖ درھﻢ ﭼﯿﺰی از ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه در ﺧﺰاﻧﮥ او ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻣﺪ ،و ھﻤﯿﻦ ﻧﯿﺰ دﻟﯿﻞ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮ زھﺪ و ﭘﯿﺮاﺳﺘﮕﯽ و ﭘﺎﮐﯽ و ﺗﻮﺟﻪ او ﺑﻪ ﺣﻔﻆ
اﻣﻮال ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻮد.
ﺷﮫﺎﻣﺖ و ﺟﻨﮕﺠﻮﺋﯽ روﺷﻦﺗﺮﯾﻦ ﺻﻔﺎت اﯾﻦ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﺰرگ و ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪ ﺑﻮد .ﺻﻼح
اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺟﻨﮕﺎور اﺳﻼم ﺑﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ در آن ﻋﺼﺮ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻣﺼﺪاق ﺟﻨﮕﺎوری و
ﻣﺮداﻧﮕﯽ ﺑﻮد .ﺑﺴﯿﺎری اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺎد ﮐﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﺮداﻧﮕﯽ وی را ﺑﺮ آن ﻣﯽداﺷﺖ ﮐﻪ
دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد از ﻓﺮﻧﮕﯿﺎن ﺻﻠﯿﺒﯽ را ﻣﻮرد ﻋﻔﻮ ﻗﺮار دھﺪ و آنھﺎ را آزاد ﺳﺎزد ،و ﺑﻪ ﺷﺮف
و ﭘﯿﻤﺎنھﺎی آنھﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﺪ .وﻟﯽ آنھﺎ ﮔﺬﺷﺖ و ﻣﺮداﻧﮕﯽ او را ﺑﺎ ﻧﻘﺾ ﻋﮫﺪ و از
ﺳﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ،ﺟﺒﺮان ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ!
دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﺮﻧﮕﯿﺎن ﻣﺪاﻓﻊ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس را ﻣﻮرد ﻋﻔﻮ ﻗﺮار داد و از رﯾﺨﺘﻦ
ﺧﻮن آنھﺎ ﺧﻮدداری ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺧﻮد را آزاد ﺳﺎزﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺻﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻟﻮد ﺷﮫﺎﻣﺖ و ﻣﺮداﻧﮕﯽ ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻮد ،از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺻﻔﺎت ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ
وی و روﺷﻨﺘﺮﯾﻦ آنھﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻧﯽ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ اﺳﺖ.
و اﻣﺎ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس اﻣﺮوز

آﯾﺎ ﻣﺎ ﻧﯿﺎزی دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﺗﺎرﯾﺦ دردﻧﺎک ﮔﺬﺷﺘﻪ ،در ﻋﺼﺮ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ دوﻟﺖ
ﻏﺎﺻﺐ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در اراﺿﯽ ﻣﻘﺪﺳﻪ و در ﻗﻠﺐ دﻧﯿﺎی ﻋﺮب و اﺳﻼم ،از ﺳﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ؟
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻻﺗﯿﻨﯽ ﺻﻠﯿﺒﯽ ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ دﯾﺪﯾﻢ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺧﺘﻼف دوﻟﺖھﺎی اﺳﻼﻣﯽ و
ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ و دﺷﻤﻨﯽ آنھﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻮد .وﻟﯽ ھﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺘﺤﺪه اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ
ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد آنھﺎ را ﻣﺘﺤﺪ ﺳﺎزد و در ﯾﮑﺠﺎ ﮔﺮد آورد ﺑﻪ دﺷﻤﻦ ﻣﺸﺘﺮک
ﺧﻮد ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺻﻠﯿﺒﯽھﺎ از درﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺘﺤﺪه اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺎﺗﻮان
ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،ﺿﻌﻒ آنھﺎ آﺷﮑﺎر ﺷﺪ و ﮐﺸﻮرﺷﺎن ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺠﺎوز و ﻏﺼﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد،

ّ
ﻧﺒﺮد ِﺣﻄﯿﻦ و اﺳﺘﺮداد ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس

٢٠٥

و اﻧﮕﯿﺰهھﺎی ﺗﻌﺼﺐ دﯾﻨﯽ آن را ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺑﺮد ،و اﻓﺴﺎﻧﻪھﺎی ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه آن را ﻓﺮو ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻮد ،از ﻣﯿﺎن رﻓﺖ.
ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻧﻈﯿﺮ اﯾﻦ ﺗﺸﺎﺑﻪ دھﺸﺖاﻧﮕﯿﺰ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﺣﺎدﺛﮥ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺑﺎر را در
اراﺿﯽ ﻣﻘﺪﺳﻪ ﺑﻮﺟﻮد آورد ،در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ .آﯾﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ دوﻟﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ
ﺷﮑﻞ ﺟﺪﯾﺪی از ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﺻﻠﯿﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ؟ دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ دوﻟﺖ ﺻﻠﯿﺒﯽ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻇﻠﻢ و ﺗﺠﺎوز ﭘﺎ ﺑﺮﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه ،و از ﺟﻨﮕﺠﻮﺋﯽ ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺖ ﻧﯿﺮو ﻣﯽﮔﯿﺮد و
اﻓﺴﺎﻧﻪھﺎی ﺧﺮاﻓﯽ دﯾﻦ ﯾﮫﻮد آن را ﻣﯽﭼﺮﺧﺎﻧﺪ ،و ﻣﺎﻧﻨﺪ دوﻟﺖ ﺻﻠﯿﺒﯽ ،از ﭘﺸﺘﯿﺎﺑﻨﯽ اﮐﺜﺮ
ﻣﻠﻞ اروﭘﺎ و اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﮐﻤﮏ و ﺗﺄﯾﯿﺪ آنھﺎ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻻﺗﯿﻨﯽ در ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس ﮐﻪ ﺟﻨﮓھﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ آن را ﺑﻮﺟﻮد آورد و
ﺻﻠﯿﺒﯽھﺎ از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اروﭘﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد ،و آنھﺎ را در ﻗﻠﺐ دﻧﯿﺎی ﻋﺮب و
ﻣﯿﺎن اﻣﯿﺮﻧﺸﯿﻦھﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ھﻢ و ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺮأی ﮐﻪ ﺗﺎ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻄﺮ ﺟﺪی ﻣﻌﻨﯽ اﺗﺤﺎد
را درک ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،و دﺷﻤﻨﯽھﺎ و ﺗﻔﺮﻗﮥ آنھﺎ ﺑﻪ دﺷﻤﻦ ﻏﺎﺻﺐ ﻣﯿﺪان داد ﮐﻪ در
اراﺿﯽ آنھﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﻮد و ھﺮ روز ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺗﺤﮑﯿﻢ و ﺗﻮﺳﻌﮥ ﭘﺎﯾﮥ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮد ﺑﯿﻔﺰاﯾﻨﺪ.
اﮔﺮ ﮔﺬﺷﺖ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ دو ﺳﺎﻧﺤﮥ اﺳﻒاﻧﮕﯿﺰ را در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﮫﺎن اﺳﻼم و ﻋﺮب ﻧﺸﺎن
داد ،ﻣﺎ ﻧﯿﺰ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﺗﺎرﯾﺦ را در ﭘﺪﯾﺪآوردن ﻋﻮاﻣﻞ و ﻓﺮﺻﺖھﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻧﺤﮥ
ﺟﺪﯾﺪ را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ ،و ﭘﺎﯾﻪھﺎی آن را در ھﻢ ﺑﮑﺸﻨﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ .ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ
ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻻﺗﯿﻨﯽ ﺻﻠﯿﺒﯿﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﺮد ،و زوال آن را ﺑﻪ ﺟﮫﺎﻧﯿﺎن اﻋﻼم داﺷﺖ) .(١

 -١ﺑﺮای ورقﺧﻮردن ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻋﺮب و ﯾﮫﻮد ﻻزم اﺳﺖ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر اﺳﻼم ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻋﺮب ﺻﻔﻮف
ﺧﻮد را ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺳﺎزﻧﺪ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻔﺮﻗﻪ و اﯾﺎدی ﻣﺮﻣﻮز اﺟﺎﻧﺐ را رﯾﺸﻪﮐﻦ ﮐﻨﻨﺪ ،و ھﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿﮥ دﻓﺎﻋﯽ و روح ﺳﻠﺤﺸﻮری ﺧﻮد ﺑﯿﻔﺰاﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد را از ھﺮ ﻟﺤﺎظ ﻣﺠﮫﺰ و ﻣﺘﺤﺪ و ﻣﻨﻈﻢ
ﻧﻤﻮده در ﺳﺎﯾﮥ وﺣﺪت و ﻗﺪرت و ﺗﻘﻮﯾﺖ روﺣﯿﻪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﮫﺪ اﺑﺮﻣﺮد ﻣﺠﺎھﺪ ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ اﯾﻮﺑﯽ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اراﺿﯽ ﻏﺼﺐﺷﺪۀ ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﺮد دارﻧﺪ و ﺑﺎ ﻋﻘﺐراﻧﺪن ﻏﺎﺻﺒﺎن ﯾﮫﻮد ،ﻟﮑﮥ ﻧﻨﮓ ﺷﮑﺴﺖ و
ﺧﻮاری ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﺸﻮﯾﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦھﺎ ھﻤﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ رھﺒﺮاﻧﯽ ﮐﺎردان و ﻻﯾﻖ اﻣﺜﺎل ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ روح ﻓﺪاﮐﺎری و ﺟﺎنﺑﺎزی و اﺳﻼﻣﯽ را در ﮐﺎﻟﺒﺪ ﻧﺤﯿﻒ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻋﺮب ﺑﺪﻣﻨﺪ ،و ﻣﻠﺖ ﻋﺮب و
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺠﺪ و ﻋﻈﻤﺖ دﯾﺮﯾﻦ ﺧﻮد ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪهی دﻧﯿﺎ را ﻓﺘﺢ ﮐﺮدﻧﺪ،
واﻗﻒ ﺳﺎزﻧﺪ .در آن روز اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﻮد ﻣﺴﺘﺮد ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﯾﺎری
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺷﺎھﺪ اﺳﺘﺮداد ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس ﻗﺒﻠﮥ اول ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﻮد.

ﻧﺒﺮد ﻣﻨﺼﻮره
) ٦٤٨ھـ  ١٢٥٠ -م(

ھﺮﭼﻨﺪ ﺟﻨﮓھﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ ﺻﻔﺤﻪای از ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﻼم اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﯽ
ﺻﻔﺤﻪای از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻠﯽ ﻣﺼﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .ﻣﺼﺮ ﻣﯿﺪان ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﺒﺮدھﺎی
ﺻﻠﯿﺒﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﻣﺼﺮ در ﻋﻘﺐراﻧﺪن ﺻﻠﯿﺒﯽھﺎ ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ
ﻗﺸﻮنھﺎی اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ،و ﺑﯿﺶ از ھﻤﻪ آنھﺎ ﺻﻠﯿﺒﯽھﺎ را درھﻢ ﮐﻮﺑﯿﺪه و از آنھﺎ
ﮐﺸﺘﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ ﺣﻤﻼت ﺻﻠﯿﺒﯽھﺎ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ آﺷﮑﺎری ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﺟﻨﮓ ھﻔﺘﻢ آنھﺎﺳﺖ .ﺻﻠﯿﺒﯽھﺎ از اﯾﻦ ﺟﮫﺖ ﻣﺼﺮ را ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار دادﻧﺪ ﮐﻪ آن را
ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ ﻣﻘﺪس ﺧﻮد ﻗﺮار دھﻨﺪ و ﻏﻨﯿﻤﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﻠﯿﺴﺎ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺟﻨﮓھﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﺧﻼل اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن درﮔﺮﻓﺖ و در »ﻧﺒﺮد
ﻣﻨﺼﻮره« ﺑﻪ اوج ﺧﻮد رﺳﯿﺪ و ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻗﺎﻃﻌﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ ،ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺑﺮای ﭘﺮﺗﺎب ﮔﻠﻮﻟﻪھﺎی
آﺗﺸﯿﻦ )آﺗﺶ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ( ﺑﻪ ﻃﺮف ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﺻﻠﯿﺒﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در دﯾﺪﮔﺎهھﺎی ﺗﺮﺳﻨﺎﮐﯽ اﻧﺠﺎم
ﮔﺮﻓﺖ و ﺧﺒﺮ اﻧﺘﺸﺎر آن ،ﺳﯿﺮ زﻣﺎن را دﮔﺮﮔﻮن ﺳﺎﺧﺖ.
ً
اﺧﺒﺎر آن از راه ﯾﮏ َﺳﻨﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻣﮫﻢ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی آن ﺷﺨﺼﺎ در ﮐﻠﯿﻪی
آن ﺟﻨﮓھﺎ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪ و در ﺳﭙﺎه ﻓﺮاﻧﺴﻪ دارای ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻮده ،ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ھﻤﺎن »ژان دیژواﻧﻔﯿﻞ« ﯾﮑﯽ از ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﺑﺰرگ ﻟﻮﺋﯽ ﻧﮫﻢ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه
ﺧﺎﻃﺮات ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ )ﺗﺎرﯾﺦ ﻟﻮﺋﯽ ﻣﻘﺪس( اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺧﺎﻃﺮاﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ آن از
زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻟﻮﺋﯽ ﻧﮫﻢ ﺳﺨﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،و از ﺟﻤﻠﻪ اﺧﺒﺎر ﺟﻨﮓ ھﻔﺘﻢ ﺻﻠﯿﺒﯽ و
ﺣﻮادث آن روز ﻣﺼﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ دﻗﺖ و ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺟﻨﮓ ھﻔﺘﻢ ﺻﻠﯿﺒﯽ در ﻣﺼﺮ ،در اﯾﺎم ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺢ ﭘﺴﺮ ﻣﻠﮏ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻟﻮﺋﯽ ﻧﮫﻢ ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ »ﻟﻮﺋﯽ ﻣﻘﺪس« اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد .اﯾﻦ ﺟﻨﮓ
ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺟﻨﮓھﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ ﺑﻮد ،اﯾﻦ ﺟﻨﮓ در واﻗﻊ ﺳﺮآﻏﺎز ﻓﺼﻞ ﺟﺪﯾﺪی از
ﻓﺼﻮل اﯾﻦ ﺟﻨﮓھﺎی وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﺑﻮد؛ زﯾﺮا ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻻﺗﯿﻨﯽ ﮐﻪ »ﮔﻮدﻓﺮدی ﺑﻮﯾﻮن« و
ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎﻧﺶ در ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﯿﺶ از ھﺸﺘﺎد و ھﺸﺖ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮل
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ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم

ﻧﯿﺎﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در زﯾﺮ ﺿﺮﺑﺎت ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ اﺑﺮﻣﺮد ﻣﺠﺎھﺪ ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ اﯾﻮﺑﯽ از
ﻣﯿﺎن رﻓﺖ ،و اراﺿﯽ ﻣﻘﺪﺳﻪ ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮو اﺳﻼم ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﺻﻠﯿﺒﯽھﺎ ﺑﻪ ﻗﻠﻌﻪھﺎی ﺧﻮد در
ﺳﺎﺣﻞ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺻﻠﯿﺒﯽھﺎ از ھﻨﮕﺎم ﺳﻘﻮط ﮐﺸﻮرﺷﺎن در ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻣﯿﺪان ﻧﺒﺮد را
ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﮑﺸﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﯿﺮوﺋﯽ ﮐﻪ ﺣﻤﻼت آنھﺎ را در ھﻢ ﮐﻮﺑﯿﺪ و ﻧﻘﺸﻪھﺎﺷﺎن را ﺧﻨﺜﯽ
ﮐﺮد ،ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎزﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در زﻣﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻠﮏ ﮐﺎﻣﻞ ﻗﺪم ﺑﻪ ﻣﺼﺮ
ﻧﮫﺎدﻧﺪ و ﺑﺮ ﺷﮫﺮ دﻣﯿﺎط ﻣﺴﻠﻂ ﺷﺪﻧﺪ ) ۶۱۵ھـ( وﻟﯽ ﺑﻌﺪ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﻧﺪ و ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ آن را
ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮐﺮدﻧﺪ.
از آن ﭘﺲ ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﯽ ﺳﺎل در ﮐﻤﺎل اﻣﻦ و آﺳﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻟﻮﺋﯽ
ﻧﮫﻢ ﺣﻤﻠﻪی ﺑﺰرگ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮد .ﻣﻨﻈﻮر از اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ روش ﺟﻨﮓھﺎی
ﺻﻠﯿﺒﯽ از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ اراﺿﯽ ﻣﻘﺪﺳﻪ ﻓﺘﺢ ﮔﺮدد .در واﻗﻊ اﯾﻦ ﺣﻤﻼت
ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ ﺟﻨﮓھﺎ ،رﻧﮓ ﺟﻨﮓ ﺻﻠﯿﺒﯽ داﺷﺖ.
ﻋﻠﺖ آن ھﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻟﻮﺋﯽ ﻧﮫﻢ را اﻧﮕﯿﺰهی دﯾﻨﯽ رﯾﺸﻪداری ﻓﺮو ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
اﻧﮕﯿﺰۀ او از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺸﺮق ﺗﻨﮫﺎ ﻣﻄﺎﻣﻊ دﻧﯿﻮی و ﺑﻪ ﻗﺪرترﺳﯿﺪن و ﻏﻨﯿﻤﺖ و ﭘﯿﺮوزی
ﻧﺒﻮد ﮐﻪ اﻣﺮا و ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﭘﯿﺶ از وی آن را ﻣﻨﻈﻮر داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺷﺘﺎب روی ﺑﻪ ﺷﺮق و
ﻣﺮزھﺎی ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﮫﺎدﻧﺪ ،ﺗﺎ اﻣﻮال و ﺑﺮدﮔﺎن ﻓﺮاوان ﺑﻪ ﭼﻨﮓ آورﻧﺪ و در
ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی ﺧﺮم و ﭘﺮ ﻧﻌﻤﺖ آن اﺳﺘﻘﺮار ﯾﺎﺑﻨﺪ.
آﻧﭽﻪ ﻟﻮﺋﯽ را وادار ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﮐﺮده ﺑﻮد ﻗﺒﻞ از ھﺮﭼﯿﺰ اﺷﺘﯿﺎق زﯾﺎد ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ
ﺑﻪ دﯾﻦ ﻣﺴﯿﺢ و اﻋﻼی آن و ﮔﺮﻓﺘﻦ اراﺿﯽ ﻣﻘﺪﺳﻪ از ﺗﺼﺮف اﺳﻼم ﺑﻮد .او ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﮥ
ﺷﺨﺺ ﺧﻮد و ﻋﻮاﻃﻒ ﺳﺮﺷﺎر دﯾﻨﯽ ﺗﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ داده ﺑﻮد ،ھﺮﭼﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ وی
ﭼﯿﺰی ﺟﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﻘﺎﺻﺪ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻧﺒﻮد.
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻟﻮﺋﯽ ﻧﻬﻢ در ﻣﺼﺮ

ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ »ﻟﻮﺋﯽ ﻧﮫﻢ« ﺑﺎ ﺳﭙﺎھﯿﺎن اﻧﺒﻮه ﺧﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ اﻣﺮای ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﺎ
ﺳﺮﺑﺎزان ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺶ ﺑﺎ وی ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺼﺮ آﻣﺪ ﺗﺎ ﺟﮫﺎد ﺻﻠﯿﺒﯽ را از ﺳﺮ ﮔﯿﺮد .اﯾﻦ
ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن زﻣﺴﺘﺎن را در »ﻗﺒﺮس« ﮔﺬراﻧﺪﻧﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻧﺎوﮔﺎن ﻋﻈﯿﻤﯽ روی ﺑﻪ ﻣﺼﺮ
ﻧﮫﺎدﻧﺪ و در  ۲۱ﺻﻔﺮ ﺳﺎل  ۶۴۷ھـ ﺑﻪ آبھﺎی ﻣﺼﺮ رﺳﯿﺪﻧﺪ.
در آن ھﻨﮕﺎم »ﻟﻮﺋﯽ ﻧﮫﻢ« ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻪای ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و

ﻧﺒﺮد ﻣﻨﺼﻮره
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در آن ﺳﻠﻄﺎن را ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻠﻞ ﻧﺼﺎرا ﺑﯿﻢ داده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮد و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﯿﮫﻮده اﺳﺖ.
ھﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ آﻣﺪن ﺻﻠﯿﺒﯽھﺎ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ رﺳﯿﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺑﺴﺘﺮ ﺑﯿﻤﺎری
ﺑﻮد ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎ ﻗﻮای ﺧﻮد از ﺟﻨﮓ ﺷﺎم ﺑﺮﮔﺸﺖ و در »اﺷﻤﻮم« واﻗﻊ در ﻧﺰدﯾﮏ
»دﻣﯿﺎط« ﻓﺮود آﻣﺪ .دﻣﯿﺎط ھﻤﺎن ﺷﮫﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺻﻠﯿﺒﯽھﺎ در ﺣﻤﻠﻪ اول ﺧﻮد آن را
اﺷﻐﺎل ﮐﺮدﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺢ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﮫﺪﯾﺪآﻣﯿﺰ ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮاﻧﺴﻪ را ﺧﻮاﻧﺪ ،ﻧﺎﻣﻪای ﺑﺎ اﻧﺸﺎء
ﮐﺎﺗﺐ ﻣﺸﮫﻮرش »ﺑﮫﺎء اﻟﺪﯾﻦ زھﯿﺮ« در ﺟﻮاب وی ﻧﻮﺷﺖ و ﺗﮫﺪﯾﺪش را ﺑﺎ ﺗﮫﺪﯾﺪ ﭘﺎﺳﺦ
ﮔﻔﺖ و از راھﯽ ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﯿﻢ داد.
ﺻﻠﯿﺒﯽھﺎ ﺑﻌﺪ از ورود ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻗﺪم ﺑﻪ ﺧﺸﮑﯽ ﻧﮫﺎدﻧﺪ و ﺑﺮ »دﻣﯿﺎط« و آﻧﭽﻪ در آن
ﺑﻮد ﺑﺪون ﻣﻘﺎوﻣﺖ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .ﭘﺎﺳﺪاران ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﮫﺮ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺐ ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ و
ﺳﻠﻄﺎن از اﯾﻦ ﮐﺎر زﺷﺖ ﻧﺎﺑﮫﻨﮕﺎم ﺳﺨﺖ ﻣﻨﻘﻠﺐ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺳﻠﻄﺎن ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺑﺴﺘﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻮد ﺑﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺧﻮد از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ »ﻣﻨﺼﻮره«
ﻣﺤﻠﻪای ﮐﻪ ﭘﺪرش ﻣﻠﮏ ﮐﺎﻣﻞ در ﻣﻮﻗﻊ ھﺠﻮم ﺻﻠﯿﺒﯿﺎن ﺑﻪ دﻣﯿﺎط در ﺳﺎل  ۶۱۵ھـ ،در
ﮐﻨﺎر »ﻧﯿﻞ« ﺑﻮﺟﻮد آورده ﺑﻮد ،ﺑﺮﮔﺸﺖ .ھﻤﺴﺮ ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺷﺠﺮة اﻟﺪر« )درﺧﺖ
در( ﻧﯿﺰ در ﮐﻨﺎر او ﺑﻮد.
اﯾﻦ زن ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه اھﺪاء ﺷﺪه ﺑﻮد از ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﻨﯿﺰ ﻋﺎدی ﺑﻪ ﺻﻮرت ھﻤﺴﺮ
ﺷﺮﻋﯽ ﺳﻠﻄﺎن درآﻣﺪ و در ﺳﺎﯾﻪی ھﻮش و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻮد ﮐﺎرش در درﺑﺎر ﺳﺨﺖ ﺑﺎﻻ
ﮔﺮﻓﺖ ،ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺎون ﺳﻠﻄﺎن و ﻃﺮف ﻣﺸﻮرت او ﺑﻮد.
ﺷﺠﺮة اﻟﺪر در آن ﻟﺤﻈﻪ ﺣﺴﺎس ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﯿﻤﺎر و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن
وی روح ﺷﺠﺎﻋﺖ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻣﯽدﻣﯿﺪ .ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺢ ﻓﺮﻣﺎن داد »ﻣﻨﺼﻮره« را ﺑﺮای
ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ دﺷﻤﻦ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺼﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب از ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻮاﺣﯽ
ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﺴﯿﺞ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ وارد ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﭙﺎه ﺳﻠﻄﺎن ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ.
ﻧﺎوﮔﺎن رودﺧﺎﻧﻪای ﻣﺼﺮ ﻣﺮﮐﺐ از ﮐﺸﺘﯽھﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﻧﯿﺰ در ﻧﯿﻞ ﭘﯿﺶ آﻣﺪﻧﺪ و ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺷﮫﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻓﺮﻧﮕﯿﺎن ھﻢ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را ﺗﺮک ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ،آﻣﺎده رﻓﺘﻦ
ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﯿﺎن ﭘﯿﺸﻘﺮاوﻻن ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻧﺒﺮدھﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ در ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﮔﺎھﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و زﻣﺎﻧﯽ
ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﭘﯿﺮوز ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ داﺷﺖ .در اﺛﻨﺎی اﯾﻦ ﻣﺪت ﺳﻠﻄﺎن
ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﯿﻤﺎر و ﺑﺴﺘﺮی ﺑﻮد و ھﺮ روز ﺣﺎﻟﺶ ﺑﺪﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺗﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺮ اﺛﺮ ﺷﺪت درد،
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ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم

در  ۱۵ﺷﻌﺒﺎن ﺳﺎل  ۶۴۷ھـ درﮔﺬﺷﺖ و ﭘﯿﺶ از ﻣﺮگ وﺻﯿﺖ ﮐﺮد ﻓﺮزﻧﺪش ﺗﻮراﻧﺸﺎه ﮐﻪ
از ﺟﺎﻧﺐ او در اﻗﻠﯿﻢ ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی وی ﺑﻪ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ.
وﻓﺎت ﺳﻠﻄﺎن در آن ﻟﺤﻈﺎت ﺣﺴﺎس ﺿﺮﺑﻪ ﺷﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻮد .وﻟﯽ ھﻤﺴﺮ
او »ﺷﺠﺮة اﻟﺪر« زﻣﺎم اﻣﻮر را ﻗﺒﻀﻪ ﮐﺮد و دﺳﺘﻮر داد ﻣﺮگ ﺳﻠﻄﺎن را ﭘﻨﮫﺎن دارﻧﺪ.
ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﻣﯿﺮ ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺰرگ ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﺷﺎه و ﺳﺎﯾﺮ اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﻗﺮار ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﺎرھﺎ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎدی ﺟﺮﯾﺎن ﯾﺎﺑﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﮔﻮﺋﯽ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﯿﺎﻓﺘﺎده اﺳﺖ ،ﺧﻮان ﻃﻌﺎم ﺳﻠﻄﺎن
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ در ﺟﺎی ﺧﻮد ﮔﺴﺘﺮده ﻣﯽﺷﺪ.
اﯾﻦ زن ﺷﯿﺮ دل ﻣﺘﻌﮫﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺎ ﮐﻠﯿﻪ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ و ﺗﺪﺑﯿﺮی ﮐﻪ دارد ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ
دﺷﻤﻦ ﺧﻮد را آﻣﺎده ﺳﺎزد و ﻣﯿﺪان ﺑﻪ دﺷﻤﻦ ﻣﺘﺠﺎوز ﻧﺪھﺪ ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ وﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎنھﺎﺋﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﮫﺮ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﻤﮫﻮر ﺑﻮد ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﺮد)  .(١ﺳﭙﺲ ﭘﻨﮫﺎن ﺑﺪن ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺑﻪ
ﻗﺎھﺮه ﺣﻤﻞ ﺷﺪ و در آﻧﺠﺎ دﻓﻦ ﮔﺮدﯾﺪ.
»ﺷﺠﺮة اﻟﺪر« ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﮫﺎرت زﯾﺎد اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد .از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺎﺻﺪی ﺑﻪ اﻗﻠﯿﻢ
ﺷﺮﻗﯽ ﻧﺰد »ﻣﻠﮏ ﻣﻌﻈﻢ« ﭘﺴﺮ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺘﻮﻓﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه
ً
»ﻣﻨﺼﻮره« ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﺿﻤﻨﺎ از ﺑﺰرﮔﺎن و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺳﻠﻄﺎن را ﻣﻼﻗﺎت
ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﮫﺎﻧﮥ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺴﯽ را ﺑﭙﺬﯾﺮد ،ﻋﺬر ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ!
در آن ﻣﻮﻗﻊ ﻓﺮﻧﮕﯿﺎن)  (٢ﻋﺰم ﺧﻮد را ﺟﺰم ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻨﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ از دﻣﯿﺎط ﺑﺮای
ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن رواﻧﻪی ﺟﻨﻮب ﺷﻮﻧﺪ.
ﮔﻮﯾﺎ آنھﺎ در ھﻤﺎن اوﻗﺎت ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن ﺧﻮد از وﻓﺎت ﺳﻠﻄﺎن ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ،و دﯾﺪﻧﺪ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای واردﺳﺎﺧﺘﻦ ﺿﺮﺑﺖ ﺑﺮ ﻣﺼﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ از
ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﮫﺮ »ﻓﺎرﺳﮑﻮر« راھﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﮐﺸﺘﯽھﺎی آنھﺎ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ
آنھﺎ در ﻧﯿﻞ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد .ﭘﯿﺸﻘﺮاوﻻن اﯾﺸﺎن در اواﺧﺮ ﺷﻌﺒﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺰدﯾﮏ
ﺷﺪﻧﺪ ،و ھﻤﮕﯽ در اواﺋﻞ رﻣﻀﺎن ﺳﺎل  ۶۴۷ھـ ﺑﻪ ﻣﺸﺮق »ﻣﻨﺼﻮره« رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﻣﯿﺎن آنھﺎ
و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،درﯾﺎی اﺷﻤﻮم ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮد.

ً
 -١در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺳﻄﺎن ﺧﻮد ﭘﯿﺶ از وﻓﺎﺗﺶ اﺣﺘﯿﺎﻃﺎ ﺗﻌﺪادی ﻓﺮﻣﺎن و ﻣﻨﺸﻮر را ﻣﮫﺮ و اﻣﻀﺎ
ﮐﺮده ﺑﻮد و ھﻢ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻏﻼﻣﺎن ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺳﮫﯿﻞ« ﻣﮫﺮ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎنھﺎ را ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﺮد.
 -٢ﺗﻮارﯾﺦ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻠﻤﻪی »ﻓﺮﻧﮓ« را ﺑﺮای ﺻﻠﯿﺒﯽ ﮐﻪ از ﻣﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اروﭘﺎ ﮔﺮد آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﮐﺎر
ﻣﯽﺑﺮد.

ﻧﺒﺮد ﻣﻨﺼﻮره
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ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﺋﯽ آنھﺎ در ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﺼﻮره ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽھﺎی ﺟﻨﮕﯽ
ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آنھﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﻮای اﺳﻼم ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﭙﺎھﯿﺎن اﺳﻼم در ﺷﺮق ﻣﻨﺼﻮره ﮔﺮد آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻗﺴﻤﺘﯽ ھﻢ در دﺷﺖ
ﻏﺮﺑﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ .ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﺟﻨﮓھﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﻣﯿﺎن ﻃﺮﻓﯿﻦ در ﺧﺸﮑﯽ و رود ﻧﯿﻞ
درﮔﺮﻓﺖ و ﭼﻨﺪ ھﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ،ﮔﺎھﯽ اﯾﻦ و زﻣﺎﻧﯽ آن ﺑﺮ دﯾﮕﺮی ﻏﻠﺒﻪ ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ و
از ھﺮدو ﻃﺮف ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ ﮐﺸﺘﻪ و اﺳﯿﺮ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﯿﺮان ﻓﺮﻧﮓ را ﺑﻪ ﻗﺎھﺮه ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ﺗﺎ روﺣﯿﻪ ﻣﻠﺖ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻓﺮﻧﮕﯿﺎن ﮐﻮﺷﺶ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آوردﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﻠﯽ ﺑﺮ روی درﯾﺎی اﺷﻤﻮم ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ ﺗﺎ از آن
ﺑﺮای ﻋﺒﻮردادن ﺳﺎﯾﺮ ﻧﯿﺮوھﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ
در ﻧﻄﻔﻪ ﺧﻔﻪ ﺷﺪ؛ زﯾﺮا ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ھﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎراﻧﯽ از ﮔﻠﻮﻟﻪھﺎی آﺗﺸﯿﻦ )آﺗﺶ
ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ( را ﮐﻪ از ﮐﺸﺘﯽھﺎی ﺟﻨﮕﯽ آنھﺎ در ﻧﯿﻞ رھﺎ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻃﺮف آﻧﺎن ﺑﺎرﯾﺪﻧﺪ ،و
ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه آنھﺎ را دﭼﺎر وﺣﺸﺖ و اﺿﻄﺮاب ﮐﺮدﻧﺪ.
در آن اوﻗﺎت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ راز ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﻦ ﺳﻼح ﻣﮫﻢ ﮐﻪ در ﺟﻨﮓھﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ ﻧﻘﺶ
ﺣﺴﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﮫﺪه داﺷﺖ ،ﭘﯽ ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﻣﺼﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﮫﺎرت ﺧﺎﺻﯽ در اﺳﺘﻌﻤﺎل
اﯾﻦ ﺳﻼح داﺷﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺳﻼح آﺗﺸﯿﻦ در ﺧﺸﮑﯽ روی ﭘﺎﯾﻪ و در درﯾﺎ از روی ﮐﺸﺘﯽھﺎی ﻣﺨﺼﻮص
ﺷﻠﯿﮏ ﻣﯽﺷﺪ .ﺷﻠﯿﮏ اﯾﻦ ﮔﻠﻮﻟﻪھﺎی آﺗﺸﯿﻦ ﻓﺮﻧﮕﯿﺎن را ﮔﯿﺞ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد و ﭼﻨﺪﯾﻦ ھﻔﺘﻪ
ﻧﻘﺸﻪی آنھﺎ را ﻧﻘﺶ ﺑﺮآب ﮐﺮد.
در ھﻤﺎن اوﻗﺎت ﻓﺮﻧﮕﯿﺎن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن ﺧﻮد ﯾﺎ ﺧﺎﺋﻨﺎن از وﺟﻮد ﻓﺮو
رﻓﺘﮕﯽھﺎﺋﯽ در درﯾﺎی اﺷﻤﻮم آ ﮔﺎھﯽ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و از ھﻤﺎﻧﺠﺎ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮده وارد ﻗﺴﻤﺖ ﻏﺮﺑﯽ
ﺷﺪﻧﺪ.
ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن آنھﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ »ﮐﻨﺖ دارﺗﻮا« ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه و ﯾﮏ ﺑﺎره ﺑﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮدﻧﺪ .در آﻏﺎز اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ »ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ« ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﮐﺸﺘﻪ
ﺷﺪ و ﭼﯿﺰی ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺳﭙﺎه ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ.
وﻟﯽ در ھﻤﯿﻦ ھﻨﮕﺎم ﮔﺎرد ﻧﮕﮫﺒﺎﻧﺎن ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺮﮐﺐ از دﯾﺎﻧﻮردان ﺑﺎ ﻣﺮدان زره ﭘﻮش
ﮐﻪ از ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن و ﻗﻮیﺗﺮﯾﻦ آنھﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺳﺮﮐﺮده ﺧﻮد »ﺑﯿﺒﺮس
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ﺑﻨﺪﻗﺪاری« ﺑﻪ ﻓﺮﻧﮕﯿﺎن ھﺠﻮم ﺑﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪ و ﺛﻤﺮﺑﺨﺶ ﺑﻮد .ﻓﺮﻧﮕﯿﺎن
ﺑﮫﺖزده ﺷﺪﻧﺪ و ﺻﻔﻮف آنھﺎ دﭼﺎر وﺣﺸﺖ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه آنھﺎ »ﮐﻨﺖ دارﺗﻮا« ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ و ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه )ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﻣﻌﺒﺪ( ﺑﻪ
ھﻼﮐﺖ رﺳﯿﺪﻧﺪ.
دﻟﯿﺮان آنھﺎ ﭘﯽ در ﭘﯽ ﺑﺮوی ھﻢ ﻣﯽرﯾﺨﺘﻨﺪ ،و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪهی ﺳﭙﺎه ﮐﻪ ﻣﺘﻼﺷﯽ ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ،ھﻨﮕﺎم ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎهھﺎی ﺧﻮد در ﮐﻨﺎر درﯾﺎی اﺷﻤﻮم ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ و ﭘﺮده
ﺷﺐ ﻣﯿﺎن دو ﻟﺸﮑﺮ ﺟﺪاﺋﯽ اﻧﺪاﺧﺖ .اﯾﻦ واﻗﻌﻪ در ﭘﻨﺠﻢ ذی اﻟﻘﻌﺪه ﺳﺎل  ۶۴۷ھـ روی
داد.
اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪی »ﻧﺒﺮد ﻣﻨﺼﻮره« ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺼﺮ و ﺟﻨﮓھﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ
ﺟﺎوﯾﺪان ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﻧﺒﻮد .ﺗﻘﺪﯾﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮﻧﮕﯿﺎن
ﺷﺎھﺪ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺧﻮد ھﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
»ﺷﺠﺮة اﻟﺪر« در آﻧﺠﺎ در ﻗﻠﺐ ﻟﺸﮑﺮ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﺟﺎی داﺷﺖ و ﺑﺎ ﺛﺒﺎت و ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ
ﺳﺮان ﺳﭙﺎه ﻣﺮاﻗﺐ ﻣﯿﺪان ﮐﺎرزار ﺑﻮد ،و ﺑﺎ ﺗﺪﺑﯿﺮ و ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺧﻮد آنھﺎ را راھﻨﻤﺎﺋﯽ
ﻣﯽﮐﺮد.
اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﺷﮕﻔﺘﯽھﺎی ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻈﺎرت و راھﻨﻤﺎﺋﯽ ﺳﺮاﺑﺎزن اﺳﻼم را در
آن ﻟﺤﻈﻪ دﺷﻮار ،زﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﺑﮕﯿﺮد .وﻟﯽ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺑﺎ ﻣﺼﺮ ھﻤﺮاه ﺑﻮد و در آن روز ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﻣﺼﺮ ﭘﯿﺮوز ﺷﺪ.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻄﺮ ﺟﺪی ﺑﺮﻃﺮف ﮔﺮدﯾﺪ ﻧﯿﺰ »ﺷﺠﺮة اﻟﺪر« ﻣﺪﺗﯽ ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﺎرھﺎ را زﯾﺮ
ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻠﮏ ﻣﻌﻈﻢ ﺗﻮراﻧﺸﺎه ﭘﺴﺮ ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺢ وارد ﺷﺪ.
ورود او ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ده روز ﭘﺲ از »ﻧﺒﺮد ﻣﻨﺼﻮره« اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد .در آن ﻣﻮﻗﻊ »ﺷﺠﺮة
اﻟﺪر« ﻣﺮگ ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺢ را ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر اﻋﻼم ﻧﻤﻮد و در ھﻤﺎن وﻗﺖ ﺳﻠﻄﺎن ﺟﺪﯾﺪ زﻣﺎم
اﻣﻮر را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ.
وﻟﯽ ﺳﻠﻄﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺎر ﺑﺰرگ زﻧﯽ را ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺎ اﺧﻼص و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻮد
دوﻟﺖ و وﺣﺪت ﻣﻠﺖ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ ،ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻧﺪاد و ﺣﻖﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﮑﺮد .زﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﯿﺶ از ھﺮ ﮐﺴﯽ در روی ﮐﺎرآﻣﺪن او ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮد و او را ﺑﻪ ﺗﺨﺖ ﭘﺪرش ﻧﺸﺎﻧﺪ.
ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﺣﻖﻧﺎﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﻮراﻧﺸﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺎدری ﺧﻮد اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻗﺪرت و ﻧﻔﻮذ
او وﺣﺸﺖ داﺷﺖ ،و ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ رواﺑﻂ اﯾﻦ دو ﺑﻪ زودی ﺑﻪ ﺗﯿﺮﮔﯽ ﮔﺮاﺋﯿﺪ.

ﻧﺒﺮد ﻣﻨﺼﻮره
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ﻣﻠﮏ ﻣﻌﻈﻢ ﺟﻮاﻧﯽ ﻋﺸﺮتﻃﻠﺐ و ﺧﻮشﮔﺬران ﺑﻮد .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺟﮫﺖ روش ﻧﺎﭘﺴﻨﺪﯾﺪه
ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از رﺟﺎل دوﻟﺖ را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺳﺎﺧﺖ و درﯾﺎﻧﻮردان اﻋﻀﺎء ﮔﺎرد ﭘﺪرش
را از ﮐﺎر ﺑﺮﮐﻨﺎر ﮐﺮد .ﺑﺰرﮔﺎن و ﺳﺮان ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻧﯿﺰ از وی ﮐﻨﺎره ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻓﺮﺻﺖ
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ او را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺳﺎزﻧﺪ.
در آن اﺛﻨﺎ ﻓﺮﻧﮕﯿﺎن در ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﻮد واﻗﻊ در ﮐﻨﺎر درﯾﺎی اﺷﻤﻮم ﮔﺮد آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و
ھﻤﮕﯽ در ﺣﯿﺮت و ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ .ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﯿﺰ در رود ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽھﺎی
ﻓﺮﻧﮕﯽ ﮐﻪ از دﻣﯿﺎط ﻣﯽآﻣﺪ ﺗﺎ ﺧﻮار ﺑﺎر ﺑﻪ آنھﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﺮ ﻗﺴﻤﺖ
ﻋﻤﺪهی آنھﺎ ﻧﯿﺰ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ ﺳﭙﺎه ﻓﺮﻧﮓ روی
آورد و ﻧﯿﺮوی ﭘﺎﯾﺪارﺷﺎن در ھﻢ ﺷﮑﺴﺖ.
آﺗﺶھﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺳﻔﺎﯾﻦ ﺟﻨﮕﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ﻧﯿﻞ ﺑﺮوی ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه ﻓﺮﻧﮕﯿﺎن ﺷﻠﯿﮏ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺧﯿﻤﻪھﺎ و ﭼﮫﺎرﭘﺎﯾﺎن و ﺧﻮارﺑﺎر آنھﺎ را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ و ھﻤﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﮔﺮﻓﺘﺎری و ﻧﺎراﺣﺘﯽ آنھﺎ ﻣﯽاﻓﺰود.
ﻟﻮﺋﯽ ﻧﮫﻢ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ روی از ﺟﻨﮓ ﺑﮕﺮداﻧﺪ ﺗﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﺼﺎﯾﺢ اﻣﺮای ﻟﺸﮑﺮ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎﻧﺶ دروی ﻣﺆﺛﺮ اﻓﺘﺎد و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن وارد ﺻﻠﺢ ﺷﻮد ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮط ﮐﻪ ﻓﺮﻧﮕﯿﺎن از دﻣﯿﺎط ﮐﻮچ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس را ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﭘﺲ دھﻨﺪ!
ﺟﻨﮓ ﻣﻬﯿﺐ

ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس را رد ﮐﺮدﻧﺪ؛ زﯾﺮا ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻧﮕﯿﺎن ﺑﻪ ﯾﮏ
ﺣﺎل ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﻨﺪ .در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم ﻓﺮﻧﮕﯿﺎن ﺑﻪ ﻗﺼﺪ »دﻣﯿﺎط« ﺑﻪ ﺷﻤﺎل ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ.
در ﻋﺼﺮ روز دوم ﻣﺤﺮم ﺳﺎل  ۶۴۸ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺐ ﮐﻮچ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﮐﺸﺘﯽھﺎی آنھﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺎﺑﻞ آنھﺎ در ﻧﯿﻞ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد.
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺒﯿﻨﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻟﺤﻈﻪای را ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻣﺮاﻗﺐ ﺣﺮﮐﺖ آنھﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .در
اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم از ﭘﻠﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت ﻓﺮﻧﮕﯿﺎن روی »اﺷﻤﻮم« ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﻧﺪ
و ﯾﮏ ﺑﺎره ﺑﺮ آنھﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮدﻧﺪ و آن را ﺑﻪ ﺷﺪت درھﻢ ﮐﻮﺑﯿﺪﻧﺪ.
ھﻨﻮز ﺻﺒﺢ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ آنھﺎ را از ھﺮ ﻃﺮف اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﺟﻨﮓ ﻣﮫﯿﺒﯽ آﻏﺎز ﺷﺪ.
ﻓﺮﻧﮕﯿﺎن ﺳﺨﺖ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﻧﺪ و ﺑﻪ ﮐﻠﯽ درھﻢ ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ .ﭼﻨﺪﯾﻦ ھﺰار ﻧﻔﺮ اﺳﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ
و ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪهی اﺳﺒﺎن و ﭼﮫﺎرﭘﺎﯾﺎن و اﺛﺎث آنھﺎ ﺑﻪ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
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اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﻧﯿﺰ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺼﺮ و ﺟﻨﮓھﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮫﺸﻮر اﺳﺖ.
ﻟﻮﺋﯽ ﻧﮫﻢ ﯾﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺗﻮارﯾﺦ اﺳﻼم »ری آﻓﺮﻧﺲ« ﺑﺎ ﻋﺪهای از ﻧﺰدﯾﮑﺎن و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎﻧﺶ
ﺑﻪ ﻗﺮﯾﻪی »ﻣﯿﻨﺔ اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ« واﻗﻊ در ﺳﺎﺣﻞ ﻧﺰدﯾﮏ »ﻓﺎرﺳﮑﻮر« ﭘﻨﺎه ﺑﺮد و از
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻣﺎن ﺧﻮاﺳﺖ .ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ وی ﭘﻨﺎه دادﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﺴﻦ
ً
ﻃﻮاﺷﯽ او را ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺎن ھﻤﺮاه وی ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ »ﻣﻨﺼﻮره« آورد.
در آﻧﺠﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﻟﻘﻤﺎن ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪ ،و ﻃﻮاﺷﯽ
را ﻣﺄﻣﻮر ﺣﻔﻆ او ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از زﻣﺎن ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ اﯾﻮﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻠﮏ ﻣﻌﻈﻢ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﻋﺎزم »ﻓﺎرﺳﮑﻮر« ﺷﺪ و در آﻧﺠﺎ ﺧﯿﻤﻪ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻧﺼﺐ
ﮐﺮد .در ﮐﻨﺎر آن ﺑﺮﺟﯽ ﭼﻮﺑﯽ ﺳﺎﺧﺖ و آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻨﺎهﮔﺎھﯽ درآورد .ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر
ﺻﻠﯿﺒﯽھﺎ ﺧﻄﺮ ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ را در ﭘﯽ داﺷﺖ.
ﻣﻠﮏ ﻣﻌﻈﻢ ﻧﯿﺰ ﻗﺒﻼ ﺑﯿﺸﺘﺮ رؤﺳﺎ و اﻣﺮای ﻗﺪﯾﻤﯽ را از ﭘﺴﺖھﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﮐﻨﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪ
و ﻧﺰدﯾﮑﺎن ودوﺳﺘﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﺎی آنھﺎ ﻣﻨﺼﻮب داﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻣﺘﻌﺮض
»ﺷﺠﺮة اﻟﺪر« زن ﭘﺪر ﺧﻮد ﺷﺪه ،ﺛﺮوت ﭘﺪرش را از وی ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﯽﮐﺮد.
درﯾﺎﻧﻮردان ﻣﻤﺎﻟﯿﮏ ھﻤﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ او را در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺳﺨﺖ ﻣﻮرد ﻧﮑﻮھﺶ ﻗﺮار
ﻣﯽدادﻧﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل از ﺟﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﻧﯿﺰ اﯾﻤﻦ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .از اﯾﻦ رو ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ دﺳﺖ ﺑﻪ
ﮐﺎر ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﻮﻧﺪ ،او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﻨﺪ.
در رأس اﯾﻦ ﺗﻮﻃﺌﻪ دو ﻧﻔﺮ از ﺳﺮان ﺳﭙﺎه ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺑﯿﺒﺮس ﺑﻨﺪ ﻗﺪاری« و »ﻓﺎرس
اﻟﺪﯾﻦ اﻗﻄﺎی« ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ .ﻋﺼﺮ روز  ۲۷ﻣﺤﺮم ﺳﺎل  ۶۴۸ھـ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻪ ھﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از
ﺷﮑﺴﺖ ﻓﺮﻧﮕﯿﺎن ،ﺳﻠﻄﺎن در ﮐﻨﺎر ﺧﻮان ﻃﻌﺎم ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺳﺮان ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻧﯿﺰ دﻋﻮت ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وی ﻏﺬا ﺻﺮف ﮐﻨﻨﺪ.
ھﻨﻮز ﺳﻠﻄﺎن دﺳﺖ از ﻏﺬا ﻧﮑﺸﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ »ﺑﯿﺒﺮس« ﺳﺮ رﺳﯿﺪ و ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﻪ وی
ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮد.
ﺳﻠﻄﺎن دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺳﭙﺮ ﻧﻤﻮد و ﺷﻤﺸﯿﺮ دﺳﺖ را ﺗﺎ ﻣﺮﻓﻖ ﺑﻪ دو ﻧﯿﻢ ﮐﺮد .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
آن ﺧﯿﻤﻪھﺎی ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ دﭼﺎر ھﺮج و ﻣﺮج ﺷﺪ ،ﺳﻠﻄﺎن ﺑﺎ ﻋﺪهای از ﻧﺰدﯾﮑﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﺑﺮج
ﭼﻮﺑﯽ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه ﺑﻮد ﭘﻨﺎه ﺑﺮد .ﺳﺮان ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻧﯿﺰ او را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﺮدﻧﺪ و در ھﻤﺎن
ﺑﺮج ھﺪف ﺗﯿﺮ ﻗﺮار دادﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺮج را آﺗﺶ زدﻧﺪ .ﺳﻠﻄﺎن از ﺑﺮج ﭘﺎﺋﯿﻦ آﻣﺪ و
ﻓﺮﯾﺎدﮐﻨﺎن ﯾﺎری ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﺪ ،وﻟﯽ ھﯿﭽﮑﺲ ﺑﻪ ﯾﺎری او ﻧﯿﺎﻣﺪ.

ﻧﺒﺮد ﻣﻨﺼﻮره
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در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم درﯾﺎﻧﻮردان از ھﺮ ﻃﺮف ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﻪ وی ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮدﻧﺪ .ﺳﻠﻄﺎن ﮔﺮﯾﺨﺖ
و ﺧﻮد را ﺑﻪ رود ﻧﯿﻞ اﻓﮑﻨﺪ .ﻣﮫﺎﺟﻤﯿﻦ او را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻧﻤﻮد و »ﻓﺎرس اﻟﺪﯾﻦ اﻗﻄﺎی« ﺿﺮﺑﺖ
ﮐﺎری ﺑﻪ وی زد و ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ آﻧﮕﺎه ﻧﻌﺶ او را ﺑﻪ ﻃﺮف ﭘﻞ ﺣﻤﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و
ﺳﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز در ﺑﯿﺎﺑﺎن رھﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﺪون ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت و اﺣﺘﺮام ﻣﺪﻓﻮن
ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
ﻣﻠﮏ ﻣﻌﻈﻢ در ﻋﻨﻔﻮان ﺟﻮاﻧﯽ و ﻓﻘﻂ ﭘﺲ از ﭘﻨﺞ ھﻔﺘﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ
ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﺮای اﺷﻐﺎل ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ ،و ﻣﺮگ او زﻣﯿﻨﻪ
را ﺑﺮای ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﺮ ﻓﺮاھﻢ ﺳﺎﺧﺖ .زﯾﺮا ﻣﻤﺎﻟﯿﮏ
درﯾﺎﻧﻮرد ﺑﻪ اﺗﻔﺎق آراء »ﺷﺠﺮة اﻟﺪر« را ﺑﻪ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪﻧﺪ ،و او اوﻟﯿﻦ و آﺧﺮﯾﻦ
ﻣﻠﮑﻪی ﻣﺼﺮ در دوران اﺳﻼم ﺑﻮد .ﺑﻪ ﺗﺨﺖ ﻧﺸﺴﺘﻦ وی ﻧﯿﺰ اﻧﻌﮑﺎس ﻋﻤﯿﻘﯽ در ﻣﺼﺮ و
ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﮫﺎن اﺳﻼم داﺷﺖ.
اوﻟﯿﻦ ﮐﺎری ﮐﻪ »ﺷﺠﺮة اﻟﺪر« ﭘﺲ از اﺷﻐﺎل ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ اﻧﺠﺎم داد ﭘﺎکﮐﺮدن
ﻣﻨﻘﻄﻪ ﺟﻨﮓ از ﻓﺮﻧﮕﯿﺎن و ﺑﯿﺮونراﻧﺪن آنھﺎ از اراﺿﯽ ﻣﺼﺮ ﺑﻮد.
ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﯿﺎن ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻟﻮﺋﯽ ﻧﮫﻢ و ﯾﺎران او را در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ً
ﭘﺮداﺧﺖ ﭼﮫﺎر ﺻﺪ ھﺰار دﯾﻨﺎر ﻃﻼ آزاد ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻓﺮﻧﮕﯿﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻮرا ﺷﮫﺮ دﻣﯿﺎط
ﻣﺼﺮ را ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و اﺳﯿﺮان دو ﻃﺮف ﻧﯿﺰ آزاد ﮔﺮدد.
»ﻣﺎرﮔﯿﺖ دی ﺑﺮوﻓﺎﻧﺲ« ﻣﻠﮑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮐﻪ آن روز در »دﻣﯿﺎط« ﺑﻮد ﮐﻮﺷﺶ زﯾﺎدی ﺑﻪ
ﻋﻤﻞ آورد ﮐﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺘﻌﮫﺪ را ﺟﻤﻊآوری ﮐﻨﺪ .ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﯿﺰ در روز ﺳﻮم ﺻﻔﺮ ﺳﺎل ۶۴۸
ھـ وارد »دﻣﯿﺎط« ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻟﻮﺋﯽ ﻧﮫﻢ و ﯾﺎران او آزاد ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ھﻤﺮاھﺎن او ﻣﺸﺎور و ﻣﺘﺮﺟﻢ
وی ﻣﻮرخ »دیژواﻧﻔﯿﻞ« ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺧﺎﻃﺮات ﺳﺎﺑﻖ اﻟﺬﮐﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ از
آن ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ .ﻟﻮﺋﯽ ﻧﮫﻢ ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﺳﭙﺎھﯿﺎﻧﺶ اراﺿﯽ ﻣﺼﺮ را ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺳﺎﺣﻞ »ﻋﮑﺎ« ﺗﺮک
ﮔﻔﺖ .اﯾﻦ واﻗﻌﻪ در ﻣﺎه ﻣﺎﯾﻮﺳﺎل  ۱۲۵۰ﻣﯿﻼدی اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد.
ﺣﻤﻠﻪ ﺗﺠﺎوزﮐﺎراﻧﻪ ﺻﻠﯿﺒﯽ در ﺟﻨﮓ ھﻔﺘﻢ ﺧﻮد در اراﺿﯽ ﻣﺼﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻨﺜﯽ
ﺷﺪ ،و ﻣﺼﺮ ﻧﻘﺶ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد را در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﻄﺮ ﺟﻨﮓ ﺻﻠﯿﺒﯽ از ﻣﺼﺮ و ﻣﺸﺮق ،و
ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺳﻼم و ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ از ﺗﺠﺎوز اﯾﻦ ﺣﻤﻼت وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ،اﯾﻔﺎ ﮐﺮد.
ﺷﺎﻋﺮ ﺑﺰرگ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ اﺑﻦ ﻣﻄﺮوح ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه دﻣﺸﻖ ﺳﺮود ﺟﺎوﯾﺪاﻧﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺟﻨﮓ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ در آن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
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ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم

ﺑﻪ ﻓﺮﻧﺴﯿﺲ )ﻟﻮﺋﯽ ﻧﮫﻢ( ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد او رﻓﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻋﺒﺮتاﻧﮕﯿﺰ ﮔﻮﯾﻨﺪهای ﺳﺨﻦ
ﺳﻨﺞ را ﺑﺎزﮔﻮ:
ﺧﺪاوﻧـــــﺪ ﺑـــــﻪ ﺗـــــﻮ در ﺑﺮاﺑـــــﺮ آﻧﭽـــــﻪ روی داد
ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺸﺘﻪﺷﺪن ﭘﺮﺳﺘﻨﺪﮔﺎن ﻋﯿﺴﺎی ﻣﺴﯿﺢ ،ﭘﺎداش دھﺪ!
آﻣﺪی ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﻪ اﻣﯿﺪی ﮐـﻪ ﺳـﻠﻄﻨﺖ آن را ﻗﺒﻀـﻪ ﮐﻨـﯽ
ﮔﻤﺎن ﮐﺮدی اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺻﺪای ﻃﺒـﻞ ﻋﻤﻠـﯽ اﺳـﺖ؟

وﻟﯽ دﯾﺪی ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ زﻣﺎن ﺗﻮ را ﺑﻪ داﻣﯽ ﻋﺠﯿﺐ اﻧﺪاﺧﺖ؟
و ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﺎ ھﻤـﻪ وﺳـﻌﺘﯽ ﮐـﻪ دارد ﺑـﺮ ﺗـﻮ ﺗﻨـﮓ ﮔﺮﻓـﺖ؟
ﺗﻤــﺎم ﯾﺎراﻧــﺖ را ﺑــﺎ ﺣﺴــﻦ ﺗــﺪﺑﯿﺮی ﮐــﻪ داﺷــﺘﻪای
ﺑﮑـﺎم ﻣـﺮگ ﻓـﺮو ﺑـﺮدی و در زﯾـﺮ ﺧـﺎک ﭘﻨﮫـﺎن ﺳــﺎﺧﺘﯽ
ﭘﻨﺠﺎه ھﺰار)  (١ﺳﺮﺑﺎز آوردی ﮐﻪ اﻣﺮوز ﭼﯿﺰی از آنھﺎ دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷـﻮد

ﻣﮕـــﺮ ﮐﺸـــﺘﻪ ﯾـــﺎ اﺳـــﯿﺮ ﯾـــﺎ ﻣﺠﺮوﺣـــﺎن اﯾﺸـــﺎن!
ﺧﺪاوﻧــﺪ ﺗــﻮ را ﺑــﺮای اﯾﻨﮕﻮﻧــﻪ ﮐﺎرھــﺎ ﻣﻮﻓــﻖ ﺑــﺪارد
ﺗـــﺎ ﻣﮕـــﺮ ﻋﯿﺴـــﯽ از ﻧـــﺎﺑﻮدی ﺷـــﻤﺎ آﺳـــﻮده ﺷـــﻮد
اﮔـــﺮ ﭘـــﺎپ ﺷـــﻤﺎ ﺑـــﻪ اﯾـــﻦ اﻣـــﺮ راﺿـــﯽ ﺑﺎﺷـــﺪ
ﭼــﻪ ﺑﺴــﺎ ﭘﻨﺪدھﻨــﺪهای ﮐــﻪ ﺧــﻮد ﻓﺮﯾــﺐ ﻣﯽدھــﺪ
ﺑــﻪ آنھــﺎ ﺑﮕــﻮ ﮐــﻪ اﮔــﺮ ﺑﻨــﺎ دارﻧــﺪ ﺑــﻪ ﻣﺼــﺮ ﺑﺮﮔﺮدﻧــﺪ
ﺑـــــﺮای اﻧﺘﻘـــــﺎم ﯾـــــﺎ اﻧﺠـــــﺎم ﮐـــــﺎری زﺷـــــﺖ
ﺧﺎﻧـــﻪی اﺑـــﻦ ﻟﻘﻤـــﺎن ﺑـــﻪ ھﻤـــﺎن ﺣـــﺎل ھﺴـــﺖ!
و زﻧﺠﯿـــﺮ و ﻃﻮاﺷـــﯽ ﺻـــﺒﯿﺢ)  (٢ﻧﯿـــﺰ ﺑـــﺎﻗﯽ اﺳـــﺖ!

 -١و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻠﯽ ھﻔﺘﺎد ھﺰار.
 -٢ﻃﻮاﺷﯽھﺎ از ﺑﺮدﮔﺎن ﺳﯿﺎه و ﻣﺄﻣﻮران ﺳﻼﻃﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .در ﻗﺮون وﺳﻄﯽ ﺗﻌﺪاد آنھﺎ ﺑﻪ ۶۰۰
ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪ.
آنھﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت و دﺳﺘﻪھﺎﺋﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ آن ﻣﺄﻣﻮر ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻤﺎﻟﯿﮏ ﺑﻮد .ﺑﻌﻀﯽ
ﻣﺄﻣﻮر درﺑﺎﻧﯽ درھﺎی ﮐﺎخ و ﻋﺪهای ھﻢ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎری زﻧﺎن ﺑﺰرﮔﺎن ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .اﻟﻤﻨﺠﺪ
ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻼم) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(

ﻧﺒﺮد ﻣﻨﺼﻮره

٢١٧

ﺷﮑﺴﺖ ﻓﺮﻧﮕﯿﺎن و اﺳﺎرت ﭘﺎدﺷﺎه و اﻣﺮای آنھﺎ و ﮐﺸﺘﻪﺷﺪن ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن
اﯾﺸﺎن ﺑﻪ آن ﻧﺤﻮ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ از ﺣﻮادث ﺑﺰرگ ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻨﮓھﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ اﺳﺖ .ﺑﻞ ﺗﻨﮫﺎ
ﺣﺎدﺛﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﯿﺮ آن در دورهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺑﺰرگ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻗﺮن آﺗﺶ آن
ﻣﯿﺎن اﺳﻼم و ﻧﺼﺮاﻧﯿﺖ از ﺷﺮق ﺗﺎ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ روﺷﻦ ﺑﻮد ،دﯾﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺪﻟﺲ
ﺑﺎرھﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ از اﺳﺎرت ﺣﮑﻤﺮان ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﯾﺎ اﻣﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ
آنھﺎ ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ اﯾﻨﺎن ھﻤﮕﯽ از اﻣﺮای ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺷﺎﯾﺪ ﭘﯿﮑﺎر اﺳﻼم و ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ از زﻣﺎن »ﭘﯿﮑﺎر ﺗﻮر« در ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﺷﮫﯿﺪان واﻗﻊ در ﺧﺎک ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﺟﻨﮓ زﻻﻗﻪ در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ،ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻟﺤﺎظ ﺣﻮادث
و آﺛﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎر آورد ،از ﺟﻨﮓ ﺗﮑﺎندھﻨﺪهی »ﻣﻨﺼﻮره« ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺪﯾﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻮارﯾﺦ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻠﻔﺎت ﺟﻨﮓ ﻣﻨﺼﻮره را ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﻗﻮل ﻣﻌﺘﺪل اﯾﻨﺴﺖ
ﮐﻪ ﺳﯽ ھﺰار ﻧﻔﺮ از ﻓﺮﻧﮕﯿﺎن در آن ﺟﻨﮓ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ﺷﺎﻋﺮ ﻣﻌﺮوف ﭼﻨﺎنﮐﻪ آوردﯾﻢ
آن را ﭘﻨﺠﺎه ھﺰار ﺗﻦ ﻣﯽداﻧﺪ ،دﯾﮕﺮی آن را ھﻔﺘﺎد ھﺰار ﺗﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﺧﺴﺎرات وارده ﺑﺮ ﻓﺮﻧﮕﯿﺎن ﭼﻪ ﻗﺒﻞ و ﭼﻪ در اﺛﻨﺎی ﺟﻨﮓ اﻋﻢ از
ﺗﻠﻔﺎت ﺟﺎﻧﯽ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﺑﯿﻤﺎری ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ
ﺗﻮارﯾﺦ اﺳﻼﻣﯽ و اروﭘﺎﺋﯽ ھﺮﮐﺪام آﻧﺠﺎ ﮐﻪ از ﺷﮑﺴﺖ ﻃﺮف ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽآورﻧﺪ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﯿﺰان ﺧﺴﺎرت و ﺗﻠﻔﺎت آنھﺎ را زﯾﺎد ﻗﻤﻠﺪاد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺧﺎﻃﺮات دیژواﻧﻔﯿﻞ
راﺟﻊ ﺑﻪ ﺟﻨﮓﻫﺎی ﻫﻔﺘﻢ ﺻﻠﯿﺒﯽ
ﺳﻼحﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺮﯾﺎن در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدﻧﺪ

در ﻓﺼﻞ ﭘﯿﺶ اﺷﺎره ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ژاندیژواﻧﻔﯿﻞ ﻣﺸﺎور و ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻟﻮﺋﯽ ﻧﮫﻢ ﭘﺎدﺷﺎه
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺧﺎﻃﺮاﺗﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن اﮐﺘﻔﺎ ،ﺑﻪ ﺷﺮح زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻟﻮﺋﯽ
ﻧﮫﻢ ﻧﮑﺮده ،ﺑﻞ ﺣﻮادث ﺟﻨﮓھﺎی ﻣﺼﺮ در ﺧﻼل ﺟﻨﮓ ھﻔﺘﻢ ﺻﻠﯿﺒﯽ ) ۱۲۴۹م( را ﻧﯿﺰ
آورده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻋﻼوه اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اوﺿﺎع داﺧﻠﯽ ﻣﺼﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
ً
دﻗﺖ ﻗﻠﻤﻔﺮﺳﺎﺋﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺷﺮح ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺒﯽ از ﭘﺮﺗﺎب »آﺗﺶ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ«
ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺼﺮی و ﺻﺪﻣﻪای ﮐﻪ ھﻢﻣﯿﮫﻨﺎن وی از آن دﯾﺪﻧﺪ و ھﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﮑﺴﺖ آنھﺎ ﺷﺪ ،آورده اﺳﺖ.
ﭼﻮن »ﺧﺎﻃﺮات دیژواﻧﻔﯿﻞ« ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﺟﻨﮓھﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ اﺳﺖ و
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺼﺮ در اواﺧﺮ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺢ ،ارزش ﺧﺎﺻﯽ دارد ،ﻟﺬا ﻻزم داﻧﺴﺘﯿﻢ
ﮐﻪ ﺷﺮح ﺣﺎل اﯾﻦ ﻣﻮرخ و ﺑﺤﺚ از »ﺧﺎﻃﺮات« او را در ﻓﺼﻞ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﯿﺎورﯾﻢ.
»ژواﻧﻔﯿﻞ« ﯾﺎ »آﻗﺎی ژواﻧﻔﯿﻞ« در ﺣﺪود  ۱۲۲۴ﻣﯿﻼدی ﻣﺘﻮﻟﺪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎه
ﺧﻮد ﻟﻮﺋﯽ ﻣﻘﺪس ﮐﻪ در رأس ﭘﯿﺮواﻧﺶ ﻣﺮﮐﺐ از اﻓﺴﺮان و ﺳﭙﺎھﯿﺎن در ﺟﻨﮓ ھﻔﺘﻢ
ﺻﻠﯿﺒﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﺴﺖ در  ۲۸اﮔﺴﺖ ﺳﺎل  ۱۲۴۸آبھﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻪ را ﺗﺮک ﮔﻔﺖ و ﭼﻨﺎنﮐﻪ
ﮔﻔﺘﯿﻢ در ﺳﺎل  ۱۲۴۹ﺑﻪ آبھﺎی ﻣﺼﺮ رﺳﯿﺪ.
»دیژواﻧﻔﯿﻞ« در ﺟﻨﮓ ﻣﻨﺼﻮره در ﻣﻌﯿﺖ ﻟﻮﺋﯽ ﻧﮫﻢ ﺟﻨﮕﯿﺪ و ﺷﺎھﺪ ﺷﮑﺴﺖ و
ﮔﺮﻓﺘﺎری و ﻣﺼﺎﺋﺐ اﺳﺎرت وی ﺑﻮد ،آﻧﮕﺎه ﭘﺲ از آزادی ﻟﻮﺋﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﺳﺎل
 ۱۲۵۴ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺶ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺰ ھﻤﺮاه او ﺑﻪ ﻣﯿﮫﻦ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮد.
»دیژواﻧﻔﯿﻞ« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ وی ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮد را در اﮐﺘﺒﺮ ﺳﺎل  ۱۳۰۹ﻣﯿﻼدی ﯾﻌﻨﯽ
در اوﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ھﺸﺘﺎد و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل داﺷﺘﻪ و ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﭘﺲ از ﺳﻮاﻧﺤﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ
ﺟﻨﮓ ﻣﺼﺮ دﯾﺪ ،ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن آورده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :وی
ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ درﺧﻮاﺳﺖ »ژاندیﻧﺎوار« ﻣﻠﮑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﻣﺎدر ﻟﻮﺋﯽ دھﻢ ﺑﻪ
رﺷﺘﻪی ﺗﺤﺮﯾﺮ آورده اﺳﺖ.

٢٢٠

ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم

ﮐﺘﺎب »ﺧﺎﻃﺮات دیژواﻧﻔﯿﻞ« ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ دو ﺑﺨﺶ اﺳﺖ :ﺑﺨﺶ اول اﺧﺘﺼﺎص دارد
ﺑﻪ ﺷﺮح زﻧﺪﮔﯽ ﻟﻮﺋﯽ ﻣﻘﺪس و ﻋﺎدات و اﺣﻮال و ﻓﻀﺎﺋﻞ ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ او .در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ
دیژواﻧﻔﯿﻞ ﭘﺎدﺷﺎه و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺧﻮد ﻟﻮﺋﯽ ﻧﮫﻢ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﭘﺮھﯿﺰﮐﺎر ﮐﻪ دارای
ﻗﻠﺒﯽ ﺳﺮﺷﺎر از اﯾﻤﺎن و ﺗﺮﺣﻢ و رﻗﺖ اﺳﺖ ،ﻣﺠﺴﻢ ﻣﯽﺳﺎزد ،و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮد
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ،و از ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ و ﻣﺤﺒﺖ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ دوﺳﺖ ﮐﻪ در
ﮐﻨﺎر وی ﺣﻮادﺛﯽ ﺑﺰرگ دﯾﺪ و ﻣﻘﺪر ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎن دراز ﭘﯿﺶ از وی ﺑﻤﯿﺮد ،ﺳﺨﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ.
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ دوران ﮔﺬﺷﺘﻪ دور ﻣﯽﻧﮕﺮد و اﯾﺎم ﮐﻮدﮐﯽ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورد ،و از آن ﭘﺲ
ﺷﺒﺢﻟﻮﺋﯽ ﻣﻘﺪس را در ﻧﻈﺮ ﻣﺠﺴﻢ ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ زره ﭘﻮﺷﯿﺪه و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﻔﺮات
و ﺳﻼحھﺎی ﺧﻮد ﭘﻨﮫﺎن ﺑﻮد در ﺑﯿﻦ ﺻﻔﻮف ﺳﭙﺎه از اﯾﻦ ﻃﺮف و آن ﻃﺮف ﻣﯽﮔﺸﺖ ﺗﺎ
اراده اﻓﺴﺮان و ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ و ﺷﺠﺎﻋﺖ و اﻗﺪام و ﭘﺎﯾﺪاری آنھﺎ را در ﻣﯿﺪان
ﺟﻨﮓ و ﻟﺤﻈﺎت ﺧﻄﺮﻧﺎک در آﻧﺎن زﻧﺪه ﻧﮕﺎھﺪارد.
در ھﻤﺎن ﺣﺎل اﻓﺮاد ﺳﭙﺎه را ﻣﻮرد ﺗﻔﻘﺪ ﻗﺮار داده و ﺑﺎ آنھﺎ رﻓﻖ و ﻣﺪارا ﻣﯽﻧﻤﻮد.
اﯾﻦ ﻣﻮرخ ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺟﺎﺋﯽ ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ از ﺧﺮدهﮔﯿﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
وی ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻤﺎﻧﺪ .او در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﻼﺣﻈﻪ را ﮐﻨﺎر ﻣﯽﮔﺬارد و ﺣﻘﺎﯾﻖ را ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺜﻼ او ﮐﻪ ﻣﺸﺎور و اﻧﺪرزده ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮارد ﭘﺎدﺷﺎه را از ﻧﮕﺎھﺪاری
ﻣﺘﺼﺮﻓﺎت ﺧﻮد ﻣﻨﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻟﻮﺋﯽ ﻧﮫﻢ ﺧﻮد را آﻣﺎده ﺟﻨﮓ دوم ﺧﻮد ﺑﺎ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﯽﻧﻤﻮد ) ۱۲۷۰م( ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻨﺼﻮره و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺮی ﻓﺮﺗﻮت و ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻮد ،در ﻣﻘﺎم اﻋﺘﺮاض ﺑﺮآﻣﺪ و ﺷﺎه را از اﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﺮﺣﺬر
داﺷﺖ و ﺧﻄﺮ آن ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﻣﺼﺎﺋﺒﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﺑﺮ داﺷﺖ ﺑﻪ وی ﯾﺎدآور ﺷﺪ،
و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺷﺎه را در اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ دﯾﺪﻧﺪ ،اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺰرﮔﯽ
ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺧﺪا را ﺷﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ وی در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ وی ﻧﺒﻮد .ﺣﻮادث
ﺑﻌﺪی ھﻢ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺣﺪس »دیژواﻧﻔﯿﻞ« درﺳﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ .زﯾﺮا ﻟﻮﺋﯽ ﻧﮫﻢ از ﺧﻂ
ﺳﯿﺮ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪ و در ﺳﺎﺣﻞ ﺗﻮﻧﺲ ﻓﺮود آﻣﺪ و ھﻤﺎﻧﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﺧﻮد و ﻗﺴﻤﺖ
ﻋﻤﺪه ﺳﭙﺎھﺶ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎ از ﻧﻘﻞ ﺧﺎﻃﺮات »دیژواﻧﻔﯿﻞ« ﺑﺨﺶ دوم آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرخ ﻣﺰﺑﻮر
ﺣﻮادث و ﺟﻨﮓھﺎی ﻣﻘﺎرن ﺣﻤﻠﻪ ﻟﻮﺋﯽ ﻧﮫﻢ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ و اراﺿﯽ ﻣﻘﺪﺳﻪ را ﺷﺮح ﻣﯽدھﺪ.
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ »دیژواﻧﻔﯿﻞ« ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آن را ﮔﻮﺷﻪای از ﺗﺎرﯾﺦ

ﺧﺎﻃﺮات دی ژواﻧﻔﯿﻞ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺟﻨﮓﻫﺎی ﻫﻔﺘﻢ ﺻﻠﯿﺒﯽ
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ﻣﺼﺮ ﺷﻤﺮد؛ زﯾﺮا او ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ از ﻟﺤﻈﻪ ورود ﺻﻠﯿﺒﯽھﺎ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ و
اﺳﺘﯿﻼء ﺑﺮ »دﻣﯿﺎط« دﯾﺪه ﺗﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮد از دﻣﯿﺎط و اراﺿﯽ ﻣﺼﺮ
ﮐﻮچ ﮐﺮدﻧﺪ ھﻤﻪ را ﻣﯽﻧﮕﺎرد.
آﻧﭽﻪ »دیژواﻧﻔﯿﻞ« در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ آورده اﺳﺖ ارزش ﺧﺎﺻﯽ دارد؛ زﯾﺮا او ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ دﯾﺪه و ﺣﻮادﺛﯽ را ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺷﺎھﺪ ﻋﯿﻨﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻤﻼ ﻧﯿﺰ در
ﮐﻠﯿﻪ اﯾﻦ روﯾﺪادھﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .او در ﺟﻨﮓھﺎﺋﯽ ﮐﻪ در اﻃﺮاف »دﻣﯿﺎط« و
»ﻣﻨﺼﻮره« روی داد از آﻏﺎز ﺗﺎ ﻓﺮﺟﺎم آن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻮاﻧﯽ ﻧﻮﺧﺎﺳﺘﻪ
ﺑﻮد ،ﻣﻨﺼﺐ ﺑﺰرﮔﯽ را در ﻗﺸﻮن ﺑﻪ ﻋﮫﺪه داﺷﺖ ،ﭼﻮن ﻃﯽ آن ﺟﻨﮓھﺎ از اﻓﺴﺮان
ﻣﺸﮫﻮر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻋﻼوه ارﺗﺒﺎط او ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از اﻣﻮر ﻣﮫﻢ ﻃﺮف ﻣﺸﻮرت وی ﺑﻮده
ﺧﺎﻃﺮات او را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﯿﻤﻪ رﺳﻤﯽ درآورده ،ﺑﺨﺼﻮص آن ﻗﺴﻤﺖ از ﺣﻮادﺛﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﻠﻖ
ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻮﯾﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
»دیژواﻧﻔﯿﻞ« اﯾﻦ ﺣﻮادث را ﺑﻪ روﺷﻨﯽ و دﻗﺖ و ﻗﻮت ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻪ اﻋﺠﺎب آدﻣﯽ را
ً
ﺑﺮ ﻣﯽاﻧﮕﯿﺰد ،ﺷﺮح ﻣﯽدھﺪ .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺷﺮح ﺟﻨﮓھﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺼﺮﯾﺎن و ﻓﺮﻧﮕﯿﺎن در
اراﺿﯽ ﻣﺼﺮ درﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷﺪه و ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ دﻗﯿﻖ را درآن آورده
اﺳﺖ.
ﻧﻘﻞ اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ آﻣﺎدﮔﯽ ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﻣﺼﺮ و ﻧﻈﺎم و ﮐﯿﻔﯿﺖ رزمآزﻣﺎﺋﯽ آنھﺎ را در ﻣﯿﺪان
ﺟﻨﮓ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،آﻧﮕﺎه از ﮔﻠﻮﻟﻪھﺎی آﺗﺸﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﻮف ﻓﺮﻧﮕﯿﺎن اﺻﺎﺑﺖ
ﻣﯽﮐﺮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﺳﺒﺎب ﺷﮑﺴﺖ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ آنھﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آﻣﺪ،
ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ.
وی اﯾﻦ ﺳﻼح را ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ھﺮاس ھﻢﻣﯿﮫﻨﺎن ﺧﻮد را از
ﻣﺸﺎھﺪهی آن و ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ و ﻧﺎﻟﻪ و ﻓﺮﯾﺎد آنھﺎ را ﺷﺮح ﻣﯽدھﺪ ،و آن را »آﺗﺶ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ«
ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ.
اﯾﻦ آﺗﺶ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ھﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ آن را ﺑﻪ ﻃﺮف ﮐﺸﺘﯽھﺎ
و ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ رھﺎ ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را از ﭘﺸﺖ
دﯾﻮار ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ روم ﺷﺮﻗﯽ ﻋﻘﺐ ﺑﺮاﻧﻨﺪ ،ﺑﻌﺪھﺎ اﺳﺮار آن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻓﺘﺎد و
ﺑﺪاﻧﻮﺳﯿﻠﻪ اﺳﻼم از ﺗﺠﺎوز ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺖ ،و ﺧﻮد ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺰرﮔﯽ در ﻣﺘﻼﺷﯽﺳﺎﺧﺘﻦ
ﺳﺮﺑﺎزان ﺻﻠﯿﺒﯽ و ﻋﻘﺐزدن ﺗﺠﺎوز آنھﺎ ﺑﻮد.
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ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم

ﮔﻠﻮﻟﻪھﺎی آﺗﺸﯿﻦ ﯾﺎ آﺗﺶ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ اوﻟﯿﻦ ﺳﻼح ﮐﻮﺑﻨﺪه و ھﻮﻟﻨﺎﮐﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺼﺮﯾﺎن آن
را ﺑﻪ ﻃﺮف ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﻟﻮﺋﯽ ﻧﮫﻢ رھﺎ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﻼح در آن روز وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﺘﺮﯾﻦ ﻣﮫﻤﺎت
ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺮای ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮی و ﻧﺎﺑﻮدی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ داﺷﺖ .اﯾﻨﮏ
ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺳﻼح را ﺑﺪاﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ »دیژواﻧﻔﯿﻞ« ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺿﺮﺑﺖ
ﺧﻮﻓﻨﺎک آن را در ﺳﭙﺎه ھﻢﻣﯿﮫﻨﺎن ﺧﻮد ﺷﺮح ﻣﯽدھﺪ ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ.
ﻣﻮرخ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در ﯾﮑﯽ از ﺷﺐھﺎ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﭘﺎﺳﺪاری ﺑﺮﺟﮫﺎ ﺑﻮدﯾﻢ ﭼﻨﯿﻦ
اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪی ﺟﻨﮕﯽ آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آن ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻧﺪاده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺳﭙﺲ آﺗﺶ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ را در ﮔﻠﻮﻟﻪ آن ﻗﺮار دادﻧﺪ .ھﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهی ﻣﻦ »واﻟﺘﺮ
دوﮐﯿﺮی« اﻓﺴﺮ ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﭘﮫﻠﻮی ﻣﻦ ﺑﻮد آن را دﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ:
»آﻗﺎﯾﺎن! ﻣﺎ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺑﺰرﮔﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﺪﯾﺪهاﯾﻢ؛ زﯾﺮا اﮔﺮ
ً
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﯾﻦ ﺳﻼح آﺗﺸﯿﻦ را ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﺮجھﺎی ﻣﺎ رھﺎ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺎ در آن ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺣﺘﻤﺎ
ﮐﺸﺘﻪ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺷﺪ و ﻃﻌﻤﻪ ﺣﺮﯾﻖ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ،و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دژھﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای دﻓﺎع
ﺳﺎﺧﺘﻪاﯾﻢ ﺗﺮک ﮐﻨﯿﻢ ﺷﺮاﻓﺖ ﺳﺮﺑﺎزی ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادهاﯾﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺟﺰ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﮐﺴﯽ ﻧﮕﺎهدار ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ھﻤﯿﻦ ﮐﻪ آﺗﺶ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺎ رھﺎ ﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ روی زﻣﯿﻦ ﺑﯿﻔﮑﻨﯿﻢ و
از ﺧﺪا ﺑﺨﻮاھﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ را از اﯾﻦ ﺧﻄﺮ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ھﻢ واﻗﻊ ﺷﺪ؛ زﯾﺮا ھﻤﯿﻦ ﮐﻪ
ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﮔﻠﻮﻟﻪ آﺗﺸﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺎ ﭘﺮﺗﺎب ﺷﺪ ﺑﻪ ﺧﺎک اﻓﺘﺎدﯾﻢ و ﺧﺪا را ﺑﻪ ﯾﺎری
ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ آﺗﺶ ﺟﻠﻮ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﺮج ﺧﺮد .آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﺎن ﻧﯿﺰ آﻣﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ آﺗﺶ آن را ﺧﺎﻣﻮش
ﺳﺎزﻧﺪ.
آﺗﺶ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺘﻮن ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺷﻠﯿﮏ ﻣﯽﺷﺪ
دﻧﺒﺎﻟﻪی آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻗﺪر ﯾﮏ ﺣﺮﺑﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ آﺗﺸﯿﻦ ﺑﻮد .ﺻﺪای آن ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻋﺪ ﮔﻮﺋﯽ
ﺷﮑﺎﻓﻨﺪهای ﺑﻮد ﮐﻪ ھﻮا را ﻣﯽﺷﮑﺎﻓﺖ .ھﻨﮕﺎم ﭘﺮﺗﺎب ﺷﻌﻠﻪای از اﯾﻦ ﺳﻼ ح ﺑﻪ ﻣﯿﺰان
زﯾﺎدی ﺳﺎﻃﻊ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﯿﻨﻨﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ آﻧﭽﻪ را در ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه ﺑﻮد ﻣﺜﻞ روز
روﺷﻦ ﺑﺒﯿﻨﺪ.
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﯾﻦ ﮔﻠﻮﻟﻪ آﺗﺸﯿﻦ را در آن ﺷﺐ در ﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آﻻت ﺑﺰرﮔﯽ و
ﭼﮫﺎر ﺑﺎر ﺑﺎ ﮐﻤﺎن ﭘﮫﻨﯽ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺎ ﺷﻠﯿﮏ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻘﺪس ﻣﺎ ھﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻨﯿﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آﺗﺶ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺷﻠﯿﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،از

ﺧﺎﻃﺮات دی ژواﻧﻔﯿﻞ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺟﻨﮓﻫﺎی ﻫﻔﺘﻢ ﺻﻠﯿﺒﯽ
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رﺧﺘﺨﻮاب ﺧﻮد ﺑﺮﻣﯽﺧﺎﺳﺖ و دﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﺠﺎتدھﻨﺪهی ﻣﺎ ﻣﯽﮔﺸﻮد و ﺑﺎ ﭼﺸﻢ
ﮔﺮﯾﺎن ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ای ﺧﺪای ﺑﺰرگ ﻣﻦ! ﻣﺮدان ﻣﺮا ﺑﺮای ﻣﻦ ﻧﮕﺎھﺪار«
ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻋﻘﯿﺪه دارم ﮐﻪ ھﻤﯿﻦ دﻋﺎھﺎ در ﻣﻮﻗﻊ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﻪ داد ﻣﺎ رﺳﯿﺪ
و ھﺮﮔﺎه در ﺷﺐ اﯾﻦ آﺗﺶ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺎ ﺷﻠﯿﮏ ﻣﯽﺷﺪ ،ﯾﮑﯽ از اﻣﻨﺎی ﺧﻮد را ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ
ﺑﺒﯿﻨﺪ ﻣﺎ ﭼﻪ ﮐﺮدهاﯾﻢ و آﺗﺶ ﺑﺎ ﻣﺎ ﭼﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ؟
ﯾﮏ ﺑﺎر اﯾﻦ ﮔﻠﻮﻟﻪ آﺗﺸﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺮﺟﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزان آﻗﺎی »دیﮐﻮردﺗﻨﯽ« از آن ﭘﺎﺳﺪاری
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،اﺻﺎﺑﺖ ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﯾﮑﯽ از ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻟﻮی ژواز« آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ:
»آﻗﺎ! اﮔﺮ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﺸﺘﺎﺑﯽ ﻣﺎ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺳﻮﺧﺖ؛ زﯾﺮا ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮔﻠﻮﻟﻪھﺎی زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻃﺮف
ﻣﺎ رھﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ آﺗﺶ آن ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﻮار ﻋﺮﯾﻀﯽ ﺑﺮج ﻣﺎ را ﻓﺮو ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﺮج ﺷﺘﺎﻓﺘﯿﻢ ،دﯾﺪﯾﻢ ھﻤﺎﻧﻄﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ،
آﺗﺶ را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدﯾﻢ .ھﻨﻮز ﮐﺎر ﺧﺎﻣﻮشﺳﺎﺧﺘﻦ آﺗﺶ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺮﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﮫﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر دﺳﺘﺠﻤﻌﯽ ﺑﺎراﻧﯽ از ﮔﻠﻮﻟﻪھﺎی آﺗﺸﯿﻦ ﺑﻪ روی ﻣﺎ
ﺑﺎرﯾﺪﻧﺪ.
ﭘﺎﺳﺪاری ﺑﺮجھﺎ در روز ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﺑﺮادران ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻮد .روزی آنھﺎ ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪیھﺎی ﺑﺮج
رﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﮐﻨﻨﺪ؛ زﯾﺮا ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه
ﺳﯿﺴﯿﻞ ﻧﮕﮫﺒﺎﻧﯽ ﺑﺮجھﺎ را در روز و ﻣﺎ در ﺷﺐ ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.
ﯾﮏ روز ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﯿﺴﯿﻞ ﻣﺸﻐﻮل ﭘﺎﺳﺪاری ﺑﺮج ﺑﻮد ﻣﺎ ﺳﺨﺖ ﻣﻀﻄﺮب ﺑﻮدﯾﻢ؛ زﯾﺮا
ً
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮجھﺎی ﻣﺎ را ﺳﻮزاﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،در ھﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎهھﺎی
ﭘﺮﺗﺎب ﮔﻠﻮﻟﻪھﺎ را در روز روﺷﻦ ﮐﻨﺎر ھﻢ ﺻﻒ داده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺒﻼ ﻓﻘﻂ ﺷﺐھﺎ آن
را ﻣﻮرد اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻗﺮار ﻣﯽدادﻧﺪ.
ﺳﭙﺲ ﮔﻠﻮﻟﻪھﺎی آﺗﺸﯿﻦ را ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﺮجھﺎی ﻣﺎ رھﺎ ﮐﺮدﻧﺪ .آنھﺎ دﺳﺘﮕﺎهھﺎی ﺷﻠﯿﮏ
ﮔﻠﻮﻟﻪھﺎ را ﻧﺰدﯾﮏ ﭘﻠﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺸﻐﻮلﺳﺎﺧﺘﻦ آن ﺑﻮدﻧﺪ ﻗﺮار داده ،و ﭼﻨﺎن ﮐﺎر را
ﺳﺨﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ واﺳﻄﻪی ﺳﻨﮓھﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ آﻻت ﭘﺮﺗﺎب ﺷﻠﯿﮏ
ﻣﯽﮐﺮد و ﭼﯿﺰی ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﻞ را ﺧﺮاب ﮐﻨﺪ ،ﺟﺮﺋﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮد ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﺮجھﺎ ﺑﺮود.
در آن روز ﺳﺮاﻧﺠﺎم دو ﺑﺮج ﻃﻌﻤﻪی ﺣﺮﯾﻖ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺸﻢ ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﯿﺴﯿﻞ ﺷﺪ
و ﭼﻨﺎن ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻮﻣﯿﺪی ﺑﻪ وی دﺳﺖ داد ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﺗﺶ ﺑﯿﻔﮑﻨﺪ ﺗﺎ
آﺗﺶ ﺑﺮجھﺎ را ﺧﺎﻣﻮش ﺳﺎزد .اﮔﺮ ﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺮجھﺎ را در ﺷﺐ ﭘﺎﺳﺪاری ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا
ھﻤﮕﯽ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ.
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ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم

ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه وﺿﻊ را ﭼﻨﯿﻦ دﯾﺪ از ﺗﻤﺎم ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن و رؤﺳﺎی ﻟﺸﮑﺮ ﺧﻮاﺳﺖ
ﮐﻪ ھﺮﮐﺪام از ﮐﺸﺘﯽھﺎ ﻣﻘﺪاری ﭼﻮب ﺑﺮای او ﺑﯿﺎورﻧﺪ ،ﺗﺎ از آن ﺑﺮﺟﯽ ﺑﺴﺎزد و ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﮫﺮ
را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ – ھﺮﮐﺲ ھﺮ ﻣﻘﺪار ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭼﻮپ آورد و ﺑﺮج درﺳﺖ ﺷﺪ.
ﭘﺎدﺷﺎه دﺳﺘﻮر داده ﺑﻮد ﺑﺮج را ﺑﺮای ﻗﺮاردادن روی ﭘﻞ ،روزی ﺟﻠﻮ ﺑﺒﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﺑﺖ
ﻧﮕﮫﺒﺎﻧﯽ ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﯿﺴﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ او ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﺧﺴﺎرت ﺑﺮجھﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻊ
ﻧﮕﮫﺒﺎﻧﯽ او ﻃﻌﻤﻪ ﺣﺮﯾﻖ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ.
دﺳﺘﻮر وی ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪ .وﻗﺘﯽ ﻧﻮﺑﺖ ﻧﮕﮫﺒﺎﻧﯽ ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﯿﺴﯿﻞ ﻓﺮا رﺳﯿﺪ ،دﺳﺘﻮر داد
ﺑﺮج ﭼﻮﺑﯽ را ﺑﻪ ﻃﺮف ﭘﻞ ،ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮجھﺎ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﻧﺪ.
ھﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،دﺳﺘﮕﺎهھﺎی ﺳﯿﺰدهﮔﺎﻧﻪ ﭘﺮﺗﺎب ﮔﻠﻮﻟﻪھﺎی آﺗﺸﯿﻦ
را ﺑﻪ ﻃﺮف ﭘﻞ ھﻤﺎﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺮج ﻗﺮار داﺷﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ دﯾﺪﻧﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن از ﺑﯿﻢ ﺳﻨﮓھﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﭘﻞ ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽﺷﺪ از
ﻧﺰدﯾﮏﺷﺪن ﺑﻪ ﺑﺮج ﺑﯿﻢ دارﻧﺪ ،ﺑﺮج را ھﺪف ﻗﺮار دادﻧﺪ و آن را ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﺪ.
***
»دیژواﻧﻔﯿﻞ« ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺟﻨﮓھﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ را ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻓﺮﻧﮕﯿﺎن ﺟﺮﯾﺎن
داﺷﺖ ﺑﺎ ﺷﺮح و ﺑﺴﻂ و دﻗﺖ ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺬاﮐﺮاﺗﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
اﻧﻌﻘﺎد ﺻﻠﺢ ﻣﯿﺎن دو ﻃﺮف ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺖ ،ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻓﺮﻧﮕﯿﺎن در ﺑﯿﺮون ﻣﻨﺼﻮره ﺑﻪ وﻗﻮع
ﭘﯿﻮﺳﺖ )اﭘﺮﯾﻞ  ۱۲۵۰م( دیژواﻧﻔﯿﻞ وﺳﻂ ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ در ﮐﻨﺎر ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻮد .وﻗﺘﯽ
ﻟﻮﺋﯽ ﻧﮫﻢ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎﻧﺶ اﺳﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ او ﻧﯿﺰ در ﻣﺼﯿﺒﺖ اﺳﺎرت ﺑﺎ وی ھﻤﺮاه ﺑﻮد.
او داﺳﺘﺎن اﺳﺎرت ﻟﻮﺋﯽ را ﺑﻪ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ه از وی ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ و ﻧﻘﻞ او ﻧﯿﺰ از ﺟﮫﺎﺗﯽ
ﻣﮑﻤﻞ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﻮرخ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮای ﻣﻦ ﻧﻘﻞ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﺮﻗﻪ وﯾﮋه ﺧﻮد را ﺗﺮک
ﮔﻔﺖ و در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﯽ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن »ژوﻓﺮی دی ﺳﺎرﭼﯿﻦ« در دﺳﺘﻪای ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ
آن را »ژوﺷﯿﻪ ده ﺷﺎﺗﯿﻮن« ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﭘﯿﺸﻘﺮاوﻻن ﺑﻪ ﻋﮫﺪه داﺷﺖ ،ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﺳﭙﺲ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮاﯾﻢ ﻧﻘﻞ ﮐﺮد ﮐﻪ وی ﺳﻮار اﺳﺐ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ آن را ﺑﺎدﯾﺒﺎ
ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﯾﺎدآور ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ در ﻣﯿﺎن ﮐﻠﯿﻪ اﻓﺴﺮاﻧﺶ ﺟﺰ »ژوﻓﺮی
دیﺳﺎرﭼﯿﻦ« ﮐﺴﯽ ﺑﺎ وی ﻧﯿﺎﻣﺪ» .ژوﻓﺮیدی ﺳﺎرﭼﯿﻦ« او را ﺑﻪ ﻗﺮﯾﻪ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﻪ در
آن اﺳﯿﺮ ﺷﺪ آورد.

ﺧﺎﻃﺮات دی ژواﻧﻔﯿﻞ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺟﻨﮓﻫﺎی ﻫﻔﺘﻢ ﺻﻠﯿﺒﯽ

٢٢٥

ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه »ژوﻓﺮی« در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ از ﺟﺎن وی
دﻓﺎع ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ھﺮﮔﺎه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ وی ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ و ﺑﻪ
آنھﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﺑﺮد و آنھﺎ را ﻋﻘﺐ ﻣﯽزد.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﻗﺮﯾﻪ ﮐﻮﭼﮏ رﺳﯿﺪ .ﺳﭙﺲ او را ﮐﻪ از ﺷﺪت ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ
ﻣﺮدهای ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪای ﺑﺮدﻧﺪ .در آﻧﺠﺎ آﻗﺎی »ﻓﻠﯿﭗ دهﻣﻮﻧﻔﻮر« ﺑﻪ دﯾﺪن او آﻣﺪ و
ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﭘﺎدﺷﺎه اﺟﺎزه دھﺪ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺷﺮوﻃﯽ ﮐﻪ
ً
ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﺎ وی وارد ﻣﺬاﮐﺮه ﺻﻠﺢ ﺷﻮد .ﭘﺎدﺷﺎه از وی ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ اﯾﻦ
ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دھﺪ و او ھﻢ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ از ھﺮ ﺟﮫﺖ آﻣﺎده اﺳﺖ.
آﻗﺎی »دهﻣﻮﻧﻔﻮر« ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮد و ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ وی در ﻣﯿﺎن
ﮔﺬاﺷﺖ .ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻋﻤﺎﻣﻪ از ﺳﺮ ﺑﺮداﺷﺖ و اﻧﮕﺸﺘﺮ از اﻧﺸﮕﺖ درآورد ،و اﯾﻦ
اﺷﺎره ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻨﻘﺮﯾﺐ ﺷﺮوط ﺻﻠﺢ را ﺑﺎ ﻣﯿﻞ اﺟﺮا ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
در اﯾﻦ اﺛﻨﺎ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای اﻓﺴﺮان اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد؛ زﯾﺮا اﻓﺴﺮ ﺧﺎﺋﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم
»ﻣﺎرﺳﻞ« ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﮔﻔﺖ» :آﻗﺎﯾﺎن ﺟﻨﮕﺠﻮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮﯾﺪ ،ﭘﺎدﺷﺎه دﺳﺘﻮر ﺗﺴﻠﯿﻢ داده
ً
اﺳﺖ و اﻣﺘﻨﺎع ﻧﻮرزﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺎه ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻦ ﻣﯽرود« ھﻤﻪ ﺳﺮﺑﺎزن ﮔﻤﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ واﻗﻌﺎ
ﭘﺎدﺷﺎه اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن را ﺻﺎدر ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺷﻤﺸﯿﺮھﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ.
وﻗﺘﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دﯾﺪ ﮐﻪ اﻓﺴﺮان ﻣﺎ را ﺑﻪ اﺳﺎرت ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﺑﻪ آﻗﺎی »دهﻣﻮﻧﻔﻮر«
ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻣﺠﻮزی ﺑﺮای ﺻﻠﺢ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ؛ زﯾﺮا ﮐﻠﯿﻪ ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﺳﺎرت ﻣﺎ درآﻣﺪه
اﻧﺪ.
ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ آﻗﺎی »ﻓﻠﯿﭗ دهﻣﻮﻧﻔﻮر« ﮐﻪ ﺳﻔﯿﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻮد از اﺳﺎرت ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺖ و آزاد
ﻣﺎﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ھﻤﮑﺎران او اﺳﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ .رﺳﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﭘﺎدﺷﺎه
ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺳﻔﯿﺮی ﺑﻪ ﺳﻮی ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ اﻋﺰام ﻣﯽداﺷﺖ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﮑﺲ ﺳﻠﻄﺎن
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺳﻔﯿﺮی ﺑﻪ ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد اﮔﺮ ﭘﯿﺶ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﻔﯿﺮ ﭘﺎدﺷﺎه
ﯾﺎ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﯽﻣﺮد ،ﺳﻔﯿﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮده ﯾﺎ اﺳﯿﺮ درﻣﯽآﻣﺪ ،ﺧﻮاه ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ
ﻣﺴﯿﺤﯽ«.
***
دیژواﻧﻔﯿﻞ ﺣﻮادث داﺧﻠﯽ ﻣﺼﺮ را در آن ﻓﺘﺮت ﮐﻪ وﻗﺘﯽ در ﻣﯿﺎن ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ
ﺑﻮد ﺑﻪ ﭼﺸﻢ دﯾﺪه ﯾﺎ اﺧﺒﺎر آن را ﺷﻨﯿﺪه ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺟﺎ دارد ،از آﻧﭽﻪ
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ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم

وی در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻧﻮﺷﺘﻪ دﭼﺎر ﺷﮕﻔﺘﯽ ﺷﻮﯾﻢ.
او ﺣﻮادث ﻣﺼﺮ را ﺑﻪ دﻗﺖ ﺷﺮح ﻣﯽدھﺪ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺣﻮادث در ﮐﺸﻮر دﺷﻤﻦ روی
داده و ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه آن را ﻣﮑﺘﻮم ﺑﺪارد – او ﻧﺨﺴﺖ اﺷﺎره ﺑﻪ وﻓﺎت ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ورود ﻗﻮای ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺣﻮادث درﺑﺎر ﻣﺼﺮ را از ھﻨﮕﺎم روی ﮐﺎرآﻣﺪن
ﻣﻠﮏ ﻣﻌﻈﻢ ﺗﺎ ﮐﺸﺘﻪﺷﺪن وی ﺷﺮح ﻣﯽدھﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﭘﺎدﺷﻪ ﮐﻪ او را »ﺳﺎدان« ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ ،ﭘﺴﺮی داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد و
ﺟﻮاﻧﯽ ھﻮﺷﻤﻨﺪ و ﻋﺎﻗﻞ و ﺑﺎﺗﺪﺑﯿﺮ ﺑﻮد .ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺑﯿﻢ داﺷﺖ ﮐﻪ ﭘﺴﺮش او را ﺧﻠﻊ
ﮐﻨﺪ ،ﻟﺬا ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺳﻮرﯾﻪ را در ﺷﺮق در اﺧﺘﯿﺎر او ﮔﺬاﺷﺖ و ﭘﺴﺮ را رواﻧﮥ آﻧﺠﺎ ﺳﺎﺧﺖ.
وﻗﺘﯽ ﺳﻠﻄﺎن وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ ،اﻣﺮا ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﺳﻠﻄﺎن ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ،و او ھﻢ ﺑﻪ
ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ آﻣﺪ ،و وزﯾﺮ در ﺑﺎر ﭘﺪر و ﺑﺰرﮔﺎن ﻧﮕﮫﺒﺎﻧﺎن و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن را ﻋﺰل ﮐﺮد و ﺑﻪ
ﺟﺎی آنھﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺎ وی از ﺳﻮرﯾﻪ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮔﻤﺎﺷﺖ.
ﭼﻮن اﻓﺮاد ﻣﻌﺰول اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را از او دﯾﺪﻧﺪ ﮐﯿﻨﮥ او را ﺑﻪ دل ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ وزرای
ﭘﺪرش ﻧﯿﺰ ﮔﻠﻪﻣﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ و ھﻤﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ آنھﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺲ اﯾﻨﺎن ﺑﺎ ﮔﺎرد ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ وارد ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺷﺪﻧﺪ و اﺗﻔﺎق ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
رﺳﺎﻧﻨﺪ«.
دیژواﻧﻔﯿﻞ ﺑﻘﯿﮥ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن را در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﺷﺮح داده و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﻣﺮاﺋﯽ ﮐﻪ
ﺳﻠﻄﺎن آنھﺎ را ﻋﺰل ﮐﺮده ﺑﻮد ،از رؤﺳﺎی ﮔﺎرد ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﯾﺎری ﻧﻤﻮده ﺑﻌﺪ از
ﺻﺮف ﻏﺬا ﺑﺎ ﺳﻠﻄﺎن ،او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﻨﺪ .ﭘﺎدﺷﺎه ھﻤﻪ را ﺑﺮای ﺻﺮف ﻏﺪا دﻋﻮت ﮐﺮده
ﺑﻮد.
و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﻤﯿﻦ ﮐﻪ اﻣﺮا از ﺻﺮف ﻏﺬا ﻓﺮاﻏﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،و ﺳﻠﻄﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮود ﯾﮑﯽ از
ﺳﻮارﮔﺎن ﮔﺎرد ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﻪ وی زد و ﮐﻒ دﺳﺖ او را ﺗﺎ ﺑﺎزو ﺷﮑﺎﻓﺖ .آﻧﮕﺎه ﺣﻤﻠﻪ ﺧﻮﻧﯿﻦ را
ﺗﺎ ھﻨﮕﺎم اﻓﺘﺎدن ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﮫﺮ و ھﻼکﺷﺪن وی ﺷﺮح ﻣﯽدھﺪ ،و اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮه
دردﻧﺎک را ﮐﻪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮﯾﺶ در ﮐﺸﺘﯽ روﺑﺮوی ﻧﻘﻄﻪای ﮐﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﻪ در
آن روی داد ،ﻧﺸﺴﺘﻪ و دﯾﺪه اﺳﺖ ،ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺳﭙﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺟﻨﮕﺠﻮی ﻣﺰﺑﻮر وﻗﺘﯽ ﭘﺎدﺷﺎه را ﮐﺸﺖ ﻗﻠﺐ او را از ﺟﻮف وی
درآورد و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻮن از دﺳﺘﺶ ﻣﯽﭼﮑﯿﺪ آﻣﺪ ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه )ﻟﻮﺋﯽ ﻧﮫﻢ( و ﮔﻔﺖ:
»ﭼﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽدھﯽ؟ دﺷﻤﻨﺖ را ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮ را ﺳﺮ ﺑﺒﺮد ،ﮐﺸﺘﻢ .وﻟﯽ ﭘﺎدﺷﺎه
ﺟﻮاﺑﯽ ﺑﻪ او ﻧﺪاد«.

ﺧﺎﻃﺮات دی ژواﻧﻔﯿﻞ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺟﻨﮓﻫﺎی ﻫﻔﺘﻢ ﺻﻠﯿﺒﯽ
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دیژواﻧﻔﯿﻞ در اﯾﻨﺠﺎ داﺳﺘﺎن ﺧﺮاﻓﻪای را ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .و آن اﯾﻨﮑﻪ زﻋﻤﺎی ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ
ﺑﻌﺪ از اﺳﺎرت ﻟﻮﺋﯽ ﻧﮫﻢ ﭘﯿﮑﯽ ﻧﺰد وی ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺼﺮ را در اﺧﺘﯿﺎر او
ﺑﮕﺬارﻧﺪ ،و ﻟﻮﺋﯽ ﺑﻪ ﻣﻮرخ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ اﮔﺮ ﮔﺮﻓﺘﺎری ﺷﺨﺼﯽ ﻧﺒﻮد ،از ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ
ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد اﺑﺎﺋﯽ ﻧﺪاﺷﺖ!.
دیژواﻧﻔﯿﻞ در ﻧﻘﻞ ﺣﻮادث اﻋﻢ از آﻧﭽﻪ در ﻟﺸﮑﺮ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﯾﺎ اﺳﻼﻣﯽ رخ داده اﺳﺖ،
دﻗﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﻋﻠﺖ آن ھﻢ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ وی در ﺳﭙﺎه و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه و
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن ﻓﺮﻧﮓ از اﺣﻮال ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ و اﺧﺒﺎر اﯾﺸﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ آورده و
ً
در اﺧﺘﯿﺎر او ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﻣﻀﺎﻓﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ وی ﺧﻮد در ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﻮادث ﺑﺰرگ ﺣﻀﻮر
ً
داﺷﺘﻪ و آن را ﺑﻪ ﭼﺸﻢ دﯾﺪه اﺳﺖ .ﺣﺘﻤﺎ در ﻣﯿﺎن ھﻤﻮﻃﻨﺎﻧﺶ اﻓﺮادی ھﻢ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ
زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ را ﻣﯽداﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻮرخ ﻣﻮارد دﯾﮕﺮی را ھﻢ ﺷﺮح ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .او در ﺑﺎرهی
ﺳﺎزﻣﺎن اداری و ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﺼﺮ و ﺗﺸﮑﯿﻼت ﮔﺎرد ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ و ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺑﺎدﯾﻪﻧﺸﯿﻨﺎن و
ﻏﯿﺮه ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ از اﻋﺰام ﺳﻔﯿﺮ ﺳﺮﮐﺮده اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن در
»ﺑﺎﻧﯿﺎس« ﺑﻪ ﻧﺰد ﻟﻮﺋﯽ ﻧﮫﻢ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺼﺮ ﺑﻮد ،و ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﺳﻔﯿﺮ از ﻃﺮف ﻟﻮﺋﯽ ﺑﻪ
ﺳﻮی او ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ھﺮﭼﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﻋﻤﯿﻖ و ﺟﺎﻣﻊ اﻻﻃﺮاف اﺳﺖ .ﺑﻪ
ھﻤﯿﻦ ﺟﮫﺖ ﺧﺎﻃﺮات او ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ رواﯾﺎت.
از ھﻤﻪ ﻣﮫﻤﺘﺮ ﺧﺎﻃﺮات وی ﺳﻨﺪ ﭘﺮارزﺷﯽ ﺑﺮای ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻨﮓ ھﻔﺘﻢ ﺻﻠﯿﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻟﻮﺋﯽ ﻧﮫﻢ آن را در ﻣﺼﺮ رھﺒﺮی ﮐﺮد .و ھﻢ ﺳﻨﺪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺼﺮ در آن اﯾﺎم
اﺳﺖ ،و از ﻧﻈﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﮑﻤﻞ رواﯾﺎت اﺳﻼﻣﯽ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻠﯿﺒﯽھﺎ
و اﺧﺒﺎر آنھﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻧﺒﺮد ﻋﯿﻦ ﺟﺎﻟﻮت
ﺷﮑﺴﺖ ﻓﺎﺣﺶ ﻣﻐﻮل از ﻗﻮای ﻣﺼﺮ
) ٦٥٨ھـ  ١٢٦٠ -م(

ﻧﺒﺮد ﻋﯿﻦ ﺟﺎﻟﻮت ﺟﻨﮓ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪهی ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم و ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ
اﺳﺖ .وﻟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﯿﮑﺎرھﺎی ﺳﺎﺑﻖ و ﺑﺪاﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺷﺮح دادﯾﻢ ،اﯾﻦ ﺟﻨﮓ
ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺑﻪ وﻗﻮع ﻧﭙﯿﻮﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯿﺎن دو ﺳﭙﺎه اﺳﻼﻣﯽ و در ﻗﻠﺐ
دﻧﯿﺎی اﺳﻼم اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.
ھﻨﻮز ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ از »ﻧﺒﺮد ﻣﻨﺼﻮره« و ﻧﺎﺑﻮدی ﮐﺎﻣﻞ ﺣﻤﻠﻪ ھﻔﺘﻢ ﺻﻠﯿﺒﯽ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﻣﺼﺮ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻄﺮ ﺟﺪﯾﺪی در اﻓﻖ ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ و ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﺸﺮق
اﺳﻼﻣﯽ را ﺗﮫﺪﯾﺪ ﮐﺮد.
ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ اﯾﻦ ﺧﻄﺮ رﻧﮓ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﻧﺪاﺷﺖ و از ﻧﺎﺣﯿﻪی »ﻏﺮب« ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮد،
ﺑﻠﮑﻪ از ﺳﻤﺖ ﺷﺮق و ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮوھﯽ از ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻼم ﮔﺮوﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ
وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ.
در ﻣﺼﺮ ،ﺑﻌﺪ از درﮔﺬﺷﺖ »ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺢ« و ﮐﺸﺘﻪﺷﺪن ﭘﺴﺮش »ﻣﻠﮏ ﻣﻌﻈﻢ« ﺑﯿﻮه
ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﺠﺮة اﻟﺪر )درﺧﺖ در( زﻧﯽ ﮐﻪ در اﺛﻨﺎی ﺟﻨﮓ ھﻔﺘﻢ ﺻﻠﯿﺒﯽ
ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﻟﯿﺎﻗﺖ ﺧﻮد را در ادراهی اﻣﻮر ﻧﺸﺎن داده ﺑﻮد ،و ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﮫﻢ او،
ﻓﺮﻧﮕﯿﺎن ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﻧﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﮐﻮچ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﻧﺸﺴﺖ .وی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ و آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻠﮑﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﮐﺸﻮر اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﺮ اﺳﺘﻘﺮار
ﯾﺎﻓﺖ.
اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﺘﮫﻮراﻧﻪی »ﺷﺠﺮة اﻟﺪر« اﻧﻌﮑﺎس ﻣﮫﻤﯽ در ﻋﺎﻟﻢ اﺳﻼم ﺑﻪ وﺟﻮد آورد.
ﻣﻠﮑﻪی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﻟﻘﺎب اﺑﺘﮑﺎری ﻣﺎدر ﺧﻠﯿﻞ) » (١ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺻﺎﻟﺤﯿﻪ ،ﻣﻠﮑﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ،
ﻋﺼﻤﺖ دﻧﯿﺎ و دﯾﻦ! و ﻏﯿﺮه« ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ.
ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ اﯾﺒﮏ ﺳﺮآﻣﺪ درﯾﺎ ﻧﻮردان ﻣﻤﺎﻟﯿﮏ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﯿﺎﺑﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ ،ﺗﺎ
ﻣﻠﮑﻪ را در ادارهی اﻣﻮر ﮐﺸﻮر ﯾﺎری ﮐﻨﺪ.
 -١ﺧﻠﯿﻞ ﭘﺴﺮ وی از ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﮐﻮدﮐﯽ ﻓﻮت ﺷﺪ.
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ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم

ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﮐﺎرداﻧﯽ و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ »ﺷﺠﺮة اﻟﺪر« و ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻪ در ﺗﺼﻔﯿﮥ ﺟﻨﮓ ﺻﻠﯿﺒﯽ و
اﺧﺮاج ﺻﻠﯿﺒﯿﺎن از اراﺿﯽ ﻣﺼﺮ داﺷﺖ ،ﺟﻠﻮس ﯾﮏ زن ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﻣﺼﺮ ﺧﻮد ﻣﻘﺪﻣﮥ وﻗﻮع
ﻓﺘﻨﻪ و آﺷﻮب و ﭘﺪﯾﺪآﻣﺪن آﺗﺶ اﺧﺘﻼف در ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺷﺎم ﺑﻮد.
زﯾﺮا اﮐﺜﺮ اﻣﺮا از ادای ﺳﻮﮔﻨﺪ وﻓﺎداری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﮑﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮدداری ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ
ﺟﮫﺎت ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ »ﺷﺠﺮة اﻟﺪر« ﺑﺎ اﻣﯿﺮ ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ اﯾﺒﮏ ازدواج ﮐﻨﺪ ،و ﭼﻮن دﯾﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﮐﺎر ھﻢ در ﺗﺜﺒﯿﺖ اﻣﻮر ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺒﺨﺸﯿﺪ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎر اﺳﺎﺳﯽ
ﺑﺰﻧﺪ و ﻟﻮ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺪاﮐﺮدن آراﻣﺶ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﻪ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ دﺳﺖ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺑﻪ او
ﺳﭙﺮده ﺑﻮد.
»ﺷﺠﺮة اﻟﺪر« ﻣﺪت ھﺸﺘﺎد روز ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ھﻤﺴﺮش اﻣﯿﺮ ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ اﯾﺒﮏ از ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﻓﺮود آﻣﺪ و ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﺎم »اﻟﻤﻠﮏ ُ
اﻟﻤﻌﺰ« آن را ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﺮد .اﯾﻦ واﻗﻌﻪ در آﺧﺮ رﺑﯿﻊ
اﻟﺜﺎﻧﯽ ﺳﺎل  ۶۴۸ھـ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ »ﻣﻠﮏ ُﻣ ّﻌﺰ« ﻗﺮﯾﺐ ھﻔﺖ ﺳﺎل ،ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺼﺮ را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه داﺷﺖ و در اﯾﻦ
ﻣﺪت ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻓﺘﻨﻪ و آﺷﻮب را ﻗﻠﻊ و ﻗﻤﻊ ﮐﻨﺪ و اﻣﻨﯿﺖ و آراﻣﺶ را در ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﺮﻗﺮار
ﺳﺎزد .ھﻤﺴﺮش »ﺷﺠﺮة اﻟﺪر« ﻧﯿﺰ در ﭘﺸﺖ ﺳﺮ او ﻗﺴﻤﺖ ﻣﮫﻤﯽ از اﻣﻮر ﻣﻤﻠﮑﺖ را اداره
ﻣﯽﮐﺮد ،و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻣﯿﺎن زن و ﺷﻮھﺮ اﺧﺘﻼف ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ.
ﻣﻠﮏ ﻣﻌﺰ از اﯾﻦ دﺧﺎﻟﺖھﺎی ﻃﺎﻗﺖﻓﺮﺳﺎ ﺑﻪ ﺳﺘﻮه آﻣﺪ و دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ زن دﯾﮕﺮی
ﺑﺮای او ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﮐﻨﻨﺪ .ھﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺷﺠﺮة اﻟﺪر از ﻧﯿﺖ وی آ ﮔﺎه ﺷﺪ ،ﺑﺎ ﻧﺮﻣﺶ او را
ﻣﻨﺼﺮف ﺳﺎﺧﺖ .ﺳﭙﺲ ﯾﮏ روز ﻋﺼﺮ ،ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ از ھﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﻠﮏ
ﻣﻌﺰ را ﺑﻪ ﻗﺼﺮ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ آورد و در ﮐﻨﺎر ﺧﻮد ﺟﺎی داد ،و ﺑﺎ وی از در ﻟﻄﻒ و ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ
درآﻣﺪ.
وﻟﯽ ھﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﻠﮏ ﻣﻌﺰ وارد ﺣﻤﺎم ﺷﺪ ،ﻋﺪهای از ﻏﻼﻣﺎن »ﺷﺠﺮة اﻟﺪر« رﯾﺨﺘﻨﺪ ﺑﺮ
ﺳﺮ او و ﺑﺎ ﻓﺠﯿﻊﺗﺮﯾﻦ وﺿﻊ ﺑﻪ ﻗﺘﻠﺶ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ) ۲۳رﺑﯿﻊ اﻻول ﺳﺎل  ۶۵۵ھـ( ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
اﻣﺮای ﻣﻌﺰی دﯾﺪﻧﺪ ﺑﺰرگ آنھﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﭘﺴﺮ او را ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻠﮏ
ﻣﻨﺼﻮر در ﺟﺎی ﭘﺪر ﺑﻪ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪﻧﺪ .وی در آن اوﻗﺎت ﺧﺮدﺳﺎل ﺑﻮد و ﺣﺪود
ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل داﺷﺖ.
ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﺣﻮادث ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ و ﻣﯿﺎن اﻣﺮای ﻃﺮﻓﺪار ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺢ ﮐﻪ ﻣﻤﺎﻟﯿﮏ
او ﺑﻮدﻧﺪ ،و اﻣﺮای ﻣﻤﺎﻟﯿﮏ ﻣﻠﮏﻣﻌﺰ ،ﮐﺸﻤﮑﺶ درﮔﺮﻓﺖ .اﻣﺮای ﻃﺮﻓﺪار ﻣﻠﮏ ﻣﻌﺰ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎم ﺑﺰرگ ﺧﻮد را از ھﻤﺴﺮ ﺟﻔﺎﮐﺎر او ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .اﻣﺮای ﻃﺮﻓﺪار ﻣﻠﮏ

ﻧﺒﺮد ﻋﯿﻦ ﺟﺎﻟﻮت ﺷﮑﺴﺖ ﻓﺎﺣﺶ ﻣﻐﻮل از ﻗﻮای ﻣﺼﺮ
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ﺻﺎﻟﺢ ھﻢ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از »ﺷﺠﺮة اﻟﺪر« ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ.
ھﺮدو دﺳﺘﻪ اﺗﻔﺎق ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ »ﺷﺠﺮة اﻟﺪر« را در ﯾﮑﯽ از ﺑﺮجھﺎی ﻗﻠﻌﻪ ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ،
ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﻣﺮای ﻣﻌﺰی ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮ اﻣﺮای ﻃﺮﻓﺪار ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺢ ﻏﻠﺒﻪ ﯾﺎﺑﻨﺪ آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺑﺮﺟﯽ
ﮐﻪ »ﺷﺠﺮة اﻟﺪر« در آن ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد رﺧﻨﻪ ﮐﺮده او را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
ﺳﭙﺲ او را ﺑﻪ ﻧﺰد »ﻣﻠﮏ ﻣﻨﺼﻮر« آوردﻧﺪ .در آﻧﺠﺎ ﮐﻨﯿﺰان ﭼﻨﺪان ﺑﺎ ﮐﻔﺶ ﭼﻮﺑﯽ ﺑﺮ
ﺳﺮش ﮐﻮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﺎن داد و ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ از دﻧﯿﺎ رﻓﺖ ۱۰) .رﺑﯿﻊ اﻟﺜﺎﻧﯽ ﺳﺎل  ۶۵۵ھـ(
ﻇﻬﻮر ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺑﺎر ﻣﻐﻮل

در ھﻤﺎن ھﻨﮕﺎم اﯾﻦ ﺣﻮادث ﭘﯽ در ﭘﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺼﺮ ﺑﻪ وﻗﻮع
ﻣﯽﭘﯿﻮﺳﺖ ،و در اﺛﻨﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﻠﮑﺖ در آﺗﺶ اﺧﺘﻼف و ﮐﺸﻤﮑﺶ داﺧﻠﯽ ﻣﯽﺳﻮﺧﺖ،
ﺷﺮق ﻋﺎﻟﻢ اﺳﻼم ﯾﮑﯽ از ﺣﺴﺎسﺗﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد را ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﺪ ،و ﺑﺎ
وﺣﺸﺘﻨﺎکﺗﺮﯾﻦ ﻣﺼﺎﺋﺐ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎن ﺑﻮد.
ﻣﺼﯿﺒﺖ دردﻧﺎک ﻣﺰﺑﻮر اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻐﻮﻻﻧﯽ ﮐﻪ از دﺷﺖھﺎی آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺳﯽ ﺳﺎل
ﭘﯿﺶ از آن ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﭼﻨﮕﯿﺰ ﺧﺎن ،ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ و اواﺳﻂ ﭼﯿﻦ و ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ ھﻨﺪ و
ﺧﺮاﺳﺎن را اﺷﻐﺎل ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ دﺷﺖھﺎی روﺳﯿﻪ ﺗﺎ رود دون)  (١ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ،
ھﻤﭽﻮن ﺳﯿﻞ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪﻧﺪ .آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻓﺎرس را اﺷﻐﺎل
ﻧﻤﻮده ،ﮐﺎخھﺎی ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺖ ﺗﻤﺪن ﻗﺪﯾﻢ اﺳﻼم را در ھﻢ ﮐﻮﺑﯿﺪﻧﺪ .ﺳﭙﺲ اﯾﻦ وﺣﺸﯿﺎن ﺑﻪ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮد ھﻼﮐﻮ روی ﺑﻪ ﺷﺮق ﻧﮫﺎدﻧﺪ.
ﺧﻼﻓﺖ ﻋﺒﺎﺳﯽ در آن روزھﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ روی ﺑﻪ زوال ﻣﯽﻧﮫﺎد .اﻟﻤﺴﺘﻌﺼﻢ ﺑﺎﻟﻠﻪ
آﺧﺮﯾﻦ ﺧﻠﯿﻔﮥ اﯾﻦ دودﻣﺎن ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﭘﺪرش »اﻟﻤﺴﺘﻨﺼﺮ« )۶۴۰
ھـ( ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد .وﻟﯽ ﻣﺮدی ﺿﻌﯿﻒ و ﺑﯽاراده ﺑﻮد .ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ھﻢ در اﻣﻮاج
ﻓﺘﻨﻪھﺎی داﺧﻠﯽ ﻓﺮو رﻓﺘﻪ ﺑﻮد .دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺮاﺷﯿﺒﯽ ﺳﻘﻮط ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﺪ و ارﮐﺎن آن
ﻣﺘﺰﻟﺰل ﻣﯽﻧﻤﻮد.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻐﻮل ﺑﻪ ﻧﺰد ﺧﻠﯿﻔﻪ آﻣﺪﻧﺪ و از وی ﺗﻘﺎﺿﺎی اﻃﺎﻋﺖ از
ﻣﻐﻮل ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﻣﺴﺘﻌﺼﻢ آنھﺎ را ﺑﺎ ﻧﺨﻮت و ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﺋﯽ ھﺮﭼﻪ ﺗﻤﺎﻣﺘﺮ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪ.

 -١روددون ) (DONﺑﻪ ﻃﻮل  ۲۱۰۰ﮐﻠﯿﻮﻣﺘﺮ از ﺟﻨﻮب ﻣﺴﮑﻮ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد و در درﯾﺎی آزف
ﻣﯽرﯾﺰد) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
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ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم

ﻣﻐﻮﻻن ﻧﯿﺰ روی ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد ﻧﮫﺎدﻧﺪ و ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ را درھﻢ ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ
ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪ ،و ﻣﻐﻮل ھﻤﭽﻮن ﺣﯿﻮاﻧﺎت درﻧﺪه ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد ھﺠﻮم آوردﻧﺪ.
ﻣﻐﻮل ﺻﺪھﺎ ھﺰار ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم ﺑﻐﺪاد را ﮐﺸﺘﻨﺪ ،و آﺑﺎدیھﺎ را وﯾﺮان ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،و ﺧﺰاﯾﻦ
و ذﺧﺎﯾﺮ آن را ﺗﺎراج ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﺑﺎ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی و ﻧﺎﺑﻮدی ھﻮﻟﻨﺎﮐﯽ ،ﺧﻼﻓﺖ ﻋﺒﺎﺳﯽ را
ﻣﻨﻘﺮض ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدﻧﺪ .آﻧﮕﺎه ﺧﻠﯿﻔﻪ »ﻣﺴﺘﻌﺼﻢ« و اﻓﺮاد
ﺧﺎﻧﻮاده و ﺑﺰرﮔﺎن دوﻟﺖ او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪه و ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﭘﺲ از ﭘﻨﺞ ﻗﺮن ﺑﻪ ﺣﯿﺎت دوﻟﺖ
ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺧﺎﺗﻤﻪ دادﻧﺪ ) ١ﺻﻔﺮ  ۶۵۶ھـ ﻓﺒﺮﯾﻪ  ۱۲۵۸م(
ﺟﮫﺎن اﺳﻼم از اﯾﻦ ﭘﯿﺶآﻣﺪ وﺣﺸﺘﻨﺎک ﺳﺨﺖ ﺗﮑﺎن ﺧﻮرد ،و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ
روزاﻓﺰون ﻣﻐﻮل ﺑﻪ ھﯿﺠﺎن آﻣﺪ .ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻤﺎﻟﮏ اﺳﻼﻣﯽ در اﻧﺪﯾﺸﮥ اﯾﻦ ﺧﻄﺮ
ﺑﺰرگ ﺑﻮد؛ زﯾﺮا ﻣﺼﺮ ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻌﺒﻪی ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﻣﺸﺮق دﻧﯿﺎی اﺳﻼم ﺑﻮد.
ھﻨﻮز ﭼﻨﺪ ﻣﺎھﯽ از ﺳﻘﻮط ﺑﻐﺪاد ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻐﻮﻻن ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درآﻣﺪﻧﺪ و روی
ﺑﻪ ﻏﺮب ﻧﮫﺎدﻧﺪ .آنھﺎ ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﻓﺮات و اﺷﻐﺎل ﺷﮫﺮھﺎی ﺟﺰﯾﺮه )ﺷﻤﺎل ﻋﺮاق( ﺑﺮ
»دﯾﺎر ﺑﮑﺮ« دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .ﺳﭙﺲ »ﺣﺮان« و ﻧﺼﺒﯿﻦ« و »رھﺎ« را ﺗﺼﺮف ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﭘﺲ از
ﮐﺸﺘﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم آن ،ﺷﮫﺮھﺎی ﻣﺰﺑﻮر را درھﻢ ﮐﻮﺑﯿﺪﻧﺪ.
آﻧﮕﺎه روی ﺑﻪ »ﺣﻠﺐ« ﮐﻠﯿﺪ ﻣﺼﺮ از ﻧﺎﺣﯿﮥ ﺷﻤﺎل ﻧﮫﺎدﻧﺪ .ﺣﮑﻤﺮان ﺷﺎم در آن ھﻨﮕﺎم
»ﻣﻠﮏ ﻧﺎﺻﺮ ﯾﻮﺳﻒ« از اﻣﺮای اﯾﻮﺑﯿﺎن ﺑﻮد.
ﮐﺸﻮر ﻣﺼﺮ از اﯾﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ »ﺷﺠﺮة اﻟﺪر« ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد :ﻣﺼﺮ ﮐﻪ
ﻣﻤﺎﻟﯿﮏ درﯾﺎﻧﻮرد ﺑﺮ آن ﺣﮑﻮﻣﺖ داﺷﺖ ،و ﺷﺎم ﮐﻪ اﻣﺮای اﯾﻮﺑﯽ ﺑﺮ آن ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻣﯽراﻧﺪﻧﺪﻧﺪ.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻘﺮاوﻻن ﻣﻐﻮل در ﺷﺎم آﺷﮑﺎر ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﻠﮏ ﻧﺎﺻﺮ ﭘﺮﯾﺸﺎن ﮔﺮدﯾﺪ و از
ﺑﻘﯿﮥ اﻣﺮای ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ اﺳﺘﻤﺪاد ﻧﻤﻮد .در ﻣﺤﺮم ﺳﺎل  ۶۵۷ﻣﻐﻮﻻن ﺑﻪ ﺣﻠﺐ رﺳﯿﺪﻧﺪ و
ﭼﻨﺪ روز آن را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮدﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ وﺿﻌﯽ وﺣﺸﺖاﻧﮕﯿﺰ ﺑﺮ آن دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و دهھﺎ
ھﺰار ﺗﻦ از اھﺎﻟﯽ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪه ﯾﺎ اﺳﯿﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

 -١ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ رواﻓﺾ و ﺑﻪ ﻃﻮر وﯾﮋه اﺑﻦ ﻋﻠﻘﻤﯽ و ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮ ﻃﻮﺳﯽ در ﺣﻤﻠﻪی ﻣﻐﻮل ﺑﻪ
ﺑﻐﺪاد ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎنھﺎ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﻤﻮده و دﺷﻤﻦ را راھﻨﻤﺎﺋﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻠﻤﺎی اﺳﻼم را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
رﺳﺎﻧﯿﺪه و ﮐﺘﺎبھﺎی ارزﺷﻤﻨﺪ را ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪی دﺟﻠﻪ رﯾﺨﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﺪاوت ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎ اﺳﻼم ،ﻋﻠﻤﺎی
دﯾﻦ و ﻓﺮھﻨﮓ را ﺑﺮای ھﻤﯿﺶ ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﺎر ﺑﮕﺬارﻧﺪ].ﻣﺼﺤﺢ[

ﻧﺒﺮد ﻋﯿﻦ ﺟﺎﻟﻮت ﺷﮑﺴﺖ ﻓﺎﺣﺶ ﻣﻐﻮل از ﻗﻮای ﻣﺼﺮ
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در اﯾﻦ اوﻗﺎت ،ﻣﻠﮏ ﻧﺎﺻﺮ ﺣﮑﻤﺮان دﻣﺸﻖ ھﺮﭼﻪ در اﻣﮑﺎن داﺷﺖ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
ﻣﻐﻮل ﻧﯿﺮو ﺑﺴﯿﺞ ﮐﺮد .وﻟﯽ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ او ﺑﯽﻣﻮرد اﺳﺖ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﮑﻨﮥ ﺷﮫﺮ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺧﻮد روی ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﻧﮫﺎدﻧﺪ .ﻣﻠﮏ ﻧﺎﺻﺮ دﻣﺸﻖ را ﺗﺮک
ﮔﻔﺖ و ﺑﺎ ﮔﺮوھﯽ از ﺧﻮاص ﺧﻮد ﺑﻪ » ّ
ﻏﺰه« رﻓﺖ .ﻏﺎﻟﺐ اﻣﺮا زﻧﺎن و ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻣﺼﺮ ﮐﻮچ دادﻧﺪ .ﺑﺰرﮔﺎن ﺷﺎم ﻣﺼﻠﺤﺖ ﭼﻨﯿﻦ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﮫﺮ را ﺑﻪ ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﻣﻐﻮل
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
آنھﺎ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ اﻃﻼع ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻐﻮل رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .ھﻼﮐﻮ ﻧﯿﺰ ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن ﺧﻮد را ﮐﻪ
در رأس آنھﺎ ﮐﯿﺘﯿﺒﻮﻗﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﻞ ﻗﻮای او ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﺑﺮای ﺗﺤﻮﯾﻞﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﮫﺮ اﻋﺰام
داﺷﺖ .ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن در  ۲۶رﺑﯿﻊ اﻻول ﺳﺎل  ۶۵۸ھـ ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﺻﺎدر ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺷﮫﺮ و
ھﻤﮕﯽ ﻧﻘﺎط ﺷﻤﺎل در اﻣﺎن او ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد .ﺳﭙﺲ روی ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﻧﮫﺎد .ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪای ﮐﻪ
ﻗﺒﻞ از او ﻓﺎﺗﺤﺎن ﺑﺰرگ را در ﺧﻮد ھﻀﻢ ﮐﺮده ﺑﻮد!
در آن ﻟﺤﻈﺎت ﺣﺴﺎس ﮐﻪ ﺳﯿﻞ ﻣﻐﻮﻻن وﺣﺸﯽ ،ﻗﻠﻤﺮو ﻣﺸﺮق اﺳﻼم را اﺷﻐﺎل ﮐﺮده
ﺑﻮد ،ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧﺮدﺳﺎل ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻠﮏ ﻣﻨﺼﻮر ﭘﺴﺮ »ﻣﻠﮏ ﻣﻌﺰ« ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺼﺮ ﻗﺮار
داﺷﺖ .وﻟﯽ او ﺷﺒﺤﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﺒﻮد ،و ﺳﻠﻄﺎن واﻗﻌﯽ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ اﻣﯿﺮ ﺳﯿﻒ اﻟﺪﯾﻦ ﻗﻄﺰ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهی ﻣﻤﺎﻟﯿﮏ درﯾﺎﻧﻮرد ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهی ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺑﺎ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺳﯿﺮ ﺣﻮادث ﺷﺮﻗﯽ را ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ داﺷﺖ ،و
ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ وﺟﻮد آن ﭘﺴﺮﺑﭽﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ،در آن ﻟﺤﻈﺎت ﺑﺎرﯾﮏ،
ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﻣﺼﺮ را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽاﻧﺪازد ،و اﮔﺮ ﻣﺼﺮ ﺑﺨﻮاھﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﺧﻄﺮ ﺳﮫﻤﮕﯿﻦ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺪرت ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی وارد ﻣﯿﺪان ﮐﺎرزار ﺷﻮد.
از اﯾﻨﺮو ،ﻓﺮﺻﺖ را ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺷﻤﺮد و ﻣﻠﮏ ﻣﻨﺼﻮر و ﻣﺎدر و ﺑﺮادر او را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺳﺎﺧﺖ
و ھﻤﮕﯽ را در ﺑﺮج ﻗﻠﻌﻪ ﺟﺎی داد .ﺳﭙﺲ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻠﮏ ﻣﻈﻔﺮ ﻗﻄﺰ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ
ﺧﻮاﻧﺪ ) ۲۴ذی اﻟﻘﻌﺪه ﺳﺎل  ۶۵۷ھـ(.
ﺳﻮء ﻇﻦ
آﻧﮕﺎه ﮔﺮوھﯽ از اﻣﺮای ﻃﺮﻓﺪار ﻣﻠﮏ ﻣﻨﺼﻮر و ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ِ
ً
ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎزداﺷﺖ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻪ ھﻤﮑﺎراﻧﺶ )اﻣﺮای درﯾﺎﻧﻮرد( ﺻﺮﯾﺤﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ وی در اﻧﺪﯾﺸﻪ
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﻐﻮﻻن را ﻋﻘﺐ ﺑﺮاﻧﺪ ،و ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ را از
ﺷﺮ آنھﺎ ﻧﺠﺎت دھﺪ ،و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻄﺮ ﻣﮫﻠﮏ ﺑﺮﻃﺮف ﮔﺮدﯾﺪ ،آنھﺎ ھﺮﮐﺲ را
ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﻨﺪ.
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ﻣﺼﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻐﻮل

ﻣﺼﺮ در آن ﻣﻮﻗﻊ از ﻟﺤﺎظ وﺿﻊ داﺧﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮد؛ زﯾﺮا ﻣﻤﻠﮑﺖ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻣﻠﮏ ﻧﺎﺻﺮ در ﺷﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ داﺷﺖ ،او ﺑﺎ ﻣﺼﺮ ھﻢﭘﯿﻤﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ
ﻣﻨﻈﻮر دﯾﺮﯾﻦ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺧﺎرجﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺼﺮ از دﺳﺖ ﻣﻤﺎﻟﯿﮏ درﯾﺎﻧﻮرد ﻋﻤﻠﯽ
ﺳﺎزد.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﻣﺮای درﯾﺎﻧﻮرد ﻣﻤﺎﻟﯿﮏ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ھﻢ اﺧﺘﻼف داﺷﺘﻨﺪ .ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﮐﺸﻮر ھﻢ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺟﻨﮓھﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺻﻠﯿﺒﯽ و زد و ﺧﻮردھﺎی ﻣﺴﺘﻤﺮ داﺧﻠﯽ ﺗﻀﻌﯿﻒ
ﺷﺪه ﺑﻮد.
وﻟﯽ ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺮد ﻣﯿﺪان ﺑﻮد .ﭘﺲ ﺑﺎ ﻣﻠﮏ ﻧﺎﺻﺮ ﺣﮑﻤﺮان ﺷﺎم از در ﻣﺬاﮐﺮه و
ﺻﻠﺢ وارد ﺷﺪ ،و ﺗﻤﺎم ﺳﻌﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﮫﯿﺎﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺟﻨﮓ و ﺗﺠﮫﯿﺰ ﻟﺸﮑﺮ
ﻣﺒﺬول داﺷﺖ.
در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم ھﻼﮐﻮ ﺑﻪ ﺣﻠﺐ رﺳﯿﺪ ،و ﺷﺎم را ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ اﺷﻐﺎل ﮐﺮد ،و ﺧﻄﺮ
وﺟﻮد آنھﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺒﺢ ھﻮﻟﻨﺎﮐﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮ آﺷﮑﺎر ﮔﺸﺖ.
ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺼﺮ در ارزﯾﺎﺑﯽ ھﺪف ﻣﻐﻮل اﺷﺘﺒﺎه ﻧﮑﺮده ﺑﻮد؛ زﯾﺮا ھﻤﯿﻦ ﮐﻪ ھﻮﻻﮐﻮ
از ﺟﻨﮓ ﺷﺎم ﻓﺮاﻏﺖ ﯾﺎﻓﺖ ،ﺧﻮد را ﻣﮫﯿﺎی ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺼﺮ ﻧﻤﻮد ،و ﻓﺘﺢ ﻣﺼﺮ را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه
دو ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺧﻮد »ﮐﯿﺘﯿﺒﻮﻗﺎ« و »ﺑﺎﯾﺪو« واﮔﺬار ﮐﺮد .ﺳﭙﺲ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻧﯿﺮوھﺎﯾﺶ
ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺮق ﺑﺎزﮔﺸﺖ.
ﮐﯿﺘﯿﺒﻮﻗﺎ و ھﻤﮑﺎرش »ﺑﺎﯾﺪو« ﺑﺎ ﻗﻮای ﻣﻐﻮل ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺘﺢ ﻣﺼﺮ ﻋﺎزم ﺟﻨﻮب ﺷﺪﻧﺪ.
ھﻮﻻﮐﻮ ﺧﺎن ﻃﺒﻖ ﻋﺎدﺗﯽ ﮐﻪ داﺷﺖ ﺳﻔﺮای ﺧﻮد را ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎد و از آنھﺎ
ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ از وی اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪ.
او ﭼﮫﺎر ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت اﻋﺰام داﺷﺖ و ﻧﺎﻣﻪای ﺗﮫﺪﯾﺪآﻣﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﺗﻮﺳﻂ
آنھﺎ ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎد :از ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺮق و ﻏﺮب – ﺧﺎن اﻋﻈﻢ – ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻮ ای
ﺧﺪاﺋﯽ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ را ﮔﺴﺘﺮدی و آﺳﻤﺎن را ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﯽ – ﻣﻠﮏ ﻣﻈﻔﺮ ﻗﻄﺰ و ﺳﺎﯾﺮ اﻣﺮای
دوﻟﺖ و اھﻞ ﻣﻤﻠﮑﺖ او در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ و ﻧﻮاﺣﯽ آن ﺑﺪاﻧﻨﺪ ،ﻣﺎ ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ در
روی زﻣﯿﻦ ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ از ﺧﺸﻢ ﺧﺪا آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪهاﯾﻢ ،و ﻣﺎ را ﺑﺮ ھﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺧﺸﻢ او
واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭘﯿﺮوز ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺷﻤﺎ و ھﻤﻪ ﻣﺮدم ﻣﺼﺮ ﻧﯿﺰ ﻋﺒﺮت ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺎ آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮد آﺋﯿﺪ و
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ ،ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﭘﺮده ﺑﺎﻻ رود و ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﻮﯾﺪ و

ﻧﺒﺮد ﻋﯿﻦ ﺟﺎﻟﻮت ﺷﮑﺴﺖ ﻓﺎﺣﺶ ﻣﻐﻮل از ﻗﻮای ﻣﺼﺮ
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اﺷﺘﺒﺎه ﺷﻤﺎ داﻣﻦﮔﯿﺮﺗﺎن ﺷﻮد .ﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪﮐﻨﻨﺪه رﺣﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﮐﯽ
ﻧﺮﻣﺶ ﻧﺨﻮاھﯿﻢ داﺷﺖ .ﻻﺑﺪ ﺷﻨﯿﺪه اﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﮐﺸﻮرھﺎ را ﮔﺸﻮدهاﯾﻢ ،و زﻣﯿﻦ را از ﻓﺴﺎد
ﭘﯿﺮاﺳﺘﻪاﯾﻢ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم را ﮐﺸﺘﻪاﯾﻢ .ﺑﻪ ھﺮﺟﺎ ﻓﺮار ﮐﻨﯿﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﭼﻨﮓ ﺧﻮاھﯿﻢ
آورد.
ﮐﺪام زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﻨﺎه دھﺪ و ﮐﺪام راه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﺪ و
ﮐﺪام ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ؟ ﺷﻤﺎ ﻧﺨﻮاھﯿﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﺷﻤﺸﯿﺮھﺎی ﻣﺎ
ﺳﺮﺑﺎز زﻧﯿﺪ و از ﻣﮫﺎﺑﺖ ﻣﺎ ﺟﺎن ﺑﺪر ﺑﺮﯾﺪ!
اﺳﺒﺎن ﻣﺎ ﭘﯿﺸﺘﺎزﻧﺪ و ﺗﯿﺮھﺎی ﻣﺎ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﻣﯽدرﻧﺪ و ﺷﻤﺸﯿﺮھﺎﻣﺎن ھﻢ ﭼﻮن
ﺻﺎﻋﻘﻪ ﻓﺮود آﯾﻨﺪ .دلھﺎی ﻣﺎ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮه و ﻧﻔﺮات ﻣﺎ ﻣﺜﻞ رﯾﮓ ﺑﯿﺎﺑﺎن اﺳﺖ.
ﺷﻤﺎ ﺣﺮام ﺧﻮردهاﯾﺪ و ﭘﯿﻤﺎنھﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪاﯾﺪ و ﻣﻌﺼﯿﺖھﺎ آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪاﯾﺪ.
ۡ
َ ۡ ۡ َ ُۡ َ ۡ َ َ َ َ ُ
ون ب ِ َما
اﯾﻨﮏ روز ذﻟﺖ و ﺧﻮاری ﺷﻤﺎ ﻓﺮا رﺳﯿﺪه اﺳﺖ﴿ :فٱ�َوم �زون عذاب ٱله ِ
َۡ
ُ ُۡ َۡ َ ۡ ُ َ
ُ ُ َۡ ُ ُ َ
�ض ب َغ ۡ� ٱ ۡ َ ّ
ِ
�ون ِ� ٱ�
� ِق َو� ِ َما كنت ۡم �فسقون ] ﴾٢٠اﻷﺣﻘﺎف[٢٠ :
كنتم �ستك ِ
ِ ِ
َ
َ َ َ ۡ َ ُ َّ َ َ َ ُ ٓ ْ َّ ُ َ َ َ َ ُ َ
ب ينقل ِبون ] ﴾٢٢٧اﻟﺸﻌﺮاء.[٢٢٧ :
﴿وسيعلم ٱ�ِين ظلموا أي منقل ٖ
ھﺮﮐﺲ ﻃﺎﻟﺐ ﺟﻨﮓ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺸﯿﻤﺎن ﻣﯽﺷﻮد ،و ھﺮﮐﺲ از ﻣﺎ اﻣﺎن ﺑﺨﻮاھﺪ ،ﺳﺎﻟﻢ
ﺧﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ  ...آﻧﭽﻪ را ﻧﻮﺷﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻮﭼﮏ ﻧﺸﻤﺎرﯾﺪ و ﺑﻪ زودی آن را ﺟﻮاب دھﯿﺪ .ﭘﯿﺶ
از آﻧﮑﻪ آﺗﺶ ﺟﻨﮓ روﺷﻦ ﮔﺮدد ،و ﺷﻌﻠﻪھﺎی آن ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﻤﺎ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮد و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ
ﺻﺪﻣﻪ را از ﻣﺎ ﺑﻪﺑﯿﻨﯿﺪ ،و ﺷﮫﺮھﺎی ﺷﻤﺎ از وﺟﻮدﺗﺎن ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﭼﻘﺪر رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺎل ﺷﻤﺎ
را ﻧﻤﻮدهاﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﮐﺮده و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدهاﯾﻢ و ﺷﻤﺎ را ﺑﺮای
ﭘﺮھﯿﺰ از ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﺪار ﮐﺮدهاﯾﻢ ،دﯾﮕﺮ ھﺪﻓﯽ ﺟﺰ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ .درود ﺑﺮ
ﻣﺎ و ﺷﻤﺎ و ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺣﻖ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﺪ و از ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺳﻮء ﺑﭙﺮھﯿﺰد و از ﺧﺪای ﺑﺰرگ
ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮد«) .(١
ﻗﻮای ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﯽآﯾﺪ

آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﮫﺪﯾﺪ ﺑﺰرگ ﭼﻪ ﺑﻮد؟ ﺳﯿﻒ اﻟﺪﯾﻦ ﻗﻄﺰ
ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن ھﻼﮐﻮ را ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﺋﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ،ﺳﭙﺲ دﺳﺘﻮر داد آنھﺎ را

 -١ﻣﻘﺮﯾﺰی در »اﻟﺴﻠﻮک« ﺟﻠﺪ اول ص  ۴۲۷و  ۴۲۸ﺗﻤﺎم ﻧﺎﻣﻪی ھﻼﮐﻮ را آورده اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ از
ﺟﻤﻼت آن را ﻧﻘﻞ ﻧﮑﺮدﯾﻢ.
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دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﻨﺪ! ھﺮ ﭼﮫﺎر ﻧﻔﺮ را ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ دوﻧﯿﻤﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ھﺮﮐﺪام را
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮑﯽ از دروازهھﺎی ﻗﺎھﺮه آوﯾﺨﺘﻨﺪ .ﺳﺮھﺎی آنھﺎ را ﻧﯿﺰ از دروازه »زوﯾﻠﻪ« آوﯾﺰان
ﻧﻤﻮدﻧﺪ!
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻗﻮای ﺧﻮد را ﺑﺴﯿﺞ ﮐﺮد ،و در ﻗﺎھﺮه و ﺳﺎﯾﺮ اﻗﻠﯿﻢھﺎی ﻣﺼﺮ ﻓﺮﻣﺎن
ﺟﮫﺎد داد .ﻗﻄﺰ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭘﯿﺸﻘﺮاوﻻن ﻣﻤﺎﻟﯿﮏ را ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺴﯿﺞ ﻣﺮدد ﺑﻮدﻧﺪ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﺪ و
ﻗﻮای آنھﺎ را ﺑﻪ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺧﻮد ﻣﻠﺤﻖ ﺳﺎزد.
ھﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺞ ﺳﭙﺎه ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ در روز دوﺷﻨﺒﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺎه ﺷﻌﺒﺎن
ﺳﺎل  – ۶۵۸اﮔﺴﺖ  ۱۲۶۰ﻣﯿﻼدی در رأس ﻗﻮای ﺧﻮد از »ﻗﻠﻌﺔ اﻟﺠﺒﻞ« ﺧﺎرج ﺷﺪ و
روی ﺑﻪ »ﺻﺎﻟﺤﯿﻪ« ﻧﮫﺎد.
او ﭘﯿﺸﻘﺮاوﻻن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺮﮐﺮدﮔﯽ اﻣﯿﺮ رﮐﻦ اﻟﺪﯾﻦ ﺑﯿﺒﺮس ﺑﻨﺪﻗﺪاری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
اﺣﺘﯿﺎط و ھﻤﻮارﺳﺎﺧﺘﻦ راه و آ ﮔﺎھﯽ از اﺧﺒﺎر ﻣﻐﻮل ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻓﺮﺳﺘﺎد.
ﻣﻠﮏ ﻣﻈﻔﺮ ﻗﻄﺰ ﺳﺮﺷﺎر از اﯾﻤﺎن و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و ﺑﺎ ﻋﺰﻣﯽ آھﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎت
ﺳﭙﺎه ﻣﻐﻮل ﭘﯿﺶ ﻣﯽرﻓﺖ.
ﻣﮕﺮ ﺳﭙﺎه ﻣﺼﺮ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از آن ﻗﻮای ﺻﻠﯿﺒﯿﺎن ﻓﺮﻧﮓ را در ﺳﺮزﻣﯿﻦ
اﺻﻠﯽ ﻣﺼﺮ ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد؟ اﯾﻦ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺰرگ ﻗﺒﻞ از ھﺮﭼﯿﺰ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﮫﺎرت و
ﺷﺠﺎﻋﺖ ﻣﻤﺎﻟﯿﮏ درﯾﺎﻧﻮرد ﻣﺼﺮ ﺑﻮد ،و اﯾﻨﮏ ھﻤﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﺷﺠﺎع ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﻣﺼﺮ را ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﻐﻮﻻن وﺣﺸﯽ رھﺒﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﭼﺮا در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﻃﺎﻟﻊ ﻧﯿﮑﻮ ﺑﻪ ﺳﺮاغ اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺎﯾﺪ ،و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻋﻘﺐزدن اﯾﻦ ﺧﻄﺮ
ﺳﮫﻤﮕﯿﻦ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ،ﺷﺎھﺪ ﭘﯿﺮوزی را در آﻏﻮش ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ ،و در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﺳﯿﻞ
ﺑﻨﯿﺎنﮐﻦ ،ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﺳﻼم و ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﻧﺨﯿﺰﻧﺪ؟
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﻣﻐﻮل »ﮐﯿﺘﯿﺒﻮﻗﺎ« و »ﺑﺎﯾﺪو« ﺑﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻏﺮب ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ رﺳﯿﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ و ﭘﯿﺸﻘﺮاوﻻن اﯾﺸﺎن در »ﻏﺰه« ﺣﺪود ﻣﺼﺮ دﯾﺪه ﺷﺪﻧﺪ.
وﻟﯽ ھﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻘﺮاوﻻن ﻣﺼﺮی ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ »ﺑﯿﺒﺮس« آﺷﮑﺎر ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﻐﻮﻻن
ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ ،و ﻣﺼﺮﯾﺎن »ﻏﺰه« را اﺷﻐﺎل ﮐﺮدﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ »ﻗﻄﺰ« ﺑﺎ ﻗﻮای ﺧﻮد
ﺳﺮ رﺳﯿﺪ و از ﺳﺎﺣﻞ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎت ﻗﻮای اﺻﻠﯽ ﻣﻐﻮل ﭘﯿﺶ راﻧﺪ.
ﻋﮑﺎ ھﻤﭽﻨﺎن در دﺳﺖ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﻮد ،و ﺑﺎ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺼﺮ اﺗﻔﺎق ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯽﻃﺮف
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﺎ ﺳﭙﺎه ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺑﻪ ﻃﺮف ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ رﻓﺖ؛ زﯾﺮا اﻃﻼع
ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﻐﻮﻻن از آن ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی اراﺿﯽ ﻣﺼﺮ ﭘﯿﺶ ﻣﯽروﻧﺪ.

ﻧﺒﺮد ﻋﯿﻦ ﺟﺎﻟﻮت ﺷﮑﺴﺖ ﻓﺎﺣﺶ ﻣﻐﻮل از ﻗﻮای ﻣﺼﺮ
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ﺳﻠﻄﺎن ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ اھﻤﯿﺖ ﮐﺎر واﻗﻒ ﺑﻮد ،و ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻄﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻐﻮل ﭼﯿﺰی ﺟﺰ
ﻧﻮع دﯾﮕﺮی از ﺧﻄﺮ ﺻﻠﯿﺒﯽھﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،و از اﯾﻦ رو ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻤﻼت ﭘﯿﺸﯿﻦ
ﺻﻠﯿﺒﯽ درھﻢ ﮐﻮﺑﯿﺪه ﺷﻮد.
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺟﮫﺖ ﺳﻠﻄﺎن اﻧﺪﮐﯽ ﭘﯿﺶ از ﺣﺮﮐﺖ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﺧﻮد را ﮔﺮد آورده و آنھﺎ
را ﺑﻪ اھﻤﯿﺖ ﮐﺎر آ ﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد .ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻪ آنھﺎ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﻣﻐﻮﻻن در
ﺷﮫﺮھﺎ و ﮐﺸﻮرھﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﮕﯿﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰیھﺎ و وﯾﺮاﻧﯽھﺎ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﭼﻪ ﻓﺠﺎﯾﻊ
دردﻧﺎﮐﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ،و اﮔﺮ در ﻣﺼﺮ ھﻢ ﭘﯿﺮوز ﺷﻮﻧﺪ ﭼﻪ ﻋﻮاﻗﺐ ﺳﻮء و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﯽ
در اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺸﻮر آنھﺎ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ﺳﭙﺲ ﺳﻠﻄﺎن در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﺮﯾﺴﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎﻧﺶ را ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﺮد ﮐﻪ در راه ﻧﺠﺎت
اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از اﯾﻦ ﺧﻄﺮ ﻋﻈﯿﻢ ،از ﺑﺬل ﺟﺎن درﯾﻎ ﻧﺪارﻧﺪ .ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﻧﯿﺰ ھﻤﮕﯽ
ﮔﺮﯾﻪ را ﺳﺮ دادﻧﺪ و ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ اﻣﮑﺎن و ﺑﺬل ﺟﺎن در راه ﺟﻨﮓ ﺑﺎ
ﻣﻐﻮل و ﻧﺠﺎت ﻣﺼﺮ و اﺳﻼم از ﺷﺮ وﺟﻮد آﻧﺎن ،ﻓﺪاﮐﺎری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﭘﯿﮑﺎر ﺑﺰرگ

ﺳﻠﻄﺎن ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻧﯿﺮوھﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ رﮐﻦ اﻟﺪﯾﻦ ﺑﯿﺒﺮس ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻗﻮای ﻣﻐﻮل و اﻃﻼ ع از وﺿﻊ آنھﺎ اﻋﺰام داﺷﺖ .اﯾﻦ ﺳﺘﻮن در ﻣﺤﻠﯽ واﻗﻊ در ﺑﯿﻦ
»ﺑﯿﺴﺎن« و »ﻧﺎﺑﻠﺲ« ﻧﺰدﯾﮏ روﺳﺘﺎی »ﻋﯿﻦ ﺟﺎﻟﻮت« ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻘﺮاوﻻن ﻣﻐﻮل ﺑﺮﺧﻮرد
ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺑﯿﺒﺮس ﺳﺮﮔﺮم ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻠﻄﺎن در رأس ﺳﭙﺎه ﺧﻮﯾﺶ ﺳﺮ
رﺳﯿﺪ .ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﻐﻮل ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪی ﮐﯿﺘﯿﺒﻮﻗﺎ و ﺑﺎﯾﺪو ﮐﻢ ﮐﻢ ﺧﻮد را ﻣﮫﯿﺎ ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ،
وﻟﯽ در ھﻤﺎن دم ﭘﯿﺸﻘﺮاوﻻن ﻣﺼﺮ ﺑﺎ ﺳﺘﻮنھﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﻮد از ﻣﻐﻮﻻن درﮔﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ
ﯾﮏ ﺣﻤﻠﻪ آنھﺎ را ﻋﻘﺐ زدﻧﺪ.
و در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم دو ﺳﭙﺎه ﺧﻮد را ﻣﮫﯿﺎی ﺟﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
در ﺑﺎﻣﺪاد روز ﺟﻤﻌﻪ  ۲۵ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺳﺎل  ۶۵۸ھـ  -ﺳﺒﺘﺎﻣﺒﺮ  ۱۲۶۰م ﻣﯿﺎن دو
ﺳﭙﺎه ﻧﺒﺮد ﻋﻤﻮﻣﯽ درﮔﺮﻓﺖ .ﻣﻐﻮل ﻧﻘﺎط ﺣﺴﺎﺳﯽ را در ﺑﻠﻨﺪی ﻣﯿﺪان ﻧﺒﺮد اﺷﻐﺎل ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺟﮫﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎره ﺑﺎ ﻗﺪرت ھﺮﭼﻪ ﺗﻤﺎﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﻣﺼﺮﯾﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮدﻧﺪ ،و
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮔﺎرد وﯾﮋهی ﺳﻠﻄﺎن را ﻋﻘﺐ ﺑﺮاﻧﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻧﻈﺎم ﺳﭙﺎه ﻣﺼﺮ دﭼﺎر اﺿﻄﺮاب ﺷﺪ ،وﻟﯽ درﺳﺖ در ھﻤﯿﻦ ھﻨﮕﺎم
ﺳﻠﻄﺎن ﺑﺎ ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮی در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزد وااﺳﻼﻣﺎه )اﺳﻼم را درﯾﺎﺑﯿﺪ( ﺑﻪ
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ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم

ﻗﻮای دﺷﻤﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮد .ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺼﺮ ﻧﯿﺰ در ﭘﺸﺖ ﺳﺮ او ﺑﺎ ﻗﺪرت و ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ ھﺠﻮم
ﻧﻤﻮدﻧﺪ .دﯾﺮی ﻧﭙﺎﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﺳﮫﻤﮕﯿﻦ ﺗﻮازن ﻗﻮای ﻣﻐﻮل ﺑﮫﻢ ﺧﻮرد و
ارﺗﺒﺎط ﺻﻔﻮف آنھﺎ از ھﻢ ﮔﺴﯿﺨﺖ ،و ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﭙﻪھﺎی واﻗﻊ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﯿﺴﺎن اﻧﺪﮐﯽ
ﻋﻘﺐ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﭘﯽﮔﯿﺮ و ﻣﺆﺛﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﻞ ﻗﻮای اﯾﺸﺎن ﮐﯿﺘﯿﺒﻮﻗﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ و ﭘﺴﺮش
اﺳﯿﺮ ﮔﺮدﯾﺪ .وﻟﯽ ﻣﻐﻮل ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ و ﭘﺲ از ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺻﻔﻮف ﺧﻮد در ﺣﻤﻠﮥ دﯾﮕﺮی ﺑﺎ
ﻣﺼﺮﯾﺎن درﮔﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ.
ً
ﻣﻠﮏ ﻣﻈﻔﺮ ﺷﺨﺼﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺳﭙﺎه ﺧﻮد را در ﮔﺮﻣﺎﮔﺮم ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﻋﮫﺪه داﺷﺖ و
ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ آنھﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﺮد ﮔﻮﯾﻨﺪ اﺳﺐ ﺳﻠﻄﺎن از زﯾﺮ ﭘﺎی او ﺳﻘﻂ ﮐﺮد و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد
ﺳﻠﻄﺎن از ﭘﺎی درآﯾﺪ ،وﻟﯽ در ھﻤﯿﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﯾﮑﯽ از ﺳﺮﺑﺎزاﻧﺶ ﭘﯿﺎده ﺷﺪ و ﺑﻪ وی ﮐﻤﮏ
ﮐﺮد.
و ﻧﯿﺰ ﮔﻮﯾﻨﺪ ھﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪت ﺟﻨﮓ و اھﻤﯿﺖ ﻣﯿﺪان ﻧﺒﺮد ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﺎر
دﯾﮕﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮد و ﻓﺮﯾﺎد زد »واإﺳﻼﻣﺎه« ﭘﺮوردﮔﺎرا ﺑﻨﺪهات »ﻗﻄﺰ« را ﺑﺮ ﻣﻐﻮﻻن ﭘﯿﺮوز
ﮔﺮدان!
ﻣﺼﺮﯾﺎن ﺑﺮ ﻗﺪرت ﺧﻮد اﻓﺰودﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮدﻧﺪ .ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﻐﻮل
ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد ،وﺣﺸﺖ و ﺑﯽﻧﻈﻤﯽ آنھﺎ را ﻓﺮو ﮔﺮﻓﺖ ،از ھﺮﻃﺮف ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪﻧﺪ ،و
روی ﺑﻪ ﻓﺮار ﻧﮫﺎدﻧﺪ.
ﻣﺼﺮﯾﺎن ﻏﻨﺎﺋﻢ ﺑﯽﺷﻤﺎری ﺑﻪ ﭼﻨﮓ آوردﻧﺪ .ﺳﻠﻄﺎن از اﺳﺐ ﻓﺮود آﻣﺪ و ﺟﺒﯿﻦ ﺑﺮ
ﺧﺎک ﻧﮫﺎد و آن را ﺑﻮﺳﯿﺪ و ﺑﻪ ﺷﮑﺮاﻧﻪی آن ﭘﯿﺮوزی ﺑﺰرگ ﺧﺪا را ﺳﺠﺪه ﮐﺮد.
ﺳﭙﺲ ﺳﺮ ﺑﺮﯾﺪۀ ﮐﯿﺘﯿﺒﻮﻗﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﻞ ﻗﻮای ﻣﻐﻮل را ﺑﻪ ﻗﺎھﺮه ﺣﻤﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و در
ﻧﻘﺎط ﺷﮫﺮ ﮔﺮداﻧﯿﺪﻧﺪ .ﺳﺮور و ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ھﻤﻪ ﺟﺎ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ.
ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻗﻮای ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺑﯿﺒﺮس ﺑﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻓﺮارﯾﺎن ﻣﻐﻮل ﭘﺮداﺧﺖ و
ﺑﺴﯿﺎری از آنھﺎ را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻋﺪهی ﻗﻠﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﺟﺎن ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮدﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﻮی
ﻣﺸﺮق ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻐﻮل

ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻐﻮل در ﻋﯿﻦ ﺟﺎﻟﻮت ،ﯾﮏ ﺷﮑﺴﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﻐﻮﻻن از آﻏﺎز
ھﺠﻮم ﺧﻮد در ﻣﺸﺮق دﻧﯿﺎی اﺳﻼم و ﺟﻨﮓھﺎی ﺧﻮد ،ھﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﭼﻨﺎن ﺷﮑﺴﺖ و

ﻧﺒﺮد ﻋﯿﻦ ﺟﺎﻟﻮت ﺷﮑﺴﺖ ﻓﺎﺣﺶ ﻣﻐﻮل از ﻗﻮای ﻣﺼﺮ
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ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
اﺧﺒﺎر اﯾﻦ ﭘﯿﺮوزی ﺑﻪ زودی ﺑﻪ دﻣﺸﻖ رﺳﯿﺪ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻐﻮل و ﯾﺎوران اﯾﺸﺎن ﮐﻪ در
اﺛﻨﺎی اﺷﻐﺎل ﺷﺎم ،ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺎن ،ﺑﺎ آنھﺎ ھﻤﮑﺎری ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،در دم ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻣﻠﮏ ﻣﻈﻔﺮ ﻗﻄﺰ در آﺧﺮ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﺼﻠﯽ وارد
دﻣﺸﻖ ﮔﺮدﯾﺪ .ھﻨﻮز ﭼﻨﺪ ھﻔﺘﻪ از اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺮاﺳﺮ ﺷﺎﻣﺎت از ﺑﻘﺎﯾﺎی
ﻣﻐﻮل ﭘﯿﺮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ.
ﺳﻠﻄﺎن ﭘﺲ از ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻣﻮر ﺣﮑﻮﻣﺖ و اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن و اﻣﺮای ﺧﻮد در ﻗﻠﻤﺮو
ﺷﺎم ،آھﻨﮓ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﺧﻮﯾﺶ در اواﺋﻞ ذی اﻟﻘﻌﺪه وارد ﮐﺸﻮر
ﺷﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ آﯾﻨﺪۀ ﺷﻮﻣﯽ در اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻠﮏ ﻣﻈﻔﺮ ﺑﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﮔﺮوھﯽ از
اﻣﺮای ﻣﺨﺎﻟﻒ او ﮐﻪ در رأس اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺒﺮس ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﺑﺮ ﺿﺪ وی ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻣﯽﭼﯿﺪﻧﺪ.
ﭼﻮن ﻣﻄﺎﻣﻊ و ﻣﻘﺎﺻﺪﺷﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﻨﺘﮫﺰ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﻠﻄﺎن را از
ﻣﯿﺎن ﺑﺮدارﻧﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﻠﮏ ﻣﻈﻔﺮ ﻧﯿﺰ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و ﻗﺪرت ﺑﯿﺒﺮس ﺑﯿﻤﻨﺎک ﺑﻮد.
ھﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﻗﻮای ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ »ﺻﺎﻟﺤﯿﻪ« رﺳﯿﺪ ،ﻣﺠﻠﺲ ﺻﯿﺪی ﺑﺮای ﺳﻠﻄﺎن
ﺗﺮﺗﯿﺐ دادﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﺳﻠﻄﺎن از ﺻﯿﺪ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺳﻮی دھﻠﯿﺰ ﺷﺎھﯽ رﻓﺖ ،ﺑﯿﺒﺮس
و ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از ھﻤﮑﺎراﻧﺶ ﺑﻪ وی ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و در ﺟﻨﺐ ﺧﯿﻤﻪاش او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ) ۱۵ذی اﻟﻘﻌﺪه  ۶۵۸ھـ  -اﮐﺘﺒﺮ  ۱۲۶۰م(.
دو روز ﺑﻌﺪ »ﺑﯿﺒﺮس« ﻗﺎﺗﻞ وی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻠﮏ ﻇﺎھﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی او ﺑﻪ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﻧﺸﺴﺖ.
ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ »ﻣﻠﮏ ﻣﻈﻔﺮ« ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد ،وﻟﯽ در ھﻤﯿﻦ ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎه
ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪ ،و ﭘﯿﺮوزی ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از درﺧﺸﺎنﺗﺮﯾﻦ
ﻓﺘﻮﺣﺎت ﻗﺎﻃﻊ ﺑﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺸﻮر اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﺮ آن را ﺟﺎوﯾﺪان ﮔﺬاﺷﺘﻪ
اﺳﺖ.
ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻐﻮﻻن در ﻋﯿﻦ ﺟﺎﻟﻮت ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﻣﮫﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻮد ،و ﺗﻨﮫﺎ
ﭘﯿﺮوزی ﻣﺼﺮ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﭘﯿﺮوزی دﻧﯿﺎی اﺳﻼم ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺳﯿﻞ ﺑﻨﯿﺎنﮐﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺮق
ﻣﻤﺎﻟﮏ اﺳﻼﻣﯽ را در ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﯽ ﺳﺎل اﺷﻐﺎل ﻧﻤﻮد.
ﺧﻄﺮ ﺣﻤﻼت ﺻﻠﯿﺒﯽ از اواﺧﺮ ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ھﺠﺮی )ﻗﺮن ﯾﺎزدھﻢ ﻣﯿﻼدی( ﻗﻠﺐ ﺟﮫﺎن
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ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم

اﺳﻼم را ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﺼﺮ اﻓﺰون از ھﻔﺘﺎد ﺳﺎل ﺳﺮﮔﺮم درﮔﯿﺮی ﺑﺎ اﯾﻦ ﺧﻄﺮ و
ﭘﺎﯾﺎنﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ آن ﺑﻮد .از اﯾﻦ رو ﺳﻌﯽ ﻣﺼﺮ ،دﻓﺎع از ﺷﺮق و اﺳﻼم را در ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
ﺧﻄﺮ ھﺠﻮم ﻗﻮم ﻣﻐﻮل از ﻟﺤﺎظ ﻧﺘﺎﯾﺞ وﯾﺮاﻧﮕﯽ ﮐﻪ در ﭘﯽ داﺷﺖ ،ﮐﻤﺘﺮ از ﺧﻄﺮ
ﺟﻨﮓھﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ ﻧﺒﻮد .ﭘﯿﺮوزی ﻣﺼﺮ در ﻋﻘﺐراﻧﺪن ﻗﻮای ﻣﻐﻮل و ﺧﺎﺗﻤﻪدادن ﺑﻪ
ھﺠﻮم آﻧﺎن ،ھﻤﺎن اﺛﺮ را داﺷﺖ ﮐﻪ ﻋﻘﺐزدن ﻗﻮای ﺻﻠﯿﺒﯽ از ﻣﻤﺎﻟﮏ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺠﺎ
ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ و ھﻤﺎن رﺳﺎﻟﺘﯽ را اﯾﻔﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ دﺳﺖ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﻣﺼﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد و
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ آن را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪ) .(١
ﺑﺎری ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻐﻮل در ﻋﯿﻦ ﺟﺎﻟﻮت ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺼﺮ و اﺳﻼم ﺑﻠﮑﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ
ﺗﻤﺪن ﺟﮫﺎن ،ﻓﺘﺤﯽ ﺑﺲﺑﺰرگ ﺑﻮد .زﯾﺮا ﺳﯿﻞ وﯾﺮاﻧﮕﺮ ﻣﻐﻮل در ﺻﺪد ﺑﻮد ،ﺷﺮق ﺗﺎ ﻏﺮب
ﺟﮫﺎن را اﺷﻐﺎل ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ آنھﺎ ﻣﺼﺮ را ﻓﺘﺢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻗﺎدر ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺮب )ﺷﻤﺎل
اﻓﺮﯾﻘﺎ( و اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ )اﻧﺪﻟﺲ( و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ ھﻤﻪ اروﭘﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺼﺮف آورﻧﺪ و ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ آﺛﺎر
ﻣﺪﻧﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ از ﺷﺮق و ﻏﺮب ﺑﺮﭼﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ.
وﻟﯽ ﻣﺼﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در »ﻋﯿﻦ ﺟﺎﻟﻮت« ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺳﻼم و ﻣﺪﻧﯿﺖ ﺟﮫﺎن را از ﺧﻄﺮ
ﺳﻘﻮط ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ .ﺟﻨﮓ ﻋﯿﻦ ﺟﺎﻟﻮت از ﻟﺤﺎظ اھﻤﯿﺖ از ﭘﯿﮑﺎر »ﺷﺎﻟﻮن« ﮐﻪ ھﺸﺖ ﻗﺮن
ﭘﯿﺶ از آن »ھﻮن« ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ »ﮔﺖھﺎ« و »روﻣﯽھﺎ« ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﻧﺪ ) ۴۵۱ﻣﯿﻼدی( از
آن ﭘﺲ ﮐﻪ ھﻤﮕﯽ اروﭘﺎ را اﺷﻐﺎل ﮐﺮدﻧﺪ ،ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺒﻮد ،ﺟﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺗﻮارﯾﺦ ﻏﺮﺑﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﻪی آن ﺗﻤﺪن روﻣﯽھﺎ از ﺧﻄﺮ ﺳﻘﻮط ﻣﺼﻮن ﻣﺎﻧﺪ.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻄﺮ ﺟﻨﮓ ﻣﻐﻮل ،ﯾﮏ ﻗﺮن و ﻧﯿﻢ ﺑﻌﺪ از ﻧﺒﺮد »ﻋﯿﻦ ﺟﺎﻟﻮت« از ﺳﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ،و ﭘﯿﺸﺘﺎزان اﯾﺸﺎن ﺑﺮای دوﻣﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺳﺮدار ﺑﺰرگ آﻧﺎن ﺗﯿﻤﻮر
ﻟﻨﮓ ) ۸۰۳ھـ( ﺑﻪ ﺷﺎم رﺳﯿﺪ ،ﻣﺼﺮ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﻘﺐراﻧﺪن ﻣﺘﺠﺎوزان ﻣﻐﻮل ﺗﮑﺎن
ﺧﻮرد ،و ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ در آن اوﻗﺎت ﻣﯿﺎن ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﻣﻐﻮل و ﻣﺼﺮﯾﺎن ﭘﯿﮑﺎر ﻗﺎﻃﻌﯽ ﺑﻪ وﻗﻮع
ﭘﯿﻮﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﻐﻮﻻن از اراﺿﯽ ﺷﺎم ﻋﻘﺐ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ ،در اﻧﺪﯾﺸﻪ
 -١ﺗﻮارﯾﺦ اﺳﻼﻣﯽ آن ﻋﺼﺮ از ﯾﺎدآوری اﯾﻦ ﭘﯿﺮوزی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﻼم ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺼﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺖ،
ً
ﻏﻔﻠﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ .ﻣﺜﻼ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ :ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در آن ﻋﺼﺮ ﻣﯽزﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﯾﻦ
ﻓﺘﺢ درﺧﺸﺎن ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺰرگ از درﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﮑﺮھﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ؛ زﯾﺮا
ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺴﻠﻂ ﻣﻐﻮﻻن ﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ،رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ از ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮ آﻧﺎن ﻣﺄﯾﻮس
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .زﯾﺮا ﻣﻐﻮل ﺑﻪ ھﺮ ﻧﻘﻄﻪای ﮐﻪ روی ﻣﯽآوردﻧﺪ آن را ﻣﯽﮔﺸﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ھﺮ ﺳﭙﺎھﯽ ﮐﻪ ﺣﻤﻠﻪ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ آن را در ھﻢ ﻣﯽﺷﮑﺘﻨﺪ« )ج  ۲ص (۲۰۵

ﻧﺒﺮد ﻋﯿﻦ ﺟﺎﻟﻮت ﺷﮑﺴﺖ ﻓﺎﺣﺶ ﻣﻐﻮل از ﻗﻮای ﻣﺼﺮ
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ﻗﺪرت ﻣﺼﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺧﺎﻃﺮه آن را در ﻋﻘﺐراﻧﺪن اﺳﻼف آنھﺎ و ﺑﻪ ھﻢزدن ﻧﻘﺸﻪﺷﺎن
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻧﺘﯿﺠﻪای ﮐﻪ از ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻐﻮﻻن ﺑﻪ ﺷﺮق دﻧﯿﺎی اﺳﻼم و اﻧﻘﺮاض دوﻟﺖ ﺑﻨﯽ ﻋﺒﺎس ،و از
ﻣﯿﺎنرﻓﺘﻦ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن اﺳﻼﻣﯽ از »ﺑﻐﺪاد« ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺧﺮاﺑﯽ آن ﺷﮫﺮ ،ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ اﯾﻦ
ﺑﻮد ﮐﻪ رھﺒﺮی ﻓﮑﺮی اﺳﻼم ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ »ﻗﺎھﺮه« ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ ،و ﻗﺎھﺮه ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﺰدﯾﮏ
ﺑﻪ ﺳﻪ ﻗﺮن ،ﭘﺲ از ﻧﺎﺑﻮدی ﻗﺮﻃﺒﻪ و ﺑﻐﺪاد ،اﯾﻦ رھﺒﺮی را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﻪ
دﺳﺖ دوﻟﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺳﻘﻮط ﮐﺮد.

ﻓﺘﺢ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮﮐﺎن ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ
 ٨٥٨ھـ  ١٤٥٣ -م

ﺗﺮﮐﺎن ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ از ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ھﺠﺮی )ﯾﺎزده ﻣﯿﻼدی( از
اواﺳﻂ آﺳﯿﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺟﻨﻮب و ﻏﺮب ﻋﺎﻟﻢ اﺳﻼم ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪﻧﺪ .ﺗﺮﮐﺎن ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ ﮐﻪ در
ﻃﻠﯿﻌﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﻞ ﺑﻨﯿﺎنﮐﻦ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ در آﻏﺎز ﻗﺮن ﯾﺎزدھﻢ ﻣﯿﻼدی ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪﻧﺪ ،و ھﻨﻮز
ﯾﮏ ﻗﺮن ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﺮان را ﻓﺘﺢ ﮐﺮدﻧﺪ و از ﻓﺮات ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﺮ ارﻣﻨﺴﺘﺎن و ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻧﻮاﺣﯽ آﺳﯿﺎس ﺻﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﮔﺸﺘﻨﺪ .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺑﺎ دوﻟﺖ روم ﺷﺮﻗﯽ )ﺑﯿﺰاﻧﺲ( درﮔﯿﺮ
ﺷﺪﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺻﻠﯿﺒﯽھﺎ در ﺟﻨﮓھﺎی ﺳﮫﻤﮕﯿﻨﯽ دراﻓﺘﺎدﻧﺪ.
ھﻨﻮز ﮐﺎر آنھﺎ درﺳﺖ ﻧﻀﺞ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و در ﻧﻘﺎﻃﯽ ﮐﻪ ﻓﺘﺢ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻧﺸﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﻮای ﻣﺨﺮب ﻣﻐﻮل ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﭼﻨﮕﯿﺰ ﺧﺎن ﺳﭙﺲ ﻧﻮه او ھﻼﮐﻮ در اواﺋﻞ
ﻗﺮن ھﻔﺘﻢ ھﺠﺮی از اواﺳﻂ آﺳﯿﺎ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درآﻣﺪﻧﺪ و ﺷﺮق اﺳﻼﻣﯽ را اﺷﻐﺎل ﻧﻤﻮده ﺑﻪ
ﺧﻼﻓﺖ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻨﯽ ﻋﺒﺎس ﺧﺎﺗﻤﻪ دادﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﺎم ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪﻧﺪ واﮔﺮ
ﺳﭙﺎھﯿﺎن دﻟﯿﺮ ﻣﺼﺮ آنھﺎ را در ﺟﻨﮓ ﻋﯿﻦ ﺟﺎﻟﻮت ﺷﮑﺴﺖ ﻧﻤﯽداﻧﺪﻧﺪ ،در راه ﺧﻮد ھﻤﻪ
ﭼﯿﺰ را از ﻣﯿﺎن ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ.
در ھﻤﺎن ھﻨﮕﺎم ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﭘﯿﺸﻘﺮاوﻻن ﺗﺮﮐﺎن ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ در ﻣﺸﺮق آﺳﯿﺎی ﺻﻐﯿﺮ
ﻧﻤﻮدار ﮔﺸﺘﻨﺪ .آنھﺎ در آﻏﺎز ﮐﺎر دﺳﺘﻪھﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﭼﻨﺪ ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺗﺠﺎوز
ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ .آنھﺎ از دﺷﺖھﺎی ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن آﻣﺪﻧﺪ و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺳﺮﮐﺮدۀ اﯾﺸﺎن از ﺣﮑﻤﺮان
ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ »ﻗﻮﻧﯿﻪ« ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﻮم و ﻗﺒﯿﻠﻪاش در ﻗﻠﻤﺮو او و ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ وی ﺑﻪ
ﺳﺮ ﺑﺮﻧﺪ .ﺣﮑﻤﺮان ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎی آنھﺎ را رد ﮐﺮد .آنھﺎ ھﻢ از ھﻤﺎن راھﯽ ﮐﻪ آﻣﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ ھﻨﮕﺎم ﻋﺒﻮر از ﻧﮫﺮ ﺳﺮ ﮐﺮده اﯾﺸﺎن ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻏﺮق ﺷﺪ .ﺑﻘﯿﻪ ﻗﺒﯿﻠﻪ
اﯾﻦ را ﺑﻪ ﻓﺎل ﺑﺪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و از ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﻣﺘﻨﺎع ورزﯾﺪﻧﺪ و در زﯾﺮ ﭘﺮﭼﻢ ﭘﺴﺮ ﺳﺮﮐﺮدۀ ﺧﻮد
»ارﻃﻐﺮول« ﮔﺮد آﻣﺪﻧﺪ .ﺗﻌﺪاد آنھﺎ در اﯾﻦ وﻗﺖ ﺑﯿﺶ از ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﻧﺒﻮد .آنھﺎ از
آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف »ارزروم« رﻓﺘﻨﺪ .ﺣﮑﻤﺮان ﻗﻮﻧﯿﻪ ھﻢ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را در ﻧﺰدﯾﮑﯽ
آﻧﮑﺎرا ﺳﮑﻮﻧﺖ دھﺪ.
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ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم

»ارﻃﻐﺮول« وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ و ﭘﺴﺮش ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻪ ﺟﺎی وی ﺳﺮﮐﺮدۀ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺷﺪ .او ھﻤﺎن
ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﺎن ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ وی ﻣﻨﺴﻮب ھﺴﺘﻨﺪ .ﻋﺜﻤﺎن ﺑﺎ ﻧﻔﺮات ﺧﻮد در ﮐﻨﺎر
ﺳﻠﺠﻮﻗﯿﺎن روم ﺟﻨﮕﯿﺪ و در ﭼﻨﺪ ﺟﻨﮓ ﺑﺮ ﺿﺪ روم ﺷﺮﻗﯽ ھﻢ ﭘﯿﺮوز ﺷﺪف و ﺷﮫﺮ »ﻗﺮه
ﺣﺼﺎر« را از ﻗﻠﻤﺮو آنھﺎ ﺑﯿﺮون آورد.
ﺣﮑﻤﺮان ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ ھﻢ ﺳﺎﯾﺮ اراﺿﯽ ﮐﻪ ﻋﺜﻤﺎن ﻣﺘﺼﺮف ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ وی ﺑﺨﺸﯿﺪ و
ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎرش ﻧﻀﺞ ﮔﺮﻓﺖ.
وﻗﺘﯽ ﺳﻠﻄﺎن ﻋﻼء اﻟﺪﯾﻦ ﮐﺎﻟﯿﻮﯾﺎد درﮔﺬﺷﺖ ،دوﻟﺖ ﺳﻠﺠﻮﻗﯿﺎن روم روی ﺑﻪ
ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ و اﻧﺤﻼل ﻧﮫﺎد و در آﺳﯿﺎی ﺻﻐﯿﺮ ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪ .از اﯾﻦ رو ﻋﺜﻤﺎن اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮد
را اﻋﻼم داﺷﺖ و در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در
ﺳﺎل  ۱۳۲۶م ﻣﯿﻼدی درﮔﺬﺷﺖ.
در آن ھﻨﮕﺎم ﺗﺮﮐﺎن ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ وﺳﯿﻌﯽ در رواﺑﻂ آﺳﯿﺎی ﺻﻐﯿﺮ و ﻏﺮب آﻧﮑﻪ
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﯾﻮﻧﺎن ﺑﻮد ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﻓﺘﻮﺣﺎت آنھﺎ در ﻏﺮب ﺗﺎ »ﮐﻮﺗﺎھﯿﻪ« اﻣﺘﺪاد
ﯾﺎﻓﺖ.
در ﺳﺎل  ۱۳۲۶م اورﺧﺎن ﭘﺴﺮ ﻋﺜﻤﺎن ﺷﮫﺮ »ﺑﻮرﺳﺎ« را ﺑﻌﺪ از ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻓﺘﺢ
ﮐﺮد و آن را ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار داد .ﺳﭙﺲ ﻓﺘﻮﺣﺎت ﺧﻮد را دﻧﺒﺎل ﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﮐﺜﺮ
ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی واﻗﻊ در ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎی ﻣﺮﻣﺮه را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف آورد .از آن زﻣﺎن ﺳﺘﺎره دوﻟﺖ
آل ﻋﺜﻤﺎن ﺷﺮوع ﺑﻪ درﺧﺸﯿﺪن ﮐﺮد.
دوﻟﺖ ﺑﯿﺰاﻧﺲ ﯾﺎ دوﻟﺖ روم ﺷﺮﻗﯽ در آن اﯾﺎم روی ﺑﻪ اﻧﺤﻄﺎط ﻧﮫﺎده ﺑﻮد ،و در آن
ھﻨﮕﺎم اﻣﭙﺮاﻃﻮر »اﻧﺪروﻧﯿﮑﻮس ﺳﻮم« ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﻗﯿﺎﺻﺮه ﺟﻠﻮس داﺷﺖ .وﻗﺘﯽ او در ﺳﺎل
 ۱۳۴۰م درﮔﺬﺷﺖ اﻣﭙﺮاﺗﻮر »ﯾﻮﺣﻨﺎ ﭘﺎﻟﯿﻮﺑﻮﺟﻮس« ﺑﻪ ﺟﺎی وی ﻧﺸﺴﺖ .او ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻢ
ﻣﺎﯾﻪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺟﮫﺖ »ﮐﺎﻧﺘﺎ ﮐﻮزﯾﺶ« ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻗﺼﺮ ﻓﺮﺻﺖ را ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺷﻤﺮد ،و از
»اورﺧﺎن« ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ او را در اﺷﻐﺎل ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻗﯿﺎﺻﺮه ﯾﺎری ﮐﻨﺪ ،و دﺧﺘﺮ زﯾﺒﺎﯾﺶ
»ﺗﯿﻮدورا« را ھﻢ ﺑﻪ زﻧﯽ ﺑﻪ وی داد.
»اورﺧﺎن« ﻧﯿﺰ دﻋﻮت او را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﭘﺴﺮش ﺳﻠﯿﻤﺎن را ﺑﺎ ﻟﺸﮑﺮی ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ اروﭘﺎﺋﯽ
اﻋﺰام داﺷﺖ .ﺳﻠﯿﻤﺎن دﺷﻤﻨﺎن »ﮐﺎﻧﺘﺎﮐﻮزﯾﻦ« را ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﺷﮑﺴﺖ داد و ﺑﺎ ﻏﻨﺎﺋﻢ ﺳﻨﮕﯿﻦ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ .اورﺧﺎن از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و ﺑﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﺣﺴﺎس از »ﮔﺎﻟﯿﺒﻮﻟﯽ« در
ﺳﺎﺣﻞ اروﭘﺎﺋﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ و ﺳﻪ ھﺰار ﺳﺮﺑﺎز ﺧﻮد را در آﻧﺠﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺖ .ﺳﭙﺲ آﻧﺠﺎ را
ﺑﺮای ھﺪفھﺎﺋﯽ ﮐﻪ داﺷﺖ از ﻧﻈﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻧﻤﻮد.

ﻓﺘﺢ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮﮐﺎن ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ
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اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪی اﺷﻐﺎل ﺳﺮزﻣﯿﻦ اروﭘﺎﺋﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮﮐﺎن ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮد .ﻣﺸﮫﻮر
اﯾﻨﺴﺖ اورﺧﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻃﺎﺋﻔﻪ ﺟﻨﮕﺠﻮی »ﯾﻨﯽ ﭼﺮی« ﯾﺎ ﺳﭙﺎه ﺟﺪﯾﺪ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ
داد ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮﺑﺎزان ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آﻣﺪه و ﻗﺪرت ﻣﮫﻢ ﻓﺘﻮﺣﺎت اﯾﺸﺎن در
اروﭘﺎ ﺑﻮد.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اورﺧﺎن در ﺳﺎل  ۱۳۵۹م درﮔﺬﺷﺖ ﭘﺴﺮش ﻣﺮاد اول ﺑﻪ ﺟﺎی او ﻧﺸﺴﺖ.
ﻣﺮاد ﻓﺘﻮﺣﺎت ﭘﺪرش را در ﻣﻐﺮب ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺮد و ﺑﺮ ﺷﮫﺮ »ادرﻧﻪ« دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ
و آن را ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻪ ﺟﺎی »ﺑﻮرﺳﺎ« ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار داد .ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ آل
ﻋﺜﻤﺎن از آﺳﯿﺎ ﺑﻪ اروﭘﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺖ.
ﺳﭙﺲ ﺗﺮﮐﺎن ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮو ﺑﺎﻟﮑﺎن رﺧﻨﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﺎ ﺻﺮﺑﺴﺘﺎن و ﺑﻮﺳﻨﻪ ﭘﯿﺶ
رﻓﺘﻨﺪ .ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﻣﺠﺎر و ﺻﺮﺑﯽھﺎ را درھﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ و ﺷﮫﺮ »ﻧﯿﺶ« را ﻣﺘﺼﺮف ﺷﺪﻧﺪ.
در اﯾﻦ وﻗﺖ »ﮐﺎﻧﺘﺎﮐﻮزﯾﻦ« ﯾﻮﺣﻨﺎ ﭘﺎﻟﯿﻮﻟﻮ ﺟﻮس دﺷﻤﻦ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺨﺖ
ﺳﻠﻄﻨﺖ روم ﺷﺮﻗﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪ .در آن اوﻗﺎت دوﻟﺖ روم ﺷﺮﻗﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی ﺧﻮد را
در ﺑﯿﺮون ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ از دﺳﺖ داده ﺑﻮد ،و ﺟﺰ ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎی ﻣﺮﻣﺮه و ﺟﺰاﺋﺮ آﻧﺠﺎ و
ﻣﻘﺪوﻧﯿﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﯿﺎﺻﺮه ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد.
ﺳﺎﻟﻮﻧﯿﮏ ،ﺗﺴﺎﻟﯿﺎه ،اﺗﯿﻨﻪ ،و ﻣﻮره ھﻤﮕﯽ ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﯾﮑﯽ از اﻣﺮای ﻣﺴﺘﻘﻞ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ
ﻗﺮار داﺷﺖ.
از ﻋﺠﺎﺋﺐ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﺳﺘﯿﻼی ﺗﺮﮐﺎن ﺑﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪهی اراﺿﯽ دوﻟﺖ روم
ﺷﺮﻗﯽ ،ﻣﯿﺎن ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺮاد و ﻗﯿﺼﺮ ﯾﻮﺣﻨﺎ رواﺑﻂ ﺣﺴﻨﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮد! ﺣﺘﯽ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺮاد
ﯾﮑﯽ از دﺧﺘﺮان اﻣﭙﺮاﻃﻮر را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﺧﻮد درآورد ،و دو دﺧﺘﺮ دﯾﮕﺮش را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دو
ﭘﺴﺮش ﺗﺰوﯾﺞ ﮐﺮد .ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ وﺻﻠﺖ ،رواﺑﻂ ﺣﻨﺴﻪ ﻓﯿﻤﺎﺑﯿﻦ دو ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﻣﺨﺎﻟﻒ ،ﻣﯿﺎن ﻗﯿﺎﺻﺮه و آل ﻋﺜﻤﺎن را ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﺸﯿﺪ!
ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺮاد در ﺳﺎل  ۱۳۸۹م در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺻﺮﺑﺴﺘﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ،و ﺑﺎ ﯾﺰﯾﺪ اول ﭘﺴﺮ
وی ﺟﺎی او را ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺎ ﯾﺰﯾﺪ ﺑﺮادران ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻗﻄﻊ رﯾﺸﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ آنھﺎ ﺑﻪ
ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪ و از اﯾﻨﺠﺎ اﯾﻦ ﻋﺎدت در ﻣﯿﺎن ﺳﻼﻃﯿﻦ ،آل ﻋﺜﻤﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ
وﻗﺘﯽ ﯾﮑﯽ از ﭘﺎدﺷﺎھﺎن آنھﺎ روی ﮐﺎر ﻣﯽآﻣﺪ ،از ﺑﯿﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺮادران ،ھﻤﻪ آنھﺎ را
ﻣﯽﮐﺸﺖ.
ﻓﺘﻮﺣﺎت آل ﻋﺜﻤﺎن آﺳﯿﺎی ﺻﻐﯿﺮ و ﮐﺸﻮرھﺎی ﺑﺎﻟﮑﺎن را ﻓﺮو ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .دوﻟﺖ آنھﺎ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺖ ،و ﻗﺪرت اﯾﺸﺎن ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺎ ﯾﺰﯾﺪ »اﺗﻨﯿﻪ« را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف آورد ،و ﻗﯿﺼﺮ را
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ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم

وادار ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺟﺪﯾﺪی در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺧﻮد ﺑﻨﺎ ﮐﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﻓﺘﺎد
ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ دوﻟﺖ روم ﺷﺮﻗﯽ را اﺷﻐﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن در ﺳﺎل  ۱۳۹۵آن را
ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻧﻤﻮد وﻟﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪای ﻧﮕﺮﻓﺖ.
ﺳﻼﻃﯿﻦ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ

اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻼﻓﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻓﺘﺢ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ روم ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻮد .ﻗﺒﻼ در ﻓﺼﻞ
اول داﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻼﻓﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ داﺷﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ روی ﺑﻪ
ﻏﺮب آورد ،و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﭙﺎھﯿﺎن و ﻧﺎوﮔﺎن ﺟﻨﮕﯽ آنھﺎ ﺑﺎرھﺎ در ﻣﯿﺎن ﺳﺎلھﺎی – ۶۶۹
 ۷۱۷م ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮد ،وﻟﯽ ﺑﻪ ھﺪف ﻣﮫﻢ ﺧﻮد ﻧﺮﺳﯿﺪ ،و ﻓﺘﻮﺣﺎت ﺧﻮد را
ﺑﻌﺪ از اﺷﻐﺎل اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻏﺮب ﺳﺎﺧﺖ.
اﯾﻦ ﮐﺸﻤﮑﺶ ﻣﯿﺎن ﺧﻼﻓﺖ اﺳﻼﻣﯽ و دوﻟﺖ ﺑﯿﺰاﻧﺲ ﭼﻨﺪ ﻗﺮن اداﻣﻪ داﺷﺖ ،وﻟﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺳﯿﺎ و ﺷﻤﺎل ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪ وﻗﻮ ع ﻣﯽﭘﯿﻮﺳﺖ .در ﺧﻼل آن ھﻢ
ﺳﭙﺎھﯿﺎن اﺳﻼم ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﺴﻔﺮ ﻟﺸﮑﺮ ﮐﺸﯿﺪ ،وﻟﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﺤﺎﺻﺮه
ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﺎد .وﻗﺘﯽ ﺗﺮﮐﺎن ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ در آﺳﯿﺎی ﺻﻐﯿﺮ ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺮ ﺳﻮاﺣﻞ
آﺳﯿﺎﺋﯽ و اروﭘﺎﺋﯽ درﯾﺎی ﻣﺮﻣﺮه دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،و ﭘﯽ ﺑﻪ ﺿﻌﻒ و ﺗﺰﻟﺰل دوﻟﺖ ﺑﯿﺰاﻧﺲ
ﺑﺮدﻧﺪ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای آنھﺎﺳﺖ ،و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را
ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ دوﻟﺖ ﺟﻮان ﺧﻮد ﻗﺮار دھﻨﺪ.
اﻣﺎ درﺳﺖ در ھﻤﺎن وﻗﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﺰﯾﺪ ﺧﻮد را ﻣﮫﯿﺎی ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﻣﯽﮐﺮد،
ﺣﻮادث دﯾﮕﺮی در ﺷﺮق آﺳﯿﺎ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ .ﺗﯿﻤﻮر ﻟﻨﮓ ﺑﺎ ﺳﭙﺎھﯿﺎن وﯾﺮاﻧﮕﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ
ﺷﺮق ﻣﻤﻠﮑﺖ آل ﻋﺜﻤﺎن رﺳﯿﺪ ،و ﺑﺮ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﭘﺎﯾﮕﺎهھﺎی آن دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ .ﺳﭙﺲ از راه
ﺟﻨﻮب روی ﺑﻪ ﺷﺎم ﻧﮫﺎد و دﻣﺸﻖ را ﻣﺘﺼﺮف ﺷﺪ .در آﻧﺠﺎ ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﺰﯾﺪ ﺧﻮد را آﻣﺎده
ﺟﻨﮓ ﺑﺎ وی ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺲ روی ﺑﻪ آﻧﺎﻃﻮﻟﯽ ﻧﮫﺎد و در ﺳﺎل  ۱۴۰۳م در آﻧﮑﺎرا ﺑﺎ ﺳﭙﺎھﯿﺎن
ﺗﺮک ﺗﻼﻗﯽ ﻧﻤﻮد.
ﺗﯿﻤﻮر ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﺗﺮک را ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺷﮑﺴﺖ داد ،و ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ را اﺳﯿﺮ ﮐﺮد ،و او در اﺳﺎرت
ﺗﯿﻤﻮر از ﻏﺼﻪ ﺟﺎن ﺳﭙﺮد .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺗﯿﻤﻮر ﺑﻪ »ﺑﻮرﺳﺎ« ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮد ،ﭘﺴﺮان ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻪ
ﺳﺎﺣﻞ اروﭘﺎﺋﯽ ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ و ﻣﻤﻠﮑﺖ آل ﻋﺜﻤﺎن در ﻣﻌﺮض زوال ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﯿﻤﻮر ﺑﺎ ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﺧﻮد اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﺮق ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،ﻣﯿﺎن
ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ ﺟﻨﮓ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ درﮔﺮﻓﺖ ،و ﺑﻪ روی ﮐﺎراﻣﺪن ﻣﺤﻤﺪ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﭘﺴﺮان

ﻓﺘﺢ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮﮐﺎن ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ
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ﺳﻠﻄﺎن اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .او ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ از ﻗﯿﺼﺮ ﻣﺎﻧﻮﯾﻞ اﺳﺘﻤﺪاد ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ وی ﭘﯿﻤﺎن اﺗﺤﺎد
ﺑﺒﻨﺪد .اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮادرش ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎم از ﻗﯿﺼﺮ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ را
ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﻨﺪ .وﻟﯽ ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎ ﻗﯿﺼﺮ در دﻓﺎع از ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﺴﺖ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻗﺒﻞ از وﻓﺎت ﻣﻤﻠﮑﺖ آل ﻋﺜﻤﺎن را ﺑﻪ ﺣﺎل اول ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ .ﭘﺲ از وی
ﭘﺴﺮش ﻣﺮاد دوم روی ﮐﺎر اﻣﺪ .ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﻗﯿﺼﺮ ﻣﺎﻧﻮﯾﻞ ﺳﭙﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم
ﻣﺼﻄﻔﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺖ ﭘﺴﺮ ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ اﺳﺖ ،ﺑﺎزداﺷﺖ ﮐﻨﺪ و او ھﺮ ﺳﺎﻟﻪ ھﺰﯾﻨﻪ او را
ﺧﻮاھﺪ ﭘﺮداﺧﺖ.
وﻗﺘﯽ ﻣﺤﻤﺪ وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ ﻣﺮاد دوم از ادای ھﺰﯾﻨﻪ ﻧﮕﺎھﺪاری ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﺼﺮ ﺳﺮ ﺑﺎز
زد .ﻗﯿﺼﺮ ھﻢ اﺳﯿﺮ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه را آزاد ﮐﺮد .ﻣﺼﻄﻔﯽ ﭘﺲ از آزادی ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﺮاد
ﺷﻮرش ﮐﺮد و ﭘﺲ از ﺟﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن آنھﺎ درﮔﺮﻓﺖ ﻣﺼﻄﻔﯽ اﺳﯿﺮ و اﻋﺪام ﺷﺪ.
ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﻣﺮاد دوم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﻘﺎم از اﻣﭙﺮاﻃﻮر ،ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮد ،وﻟﯽ
ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺷﺪ دﺳﺖ از ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺑﺮدارد .ﭼﻮن ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺼﻄﻔﯽ
در آﻧﺎﻃﻮﻟﯽ ﺳﺮ ﺑﻪ ﻋﺼﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺮاد دوم ﺑﻪ ﺟﻨﮓ او رﻓﺖ و ﮐﺎر ﺑﻪ اﺳﺎرت
ﻣﺼﻄﻔﯽ و اﻋﺪام او اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ.
در ﺳﺎل  ۱۴۲۸م ﻣﺮاد دوم ﺑﺮ ﺳﻼﻧﯿﮏ ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﺷﺪ و ﺳﭙﺎھﯿﺎن وی در ﺷﻤﺎل ﺗﺎ
ﺑﻠﮕﺮاد و ﺟﻨﻮب ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻨﺪ .ﺳﭙﺲ در »ورﻧﻪ« ﺑﺎ ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﻣﺠﺎر درﮔﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ
و آن را ﺑﻪ ﮐﻠﯽ در ھﻢ ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ ) ۱۴۴۴م( ﻣﺮاد ﻓﺘﻮﺣﺎت ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺳﺘﯿﻼء ﺑﺮ ﺳﺎﺣﻞ
»ﺗﺒﺮاس« و ﺟﻨﻮب »ﻣﻮره« ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﻮد .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۴۵۱م درﮔﺬﺷﺖ.
ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ دوم ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ

ﻣﺤﻤﺪ دوم ﺟﺎی ﭘﺪر را ﮔﺮﻓﺖ .او ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﯿﺴﺖ و دو ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد .ﻋﺰﻣﯽ راﺳﺦ و
ﻣﻘﺎﺻﺪی ﺑﺰرگ داﺷﺖ .ﻣﺎدر وی دﺧﺘﺮ ﯾﮑﯽ از اﻣﺮای ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻮد .ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ دوم
آﺷﻨﺎﺋﯽ ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻓﻨﻮن ﺟﻨﮕﯽ داﺷﺖ .ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ وی زﺑﺎنھﺎی ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و ﻻﺗﯿﻨﯽ و ﻋﺮﺑﯽ را
ﻣﯽداﻧﺴﺖ .او دوﺳﺖ داﺷﺖ ﮐﻪ روش ﻓﺎﺗﺤﺎن ﺑﺰرگ ﭘﯿﺸﯿﻦ اﻣﺜﺎل اﺳﮑﻨﺪر و اﮔﺴﺘﺲ و
ﻗﺴﻄﻨﻄﯿﻦ را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﺪ.
ھﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺸﺴﺖ ،ھﯿﺌﺖھﺎی اﻋﺰاﻣﯽ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻣﺠﺎور
ﺑﺮای ﺗﺒﺮﯾﮏ ﺑﻪ وی و ﻗﺒﻞ از ھﻤﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن و ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺠﺎر و ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن
ﺟﺰﯾﺮه »روس« و دﯾﮕﺮان ﺑﻪ درﺑﺎر وی آﻣﺪﻧﺪ.

٢٤٨

ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم

ﺳﻠﻄﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻣﭙﺮاﻃﻮر »ﻗﺴﻄﻨﻄﯿﻦ در اﺟﻮزﯾﺲ« را ﻣﻮرد ﺗﻔﻘﺪ ﻗﺮار داد و ﺑﻪ وی
وﻋﺪه داد ﮐﻪ ﺻﻠﺢ ﻓﯿﻤﺎﺑﯿﻦ را ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺧﻮاھﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ ،و ﻋﻼﺋﻖ زﻣﺎن ﭘﺪرش را ﺗﺠﺪﯾﺪ
ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ در آﻏﺎز ﺳﻠﻄﻨﺘﺶ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﮏ ﺣﮑﻤﺮان »ﻗﺮﻣﻮﻧﺘﻪ« رﻓﺖ .او
ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺮاد ﻗﯿﺎم ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﺮد دارد .ﺳﻠﻄﺎن
ﻣﺤﻤﺪ او را ﺷﮑﺴﺖ داد و اﺑﺮاھﯿﻢ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺷﺪ ﺻﻠﺢ ﮐﻨﺪ و ﺳﻠﻄﻨﺖ او را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ
ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ.
ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ در ﺳﺎﺣﻞ آﺳﯿﺎﺋﯽ ﺑﺴﻔﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﯾﻮارھﺎی ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﻗﻠﻌﻪای ﺑﻪ وﺟﻮد
آورده ﺑﻮد .ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ ھﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﻗﻠﻌﻪای در ﺳﺎﺣﻞ اروﭘﺎﺋﯽ ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﺑﺴﺎزد.
او ﺑﺮﺧﻼف اﻋﺘﺮاض اﻣﭙﺮاﻃﻮر و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از آن ،ﻗﻠﻌﻪ را ﺳﺎﺧﺖ .اﯾﻦ ﻗﻠﻌﻪ در
ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯽ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ در ﺗﻨﮓﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺴﻔﺮ ،در ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »اﺳﻮﻣﺎﺗﻮن« ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪ ﻗﻠﻌﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ و ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ و دارای ﺑﺮجھﺎی ﻣﺨﻮف و ﻣﺸﺮف ﺑﺮ ﺗﻨﮕﻪ ﺑﺴﻔﺮ ﺑﻮد.
ﺳﭙﺲ ﻧﮕﮫﺒﺎن ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی از ﺳﺮﺑﺎزان »ﯾﻨﯽ ﭼﺮی« ﺑﺮآن ﮔﻤﺎﺷﺖ ،ﺗﺎ راه را ﺑﺮ ھﺮ ﮐﺸﺘﯽ
اﺟﻨﺒﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ از ﺑﺴﻔﺮ ﺑﮕﺬرد ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ.
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل  ۱۴۵۲م اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﺗﺮک در اراﺿﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽھﺎ ﮐﻪ ﻣﺠﺎور ﻗﻠﻌﻪ ﺑﻮد ھﺠﻮم ﺑﺮدﻧﺪ و ﮐﺸﺖ و زرع آنھﺎ را ﭘﺎﻣﺎل ﮐﺮدﻧﺪ ،و
ﻋﺪهای از آنھﺎ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻋﻼﺋﻖ ﺑﯿﻦ ﺗﺮﮐﺎن و ﯾﻮﻧﺎﻧﯽھﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ
ﺗﯿﺮﮔﯽ ﮔﺮاﺋﯿﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﮐﺸﯿﺪ.
در آن ﻣﻮﻗﻊ اﻣﭙﺮاﻃﻮر »ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻦ ﭘﺎﻟﯿﻮﻟﻮﺟﻮس« ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﻗﯿﺎﺻﺮه ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ
در ﺳﺎل  ۱۴۴۹ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت ﺑﺮادرش اﻣﭙﺮاﻃﻮر ﯾﻮﺣﻨﺎ ھﻔﺘﻢ روی ﮐﺎر آﻣﺪ .وﻗﺘﯽ ﺗﺼﺎدم
ﺧﻮﻧﯿﻨﯽ ﻣﯿﺎن ﺗﺮﮐﺎن و ﯾﻮﻧﺎﻧﯽھﺎ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ،اﻣﭙﺮاﻃﻮر دﺳﺘﻮر داد درھﺎی ﺷﮫﺮ را
ﺑﻪﺑﻨﺪﻧﺪ ،و ﻋﻤﻮم ﺗﺮﮐﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﺷﮫﺮ را ﺑﺎزداﺷﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﭙﺲ ھﯿﺌﺘﯽ ﻧﺰد ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ اﻋﺰام داﺷﺖ ،اﻣﭙﺮاﻃﻮر در ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد :اﮔﺮ
ﺧﻄﺮی ﺷﮫﺮ را ﺗﮫﺪﯾﺪ ﮐﻨﺪ ،او ﭘﻨﺎه ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻮی ﻗﺎدر ﻣﯽﺑﺮد ،و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﺸﯿﺖ او
ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .او درھﺎی ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﻠﺢ ﻓﯿﻤﺎﺑﯿﻦ ﻧﻘﺾ
ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻗﻄﺮه ﺧﻮن از ﺷﮫﺮ دﻓﺎع ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
ً
ﺳﻠﻄﺎن در ﺟﻮاب اﻣﭙﺮاﻃﻮر ﻓﻮرا اﻋﻼن ﺟﻨﮓ داد و ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺧﻮد را آﻣﺎده درﮔﯿﺮی
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرﻓﺖ.

ﻓﺘﺢ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮﮐﺎن ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ

٢٤٩

ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻗﯿﺎﺻﺮه در وﺿﻌﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ آﺛﺎر ﺿﻌﻒ و اﻧﺤﻼل از آن ھﻮﯾﺪا ﺑﻮد ،ﻗﺴﻤﺖھﺎی
ﻋﻤﺪه ﮐﺸﻮر از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد و اﯾﻨﮏ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ و از
ﺧﻮد دﻓﺎع ﮐﻨﺪ .ﺳﮑﻨﻪ ﺷﮫﺮ ھﻢ ﮐﻪ در روزﮔﺎر درﺧﺸﺶ آن ﺻﺪھﺎ ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﯾﻨﮏ
ﺟﺰ ﺻﺪ ﯾﺎ ﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﺪتھﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ روح ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ از آن ﻣﻠﺖ ﺑﯽﺣﺎل ﻧﺎﺗﻮان رﺧﺖ ﺑﺮﺑﺴﺘﻪ ،و اﻧﺪﯾﺸﻪ رﮐﻮد
و ﺗﺴﻠﯿﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻮادث ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻏﻠﺒﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد .اﺧﺒﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻧﺎراﺣﺖﮐﻨﻨﺪه ھﻢ
آنھﺎ را ﺑﻪ وﺣﺸﺖ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﺷﮫﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺳﻘﻮط ﮐﻨﺪ.
ھﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺰ ﯾﺄس آنھﺎ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﮐﺮد.
ﻗﯿﺼﺮھﺎ در اﯾﻦ اواﺧﺮ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻏﺮب دوﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و از ﻣﻠﻞ ﻣﺴﯿﺤﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺗﮫﺪﯾﺪھﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺷﺮﻗﯽ روم ﺑﻮد ،اﺳﺘﻤﺪاد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .وﻟﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﭘﺎپ ﺑﻪ
واﺳﻄﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺷﺮق ﺑﺎ آنھﺎ داﺷﺖ ،ﺗﻘﺎﺿﺎی اﯾﺸﺎن را ﺑﺎ ﺧﻮن ﺳﺮدی
ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
اﻣﭙﺮاﻃﻮر در ﺳﺎل  ۱۴۳۹دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﺧﺘﻼف را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدارد و ﺗﻦ ﺑﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ
ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺷﺮﻗﯽ و ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺪھﺪ .ﺑﺰرﮔﺎن روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻧﯿﺰ او را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،وﻟﯽ ﻣﻠﺖ و
ﺑﻘﯿﻪ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﺗﺎ ﭘﺸﺖ دروازه
ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ رﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،اﯾﻦ اﺧﺘﻼف دﯾﻨﯽ ھﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ داﺷﺖ.
ﺗﻬﯿﻪی ﻣﻘﺪﻣﺎت ﮐﺎر

در ﺧﻼل اﯾﻦ ﺣﻮادث ،ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ در ﭘﺎﯾﺘﺨﺘﺶ »ادرﻧﻪ« ﺑﺮ آﻣﺎدﮔﯽ رزﻣﯽ ﺧﻮد
ﻣﯽاﻓﺰود ،و ﺗﻤﺎم اوﻗﺎﺗﺶ ﺻﺮف اﺳﺘﯿﻼی ﺑﺮ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﻣﯽﺷﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﮫﻨﺪﺳﺎن
ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »اورﺑﺎن« آﻣﺪ ﻧﺰد ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ و ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻮپ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ
وی داد ﮐﻪ ﮔﻠﻮﻟﻪھﺎی آن ﻗﺎدر ﺑﻮد دﯾﻮار ﻗﻄﻮر و ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺖ ﺷﮫﺮ را درھﻢ ﺑﺸﮑﻨﺪ.
ﺳﻠﻄﺎن او را ﻣﻮرد ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻗﺮار داد و اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪای ﺑﺮای او در »ادرﻧﻪ« ﺗﺄﺳﯿﺲ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و وﺳﺎﺋﻞ ﻻزم را ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﻨﻈﻮر در اﺧﺘﯿﺎر او ﺑﮕﺬارﻧﺪ .ھﻨﻮز ﺳﻪ ﻣﺎه ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ
ﺑﻮد ﮐﻪ »اورﺑﺎن« ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﻮﭘﯽ ﺑﺴﺎزد ﮐﻪ وزن ﯾﮏ ﮔﻠﻮﻟﻪ آن ﺷﺸﺼﺪ رﻃﻞ ﺑﺎﺷﺪ! اﯾﻦ
ﺗﻮب ﺻﺪاﺋﯽ وﺣﺸﺘﻨﺎک داﺷﺖ و ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﯿﻞ ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽﺷﺪ آزﻣﺎﯾﺶ آن ھﻢ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮب
داد.
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ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم

در اواﺋﻞ ﻣﺎه ﻓﺒﺮﯾﻪ  ۱۴۵۳ﭘﯿﺸﻘﺮاوﻻن ﺳﭙﺎه ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ روی ﺑﻪ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﻧﮫﺎدﻧﺪ ،و
ﺗﻮپ ﺑﺰرگ را روی ﻋﺮاﺑﻪای ﻣﺨﻮف ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺮﺑﺎز ﮐﻪ از دو ﺳﻮی آن
را ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ﺻﺪ ﻧﻔﺮ ھﻢ در اﻃﺮاف آن ﺑﻮدﻧﺪ ،دو ﻣﺎه ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺣﻤﻞ ﺷﺪ.
ﺗﺮﮐﺎن در اﺛﻨﺎی ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ و ﺷﮫﺮھﺎی ﮐﻮﭼﮏ در راه ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ
دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﻣﺴﻤﺒﺮﯾﺎ« و »اﻧﮑﯿﺎﻟﻮس« و »ﺑﺰون« و ﻏﯿﺮه .ﻗﻠﻌﻪ ﺳﻨﺖ اﺗﯿﻦ )ﺳﺎن
اﺳﺘﻔﺎﻧﻮ( را ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺷﮫﺮ دور ﺑﻮد ،ﻧﯿﺰ ﻣﺘﺼﺮف ﺷﺪﻧﺪ .ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﻣﺴﺘﺤﮑﻤﯽ داﺷﺖ .ﻃﺒﯿﻌﺖ آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﮫﺮ ﺑﺰرگ ﻋﻄﺎ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ آن ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺑﻮد .از
ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﺮق آبھﺎی ﺑﺴﻔﺮ و از ﺳﻤﺖ ﻏﺮب و ﺟﻨﻮب درﯾﺎی ﻣﺮﻣﺮه آن را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻮد .ﺗﻨﮕﻪ ﺑﺴﻔﺮ ﻧﯿﺰ آن را ﺑﻪ دو ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺰرگ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد :ﯾﮑﯽ »ﺑﯿﺮا« ﻗﺴﻤﺖ
ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ و دﯾﮕﺮی »اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل« ﮐﻪ ھﻤﺎن ﺷﮫﺮ ﺣﻘﯿﻘﯽ روﻣﯽ ﺑﻮد.
اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﻣﺜﻠﺚ ﺑﺰرﮔﯽ از ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﮐﻮھﺴﺘﺎﻧﯽ را اﺷﻐﺎل ﮐﺮد و ﭘﺎﯾﮕﺎه آن ﻣﺸﺮف ﺑﺮ
درﯾﺎی ﻣﺮﻣﺮه ﺑﻮد .ﺳﻤﺖ راﺳﺖ آن در آبھﺎی ﺑﺴﻔﺮ و ﮐﻨﺎر اﺳﮑﻠﻪ ﻗﺮار داﺷﺖ .ھﺮدو
ﻗﺴﻤﺖ اﯾﻦ دو ﻧﺎﺣﯿﻪ را ﯾﮏ دﯾﻮار ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﺮد .اﻣﺎ ﺿﻠﻊ ﺳﻮم آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺷﺶ
ﻣﯿﻞ ﺑﻮد ،ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻗﺎره اروﭘﺎ ﺑﻮد ،و ﺑﺮج و ﺑﺎروھﺎ و ﻗﻠﻌﻪھﺎی ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ و ﺧﻨﺪق
ﻋﻤﯿﻘﯽ آن را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻄﺮ دﺷﻤﻦ ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﺮد .اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل دوازده دروازه داﺷﺖ ،و در
ھﺮ زاوﯾﻪای از زواﯾﺎی ﻣﺜﻠﺚ ﺷﮑﻞ ﺷﮫﺮ ،ﻗﻠﻌﻪ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی وﺟﻮد داﺷﺖ .ﻣﺪﺧﻞ آبھﺎی
ﺑﺴﻔﺮ را ﮐﻪ ﺿﻠﻊ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ ﺷﮫﺮ را ﻧﮕﺎه ﻣﯽداﺷﺖ ﻣﯿﺎن دﯾﻮار »ﻏﻠﻄﻪ« و دﯾﻮار
اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل را ﺑﺎ زﻧﺠﯿﺮ ﻣﺤﮑﻤﯽ ﻣﺴﺪود ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
در روز ﺟﻤﻌﻪ ﺷﺸﻢ آورﯾﻞ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ دوم ﺑﺎ ﺳﭙﺎه اﻧﺒﻮه ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ دﯾﻮارھﺎی
ﻏﺮﺑﯽ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﮐﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ اروﭘﺎﺳﺖ رﺳﯿﺪ ،و از آﻧﺠﺎ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ دوﻟﺖ
روم ﺷﺮﻗﯽ را آﻏﺎز ﮐﺮد .ﺧﯿﻤﻪ ﺳﻠﻄﺎن در ﭘﺸﺖ ﺗﭙﻪای ﮐﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ دﯾﻮارھﺎی ﺷﮫﺮ از
دروازه ﺧﺮﺳﯿﻮس )دروازه ادرﻧﻪ( ﺗﺎ دروازه روﻣﺎﻧﻮس ﻣﻘﺪس ﺑﻮد ،ﻗﺮار داﺷﺖ.
ﻗﻮای ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺳﺮ ﺗﺎ ﺳﺮ دﯾﻮارھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺗﺎ اﻧﺘﮫﺎی ﺷﻤﺎل را ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺴﻔﺮ در ﺟﻨﺐ
دروازه ﻃﻼﺋﯽ را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﺗﻮپھﺎی ﺑﺰرگ و ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺧﻮد را رو ﺑﺮوی دروازه
»روﻣﺎﻧﻮس ﻣﻘﺪس« ﻗﺮار دادﻧﺪ .ﺗﻮپھﺎی ﻣﺘﻌﺪد دﯾﮕﺮی ھﻢ در ﻧﻘﺎط ﻧﺰدﯾﮏ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
و ﺗﻮﭘﭽﯿﺎن در ﭘﺸﺖ آن ﺻﻒ ﺑﺴﺘﻨﺪ ،در ھﻤﺎن زﻣﺎن ﭼﮫﺎر ﺑﺮج ﭼﻮﺑﯽ ﺑﺮ روی ﭘﺎﯾﻪھﺎی
ﻣﺘﺤﺮک ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

ﻓﺘﺢ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮﮐﺎن ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ
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ﻣﻮرﺧﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ در ﺑﺎره ﺗﻌﺪاد ﻗﻮای ﻣﺤﺎﺻﺮهﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﮐﺮده و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﻪ
ﺳﯿﺼﺪ ھﺰار ﯾﺎ ﭼﮫﺎر ﺻﺪ ھﺰار ﺗﻦ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﯽﺷﺪ .ﺧﯿﺮ اﻟﻠﻪ ﺗﺮﮐﯽ ﺗﺎرﯾﺦﻧﻮﯾﺲ ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از ھﺸﺘﺎد ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺳﺮﺑﺎزان ورزﯾﺪه ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﯽﮐﺮد .ﺑﻘﯿﻪ ھﻢ اﻓﺮاد ﻏﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ
و دروﯾﺸﺎن و ﺑﺎرﺑﺮان ﺑﻮدﻧﺪ.
»ﺑﺎرﺑﺎرو« و »ﺳﻔﯿﺮوﻧﯿﺰی« ﮐﻪ ﺧﻮد در ﻣﯿﺎن ﻣﺤﺎﺻﺮهﺷﺪﮔﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﻌﺪاد آنھﺎ
را ﯾﮏ ﺻﺪ و ﺷﺼﺖ ھﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﯽداﻧﺪ .وﻟﯽ »ﻓﺮاﻧﺰا« ﮐﻪ او ﻧﯿﺰ ﻣﻮرخ آن ﻋﺼﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺗﺎ دوﯾﺴﺖ و ﭘﻨﺠﺎه و ھﺸﺖ ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﺮآورد ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻗﻮل ﺑﺮ ھﻤﮥ ﺑﺮآوردھﺎ ﺑﺮﺗﺮی
دارد.
از اﯾﻦ ﻋﺪه ﯾﮏ ﺻﺪ ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻨﮕﺠﻮ در ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻘﺐ ﺳﭙﺎه و ﺻﺪ ھﺰار ﭘﯿﺎده در
ﺟﻨﺎح راﺳﺖ ﭘﮫﻠﻮی درازه ﻃﻼﺋﯽ و ﭘﻨﺠﺎه ھﺰار از ﺳﺮﺑﺎزان ﺗﻌﻠﯿﻢﯾﺎﻓﺘﻪ ﺟﺪﯾﺪ )ﯾﻨﯽ ﭼﺮی(
در ﺟﻨﺎح ﭼﭗ ﺗﺎ ﮐﺎخ ﺑﻼﻧﺸﺮﻧﯽ )ﺑﻼﺷﯿﻤﺎر( ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ .ﺧﻮد ﺳﻠﻄﺎن در ﻗﻠﺐ ﺳﭙﺎه
ﺟﺎی داﺷﺖ و ﭘﺎﻧﺰده ھﺰار ﻧﻔﺮ از زﺑﺪهﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮﺑﺎزان »ﯾﻨﯽ ﭼﺮی« ﺑﺎ او ﺑﻮدﻧﺪ.
زﻏﺎﻧﻮس ﭘﺎﺷﺎ ﯾﮑﯽ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﺑﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻧﯿﺮوھﺎ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻧﺎﺣﯿﮥ »ﻏﻠﻄﻪ« را
اﺷﻐﺎل ﮐﺮد ﺗﺎ از آﻧﺠﺎ ﺗﺤﺮﮐﺎت ﻗﻮای اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﺋﯽھﺎی »ﺟﻨﻮا« را ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻗﺮار دھﺪ.
در ھﻤﺎن دم ﻧﺎوﮔﺎن ﺗﺮﮐﺎن در آبھﺎی ﺑﺴﻔﺮ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درآﻣﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﺎوﮔﺎن در ﺣﺪود
ﭼﮫﺎر ﺻﺪ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻮد ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺰرگ ﺟﻨﮕﯽ در ﻣﯿﺎن آنھﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ.
اﯾﻦ ﮐﺸﺘﯽھﺎ ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ درﯾﺎ ﺳﺎﻻر درﺑﺎر ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم »اوﻏﻠﯽ« در ﺧﻠﯿﺠﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ
اﻣﺮوز ھﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎم اﺳﺖ ،ﻗﺮار داﺷﺖ .اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ در آن ﺧﻠﯿﺞ ﻧﺎوﮔﺎن
ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ در ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ ﻇﺎھﺮ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ از ﺧﺸﮑﯽ و درﯾﺎ در
ﺣﻠﻘﻪی ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻧﯿﺮوھﺎی ﺑﺰرگ ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪای ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ آن روز ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪاﺷﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺳﺎل  ۷۱۷م ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﻣﺤﺎﺻﺮهی ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ از درﯾﺎ و
ﺧﺸﮑﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ،ﻧﯿﺮوی زﻣﯿﻨﯽ و درﯾﺎﺋﯽ را »ﭘﺎی دﯾﻮارھﺎی آن ﺑﺴﯿﺞ
ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻊ اﻟﻮﺻﻒ آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ از ﺣﯿﺚ ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﺮات و ﺗﺠﺮﺑﻪ و
آﻣﺎدﮔﯽ و اﺳﻠﺤﻪ ،ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮوﺋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای دﺳﺖﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ روم ﺷﺮﻗﯽ
ﺑﺴﯿﺞ ﺷﺪه ﺑﻮد.
اﻣﺎ ﻗﻮای ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺗﻌﺪاد و آﻣﺎدﮔﯽ و روﺣﯿﻪ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺑﻮد .آری،
ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻗﯿﺼﺮھﺎ ھﻤﭽﻨﺎن از اﺳﺘﺤﮑﺎﻣﺎت ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد .دﯾﻮارھﺎی ﺑﻠﻨﺪ و
ﻗﻄﻮر آن وﺿﻊ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺸﯽ داﺷﺖ ،ﺑﺨﺼﻮص در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻏﺮﺑﯽ آﻧﮑﻪ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽھﺎ ﺣﻤﻼت
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اﺳﺎﺳﯽ ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﺟﻪ آﻧﺠﺎ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .اﺳﺘﺤﮑﺎم اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ از ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺎﺣﯿﻪ درﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﻮد؛ زﯾﺮا آبھﺎی ﺑﺴﻔﺮ از ﻧﺎﺣﯿﻪی ﺷﺮﻗﯽ ﺷﮫﺮ را ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،و دھﺎﻧﻪ آن ﺑﺎ زﻧﺠﯿﺮ
آھﻨﯽ ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﯿﺎن دو ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺎﺣﻞ را ﺑﺴﺘﻪ و ﻣﺎﻧﻊ ورود ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﻮد.
آﺗﺶ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ھﻤﭽﻨﺎن در ﻧﺰد ﯾﻮﻧﺎﻧﯽھﺎ ﺳﻼح ﻣﺆﺛﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﻤﻼت ﻧﯿﺮوھﺎ و
ﮐﺸﺘﯽھﺎی دﺷﻤﻦ را ﻋﻘﺐ ﻣﯽزد .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ ﻣﻮارد دﻓﺎع از ﺷﮫﺮی ﮐﻪ در ﻣﺤﺎﺻﺮه
ﺑﻮد ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻣﯽﻧﻤﻮد .ﺳﮑﻨﻪ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ در آن روز از ﯾﮑﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ھﺰار ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
آنھﺎ از ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن و ﮐﺎھﻨﺎن و زﻧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﯽﮐﺮد.
از اﺳﻨﺎد ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ زﯾﺮﻧﻈﺮ »ﻓﺮاﻧﺰا« وزﯾﺮ دوﻟﺖ ﻗﯿﺼﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺷﮫﺮ از ﭘﻨﺞ ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﺪهی زﯾﺎدی از روﺣﺎﻧﯿﻮن
ھﻢ در ﻣﯿﺎن آنھﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .وﻟﯽ اﻣﭙﺮاﻃﻮر و وزﯾﺮ وی ﺳﻌﯽ داﺷﺘﻨﺪ اﯾﻦ راز دردﻧﺎک را
ﭘﻨﮫﺎن ﺑﮑﻨﻨﺪ.
ﻣﺪاﻓﻌﺎن در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ دﯾﻮارھﺎ ﺑﻪ دﻓﺎع ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ .در ﺣﺪود دو ھﺰار ﻧﻔﺮ از
ﻣﺰدوران ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آنھﺎ از ﻣﺮدم »ﺟﻨﺎ« و »وﻧﯿﺰ« ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ »ﯾﻮﺣﻨﺎ
ﭘﻮﺳﺘﯿﻨﺎﻧﯽ ﺟﻨﻮاﺋﯽ« ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آنھﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻋﺪه در »ﻏﻠﻄﻪ« ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه وﻧﯿﺰیھﺎ
و ﺟﻨﻮاﺋﯽھﺎ ﺑﻮد ،اردو زده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺣﮑﻮﻣﺖ »ﺟﻨﺎ« اﻧﺪﮐﯽ ﭘﯿﺶ از آن ،ﭘﻮﺳﺘﻨﯿﺎﻧﯽ را ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﺸﺘﯽ ﻣﻤﻠﻮ از ﺟﻨﮕﺠﻮ و
ذﺧﺎﯾﺮ ،در ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺘﻤﺪاد ﻗﯿﺼﺮ رواﻧﻪ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ وﻧﯿﺰ ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺸﺘﯽھﺎ و ﻣﻌﺪات ﺟﻨﮕﯽ را ارﺳﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﻮد .در
ھﺮ ﺻﻮرت ﺗﻌﺪاد ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ از ﻧﻪ ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻨﮕﺠﻮ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﯽﮐﺮد) .(١
ﻧﺎوﮔﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻣﺮﮐﺐ از ﭼﮫﺎرده ﮐﺸﺘﯽ ﺟﻨﮕﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آنھﺎ از وﻧﯿﺰ و ﺟﻨﻮا
آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﺎوﮔﺎن در اﻧﺘﮫﺎی ﺗﻨﮕﻪ ﺑﺴﻔﺮ در آبھﺎی درﯾﺎی ﺳﯿﺎه ﺟﺒﮫﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ً
ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺟﺰ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ ﺗﻮپ و ذﺧﺎﯾﺮ ﻧﺎﭼﯿﺰی ،ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﻣﻀﺎﻓﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ
اﻣﭙﺮاﻃﻮر و ﻣﺮدان ﻣﺪاﻓﻊ ﺷﮫﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﯾﺄس و ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم ﺷﮫﺮ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ،و ﺷﮑﺴﺖ ﺣﺘﻤﯽ اﺳﺖ،
ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺰرﮔﺎن و ﻋﺎﻣﮥ ﻣﺮدم ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﺷﮫﺮ را ﺗﺮک ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻋﺪهی زﯾﺎدی از
ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﻧﯿﺰ از ﮐﻤﮏ ﻣﺎدی ﺑﻪ ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺧﻮدداری ورزﯾﺪﻧﺪ.

VON HAMMER: IBID. V. II. P. 401 GIBBON: IBID CH. LXVIII -١

ﻓﺘﺢ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮﮐﺎن ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ

٢٥٣

اﻣﻮال آنھﺎ ھﻤﭽﻮن دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﻓﺎﺗﺢ اﻓﺘﺎد! اﻣﭙﺮاﻃﻮر
ﻗﺴﻄﻨﻄﯿﻦ ﭘﺎﻟﯿﻮﻟﻮﺟﻮس وﻗﺘﯽ ﭘﯽ ﺑﻪ ﺧﻄﺮی ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ و ﺳﻠﻄﻨﺘﺶ را ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﺮد
ﺑﺮد ،ﻧﺎﻟﻪھﺎی ﺗﻀﺮعآﻣﯿﺰی ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ درﺑﺎرھﺎی ﻧﺼﺎرا ﺑﺨﺼﻮص درﺑﺎر ﭘﺎپ ﻓﺮﺳﺘﺎد .وﻟﯽ
ﻧﺎﻟﻪھﺎی وی اﻧﻌﮑﺎس ﻧﯿﺎﻓﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از درﺑﺎرھﺎی ﻧﺼﺎرا ﻋﻘﯿﺪه داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ
در ﺷﺮف ﺳﻘﻮط اﺳﺖ ،و راھﯽ ﺑﺮای ﻧﮕﺎھﺪاری آن وﺟﻮد ﻧﺪارد!
ﭘﺎپ ﮐﻪ در آن ﻣﻮﻗﻊ ﻧﮑﻮﻻی ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻮد ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺛﺮ ﺑﻪ اﻟﺘﻤﺎس اﻣﭙﺮاﻃﻮر ﻧﺪاد و ﻓﻘﻂ
ﺑﻌﺪ از ﻓﻮت وﻗﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﮔﺮﻓﺘﺎری او ﻣﺘﺄﺛﺮ ﮔﺮدﯾﺪ! ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﭘﯿﺶ از ﺣﺮﮐﺖ
واﺣﺪھﺎﺋﯽ ﮐﻪ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺞ آنھﺎ در وﻧﯿﺰ و ﺟﻨﻮا ﺷﺪ ،ﺳﻘﻮط ﮐﺮد .اﻣﺮای »ﻣﻮره« و
ﺟﺰاﺋﺮ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮادر اﻣﭙﺮاﻃﻮر »ﺗﻮﻣﺎس ودﯾﻤﺘﺮﯾﻮس« ﻧﯿﺰ ﺑﯽﻃﺮﻓﯽ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ
و ھﯿﭽﮑﺪامﺷﺎن از ﺟﺎ ﺗﮑﺎن ﻧﺨﻮردﻧﺪ!
ﻋﻼوه در آن اوﻗﺎت ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺳﺨﺖﺗﺮ و ﻣﺮﮔﺒﺎرﺗﺮی وﺟﻮد داﺷﺖ .ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ در
ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺳﭙﺮده ﺑﻮدﻧﺪ دﺳﺖ از
ﮐﺸﻤﮑﺶ دﯾﻨﯽ ﺣﺎد ﺑﺮ ﻧﻤﯽداﺷﺘﻨﺪ .اﻣﭙﺮاﻃﻮر در ﻓﮑﺮ ﺑﻮد ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﭘﺎپ و
ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏھﺎ اﺗﺤﺎدی ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺴﺎی روم ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎزد .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻓﮑﺮ از ﭘﺎپ ﺧﻮاﺳﺖ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهای از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﻮد اﻋﺰام دارد.
ﭘﺎپ ﻣﺴﺌﻮل او را اﺟﺎﺑﺖ ﮐﺮد و »ﮐﺎردﯾﻨﺎل اﯾﺰﯾﺪور« را ﺑﺎ اﻣﻮال و ﺳﺮﺑﺎزاﻧﯽ رواﻧﻪی
درﺑﺎر او ﻧﻤﻮد.
در روز  ۱۲دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل  ۱۴۵۲در ﮐﻠﯿﺴﺎی اﯾﺎﺻﻮﻓﯿﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ از دو ﻃﺎﯾﻔﻪی
ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﮐﻠﯿﺴﺎی روم ﻏﺮﺑﯽ و ﺷﺮﻗﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ و وﺣﺪت دو ﻃﺎﯾﻔﻪ اﻋﻼن ﺷﺪ.
وﻟﯽ اﯾﻦ اﺗﺤﺎد ﺻﻮرت ﻇﺎھﺮی ﺑﯿﺶ ﻧﺪاﺷﺖ ﭼﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم ﻣﺨﺎﻟﻒ آن ﺑﻮدﻧﺪ ،و
ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻣﺘﺤﺪ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻻﺗﯿﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺸﻤﮑﺶ در ﭘﺸﺖ دﯾﻮارھﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺖ .ﮐﺸﻤﮑﺶ و ﺟﺪال در ﺑﺎره
اﺗﺤﺎدی ﮐﻪ ﺟﺰ ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ ﭘﺎپ اﺛﺮ دﯾﮕﺮی ﻧﺪاﺷﺖ .ھﺮ روز اﯾﻦ ﺟﺪال و دﺷﻤﻨﯽ ﻣﯿﺎن دو
ﻃﺎﺋﻔﻪ از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ.
ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺷﮫﺮ ﻣﯿﺎن دو دﺳﺘﻪ ﻃﺮﻓﺪار اﺗﺤﺎد و ﻣﺨﺎﻟﻒ آن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد،
ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﯿﺎن ﻋﻠﻤﺎی ﻧﺼﺎرا و در ﺑﺎرھﻢ دو دﺳﺘﮕﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ و از اﯾﻦ راه ﻓﺘﻨﻪ ﺑﺎﻻ
ﮔﺮﻓﺖ.
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اﻓﺮادی در ﻣﯿﺎن ﻃﺮﻓﺪاران ﺳﺮﺳﺨﺖ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﺗﺮﮐﺎن ﺑﮫﺘﺮ
از ﻻﺗﯿﻦھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ! اﺷﺨﺎص ﻣﻌﺘﺪل ھﻢ ﻋﻘﯿﺪه داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻻﺗﯿﻦھﺎ ﺑﮫﺘﺮ از ﺗﺮﮐﺎن
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎر اﺧﺘﻼف دو ﻃﺎﺋﻔﻪ ﻓﺰوﻧﯽ ﯾﺎﻓﺖ ،و وﺣﺪت ﻣﻠﺖ ﺑﮫﻢ ﺧﻮرد ،ﻣﺮدم
ﮐﻠﯿﺴﺎھﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﺗﻌﺼﺐ ﺑﺮ ﺣﮑﻤﺖ و ﻣﺼﻠﺤﺖ ﭼﯿﺮه ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﺰاع اﻋﺘﻘﺎدی ﺑﺮ
اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺷﮫﺮ ھﻢ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺖ و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺑﯿﺸﺘﺮ روﺣﯿﻪی آنھﺎ
ﮔﺮدﯾﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺸﻤﮑﺶ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﯿﺰاﻧﺲھﺎ ،ﺑﺮای ﺟﺪال ﺑﯿﮫﻮدهای ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺑﺮوز ﺧﻄﺮ
روزاﻓﺰون ،در ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ) .(١
ﺟﻨﮓ ﺳﺨﺖ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد

ﻣﺪاﻓﻌﺎن در ﭘﻨﺎه دﯾﻮارھﺎی ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺷﮫﺮ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ذﺧﺎﯾﺮﺷﺎن ﻣﺤﺪود
اﺳﺖ ﻣﺤﺎﺻﺮهﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ھﺮ ﻟﺤﻈﻪ زﯾﺮ آﺗﺶ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .آﺗﺶ ﻗﺪﯾﻢ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ
ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻼح ﮐﻮﺑﻨﺪهای در دﺳﺖ آنھﺎ ﺑﻮد و ﻧﻘﺺ ﮐﻤﯽ ﺗﻮپھﺎی آنھﺎ را
ﺟﺒﺮان ﻣﯽﮐﺮد.
ﺗﻮپھﺎی ﻗﻠﯿﻞ و آﺗﺶ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ آنھﺎ وﻗﺖ و ﺑﯿﻮﻗﺖ ﺳﺮﺑﺎزان ﺗﺮک را ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ
ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ .آﺗﺶ آنھﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺖ آﺗﺶ ﺗﻮپ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺮﮐﺎن را ﺧﺎﻣﻮش ﺳﺎزد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮق ﮐﻪ
ﺗﻮپھﺎی ﺗﺮکھﺎ ﻗﻮیﺗﺮ ﺑﻮد ،و ﺗﻌﺪادی از آنھﺎ در ﻧﻘﺎط ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ دﯾﻮارھﺎ و
دروازهھﺎ ﻗﺮار داده ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ اﺳﺘﺤﮑﺎم دﯾﻮارھﺎی ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﺟﻠﻮ آﺗﺶ
آنھﺎ را ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.
روزھﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮردھﺎ و درﮔﯿﺮیھﺎی ﺟﺰﺋﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﮔﺎھﯽ
ﺗﺮﮐﺎن ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﻮپ ﺷﻠﯿﮏ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺳﭙﺮی ﺷﺪ ،وﻟﯽ در ﻏﺮوب روز  ۱۹آﭘﺮﯾﻞ ﺑﻪ ﺷﺪت
ﺑﻪ دﯾﻮارھﺎی ﺷﮫﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮدﻧﺪ و در ﻧﻮر ﻣﺎه ﺟﻨﮕﯽ درﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ  ۲۰۰ﻧﻔﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺗﺮﮐﺎن ﺧﻨﺪق ﻋﻤﯿﻖ را ﺑﺎ ﺗﻨﮥ درﺧﺘﺎن و ﺑﺪنﮐﺸﺘﮕﺎن ﭘﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﺑﻌﺪ از ﮐﻮﺷﺶ زﯾﺎد
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺷﮑﺎﻓﯽ در ﻗﻠﻌﻪ »ﺳﻨﺖ روﻣﺎﻧﻮس« ﭘﺪﯾﺪ آورﻧﺪ ،وﻟﯽ ھﻨﻮز ﺻﺒﺢ ﻧﺪﻣﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ
ﯾﻮﻧﺎﻧﯽھﺎ ﺷﮑﺎف دﯾﻮار را ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﺧﻨﺪق را ﭘﺎک ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﻧﺮدﺑﺎنھﺎی ﺗﺮﮐﺎن را
ﻃﻌﻤﮥ ﺣﺮﯾﻖ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ) .(٢
MORDTMANN: IBIDE S. 27, VON HAMMER: IBID. V. II. P 396 -١
GIBBON: IBID, CH. LXVIII -٢

ﻓﺘﺢ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮﮐﺎن ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ
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ﺷﮫﺮ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺷﺪه ﮐﻤﮑﯽ اﻧﺪک از ﺟﺰاﺋﺮ و ﻣﻮره و ﺳﯿﺴﯿﻞ درﯾﺎﻓﺖ داﺷﺖ .ﻧﺎوﮔﺎن
ﺗﺮﮐﺎن از ﭘﺎﻧﺰدھﻢ آﭘﺮﯾﻞ در آبھﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺴﻔﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﮑﻠﻪ در ﯾﮏ ﺑﺎرﯾﮑﻪی ھﻼﻟﯽ راه
ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﮐﻤﮏ را ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
در روز  ۲۰آﭘﺮﯾﻞ ﮐﺎرواﻧﯽ ﻣﺮﮐﺐ از ﭘﻨﺞ ﮐﺸﺘﯽ ﺟﻨﻮاﺋﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ درﯾﺎی ﻣﺮﻣﺮه در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ را ﭘﯿﻤﻮده و ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺷﮫﺮ ﺟﻠﻮ آﯾﻨﺪ .ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻧﺎوﮔﺎن ﺗﺮﮐﺎن در
ﺻﺪد ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ آنھﺎ را ﻋﻘﺐ ﺑﺮاﻧﻨﺪ .وﻟﯽ ﺳﻔﺎﯾﻦ ﺟﻨﻮاﺋﯽ ﻣﺠﮫﺰ ﺑﻪ ﺗﻮپھﺎی ﻗﻮی و
درﯾﺎﻧﻮردان ﻣﺠﺮب ﺑﻮد .ﻧﺎوﮔﺎن ﺟﻨﻮاﺋﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽھﺎی ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮد و ﺑﺎراﻧﯽ از ﺗﯿﺮ
و ﮔﻠﻮﻟﻪھﺎی آﺗﺸﯿﻦ ﺑﺮ آنھﺎ ﺑﺎرﯾﺪﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از آنھﺎ ﺑﺎھﻢ ﺗﺼﺎدم ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ
ﻃﻌﻤﻪ ﺣﺮﯾﻖ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺳﻔﺎﺋﻦ ﺟﻨﮕﯽ ﺟﻨﻮاﺋﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ وارد اﺳﮑﻠﻪ
ﺷﻮد ،و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ از زﻧﺠﯿﺮ دھﺎﻧﻪ ﺑﺴﻔﺮ ﺑﮕﺬرد) .(١
ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺷﮫﺮ از اﯾﻦ ﭘﯿﺮوزی ﺟﺰﺋﯽ ﺑﻪ وﺟﺪ آﻣﺪﻧﺪ .ﺳﻠﻄﺎن ھﻢ از ﻣﺘﻼﺷﯽﺷﺪن
ﮐﺸﺘﯽھﺎﯾﺶ ﻣﻨﻘﻠﺐ ﮔﺸﺖ .ﺑﺮ اﻣﯿﺮاﻟﺒﺤﺮ درﺑﺎرش »اوﻏﻠﯽ« ﺧﺸﻢ ﮔﺮﻓﺖ ،و ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد
ﺑﻪ وی ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ زد .ﺳﭙﺲ ﺳﻠﻄﺎن ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ داد و ﺑﻪ ﺻﺪر اﻋﻈﻢ ﺧﻠﯿﻞ ﭘﺎﺷﺎ
ﺳﻔﺎرش ﮐﺮد از ﺑﯿﻢ ﮐﻤﮏھﺎی درﯾﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای دﺷﻤﻦ ﻣﯽرﺳﯿﺪ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽھﺎ از
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی آن ،ﺑﺎ اﻣﭙﺮاﻃﻮر ﭘﯿﻤﺎن ﺻﻠﺢ ﺑﺒﻨﺪد.
ﺻﺪراﻋﻈﻢ ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﺑﻮد ،و ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ او را ﺑﻪ اﻣﻮال ﻓﺮاوان و
ھﺪاﯾﺎ ﻓﺮﯾﻔﺘﻪاﻧﺪ ،و او در ﭘﯽ ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﻠﻄﺎن را از ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻓﺘﺢ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﻣﻨﺼﺮف
ﺳﺎزد ،وﻟﯽ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ زد و ﺑﻨﺪ وی و ﻋﺪم ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ او ﺷﺪه ﺑﻮد.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺳﺠﺎﻧﻮس ﭘﺎﺷﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﯿﺮوھﺎی ﺳﻠﻄﺎن و ﺷﻮھﺮ ﺧﻮاھﺮ او و ﻣﺤﻤﺪ
ﮐﻮراﻧﯽ ﻣﺮﺑﯽ ﺳﻠﻄﺎن و ﺷﯿﺦ آﻗﺎ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ ﻗﻄﺐ ﺻﻮﻓﯽ ،او را از دﻧﺒﺎلﮐﺮدن ﻣﻨﻈﻮر
ﺑﺮﺣﺬر ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ .وﻟﯽ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺮ اﻧﺠﺎم ﻋﺰم ﺧﻮد را در اداﻣﻪی ﻣﺤﺎﺻﺮه
ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﺟﺰم ﮐﺮد ،ﺗﺎ ﺑﻪ ھﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺷﺪه ،ﺷﺎھﺪ ﭘﯿﺮوزی را در آﻏﻮش ﮔﯿﺮد.
ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺳﻘﻮط ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ

در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ زﻧﺠﯿﺮ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ آھﻨﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺪر را ﺑﻪ
روی ﮐﺸﺘﯽھﺎی او ﻣﯽﺑﺴﺖ و ﻗﯿﺼﺮ از  ۱۲آﭘﺮﯾﻞ دﺳﺘﻮر داده ﺑﻮد آن را ﻣﺴﺪود ﺳﺎزﻧﺪ،
از ﻣﯿﺎن ﺑﺮد ﯾﺎ ﺑﻪ ھﺮ وﺳﯿﻠﻪ ﮐﻪ ﺷﺪه ﮐﺸﺘﯽھﺎی او ﺑﻪ ﺑﻨﺪر ﺑﺮﺳﻨﺪ  ...وﻟﯽ درﺳﺖ در
 -١اﻧﺤﻄﺎط و ﺳﻘﻮط اﻣﭙﺮاﻃﻮری روم ،ص .۵۸۷
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ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم

ھﻤﯿﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﻓﮑﺮ ﺑﮑﺮ و ﺟﺴﻮراﻧﻪای ﺑﻪ ذھﻨﺶ رﺳﯿﺪ ،و آن اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻧﺎوﮔﺎن ﺧﻮد
را از راه ﺧﺸﮑﯽ ﯾﻌﻨﯽ از اﻧﺘﮫﺎی »ﻏﻠﻄﻪ« وارد آبھﺎی ﺑﺴﻔﺮ ﮐﻨﺪ و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ
ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﺑﻨﺪر ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺳﺎزد.
»ﻏﻠﻄﻪ« ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻨﻮاﺋﯽھﺎ و وﻧﯿﺰیھﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی در آن ﻣﯽزﯾﺴﺘﻨﺪ.
وﺿﻊ آنھﺎ از ﻟﺤﺎظ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﺎن از ﺳﻮداﮔﺮان و
درﯾﺎﻧﻮردان ﻣﺰدور ﺑﻮدﻧﺪ .آنھﺎ در ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺷﮫﺮ ﻧﻘﺶ دوﮔﺎﻧﻪای ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺷﮑﯽ
ﻧﺒﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺪه ھﻤﮑﺎری ﭘﺮ ارزﺷﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺰاﻧﺲھﺎ داﺷﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ھﻢ ﺑﺎ
ﺗﺮکھﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ!
ﻣﻮرخ »دوﮐﺎ« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :آنھﺎ در ﺷﺐ ﺑﺎ ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺷﮫﺮ ھﻤﮑﺎری ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و روزھﺎ
روﻏﻦ ﺑﻪ ﺗﺮکھﺎ ﻣﯽﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻮپ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺧﻮد را روﻏﻦﮐﺎری ﮐﻨﻨﺪ .ﮔﺎھﯽ ھﻢ ﺑﻌﻀﯽ
اﺧﺒﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮارزش ﺑﻪ آنھﺎ ﻣﯽدادﻧﺪ«) .(١
ً
ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ھﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﺎرﯾﺶ ﻣﯽﺷﺘﺎﻓﺖ ﺟﻮاﯾﺰ ﺧﻮﺑﯽ ﻋﻄﺎ ﻣﯽﮐﺮد .ﻇﺎھﺮا
ﺳﻠﻄﺎن در ﻋﻤﻠﯽﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﻌﻀﯽ از ﺟﻨﻮاﺋﯽھﺎ در »ﻏﻠﻄﻪ« ﻧﻈﺮ
دوﺧﺘﻪ ﺑﻮد .ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ ﮐﻪ ﻻزم ﺑﻮد ﺑﺮای ﻋﺒﻮر ﮐﺸﺘﯽھﺎ ﭘﯿﻤﻮد از ﭘﺎﻧﺰده ﮐﻠﯿﻮﻣﺘﺮ ﺗﺠﺎوز
ﻧﻤﯽﮐﺮد زﻣﯿﻦ در ﻃﻮل اﯾﻦ راه ﺳﻨﮕﻼخ و ﺑﻮﺗﻪزار و ﻣﺮﺗﻔﻌﺎت ﺑﻮد.
در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ذھﻦ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻄﻮر ﮐﺮد ﺗﺎزﮔﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .ﭼﻮن ﺑﺎرھﺎ در
ً
ﺟﻨﮓھﺎی روﻣﯽھﺎ و ﯾﻮﻧﺎﻧﯽھﺎ آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﻧﺰد ﻧﻮرﻣﺎنھﺎ در اﯾﺎم
ﺟﻨﮓھﺎی درﯾﺎﺋﯽﺷﺎن ﻣﺸﮫﻮر ﺑﻮد .ﭼﻪ آنھﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻮد اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت
ﮐﺸﺘﯽھﺎی ﺧﻮد را از ﺧﺸﮑﯽ ﮔﺬراﻧﺪه و از راه درﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻧﮫﺮ ﯾﺎ ﺧﻠﯿﺞ ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭼﮫﺎرده ﺳﺎل ﭘﯿﺶ وﻧﯿﺰیھﺎ ،ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺸﺘﯽھﺎی
ﺧﻮد را از ﻧﮫﺮ »ادﯾﺞ« ﮔﺬراﻧﺪه و از راه ﺧﺸﮑﯽ ﺑﻪ درﯾﺎﭼﻪ »ﺟﺎرداه« ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ ھﻤﯿﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﻗﺮﯾﺐ اﻟﻮﻗﻮع ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻠﻄﺎن را ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻧﻘﺸﻪی ﺟﺴﻮراﻧﻪی ﺧﻮد
اﻧﺪاﺧﺖ) .(٢
ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ ھﯿﺌﺘﯽ از ﻣﮫﻨﺪﺳﺎن ورزﯾﺪه از ﺗﺮﮐﺎن و ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ را ﺑﺎ ﺧﻮد داﺷﺖ .ﺑﻪ
ھﻤﯿﻦ ﺟﮫﺖ در ھﻤﺎن دم ﻧﻘﺸﻪ را ﭘﯿﺎده ﮐﺮدﻧﺪ و در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺐ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
VON HAMMER: IBID, V. II. P. 406; MORATMAN: IBID; S. 40 -١
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ﮔﺮوھﯽ اﻧﺒﻮھﯽ از ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺴﯿﺞ ﺷﺪﻧﺪ ،و راه ﻣﻨﺎﺳﺐ را در ﺑﻠﻨﺪی »ﻏﻠﻄﻪ« ھﻤﻮار
ﻧﻤﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ راه ﺷﯿﺐدار را از ﭼﻮبھﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ روﻏﻦ و ﭘﯽ آﻟﻮده ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ،
ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻧﺪ.
ﻓﻘﻂ در ﯾﮏ ﺷﺐ ﺗﺮﮐﺎن ھﺸﺘﺎد ﻧﺎوﭼﻪ ﺳﺒﮏ دﮐﻞدار را روی ﻏﻠﻄﮏھﺎ ﻧﮫﺎده و ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﻪی ﻗﺎﻃﺮھﺎ و زور ﺑﺎزوی ﻣﺮدان ﺧﻠﯿﺞ و ﻗﻮت ﻗﺮﻗﺮهھﺎ از ﺧﺸﮑﯽ ﮔﺬراﻧﺪه وارد
آبھﺎی ﺑﺴﻔﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ آن ﺳﻮی زﻧﺠﯿﺮ
ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﺧﻞ ﺑﺴﻔﺮ را ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ در ﺳﮑﻮت ﺷﺐ ،ﮐﺸﺘﯽھﺎ ﺑﻪ
آب اﻓﺘﺎد .ھﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺻﺒﺢ ﻃﻠﻮع ﮐﺮد ﻧﺎوﭼﻪھﺎ ﺑﯿﺮ غ اﻓﺮاﺷﺘﻨﺪ و ﻃﺒﻞھﺎ ﺑﻪ ﺻﺪا درآﻣﺪﻧﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺷﮫﺮ ﻣﺤﺎﺻﺮهﺷﺪه ،اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮی ﺑﺴﯿﺎر دردﻧﺎک ﺑﻮد .اﯾﻨﮏ
ﮐﺸﺘﯽھﺎی ﺗﺮﮐﺎن را ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ آبھﺎی ﺑﻨﺪر را ﺷﮑﺎﻓﺘﻪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﯾﻮارھﺎی داﺧﻞ
ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .آنھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﺑﻪ وﺣﺸﺖ اﻓﺘﺎدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺪﯾﺪ ،آنھﺎ
را ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﻣﯽﺳﺎزد ﺧﻄﻮط دﻓﺎﻋﯽ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﻨﺪ و در ﻧﻘﺎط دﯾﮕﺮی ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪ ،و
ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻗﺪرت آنھﺎ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺷﺪه و ﺑﺮای ﺿﺮﺑﺖزدن ﻣﮫﺎﺟﻤﺎن ﻣﮫﯿﺎﺗﺮ و ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ
ﻣﯽﺳﺎزد.
آﻧﭽﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﻋﺚ وﺣﺸﺖ و اﻋﺠﺎب آنھﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻘﺸﻪی ھﻮﻟﻨﺎک
ﻣﺰﺑﻮر ﻓﻘﻂ در ﻣﺪت ﯾﮏ ﺷﺐ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﻨﻄﻘﻪای ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ در آن اﺟﺮا ﻣﯽﺷﺪ
ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ زﻏﺎﻧﻮس ﭘﺎﺷﺎ ﻗﺮار داﺷﺖ .وﺿﻊ ﻃﻮری ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻔﺎﯾﻦ ﺑﯿﺰاﻧﺲھﺎ ﻗﺎدر
ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮﻧﺪ .ﺳﻠﻄﺎن ھﻢ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻮد ﻧﯿﺮوھﺎی ﺑﺰرﮔﯽ در
ً
آﻧﺠﺎ ﮔﺮد آورده ﺑﻮد .ﻣﻀﺎﻓﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻨﻮاﺋﯽھﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﭘﺮارزﺷﯽ ﺑﻪ ﻗﻮای ﺳﻠﻄﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ را ﻋﻘﯿﺪه ﺑﺮ اﯾﻨﺴﺖ ﺟﻨﻮاﺋﯽھﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺴﻮراﻧﻪ و ﻗﺎﻃﻊ را ﺑﻪ
ﺳﻠﻄﺎن ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد دادﻧﺪ) .(١
ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ اوﻟﯿﻦ ﻧﻘﻄﻪی ﻣﮫﻢ در ﺧﻄﻮط دﻓﺎﻋﯽ روﻣﯽھﺎ ﮔﺸﻮده ﺷﺪ ،و ﺣﻠﻘﻪ
ﻣﺤﺎﺻﺮه در ﺧﺸﮑﯽ و درﯾﺎ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ دﺳﺘﻮر داد ﭘﻞ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ ﻋﺮض ﭘﻨﺠﺎه ﻗﺪم و ﺑﻪ ﻃﻮل ﺻﺪ ﻗﺪم در
داﺧﻞ ﺑﻨﺪر ﺑﺴﺎزﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺗﻮپھﺎ را روی آن ﻗﺮار دھﻨﺪ ،و ﺑﺎ ﮐﺸﺘﯽھﺎی ﻧﯿﺮوﺑﺮ و
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ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم

ﻧﺮدﺑﺎنھﺎ ﻣﺠﮫﺰ ﺳﺎزﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﻣﻤﮑﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﯾﻮارھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻨﺪ) .(١
ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺷﮫﺮ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﻓﺘﺎدﻧﺪ ﺗﺎ اﮔﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺷﻮد اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪی ﺧﻄﺮﻧﺎک را ﺧﻨﺜﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﯿﺰاﻧﺲھﺎ و ﯾﻮﺣﻨﺎ ژوﺳﺘﻨﯿﺎﻧﯽ در ﺻﺪد ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ ﺳﻔﺎﯾﻦ و ﭘﻞ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽھﺎ را ﻃﻌﻤﻪ
ﺣﺮﯾﻖ ﺳﺎزﻧﺪ .وﻟﯽ ﺗﺮﮐﺎن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﺑﻌﻀﯽ از ﺟﻨﻮاﺋﯽھﺎ در »ﻏﻠﻄﻪ« ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻘﺸﻪی
آنھﺎ ﺷﺪﻧﺪ و ﺧﻮد را آﻣﺎده ﺑﻪ ھﻢزدن آن ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
در ﻋﺼﺮ روز  ۲۸آﭘﺮﯾﻞ ﺳﻪ ﮐﺸﺘﯽ وﻧﯿﺰی ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻧﻘﺸﻪ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درآﻣﺪ ،وﻟﯽ
ﺗﺮﮐﺎن ﺳﺒﻘﺖ ﺟﺴﺘﻨﺪ و آﺗﺶ ﺧﻮد را ﺑﻪ روی آنھﺎ ﮔﺸﻮدﻧﺪ.
ﮐﺸﺘﯽھﺎ و ﻧﺰدﯾﮏ ﯾﮑﺼﺪ ﺗﻦ درﯾﺎ ﻧﻮرد و اﻓﺴﺮان ﻏﺮق ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻘﯿﻪ ﮐﺸﺘﯽھﺎی وﻧﯿﺰی
وﻗﺘﯽ ﻧﻘﺸﻪ را ﻧﺎﮐﺎم دﯾﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﺮف اﺳﮑﻠﻪھﺎی ﺧﻮد ﻋﻘﺐ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﮔﺮوھﯽ از درﯾﺎﻧﻮردان دﯾﮕﺮ وﻧﯿﺰی در ﺻﺪد ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ ،ﺳﻔﺎﯾﻦ ﺗﺮﮐﺎن را
آﺗﺶ ﺑﺰﻧﻨﺪ ،ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺒﺎﻧﻪ در ﻧﺎوﭼﻪھﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺧﻮد ﺑﻪ آنھﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪﻧﺪ ،و
ﺑﻌﻀﯽ از آنھﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ .وﻟﯽ ﻧﻘﺸﻪی آنھﺎ ﺧﻨﺜﯽ ﺷﺪ و ﺗﺮﮐﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
ﻗﺮﯾﺐ ﭼﮫﻞ ﻧﻔﺮ از اﯾﺸﺎن را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺳﺎزﻧﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺷﮫﺮ ﺳﺮ ﺑﺒﺮﻧﺪ ﻣﺪاﻓﻌﺎن
ھﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎم زدﻧﺪ و دوﯾﺴﺖ اﺳﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﮐﺸﺘﻨﺪ و ﺳﺮھﺎی آنھﺎ را
از ﺑﺎﻻی دﯾﻮارھﺎ ﺑﻪ زﯾﺮ اﻓﮑﻨﺪﻧﺪ) .(٢
ﺗﺮﮐﺎن ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺗﻮپھﺎی ﺧﻮد را در ﺑﻠﻨﺪی »ﺳﻨﺖ ﺗﯿﻮدور« آن ﺳﻮی »ﻏﻠﻄﻪ« ﻗﺮار
دادﻧﺪ ،و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﺑﻪ ﻃﺮف ﮐﺸﺘﯽھﺎﺋﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ وارد ﺑﻨﺪر
ﺷﻮﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ روی ﺧﻮد ﺷﮫﺮ آﺗﺶ ﮔﺸﻮدﻧﺪ .وﻟﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮی ﻧﺪاﺷﺖ.
در روز ﭼﮫﺎرم ﻣﺎی »ژوﺳﺘﻨﯿﻨﯽ« ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای آﺗﺶزدن ﻧﺎوﮔﺎن ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ در
آبھﺎی ﺑﻨﺪری ﮐﺸﯿﺪ .ﭘﺲ ﺑﺎ ﺳﻔﺎﯾﻦ اﻧﺒﻮه ﺧﻮد در دل ﺷﺐ رو ﺑﻪ ﺳﻮی آنھﺎ ﻧﮫﺎد .وﻟﯽ

 -١اﯾﻦ ﭘﻞ ﻋﺒﺎرت از ﭼﻠﯿﮏھﺎ و ﺧﻤﺮهھﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﺗﺨﺘﻪ و ﻗﻼبھﺎی آھﻨﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﺮ روی آنھﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﺤﮑﻤﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ .ﺑﺮ روی اﯾﻦ اﺳﮑﻠﻪ ﺷﻨﺎور ﯾﮑﯽ از
ً
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮپھﺎ را ﻧﺼﺐ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺿﻤﻨﺎ ھﺸﺘﺎد ﻧﺎو ﺑﺎ ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ وﺳﺎﺋﻞ
ﻗﻠﻌﻪﮔﯿﺮی ﻣﺜﻞ ﻧﺮدﺑﺎن ﻣﺠﮫﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺳﺘﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖھﺎی ﺷﮫﺮ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ھﺠﻮم
ﻓﺎﺗﺤﺎن ﻻﺗﯿﻦ از آﻧﺠﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺷﻮرش ﮐﺮدﻧﺪ) .اﻧﺤﻄﺎط و ﺳﻘﻮط اﻣﭙﺮاﻃﻮری روم ،ص
 .(۵۸۵ﻣﺘﺮﺟﻢ
.MORATMANC: IBIS. S. 62 -٢
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ھﻤﻮﻃﻨﺎن او ﻃﺒﻖ ﻋﺎدت ﺧﻮد ﺗﺮﮐﺎن را از ﻧﻘﺸﻪ و ﺣﺮﮐﺖ او آ ﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .ﺗﺮﮐﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺮ
آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﻮد اﻓﺰودﻧﺪ.
ھﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽھﺎی »ژوﺳﺘﻨﯿﺎﻧﯽ« ﻧﻤﻮدار ﺷﺪ ،ﺗﺮﮐﺎن آﺗﺶ ﺧﻮد را ﺑﻪ روی آنھﺎ
ﮔﺸﻮدﻧﺪ .ﮐﺸﺘﯽ وی ﻏﺮق ﺷﺪ ،و در ﺣﺪود ﯾﮏ ﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ از درﯾﺎﻧﻮردان اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﺋﯽ
ﮐﻪ ﻧﺨﺒﻪ ھﻤﮑﺎران او ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻏﺮق ﺷﺪﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺧﻮد »ژوﺳﺘﻨﯿﺎﻧﯽ« ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﺧﻮد را ﻧﺠﺎت دھﺪ) .(١
ﻣﺤﺎﺻﺮهی ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ھﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ داﺷﺖ و ﺗﺮﮐﺎن ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ دﯾﻮارھﺎی ﺑﻠﻨﺪ و ﻗﻄﻮر
ً
آن را ﺗﻮپھﺎی ﺧﻮد در ھﻢ ﮐﻮﺑﯿﺪﻧﺪ .ذﺧﺎﯾﺮ ﺧﻮارﺑﺎر ﺷﮫﺮ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻧﺎن و ﺷﺮاب رو ﺑﻪ
ﮐﺎھﺶ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ .ﮐﺎر ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﻣﭙﺮاﻃﻮر ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺷﺪ ﻇﺮوف ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه
ﮐﻠﯿﺴﺎھﺎ را ﻣﺼﺎدره ﮐﻨﺪ و آن را ذوب ﮐﺮده ﺳﮑﻪ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺣﻘﻮق ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن و
ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺷﮫﺮ را ﺑﭙﺮدازد ﺗﺎ ﺧﺪا ﭼﻪ ﺧﻮاھﺪ.
در روز ھﻔﺘﻢ ﻣﺎی در ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ،ﺗﺮﮐﺎن ﺑﺎ ﺳﯽ ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻨﮕﺠﻮ ﺑﻪ ﺷﮫﺮ ھﺠﻮم ﺑﺮدﻧﺪ،
وﻟﯽ ﺑﺎ ﺧﺴﺎرت ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ .ﺳﭙﺲ در روز دوازدھﻢ ﺣﻤﻠﻪ ﺧﻮد را از ﺳﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺎز ﺑﺪون اﺧﺬ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ راﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪ.
ﺗﺮﮐﺎن ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ زﯾﺮ دﯾﻮارھﺎی ﺷﮫﺮ را ﻧﻘﺐ زﻧﻨﺪ و ﺗﻌﺪادی ﺣﻔﺮهھﺎ ﺑﻮﺟﻮد
آورﻧﺪ ،وﻟﯽ در ھﺮ ﻧﻮﺑﺖ ،ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺷﮫﺮ ﭘﯽ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ،و آن را ﭘﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ آﺗﺶ
ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ) .(٢
ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﺎه و ﻧﯿﻢ از ﻣﺤﺎﺻﺮهی ﺷﮫﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد .اھﺎﻟﯽ در وﺿﻊ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪی ﺑﻪ
ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ .ﻗﻮای ﻣﺪاﻓﻌﯿﻦ رو ﺑﻪ ﮐﺎھﺶ ﻣﯽرﻓﺖ .آﺗﺶ اﺧﺘﻼف در ﻣﯿﺎن روﻣﯽھﺎ و
ﺟﻨﻮاﺋﯽھﺎ و وﻧﯿﺰیھﺎ ﻧﯿﺰ ﺷﻌﻠﻪورﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪ .ھﺮﯾﮏ دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ ﺗﺮس و ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﺘﮫﻢ
ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ .ﺑﺎﻻﺗﺮ از ھﻤﻪ اﯾﻦھﺎ ،آﺛﺎر ﺗﺨﺮﯾﺐ در ﺷﮫﺮ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺷﺪه آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮔﺸﺖ؛ زﯾﺮا
دﯾﻮارھﺎ ﻣﻨﮫﺪم ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ و در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ دﯾﻮار ،ﺷﮑﺎفھﺎﺋﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه ﺑﻮد .ﭼﮫﺎر ﺑﺮج
ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﻧﯿﺰ ﻓﺮو رﯾﺨﺖ .ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺰرﮔﯽ از دﯾﻮار در ﺟﻨﺐ دروازه »روﻣﺎﻧﻮس ﻣﻘﺪس«
ﮔﺸﻮده ﺷﺪ .ﭘﯿﺪا ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﻦ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی ﮐﻪ آن را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺗﺎب
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺪاﺷﺖ .ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﻧﯿﺰ ھﺮ روز ﮐﺎھﺶ ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ .دﯾﮕﺮ ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﺒﻮد ﮐﻪ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ دردﻧﺎک در اﻧﺘﻈﺎر ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ دوﻟﺖ روم ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻮد.
MORATMANN: IBID; S, 79 -١
 -٢ﻣﺪرک ﺳﺎﺑﻖ.
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ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم

از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺼﻠﺤﺖ دﯾﺪ ﮐﻪ اﻣﭙﺮاﻃﻮر را وادار ﺑﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﭘﺲ داﻣﺎد
ﺧﻮد »اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﯿﮏ« را ﺑﻪ ﻧﺰد وی ﻓﺮﺳﺘﺎد .اﻣﭙﺮاﻃﻮر و اﻃﺮاﻓﯿﺎن وی او را ﭘﺬﯾﺮا ﺷﺪﻧﺪ.
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﯿﮏ اﻣﭙﺮاﻃﻮر را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻣﯽﮐﺮد ،ﺗﺎ ﻣﻠﺖ
وی از رﻗﯿﺖ و ذﻟﺖ ﻧﺠﺎت ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ،و ﺷﮫﺮ را ﻧﺎﺑﻮدی ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﺪ و ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﻪ دﻓﺎع
ﺑﯿﮫﻮده اﺳﺖ.
ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ اﻣﭙﺮاﻃﻮر ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮد او را ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻮرﯾﺎ
)  (١ﮐﻨﺪ ،و اھﺎﻟﯽ را آزاد ﺑﮕﺬارد ﮐﻪ ﺑﻪ ھﺮﺟﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﻮچ ﮐﻨﻨﺪ ،و ھﺮﮐﺲ ﻗﺼﺪ دارد
در ﺷﮫﺮ ﺑﻤﺎﻧﺪ از اﻣﻨﯿﺖ و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﭙﺮاﻃﻮر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ داد و ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ آنھﺎ در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺖ .ھﻤﮕﯽ اﺻﺮار
ورزﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ دﻓﺎع از ﺷﮫﺮ را اداﻣﻪ داد .اﻣﭙﺮاﻃﻮر اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ را ﺑﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدهی ﭘﺎدﺷﺎه
اﻋﻼم داﺷﺖ و اﻓﺰود ﮐﻪ ﺧﻮﺑﺴﺖ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﭘﯿﻤﺎن ﺻﻠﺢ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻗﺒﻮل ﺟﺰﯾﻪ ﮐﻨﺪ و
او ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺷﮫﺮ را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻔﺮ از آن دﻓﺎع ﺧﻮاھﺪ ﻧﻤﻮد ،و
ﻋﻨﻘﺮﯾﺐ در راه ﺣﻔﻆ ﺗﺨﺖ و دﯾﻨﺶ در ﭘﺎی دﯾﻮارھﺎی ﭘﺎﯾﺘﺨﺘﺶ ﺧﻮاھﺪ ﻣﺮد .اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻠﻪ
در روز  ۱۴ﻣﺎی ﺳﺎل  ۱۴۵۳م ﺑﻮد .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ رؤﺳﺎی ﻟﺸﮑﺮ را ﺟﻤﻊ
ﮐﺮد و ﺑﻪ آنھﺎ اﻋﻼن داﺷﺖ ﮐﻪ در روز  ۲۹ﻣﺎی از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺧﺸﮑﯽ و درﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﮫﺮ ﯾﻮرش
ﺧﻮاھﺪ ﺑﺮد .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ آنھﺎ وﻋﺪه داد ﮐﻪ ھﻤﻪ ﻏﻨﺎﺋﻢ ﺟﻨﮓ و اﺳﯿﺮان و ﮔﻨﺞھﺎی ﺛﺮوت و
اﺷﯿﺎء ﻗﯿﻤﺘﯽ را ﺑﻪ آنھﺎ ﺧﻮاھﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ .و ﻓﻘﻂ ﺷﮫﺮ و اراﺿﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنھﺎ را ﺑﺮای
ﺧﻮد ﻧﮕﺎه ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ ،و اﻓﺰود ﮐﻪ ﺳﻪ روز ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﮫﻠﺖ ﻣﯽدھﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻏﻨﺎﺋﻢ و
آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﺮﻧﺪ ،ﺟﻤﻊآوری ﮐﻨﻨﺪ.
اﻓﺮاد ﻟﺸﮑﺮ از اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ھﯿﺠﺎن آﻣﺪﻧﺪ .ﺳﺮان ﯾﻨﯽ ﭼﺮی ﻣﺘﻌﮫﺪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎھﺪ
ﭘﯿﺮوزی را در آﻏﻮش ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺳﻠﻄﺎن ﭘﯿﺶ از ھﻤﻪ دﻟﯿﺮاﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻی دﯾﻮارھﺎ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺟﻮاﺋﺰ
وﻋﺪه داد ،و اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﻣﺮای ارﺗﺶ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آنھﺎ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺘﺎﻓﺖ.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد ﺗﺮﺳﻮ را از ﮐﯿﻔﺮ ﺳﺨﺖ ﺑﯿﻢ داد .ﺳﭙﺲ رﯾﺶﺳﻔﯿﺪان ﺳﭙﺎه را دور
زدﻧﺪ و ﺳﺮﺑﺎزان را ﺑﻪ ﺟﮫﺎد در راه ﺧﺪا و ﺑﺮ اﻓﺮاﺷﺘﻦ ﭘﺮﭼﻢھﺎی اﺳﻼم در ﺑﺎﻻی ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ
ﻋﯿﺴﻮی ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

MOREA -١

ﻓﺘﺢ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮﮐﺎن ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ
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ﺷﺐ ھﻨﮕﺎم ﺳﺎﯾﺮ ﺧﯿﻤﻪھﺎ و ﮐﺸﺘﯽھﺎی ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ روﺷﻦ ﺷﺪ ،ﺟﻠﺴﻪ ذﮐﺮ ﺑﺮﻗﺮار ﮔﺮدﯾﺪ
ً
و ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﺻﺪا ﺑﻪ ﺗﮫﻠﯿﻞ و ﺗﮑﺒﯿﺮ ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ )أﺷﮫﺪ أن ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﻟﻠﻪ ،وأﺷﮫﺪ أن ﻣﺤﻤﺪا
رﺳﻮل اﻟﻠﻪ( ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و ﺑﺎ ﻋﺰم و ﺷﻮری ﺧﺎص ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی
ﻗﺮﯾﺐ اﻟﻮﻗﻮع ﻣﮋده ﻣﯽدادﻧﺪ) .(١
روﻣﯽھﺎ و ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﺷﮫﺮ در ﭘﺸﺖ دﯾﻮارھﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﯾﺎدھﺎی ﺷﺎدیﺑﺨﺶ ﺑﻮدﻧﺪ ،و
ﭘﯽ ﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﯾﺎدھﺎ اﻋﻼن ﺧﻄﺮ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن ﻗﻄﻌﯽ ﮐﺎر اﺳﺖ ،ﯾﺄس و ھﺮاس ﺳﺮاﺳﺮ
ﺷﮫﺮ ﻣﺤﺼﻮر را ﻓﺮو ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﺮدم در ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎی ﺗﺎرﯾﮏ ﺷﮫﺮ ﮔﺮد آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻀﺮت ﻣﺮﯾﻢ از ﺧﺪا
ﭘﯿﺮوزی و آﻣﺮزش ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ را ﻧﻈﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪ و
اﻣﭙﺮاﻃﻮر را در اﺻﺮار ﺑﻪ ﺟﻨﮓ و ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ ﻣﻼﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و در اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
ﻣﺼﯿﺒﺖﺑﺎری ﺑﻮدﻧﺪﮐﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ در اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ.
وﻟﯽ اﻣﭙﺮاﻃﻮر ﻗﺴﻄﻨﻄﯿﻦ »ﭘﺎﻟﺌﻮ ﻟﻮس« ،ﺣﺎﻟﺖ ﯾﺄس ،روح ﻓﺪاﮐﺎری او را ﻗﻮیﺗﺮ
ﻣﯽﮐﺮد .او ﻣﺮگ را در راه وﻃﻦ و دﯾﻨﺶ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ذﻟﺖﺑﺎر ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽداد .ﭘﻄﺮک و
ﺑﺰرﮔﺎن ﻧﺼﺎرا ﺑﺎرھﺎ ﺑﻪ وی ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻓﺮار ﮐﻨﺪ .وﻟﯽ او ھﺮ ﺑﺎر از آن ﺳﺮﺑﺎز
ﻣﯽزد و ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺼﻤﻢ اﺳﺖ در راه دﯾﻦ و ﺗﺨﺖ اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﺟﺎن ﺳﭙﺎرد.
ﺗﻨﮫﺎ ﮐﺎری ﮐﻪ ﮐﺮد اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ زﻧﺎن ﺧﺎﻧﻮاده اﻣﭙﺮاﻃﻮری را در ﯾﮏ ﮐﺸﺘﯽ وﻧﯿﺰی
ﺳﻮار ﮐﺮد ﺗﺎ اﮔﺮ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺨﻮرد ﺑﻪ دﺳﺖ دﺷﻤﻦ ﻧﯿﻔﺘﻨﺪ) .(٢
آﺧﺮﯾﻦ اﻣﭙﺮاﻃﻮر روم ﺷﺮﻗﯽ در ﮔﺮﻣﺎﮔﺮم ﮔﺮﻓﺘﺎری و ﯾﺄﺳﯽ ﮐﻪ داﺷﺖ از اﻣﭙﺮاﻃﻮران
ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﻓﺪاﮐﺎری ﭼﯿﺰی ﮐﻢ ﻧﺪاﺷﺖ .او ھﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ھﺠﻮم
اﺧﯿﺮ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ را در ﻣﻌﺮض ﺳﻘﻮط ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ .ﺧﻮد را ﺑﻪ دﯾﻮارھﺎی ﺷﮫﺮ رﺳﺎﻧﯿﺪ و دﻓﺎع
ً
از آن را ﺷﺨﺼﺎ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺪاﻓﻌﺎن را ﺑﻪ ﺛﺒﺎت و ﺑﺮدﺑﺎری ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻧﻤﻮد.
در ﺷﺎﻣﮕﺎه ﺑﯿﺴﺖ و ھﺸﺘﻢ ﻣﺎﯾﻮ اﻣﭙﺮاﻃﻮر ﺳﺎﺋﺮ اﺷﺮاف و ﺑﺰرﮔﺎن و ﺳﺮان ھﯿﺌﺖھﺎی
اﻋﺰاﻣﯽ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ را در ﮐﺎخ ﺧﻮد ﺟﻤﻊ ﮐﺮد و دﻓﺎع از ﺷﮫﺮ ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ را ﺑﻪ اﻃﻼع
اﯾﺸﺎن رﺳﺎﻧﯿﺪ ،و آنھﺎ را ﺳﻮﮔﻨﺪ داد در اﯾﻦ راه ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﻪ وی ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ،و در ﺟﺎن
ﺑﺎزی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﻦ و ﺗﻤﺪنﺷﺎن ﺑﻪ او اﻗﺘﺪا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

VOW HAMMER: IBID; V. II. P. 414 & 415. GIBBON: IBID CH. LXVIII -١
.W. H. Hotton: THE STORY of Constantin OPLE P. 148 -٢
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ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم

ادوارد ﮔﯿﺴﺒﻮن ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﮐﻨﺴﺘﺎﻧﺘﯿﻦ در آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻄﻖ ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺒﯿﻞ ﻣﺮﺛﯿﻪ
در ﺳﻮﮔﻮاری اﻣﭙﺮاﻃﻮری روم ﺑﻮد ،ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﭼﻨﺪ ﮔﻔﺖ .ﺑﻪ اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺧﻮﯾﺶ وﻋﺪهھﺎ داد،
ﻧﻘﺶھﺎی ﺑﺪﯾﻌﯽ از آﯾﻨﺪه ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮد و ﺑﯿﮫﻮده ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﺷﻌﻠﻪی اﻣﯿﺪی ﮐﻪ در
ﻧﮫﺎد ﺧﻮدش ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪه ﺑﻮد ،آنھﺎ را دﻟﮕﺮم ﺳﺎزد) .«(١
وزﯾﺮ ﻣﻮرخ ﻋﮫﺪ »ﻓﺮاﻧﺘﺰا« ﮐﻪ در اﯾﻦ اﺟﺘﻤﺎع ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺻﺤﻨﻪی ﻏﻢاﻧﮕﯿﺰ اﯾﻦ
ﺟﻠﺴﻪ را ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﺣﺎﺿﺮان ﮔﺮﯾﺴﺘﻨﺪ! ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و
ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎه و ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮﯾﺶ ﺗﻌﮫﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﺟﺎن ﻧﺜﺎری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ھﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺑﻪ
ﻣﺤﻞ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺧﻮد رﻓﺘﻪ ھﻤﻪ ﺷﺐ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺣﺼﺎر ﺷﮫﺮ ﺑﯿﺪار و ﻧﮕﺮان ،ﭘﺎﺳﺪاری
ﻣﯽﮐﺮد) .«(٢
اﻣﭙﺮاﻃﻮر و ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن وﻓﺎداش ﺑﻪ ﺻﺤﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎی اﯾﺎﺻﻮﻓﯿﻪ رﻓﺘﻨﺪ و در ﻣﺮاﺳﻢ
ﻋﺸﺎی رﺑﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺷﮏھﺎ ﺑﺮ رﺧﺴﺎرش ﺟﺎری ﺑﻮد ،ﺗﻮﺑﻪ و اﻧﺎﺑﺖ
ﻧﻤﻮد ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﮐﺎخ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﻟﺤﻈﻪای ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﭘﺮداﺧﺖ .ﮐﺎخ ﭘﺮ از ﺿﺠﻪ و ﻧﺎﻟﻪ و
ﮔﺮﯾﻪ ﺑﻮد .از ﮐﻠﯿﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ آزارﺷﺎن داده ﺑﻮد ﻃﻠﺐ ﻣﻐﻔﺮت ﮐﺮد .ﺳﭙﺲ ﺑﺮ ﻣﺮﮐﺐ
ﺧﻮﯾﺶ ﺳﻮار ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﺮﮐﺸﯽ ﭘﺎﺳﺪاران و ﺗﻔﺤﺺ و ﺗﻔﺘﯿﺶ از ﺣﺮﮐﺎت دﺷﻤﻦ ﭘﺮداﺧﺖ.
داﺳﺘﺎن ﻣﺼﯿﺒﺖ و ﺳﻘﻮط آﺧﺮﯾﻦ ﮐﻨﺴﺘﺎﻧﺘﯿﻦ ،از دوران دراز ﮐﺎﻣﺮاﻧﯽ ﻗﯿﺎﺻﺮه ﺑﯿﺰاﻧﺲ ،ﺑﻪ
ﻣﺮاﺗﺐ درﺧﺸﺎنﺗﺮ اﺳﺖ) .(٣
ﺷﺐ ﻗﺒﻞ از ﯾﻮرش ﺗﺮﮐﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺐ  ۲۹ﻣﺎی ﯾﻮﺣﻨﺎ ژوﺳﺘﻨﯿﺎﻧﯽ از دﯾﻮارھﺎی
ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﺳﺮﮐﺸﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد و دﺳﺘﻮر داد ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﺮﯾﻊ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد.
ﺧﻨﺪﻗﯽ ﻋﻤﯿﻖ در داﺧﻞ ﺷﮫﺮ ﭘﺸﺖ دروازه »روﻣﺎﻧﻮس ﻣﻘﺪس« ﮐﻪ ﺗﻮپھﺎ آن را وﯾﺮان
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺣﻔﺮ ﮐﻨﻨﺪ و از ﭘﺸﺖ ﺧﻨﺪق دﯾﻮار ﺑﺰرگ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻨﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ژوﺳﺘﻨﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﯾﺎری ھﻤﻮﻃﻨﺎن ژﻧﻮاﺋﯽ و وﻧﯿﺰی ﺧﻮد داﺷﺖ ھﻤﻪ را
ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺷﮫﺮ ﮔﺮد آورد ،و ﻣﺮاﮐﺰ آنھﺎ را ﻣﺠﮫﺰ ﺳﺎﺧﺖ .اﻣﭙﺮاﺗﻮر و ﮔﺮوھﯽ از اﺷﺮاف
و ژوﺳﺘﻨﯿﺎﻧﯽ و در ﺣﺪود ﺳﯿﺼﺪ ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدان وﯾﮋه ،در ﭘﺸﺖ دروازهی روﻣﺎﻧﻮس ﻣﻘﺪس
ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻨﮑﻪ اوﻟﯿﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺧﻄﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺪاری ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.

 -١اﻧﺤﻄﺎط و ﺳﻘﻮط اﻣﭙﺮاﻃﻮری روم ،ص .۵۹۱
» .۵۹۲
» -٢
 -٣اﻧﺤﻄﺎط و ﺳﻘﻮط اﻣﭙﺮاﻃﻮری روم ،ص .۶۹۲
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ﺑﻌﻀﯽ از اﻓﺴﺮان ﺟﻨﻮاﺋﯽ ھﻢ در ﭘﺸﺖ دروازه ادرﻧﻪ ﮔﺮد آﻣﺪﻧﺪ .ﺑﻪ ﮐﺎر دﯾﻨﺎل اﯾﺰﯾﺪور
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻋﺰاﻣﯽ ﭘﺎپ ھﻢ ﮔﻔﺘﻨﺪ دﻓﺎع از دﯾﻮارھﺎﺋﯽ را ﮐﻪ از ﭘﺸﺖ ﮐﺎخ اﻣﭙﺮاﺗﻮر ﺗﺎ آبھﺎی
ﺑﺴﻔﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ،زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد .ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻪ از اﺷﺮاف و ﻧﯿﺰی و ژﻧﻮاﺋﯽ ھﻢ در
ﮐﺎخ اﻣﭙﺮاﺗﻮری و در ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ ﺣﯿﺎﺗﯽ دﯾﮕﺮ ،ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
دﻓﺎع از ﺑﻨﺪر را درﯾﺎ ﺳﺎﻻر ﺑﺰرگ »ﻧﻮﺗﺎراس« ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺖ .ﮔﺮوھﯽ از روﺣﺎﻧﯿﻮن
ﺑﺰرگ واﺳﻘﻒھﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﺗﯿﻮﻓﯿﻞ ﭘﺎﻟﯿﻮﻟﻮج« و ﻏﯿﺮه ﻧﯿﺰ در ﮐﺎر دﻓﺎع از ﺷﮫﺮ ﺷﺮﮐﺖ
ﺟﺴﺘﻨﺪ .دﯾﻤﺘﺮﯾﻮس ﭘﺎﻟﯿﻮﻟﻮج ﺑﺮادر اﻣﭙﺮاﻃﻮر ھﻢ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻗﻮای اﺣﺘﯿﺎط را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه
ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﮐﺰ دﻓﺎع ﺑﻪ دوازده ﻣﺮﮐﺰ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ دو ﻣﺮﮐﺰ آن را
ﯾﻮﻧﺎﻧﯽھﺎ ﺑﻪ ﻋﮫﺪه داﺷﺘﻨﺪ .ده ﻣﺮﮐﺰ دﯾﮕﺮ در دﺳﺖ اﻓﺴﺮان ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺟﻨﻮاﺋﯽ و وﻧﯿﺰی و
آﻟﻤﺎﻧﯽ و روﺳﯽ و اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﺋﯽ و دﯾﮕﺮان ﺑﻮد .ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﺮات ﻣﺪاﻓﻌﺎن ھﻢ از ﻧﻪ ھﺰار ﺗﻦ
ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﯽﮐﺮد .از اﯾﻦ ﻋﺪه ﺷﺶ ھﺰار ﻧﻔﺮ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی
از ﻋﻠﻤﺎ و روﺣﺎﻧﯿﻮن ھﻢ در ﻣﯿﺎن ﻣﺪاﻓﻌﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ) .(١
ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮ آﻣﺎدﮔﯽ رزﻣﯽ ﺧﻮد ﻣﯽاﻓﺰود .در روز ﺑﯿﺴﺖ و
ھﺸﺘﻢ ﻣﺎی آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺠﮫﯿﺰات ﺧﻮد را ﻓﺮاھﻢ ﺳﺎﺧﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ ھﺰار ﻧﺮدﺑﺎن ﺑﺮای ﯾﻮرش
ﺗﮫﯿﻪ دﯾﺪ ،و ﻧﯿﺮوھﺎ را در آﺧﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﻮد ﭘﺨﺶ ﮐﺮد .در ﺣﺪود ﺻﺪ ھﺰار
ﺟﻨﮕﺠﻮ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ دروازه ﻃﻼﺋﯽ ﻗﺮار داد .ﭘﻨﺠﺎه ھﺰار ﺗﻦ ﻧﯿﺰ در ﺟﻨﺎح ﭼﭗ ﮔﺮد آورد،
ﯾﮏ ﺻﺪ ھﺰار ﻧﻔﺮ ھﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻮای اﺣﺘﯿﺎط ﻣﻨﻈﻮر داﺷﺖ.
ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻮد در ﻗﻠﺐ ﺳﭙﺎه ﯾﻨﯽ ﭼﺮی )ارﺗﺶ ﺟﺪﯾﺪ( ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺖ .ھﺸﺘﺎد
ﻓﺮوﻧﺪ ﮐﺸﺘﯽ ھﻢ در آبھﺎی ﺑﺴﻔﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﯾﻮارھﺎی ﺑﻨﺪری ﭘﯿﺶ آﻣﺪﻧﺪ .ﮐﺸﺘﯽھﺎ
ﻧﺮدﺑﺎنھﺎ را ﺗﺎ ﻧﺰدﯾﮏ دﯾﻮار رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .ﺑﻘﯿﻪ ﺳﻔﺎﯾﻦ ﺗﺮﮐﺎن در ﯾﮏ داﯾﺮه ﺑﺰرگ در ﺳﻮاﺣﻞ
ﺧﺎرﺟﯽ ﺷﮫﺮ ﺻﻒ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ .ﺗﻮپھﺎ را ﺗﺎ ﻟﺒﻪ ﺧﻨﺪق ﺑﺰرگ ﭘﺸﺖ دﯾﻮارھﺎ ﺟﻠﻮ آوردﻧﺪ.
در ﺷﺐ ھﻤﺎن روز ﺳﻠﻄﺎن از ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﺧﻮد ﺳﺎن دﯾﺪ و آنھﺎ را ﺑﻪ ﺛﺒﺎت و ﭘﺎﯾﺪاری
ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻧﻤﻮد .ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎلھﺎ در ﻧﮫﺎﯾﺖ آراﻣﺶ و ﺧﻔﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ
وﺻﻒ ﺳﺮ و ﺻﺪای ﻃﺒﯿﻌﯽ آن در ﺑﻠﻨﺪی دﯾﻮارھﺎ و درون ﺷﮫﺮ ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ – ﻣﻮرخ
ﻋﺼﺮ »ﻓﺮاﻧﺰا« ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﯾﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺧﻠﯿﻞ ﭘﺎﺷﺎ ﺻﺪراﻋﻈﻢ ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽھﺎ
ارﺗﺒﺎط ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و اﯾﺸﺎن را از ﻣﺎﺟﺮا آ ﮔﺎه ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ ،و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺪاری ﻣﯽﻧﻤﻮد) .(٢
VON HAMMER: IBID, V.II. P. 418. 420 -١
VON HAMMER: IBID; V. LL. P. 420 -٢
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ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم

ﺳﻘﻮط ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ

در ﺑﺎﻣﺪاد ﺷﻨﺒﻪ  ۲۰ﺟﻤﺎدی اﻻوﻟﯽ ﺳﺎل  ۸۵۷ھـ ﻣﻄﺎﺑﻖ  ۲۹ﻣﺎی ﺳﺎل  ۱۴۵۳م
ﺗﺮﮐﺎن ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ از ﺧﺸﮑﯽ و درﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﯾﻮرش ﺑﺮدﻧﺪ .ﺗﻮپھﺎ ﺑﺎ ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺷﺪت از
ﺧﺸﮑﯽ و درون ﺳﻔﺎﯾﻦ آﺗﺶ ﺧﻮد را ﺑﻪ روی ﺷﮫﺮ ﮔﺸﻮدﻧﺪ .ﺣﻤﻠﻪ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ
دروازهی »روﻣﺎﻧﻮس ﻣﻘﺪس« ﺑﻮد ﮐﻪ در ﭘﺸﺖ آن اﻣﭙﺮاﺗﻮر ﺑﻪ دﻓﺎع ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ.
ﺻﺪای ﺗﻮپھﺎ و ﮐﻮﺑﯿﺪن ﻃﺒﻞھﺎ و ﻓﺮﯾﺎدھﺎی ﺳﭙﺎھﯿﺎن و ﻧﺎﻟﻪ ﻣﺠﺮوﺣﯿﻦ ﺑﻪ ھﻢ
درآﻣﯿﺨﺖ .در ھﻤﺎن وﻗﺖ ﺗﻮپھﺎ و ﺗﯿﺮھﺎی ﻣﺪاﻓﻌﺎن از ﺑﺎﻻی دﯾﻮارھﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺑﺎرﯾﺪن
ﮐﺮد .آﺗﺶ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ھﻢ ﺑﻪ ﺳﻔﺎﯾﻦ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ اﺻﺎﺑﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد .اﯾﻦ ﺟﻨﮓ وﺣﺸﺘﻨﺎک ﻧﺰدﯾﮏ
دو ﺳﺎﻋﺖ اداﻣﻪ داﺷﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻨﺪق ﺑﺰرگ از اﺟﺴﺎد ﻣﮫﺎﺟﻤﺎن ﭘﺮ ﺷﺪ ،و ﻧﺮدﺑﺎنھﺎی
ﻧﯿﺮو ﺑﺮ درھﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﺘﯽھﺎ ﻧﯿﺰ ﻃﻌﻤﻪ ﺣﺮﯾﻖ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ
ﺗﺮﮐﺎن ﺑﺮ ﮐﻮﺷﺶ ﺧﻮد اﻓﺰودﻧﺪ ،ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻗﻮای ﺗﺎزهای وارد ﭘﯿﮑﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ و آنھﺎ را از
روی اﺟﺴﺎد ﮐﺸﺘﮕﺎن ﻋﺒﻮر داده از ﺧﻨﺪق ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ.
ﯾﻨﯽﭼﺮیھﺎ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﭘﺸﺖ ﺳﺮ آنھﺎ ﺳﻮار اﺳﺐ ﺑﻮد و ﮔﺮز آھﻨﯿﻨﯽ در دﺳﺖ
داﺷﺖ و ده ھﺰار ﻧﻔﺮ از ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺳﭙﺎھﯿﺎﻧﺶ ﺑﺎ او ﺑﻮدﻧﺪ ،ﯾﻮرش ﺑﺮدﻧﺪ .ﭘﺎﺷﺎھﺎ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن
ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺷﺪت ھﺠﻮم ﺧﻮد اﻓﺰودﻧﺪ ،ﺗﻮپھﺎ از ھﺮ ﻃﺮف ﺑﺎ ﺷﺪت ھﺮﭼﻪ ﺗﻤﺎﻣﺘﺮ ﺷﻠﯿﮏ
ﻣﯽﺷﺪ ،ﻏﺒﺎر ﺳﯿﺎھﯽ ﻗﻮای ﻣﮫﺎﺟﻢ و ﺷﮫﺮ ﻣﺤﺼﻮر را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ .ﻟﺤﻈﻪ ھﻮﻟﻨﺎﮐﯽ ﭘﯿﺶ
آﻣﺪه ﺑﻮد .ﻣﺪاﻓﻌﺎن در آﻏﺎز اﯾﻦ ﻧﺒﺮد ﺳﮫﻤﮕﯿﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ،وﻟﯽ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ
ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ آنھﺎ ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺖ و اﻧﺪوﺧﺘﻪﺷﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ .اﻣﭙﺮاﻃﻮر در ﻣﺮﮐﺰ ﺧﻮد ﻣﺎﻧﺪه
ﺑﻮد ،و ﺑﻪ اﻓﺮاد زﯾﺮ دﺳﺖ ﺧﻮد ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزد و آنھﺎ را ﺗﺸﺠﯿﻊ ﻣﯽﮐﺮد .وﻟﯽ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ از
ﯾﻮرش ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ژوﺳﺘﻨﯿﺎﻧﯽ از ﻃﺮف ﺑﺎزو و ران ﻣﺠﺮوح ﺷﺪ و ﺧﻮن ﺷﺮوع ﺑﻪ رﯾﺰش
ﮐﺮد.
ژوﺳﺘﻨﯿﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺟﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯿﺪان ﻧﺒﺮد را رھﺎ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪای در »ﻏﻠﻄﻪ«
ﺑﺎزﮔﺸﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺴﺮان و ﺳﺮﺑﺎزان ﻻﺗﯿﻨﯽ ھﻢ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ از او دﺳﺖ از ﺟﻨﮓ
ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ .ژوﺳﺘﻨﯿﺎﻧﯽ در واﻗﻊ ﯾﮑﯽ از ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ وزﻧﻪی دﻓﺎع ﺷﮫﺮ ﺑﻮد .ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ او در
ﻟﺤﻈﻪای ﮐﻪ ﯾﻮرش ﺗﺮﮐﺎن ﺷﺪت ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ ،ﺧﺴﺎرت ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ
ﻗﺪرت ﻣﺪاﻓﻌﺎن از ھﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ ﮐﻢ ﮐﻢ رو ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺬاﺷﺖ.
ﺗﺮﮐﺎن ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺶآﻣﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻓﺸﺎر ﺧﻮد را ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻧﺮدﺑﺎن ﻧﯿﺮوﺑﺮ را
ﺑﻪ ﻃﺮف دﯾﻮارھﺎ ﺑﺮدﻧﺪ ،و ﺷﺪت ﯾﻮرش اﺻﻠﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ دروازه ادرﻧﻪ و دروازه

ﻓﺘﺢ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮﮐﺎن ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ
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روﻣﺎﻧﻮس اداﻣﻪ دادﻧﺪ.
در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم ﮔﺮوھﯽ از ﯾﻨﯽ ﭼﺮیھﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻻی دﯾﻮار رﺳﯿﺪﻧﺪ .اوﻟﯿﻦ ﻓﺮدی ﮐﻪ از
اﯾﻨﺎن ﺑﺎﻻ رﻓﺖ ﺳﺮﺑﺎزی ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺣﺴﻦ« ﺑﻮد .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل وی ﺳﯽ ﻧﻔﺮ از دﯾﻮار ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ
از آنھﺎ ھﯿﺠﺪه ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ .ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺗﯿﺮھﺎی ﺑﯿﺰاﻧﺲھﺎ او را از ﭘﺎی
ﺳﺮ زﺑﺎنھﺎ اﻓﺘﺎد.
درآورد از ﺑﻠﻨﺪی ﺑﻪ ﭘﺎی دﯾﻮار ﺳﻘﻮط ﮐﺮد ،وﻟﯽ ﺷﺠﺎﻋﺖ او ﺑﻪ ِ
ﺗﺮﮐﺎن از ﺑﺎﻻی ﻧﺮدﺑﺎنھﺎ ﻣﺪاﻓﻌﺎن را زﯾﺮ ﺑﺎران ﺗﯿﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ در ھﻤﺎن وﻗﺖ
دﯾﻮارھﺎ را در ھﻢ ﻣﯽﮐﻮﺑﯿﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﮑﺎفھﺎﺋﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺗﺮﮐﺎن ﺗﻮﻓﯿﻖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ از دروازه »ﺳﯿﺮ ﮐﻮﭘﺮﺗﺎ« ﯾﺎ دروازه ﺳﯿﺮک)  (١ﺑﻪ داﺧﻞ
ﺷﮫﺮ رﺧﻨﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺮﮐﺎن از ﮔﺬرﮔﺎه ﺑﺎرﯾﮏ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دروازه روﻣﺎﻧﻮس ﻣﻘﺪس وارد ﺷﮫﺮ
ﺷﺪﻧﺪ .اﺧﺒﺎر ورود ﺗﺮﮐﺎن ﺑﻪ ﺷﮫﺮ در ﺳﺮاﺳﺮ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ.
ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن وﺣﺸﺖزده ﺷﺪﻧﺪ .اﻣﭙﺮاﺗﻮر و ھﻤﺮاھﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﺟﻠﻮداری ﺗﺮﮐﺎن ﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ.
اﻣﭙﺮاﻃﻮر در ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﺻﻔﻮف ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﯿﺎن دو ﻃﺮف ﭘﯿﮑﺎر ﺳﺨﺘﯽ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ
در ﮔﺮﻣﺎﮔﺮم ﺟﻨﮓ اﻣﭙﺮاﺗﻮر ﺑﺮ اﺛﺮ دو ﺿﺮﺑﺖ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺳﺮﺑﺎز ﮔﻤﻨﺎﻣﯽ از ﭘﺎ درآﻣﺪ و ﺑﺮ
زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎد ،و ھﻤﺎن دم در ﻣﯿﺎن اﻧﺒﻮه ﮐﺸﺘﮕﺎن ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﻮد ،ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻋﯿﺴﻮی ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﺷﻮد
ﻣﺮا ﮔﺮدن ﺑﺰﻧﺪ«! ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ »ﮐﻨﺴﺘﺎﻧﺘﯿﻦ دراﮔﻮزس ﯾﺎﻟﺌﻮﻟﻮﮔﻮس« آﺧﺮﯾﻦ ﻗﯿﺼﺮ روم از ﭘﺎ
درآﻣﺪ .اﻣﭙﺮاﺗﻮر در آن ھﻨﮕﺎم ﭼﮫﻞ و ﻧﻪ ﺳﺎل داﺷﺖ ،و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺨﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ
ﺑﻮد .او ﺳﺨﺖ ھﺮاﺳﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﺑﻪ دﺳﺖ ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن دﺷﻤﻦ ﺑﯿﻔﺘﺪ .از اﯾﻦ رو ،ﻣﺮگ
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ آرزوی او را ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪ.
ﭘﺲ از ﮐﺸﺘﻪﺷﺪن اﻣﭙﺮاﺗﻮر ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ درھﻢ رﯾﺨﺖ .در ھﻤﺎن وﻗﺖ ﺗﺮﮐﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از
دروازهی ﮐﺎﻟﺠﺎرﯾﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺎخ اﻣﭙﺮاﺗﻮری )ﺑﻼﺷﺮﻧﯽ( و دروازهی ﻓﻨﺎر از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﻨﺪر ﺑﻪ
داﺧﻞ ﺷﮫﺮ ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﻮﻧﺪ .از ﺷﮑﺎفھﺎی دﯾﻮارھﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدی ﺑﻪ درون ﺷﮫﺮ راه
ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.
ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺷﮫﺮ از ھﺮ ﺳﻮ روی ﺑﻪ ﻓﺮار ﻧﮫﺎدﻧﺪ ،و ﮐﺸﺘﺎر زﯾﺎدی در ﻣﯿﺎن آنھﺎ ﺑﻪ راه
اﻓﺘﺎد .ﺑﺴﯿﺎری از آنھﺎ در ﻣﺪﺧﻞ دروازهھﺎ ﺗﻠﻒ ﺷﺪﻧﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در ﺣﯿﻦ ﻓﺮار
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ دو ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﺮآورد ﮐﺮدهاﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﻓﺎﺗﺢ از
 -١ﺳﯿﺮ ﮐﻮﭘﺮﺗﺎﯾﺎ ﺳﯿﺮک  Cercoportaﮔﻮﯾﺎ ھﻤﯿﻦ دروازه »ﺧﯿﻠﻮﭘﻮرﺗﺎ«  Xyloportaﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
دروازه ﭼﻮﺑﯽ ھﻢ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
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ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم

ﮐﻤﯽ ﻣﺪاﻓﻌﺎن اﻃﻼع ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،دﺳﺖ از ﮐﺸﺘﺎر ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ و اﺳﺎرت اھﺎﻟﯽ
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
ﺗﺮس و وﺣﺸﺖ در ھﻤﻪ ﺟﺎ ﺣﮑﻢﻓﺮﻣﺎ ﺑﻮد .دﺳﺘﻪھﺎی ﺑﺰرﮔﯽ از اھﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﻨﺪر
ﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﮕﺮﯾﺰﻧﺪ .ھﺰاران ﻧﻔﺮ از اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎی اﯾﺎﺻﻮﻓﯿﺎ ﭘﻨﺎه
ﺑﺮدﻧﺪ »ﭼﻨﺎنﮐﻪ در ﻋﺮض ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺣﺮم ،ﺟﺎﯾﮕﺎه ھﻤﺴﺮان ،ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪ و ﮔﺎﻟﺮیھﺎی
ﺑﺎﻻﯾﯽ و ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ آن ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺎ ﺗﻮدهی ﮐﺜﯿﺮی از ﭘﺪران ،ﺷﻮھﺮان ،زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن،
و ﻋﺪهی ﺑﯿﺸﻤﺎری از ﮐﺸﯿﺸﺎن ،راھﺒﺎن و دوﺷﯿﺰﮔﺎن ﭘﺮ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ از درون
ﮐﻠﯿﺴﺎ در را ﺑﻪ روی ﺧﻮد ﺑﺴﺘﻨﺪ و ﺳﻘﻒ ﻣﻘﺪﺳﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ھﻤﺎن روزھﺎی آﺧﺮ در ﻧﻈﺮ
اﯾﺸﺎن ﺑﻨﺎی ﻧﺠﺲ و ﻣﻠﻮﺛﯽ ﺑﻮد ،ﺗﻨﮫﺎ ﻣﻠﺠﺄ اﻣﯿﺪﺷﺎن ﺷﺪ.
اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺮدم ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﮕﻮﺋﯽ و اﻓﺴﺎﻧﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ وﻗﺘﯽ ﺗﺮﮐﺎن وارد
ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﺷﻮﻧﺪ و روﻣﯿﺎن را ﺗﺎ ﺳﺘﻮن ﻗﺴﻄﻨﻄﯿﻦ واﻗﻊ در ﻣﯿﺪان ﮐﻠﯿﺴﺎی اﯾﺎﺻﻮﻓﯿﺎ،
ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻓﺮﺷﺘﻪای ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ از آﺳﻤﺎن ﻧﺎزل ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﭙﺮاﺗﻮری را از ﭼﻨﮓ
ﻣﮫﺎﺟﻤﺎن ﻧﺠﺎت ﻣﯽدھﺪ و زﻣﺎم اﻣﻮر را ﺑﻪ ﭘﯿﺮﻣﺮدی ﮐﻪ در ﭘﺎی ﺳﺘﻮن ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ
ﺗﻔﻮﯾﺾ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺮﻣﺮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﯿﺎ اﯾﻦ ﺷﻤﺸﯿﺮ را ﺑﺴﺘﺎن و اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻠﻖ را
ً
ﺑﮕﯿﺮ« ﺑﻪ ﻣﺠﺮد ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﺗﺸﻮﯾﻖﮐﻨﻨﺪه ،ﺗﺮﮐﺎن ﻓﻮرا ﭘﺎ ﺑﻪ ﻓﺮار ﻣﯽﻧﮫﻨﺪ ،روﻣﯿﺎن
ﭘﯿﺮوز آنھﺎ را از ﻣﻐﺮب و از ﺳﺮاﺳﺮ ﺧﻄﻪ آﻧﺎﻃﻮﻟﯽ ﺗﺎ ﻣﺮزھﺎی اﯾﺮان ﻋﻘﺐ ﻣﯽﻧﺸﺎﻧﻨﺪ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ راه آن ﻓﺮﺷﺘﻪ ﮐﻨﺪ ﭘﺎی دوﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،درھﺎی ﮐﻠﯿﺴﺎ در
زﯾﺮ ﺿﺮﺑﺎت ﺗﺒﺮ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪ ،و ﭼﻮن ﺗﺮﮐﺎن ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺸﺪﻧﺪ ھﻤﭽﻮن ﺳﯿﻞ در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ در دﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎ رﯾﺨﺘﻨﺪ ،و اﯾﻦ در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ
ً
ھﺸﺖ ﺻﺒﺢ ﺑﻮد .ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ھﺠﻮم ﺑﻪ ﺷﮫﺮ .از ﻣﯿﺎن آن ﮔﺮوه ﻋﻈﯿﻢ
ھﺮﮐﺲ را ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان و ﮐﻮدﮐﺎن را ﺑﻪ اﺳﺎرت درآوردﻧﺪ) .(١
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﯿﺮان را ﺟﻮاﻧﺎن و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽداد .ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﮫﺎﺟﻢ درھﺎی
ﮐﻠﯿﺴﺎی اﯾﺎﺻﻮﻓﯿﺎ را ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ .ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ ،ﺟﻮاﻧﺎن و راھﺒﺎن و دوﺷﯿﺰﮔﺎن را در
ﻣﯿﺎن وﺣﺸﺖ و ﻧﺎﻟﻪ ﺑﯿﺮون آوردﻧﺪ .ﻣﺮدان را ﺑﺎ رﯾﺴﻤﺎن و زﻧﺎن را ﺑﺎ روﺑﻨﺪ و روﺳﺮی ﺑﻪ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺴﺘﻨﺪ .ھﺮﮐﺲ زودﺗﺮ رﺳﯿﺪه ﯾﺎ ﻗﻮیدﺳﺖﺗﺮ ﯾﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻘﺎﻣﯽ ارﺷﺪ ﺑﻮد ،در
اﻧﺘﺨﺎب اﺳﯿﺮان ﺑﺮ اﻗﺮان ﭘﯿﺸﺪﺳﺘﯽ ﺟﺴﺖ.

 -١اﻧﺤﻄﺎط و ﺳﻘﻮط اﻣﭙﺮاﻃﻮری روم ،ص .۵۹۷
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٢٦٧

ﺳﻨﺎﺗﻮرھﺎ ﺑﺎ ﻏﻼﻣﺎنﺷﺎن واﺳﻘﻔﺎن ﺑﺎ ﺑﺎرﺑﺮان ﮐﻠﯿﺴﺎ ھﻤﻪ در ﯾﮏ ردﯾﻒ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ
درآﻣﺪﻧﺪ.
در اﯾﻦ اﺳﺎرت ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﻃﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ ،ﭘﯿﻮﻧﺪھﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻓﺮاھﻢ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد از ھﻢ ﭘﺎره ﺷﺪ) .(١
ﺳﺮاﺳﺮ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﭘﺮ از دﯾﺮ و ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﻮد .ﺑﯿﺸﺘﺮ آنھﺎ ﻣﻤﻠﻮ از ھﺪاﯾﺎ و اﺷﯿﺎء ﻧﻔﯿﺲ
ﺑﻮد .ﻣﮫﺎﺟﻤﺎن ھﺪاﯾﺎ و ﺻﻠﯿﺐھﺎی ﻃﻼﺋﯽ و ﻧﻘﺮهای و ﻇﺮوف ﻣﻘﺪس را ﺑﺮدﻧﺪ و
ﻣﺠﺴﻤﻪھﺎ را درھﻢ ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻮرخ ﻓﺮاﻧﺰا ﮐﻪ ﺧﻮد ﺷﺎھﺪ ﻋﯿﻨﯽ ھﻤﮕﯽ ﺣﻮادث ﻓﺘﺢ ﺑﻮده
اﺳﺖ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺮﺑﺎزان ﮐﻠﯿﺴﺎھﺎ و دﯾﺮھﺎ را آﻟﻮده ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ) .(٢
ﺗﺮﮐﺎن در ھﻤﺎن وﻗﺖ ﺑﻪ ﮐﺎخ اﻣﭙﺮاﻃﻮری در ﺑﺨﺶ »ﺑﻼﺷﺮﻧﯽ« رﻓﺘﻨﺪ ،و آن را از
ذﺧﺎﯾﺮ و ﻧﻔﺎﯾﺲ ﭘﯿﺮاﺳﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .ﭘﺲ از آن ﺧﺎﻧﻪھﺎی اﻣﺮا و ﺑﺰرﮔﺎن و اﺷﺮاف را در ﺳﺎﯾﺮ
ﺑﺨﺶھﺎی ﺷﮫﺮ اﺷﻐﺎل ﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﻌﻘﯿﺐ و ﺗﺎراج در ھﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .ﺻﺪای
ﻓﺮﯾﺎد و ﻓﻐﺎن از ھﺮ ﮔﻮﺷﮥ ﺷﮫﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻮد .ﺗﻌﺪاد اﺳﯿﺮان ﺑﻪ دهھﺎ ھﺰار ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪ .آنھﺎ را
ﺑﻪ اردوﮔﺎه ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
»ﺑﺎرﺑﺎرو« در ﺧﺎﻃﺮات روزاﻧﻪاش ﺗﻌﺪاد آنھﺎ را ﺷﺼﺖ ھﺰار ﻧﻔﺮ داﻧﺴﺘﻪ ،و دﯾﮕﺮی
ﭘﻨﺠﺎه ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﺮآورد ﮐﺮده اﺳﺖ .و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را در ﻗﺒﺎل ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎل
آزاد ﮐﺮدﻧﺪ ،ده ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن آنھﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎی ﺑﺎرزی ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﻓﺮاﻧﺰا«
ﻣﻮرخ ﺑﺰرگ اﻣﻨﺎی درﺑﺎر و ﺧﺎﻧﻮادهاش ﺑﻮد.
ﻣﻮرخ ﻣﺰﺑﻮر ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺧﻮد و ھﻤﺴﺮش را آزاد ﮔﺮداﻧﺪ.

درﯾﺎ ﺳﺎﻻر »ﻧﻮﺗﺎراس« و ﺑﺴﯿﺎری از اﺷﺮاف و اﻃﺮاﻓﯿﺎن اﻣﭙﺮاﻃﻮر ﻧﯿﺰ ﺟﺰو اﺳﯿﺮان
ﺑﻮدﻧﺪ .ﻗﻨﺴﻮل اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و ﻗﻨﺴﻮل »وﻧﯿﺰ« ﻧﯿﺰ ﺟﺰو اﺳﯿﺮان ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻨﺎن ﺑﻌﺪھﺎ
ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻟﻎ ھﻨﮕﻔﺘﯽ ﺧﻮد را آزاد ﮐﺮدﻧﺪ.ﮐﺎردﯾﻨﺎل اﯾﺰﯾﺪور در ﻟﺒﺎس ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻧﺎﺷﻨﺎس ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ و ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺳﻔﺎﯾﻦ ﺟﻨﻮاﺋﯽ در ﺑﻨﺪر ﻣﻠﺘﺠﯽ ﮔﺮدد .ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﻨﺪر ﺗﺎ
ﻣﺪﺗﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻤﻮد ،وﻟﯽ ﺑﻌﺪ ﺗﺮﮐﺎن ﺑﺮ آﻧﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﯾﻮرش ﺑﺮدﻧﺪ و ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ را درھﻢ
ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ .در اﺛﻨﺎی اﯾﻦ ﺣﻮادث ،ﮐﺸﺘﯽھﺎی ﺟﻨﻮاﺋﯽ و وﻧﯿﺰی ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺎرج ﺑﻨﺪر
راه ﯾﺎﺑﻨﺪ ،و ﺑﺴﯿﺎری از وﻧﯿﺰیھﺎ و ﺟﻨﻮاﺋﯽھﺎ را ﻧﺠﺎت دھﻨﺪ .آنھﺎ اﺷﯿﺎء ﺳﺒﮏ و ﻗﯿﻤﺘﯽ
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٢٦٨

ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم

ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮدﻧﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﮑﻨﻪی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ »ﻏﻠﻄﻪ« ھﻢ ﺑﻪ رﻏﻢ وﻋﺪهھﺎی
ﺳﻠﻄﺎن در ﺑﺎرهی ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺗﺄﻣﯿﻦ آنھﺎ ،از آﻧﺠﺎ ﮐﻮچ ﮐﺮدﻧﺪ) .(١
وﻗﺘﯽ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﭙﺎھﯿﺎن او ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﺷﮫﺮ را ھﻢ ﻣﺘﺼﺮف ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻓﯽ
اﻟﺤﺎل از اﺳﺐ ﭘﯿﺎده ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﮑﺮﮔﺬاری از ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺧﻀﻮع در ﺑﺮاﺑﺮ او ﺑﻪ ﺳﺠﺪه
اﻓﺘﺎد.
ﺳﭙﺲ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ وزراء و ﭘﺎﺷﺎھﺎ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﺶ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﺮف
دروازهی روﻣﺎﻧﻮس ﻣﻘﺪس رﻓﺖ .ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎﺗﺢ ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ وارد ﺷﮫﺮ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ و
ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻗﯿﺼﺮھﺎ ﺷﺪ ،و ﺑﺎ ﺷﮕﻔﺘﯽ و اﻋﺠﺎب در ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎی وﺳﯿﻊ ﻣﯽﮔﺸﺖ و ﮐﺎخھﺎی
ﭘﺮﺷﮑﻮه و ﮐﻠﯿﺴﺎھﺎی ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺖ و ﺧﺎﻧﻪھﺎی ﻣﺠﻠﻞ آن را ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺖ ،ھﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻠﯿﺴﺎی »اﯾﺎﺻﻮﻓﯿﺎ« ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎی آﻧﺠﺎ ﺑﻮد رﺳﯿﺪ ،از اﺳﭗ ﭘﯿﺎده ﺷﺪ و ﺑﻪ
درون آن رﻓﺖ ،ﺳﭙﺲ ﻟﺤﻈﻪای درﻧﮓ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎی آن ﭘﺮداﺧﺖ .ﻋﻈﻤﺖ و ﺷﮑﻮه
ﺳﺘﻮنھﺎی ﺳﻨﮕﯽ و زﯾﺒﺎی آﻧﮑﻪ از ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﻋﺎﻟﻢ ﻗﺪﯾﻢ آورده ﺑﻮدﻧﺪ ،او را ﻣﺒﮫﻮت
ﺳﺎﺧﺖ.
ﺳﻠﻄﺎن در ھﻤﺎن ﺣﺎل دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ از روی ﻣﻨﺒﺮ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻗﺮآن ﺗﻼوت ﺷﻮد و ﺧﻮد
ﮐﻠﯿﺴﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺠﺪ درآورﻧﺪ ،و از ﺑﻠﻨﺪی ﮔﻨﺒﺪ ﻣﺮﺗﻔﻊ آن ﺑﺮای ﻧﻤﺎز اذان ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ.
ﺳﻠﻄﺎن ﺑﺎ ھﻤﺮاھﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﮑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻤﺎز ﮔﺰاردﻧﺪ .ﺻﻠﯿﺐھﺎ و ﻋﮑﺲھﺎ و
ﻣﺠﺴﻤﻪھﺎ را از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد ﻓﺮود آوردﻧﺪ .دﯾﻮارھﺎ را ﺳﺘﺮده و ﺗﻄﮫﯿﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ
ﺷﻌﺎﺋﺮ اﺳﻼﻣﯽ در ﺷﮫﺮ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﻓﺘﺢ ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ ،و
ﭘﺮﭼﻢ اﺳﻼم از ھﻤﺎن ھﻨﮕﺎم در ﺑﻠﻨﺪی دﯾﻮارھﺎی آن ﺑﻪ اھﺘﺰاز درآﻣﺪ.

 -١ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻨﺠﺎ ﯾﺎدآور ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺻﻠﯿﺒﯽھﺎ در ﺳﺎل  ۱۲۰۴وارد ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،ﭼﻨﺪان
ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی و وﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان وﺻﻒ ﮐﺮد .آنھﺎ دﯾﺮھﺎ و ﮐﻠﯿﺴﺎھﺎ را اﺷﻐﺎل ﮐﺮدﻧﺪ
و ﺗﻤﺎم اﻧﺪوﺧﺘﻪھﺎ و ھﺪاﯾﺎی آن را ﺑﻪ ﻏﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﻨﺎھﺎی آن را ﻣﻨﮫﺪم ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﺷﮫﺮی ﻋﯿﺴﻮی ﺑﻮد ،و ﺻﻠﯿﺒﯽھﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻮدﻧﺪ!.
ﮔﯿﺒﻮن ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ اوﺻﺎف ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮐﺘﻤﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺮﮐﺎن در ھﺘﮏ ﺣﺮﻣﺖ ﮐﻠﯿﺴﺎھﺎ از
ﻓﺎﺗﺤﺎن ﻻﺗﯿﻦ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﺑﮫﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ آن ﻣﻘﺪار از ﺗﻨﺪﯾﺲھﺎی ﻋﯿﺴﯽ و ﻣﺮﯾﻢ ﺑﺎﮐﺮه و ﻗﺪﯾﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ از ﭼﻨﮓ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏھﺎی ﮔﻨﺎھﮑﺎر ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ در رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،اﯾﻨﮏ ﺑﺮ ﺳﺒﯿﻞ ﯾﺎدﮔﺎرھﺎﯾﯽ از آﺋﯿﻦ
ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻏﯿﻮر ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﺷﺪ) .اﻧﺤﻄﺎط و ﺳﻘﻮط اﻣﭙﺮاﻃﻮری روم ،ص .(۵۹۷

ﻓﺘﺢ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮﮐﺎن ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ
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ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ »اﯾﺎﺻﻮﻓﯿﺎ« در ﻗﺮن ﭼﮫﺎرم ﻣﯿﻼدی در ﻋﮫﺪ ﻗﺴﻄﻨﻄﯿﻦ ﺑﺰرگ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ،و در ﺗﻤﺎم دوران ﺣﯿﺎت روم ﺷﺮﻗﯽ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻮد .آﯾﺎﺻﻮﻓﯿﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ
ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎی ﻓﻦ ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻮد .در ﺧﻼل ﻗﺮنھﺎ ﮐﻠﯿﺴﺎی رﺳﻤﯽ دوﻟﺘﯽ ﺑﻮد.
ﻗﯿﺼﺮھﺎ در آن ﺗﺎجﮔﺬاری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻋﻘﺪﺷﺎن را در آن ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،و
ﮐﻨﮕﺮهھﺎی ﺑﺰرگ دﯾﻨﯽ را در آﻧﺠﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﻨﯽ ﻣﻘﺪس ﺑﻮد ،و ﺗﺎرﯾﺦ آن ﺑﺎ ﭘﺎرهای از اﻓﺴﺎﻧﻪھﺎ و ﻣﻌﺠﺰات ﺧﺎرق
ﻋﺎدت آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﻮد.
ﺑﻌﺪ از ﺳﻘﻮط ﺷﮫﺮ ﻋﺪهای از ﺳﺮﺑﺎزان ﺟﺴﺪ اﻣﭙﺮاﻃﻮر را در ﻣﯿﺎن اﻧﺒﻮه ﮐﺸﺘﮕﺎن ﭘﯿﺪا
ﮐﺮدﻧﺪ ،و از ﻟﺒﺎس ارﻏﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺎرھﺎی زرﺑﻔﺖ ﻣﻠﯿﻠﻪدوزی ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ.
دوک ﻧﻮ ﺗﺎراس ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ او را ﺷﻨﺎﺧﺖ .ﺳﺮ ﺑﺮﯾﺪهاش را ﺑﺮای ﺳﻠﻄﺎن ﺑﺮدﻧﺪ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺮ ﺑﺮﯾﺪهی اﻣﯿﺮ اورﺧﺎن ﻧﻮه ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻠﯿﻤﺎن را ﮐﻪ در ﻗﺼﺮ اﻣﭙﺮاﻃﻮری
ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺳﻠﻄﺎن ﺑﺮدﻧﺪ .وی ھﻨﮕﺎم ورود ﺗﺮﮐﺎن ﺑﻪ ﺷﮫﺮ ،ﺧﻮد را از ﺑﻠﻨﺪی
ﯾﮑﯽ از ﺑﺮجھﺎ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻓﮑﻨﺪ و ﻣﺮگ را ﺑﺮ ﻧﻨﮓ اﺳﺎرت ﺗﺮﺟﯿﺢ داد.
ﺳﻠﻄﺎن دﺳﺘﻮر داد ﺳﺮ اﻣﭙﺮاﻃﻮر را روی ﯾﮏ ﺳﺘﻮن ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﯾﮑﯽ از ﻣﯿﺪانھﺎی
ﺷﮫﺮ ﻗﺮار دھﻨﺪ .آﻧﮕﺎه ﺳﺮ ﺑﺮﯾﺪه را در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﮫﺮھﺎی ﺗﺮﮐﯿﻪ ﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ ،و ﺑﻪ
ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن اﺟﺎزه دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺴﺪ او را دﻓﻦ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﻠﻄﺎن دﺳﺘﻮر داد دوک ﻧﻮ ﺗﺎراس رﺋﯿﺲ وزراء را ﺑﺎزداﺷﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .او ﺑﻌﺪ از
اﻣﭙﺮاﻃﻮر دوﻣﯿﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ دوﻟﺖ ﺑﻮد .ﺳﭙﺲ او را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﻮاﺳﺖ ،و راﺟﻊ ﺑﻪ ﻋﺪم
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﮫﺮ ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد .دوک ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻣﺮ ﻣﺤﺎﻟﯽ ﺑﻮد .ﺳﭙﺲ از
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﺬرﺧﻮاﺳﺖ و اﻣﻮال و ﺧﺰاﯾﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺖ .ﺳﻠﻄﺎن ھﻢ او را
ﺑﺨﺸﯿﺪ و آزاد ﮐﺮد.
روز ﺑﻌﺪ از ﺳﻘﻮط ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﭼﮫﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۳۰ﻣﺎی ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻮاره در ﺷﮫﺮ ﺑﻪ ﮔﺮدش
ﭘﺮداﺧﺖ ،و ﺑﻪ ﮐﺎخ ﻗﯿﺎﺻﺮه )ﺑﻼﺷﺮﻧﯽ( درآﻣﺪ .ﻋﻈﻤﺖ و ﺷﮑﻮه آن ﺳﻠﻄﺎن را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﻗﺮار داد .اﯾﻦ ھﻤﺎن ﻗﺼﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ ﻗﺼﺮ ﺳﻼﻃﯿﻦ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮ روی وﯾﺮاﻧﻪھﺎی آن
ﺑﻨﺎ ﺷﺪ.
در اﺛﻨﺎی آن ﮔﯿﺮ و دار ﻋﺪه زﯾﺎدی از اﺷﺮاف ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و رﺟﺎل ﺳﺎﺑﻖ دوﻟﺖ دﺳﺘﮕﯿﺮ
ﺷﺪﻧﺪ .ﯾﻮﺣﻨﺎ ژوﺳﺘﻨﯿﺎﻧﯽ از راه درﯾﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻓﺮار ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ
زﺧﻢھﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﻮد درﮔﺬﺷﺖ.
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ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم

اﺷﺮاف وﻧﯿﺰی ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﺎﻟﻎ ھﻨﮕﻔﺘﯽ آزادی ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ .ﻣﻮرخ
اﻣﭙﺮاﻃﻮر وزﯾﺮ »ﻓﺮاﻧﺰا« ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﺪاﻧﺶ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺎن و اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺳﻠﻄﺎن ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .او
ﺑﻌﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ھﻤﺴﺮش ﺑﻪ »ﻣﻮره« ﺑﺮود) .(١
در روز ﺟﻤﻌﻪ ﻣﻮاﻓﻖ اول ژوﺋﯿﻪ  ۱۴۵۳ﻣﯿﻼدی ﻣﺆذن در ﺑﻠﻨﺪی ﮔﻨﺒﺪ آﯾﺎﺻﻮﻓﯿﺎ اذان
ﻧﻤﺎز ﻇﮫﺮ ﮔﻔﺖ و ﺳﻠﻄﺎن ﻓﺎﺗﺢ در ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻧﻤﺎز ﻇﮫﺮ ﮔﺰارد .ﺑﯽﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﯾﺎدآور
ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ در روز ھﻔﺘﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻮﻣﯿﻦ روز ﻓﺘﺢ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻠﯽ ﺗﺮﮐﺎن ﻓﺎﺗﺢ ﺑﻪ ﻗﺒﺮ اﺑﻮاﯾﻮب
اﻧﺼﺎری ﺻﺤﺎﺑﯽ ﻣﻌﺮوف ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در اﺛﻨﺎی ﻣﺤﺎﺻﺮه دوم – ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ در
ﺳﺎل  ۵۱ھﺠﺮی ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪ .ﻗﺒﺮ اﺑﻮاﯾﻮب در وﯾﺮاﻧﻪھﺎی دﯾﻮار ﺑﺰرگ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ
ﻣﺠﮫﻮل ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد .ﮐﺸﻒ آن را ﺑﻪ ﻋﻼﻣﻪ ﺷﯿﺦ آق ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدھﻨﺪ.
ﻧﻤﻮدارﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺒﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺠﺰه و ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺰرگ دﯾﻨﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪ .وﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ
ً
ﻣﻮﺿﻮع از ﺻﻮرت ﯾﮏ اﻓﺴﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ھﺮ ﻓﺘﺤﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺗﺠﺎوز
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎوﮔﺎن ﺟﻨﮕﯽ ﺧﻮد را در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﻠﻮ از ھﺰاران اﺳﯿﺮ و ﻏﻨﺎﺋﻢ و
ھﺪاﯾﺎ و ﻇﺮوف ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه و اﻟﺒﺴﻪی ﻧﻔﯿﺲ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درآورد .ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺮﺑﺎزان ﻧﯿﺰ
ﻏﻨﺎﺋﻤﯽ راﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺑﻮدﻧﺪ ﺣﻤﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺑﯿﺴﺖ روز در ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮد و ﺑﻪ ﻧﻈﻢ اﻣﻮر ﺷﮫﺮ ﻓﺘﺢ ﺷﺪه
ﭘﺮداﺧﺖ .اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺎدر ﮐﺮد اﻋﻼن اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺮای ﺳﮑﻨﻪ ﺷﮫﺮ ﺑﻮد ،و اﯾﻨﮑﻪ ھﺮﮐﺲ
ﺷﮫﺮ را ﺗﺮک ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آزاداﻧﻪ و ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺎزل ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدد و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮدم ﮐﺎر
و ﮐﺴﺐ ﻋﺎدی ﺧﻮد را از ﺳﺮ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺳﻠﻄﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮ از ھﻤﻪ اﯾﻦھﺎ ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﭘﻄﺮک ﺟﺪﯾﺪی ﺟﮫﺖ آﻧﺎن
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد و ھﻤﺎن آداب و رﺳﻮم ﻗﺪﯾﻤﯽ را در ﺑﺎرهی وی ﻣﺮﻋﯽ داﺷﺖ ،و ھﻤﺎن
اﺧﺘﯿﺎرات را ﮐﻪ اﺳﻼف وی دارا ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ وی ﺑﺨﺸﯿﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﻠﯿﺴﺎھﺎﺋﯽ را ﮐﻪ روی ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻧﺪﯾﺪﻧﺪ ،ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ ﻧﺼﺎرا
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﻮد را در آنھﺎ اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ .وﻟﯽ در ﻋﻮض ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺷﺮاف ﺳﺎﺑﻖ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ را
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮫﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ از ﺑﯿﻢ دﺳﺎﺋﺲ و ﺗﻮﻃﺌﻪھﺎی اﯾﺸﺎن ،دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺳﺎﺧﺖ) .(٢

 -١اﻧﺤﻄﺎط و ﺳﻘﻮط اﻣﭙﺮاﻃﻮری روم ،ص .۵۹۶
VON HAMMER: IBID. V. III. P. 6, W. H. HUTTON: IBID P. 152 -٢
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ﺳﻠﻄﺎن ﻓﺮﻣﺎن داد دﯾﻮارھﺎی ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ را ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ ،و ﺑﺮای ﺗﻌﻤﯿﺮ آن از ﺳﮑﻨﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ وﻗﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﺳﭙﺲ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺴﺠﺪ را ﺑﺮ روی
وﯾﺮاﻧﻪی ﮐﻠﯿﺴﺎی رﺳﻮﻻن و ﻗﺒﻮر ﻗﯿﺼﺮھﺎی ﺑﯿﺰاﻧﺲ ،ﺑﻨﺎ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ھﻤﺎن ﻣﺴﺠﺪی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ھﻢ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺸﮫﻮر اﺳﺖ) .(١
ﻋﻼوه ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺳﻠﻄﺎن ،ﺗﻌﺪاد دﯾﮕﺮی از ﮐﻠﯿﺴﺎھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ دوﻟﺖ روم ﺷﺮﻗﯽ از آﻏﺎز ﻓﺘﺢ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ دوﻟﺖ ﺟﻮان ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﮔﺮدﯾﺪ
ﮐﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺑﻮد ﻣﯿﺮاث ﻗﯿﺼﺮھﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد ،و ﺑﻌﺪھﺎ داﺋﺮهی ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺑﺴﯿﺎری
از اﻣﺖھﺎی اروﭘﺎﺋﯽ ﮔﺴﺘﺮش دھﺪ.
ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺷﮫﺮ »ﺑﻮرﺳﺎ« و ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ دوم »ادرﻧﻪ« ﺑﻮد و ھﺮدو ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ روم ﺷﺮﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺻﻒ ﻣﺼﺎﺋﺐ و ﺧﺮاﺑﯽھﺎﺋﯽ ﮐﻪ دﯾﺪ در اواﺧﺮ ﻋﮫﺪ ﺧﻮد،
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﮫﺮ ﻋﯿﺴﻮی ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻮد ،ﭼﯿﺰی ﻧﺒﻮد.
ﻣﺤﻤﺪ دوم ﺑﯿﺴﺖ روز ﺑﻌﺪ از ﻓﺘﺢ ﻗﺴﻄﻨﻄﯿﻪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﺎروان ﺑﺰرﮔﯽ از اﺳﯿﺮان
ﻣﺘﺸﺨﺺ را ﺑﻪ ھﻤﺮاه داﺷﺖ ،ﺑﻪ »ادرﻧﻪ« ﺑﺎزﮔﺸﺖ.
در ﻣﯿﺎن ﺑﺎزداﺷﺘﯽھﺎ ﺻﺪر اﻋﻈﻢ ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻠﯿﻞ ﭘﺎﺷﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ ﺳﻠﻄﺎن
دﺳﺘﻮر اﻋﺪاﻣﺶ را ﺻﺎدر ﮐﺮد .ﭼﻮن ﺑﺮای او ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ وی ﻣﺮدی ﺧﺎﺋﻦ اﺳﺖ و
در اﺛﻨﺎی ﻣﺤﺎﺻﺮهی ﺷﮫﺮ و ﻗﺒﻞ از آن ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺪتھﺎ ﺑﻮد
ﮐﻪ در ﺻﺪاﻗﺖ وی ﺗﺮدﯾﺪ داﺷﺖ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ وی ﺧﺎﺗﻤﻪ دھﺪ.
ﻣﺤﺎﺻﺮهی ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻤﺪ دوم ،ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻣﺤﺎﺻﺮهی دوﻟﺖ روم ﺷﺮﻗﯽ
ﺑﻮد؛ زﯾﺮا ﻗﺒﻼ ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ اول در ﺳﺎل  ۱۳۹۶آن را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮد ،ﺳﭙﺲ ﺑﺮای دوﻣﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻌﺪ
از ﭘﯿﺮوزی در ﺟﻨﮓ »ﻧﯿﮑﻮﯾﻮﻟﯿﺲ« آن را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮد ،و ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۴۰۰اداﻣﻪ داﺷﺖ.
آﻧﮕﺎه ﭘﺴﺮش ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺮای ﺑﺎر ﺳﻮم ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺻﺮهی آن ﭘﺮداﺧﺖ .و در ﺳﺎل ۱۴۲۲
ﭼﮫﺎرﻣﯿﻦ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺮاد دوم اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ،و در آﺧﺮ ﻣﺤﺎﺻﺮهی ﭘﻨﺠﻢ و آﺧﺮﯾﻦ
ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎﺗﺢ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ.

 -١ﻣﻘﺼﻮد ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺴﺠﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻠﻔﺎی ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﻨﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﮔﺮﻧﻪ ﻣﺪتھﺎ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻗﺒﻞ از آن
ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﻣﺴﺠﺪی داﺷﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﺼﺮھﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻏﺮاض ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ دوﻟﺖھﺎی اﺳﻼﻣﯽ
ﻣﺠﺎور ﺧﻮد ،اﺟﺎزهی ﺑﻨﺎی آن را داده ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﯿﺎن ﮐﻠﯿﺴﺎی اﯾﺮان ﻣﻘﺪس و درﯾﺎ واﻗﻊ
ﺑﻮد.
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ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم

ً
ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ از آﻏﺎز ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺧﻮد ﺟﻤﻌﺎ ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻪ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺻﺮه اﻓﺘﺎد و ھﻔﺖ ﻣﺮﺗﺒﻪ
ﺑﻪ دﺳﺖ ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﺳﻘﻮط ﮐﺮد ،و در ھﺮ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﻤﻠﮏ ﻗﯿﺼﺮھﺎ در ﻣﯽآﻣﺪ .ﺗﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ھﺸﺘﻤﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪ دوم ﺳﻘﻮط ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ آﺧﺮﯾﻦ ﻗﯿﺼﺮ و
دوﻟﺖ روم ﺷﺮﻗﯽ ﺧﺎﺗﻤﻪ داد .اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻗﻠﻤﺮو ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺧﺎرج و ﺑﻪ
ﻗﻠﻤﺮو اﺳﻼم در ﻣﯽآﻣﺪ.
ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ در دﺳﺖ ﺗﺮﮐﺎن ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﺻﺮهای ﮐﻪ ﭘﻨﺠﺎه و ﺳﻪ روز
ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ،ﺳﻘﻮط ﮐﺮد ،اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ھﻢ ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮕﯽ ﺳﮫﻤﮕﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺮﮐﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ
اﻗﺪام و ﺟﺮأت و ﺷﺠﺎﻋﺖ را در آن ﺑﻪ ﻣﻨﺼﮥ ﻇﮫﻮر رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ،و ﺑﯿﺰاﻧﺲھﺎ ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮع
ﻓﺪاﮐﺎری و ﺷﮫﺎﻣﺖ و ﺟﺎن ﺑﺎزی را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ.
ﺳﻘﻮط آﺧﺮﯾﻦ ﻗﯿﺼﺮھﺎ در ﮔﺮﻣﺎﮔﺮم ﺟﻨﮓ ﺧﻮد دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻓﺪاﮐﺎری ﻣﺆﺛﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻧﯿﺮوھﺎی ﺑﺴﯿﺞ ﺷﺪه ﺗﺮﮐﺎن در درﯾﺎ و ﺧﺸﮑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ آنھﺎ را در ﻣﯿﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ و ھﺮﮔﻮﻧﻪ
ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ را در ھﻢ ﻣﯽﺷﮑﺴﺘﻨﺪ.
ﭘﺲ از ﻓﺘﺢ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ

ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ دوﻟﺖ روم ﺷﺮﻗﯽ ،ﭘﺲ از زﻧﺪﮔﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ درﺧﺸﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻗﺴﻄﻨﻄﯿﻦ اول ھﺰار و ﺻﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از آن ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮده ﺑﻮده ﺑﻮد،
ﺳﻘﻮط ﮐﺮد .ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﭘﺲ از ﻋﺎﻟﻢ ﻗﺪﯾﻢ ﻃﯽ ﻗﺮنھﺎ ﻣﯽدرﺧﺸﯿﺪ و ﺷﺎھﺪ ﺳﻘﻮط ﺳﺎﯾﺮ
رﻗﯿﺒﺎن ﺧﻮد از دوﻟﺖھﺎی ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﺸﺮق ﺑﻮد .ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ در ﻗﻠﻤﺮو ﺧﻮد
ﺗﻤﺪﻧﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﻤﺪنھﺎی ﻗﺪﯾﻢ ﭘﺪﯾﺪ آورد ،و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻗﺮن دژ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ در ﻣﺸﺮق
ﺑﻮد .ﺑﺎ »رم« از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻨﻮی و ﺳﯿﺎﺳﯽ و زﻣﺎﻧﯽ رﻗﺎﺑﺖ داﺷﺖ.
ﺑﺎ ﻗﺪرت و ﻋﻈﻤﺖ و ﮐﺎخھﺎی ﭘﺮﺷﮑﻮه و ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ و درﺑﺎر ﻣﺠﻠﻞ ﺧﻮد ،درﺧﺸﺶ
ﻗﯿﺼﺮھﺎی ﻗﺪﯾﻢ را ﺗﺠﺪﯾﺪ ﮐﺮد ،و آﺛﺎر ﺗﻤﺪن روم ﺑﺰرگ را در ﻟﺒﺎس ﺗﺎزهاش اراﺋﻪ داد ،و از
اﯾﻦ راه ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻋﺎﻟﻢ ﻗﺪﯾﻢ و اھﻤﯿﺖ و ﺷﮑﻮه آن را ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺖ.
ﺳﻘﻮط ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻠﻔﺎی ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ،ﺣﺎدﺛﻪی ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺮاﺳﺮ اروﭘﺎ را
ﺗﮑﺎن داد ،و آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻄﺮی ﺑﺮای ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻗﻮای ﻣﺸﺮق و ﻗﻮای اﺳﻼم ﺗﻠﻘﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ .درﺑﺎر ﭘﺎپ ھﻢ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن آن و درﺑﺎر ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﺑﻮد ،ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﻘﺪان ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ،ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺳﻨﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﻧﺼﺮاﻧﯿﺖ را در ﺷﺮق ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ ،از دﺳﺖ داده اﺳﺖ.

ﻓﺘﺢ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮﮐﺎن ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ
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ھﻤﮕﯽ ﻣﻠﻞ ﻧﺼﺎرا ﭘﯽ ﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ روزاﻓﺰون ﺟﺪﯾﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد .در
واﻗﻊ ﻓﺘﻮﺣﺎت ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ دھﺸﺖاﻧﮕﯿﺰی ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻤﺎل ﺑﺎﻟﮑﺎن راه ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ
آن ﺳﻮی داﻧﻮب ﻣﯽرﺳﯿﺪ.
ﻧﯿﺮوھﺎی درﯾﺎﺋﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ در آبھﺎی درﯾﺎی ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرﻓﺖ ،و ﺑﺮﺗﺮی ﻗﺪﯾﻢ
درﯾﺎﺋﯽ وﻧﯿﺰ و ﺟﻨﻮا را ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﺮد .دﺳﺖﯾﺎﻓﺘﻦ ﻓﺎﺗﺢ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮ ﻣﺮز »اوﺗﺮاﻧﺘﻮ« در
ﺟﻨﻮب اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ )۱۴۸۰م( ﺧﻮد ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺎزهای در ﺑﯿﺪارﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ و ﺑﻘﯿﻪ ﻣﻠﻞ ﻧﺼﺎرا ﺑﻮد،
وﻟﯽ دﯾﮕﺮ اﻧﮕﯿﺰه ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺻﻠﯿﺒﯽﮔﺮی در آن ﻓﺮوﮐﺶ ﮐﺮده ﺑﻮد و رو ﺑﻪ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ
ﻣﯽرﻓﺖ ،و ﻗﺪرت واﺣﺪی ﻧﺒﻮد ﮐﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﭘﺮاﮐﻨﺪه اروﭘﺎ را ﮔﺮد آورد ،ﯾﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آنھﺎ را
ﺑﺮای ﺧﻄﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺘﺤﺪ ﺳﺎزد.
ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﻘﻮط ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﺳﺮآﻏﺎز ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ از ﻓﺘﻮﺣﺎت و
ﭘﯿﺮوزیھﺎی درﺧﺸﺎن ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ در ﺧﺸﮑﯽ و درﯾﺎ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ھﻨﻮز اواﺳﻂ ﻗﺮن
ﺷﺎﻧﺰدھﻢ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺮﮐﺎن ﺗﻮﻓﯿﻖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ وﺳﯿﻌﯽ از اروﭘﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن و روﻣﺎﻧﯽ و ﭘﻮﻟﻮﻧﯽ ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﻗﺴﻤﺖھﺎﺋﯽ از ﻣﺸﺮق اﻃﺮﯾﺶ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ.
ﺗﺮﮐﺎن روی ﺑﻪ ﺷﮫﺮ »وﯾﻦ« ﻧﮫﺎدﻧﺪ ،و ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر آن را در ﺳﺎل  ۱۵۲۹م
ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮدﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺮای دوﻣﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل  ۱۶۸۳ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ
دو ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﯽﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺎﻧﺪ ﻣﻊ اﻟﻮﺻﻒ ھﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﻓﺘﻮﺣﺎت ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ
ﺑﻪ ﻗﻠﺐ اروﭘﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،ﺧﻮد اﻋﻼن ﺧﻄﺮی در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻠﺖھﺎی اروﭘﺎﺋﯽ ﺑﻮد.
در ﺑﺴﯿﺎری از اوﻗﺎت ھﻢ ﭘﯿﺸﺮوی ﺗﺮﮐﺎن ﻋﺎﻣﻞ وﺣﺪت درﺑﺎرھﺎی اروﭘﺎﺋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺻﻔﻮف ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻄﺮ ﻣﺸﺘﺮک و ﻋﻘﺐراﻧﺪن ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﻃﺮف ﺟﻨﻮب و ﺷﺮق
ﻓﺸﺮدهﺗﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﭘﺎدﺷﺎھﺎن اورﭘﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ و اﻣﺮای آنھﺎ ،ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﺮدھﺎی ﺗﺮﮐﺎن ،وﻃﻦ و
دﯾﻦ آنھﺎ را ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ھﺮﮔﺎه اﯾﻦ ﺧﻄﺮ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﺪ دﺷﻤﻨﯽھﺎی
ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺪون ﺷﮏ ھﻤﺎن اﻧﮕﯿﺰهی ﺟﻨﮓھﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ آنھﺎ
را ﺑﺮای ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﺧﻄﺮ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ ،ھﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ اﻧﮕﯿﺰه در آن روز از
درﺑﺎر ﭘﺎپ ﯾﺎ ﻧﻘﺸﻪی او ،اﻟﮫﺎم ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﺎ ﺳﻘﻮط ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ روم ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﺮﮐﺎن ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ،ﺧﻮاب ﻗﺪﯾﻤﯽ
ﺧﻠﻔﺎی اﺳﻼم ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺖ .ﻓﺘﺢ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ آﻣﺎل آنھﺎ ﺑﺮای ﺳﺮاﯾﺖ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﺳﻼم ﺗﺎ ﻗﻠﺐ اروﭘﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻮد .ھﺮﭼﻨﺪ ﻣﺤﺎﺻﺮهھﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﺑﻪ
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ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻮد ،وﻟﯽ در ھﻤﺎن وﻗﺖ ھﻢ از ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻔﻮق ﺟﻨﮕﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﻘﺎﺻﺪ
دﻧﯿﻮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮﮐﻨﺎر ﻧﺒﻮد .ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪی اﺧﯿﺮ در ﺟﻨﮓھﺎی ﺑﻌﺪی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﯿﺰاﻧﺲ ﻏﻠﺒﻪ داﺷﺖ .ﺳﺮﺑﺎزان اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻌﺪ از ﻣﺤﺎﺻﺮهی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺧﻮد ،ﺑﺎرھﺎ
در ﻗﺮون ﺑﻌﺪی در ﻧﺰدﯾﮏ دﯾﻮارھﺎی ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ آﺷﮑﺎر ﺷﺪﻧﺪ ،وﻟﯽ ﮐﺎر ﻣﮫﻤﯽ اﻧﺠﺎم
ﻧﺪادﻧﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻓﺘﺢ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﺎن ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﯿﻼی ﺑﺮ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﺑﻪ آن
ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪﻧﺪ ،راه ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪاﻧﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﺎﻟﮑﺎن و اروﭘﺎ را ھﻤﻮار
ﮐﺮد .ﺗﺮﮐﺎن ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﻌﺪ از آن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط دوری ﺗﺎ ﻗﻠﺐ اروﭘﺎ و ﺷﮫﺮ »وﯾﻦ« ﭘﯿﺶ
روﻧﺪ ،و ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻗﻠﯿﻢھﺎی واﻗﻊ در ﻗﻠﻤﺮو داﻧﻮب را ﻓﺘﺢ ﮐﻨﻨﺪ ،و از اﯾﻦ راه ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ
اﻣﭙﺮاﻃﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻌﺪ از دوران ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﻋﻈﯿﻢ،
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺎدی و ﻗﺪرت رزﻣﯽ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻮد.
ﺧﻠﻔﺎی ﻣﺠﺎھﺪ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ در ﺣﺪود ﺳﻪ ﻗﺮن ﻓﺮﻣﺎﻧﻮای ﺑﺎﻟﮑﺎن و ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ اروﭘﺎ
ﺑﻮدﻧﺪ.

ﺳﻘﻮط ﻏﺮﻧﺎﻃﻪ
آﺧﺮﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺳﻼم در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ
) ٨٩٧ھـ  ١٤٩٢ -م(

در ﻣﯿﺎن ﺣﻮادث دردﻧﺎک ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ،ﺣﺎدﺛﻪای وﺣﺸﺘﻨﺎکﺗﺮ و ﻏﻢاﻧﮕﯿﺰﺗﺮ و
ﮔﺮﯾﻪآورﺗﺮ از ﺳﻘﻮط ﻏﺮﻧﺎﻃﻪی اﻧﺪﻟﺲ )اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ( ﻧﯿﺴﺖ .در ﺻﻔﺤﺎت ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺪﻟﺲ
ﺻﺤﻨﻪھﺎﺋﯽ زﯾﺒﺎﺋﯽ از ﺷﺠﺎﻋﺖ و آزادی و ﺑﺰرﮔﻮاری و ﻓﺪاﮐﺎری و ﺟﺎنﺑﺎزی و ﺷﮫﺎدت در
راه دﯾﻦ و وﻃﻦ ھﺴﺖ .داﺳﺘﺎن ﻣﻠﺘﯽ ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻗﺮن در آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺗﻤﺪﻧﯽ ﻋﻈﯿﻢ
ﭘﺪﯾﺪ آوردﻧﺪ ،و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﺴﻞ ھﻤﭽﻨﺎن آﻗﺎی ﺟﺰﯾﺮه ﺑﻮدﻧﺪ و در ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر آن ﺑﺎ ﻋﺰت و
ﻋﻈﻤﺖ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ .وﻟﯽ ﮐﻢ ﮐﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﻦ ،ﻧﯿﺮوی ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد ،و
ﭘﺎﯾﮕﺎهھﺎی آن ﯾﮑﯽ ﺑﻌﺪ از دﯾﮕﺮی از ﻣﯿﺎن رﻓﺖ ،ﺳﭙﺲ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﮔﺸﻮد ﺟﺰ ﭘﺎرهھﺎی
ﻣﺘﻼﺷﯽ ﺷﺪه ﺧﻮد ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن دﯾﻮارھﺎی آﺧﺮﯾﻦ ﻗﻠﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ »ﻏﺮﻧﺎﻃﻪ« ﻣﺼﻮن ﻣﺎﻧﺪه
ﺑﻮد ،ﭼﯿﺰی ﻧﺪﯾﺪ.
ﻣﺼﯿﺒﺖ از اﯾﻦ ﺟﺎ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد :ﻏﺮﻧﺎﻃﻪ ﻗﺮنھﺎ ﻋﺮوس اﻧﺪﻟﺲ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ »اﻟﺤﻤﺮاء«
ﮐﺎخ ﻣﺠﻠﻞ و ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺖ ﺧﻮد ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﻠﺘﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،و ﺑﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ
و ﻣﺪارﺳﺶ ،ﻧﻮر ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن را ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺰﯾﺮهی اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و ﺟﻨﻮب اروﭘﺎ
ﻣﯽﭘﺎﺷﯿﺪ.
وﻟﯽ ﮐﺎر آن ﺑﻪ ﺟﺎﺋﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻃﻮری
ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۴۹۱م ﺧﻮد را ﺗﻨﮫﺎ دﯾﺪ و از ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﯾﺎور ﻣﺤﺮوم ﺑﻮد .ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽ از
ھﺮﻃﺮف آن را اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد ،و آزادی را از وی ﺳﻠﺐ ﻧﻤﻮده ،ﮐﺎخ ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺖ
اﻟﺤﻤﺮاﯾﺶ را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ،و ھﻤﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﻏﺮﻧﺎﻃﻪ و ﺳﻘﻮط اﺳﻼم را در ﺳﺮاﺳﺮ
اﻧﺪﻟﺲ اﻋﻼم ﻣﯽداﺷﺖ .ﮔﻮﺋﯽ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺑﺮ آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻮر اﺳﭙﺎﻧﯿﺎی اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﻤﺪن
درﺧﺸﺎن و ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن و ﺗﻤﺎم ﻣﻈﺎھﺮ ﻣﺠﺪ و ﻋﻈﻤﺖ آن ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺪﺗﯽ ﻗﺒﻞ از آن دوﻟﺖ اﺳﻼم در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ،ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ روی ﺑﻪ اﻧﺤﻼل و ﻧﺎﺑﻮدی ﻧﮫﺎده
ﺑﻮد.
ﭘﺎﯾﮕﺎهھﺎ و ﻣﺮزھﺎی آن ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺳﻘﻮط ﻣﯽﮐﺮد .در اواﺧﺮ
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ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم

ﻗﺮن ﭘﺎﻧﺰدھﻢ ﻣﯿﻼدی ﺟﺰ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﮐﻮﭼﮏ ﻏﺮﻧﺎﻃﻪ ﮐﻪ دارای ﭼﻨﺪ ﺷﮫﺮ و ﻣﺮز ﺑﻮد ﭼﯿﺰی
از آن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد.
ﺳﭙﺲ ﮐﺸﻤﮑﺶ اﺧﯿﺮ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ ،و اﺳﭙﺎﻧﯿﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﺎ ﻣﻤﻠﮑﺖ آراﮔﻮن و
ﮐﺎﺳﺘﯿﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
اﯾﻦ اﺗﺤﺎد ھﻢ ﺑﺎ ازدواج »اﯾﺰاﺑﯿﻼ« ﻣﻠﮑﻪی ﮐﺎﺳﺘﯿﻞ و »ﻓﺮدﯾﻨﺎﻧﺪ ﭘﻨﺠﻢ« ﭘﺎدﺷﺎه
آراﮔﻮن در ﺳﺎل  ۱۴۷۹م اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﻪ ﺷﺎه و ﻣﻠﮑﻪ
ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﻣﺸﮫﻮر ﮔﺸﺘﻨﺪ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻏﺮﻧﺎﻃﻪ و ﺧﺎﺗﻤﻪدادن ﺑﻪ ﻣﻠﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ،آﺗﺶ
ﺗﻌﺼﺐ دﯾﻨﯽ و ﻣﻠﯽ را در اﯾﻦ ﺷﺎه و ﻣﻠﮑﻪ ﺷﻌﻠﻪور ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد .از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎی
ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺿﺮﺑﺖ ﻗﺎﻃﻊ ﺧﻮد را در اﻧﺪﻟﺲ ﺑﺮ اﺳﻼم وارد ﺳﺎزد .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﻣﺘﺤﺪ آنھﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻏﺮﻧﺎﻃﻪ ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻣﻠﻤﮑﺖ ﻏﺮﻧﺎﻃﻪ ﺑﺎ وﺿﻌﯽ اﺳﻒ ﺑﺎر دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎن ﺑﻮد .اﺧﺘﻼﻓﺎت داﺧﻠﯽ در آن ﺑﻪ
اوج ﺧﻮد رﺳﯿﺪه ،و رﻗﺎﺑﺖھﺎ و ﺟﻨﮓھﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ آن را ﻣﺘﻼﺷﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،و آن را ﺑﻪ دو
ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮده ،ھﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی دوﺧﺘﻪ ﺑﻮد .ﯾﮑﯽ از آنھﺎ »ﻏﺮﻧﺎﻃﻪ« و
ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻠﺤﻘﺎت آن ﺑﻮد ﮐﻪ اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ )زﻏﻞ( ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺠﺎع ﺑﺮ
آن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮد.
ﻓﺮدﯾﻨﺎﻧﺪ و اﯾﺰاﺑﯿﻼ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮای ﺗﺼﺮف »ﻏﺮﻧﺎﻃﻪ« ﻟﺸﮑﺮ ﮐﺸﯿﺪه،
و ﺑﺮ »ﻣﺎﻟﻘﻪ« ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮزھﺎی اﻧﺪﻟﺲ در ﺳﺎل  ۸۹۲ھـ ) ۱۴۸۹م( و »دﺷﺖ آش« و
»ﻣﻨﮑﺐ« و »اﻟﻤﺮﯾﻪ« در اواﺧﺮ ﺳﺎل  ۸۹۴ھـ ) ۱۴۸۹م( ،ﺳﭙﺲ ﺑﺮ »ﺑﺴﻄﻪ« در ﻣﺤﺮم
ﺳﺎل  ۸۹۵ھـ )دﺳﺎﻣﺒﺮ  (۱۴۸۹دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،و در آﺧﺮ ﻧﻮﺑﺖ ﻏﺮﻧﺎﻃﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﺳﻨﮕﺮ
اﺳﻼم در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد.
ﺣﮑﻤﺮان ﻏﺮﻧﺎﻃﻪ اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎ »ﻓﺮدﯾﻨﺎﻧﺪ« ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺳﺎزش
ﮐﺮده و از آنھﺎ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد .در آﻏﺎز ﺳﺎل  ۱۴۹۰اواﺋﻞ ﺻﻔﺮ  ۸۹۵ھـ ﺷﺎه و ﻣﻠﮑﻪ
ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﺳﻔﯿﺮی ﺑﻪ ﻧﺰد اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻋﺰام داﺷﺘﻨﺪ و از وی ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎخ »اﻟﺤﻤﺮاء«
را ﺑﻪ آنھﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و او در ﻏﺮﻧﺎﻃﻪ ﺗﺤﺖ اﻟﺤﻤﺎﯾﻪ آنھﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺣﮑﻤﺮان ﺿﻌﯿﻒ آﺧﺮﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﻼم در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﺋﺐ و ﺣﻮادث
دردﻧﺎﮐﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ،و از ﻃﺮف ﺷﺎه و ﻣﻠﮑﻪ ﻣﺴﯿﺤﯽ اﻧﻮاع دوروﺋﯽ و ﭘﯿﻤﺎنﺷﮑﻨﯽ
دﯾﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺟﮫﺖ اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮھﯿﻦآﻣﯿﺰ را رد ﮐﺮد.

ﺳﻘﻮط ﻏﺮﻧﺎﻃﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺳﻼم در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ
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ﺳﭙﺲ ﺑﺰرﮔﺎن و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن را ﺟﻤﻊ ﮐﺮد و ﺑﺎ آنھﺎ ﺑﻪ ﻣﺬاﮐﺮه ﭘﺮداﺧﺖ .آنھﺎ ﻧﯿﺰ
ھﻤﮕﯽ ﻧﻈﺮ او را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻋﺰم راﺳﺦ ﺧﻮد را در دﻓﺎع از وﻃﻦ و دﯾﻦﺷﺎن ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ
ﻣﺮگ اﻋﻼن داﺷﺘﻨﺪ.
ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﺎ آﻣﺎدﮔﯽ ﻣﻠﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ و ﺟﮫﺎد ﮔﺮﻓﺖ .ﺟﻨﮓ ﺷﺮوع
ﺷﺪ و در ﺳﺎل  ۸۹۵ھـ ) ۱۴۹۰م( ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭘﯿﮑﺎر ﻣﯿﺎن ﻏﺮﻧﺎﻃﯽھﺎ و ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﻪ وﻗﻮع
ﭘﯿﻮﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺛﺒﺎتﻗﺪم ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ و ﺗﻌﺪادی دژ را ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺟﻨﮓ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﺎﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن در ﺑﮫﺎر ﺑﺎ ﺳﭙﺎه
اﻧﺒﻮھﯽ ﻣﺠﮫﺰ ﺑﻪ ﺗﻮپ و ﺳﺎز و ﺑﺮگ ﮐﺎﻓﯽ روی ﺑﻪ ﻏﺮﻧﺎﻃﻪ ﻧﮫﺎدﻧﺪ ،و در دﺷﺖ ﺟﻨﻮﺑﯽ
ﻏﺮﻧﺎﻃﻪ ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ )ﺟﻤﺎدی اﻵﺧﺮ ﺳﺎل  ۸۹۶ھـ ﻣﺎرس  ۱۴۹۱م( ﺳﭙﺲ ﺷﮫﺮ را ﺳﺨﺖ
ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﻓﺮدﯾﻨﺎﻧﺪ در آن ﻧﻘﻄﻪ ،ﺷﮫﺮ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﺎ ﺑﺮج و ﺑﺎر و ﺑﺮای ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﺧﻮد ﺑﻨﺎ ﮐﺮد و آن
را ﺳﺎﻧﺘﺎﻓﯽ ) (SANTA FEﯾﺎ اﯾﻤﺎن ﻣﻘﺪس ﻧﺎم ﻧﮫﺎد ﺗﺎ رﻣﺰ ﺟﻨﮓھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ و
ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﮐﺸﻤﮑﺶ ﻣﯿﺎن اﺳﻼم و ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ) .(١
ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ آن ﮐﺸﻤﮑﺶ ﺑﻪ زودی ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد .ﭼﻮن ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﺎ ﺳﺎز
و ﺑﺮگ ﮐﺎﻓﯽ و ﺧﻮارﺑﺎر ﻻزم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮج اﻃﺮاف ﻏﺮﻧﺎﻃﻪ را ﻓﺮو ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،وﻟﯽ ﻏﺮﻧﺎﻃﻪ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﻣﺪاﻓﻌﺎن اﻧﺪک و ﻧﻔﺮات و ﺧﻮارﺑﺎر ﻣﺤﺪودش ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ ﻏﺮﻧﺎﻃﻪ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﻗﺪرت ﺑﺸﺮی را از دﺳﺖ ﺑﺪھﺪ ،ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺒﻮد .از اﯾﻦ رو دﻓﺎع آن ﯾﮑﯽ از ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﮫﺮھﺎی
ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺷﺪه و ﭘﺎﯾﮕﺎهھﺎی از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻪ ،ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﯾﻦ دﻓﺎع ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ
ﻣﺼﺎﺋﺐ ﻣﺤﺎﺻﺮه و ﻧﺎﻣﻼﯾﻤﺎت ﻣﺪت ھﻔﺖ ﻣﺎه ﻧﺒﻮد ،ﺑﻞ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎت

 -١ﺗﻔﺼﻞ اﯾﻦ ﺣﻮادث را در ﻧﻔﺢ اﻟﻄﯿﺐ ج  ،۲ص  ۶۱۵ - ۶۱۲ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺮﺑﯽ ﻣﻔﺼﻠﯽ ھﻢ در
ﺧﺼﻮص ﺳﻘﻮط اﻧﺪﻟﺲ و ﻏﺮﻧﺎﻃﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﺎم »اﺧﺒﺎر اﻟﻌﺼﺮ ﻓﯽ اﻧﻘﻀﺎء دوﻟﺔ ﺑﻨﯽ ﻧﺼﺮ« .اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب ﭘﻨﺠﺎه و ﺷﺶ ﺻﻔﺤﻪ اﺳﺖ و ﻣﺆﻟﻒ آن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه ،وﻟﯽ در اﻧﺘﮫﺎی آن ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ در
ﺟﻤﺎی اﻵﺧﺮ ﺳﺎل  ۹۴۷ھـ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﺳﻘﻮط ﻏﺮﻧﺎﻃﻪ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ،
ً
رواﯾﺎت آن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﺳﺖ :ﻇﺎھﺮ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﺗﺄﻟﯿﻒ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻏﺮﻧﺎﻃﻪ
ً
ً
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﯿﺶ ﻧﺼﺎرا درآﯾﻨﺪ .وﻟﯽ آنھﺎ روﺣﺎ و ﻓﻄﺮﺗﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ
وﺻﻒ ﻣﺆﻟﻒ ﻣﺰﺑﻮر از اﻇﮫﺎر ﻧﺎم ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻮدداری ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﻣﺴﺘﺸﺮق آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺎرک
ﻣﯿﻠﻠﺮ در ﺳﺎل  ۱۸۶۳م از روی ﺗﻨﮫﺎ ﻧﺴﺨﻪی ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اﺳﮑﻮرﯾﺎل ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
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ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم

ﺟﻨﮕﯽ و ﻣﺘﮫﺮواﻧﻪ ھﻢ ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺧﻼل ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺑﺎرھﺎ ﺑﺮای
ﺟﻨﮓ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺷﺪه ﺑﯿﺮون ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ .ﯾﻮرش ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ و در ﻣﺤﻼت آنھﺎ
ﮐﺸﺖ و ﮐﺸﺘﺎر ﺑﻪ راه ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﻧﻘﺸﻪھﺎ و ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺟﻨﮕﯽ اﯾﺸﺎن را ﺑﮫﻢ زده و ﺑﺎز
ﻣﯽﮔﺸﺘﻨﺪ.
ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ در اﺛﻨﺎی اﯾﻦ ﺟﻨﮓھﺎ ﻣﻨﺘﮫﺎی ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﺗﮫﻮر را ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدادﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ وﺣﺸﺖ و ﺷﮕﻔﺘﯽ دﺷﻤﻦ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ .ﻣﺮدان دﻻوری ﮐﻪ
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪۀ ﺳﻠﺤﺸﻮران اﺳﭙﺎﻧﯿﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،و در ﻗﺮون وﺳﻂ ﭼﮫﺮهھﺎی درﺧﺸﺎن
دﻻوری و ﻣﺮداﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ.
روح ﺳﻠﺤﺸﻮری در آن ﻟﺤﻈﺎت ﺣﺴﺎس ،در ﯾﮏ ﺟﻨﮕﺠﻮی ﺑﺰرﮔﺰادی ﺟﻠﻮه ﮐﺮده ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺳﺮﺷﺎر از ﻋﺰم و ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﺷﮫﺎﻣﺖ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﺮد ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﻐﺴﺎن ﻧﺎم داﺷﺖ
ﮐﻪ ﺧﻮد از ﺷﺎﺧﻪھﺎی ﺧﺎﻧﺪان ﺷﺎھﯽ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه و ﯾﮑﯽ از اﻓﺮاد دودﻣﺎن دﻟﯿﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ
دﺷﻤﻨﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﻣﻌﺮوف ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﻮﺳﯽ ﻣﺮگ را ﺻﺪ ﺑﺎر ﺑﮫﺘﺮ از آن ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ وﻃﻦ ﻋﺰﯾﺰش ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﺎﻓﺮان
ﺑﯿﻔﺘﺪ .در آن روز ﻣﯿﺎن دﻻوران ﻏﺮﻧﺎﻃﻪ ﮐﺴﯽ در ﭘﺮﺗﺎب ﻧﯿﺰه و اﺳﺐ ﺳﻮاری ﺑﻪ ﭘﺎی
ﻣﻮﺳﯽ ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪ .او ﺑﺎ اﻧﺪام زﯾﺒﺎ و ﻗﯿﺎﻓﮥ دوﺳﺖداﺷﺘﻨﯽ و ھﯿﮑﻞ ﻣﺮداﻧﻪاش ،ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
ﻣﺮدم ﻏﺮﻧﺎﻃﻪ و اﻋﺠﺎب ﺧﺎﻧﻢھﺎی ﺷﮫﺮ ﺑﻮد.
او از ھﻤﺎن ھﻨﮕﺎم ﮐﻪ اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﺗﺨﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻏﺮﻧﺎﻃﻪ ﻧﺸﺴﺖ ،از ﺳﺎزش و
اﻃﺎﻋﺖ وی ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺴﯿﺤﯽ ﮔﻠﻪﻣﻨﺪ ﺑﻮد .او ﺳﻌﯽ داﺷﺖ روح ﺟﻨﮕﺠﻮﺋﯽ و دﻻوری
ً
ﻏﺮﻧﺎﻃﻪ و ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺟﻨﮕﯽ را در ﻣﺮدم ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﺷﺨﺼﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺳﺘﻮنھﺎی اﻋﺰاﻣﯽ
ﻏﺮﻧﺎﻃﻪ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ دﺷﻤﻦ را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،و در ﻧﻘﺎط ﻣﺠﺎور ﻏﺮﻧﺎﻃﻪ دژھﺎی
ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻧﮕﮫﺒﺎﻧﺎن آن را ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺮدﯾﻨﺎﻧﺪ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺎ اﻧﺒﻮه ﺳﭙﺎه
ﺧﻮد در دﺷﺖ ﻏﺮﻧﺎﻃﻪ ) (LA VEGAﻇﺎھﺮ ﺷﺪ ،از اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮد.
اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻧﯿﺰ ﺳﺮان ﺳﭙﺎه ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ و ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪ .در
اﯾﻨﺠﺎ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺮب
ﺑﺮای اﺳﺐﺳﻮاری و ﻧﯿﺰهﭘﺮاﻧﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮھﺎی ﻣﺎ دوﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ آن را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﺴﯿﺎر ھﻢ ﮔﺮان
درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺳﻘﻮط ﻏﺮﻧﺎﻃﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺳﻼم در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ
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اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﮫﺘﺮ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن وﯾﺮاﻧﻪھﺎی ﻏﺮﻧﺎﻃﻪ ﺑﻤﯿﺮم ،وﻟﯽ در ﮐﺎخھﺎی ﻣﺠﻠﻞ
ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻀﻮع در ﺑﺮاﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن دﯾﻨﻢ ﻧﻤﺎﻧﻢ« .ﺳﺨﻨﺎن او ﺑﺎ ﻏﺮﯾﻮ ﺷﺎدی اﻓﺴﺮان دﯾﮕﺮ و
ﺣﻀﺎر ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪ ،و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ روح ﺟﻨﮕﺠﻮﺋﯽ ﻏﺮﻧﺎﻃﻪ ﮔﻞ ﮐﺮد .اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ھﻢ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ھﯿﺠﺎن وزراء ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺴﯿﺤﯽ ﭘﯿﻐﺎم داد ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ ﻣﺮگ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺟﻨﮕﯿﺪ.
ﺳﺮ و ﺻﺪای ﺟﻨﮓ ،ﻏﺮﻧﺎﻃﻪ را ﻓﺮو ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺳﻮاره ﻧﻈﺎم را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه
داﺷﺖ .ﺑﺎرھﺎ ﻗﻮای ﺧﻮد را ﺗﺎ ژدھﺎ و ﻗﻠﻌﻪھﺎی ﻣﺠﺎور دﺷﻤﻦ ﭘﯿﺶ ﺑﺮد ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎﻣﺶ
رﻋﺐ و وﺣﺸﺖ در دل دﺷﻤﻦ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ ،و ﺑﺎزﮔﺸﺖھﺎی ﻣﻈﻔﺮاﻧﻪاش ﺷﻮر و ھﯿﺠﺎن در
ﻣﺮدم ﻏﺮﻧﺎﻃﻪ ﭘﺪﯾﺪ آورد.
ﻓﺮدﯾﻨﺎﻧﺪ ﺳﺘﻮنھﺎی اﻋﺰاﻣﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻠﻒﮐﺮدن ﻣﺰارع و ﻏﻠﻪھﺎی اﻃﺮاف
ﺷﮫﺮ ﮔﺴﯿﻞ ﻣﯽداﺷﺖ ﺗﺎ ﻣﺤﺎﺻﺮه را ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﮐﻨﺪ .ﻣﻮﺳﯽ ھﻢ ﺳﺘﻮنھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای
ﻧﺎراﺣﺖﺳﺎﺧﺘﻦ ﻗﻮای او و ﻗﻄﻊ ﻣﻮاﺻﻼت و از ﻣﯿﺎنﺑﺮدن ﺧﻮارﺑﺎرش اﻋﺰام ﻣﯽداﺷﺖ.
وﻟﯽ ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﻧﺼﺎرا اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ دﺷﺖ ﺷﻨﯿﻞ )ﻧﮫﺮی ﮐﻪ از ﮐﻨﺎر ﻏﺮﻧﺎﻃﻪ ﻣﯽﮔﺬرد( را
ﭘﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻓﺮدﯾﻨﺎﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ھﻤﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺳﻘﻮط ﻏﺮﻧﺎﻃﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد،
و ﺗﺎ ھﻤﻪ ﺷﮫﺮھﺎ و دژھﺎی اﺳﻼﻣﯽ واﻗﻊ در ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﮫﺮ ﺑﺎ اﻃﺮاف آن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﻄﻪ و
وادیاش و ﻟﻮﺷﻪ و ﺣﺎﻣﻪ و ﻏﯿﺮه ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺸﻮد ،دﺳﺖ از ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺑﺮﻧﺪارﻧﺪ.
ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ اﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﺼﺎرا اﻓﺘﺎد .ﻋﻤﻮی اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ
)ﻣﻮﻻی ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ( ﭘﺎدﺷﺎه »ﺑﺸﺮات« و »وادی آش« ﮐﻠﯿﻪ اراﺿﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮد و ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ارﺗﺒﺎط ﻏﺮﻧﺎﻃﻪ از ﻧﺎﺣﯿﻪ درﯾﺎ و ﺧﺸﮑﯽ ﻗﻄﻊ ﺷﺪ .ﮐﺸﺘﯽھﺎی
ﻧﺼﺎرا در ﺗﻨﮕﻪ ﺟﺒﻞ اﻟﻄﺎرق و اﻃﺮاف آن ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درآﻣﺪ ،ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ رﺳﯿﺪن ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﮐﻤﮑﯽ
از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﻪ ﻏﺮﻧﺎﻃﻪ ﺷﻮﻧﺪ .ﺗﻨﮫﺎ راه ﺑﺸﺮات ﺟﻨﻮﺑﯽ از ﺳﻤﺖ ﮐﻮه اﺷﻠﯿﺮ
)ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﻮه ﯾﺦ  (Nevadasierraدر ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻏﺮﻧﺎﻃﻪ ﺑﺎز ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ دﺷﻮاری ﻗﺴﻤﺘﯽ از
ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج و ﺧﻮارﺑﺎر را ﺑﻪ ﺷﮫﺮ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪﻧﺪ.
ﺷﮫﺮ ﻣﺤﺼﻮر ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ،ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﺼﺎﺋﺐ ﻣﺤﺎﺻﺮه را ﺑﺎ ﺻﺒﺮ و ﺛﺒﺎت ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮد .ﺗﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻓﺮا رﺳﯿﺪ و ﮐﻮه و دره ﭘﺮ از ﺑﺮف ﺷﺪ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﻣﺼﯿﺒﺖ اھﺎﻟﯽ
ﺷﮫﺮ ﻣﺤﺼﻮر ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ .در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم ﺣﮑﻤﺮان ﻏﺮﻧﺎﻃﻪ )اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ( روزی
ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ آﻣﺪ و اﻇﮫﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﻮدی ﺧﻮارﺑﺎر ﺟﺰ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ،ﮐﺎﻓﯽ
ﻧﯿﺴﺖ.
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ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم

ﺣﺎﻟﺖ ﯾﺄس ﺑﻪ دلھﺎی ﻟﺸﮑﺮ و ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم راه ﯾﺎﻓﺘﻪ ،و دﻓﺎع ﺑﯿﮫﻮده اﺳﺖ .وﻟﯽ
ﻣﻮﺳﯽ ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل اﻋﺘﺮاض ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ دﻓﺎع از ﺷﮫﺮ اﻣﺮی ﻣﻤﮑﻦ و واﺟﺐ اﺳﺖ ،و
روح ﺗﺎزهای در ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن و رؤﺳﺎ دﻣﯿﺪ .اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﯿﺰ ﺗﺴﻠﯿﻢ آن ﺟﻨﺒﺶ روﺣﯽ
ﺷﺪ ،و دﻓﺎع از ﺷﮫﺮ را ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن واﮔﺬار ﻧﻤﻮد .ﻣﻮﺳﯽ ھﻢ ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ
ﺳﻮارﮔﺎن را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺖ.
از ﺟﻤﻠﻪ ھﻤﻔﮑﺮان او ﻧﻌﯿﻢ ﺑﻦ رﺿﻮان و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﺋﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ھﺮدو از دﻻوران
ﻋﺼﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ .ﻣﻮﺳﯽ دﺳﺘﻮر داد دروازهھﺎی ﺷﮫﺮ را ﺑﮕﺸﺎﯾﻨﺪ و ﺳﻮارﮔﺎن ﺧﻮد
را ﺷﺒﺎﻧﻪ روز در ﻣﻘﺎﺑﻞ آنھﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل آﻣﺎدهﺑﺎش ﻧﮕﺎه داﺷﺖ.
ھﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺳﺘﻮﻧﯽ از ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﺎ ﯾﮏ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ھﻢزدن ﺑﺎ
ﺳﻮاران ﺧﻮد ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ھﺠﻮم ﻣﯽﺑﺮد و ﺿﺮﺑﺎت ﺧﻮد را وارد ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ ،و ﺻﻔﻮف
ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن را ﻣﺘﻼﺷﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮد .او ﺑﻪ ﺳﻮاران ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﺟﺎﺋﯽ ﺟﺰ ھﻤﯿﻦ زﻣﯿﻦ ﮐﻪ
در آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،وﻗﺘﯽ آن را ھﻢ از دﺳﺖ دادﯾﻢ ﻧﺎم و وﻃﻦ
ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﯾﻢ«.
در آﺧﺮ ﻓﺮدﯾﻨﺎﻧﺪ ﭘﻨﺠﻢ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ دﯾﻮارھﺎی ﺷﮫﺮ ﯾﻮرش ﺑﺮد.
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﯿﺰ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ و ﻣﻮﺳﯽ در رأس آنھﺎ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت
آنھﺎ ﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ .ﻣﯿﺎن دو ﻃﺮف در دﺷﺖ واﻗﻊ در ﺑﯿﺮون ﻏﺮﻧﺎﻃﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭘﯿﮑﺎر ﻣﮫﻢ
ﻣﺤﻠﯽ درﮔﺮﻓﺖ .ﺳﻮارﮔﺎن و در رأس آنھﺎ ﻣﻮﺳﯽ ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل روح ﺟﻨﮓ ﺑﻮدﻧﺪ
اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﺎرد ﭘﺎدﺷﺎھﯽ را رھﺒﺮی ﻣﯽﮐﺮد .ﺟﻨﮓ ﭼﻨﺎن ﭘﯽﮔﯿﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ھﺮ وﺟﺐ زﻣﯿﻦ
از ﺧﻮن دو ﻃﺮف رﻧﮕﯿﻦ ﮔﺸﺖ.
ﭘﯿﺎدﮔﺎن ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﻤﯽﺷﺪ ﺑﻪ آنھﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮد .آنھﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ
ﻣﺘﻼﺷﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮف و آن ﻃﺮف ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ.
ﺳﻮاران ﮔﺎرد ﺷﺎھﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﮐﺮدﮔﯽ ﺧﻮد اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻧﯿﺰ از آنھﺎ ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﻮده و ﺗﺎ
دروازهھﺎی ﺷﮫﺮ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻮﺳﯽ ﺑﯿﮫﻮده ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﺎن را ﮔﺮد آورد و
ﺑﺮای دﻓﺎع از وﻃﻦ و زﻧﺎن و آﻧﭽﻪ در ﻧﺰد آنھﺎ ﻣﻘﺪس ﺑﻮد ،ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪ.
او ﺧﻮد را در وﺳﻂ ﻣﯿﺪان ﺑﺎ ﺳﻮاران ﻓﺪاﮐﺎر ﺧﻮد ﮐﻪ ﺗﻌﺪادﺷﺎن ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،و
ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺠﺮوح ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﻨﮫﺎ دﯾﺪ .در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم ﺑﺎ ﺧﺸﻢ و ﯾﺄس ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺷﮫﺮ
ﺑﺎزﮔﺮدد.
ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دروازهھﺎی ﺷﮫﺮ را ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺴﺘﻨﺪ ،و ﺑﺎ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﭘﻨﺎه ﺑﻪ

ﺳﻘﻮط ﻏﺮﻧﺎﻃﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺳﻼم در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ
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دﯾﻮارھﺎی آن ﺑﺮدﻧﺪ .ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ھﻢ ﻋﺰم ﺧﻮد را ﺑﺮای اداﻣﻪ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺷﮫﺮ ﺟﺰم ﮐﺮدﻧﺪ ،و
ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺳﺎﺋﻞ ﺣﻠﻘﻪی ﻣﺤﺎﺻﺮه را ﺗﻨﮓ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻋﻼﺋﻖ و ارﺗﺒﺎط آن را ﺑﺎ ﺧﺎرج ﻗﻄﻊ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در داﺧﻞ ﺷﮫﺮ ﺑﺎ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﯾﺄس و ﺑﯿﻤﺎری دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ
آﻧﮑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﯾﺄس ﺑﺮ ھﻤﮕﯽ ﭼﯿﺮه ﺷﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺠﻠﺴﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن ﺳﭙﺎه و ﻓﻘﮫﺎء و اﻋﯿﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ داد و ﺣﻀﺎر در
ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺰرگ »اﻟﺤﻤﺮاء« در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﺛﺎر ﯾﺄس در ﭼﮫﺮهﺷﺎن ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﺪ ﮔﺮد آﻣﺪﻧﺪ..
اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ﺑﺮای آنھﺎ ﺷﺮح داد ﮐﻪ وﺿﻊ ﺷﮫﺮ از ﻟﺤﺎظ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ و
ﺧﻄﺮی ﮐﻪ ﻣﺮدم در ﺟﻠﻮ دارﻧﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ.
ﺣﺎﺿﺮان ھﻢ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻣﺼﺎﺋﺐ دﻓﺎع از ﺷﮫﺮ را
ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،و آنھﺎ ﺟﺰ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﯾﺎ ﻣﺮگ ﭼﺎره ﻧﺪارﻧﺪ .از اﯾﻦ رو ھﻤﮕﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
وﻟﯽ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﻐﺴﺎن ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﺋﯽ در ﻣﻘﺎم اﻋﺘﺮاض ﺑﺮآﻣﺪ و ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل ﺧﻮاﺳﺖ
ﺗﺎ ﺑﺮای آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎر اﻣﯿﺪ و ﺷﻮر و ﺷﻮق را ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮﯾﺶ در ﮐﺎﻟﺒﺪ آﻧﺎن ﺑﯿﺪار ﻧﮕﺎه
دارد.
از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﺑﻮد» :ھﻨﻮز وﻗﺘﯽ ﺳﺨﻦﮔﻔﺘﻦ از ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺮﺳﯿﺪه
اﺳﺖ .ﻣﺎ ھﻤﻪ ﺟﮫﺎت ﮐﺎر را از دﺳﺖ ﻧﺪادهاﯾﻢ .ﺑﻞ ﻣﺎ ھﻨﻮز ﻣﻮردی دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر اﺗﻔﺎق
ﻣﯿﺎﻓﺘﺪ ﺑﺪان وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻌﺠﺰهای روی ﻣﯽدھﺪ ،و آن ھﻢ ﺷﺠﺎﻋﺖ ﻣﺎﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدم
اﺳﻠﺤﻪ داد و ھﻤﮕﯽ ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻔﺮ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﺑﺠﻨﮕﯿﻢ .ﺑﺮای ﻣﻦ از اﯾﻨﮑﻪ در ﺷﻤﺎر
ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﻏﺮﻧﺎﻃﻪ درآﯾﻢ ،ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﺰو ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ ﺷﺎھﺪ ﺗﺴﻠﯿﻢ آن ﺑﺎﺷﻨﺪ«.
وﻟﯽ ﺳﺨﻨﺎن او در آن ﻧﻮﺑﺖ ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﻧﺸﺪ .او ﻣﺮداﻧﯽ را ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ
آرزوی زﻧﺪﮔﯽ در دل آنھﺎ ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ ،و ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﺷﻮری در اﯾﺸﺎن ﻓﺮوﮐﺶ ﮐﺮده و
ﺣﺎﻟﺖ ﯾﺄس ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ آنھﺎ دﺳﺖ داده ﺑﻮد ،و دﯾﮕﺮ اﻋﺘﻨﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﺑﺰرﮔﺎن
ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ.
زﯾﺮا اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻏﺮﻧﺎﻃﻪ ﮔﻮش ﺑﻪ رأی ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻓﺮا داد و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ
ﮔﺮﻓﺖ ،و اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ را ﺑﻪ ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﺼﺎرا ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺑﺎ وی در ﺑﺎره ﺷﺮوط
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﺪ.
ﻓﺮدﯾﻨﺎﻧﺪ ،ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺎ ﻣﺴﺮت او را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .ﺳﺮاﺳﺮ ﻏﺮﻧﺎﻃﻪ ﺑﻪ ھﯿﺠﺎن آﻣﺪ .وزﯾﺮ ﺑﺮﮔﺸﺖ
و آﺧﺮﯾﻦ ﺷﺮوﻃﯽ را ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﺼﺎرا ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد آورد .ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ :ﺟﻨﮓ ﻣﯿﺎن دو ﻓﺮﻗﻪ ﺗﺎ
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ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم

ھﻔﺘﺎد روز ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،و اﮔﺮ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﮐﻤﮑﯽ از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﻪ آنھﺎ
ﻧﺮﺳﯿﺪ ،آنھﺎ ﻏﺮﻧﺎﻃﻪ را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﺼﺎرا درآﯾﻨﺪ .ﺗﻤﺎم اﺳﯿﺮان
ﻧﺼﺎرا و ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﺪون ﻓﺪﯾﻪ آزاد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ﻟﺤﺎظ ﺟﺎن و ﻣﺎل و ﻧﺎﻣﻮس اﯾﻤﻦ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد ،و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺣﮑﺎم دﯾﻨﯽ
و ﻗﻀﺎوت ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ آزادی ﺷﻌﺎﺋﺮ ﻣﺬھﺒﯽ ﺧﻮد از ﻗﺒﯿﻞ ﻧﻤﺎز و روزه و اذان و
ﻏﯿﺮه را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻨﺪ .اﺣﺘﺮام ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ھﯿﭻ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ وارد
ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﻣﻨﺎزل ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺷﻮد.
ﺣﺎﮐﻢ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﯾﺎ ﯾﮫﻮدی ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﺷﻮد .ﺗﺎ ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﺎدﺷﺎه
ﻣﺴﯿﺤﯽ ﮐﺸﺘﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﯽﮔﺬارد ﺗﺎ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﻓﺮﯾﻘﺎ ﮐﻮچ ﮐﻨﻨﺪ.
ھﯿﭻ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ را ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺤﯽﺷﺪن ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ .و ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎپ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮوط ﻣﻮاﻓﻘﺖ
ﮐﻨﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻏﺮﻧﺎﻃﻪ را ﺑﻪ ﻗﺼﺪ »ﺑﺸﺮات« ﺗﺮک ﮔﻮﯾﺪ و در
آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮد .و ﻏﺮﻧﺎﻃﻪ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻧﻔﺮ از اﻋﯿﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻠﻮص و اﻧﻘﯿﺎد ﺑﻪ ﻧﺰد
ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺴﯿﺤﯽ ﮔﺴﯿﻞ دارد) .(١
اﯾﻦ ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺮوﻃﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺴﻠﯿﻢ »ﻏﺮﻧﺎﻃﻪ« ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﺪون ﺷﮏ
ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ راه ﻣﻤﮑﻦ در آن ﻟﺤﻈﻪ ﺣﺴﺎس ﺑﺮای ﺣﺼﻮل ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻮد ،اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﻧﺼﺎرا در
ﭘﯿﻤﺎن ﺧﻮد ﺧﻠﻮص ﻧﺸﺎن ﻣﯽدادﻧﺪ! وﻟﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ دﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎنھﺎ ھﻤﮕﯽ ﻓﺮﯾﺐ و
ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﻮد .و ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮐﻪ از ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻏﺮﻧﺎﻃﻪ ﮔﺬﺷﺖ ،ھﻤﻪ ﻧﻘﺾ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﻐﺴﺎن در ﺟﻠﺴﻪای ﮐﻪ رؤﺳﺎ در ﻟﺤﻈﻪ ﺣﺴﺎس
ﺗﺸﮑﯿﻞ داده ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﺮوط ﺗﺴﻠﯿﻢ را اﻣﻀﺎء ﮐﻨﻨﺪ ،ودوﻟﺖ و ﻣﻠﺖ ﺧﻮد را ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ
ﻣﺤﻮ و ﻧﺎﺑﻮدی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﻪ زﺑﺎن آورد.
در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﻀﺎر ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺟﻠﻮ ﮔﺮﯾﻪ و ﻧﺎﻟﻪی ﺧﻮد را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .وﻟﯽ
ﻣﻮﺳﯽ ھﻤﭽﻨﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﺎﮐﺖ ﺑﻮد ،و ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺣﻀﺎر ﮔﻔﺖ» :ای ﺑﺰرﮔﺎن! ﺷﯿﻮن ﮐﺎر
زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ ،ﻣﺎ ﻣﺮد ھﺴﺘﯿﻢ و دلھﺎﺋﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای رﯾﺨﺘﻦ اﺷﮏ ﺧﻠﻖ
ﻧﺸﺪه ،ﺑﻞ ﺑﺮای رﯾﺨﺘﻦ ﺧﻮن آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻦ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﻠﺖ ﭼﻨﺎن روﺣﯿﻪی ﺧﻮد را ﺑﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ
ﻏﺮﻧﺎﻃﻪ را ﻧﺠﺎت دھﯿﻢ .وﻟﯽ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﺑﺮای اﺷﺨﺎص ﺑﺰرگ ھﺴﺖ و آن ھﻢ ﻣﺮگ
 -١اﺧﺒﺎر اﻟﻌﺼﺮ ص  ،۵۰ – ۴۸ﻧﻔﺢ اﻟﻄﯿﺐ ،ج  ،۲ص  . ۶۱۶ﻣﺎ در ﮐﺘﺎب »ﻧﮫﺎﯾﺔ اﻻﻧﺪﻟﺲ و ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﺮب
اﻟﻤﺘﻨﺼﺮﯾﻦ« ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺷﺮوط را از روی ﻧﺴﺨﻪ ﮐﺎﺳﺘﯿﻠﯽ آورده اﯾﻢ.

ﺳﻘﻮط ﻏﺮﻧﺎﻃﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺳﻼم در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ
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ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪاﻧﻪ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑﮕﺬارﯾﺪ در ﺣﺎل دﻓﺎع از آزادی و اﻧﺘﻘﺎم از ﻣﺼﺎﺋﺐ ﻏﺮﻧﺎﻃﻪ ﺟﺎن
ﺑﺪھﯿﻢ .ﻋﻨﻘﺮﯾﺐ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را از زﻧﺠﯿﺮ ﺑﯿﺪاد دﺷﻤﻦ ﻓﺎﺗﺢ آزاد ﺧﻮاھﺪ
ﺳﺎﺧﺖ .اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻗﺒﺮی ﺑﯿﺎﺑﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﺨﻮانھﺎﯾﺶ را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ،وﻟﯽ آﺳﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ
او را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ﻣﻌﺪوم ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺧﺪا ﻧﮑﻨﺪ روزی ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ اﺷﺮاف ﻏﺮﻧﺎﻃﻪ ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ در
راه دﻓﺎع از آن ﺟﺎن ﺑﺪھﻨﺪ«.
ﺳﭙﺲ ﻣﻮﺳﯽ ﺳﺎﮐﺖ ﻣﺎﻧﺪ ،و ﺳﮑﻮت ﻣﺮگ ﺑﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎ ﺷﺪ .اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻧﮕﺎه
ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ ،و دﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﯾﺄس ﺑﺮ ھﻤﻪ ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ھﺮﮔﻮﻧﻪ
ﺣﻤﺎﺳﻪای در آن دلھﺎی ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻓﺮوﮐﺶ ﮐﺮده اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺎد زد اﻟﻠﻪ اﮐﺒﺮ ،ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﻟﻠﻪ ،ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ وﻻ ّ
راد ﻟﻘﻀﺎء
اﻟﻠﻪ )ﭼﯿﺰی ﺟﻠﻮ ﻣﺸﯿﺖ اﻟﮫﯽ را ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد( .ﺧﺪا ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﺪﺑﺨﺖ ﺑﺎﺷﻢ و
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻦ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮود! ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺰرﮔﺎن ھﻢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻓﺮﯾﺎد زدﻧﺪ» :اﻟﻠﻪ
اﮐﺒﺮ« آری ،ﭼﯿﺰی ﺟﻠﻮ ﻣﺸﯿﺖ اﻟﮫﯽ را ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد! ھﻤﮕﯽ ﺗﮑﺮار ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻘﻮط آنھﺎ را
ﺧﺪا ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺸﻮد ،و ھﯿﭻ راه ﻓﺮاری ھﻢ از ارادهی اﻟﮫﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺷﺮوط
ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﺼﺎرا ھﻢ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.
وﻗﺘﯽ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﻐﺴﺎن دﯾﺪ ﮐﻪ آنھﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺮوط ﺗﺴﻠﯿﻢ را اﻣﻀﺎء ﮐﻨﻨﺪ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﺎ ﺧﺸﻢ ﻓﺮﯾﺎد زد :ﺧﻮد را ﻓﺮﯾﺐ ﻧﺪھﯿﺪ و ﮔﻤﺎن ﻧﺒﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﻪ
وﻋﺪهی ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﺷﮫﺎﻣﺖ ﭘﺎدﺷﺎه اﯾﺸﺎن ﻣﮑﻨﯿﺪ.
ﻣﺮگ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﻢ؛ زﯾﺮا در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ ﺗﺎراج و ﻧﺎﺑﻮدی ﺷﮫﺮ
ﻣﺎ و آﻟﻮدهﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻣﺎ و ﺧﺮاﺑﯽ ﺧﺎﻧﻪھﺎی ﻣﺎ و ﺑﯽاﺣﺘﺮاﻣﯽ ﺑﻪ زﻧﺎن ﻣﺎﺳﺖ ،در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ و ﺗﻌﺼﺐ وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ و ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪھﺎ و زﻧﺠﯿﺮھﺎ و زﻧﺪانھﺎ و ﮐﺸﺘﻦ و
ﺳﻮزاﻧﺪان ﻣﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﻗﺮار دارد.
اﯾﻦھﺎ ﻣﺼﺎﺋﺐ و ﻣﻈﺎﻟﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻨﻘﺮﯾﺐ ﺧﻮاھﯿﻢ دﯾﺪ ،و اﯾﻦھﺎ اﻣﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪ
اﻗﻞ اﯾﻦ ﻧﻔﻮس ﺿﻌﯿﻒ ﮐﻪ از ﻣﺮگ ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪاﻧﻪ ﻣﯽﺗﺮﺳﻨﺪ ،ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ» .اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺪا
ھﺮﮔﺰ آن را ﻧﺨﻮاھﻢ دﯾﺪ«.
ﺳﭙﺲ ﻣﺠﻠﺲ را ﺗﺮک ﮔﻔﺖ ،و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻏﻤﮕﯿﻦ ﺑﻮد ﺣﯿﺎط »ﺑﮫﻮاﻻﺳﻮد«
را ﭘﯿﻤﻮد و ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ اﻋﺘﻨﺎ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﮑﻨﺪ ﯾﺎ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺑﻪ راه روھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ
)اﻟﺤﻤﺮاء( آﻣﺪ ،و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪاش ﺑﺎزﮔﺸﺖ .در ﺧﺎﻧﻪ ﺳﻼح ﭘﻮﺷﯿﺪ و ﺳﻮار اﺳﺐ
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ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم

ﻣﺤﺒﻮب ﺧﻮد ﺷﺪ ،و ﭘﺲ از ﭘﯿﻤﻮدن ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎی ﻏﺮﻧﺎﻃﻪ از دروازه »اﻟﻨﺒﯿﺮه« ﺧﺎرج ﺷﺪ.
دﯾﮕﺮ ﻧﻪ ﮐﺴﯽ او را دﯾﺪ و ﻧﻪ ﺑﻌﺪ از آن ﺧﺒﺮی از وی ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ.
) (١
اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮارﯾﺦ ﻋﺮﺑﯽ از ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻏﺴﺎن ﺧﺒﺮ ﻣﯽدھﺪ ،
وﻟﯽ ﯾﮏ ﻣﻮرخ ﻗﺪﯾﻤﯽ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳﻘﻒ »اﻧﺘﻮﻧﯿﻮ اﺟﺎ ﭘﯿﺪا« ﭘﺮﺗﻮی ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ او
اﻓﮑﻨﺪه و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺳﺘﻮﻧﯽ از ﺳﻮارﮔﺎن اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﺋﯽ در ﺣﺪود ﭘﺎﻧﺰده ﻧﻔﺮ در ھﻤﺎن وﻗﺖ
ﺷﺐ از ﮐﻨﺎر ﻧﮫﺮ »ﺷﻨﯿﻞ« ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ.
آنھﺎ در روﺷﻨﯽ ﺷﻔﻖ ﺳﻮار ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ و از ﺳﺮ ﺗﺎ ﻗﺪم ﻏﺮق در
ﺳﻼح اﺳﺖ .ﮐﻼه ﺧﻮد ﭘﻮﺷﯿﺪه و ﻧﯿﺰه ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،و اﺳﺐ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪش ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺧﻮدش در ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺎ ﺻﻼﺑﺖ ﻓﺮو رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﻮاران اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﺋﯽ از وی ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ اﯾﺴﺖ
ﮐﻨﺪ و ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .وﻟﯽ ﺳﻮار ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺟﻮاﺑﯽ ﺑﻪ آنھﺎ ﻧﺪاد.
ﺳﭙﺲ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آنھﺎ اﻓﮑﻨﺪ و ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن را ﺑﺎ ﻧﯿﺰه از روی زﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﻪ
زﻣﯿﻦ اﻓﮑﻨﺪ .آﻧﮕﺎه ﺑﻘﯿﻪ را ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار داد .ﺿﺮﺑﺎت وی ﺧﻮﻧﯿﻦ و ﮐﺎری ﺑﻮد .ﮔﻮﺋﯽ
او اھﻤﯿﺖ ﺑﻪ زﺧﻢھﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻣﯽداﺷﺖ ﻧﻤﯽداد ،و ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮﮔﺮدد ،ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﮑﺸﺪ
و ﺧﻮن ﺑﺮﯾﺰد .ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ وی ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎم ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪ ،و اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺗﺎ از
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﯿﺮوزی ﺧﻮد ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪ ﮔﺮدد.
ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ وی ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﺳﻮاران ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﺑﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از آنھﺎ را ﺗﻠﻒ
ﮐﺮد .وﻟﯽ ﺧﻮد او در آﺧﺮ ﺟﺮاﺣﺖ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﺑﺮداﺷﺖ ،و ﺑﺎ ﯾﮏ ﺿﺮﺑﺖ دﯾﮕﺮ از اﺳﺐ ﺑﻪ
زﯾﺮ اﻓﺘﺎد او ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺎن دھﺪ روی دو زاﻧﻮ ﻧﺸﺴﺖ و ﺧﻨﺠﺮ ﮐﺸﯿﺪ و از ﺧﻮد دﻓﺎع
ﮐﺮد ،وﻟﯽ ﭼﻮن دﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﯾﺶ ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ دﺷﻤﻦ اﺳﯿﺮ
ﮔﺮدد ،ﺑﺎ ﺟﮫﺶ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آب ﻧﮫﺮ اﻓﮑﻨﺪ و در دم ﺑﺮ اﺛﺮ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺳﻼﺣﺶ ﺑﻪ
اﻋﻤﺎق ﻧﮫﺮ ﻓﺮو رﻓﺖ.
رواﯾﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺳﻮار ﺟﻨﮕﺠﻮ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﻐﺴﺎن ﺑﻮد ،و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
ﺑﺮﺧﯽ از اﻋﺮاب ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﺋﯽھﺎ ﺑﻮدﻧﺪ اﺳﺐ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه او را
ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ .اﯾﻦ رواﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻄﻠﺐ
ھﻤﭽﻨﺎن ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ) .(٢
 -١اﯾﻦ ھﻤﺎن رواﯾﺖ ﮐﻨﺪی اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺎدر ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺮوف ﻋﺮﺑﯽ از آن ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ج  ،۳ص
.(۳۹۴
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ﺳﻘﻮط ﻏﺮﻧﺎﻃﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺳﻼم در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ
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ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻏﺮﻧﺎﻃﻪ ﺳﻘﻮط ﮐﺮد و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪ )ﺻﻔﺮ  ۸۹۷ھـ  -دﺳﺎﻣﺒﺮ  ۱۴۹۱م( در
روز دوم رﺑﯿﻊ اﻻول ﺳﺎل  ۸۹۷ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن وارد ﻏﺮﻧﺎﻃﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ﮐﺎخ اﻟﺤﻤﺮاء و ﺑﻘﯿﻪ ﮐﺎخھﺎ
و دژھﺎی آن را اﺷﻐﺎل ﮐﺮدﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﺻﻠﯿﺐ و ﭘﺮﭼﻢ ﯾﻌﻘﻮب ﻣﻘﺪس را در ﺑﺎﻻی »ﺑﺮج
اﻟﺤﺮاﺳﻪ« ﻣﺮﺗﻔﻊﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮجھﺎی آن ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻨﺪ .ﭘﺮﭼﻢ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ در ﺑﺎﻻی ﻗﻠﻤﺮو اﺳﻼم
ﺑﺎﻻ رﻓﺖ و دوﻟﺖ اﺳﻼم در اﻧﺪﻟﺲ ﺑﻪ اﻧﺘﮫﺎ رﺳﯿﺪ ،و آن ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺖ و ﺟﺎوﯾﺪان از
ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم در ھﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺷﺪ! و آن ﺗﻤﺪن درﺧﺸﺎن اﻧﺪﻟﺲ و ادﺑﯿﺎت و ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن و
ھﻤﻪ آن ﻣﯿﺮاث درﺧﺸﺎن ﺑﻪ ﮐﻠﯽ از ﻣﯿﺎن رﻓﺖ.
اﯾﻦ ﺑﻮد ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺗﺄﺛﺮاﻧﮕﯿﺰ و ﮔﺮﯾﻪآور ﻏﺮﻧﺎﻃﻪ ،و اﯾﻦ ﺑﻮد داﺳﺘﺎن ﻗﮫﺮﻣﺎن آن ﻣﻮﺳﯽ
ﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﻐﺴﺎن .داﺳﺘﺎن ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ دﻻوری و زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ
ﻓﺪاﮐﺎری و ﺧﻠﻮص و ﺟﺎنﺑﺎزی و ﺷﮫﺎﻣﺖ ﺑﻮد.
اﮔﺮ اﻓﺴﺎﻧﻪھﺎی اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﺋﯽ ﺳﯿﺪ ﮐﻤﭙﯿﺎدور را ﻧﻤﻮﻧﻪای ﺑﺮای ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﯽ و دﻻوری
ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آورده اﺳﺖ ،و او را ﻗﮫﺮﻣﺎن ﻣﻠﯽ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻣﯽداﻧﺪ ،ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺗﺄﺛﺮاﻧﮕﯿﺰ
ﻗﮫﺮﻣﺎن ﻏﺮﻧﺎﻃﯽ و ﻣﻘﺎم واﻻی او ﻃﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺑﺎﯾﺪ او را ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﯽ اﺳﻼم داﻧﺴﺖ ،و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺟﮫﺖ او ﻗﮫﺮﻣﺎن ﻣﻠﯽ اﻧﺪﻟﺲ ﻧﯿﺰ ھﺴﺖ.

ﭘﯿﮑﺎر اﻟﻘﺼﺮ
ﯾﺎ
ﺟﻨﮓ وادی اﻟﻤﺨﺎزن
ﻧﺒﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺷﻤﺎل اﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﭘﺮﺗﻘﺎل
) ٩٨٦ھـ  ١٥٧٨ -م(

ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﺎدم ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻗﺮن ﻣﯿﺎن اﺳﭙﺎﻧﯿﺎی اﺳﻼﻣﯽ و اﺳﭙﺎﻧﯿﺎی
ﻣﺴﯿﺤﯽ درﮔﯿﺮ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﻄﻌﯽ رﺳﯿﺪ ،و ﺑﺎ ﺳﻘﻮط »ﻏﺮﻧﺎﻃﻪ« آﺧﺮﯾﻦ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ
اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ »ﻓﺮدﯾﻨﺎﻧﺪ« و »اﯾﺰاﺑﯿﻼ« در آﻏﺎز ﺳﺎل  ۱۴۹۲م ،دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ در اﻧﺪﻟﺲ
ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪاﻧﻪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ،ﺑﻌﺪ از ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮابھﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﺧﻮد ،ﻣﺘﻮﺟﻪ
اﻓﻖھﺎی دﯾﮕﺮی از ﻓﺘﺢ و ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺧﺎرج ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺷﺪ.
اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ در ھﻤﺎن ﺳﺎل ﮐﻪ ﻏﺮﻧﺎﻃﻪ ﺳﻘﻮط ﮐﺮد ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻋﺎﻟﻢ ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ
ﮐﻮﻟﻮﻣﭙﺲ ﮐﺸﻒ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻈﯿﻤﯽ از اﻗﻄﺎر و ﺟﺰاﺋﺮ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺎ ﮐﺸﻒ ﻋﺎﻟﻢ
ﺟﺪﯾﺪ ﺛﺮوت ﺑﯽﺣﺴﺎب آن ﺑﻪ ﺳﻮی اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﻌﻤﺖ ﭘﺮداﻣﻨﻪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ را ﻗﺎﻧﻊ
ﻧﺴﺎﺧﺖ و در آﻧﺠﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﮑﺮد؛ زﯾﺮا ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪای ﻧﮫﺎﺋﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از آن
روﻣﯽھﺎ و وﻧﺪالھﺎ ﺑﻪ آن ﻧﻈﺮ دوﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .و آن اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﮐﺮاﻧﻪ دﯾﮕﺮ ھﻢ
ﮔﺴﺘﺮش دھﺪ ،و اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺖ روش اﺳﺘﻌﻤﺎری روم را در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻏﺮﺑﯽ ﺷﻤﺎل اﻓﺮﯾﻘﺎ
ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ.
ﻋﻼوه ،اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ در اﯾﻦ ﻣﯿﺪان اﻧﺪﮐﯽ از ھﻤﺴﺎﯾﻪ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺧﻮد )ﭘﺮﺗﻘﺎل( در
ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد؛ زﯾﺮا اﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺗﺎزه ﮐﺎر ﺑﻌﺪ از زوال ﻗﺪرت »ﻣﻮﺣﺪﯾﻦ«
ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﻗﺮن ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﭘﺎﯾﮕﺎهھﺎی اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﺎﻟﺖ ﻏﺮﺑﯽ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ
ﺧﺎﺗﻤﻪ دھﺪ.
ﭘﺮﺗﻘﺎﻟﯿﺎن در ﺳﺎل  ۱۱۴۷م ﻧﺨﺴﺖ »اﺷﺒﻮﻧﻪ« ﯾﺎ »ﻟﺸﺒﻮﻧﻪ« ﻟﯿﺴﺒﻮن را ﻣﺘﺼﺮف ﺷﺪ ،و
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺑﺮ »ﺷﻨﺘﺮﯾﻦ« و »ﯾﺎﺑﺮه« ﺳﭙﺲ »ﺷﻠﺐ« و »ﺷﻨﺘﻤﺮﯾﻪ« در ﻏﺮب ،دﺳﺖ
ﯾﺎﻓﺖ.
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ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم

ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ھﻨﻮز ﻗﺮن ﺳﯿﺰدھﻢ ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ﻧﯿﻤﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺮﺗﻘﺎل ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻧﮫﺎﺋﯽ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻏﺮﺑﯽ از ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ،ﭘﺎﯾﺎن داد ،و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺖ ،ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓھﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎری دﺳﺖ ﯾﺎزد .اﯾﻦ در ﻣﻮﻗﻌﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
ھﻤﺴﺎﯾﻪ ﺑﺰرگ وی ،اﺳﭙﺎﻧﯿﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻣﺪت دو ﻗﺮن آﺧﺮ را ﺳﺮﮔﺮم ﮐﺸﻤﮑﺶ ﺑﺎ
اﺳﭙﺎﻧﯿﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد ،و ﻓﻘﻂ ﺗﺎ اواﺧﺮ ﻗﺮن ﭘﺎﻧﺰدھﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ از آن ﻓﺮاﻏﺖ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺟﮫﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﭘﺮﺗﻘﺎل از اواﺋﻞ ﻗﺮن ﭘﺎﻧﺰدھﻢ وارد اﯾﻦ ﻣﯿﺪان
ﻣﯽﺷﻮد .در ﺳﺎل  ۱۳۱۵م ) ۸۰۸ھـ( ﯾﻮﺣﻨﺎ اول ﭘﺎدﺷﺎه ﭘﺮﺗﻘﺎل ﻃﺒﻖ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺳﻠﻄﺎن اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﻐﺮب )ﺷﻤﺎل اﻓﺮﯾﻘﺎ( ﺑﺴﺖ .ﭘﺮﺗﻘﺎﻟﯽھﺎ
»ﺳﺒﺘﻪ« را ﺑﻌﺪ از ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ،ﻣﺘﺼﺮف ﺷﺪﻧﺪ ،و ﻣﺴﺠﺪ
ﺟﺎﻣﻊ آن را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﮐﺮدﻧﺪ.
از ﺳﺎل  ۷۱۱ﻣﯿﻼدی ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮ »ﺳﺒﺘﻪ« دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﺮز ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺳﻘﻮط ﮐﻨﺪ .اﺳﺘﯿﻼی ﭘﺮﺗﻘﺎﻟﯽھﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﮫﺮ ،ﺳﺮآﻏﺎز
ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺣﻤﻼت ﺗﺠﺎوزﮐﺎراﻧﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎری آنھﺎ ﺑﺮ ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﯽ ﺷﻤﺎل اﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﭘﺮﺗﻘﺎﻟﯽھﺎ ﺑﺎ ﺣﻤﻼت درﯾﺎﺋﯽ و اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ اﺑﺘﮑﺎر ھﻨﺮی ﻣﺸﮫﻮر ﺑﻪ درﯾﺎﻧﻮرد ﭘﺴﺮ
ﯾﻮﺣﻨﺎ اول ﭘﺎدﺷﺎه ﭘﺮﺗﻘﺎل ﺧﻮد را ﺑﺮای آن ﻣﮫﯿﺎ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه از ﺳﺎل  ۱۴۱۸م ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ھﯿﺌﺖ درﯾﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﯽ
ﺷﻤﺎل اﻓﺮﯾﻘﺎ و ﺟﺰاﺋﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ آن ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﻣﺎدﯾﺮا« و ﻏﯿﺮه را ﭘﯿﻤﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ
ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ﺳﺮآﻏﺎز ﮐﺸﻒ راه درﯾﺎﺋﯽ ھﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺗﻘﺎل ھﻢ ﺑﻮد.
در ﺳﺎل  ۱۴۶۴م ) ۸۶۹ھـ( ﭘﺮﺗﻘﺎﻟﯽھﺎ ﺑﺮ ﺣﺪود »ﻃﻨﺠﻪ« اﺳﺘﯿﻼ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .در ﺳﺎل
 (۸۷۶) ۱۴۷۱ﻣﺮز »اﺳﯿﻼ« را ﻧﯿﺰ ﻣﺘﺼﺮف ﺷﺪﻧﺪ ،و ھﻤﺎن وﻗﺖ از ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﺑﻪ
ﻃﺮف »ﺳﻮس« ﺳﺮازﯾﺮ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،و ﺑﺮ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻧﻘﺎط ﺣﺴﺎس آن دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.
در ﺳﺎل  ۱۵۰۲م ) ۹۰۷ھـ( ﭘﺮﺗﻘﺎﻟﯽھﺎ در ﻧﺰدﯾﮏ »ازﻣﻮر« ﭘﯿﺎده ﺷﺪﻧﺪ ،و ﺳﻪ ﺳﺎل
ﭘﺲ از آن ﻣﺮز »ﻋﺮأش« را ﺗﺼﺮف ﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﮕﺎه ﺑﻨﺪر »اﻗﺎدﯾﺮ« و »آﻟﻔﯽ« را در ﺳﺎل
 ۱۵۰۷اﺷﻐﺎل ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و در ﺳﺎل » ۱۵۱۳ازﻣﻮر« را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف آوردﻧﺪ .ﺳﭙﺲ در ﺳﺎل
 ۱۵۱۴از آﻧﺠﺎ ﮐﻮچ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﭘﺮﺗﻘﺎﻟﯽھﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮ ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﯽ
ﺷﻤﺎل اﻓﺮﯾﻘﺎ ﻣﺴﻠﻂ ﮔﺮدﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺣﻤﻼت ﺗﺠﺎوزﮐﺎراﻧﻪ ﭘﺮﺗﻘﺎل از اﻧﮕﯿﺰه ﺻﻠﯿﺒﯽﮔﺮی ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .اﻧﮕﯿﺰهای
ﮐﻪ در ﺟﻨﮓھﺎی ﭘﺮﺗﻘﺎل ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در اﯾﺎﻟﺖ ﻏﺮﺑﯽ اﻧﺪﻟﺲ )اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ( ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎ ﺑﻮد.

ﭘﯿﮑﺎر اﻟﻘﺼﺮ ﯾﺎ ﺟﻨﮓ وادی اﻟﻤﺨﺎزن ﻧﺒﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺷﻤﺎل اﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﺎ...
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ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﺮﺗﻘﺎل ﺑﻌﺪ از ﻓﺘﺢ ﻟﯿﺴﺒﻮن و ﺑﺎﯾﺮه و ﺷﻨﺘﺮﯾﻦ و ﻏﯿﺮه ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﻏﻠﺒﻪ ﯾﺎﺑﺪ و ﭘﺎﯾﮕﺎهھﺎی آنھﺎ را ﺑﺮﭼﯿﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺣﻤﻼت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻠﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ
آن ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﺮق ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﯽﻧﮫﺎد.
در ھﻤﺎن ھﻨﮕﺎم ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻐﺮﺑﯽھﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺮﺗﻘﺎﻟﯽھﺎ و ﺟﻨﮓ ﺑﺎ آنھﺎ
را ،ﺟﮫﺎد و ﻣﺒﺎرزه ﻣﻠﯽ و وﻃﻨﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ داﻧﺴﺖ .ﭘﯿﺮوزی ﭘﺮﺗﻘﺎﻟﯽھﺎ در اﯾﻦ ﺣﻤﻼت
ً
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻔﻮق اﺳﻠﺤﻪی ﺟﺪﯾﺪ آنھﺎ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺗﻮپ ﺑﻮد.
در اﯾﻦ اوﻗﺎت اﺳﭙﺎﻧﯿﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ ،ﺟﻨﮓھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺎﯾﺎن داده و
ﺑﺎ اﺳﺘﯿﻼی ﺑﺮ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻏﺮﻧﺎﻃﻪ آﺧﺮﯾﻦ دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﻧﺪﻟﺲ ،ﺑﻪ اﻧﺘﮫﺎ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد )۱۴۹۲
م(.
ھﻤﯿﻦ ﮐﻪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ از ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ اراﺿﯽ ﻣﻔﺘﻮﺣﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮد ،ﭼﺸﻢ ﺑﻪ
ﻓﺘﻮﺣﺎت ﭘﺮﺗﻘﺎﻟﯽھﺎ در ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﻐﺮب دوﺧﺖ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﺎوز زد.
ﮐﺎردﯾﻨﺎل ﺧﻤﻨﯿﺲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن او ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﻐﻠﻮب اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ را ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ،
اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﻤﻼت ﺻﻠﯿﺒﯽ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ،ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻣﻐﺮب را اﺷﻐﺎل ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ھﻤﺎن
ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺣﻤﻼت ﭘﺮﺗﻘﺎل ﮐﺮاﻧﻪھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻣﻐﺮب را اﺷﻐﺎل ﻧﻤﻮد.
اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﻗﺒﻞ از آن ﺣﻤﻼت ﺗﺠﺎوزﮐﺎراﻧﻪی ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺳﺘﯿﻼی ﺑﺮ ﺣﺪود »ﻣﻠﯿﻠﻪ«
ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﻐﺮب آﻏﺎز ﮐﺮده ﺑﻮد ) ۱۴۹۰م( .در ﺳﺎل  ۱۵۰۰ﺣﻤﻠﻪی اﺳﭙﺎﻧﯿﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ
ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺧﻮد ﮐﺎردﯾﻨﺎل ﺧﻤﻨﯿﺲ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻨﺪر ﻣﺮﺳﯽ اﻟﮑﺒﯿﺮ را ﺗﺮف ﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﺳﺎل
 ۱۵۰۹ﻧﯿﺰ ﺣﻤﻠﻪ ﺻﻠﯿﺒﯽ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ اﯾﻦ روﺣﺎﻧﯽ ﻣﺘﻌﺼﺐ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ
آن »وھﺮان« ﺑﺎ وﺿﻊ دردﻧﺎﮐﯽ از ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی و ﮐﺸﺘﺎر ﻣﺮدم ﻣﺴﻠﻤﺎن آﻧﺠﺎ ،ﺑﻪ ﺗﺼﺮف
اﯾﺸﺎن درآﻣﺪ.
در زﻣﺎن اﻣﭙﺮاﻃﻮر ﺷﺎرﻟﮑﺎن اھﺘﻤﺎم اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ در اﺳﺘﯿﻼ ﺑﺮ ﻣﺮزھﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻣﻐﺮب
ﻣﻀﺎﻋﻒ ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪهی آن از ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺠﺰا ﺷﺪ ،و ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی ﺿﻌﯿﻒ ﻣﺤﻠﯽ درآﻣﺪ .اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻣﯿﺎن اﻣﺮای اﯾﻦ ﻣﺮزھﺎ ﻓﺘﻨﻪ ﻣﯽاﻓﮑﻨﺪ
و آنھﺎ را ﺑﻪ ﺟﺎن ھﻢ ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ.
در ﺳﺎل  ۱۵۲۵ﺣﻔﺺ ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﻮﻧﺲ درﮔﺬﺷﺖ ،و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﺗﺨﺖ ﭘﺪر
ﺑﻪ ﮐﺸﻤﮑﺶ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .اﻣﯿﺮ اﻟﺒﺤﺮ ﺗﺮک ﺧﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮﺗﻮﻧﺲ ﻣﺴﻠﻂ ﺷﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ اﻣﯿﺮ ﻣﺨﻠﻮع اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺴﻦ از اﻣﭙﺮاﻃﻮر ﺷﺎرﻟﮑﺎن اﺳﺘﻤﺪاد ﻧﻤﻮد.
اﻣﭙﺮاﻃﻮر ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﻧﺲ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺧﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺷﺪ ،ﺗﻮﻧﺲ را ﺗﺮک
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ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم

ﮔﻮﯾﺪ .اﻣﯿﺮ ﺣﺴﻦ ھﻢ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﺑﻪ ﻧﺎم اﻣﭙﺮاﻃﻮر ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺮد و ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ او ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ ) (۱۵۳۵و اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﺋﯽھﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﻘﺎط ﺣﺴﺎس ﺗﻮﻧﺲ و ﺟﺰاﺋﺮ آن را
اﺷﻐﺎل ﮐﺮده ،و ﻣﺮز »ﺑﻮﻧﻪ« را ﺑﺮای ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎھﯽ اﺷﻐﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﺲ از آن در ﺳﺎل  ۱۵۴۱م اﻣﭙﺮاﻃﻮر ﺷﺎرﻟﮑﺎن در ﺻﺪد ﺑﺮآﻣﺪ ﮐﻪ ﻣﺮز
اﻟﺠﺰاﺋﺮ را اﺷﻐﺎل ﮐﻨﺪ .اﻟﺠﺰاﺋﺮ و ﻗﻠﻤﺮو آن از زﻣﺎن ﺧﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺗﺤﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺮﮐﺎن
درآﻣﺪه ﺑﻮد .از اﯾﻨﺮو اﻣﭙﺮاﻃﻮر ﻧﺎوﮔﺎن ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﺳﭙﺎه اﻧﺒﻮھﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﮔﺴﯿﻞ
داﺷﺖ .ﻣﯿﺎن اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﺋﯽھﺎ و ﻣﻐﺮﺑﯿﺎن ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺣﺴﻦ ﭘﺎﺷﺎ ﭘﺴﺮ ﺧﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺣﮑﻤﺮان
اﻟﺠﺰاﺋﺮ در درﯾﺎ و ﺧﺸﮑﯽ ﺟﻨﮕﯽ ﺳﮫﻤﮕﯿﻦ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی ﻧﺎوﮔﺎن
اﻣﭙﺮاﻃﻮر و ﻣﺘﻼﺷﯽﺷﺪن ﺳﭙﺎه او ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ.
اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﻨﺪرھﺎی »ﺳﺒﺘﻪ« و »ﻃﻨﺠﻪ« را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ از آﻏﺎز ﮐﺎر
ﻣﯽدﯾﺪ ﺗﺴﻠﻂ ﭘﺮﺗﻘﺎﻟﯽھﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ دو ﺑﻨﺪر ﮐﻪ در ﮐﺮاﻧﻪی دﯾﮕﺮ ﺗﻨﮕﻪ ﺟﺒﻞ اﻟﻄﺎرق ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺳﺮزﻣﯿﻦ او ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اوﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﺣﻖ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮ آنھﺎ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ .اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ در زﻣﺎن ﻓﻠﯿﭗ دوم ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ دﺳﺖ داد .ﭼﻮن اﯾﻦ
ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۵۷۰ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻨﮑﻪ وارث ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺨﺖ ﭘﺮﺗﻘﺎل
اﺳﺖ ،ﺑﺮ آن ﮐﺸﻮر دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ ،ھﻤﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ »ﺳﺒﺘﻪ« و »ﻃﻨﺠﻪ« را
ﻣﺘﺼﺮف ﺷﻮد و آنھﺎ را ﺿﻤﯿﻤﮥ ﻗﻠﻤﺮو اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﮐﻨﺪ.
ﺗﻤﺎم ﺗﺠﺎوزات اﺳﺘﻌﻤﺎری ﺑﺮ ﻣﺮزھﺎی ﻣﻐﺮب ﺑﻌﺪ از اﺿﻤﺤﻼل ﻗﻮای اﺳﭙﺎﻧﯿﺎی اﺳﻼﻣﯽ
و ﺳﻘﻮط آن ﺑﻪ دﺳﺖ ھﻤﺴﺎﯾﮕﺎﻧﺶ در ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﯾﻌﻨﯽ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ و ﭘﺮﺗﻘﺎل ،ﺑﻪ
وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ.
اﻧﺪﻟﺲ )اﺳﭙﺎﻧﯿﺎی اﺳﻼﻣﯽ( ھﻤﻮاره ﺳﭙﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻐﺮب را از ﺗﺠﺎوز اﺳﭙﺎﻧﯿﺎی
ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﺮد .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﭙﺮ ﻗﺪﯾﻤﯽ از ﻣﯿﺎن رﻓﺖ ،اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺑﻪ ﮐﺎر ﺳﺮ و
ﺻﻮرتدادن ﺗﺠﺎوز ﺧﻮد ،و ﺗﺤﻘﻖﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻣﻊ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮐﻪ ﭘﻨﮫﺎن ﻣﯽداﺷﺖ،
ﭘﺮداﺧﺖ .ﺗﺼﺎدﻣﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻗﺮن در ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﻣﯿﺎن اﺳﭙﺎﻧﯿﺎی اﺳﻼﻣﯽ و اﺳﭙﺎﻧﯿﺎی
ﻣﺴﯿﺤﯽ درﮔﯿﺮ ﺑﻮد ،و ﻣﻐﺮب در آن ﻧﻘﺶ ﻣﮫﻤﯽ داﺷﺖ ،از ﺻﺤﻨﻪ ﻗﺪﯾﻢ ﺧﻮد داﺧﻞ ﺷﺒﻪ
ﺟﺰﯾﺮه اﯾﺒﺮی ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ دﯾﮕﺮ درﯾﺎ و ﺧﻮد ﻣﻐﺮب ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺸﺖ.
از ﺑﺨﺖ ﺑﺪ اﯾﻦ ﺗﺠﺎوز اﺳﺘﻌﻤﺎری در زﻣﺎنھﺎﺋﯽ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺘﻨﻪ و آﺷﻮب
ﺷﻤﺎل اﻓﺮﯾﻘﺎ را ﻓﺮو ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،و آن را در ﻣﻌﺮض اﻧﺤﻼل و ﻧﺎﺑﻮدی ﻗﺮار ﻣﯽداد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ
اﯾﻦ وﺻﻒ ﻣﻐﺮب ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ ﻗﺪرت از ﻣﺮزھﺎ و اراﺿﯽ ﺧﻮد دﻓﺎع ﮐﻨﺪ.

ﭘﯿﮑﺎر اﻟﻘﺼﺮ ﯾﺎ ﺟﻨﮓ وادی اﻟﻤﺨﺎزن ﻧﺒﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺷﻤﺎل اﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﺎ...
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اﯾﻦ ﺟﮫﺎد ﺻﻔﺤﺎت درﺧﺸﺎﻧﯽ را در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻐﺮب ﭘﺪﯾﺪ آورده اﺳﺖ ،ﭼﻪ در دﻓﺎع از ﻣﺮز
ﺷﻤﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﻏﺮﺑﯽ ﺧﻮد.
ﻣﺮزھﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺘﻪ و ﻃﻨﺠﻪ را از آن اﺳﺘﺜﻨﺎ ﮐﻨﯿﻢ ،و ﻗﻮای ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
ﺑﺎ ﺣﮑﻤﺮان آن ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .از اﯾﻨﺮو
ﮐﺸﻤﮑﺶ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺮزھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺷﻤﺎل اﻓﺮﯾﻘﺎ از ﻟﺤﺎظ زﻣﺎن ﺳﺎﺑﻘﻪدارﺗﺮ و ﻃﻼﻧﯽﺗﺮ ﺑﻮد.
ً
اﯾﻦ ﮐﺸﻤﮑﺶ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﺮ ﺿﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﭘﺮﺗﻘﺎل ﮐﻪ ﺗﺠﺎوز ﺧﻮد را در ﻃﻮل ﺳﺎﺣﻞ
ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ ﺗﺎ »اﻗﺎدﯾﺮ« ﮔﺴﺘﺮش داده ﺑﻮد ،ﺑﻪ وﻗﻮع ﻣﯽﭘﯿﻮﺳﺖ .اﯾﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎر از ﻣﻮﻗﻌﯽ
ﮐﻪ ﻗﺪرت درﯾﺎﺋﯽ ﭘﺮﺗﻘﺎل ﻧﻀﺞ ﮔﺮﻓﺖ ،و ھﯿﺌﺖھﺎی اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ آن رو ﺑﻪ ﻓﺰوﻧﯽ ﮔﺬاﺷﺖ،
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻓﺮﺻﺖھﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺗﺠﺎوز ﺧﻮد را ﺗﻮﺳﻌﻪ دھﺪ .و اﻧﺘﻈﺎر
ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ﮐﻪ ھﺮﮔﺎه در ﺳﯿﺮ ﺣﻮادث ﻧﻘﻄﻪای را ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آورد ﮐﻪ ﻧﻔﻮذ در آن اﻣﮑﺎن داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮ آن دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﻮادث ﻣﻐﺮب ھﺮ ﻟﺤﻈﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖھﺎ را ﭘﯿﺶ ﻣﯽآورد.
آﺷﮑﺎرﺗﺮﯾﻦ دوران اﯾﻦ ﮐﺸﻤﮑﺶ ﺟﻨﮓ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﻟﻘﺼﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺿﺮﺑﺖ
ﮐﻮﺑﻨﺪهی ﺧﻮد را وارد ﺳﺎزد .ﻧﺒﺮدی ﮐﻪ روﺷﻦﺗﺮﯾﻦ ﺗﺼﺎدم ﺑﯿﻦ ﺷﺮق و ﻏﺮب و اﺳﻼم و
ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ را در ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ ،ﭘﯿﺶ آورد.
***
در ﺳﺎل  ۱۵۷۳م ﻣﻄﺎﺑﻖ  ۹۸۱ھـ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻐﺮب ﺳﻠﻄﺎن اﺑﻮﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻠﻪ
اﻟﺴﻌﺪی درﮔﺬﺷﺖ .و ﭘﺴﺮ او اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺘﻮﮐﻞ ﺑﻪ ﺟﺎی وی ﻧﺸﺴﺖ .ﺑﺮادران او
ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ و اﺣﻤﺪ در اﯾﻦ اوﻗﺎت در اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﻣﻮﻗﻊ از ﻣﺘﺼﺮﻓﺎت ﭘﺎدﺷﺎه
ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ.
دو ﺑﺮادر ﺑﻪ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ رﻓﺘﻨﺪ و از ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻠﯿﻢ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آنھﺎ در اﺳﺘﺮداد
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻨﮑﻪ از ﭘﺴﺮ ﺑﺮادرﺷﺎن ﺳﺰاوارﺗﺮ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎی آنھﺎ را اﺟﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮد و ﺣﺎﮐﻢ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم »دوﻻﺗﯽ« را ﺑﺎ
ﭘﻨﺞ ھﺰار ﺟﻨﮕﺠﻮ ﺑﺎ آنھﺎ رواﻧﻪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﺒﻀﻪ ﮐﺮدن ﺗﺨﺖ ﻣﻤﻠﮑﺖ ،ﺟﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪ.
دو ﻟﺸﮑﺮ در ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »رﮐﻦ« ﻧﺰدﯾﮏ »ﻓﺎس« ﺑﺎھﻢ ﺗﻼﻗﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﺑﺮادر زادهاش ﻣﺘﻮﮐﻞ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ ،و ﺑﻪ
آنھﺎ وﻋﺪهھﺎ داد .ﺑﻌﻀﯽ از آنھﺎ ﺑﻪ وی ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ .ﻣﺘﻮﮐﻞ ﻧﯿﺮوی ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد ،و
در ﺟﻨﮕﯽ ﮐﻪ درﮔﺮﻓﺖ ،ﻓﺮار اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮد .ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ﻧﯿﺰ ﻣﻈﻔﺮاﻧﻪ وارد »ﻓﺎس« ﺷﺪ.
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ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم

ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺧﻮد رھﺴﭙﺎر ﻣﺮاﮐﺶ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺘﻮﮐﻞ ﺑﺎ ھﻤﺮاھﺎن و ﯾﺎوراﻧﺶ ﺑﻪ »ﺳﻮس« ﮔﺮﯾﺨﺖ ،و ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﻧﯿﺮوھﺎی
ﺧﻮد را ﺳﺮ و ﺳﺎﻣﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪ ،ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻋﻤﻮھﺎﯾﺶ ﺑﺎزﮔﺸﺖ .دو ﺳﭙﺎه در ﻧﺰدﯾﮑﯽ
»ﺳﻼ« ﺑﮫﻢ رﺳﯿﺪﻧﺪ .ﻣﺘﻮﮐﻞ ﺑﺮای ﺑﺎر دوم ﮔﺮﯾﺨﺖ و ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺶ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﺴﺖ ،ﺗﺎ در آن
ﺗﺤﺼﻦ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻋﻤﻮﯾﺶ اﺣﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮر او را ﺑﯿﺮون راﻧﺪ و او ﺑﻪ ﮐﻮهھﺎی »درن«
ﮔﺮﯾﺨﺖ.
ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺳﻠﻄﺎن اﺑﻮ ﻣﺮوان ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ در ﻣﺎه رﺑﯿﻊ اﻟﺜﺎﻧﯽ ﺳﺎل  ۹۸۴ھـ  ۱۵۷۶م
وارد ﻣﺮاﮐﺶ ﺷﺪ ،و ﺑﺮادرش اﺣﻤﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﮫﺮ »ﻓﺎس« را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺖ .اﻣﺎ ﺳﻠﻄﺎن
ﻣﻐﻠﻮب ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺘﻮﮐﻞ ،ﺑﻪ ﺑﻨﺪر »ﻃﻨﺠﻪ« ﮐﻪ در آن روز در دﺳﺖ ﭘﺮﺗﻘﺎﻟﯽھﺎ ﺑﻮد ،و از ﻧﻈﺮ
ﺳﯿﺎﺳﯽ از اﻣﻼک ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ ،ﻓﺮار ﮐﺮد .ﺳﭙﺲ از درﯾﺎ ﮔﺬﺷﺖ و ﺑﻪ
اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ رﻓﺖ ،و از ﻓﻠﯿﭗ دوم ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﺳﺖ.
وﻟﯽ ﻓﻠﯿﭗ ﺟﻮاب ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻪ او ﻧﺪاد .ﭘﺲ روی ﺑﻪ ﭘﺮﺗﻘﺎل ﻧﮫﺎد و از ﭘﺎدﺷﺎه آﻧﺠﺎ
»ﺳﭙﺴﺘﯿﺎن« اﺳﺘﻤﺪاد ﺟﺴﺖ .ﺳﭙﺴﺘﯿﺎن ﻓﺮزﻧﺪ اﻣﯿﺮ ﯾﻮﺣﻨﺎ داﻣﺎد اﻣﭙﺮاﻃﻮر ﺷﺎرﻟﮑﺎن و
ﺷﻮھﺮ ﺧﻮاھﺮ ﻓﻠﯿﭗ دوم ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ،و ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ روﺣﺎﻧﯿﻮن
ﯾﺴﻮﻋﯽ ﺑﺰرگ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺟﻮاﻧﯽ ﻣﺘﻌﺼﺐ و دارای روح ﺻﻠﯿﺒﯽﮔﺮی ﻋﻤﯿﻘﯽ ﺑﻮد.
ﻣﺨﯿﻠﻪاش ﺳﺮﺷﺎر از ﺳﻠﺤﺸﻮری ﺻﻠﯿﺒﯽﮔﺮی ﺑﻮد .ﺗﻤﺎم آرزوﯾﺶ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻨﮓ
ﻣﻘﺪس را ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﻐﺮب رھﺒﺮی ﮐﻨﺪ ،او ﻗﺒﻼ در ﺳﺎل  ۱۵۷۴م ﺑﻪ ﻣﻐﺮب ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد،
وﻟﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪای ﻧﮕﺮﻓﺖ.
وﻗﺘﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺘﻮﮐﻞ آھﻨﮓ وی ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ او ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮزھﺎی ﻋﺮﺑﯽ
ﻣﻐﺮب را در اﺧﺘﯿﺎر او ﺧﻮاھﺪ ﮔﺬاﺷﺖ ،و او در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻤﮏ وی ﺑﺮای اﺳﺘﺮداد ﮐﺸﻮرش
اﮐﺘﻔﺎ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ داﺧﻠﯽ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ،ﺗﻘﺎﺿﺎی او را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ،و دﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ دﯾﻨﯽ و اﺳﺘﻌﻤﺎرﯾﺶ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﺳﭙﺎه و ﻧﺎوﮔﺎﻧﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺴﯿﺞ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽ رﻧﮓ ﺻﻠﯿﺒﯽ داﺷﺖ؛ زﯾﺮا
ﻧﯿﺮوی ﺑﺰرﮔﯽ از داوﻃﻠﺒﺎن اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﺋﯽ و آﻟﻤﺎﻧﯽ و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﺋﯽ و دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﻧﯿﺮوھﺎی او
ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ.
ﻧﺎوﮔﺎن ﭘﺮﺗﻘﺎﻟﯽ از ﺳﺎﺣﻞ »ﻗﺎدس« ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درآﻣﺪ .اﯾﻦ ﺳﭙﺎه ﺑﺰرگ از ھﺰار ﮐﺸﺘﯽ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﺳﭙﺎه ﻋﻈﯿﻢ ﭘﺮﺗﻘﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی آبھﺎی ﻣﻐﺮب ﭘﯿﺶ آﻣﺪ.
ﭘﺮﺗﻘﺎﻟﯽھﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﻗﺒﻞ از آن ﺑﺮ ﺳﺎﺣﻞ »اﺳﯿﻼ« واﻗﻊ در ﺣﺪود ﺷﻤﺎﻟﯽ »ﻋﺮاﺋﺶ«

ﭘﯿﮑﺎر اﻟﻘﺼﺮ ﯾﺎ ﺟﻨﮓ وادی اﻟﻤﺨﺎزن ﻧﺒﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺷﻤﺎل اﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﺎ...
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ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺣﻤﻠﻪ ھﻢ از ھﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺷﺮوع ﺷﺪ .ﻧﯿﺮوھﺎی ﭘﺮﺗﻘﺎﻟﯽ در ﺳﺎﺣﻞ
ﺟﻨﻮﺑﯽ »اﺳﯿﻼ« ﭘﯿﺎده ﺷﺪﻧﺪ ،و از داﺧﻞ اراﺿﯽ آن ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درآﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ »وادی
اﻟﻤﺨﺎزن« ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﮫﺮ »اﻟﻘﺼﺮ اﻟﮑﺒﯿﺮ« رﺳﯿﺪﻧﺪ .ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺨﻠﻮع ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺘﻮﮐﻞ در
»ﻃﻨﺠﻪ« ﻣﻨﺘﻈﺮ ورود ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﭘﺮﺗﻘﺎل ﺑﻮد .او ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻗﻮای ﺧﻮد ﮐﻪ از ﺳﯿﺼﺪ ﺟﻨﮕﺠﻮ
ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﯽﮐﺮد ﺑﻪ آنھﺎ ﭘﯿﻮﺳﺖ.
ﺳﻠﻄﺎن اﺑﻮﻣﺮوان ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ در آن اﺛﻨﺎ ﺧﻮد را ﻣﮫﯿﺎی ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﭘﺮﺗﻘﺎﻟﯿﺎن ﻣﯽﻧﻤﻮد.
ﭘﺲ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ »ﺗﺎﻣﺴﻨﺎ« واﻗﻊ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺳﺎﺣﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻌﻤﻮره »وﺳﻼ« رﺳﯿﺪ.
ﺑﺮادرش اﺣﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮر ﺣﮑﻤﺮان »ﻓﺎس« ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻧﻔﺮات و ﺧﻮارﺑﺎر ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ او ﭘﺮداﺧﺖ
ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎت ﭘﺮﺗﻘﺎﻟﯽھﺎ روی ﺑﻪ ﺷﻤﺎل ﻧﮫﺎد.
ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻮد و او را در ﺑﺴﺘﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ او
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺳﭙﺎه و ﺟﻨﮓ را رھﺎ ﻧﮑﺮد .رواﯾﺎت در ﺑﺎرهی ﺗﻌﺪاد ﻧﯿﺮوھﺎی ﭘﺮﺗﻘﺎﻟﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﺳﺖ .ﺑﻌﻀﯽ از رواﯾﺎت آن را ﺑﻪ ﯾﮏ ﺻﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ھﺰار ﺟﻨﮕﺠﻮ ﺑﺮآورد ﮐﺮده اﺳﺖ.
و ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ آن را ھﺸﺘﺎد ھﺰار ﻧﻔﺮ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
در رواﯾﺖ دﯾﮕﺮی ﻗﻮای ﭘﺮﺗﻘﺎﻟﯽ را ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .دوازده ھﺰار ﻧﻔﺮ ﭘﺮﺗﻘﺎﻟﯽ،
ﺑﯿﺴﺖ ھﺰار ﻧﻔﺮ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﺋﯽ ،ﺳﻪ ھﺰار ﻧﻔﺮ آﻟﻤﺎﻧﯽ ،ﺳﻪ ھﺰار ﻧﻔﺮ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﺋﯽ .اﯾﻦ ﺳﭙﺎهﮔﺮان
 ۲۰۰ﺗﻮپ ﺑﺎ ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﻐﺮب ،رواﯾﺎت آن را ﻗﺮﯾﺐ ﭼﮫﻞ ھﺰار ﺟﻨﮕﺠﻮ
ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ دارای ﺳﯽ و ﭼﮫﺎر ﻋﺮاده ﺗﻮپ ﺑﻮدﻧﺪ.
دو ﻟﺸﮑﺮ در وادی اﻟﻤﺨﺎزن ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﮫﺮ »اﻟﻘﺼﺮ« ﺑﺎھﻢ ﺗﻼﻗﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﯿﻤﺎری
ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ھﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺷﺪت ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ .در آن ﺣﺎل او در ﺑﺴﺘﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻮد و
ھﻤﭽﻨﺎن ﺗﺤﺮﮐﺎت ﺳﭙﺎھﺶ را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ داﺷﺖ.
ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺘﻮﮐﻞ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪای او را ﻣﺴﻤﻮم ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﺟﻨﮓ ﺟﺎن
ﺳﭙﺎرد ،و ﮐﺎر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ اﺧﺘﻼل ﮔﺮاﯾﺪ ،و ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺨﻮرﻧﺪ .ﻋﺪهای از ﻋﻠﻤﺎ ھﻢ در ﺳﭙﺎه
ﻣﻐﺮب ﺑﻮدﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺸﮫﻮر ﺷﯿﺦ اﺑﻮاﻟﻤﺤﺎﺳﻦ ﯾﻮﺳﻒ ﻓﺎﺳﯽ و ﻏﯿﺮه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ
روﺣﯿﻪ و ﺗﺤﺮﯾﮏ ھﻤﺖ و ﺑﯿﺪارﺳﺎﺧﺘﻦ ﺷﻮر اﯾﻦ ﺳﭙﺎه ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﺳﭙﺎه
ﻣﻐﺮب ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ :اﺑﻮﻋﻠﯽ ﻗﺘﻮری ،ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﺞ ﺟﻨﻮی ،ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻮﻃﯿﺒﻪ ،ﻋﻠﯽ ﺑﻦ
ﻣﻮﺳﯽ ،و ﺑﺮادرش اﺣﻤﺪ ﺣﮑﻤﺮان ﺳﻮاﺣﻞ »اﻟﻌﺮاﺋﺶ« ﻣﯿﺎن دو ﺳﭙﺎه ﺟﻨﮕﯽ ھﻮﻟﻨﺎک
روی داد ،و ﻣﻐﺮﺑﯽھﺎ ﻃﯽ آن ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﺑﺰرگ دادﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻠﻄﺎن در آﻏﺎز ﺟﻨﮓ ﺑﺪرود ﺣﯿﺎت ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﺣﺎﺟﺐ )وزﯾﺮ درﺑﺎرش
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ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم

ﻋﻠﺞ رﺿﻮان ﻣﺮگ او را ﻣﺘﮑﻮم داﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،و ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﻠﻄﺎن اواﻣﺮ را ﺑﻪ اﻣﺮاء ﺳﭙﺎه و
ﺳﺮﺑﺎزان ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﺮد .ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺷﺪت اداﻣﻪ داﺷﺖ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در آﺧﺮ ،ﺻﻔﻮف ﺳﺮﺑﺎزان
دﺷﻤﻦ دﭼﺎر ﺑﯽﻧﻈﻤﯽ ﺷﺪ ،و از ھﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪه ﺷﺪﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ درھﻢ ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ.
»ﺳﭙﺴﺘﯿﺎن« ﭘﺎدﺷﺎه ﭘﺮﺗﻘﺎل ﺑﺎ ﻏﺮقﺷﺪن در آب ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ .در ھﻤﺎن وﻗﺖ ﻣﺤﻤﺪ
ﻣﺘﻮﮐﻞ ﻧﯿﺰ ﻏﺮق ﺷﺪ! ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺴﺪ ﭘﺎدﺷﺎه ﭘﺮﺗﻘﺎل از آب ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و در »اﻟﻘﺼﺮ« ﺑﻪ
ﺧﺎک رﻓﺖ و ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﻪ »ﺳﺒﺘﻪ« ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ،و از اﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﭘﺮﺗﻘﺎل ﺑﺮدﻧﺪ ،و در دﯾﺮ
»ﺳﺎنﺟﯿﺮﻧﻤﻮ« در »ﻟﯿﺴﺒﻮن« دﻓﻦ ﺷﺪ ،ﻣﻌﮫﺬا ﻗﺘﻞ او ﺑﺎ اﻓﺴﺎﻧﻪھﺎ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪه و
ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﺮﺗﻘﺎﻟﯽھﺎ را ﻋﻘﯿﺪه ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او ھﻨﻮز ﻧﻤﺮده اﺳﺖ ،و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﻣﺬھﺒﯽ ﭘﻨﮫﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ؟!
اﻣﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺘﻮﮐﻞ ،او ﻧﯿﺰ ﺟﺴﺪش از آب ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و او را ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻨﺪﻧﺪ و ﭘﺮ از ﮐﺎه
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺶ ﺗﺎ در اﻃﺮاف ﺷﮫﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارﻧﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ
»ﻣﺴﻠﻮخ« ھﻢ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﻧﮑﺒﺖ ﺑﺎر او ﻋﺒﺮﺗﯽ ﺑﺰرگ ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺗﺎرﯾﺨﯽ :ﺟﻨﮓ اﻟﻘﺼﺮ ﯾﺎ ﺟﻨﮓ وادی اﻟﻤﺨﺎزن در روز دوم آﺧﺮ ﺟﻤﺎدی
اﻻوﻟﯽ ﺳﺎل  ۹۸۶ھـ ﻣﻄﺎﺑﻖ  ۴اﮔﺴﺖ  ۱۵۷۸م ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ ،و در ﺗﻮارﯾﺦ ﻓﺮﻧﮕﯽ
ﻣﺸﮫﻮر ﺑﻪ »ﺟﻨﮓ ﺳﻪ ﭘﺎدﺷﺎه« اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﮕﯽ ﻧﯿﺰ در آن ﺟﻨﮓ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺟﻨﺒﻪ ﻗﺎﻃﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﺷﺮق و ﻏﺮب ،و اﺳﻼم و ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ
داﺷﺖ ،ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺼﺎﺋﺒﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎر در ﺣﻤﻼت ﺗﺠﺎوزﮐﺎراﻧﻪی ﺧﻮد ﺑﺮ
ﻣﻐﺮب )ﺷﻤﺎل اﻓﺮﯾﻘﺎ( ﻣﺘﺤﻤﻞ ﮔﺮدﯾﺪ) .(١
در ھﻤﺎن روز ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ ،اﺣﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﺮادر ﻣﺘﻮﻓﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ
رﺳﯿﺪ ،و در ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ ﺳﻠﻄﻨﺖ او اﻋﻼن ﺷﺪ .ﺳﻠﻄﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اھﻤﯿﺖ ﺟﻨﮓ
ﻣﺰﺑﻮر ،ﭘﯿﺮوزی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ درﺑﺎرھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﺰارش داد ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ھﻤﻪ درﺑﺎر
ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﺑﻮد.
ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎر ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ،اﺧﺒﺎر اﯾﻦ ﭘﯿﺮوزی را ﺑﺎ ﻧﮫﺎﯾﺖ ﻣﺴﺮت و ﺧﺸﻨﻮدی
ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن ﻧﺎوﮔﺎن ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺎوﮔﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽ
در ﺟﻨﮓ ﺗﺎرﯾﺨﯽ »ﻟﭙﺎﻧﺘﻮ« ﺳﺨﺖ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده ﺑﻮد) .ﺳﺎل (۱۵۷۱

 -١ﺳﻼوی در »اﻻﺳﺘﻘﺼﺎء« رواﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ را در ﺑﺎرهی اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ) .ج  ،۳ص – ۳۲
(۴۱

ﭘﯿﮑﺎر اﻟﻘﺼﺮ ﯾﺎ ﺟﻨﮓ وادی اﻟﻤﺨﺎزن ﻧﺒﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺷﻤﺎل اﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﺎ...
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از ﻧﻈﺮ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﭘﯿﺮوزی درﺧﺸﺎن ﮐﻪ ﻗﻮای ﻣﺠﺎھﺪ ﻣﻐﺮب ﺑﺮ ﻏﺮب ﻣﺘﺠﺎوز ﯾﺎﻓﺖ،
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮ را در ﻋﻘﺐزدن اﺳﺘﻌﻤﺎر ﭘﺮﺗﻘﺎل داﺷﺖ ،و ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ را در ﺑﯿﺪاری روح
ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﺟﮫﺎد در ﻣﻐﺮب ،ﺑﺨﺸﯿﺪ.
ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻗﺮنھﺎ ﻣﻐﺮب ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﺮداد ﭘﺎﯾﮕﺎهھﺎ و ﻣﺮزھﺎی ﺧﻮد از دﺳﺖ
اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﺋﯽھﺎ و ﭘﺮﺗﻘﺎﻟﯽھﺎ ﺳﺮﮔﺮم ﺟﮫﺎد ﺑﻮد.
ﻣﻐﺮب ﺑﺎ ﺟﮫﺎد ﻃﻮﻻﻧﯽ و دﻻوراﻧﻪ ﺧﻮد در اﯾﻦ راه ،ﺻﻔﺤﺎت درﺧﺸﺎﻧﯽ از ﺟﮫﺎد ﻣﻠﯽ و
دﯾﻨﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻤﺎل اﻓﺮﯾﻘﺎ ﭘﺪﯾﺪ آورد.
ﻣﻐﺮب ﺑﻪ ﺧﺼﻮص از دﺳﺖدادن »ﺳﺒﺘﻪ« و »ﻃﻨﺠﻪ« را ﺧﺴﺎرت ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد
ﻣﯽداﻧﺴﺖ ،اﻣﺎ ﻣﻐﺮﺑﯽھﺎ از روز ﻧﺨﺴﺖ درﺻﺪد ﺑﻮدﻧﺪ »ﺳﺒﺘﻪ« را ﻣﺴﺘﺮد ﺑﺪارﻧﺪ ،و ﺑﺎرھﺎ
ً
آن را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در زﻣﺎن ﻣﻮﻻی اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺰرگ ﻣﻐﺮب؛ زﯾﺮا
ﻣﺤﺎﺻﺮهی آن ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺶ ﺳﺎل ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ! از ﺳﺎل  ۱۶۹۴ﺗﺎ  – ۱۷۲۰وﻟﯽ از آن
ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪای ﻋﺎﯾﺪ ﻧﺸﺪ و ﺗﺎﮐﻨﻮن ھﻢ در دﺳﺖ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﺳﺖ.
وﻟﯽ »ﻃﻨﺠﻪ« در ﺣﺪود ھﺸﺘﺎد ﺳﺎل در دﺳﺖ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ادارات آن در اﺧﺘﯿﺎر
ﭘﺮﺗﻘﺎﻟﯽھﺎ ﺑﻮد ،ﺳﭙﺲ در ﺳﺎل  ۱۶۵۶ﮐﻠﯿﻪی آن ﺑﻪ ﭘﺮﺗﻘﺎل ﺑﺮﮔﺸﺖ و اﺳﺘﻘﻼل آن را
اﻋﻼم داﺷﺖ .آﻧﮕﺎه اﻧﮕﻠﯿﺲھﺎ در ﺳﺎل  ۱۶۶۲آن را ﺗﺼﺮف ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﻮﻻی اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ در ﺻﺪد اﺳﺘﺮداد »ﻃﻨﺠﻪ« ﻧﯿﺰ ﺑﺮآﻣﺪ و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر آن را ﻣﻮرد ھﺠﻮم
ﻗﺮار داد ،و در آﺧﺮ اﻧﮕﻠﯿﺲھﺎ دﯾﺪﻧﺪ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ آن را ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺒﺎﻧﺶ رھﺎ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ
ھﻤﯿﻦ ﺟﮫﺖ در ﺳﺎل  ۱۶۸۴از آﻧﺠﺎ ﮐﻮچ ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮز ﻣﻐﺮب ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،ﺗﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎی ﻣﻌﺎھﺪهی ﻣﺎدرﯾﺪ در ﺳﺎل  ۱۹۱۲ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ،و
ً
ﺟﺰء
اﺧﯿﺮا ﺑﻪ ﻣﺎدر ﺑﺰرگ ﺧﻮد ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺪود ﺳﺎﺣﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﻐﺮب و ِ
ﻻﯾﺘﺠﺰای آن درآﻣﺪ.

ﻏﺮوب ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ اﻧﺪﻟﺲ
و ﮔﺮﻓﺘﺎری ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ھﺸﺖ ﻗﺮن ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺒﺎرزه ﭘﯽﮔﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﺋﯽھﺎ ،ﮐﺸﻤﮑﺶ داﺋﻢ ﺑﯿﻦ اﺳﻼم
و ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ،اﻧﻘﻼﺑﺎت و ﻗﯿﺎمھﺎی ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن در راه ﻏﻠﺒﻪ و ﺗﺴﻠﻂ دوﻟﺖھﺎ و اﻣﯿﺮﻧﺸﯿﻦھﺎی
ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪۀ دوﻟﺖ ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ اﻧﺪﻟﺲ ،و ﺟﮫﺎد اﺳﻼم ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺳﺮزﻣﯿﻦ
و ﺳﯿﺎدت ﺧﻮد ،ﺗﻼش ﻣﺴﺘﻤﺮ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رھﺎﺳﺎﺧﺘﻦ اراﺿﯽ وﻃﻦ از دﺳﺖ
ﻓﺎﺗﺤﺎن ،اﺻﺮار ﻓﺎﺗﺤﺎن در ﻧﮕﺎھﺪاری وﻃﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده و دﻓﺎع از دﯾﻦ و ﺗﻤﺪن ﺧﻮد؛
اﯾﻦھﺎ دوران ﻣﺼﺎﺋﺐ اﻧﺪﻟﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ زوال دوﻟﺖ اﺳﻼم در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﮔﺮدﯾﺪ.
اﮔﺮ ﺟﻨﮓ ﭘﯽﮔﯿﺮی ﮐﻪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ
ﭘﯿﺸﺮوی ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﮐﻪ در راه اﺳﺘﺮداد اراﺿﯽ و ﺳﯿﺎدت ﺧﻮد ﻃﯽ ﻗﺮنھﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده
ً
ﺑﻮد ،و روﺷﯽ ﮐﻪ داﺋﻤﺎ در ﭘﺮاﮐﻨﺪهﺳﺎﺧﺘﻦ دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﺗﺨﺎذ ﮐﺮده ﺑﻮد ،و اﺗﺤﺎدی ﮐﻪ
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻧﺪﻟﺲ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدادﻧﺪ ،و رھﺎﺳﺎﺧﺘﻦ ھﺮﮔﻮﻧﻪ
ﻧﺰاع داﺧﻠﯽ ،ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم اﺣﺴﺎس اﯾﻦ ﺧﻄﺮ ﻣﺸﺘﺮک ،ﺑﺎﻋﺚ اﻋﺠﺎب ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ ﺗﺎرﯾﺦ از
ﻧﻈﺮ دﯾﮕﺮ ،ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺟﺮم و ﺧﻄﺎء را ﺑﺮای اﺳﭙﺎﻧﯿﺎی ﺑﺎزﭘﺲ ﮔﯿﺮﻧﺪه وﻃﻦ ﺧﻮد ،و ﻏﺎﻟﺐ
ﺑﺮ دﺷﻤﻦ ،ﺛﺒﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺟﺮﯾﻤﻪ و ﺧﻄﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﻼم ﺑﻌﺪ از زوال دوﻟﺖ
اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ و ﺗﻤﺪن اﯾﺸﺎن اﺳﺖ .ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ در ﺑﺎرهی ﻋﻈﻤﺖ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺟﻨﺎﯾﺖ ورزﯾﺪ ،و
ھﻤﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﺑﻮدی آن ﺷﺪ .اﺳﭙﺎﻧﯿﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ در ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺰرگ
ﻗﺮار داﺷﺖ ،وﻟﯽ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺰرگ ﻧﺪاﺷﺖ .ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺰرگ داﺷﺖ ،زﯾﺮا ﻋﺪهی ﻗﻠﯿﻠﯽ از
وزیﮔﺖھﺎ را ﮐﻪ ﻃﺎرق ﺑﻦ زﯾﺎد در ﺟﻨﮓ »ﺷﺬوﻧﻪ« از ﻣﯿﺎن ﺑﺮد ،ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﻧﺼﯿﺮ اﯾﺸﺎن
را ﺗﺎ ﮐﻮهھﺎی »ﭘﯿﺮﻧﻪ« دﻧﺒﺎل ﮐﺮد ،ھﻤﺎنھﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﯿﺮﻧﺸﯿﻦھﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ را
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در آﻧﺠﺎ ﮐﺎر آنھﺎ را ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ ،و ھﻨﻮز دو ﻗﺮن
ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ در زﻣﺎن اﻟﻨﺎﺻﺮ ﻟﺪﯾﻦ اﻟﻠﻪ ) ۹۶۱ – ۹۱۲م( ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺪرت ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ و
ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ درآﻣﺪ ،و ﺑﺎ دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،و در ﻗﻠﻤﺮو آن دﺳﺖ ﺑﻪ

٢٩٨

ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم

ﺟﻨﮓ و ﮐﺸﺘﺎر زد .ﺑﻞ در اواﺧﺮ دوﻟﺖ اﻣﻮی اﻧﺪﻟﺲ ﺧﻄﺮ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﺮای ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺧﻮد
دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺧﻄﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﭘﯿﺸﺮو ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای دﻓﺎع از دﯾﻦ
ﺧﻮد و ﺣﻔﻆ وﺣﺪت ﻣﻠﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻮد .ﺑﻞ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص از ﻟﺤﺎظ ﻋﺰم واﻓﺮ و ﺣﻤﺎﺳﻪ
ﺷﺪﯾﺪ ،از اﺳﭙﺎﻧﯿﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺑﻮد.
در وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺟﺐ ﻣﻨﺼﻮر ) ۱۰۰۱ – ۹۷۶م( ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درآﻣﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن
ﺷﻤﺎل و ﻏﺮب ﭘﯿﮑﺎر ﮐﻨﺪ ،و اﺳﺘﻘﻼل ﻣﻠﯽ آنھﺎ را از ﻣﯿﺎن ﺑﺒﺮد ،اﺳﭙﺎﻧﯿﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ درآﻣﺪ ،و ﺣﺎﺟﺐ ﻣﻨﺼﻮر ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻧﯿﺎﻓﺖ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮد را ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎزد.
ھﺮﭼﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺳﭙﺎھﯿﺎن اﻣﯿﺮﻧﺸﯿﻦھﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ را ﻣﺘﻼﺷﯽ ﺳﺎزد ،و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮﯾﻦ
ﻗﻠﻌﻪھﺎ و دورﺗﺮﯾﻦ ﺣﺪود آن را اﺷﻐﺎل ﮐﻨﺪ.
در ھﻤﺎن وﻗﺖ ﮐﻪ )ﺑﺮﮐﺎن( دوﻟﺖ اﺳﻼم را دﭼﺎر ﺷﻮرش و اﻧﻘﻼب ﮐﺮد ،و آن را
دﺳﺘﺨﻮش اﺧﺘﻼف و ﺗﻔﺮﻗﻪ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻠﻮک اﻟﻄﻮاﺋﻒ درآﻣﺪ ،اﺳﭙﺎﻧﯿﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺿﻄﺮاب و ﺷﻮرش ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳﺎﻧﺪ ،و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺮان ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را ﺑﻪ
ﺻﻮرت آﻟﺖ ﻓﻌﻞ درآورد و ﺑﺮ وﻓﻖ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮﯾﺶ ﺑﮕﺮداﻧﺪ ،و ﺧﻮد ﻣﺘﺤﺪ و ﻗﻮی و ﻣﺘﺸﮑﻞ
ﺷﻮد.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻠﻮک اﻟﻄﻮاﺋﻒ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﺪﺗﯽ دﺳﺖ از اﺧﺘﻼف ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ،و ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ از ﻣﯿﺎن اﯾﺎﻻت ﺧﻮد ﺟﺒﮫﻪ واﺣﺪی ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺗﺎﺷﻔﯿﻦ ﺣﮑﻤﺮان
»ﻣﺮاﺑﻄﯿﻦ« ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﻨﺪ ،اﺳﭙﺎﻧﯿﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ در اﯾﻦ اﺗﺤﺎد و ھﻢﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﺮ آنھﺎ ﭘﯿﺸﯽ
ﮔﺮﻓﺖ ،و ﺳﭙﺎھﯿﺎن ھﻤﮕﯽ اﻣﯿﺮﻧﺸﯿﻦھﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ در دﺷﺖھﺎی زﻻﻗﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۴۷۹ھـ
 ۱۰۸۶م ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﻣﺮای ﺧﻮد آﻟﻔﻮﻧﺲ ﺷﺸﻢ ﮔﺮد آﻣﺪﻧﺪ .ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﻃﻮاﺋﻒ
ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و ﻣﺮاﺑﻄﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺗﺎﺷﻔﯿﻦ ﭘﯿﺶ ﺗﺎﺧﺘﻨﺪ .اﺳﭙﺎﻧﯿﺎی
ﻣﺴﯿﺤﯽ در زﻻﻗﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد ،وﻟﯽ اﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ و اﺗﺤﺎد اﯾﺸﺎن
اﻓﺰود.
ﻧﻤﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت داﺧﻠﯽ ﺑﺮﮐﻨﺎر ﺑﻮد .ﻧﻪ!
آنھﺎ در ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺎ ھﻢ اﺧﺘﻼف داﺷﺘﻨﺪ ،و در ﺑﻌﻀﯽ از اوﻗﺎت اﯾﻦ ﺧﻄﺮ ﺑﺮای
آنھﺎ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﻮد ،ﺑﻞ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺧﻄﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ،
ھﺮﮔﺰ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮد ﮐﻪ ﻧﺰاع داﺧﻠﯽ ﺧﻮد و ﺟﺪال ﺷﺨﺼﯽ را ﻓﺮو ﻧﺸﺎﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺳﺮآﻏﺎز ﮐﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد اﻣﯿﺮﻧﺸﯿﻦھﺎی ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ آن را ﻣﺮاﻋﺎت

ﻏﺮوب ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ اﻧﺪﻟﺲ و ﮔﺮﻓﺘﺎری ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ٢٩٩
ﻧﻤﯽﮐﺮد و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﻤﯽﻧﻤﻮد.
ﻋﻼوه اﺳﭙﺎﻧﯿﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ ،ﭘﯿﺮوزی ﺑﺰرگ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻤﯽآورد؛ زﯾﺮا ﺟﺰ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﻗﺮن
ﺑﻪ آن ﭘﯿﺮوزی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮد ،ﻧﺎﺋﻞ ﻧﮕﺮدﯾﺪ ،و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮ آﺧﺮﯾﻦ ﺳﻨﮕﺮ
اﺳﻼﻣﯽ ﭘﯿﺮوز ﺷﻮد ،ﻣﮕﺮ ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ راه اﻋﺘﺪال را ﭘﯿﻤﻮد و اﻗﺪاﻣﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ
آورد .ﺑﺎ اﺻﺮار و ﻧﻘﺸﻪ و ﺣﺴﺎب ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮدی اﯾﻦ ﮐﺎخ ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺖ ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم
آن را در اﻧﺪﻟﺲ ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮔﻨﺞھﺎی ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ از ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن و ﻣﻌﺎرف
در آن ﺑﻪ ودﯾﻌﺖ ﻧﮫﺎده ﺑﻮدﻧﺪ.
اﺳﭙﺎﻧﯿﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻋﻘﯿﺪه داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﯾﺮانﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﻦ ﮐﺎخ ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺖ ،ﺧﺎﻃﺮات
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ و آﺛﺎر دﺷﻤﻦ ﻏﺎﺻﺐ از ﻣﯿﺎن ﺧﻮاھﺪ رﻓﺖ ،و ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ از ﺑﯽ ﺣﺮﻣﺘﯽ و آﻟﻮدﮔﯽ
ﮐﻪ دﯾﺪه ﺑﻮد ﭘﺎک ﻣﯽﺷﻮد .آنھﺎ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﯾﻦ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻈﻤﺖ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ را ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺗﻤﺪن
اﻧﺪﻟﺲ و ﻋﻈﻤﺖ ﻓﮑﺮی آن ،ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ ،و ﺑﺎ وﯾﺮان ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﯿﺮاث ﭘﺮارزش ﮐﻪ اﺳﻼم
در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﺮای ﻏﺮب و اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺖ ،ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ ﺑﺲ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﻏﺮﻧﺎﻃﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﺳﻨﮕﺮ ﺧﻮد را ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ھﻤﻪ وﺳﺎﺋﻞ دﻓﺎﻋﯽ ﺧﻮد را از
دﺳﺖ دادﻧﺪ ،ﺑﻪ دﺷﻤﻦ ﻏﺎﻟﺐ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻓﺮدﯾﻨﺎﻧﺪ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ھﻤﻪ
ﮔﻮﻧﻪ آزادی را ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻏﺮﻧﺎﻃﻪ ﺑﺪھﺪ ،وﻟﯽ ھﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻋﮫﺪ ﺧﻮد وﻓﺎ ﻧﮑﺮد .ﯾﮫﻮد اوﻟﯿﻦ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮده ﺑﻮد؛ زﯾﺮا آنھﺎ در ﺳﺎﯾﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﺳﻼﻣﯽ از ھﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ آزادی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ ،وﻟﯽ ھﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺴﯿﺤﯽ
روی ﮐﺎر آﻣﺪ ،آنھﺎ را ﻣﺠﺒﻮر ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﻦ ﺧﻮد را ﺗﺮک ﮔﻮﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ
ﺑﮕﺮوﻧﺪ.
ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ و اﻣﻮالﺷﺎن را ﻣﺼﺎدره ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از
آنھﺎ روی ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ وﻃﻦ و ﺛﺮوتﺷﺎن از دﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ و ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،و
ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ھﻢ ﺗﺴﻠﯿﻢ آﺗﺶ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،ﯾﺎ ﭘﺲ از ﻣﺼﺎدره و
ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ،روی ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﮫﺎن آوردﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ آنھﺎ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺷﺪﻧﺪ ھﻢ ھﺮﮔﺎه
ﻣﻮرد ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از اﯾﻦ وﺿﻊ ﻧﺎراﺣﺖ و ﻣﻨﻘﻠﺐ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا در ﺑﺎرهی آنھﺎ ﻧﻘﺾ ﻋﮫﺪ
ﺷﻮد و ﻣﻮرد ﺗﻌﻘﯿﺐ و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ؟ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﻐﺴﺎن ﻗﮫﺮﻣﺎن
ﻏﺮﻧﺎﻃﻪ در ﮔﻮش آنھﺎ ﻃﻨﯿﻦ ﻣﯽاﻓﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﺎﺳﺘﯿﻞھﺎ ﺑﻪ
وﻋﺪهھﺎی ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ آنھﺎ ﺗﺸﻨﻪی ﺧﻮن ﻣﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ اھﺎﻧﺖھﺎ

٣٠٠

ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم

ﺑﺎﺷﯿﺪ .ھﺘﮏ ﺣﺮﻣﺖ و ﺑﺮدﮔﯽ و ﻏﺎرت ﻣﻨﺎزل و ﺗﺼﺎﺣﺐ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ،و آﻟﻮدﮔﯽ
ﻣﺴﺎﺟﺪ و ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ و آﺗﺸﮕﺎهھﺎی ﻣﺸﺘﻌﻞ در اﻧﺘﻈﺎر ﺷﻤﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را
ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﮐﻨﻨﺪ) .(١
اﯾﻦ ﺧﺒﺮ راﺳﺖ درآﻣﺪ و ھﺮاس ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺖ .ھﻨﻮز ﭼﻨﺪ ﺳﺎل از ﺗﺴﻠﯿﻢ
ﻏﺮﻧﺎﻃﻪ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﺋﯽھﺎ ﻣﻌﺎھﺪه را ﺗﻐﯿﯿﺮ دادﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﺎ زور و ﺗﺤﮑﻢ آن را
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و از آن ﭘﺲ ﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ آن را ﻧﻘﺾ ﻧﻤﻮده و در آﺧﺮ ھﻤﻪ را زﯾﺮ ﭘﺎ
ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را از اﻗﺎﻣﻪی ﺷﻌﺎﺋﺮ دﯾﻦ ﺑﺮﺣﺬر داﺷﺘﻨﺪ و
ً
ﻋﻘﺎﯾﺪ و اﺣﮑﺎمﺷﺎن ﻣﻮرد ﺑﯽاﺣﺘﺮاﻣﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺳﭙﺲ ﻋﻠﻨﺎ آنھﺎ را دﻋﻮت ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺤﯽ
ﺷﺪن ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ اﻧﻮاع ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﭘﺮﺗﻮی از ﺣﻤﺎﺳﻪ ھﻨﻮز در ﻣﯿﺎن ﺳﮑﻨﻪی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻮھﺴﺘﺎﻧﯽ روﺷﻦ ﺑﻮد .آنھﺎ ﺻﺪا ﺑﻪ
اﻋﺘﺮاض ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ و ﺳﺨﺖ ﺑﻪ ھﯿﺠﺎن آﻣﺪﻧﺪ .ﻣﺠﻠﺲ دوﻟﺖ دﻧﺒﺎل ﻓﺮﺻﺖ ﻣﯽﮔﺸﺖ ﺗﺎ
ﻣﻌﺎھﺪه را ﻣﻠﻐﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﻠﯽ در ھﻢ ﺑﺸﮑﻨﺪ .از اﯾﻨﺮو ﺑﮫﺎﻧﻪای ﻣﯽﺟﺴﺖ ﮐﻪ آن را ﺳﻨﺪ
ﻧﻘﺾ ﭘﯿﻤﺎن ﻓﯿﻤﺎﺑﯿﻦ ﻗﺮار دھﺪ.
ﻓﮑﺮ ﺷﻮﻣﯽﮐﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪ

در آﺧﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﻓﮑﺮ ﺷﻮﻣﯽ را ﮐﻪ ﻣﺪتھﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﭙﺮده ﺑﻮد ﯾﻌﻨﯽ
ﭘﺮاﮐﻨﺪهﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻧﺎﺑﻮدی آنھﺎ را ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎزد .ﺳﯿﺎﺳﺖ دوﻟﺖ دﻟﯿﻠﯽ ﻻزم
ﻧﺪاﺷﺖ.
آﯾﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﻨﮫﺎ ،ﮔﺮﻓﺘﺎری ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺑﺮادران ﺧﻮد در ﻣﻐﺮب و ﻣﺼﺮ و ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ
در ﻣﯿﺎن ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﮔﺬاﺷﺖ؟ آﯾﺎ از آنھﺎ ﻧﻔﺮات و ﭘﻮل ﺑﺮای ﻗﯿﺎم و اﻧﺘﻘﺎم ﻃﻠﺐ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ؟
آﯾﺎ وﺟﻮد آنھﺎ ﺧﻄﺮی ﺑﺮای دوﻟﺖ و دﯾﻦ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﻧﺨﻮاھﺪ آورد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮق ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻤﺎﯾﺖ از دﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮد را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺮد و
ﺣﮑﻢ ﺧﻮد را داﯾﺮ ﺑﻪ وﺟﻮب ﻣﺴﯿﺤﯽﺷﺪن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﺻﺎدر ﻧﻤﻮد .ﭼﻮن
از ﻋﻼﻗﻪ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ دﯾﻦﺷﺎن اﻃﻼع داﺷﺘﻨﺪ ،و ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻮض ﺣﺎﺿﺮ
ﺑﻪ ﺟﻼی وﻃﻦ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ.
 -١آﺗﺸﮕﺎهھﺎی دﯾﻮان ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ زﻣﺎن ﮐﻪ از آن ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ،
ﯾﻌﻨﯽ ۱۴۸۰م در »اﺷﺒﯿﻠﯿﻪ« ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪه ﺑﻮد.

ﻏﺮوب ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ اﻧﺪﻟﺲ و ﮔﺮﻓﺘﺎری ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ٣٠١
ھﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﯿﻮع ﯾﺎﻓﺖ ﺗﻤﺎم ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻏﺮﻧﺎﻃﻪ و ﺑﯿﺎزﯾﻦ)  (١و
ﺑﺸﺮات ﺑﻪ ھﯿﺠﺎن آﻣﺪ .ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ ھﻤﻪ ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر ﻣﺘﺮﺻﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺑﯽرﺣﻤﯽ آنھﺎ را
ﻣﺘﻼﺷﯽ ﺳﺎﺧﺖ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ وﻃﻦ و ﺑﯿﻢ از ﻓﻘﺮ و ﻓﺎﻗﻪ و ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺧﺎﻧﻮادهھﺎ،
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را وادار ﺑﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮد و ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺷﺪﻧﺪ! ) ۹۰۴ھـ  (۱۴۹۹ -اﯾﻦ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽﺷﺪه از آن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﻣﻮرﯾﺴﮑﯽھﺎ  Les Moriscosﯾﺎ ﻋﺮبھﺎی ﮐﻮﭼﮏ
ﻣﻌﺮوف ﮔﺸﺘﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ ﻓﮑﺮ ﻧﺎﺑﻮدی آنھﺎ در ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻗﻮت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ؛ زﯾﺮا
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﻧﻈﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺧﺎﺋﻦ و ﺧﻮارج ﺑﻮدﻧﺪ .روش
آنھﺎ دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ دﯾﻦ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻮد ،و ﺣﺮﮐﺎت و اﻋﻤﺎل اﯾﺸﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺮدﯾﺪ و ﺳﻮء ﻇﻦ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.
اﻣﺎ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻮھﺴﺘﺎﻧﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻓﺮدﯾﻨﺎﻧﺪ ﻧﯿﺮوی
ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی آنھﺎ اﻋﺰام داﺷﺖ ،و آنھﺎ ﺗﺒﻌﯿﺪ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ و اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ
ﮐﻪ رھﺴﭙﺎر اﻓﺮﯾﻘﺎ ﺷﻮﻧﺪ .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺎﺳﺘﯿﻞ ﻧﯿﺰ آنھﺎ را ﻣﺨﯿﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﯾﺎ ﻇﺮف ﺳﻪ ﻣﺎه
ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،و ﯾﺎ اﻣﻼک ﺧﻮد را ﺑﺮای دوﻟﺖ ﺑﮕﺬارﻧﺪ و اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ را ﺗﺮک ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻓﺎس و وھﺮان و ﺑﺠﺎﯾﻪ و ﺗﻮﻧﺲ و ﻃﺮاﺑﻠﺲ و ﺳﺎﯾﺮ
ﻣﺮزھﺎی اﻓﺮﯾﻘﺎ رﻓﺘﻨﺪ ،و آنھﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﻣﻌﺮض آزار
ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ،ﺷﺒﺢ زﻧﺪان و ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﺳﻮزاﻧﺪن ،آراﻣﺶ را از آنھﺎ ﺳﻠﺐ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد.
ﯾﮑﯽ از ﺗﻮارﯾﺦ اﺳﻼﻣﯽ آن ﻋﺼﺮ ،اﯾﻦ ﻣﺼﯿﺒﺖ دردﻧﺎک را ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﺗﺄﺛﺮاﻧﮕﯿﺰ
ﺷﺮح ﻣﯽدھﺪ» :ﺳﭙﺲ ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﺎﺳﺘﯿﻞ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﻪ ﻗﺒﻮل ﮐﯿﺶ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪ و
آنھﺎ را ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﺮ آن ﺳﺎﺧﺖ ،و اﯾﻦ در ﺳﺎل  ۹۰۴ھـ ﺑﻮد ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﮐﺮاه دﯾﻦ آنھﺎ
را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﻧﺪﻟﺲ ھﻤﮕﯽ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﮔﻮﯾﻨﺪه ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﻟﻠﻪ ،ﻣﺤﻤﺪ
رﺳﻮل اﻟﻠﻪ در آﻧﺠﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آن را در دل و ﭘﻨﮫﺎن از ﻣﺮدم ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﺟﺎی اذان ﻧﺎﻗﻮسھﺎ ﺑﻪ ﺻﺪا درآﻣﺪ ،و در ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻣﺠﺴﻤﻪھﺎ و ﺻﻠﯿﺐھﺎ ،ﺑﻌﺪ از ذﮐﺮ
ﺧﺪا و ﺗﻼوت ﻗﺮآن ﻧﮫﺎده ﺷﺪ.
 -١ﺑﯿﺎزﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻼت ﻏﺮﻧﺎﻃﻪ ،واﻗﻊ در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ آن ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺎخ اﻟﺤﻤﺮاء ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻣﺤﻠﻪ
ﺑﯿﺎزﯾﻦ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از آﺛﺎر ﻗﺪﯾﻤﯽ در ﻏﺮﻧﺎﻃﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ.

٣٠٢

ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم

ﭼﻪ دﯾﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ آن روزﮔﺮﯾﺎن ،و ﭼﻪ ﻗﻠﺐھﺎ ﮐﻪ اﻧﺪوھﻨﺎک ﺑﻮد .ﭼﻘﺪر ﺑﯽﻧﻮاﯾﺎن و
ﮔﺮﻓﺘﺎران ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﻣﮫﺎﺟﺮت ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺑﺮادران ﻣﺴﻠﻤﺎنﺷﺎن ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮﻧﺪ.
دلھﺎﺷﺎن ﻣﯽﺳﻮﺧﺖ و اﺷﮏھﺎﺷﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﻞ ﺟﺎری ﺑﻮد .ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان و
دﺧﺘﺮانﺷﺎن ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻠﯿﺐ ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺠﺴﻤﻪھﺎ ﺳﺠﺪه
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮک و ﻣﺮدار ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ ،و ﺷﺮاب ﻣﯽﻧﻮﺷﻨﺪ ﮐﻪ ام اﻟﺨﺒﺎﺋﺚ و ﺳﺮآﻣﺪ
زﺷﺘﯽھﺎﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻗﺎدر ﻧﺒﻮدﻧﺪ آنھﺎ را ﻣﻨﻊ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻮﺑﯿﺦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر را
ً
ﻣﯽﮐﺮد ،ﺷﺪﯾﺪا ﻣﺠﺎزات ﻣﯽﺷﺪ .ﭼﻪ ﻓﺠﺎﯾﻌﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﯿﺮ ﻧﺪارد و ﭼﻪ ﻣﺼﺎﺋﺐ ﺑﺰرگ و
اﻧﺪوھﺒﺎری ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪای ﺑﺮای آن ﻣﺘﺼﻮر ﻧﯿﺴﺖ«) .(١
ﻣﻘﺮی در ﻧﻔﺢ اﻟﻄﯿﺐ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺮدم ﻏﺮﻧﺎﻃﻪ ﭼﻪ ﺷﮫﺮی و ﭼﻪ
دھﺎﺗﯽ ھﻤﮕﯽ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﻋﺪهای ﺧﻮدداری ﮐﺮدﻧﺪ و از ﻧﺼﺎرا ﮐﻨﺎره ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ
ﺳﻮدی ﺑﻪ ﺣﺎل آنھﺎ ﻧﺒﺨﺸﯿﺪ .ﭼﻨﺪ ﻗﺮﯾﻪ و اﻣﺎﮐﻦ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ اﻣﺘﻨﺎع ورزﯾﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﺑﻠﻔﯿﻖ«
و »اﻧﺪرش« و ﻏﯿﺮه ،دﺷﻤﻦ ﻟﺸﮑﺮ ﺑﻪ ﺳﻮی آنھﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻔﺮ را ﯾﺎ ﮐﺸﺘﻨﺪ و ﯾﺎ
اﺳﯿﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﻣﮕﺮ آنھﺎ ﮐﻪ در ﮐﻮه ﺑﻠﻠﻨﻘﻪ)  (٢ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮ دﺷﻤﻦ ﻏﻠﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و
ﮐﺸﺘﺎر ﺳﺨﺘﯽ از آنھﺎ ﺑﻪ راه اﻧﺪازﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﺣﮑﻤﺮان »ﻗﺮﻃﺒﻪ« ھﻢ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ.
ﺳﭙﺲ اﻣﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ و ﺑﺎ زﻧﺎن و ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد و اﻣﻮال ﺳﺒﮏ ،ﺑﺪون اﻧﺪوﺧﺘﻪھﺎ ،از
اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺷﮫﺮ »ﻓﺎس« درآﻣﺪﻧﺪ.
ﭘﺲ از آن ھﺮﮐﺲ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻣﯽﺷﺪ در ﺧﻔﺎ ﺧﺪا را ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﮐﺮد و ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺰارد.
ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ھﻢ ﭼﻨﺪان آنھﺎ را ﺗﻔﺘﯿﺶ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺪه زﯾﺎدی از اﯾﺸﺎن را در آﺗﺶ اﻓﮑﻨﺪﻧﺪ
و ﻃﻌﻤﻪی ﺣﺮﯾﻖ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .ﺑﻘﯿﻪ را از ﺣﻤﻞ ﭼﺎﻗﻮ ھﻢ ﻣﻨﻊ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﺎ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ
اﺑﺰار آھﻨﯿﻦ .در ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ ھﻢ ﺑﺮ ﺿﺪ ﻧﺼﺎرا ﻗﯿﺎم ﮐﺮدﻧﺪ ،وﻟﯽ ﯾﺎوری
ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ«.
»ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﺎرل ﭘﻨﺠﻢ )ﺷﺎرﻟﮑﺎن( ﺑﻪ ﺗﺨﺖ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻧﺸﺴﺖ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از وی
ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ در ﺑﺎرهی آنھﺎ ﺑﻪ ﻋﺪل رﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪ ،و از ﺳﯿﺎﺳﺖ زور و ﻇﻠﻢ ﺑﻪ وی ﺷﮑﺎﯾﺖ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ .آنھﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﺧﻮد را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ھﯿﺌﺘﯽ ﻣﻌﺮوض داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻈﺎﻟﻢ و آﻻم آنھﺎ
را ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺮح دھﻨﺪ )ﺳﺎل  ۱۵۲۶م(.

 -۱اﺧﺒﺎر اﻟﻌﺼﺮ ﻓﯽ اﻧﻘﻀﺎء دوﻟﺔ ﺑﻨﯽﻧﺼﺮ – ص .۵۵ – ۵۴
 -٢ﮐﻮه ﺑﻠﻠﻨﻘﻪ ھﻤﺎن ﮐﻮھﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ  Villeungaاﺳﺖ.
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ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن آن ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ
ﻣﺴﯿﺤﯽﺷﺪن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺷﺎھﯽ ﺑﺮ آنھﺎ ﻓﺮض ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻋﻤﻼ ھﻢ آن را
اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن را ﻃﻌﻤﻪ ﺣﺮﯾﻖ ﺳﺎزﻧﺪ؟
ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺌﻮال ،ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ داد و ﻣﺴﯿﺤﯽﺷﺪن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را اﻣﺮی ﻻزم
اﻻﺟﺮا داﻧﺴﺖ! ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﯿﺤﯽﺷﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﻮی ﺑﺮ ﺿﻌﯿﻒ و ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺮ ﻣﻐﻠﻮب و آﻗﺎ ﺑﺮ
ﻧﻮﮐﺮ ﻻزم ﺷﻤﺮده ﺑﻮد ،ﻋﻤﻠﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺟﺰ آن ھﻢ ﭼﺎرهای ﻧﺒﻮد«.
ﮐﻮﻧﺪی ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﻮرخ ﻣﺴﯿﺤﯽ اﺳﺖ ،ﺣﮑﻢ ﻣﺤﮑﻤﻪ را ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﺗﻮﺻﯿﻒ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺣﮑﻢ ﻣﺴﯿﺤﯽﺷﺪن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻟﺰاﻣﯽ ﺷﺪ و ﻣﻮرﺳﮑﯽھﺎ ﯾﺎ اﻋﺮاب ﻣﺴﯿﺤﯽ
ﺷﺪه ﻣﻠﺰم ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ و ﯾﺎ در اﻧﺪک ﻣﺪﺗﯽ ﺗﺮک وﻃﻦ ﮔﻮﯾﻨﺪ ،و در ﻏﯿﺮ
اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺠﺎزات آنھﺎ ﺳﻮﺧﺘﻦ در آﺗﺸﮕﺎهھﺎی ﻣﺤﮑﻤﮥ ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻋﻘﺎﯾﺪ اﺳﺖ.
ﻋﻤﻞ ﺷﺎرﻟﮑﺎن در ﺑﺎرهی اﻋﺮاب ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺴﺮش ﻓﯿﻠﯿﭗ دوم )۱۵۵۵
–  (۱۵۹۸ﻣﻌﺘﺪل ﺑﻮد .ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﺴﯿﺤﯽﺷﺪن در زﻣﺎن ﺷﺎرﻟﮑﺎن ﺷﺎﻣﻞ ھﺠﻮم ﻣﻮرﺳﮑﯽھﺎ
ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ھﻤﻪ ﻣﻈﺎھﺮ اﺳﻼم و ﻋﺮوﺑﺖ اﯾﺸﺎن از ﻣﯿﺎن رﻓﺖ ،وﻟﯽ ﭘﺮﺗﻮی ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ
از دﯾﻦ آﺑﺎ و اﺟﺪاد در دلھﺎی آﻧﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،و ﺷﻤﻪای از آداب و رﺳﻮم ﻋﺮﺑﯽ و
اﺳﻼﻣﯽ در اﻋﻤﺎل آنھﺎ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺟﮫﺖ ﻧﯿﺰ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺪه ﮐﻪ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ
آن ﺑﻪ اﻋﻤﺎق دلﺷﺎن راه ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺎ ﺧﺸﻢ و ﮐﯿﻨﻪﺗﻮزی ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺖ.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﯿﻠﯿﭗ دوم ﺑﻪ ﺗﺨﺖ ﻧﺸﺴﺖ ،ﺗﻌﺼﺐ و ﺗﻀﯿﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪی در زﻣﺎن
ﭘﺪرش ﺗﺨﻔﯿﻒ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺘﻌﺼﺐ در واﻗﻊ ﯾﮏ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺧﻮد را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻘﺎﻣﺎت روﺣﺎﻧﯽ و ﮐﻠﯿﺴﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد .و ﻣﻮرﺳﮑﯽھﺎ را ﻋﻨﺎﺻﺮی
ﺧﻄﺮﻧﺎک و ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﺋﯽ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺖ.
ھﻨﻮز ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ از روی ﮐﺎرآﻣﺪن او ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎرهای ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﺣﮑﺎم ﺳﺨﺖ
وﺿﻊ ﮐﺮد .از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻠﻊ ﺳﻼحﻧﻤﻮدن آنھﺎ ،و ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ از اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻟﻐﺎت ﻋﺮﺑﯽ و
ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎس ﻋﺮﺑﯽ ،و ﺗﺤﺮﯾﻢ آداب و رﺳﻮم ﻋﺮﺑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻤﺎمرﻓﺘﻦ و ﻣﺠﻠﺲﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪ
ﺷﯿﻮهی اﺳﻼﻣﯽ و ﻏﯿﺮه ﺑﻮد.
در ﺑﺎرهی ﺟﻮاز ﺻﺪور اﯾﻦ اﺣﮑﺎم وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ،ﻋﺮبھﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽﺷﺪه
)ﻣﻮرﺳﮑﯽھﺎ( دﺷﻤﻨﺎن اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻮﻃﺌﻪ ﭼﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎھﺎن
اﺳﻼﻣﯽ اﻓﺮﯾﻘﺎ و ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﺮاﺳﻠﻪ و ﮔﻔﺘﮕﻮ دارﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﻣﺨﻠﺺ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻞ در

٣٠٤

ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم

ﺑﺎﻃﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ.
زﯾﺮا آنھﺎ ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از ﺷﻌﺎﺋﺮ اﺳﻼﻣﯽ زﯾﺎد
ﺑﻪ ﺣﻤﺎم ﻣﯽروﻧﺪ ،و ھﻨﻮز زﻧﺎنﺷﺎن ﺑﺎ ﺣﺠﺎب ﺑﯿﺮون ﻣﯽروﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ اﯾﻦ اﻣﻮر ﻧﺸﺎﻧﻪ دوری آنھﺎ از اﺳﻼم و ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﻣﻮرﺳﮑﯽھﺎ در ﻣﻘﺎم دﻓﺎع از ﺧﻮد ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﭘﻮﺷﺶ ﻟﺒﺎس ﻋﺮﺑﯽ و رﻓﺘﻦ ﺑﻪ
ﺣﻤﺎم و زﺑﺎن و اﺧﻼق و ﻋﺎدات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ھﻤﻪ و ھﻤﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪی از ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و
ﻋﺮف اﺳﺖ و رﺑﻄﯽ ﺑﻪ دﯾﻦ ﻧﺪارد .ﮐﻨﺎرﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻟﺒﺎس ﻣﻠﯽ ﮐﺎر دﺷﻮاری اﺳﺖ.
اﺳﺘﺤﻤﺎم ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺑﮫﺪاﺷﺖ و ﻧﻈﺎﻓﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﯿﺮ اﻣﺮی ﺿﺮوری اﺳﺖ.
ﺣﺠﺎب زﻧﺎن ھﻢ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻋﻔﺖ و ﺑﻠﻨﺪﻧﻈﺮی آنھﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﺮای ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ از ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺗﮑﻠﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،دﺷﻮار اﺳﺖ
ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎره از ﺗﻤﺎم وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺨﺎﻃﺐ و ﺗﻔﺎھﻢ ﺧﻠﻊ ﺷﻮﻧﺪ ،و زﺑﺎن ﺟﺪﯾﺪی ﻣﺎﻧﻨﺪ زﺑﺎن
ﮐﺎﺳﺘﯿﻠﯽ را ﻓﺮا ﮔﯿﺮﻧﺪ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻖ ﻣﺤﮑﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ھﯿﭽﯿﮏ از اوﻟﯿﺎی اﻣﻮر را ﻗﺎﻧﻊ
ﺳﺎزد.
ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ در ﺳﺎل  ۱۵۶۷در ﻏﺮﻧﺎﻃﻪ ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ ،و ﺑﺎ ﺷﺪت ھﺮﭼﻪ
ﺗﻤﺎﻣﺘﺮ در ﺑﺎرهی اﻓﺮاد اﺟﺮا ﮔﺮدﯾﺪ .ﻣﻮرﺳﮑﯽھﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﻪ درﺑﺎر و ﺧﻮد ﭘﺎدﺷﺎه
ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﺮﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﻣﺮﮐﯿﺰدی ﻣﻮﻧﺪﯾﻦ« ﺣﮑﻤﺮان ﻏﺮﻧﺎﻃﻪ ھﻢ آنھﺎ را
ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ .وﻟﯽ ﺗﻤﺎم زﺣﻤﺎت ھﺪر رﻓﺖ ،و ھﯿﺌﺖ ﺣﺎﮐﻤﻪ ﺑﺪون ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪی
آن را اﺟﺮا ﻣﯽﮐﺮد .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﻣﻮرﺳﮑﯽھﺎ را از اﯾﻦ ھﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮد؛ زﯾﺮا ﮐﻮدﮐﺎن
ﭘﺴﺮ و دﺧﺘﺮ اﯾﺸﺎن را ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺪارس و ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻤﻮﻣﯽ داد ﺗﺎ در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن
از ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﻪ روش آنھﺎ ﺑﺮآﯾﻨﺪ!
ﻗﯿﺎم ﻣﻮرﺳﮑﯽﻫﺎ

ً
در اﯾﻨﺠﺎ دﯾﮕﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﯾﺄس ﻣﻮرﺳﮑﯽھﺎ ﺑﻪ اﻧﺘﮫﺎ رﺳﯿﺪ .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﻏﺮﻧﺎﻃﻪ ﮐﻪ
ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﺸﺎن در آﻧﺠﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ داﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ و دﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻮرش ﺑﺰﻧﻨﺪ و از ﺧﻮد و ﺑﻘﯿﻪ ﻣﯿﺮاث ﺧﻮﯾﺶ دﻓﺎع ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﯾﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺶ از ﺧﺎﻣﻮشﺷﺪن آﺧﺮﯾﻦ ﺷﻌﻠﻪ ﻋﺰت و ﺑﺰرﮔﻮاری و روح ﻣﺒﺎره در دلھﺎ و
اﻓﮑﺎرﺷﺎن ،ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ.
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺟﮫﺖ ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ ﺗﮫﯿﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎت دﯾﺪﻧﺪ ،و ﺑﺎ ﺑﺮادران ﺧﻮﯾﺶ در ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻮاﺣﯽ ﻧﯿﺰ

ﻏﺮوب ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ اﻧﺪﻟﺲ و ﮔﺮﻓﺘﺎری ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ٣٠٥
ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن ﺧﻮد را ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﮐﻤﮏ و ﯾﺎری ﺑﻪ ﻣﻐﺮب
ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ .در ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل  ۱۵۶۸اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺘﺎد ﮐﻪ زﻧﮓ ﺧﻄﺮ را ﺑﻪ ﺻﺪا درآورد؛ زﯾﺮا
ﻣﻮرﺳﮑﯽھﺎ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻏﺮﻧﺎﻃﻪ ﺑﺮ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ و ﻗﻀﺎت اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﺋﯽ و ﺗﻌﺪاد ﻗﻠﯿﻠﯽ از
ﺳﭙﺎھﯿﺎن آنھﺎ ﯾﻮرش ﺑﺮدﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺳﺮان اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﮐﻮه ﺷﻠﯿﺮ )ﺳﯿﺮاﻧﻮاد()  (١ﭘﻨﺎه ﺑﺮدﻧﺪ
و روی ﺑﻪ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻧﮫﺎدﻧﺪ .ھﻨﻮز ﭼﻨﺪ روزی ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ آﺗﺶ اﻧﻘﻼب در
ﺗﻤﺎم ﻗﻠﻤﺮو ﺑﺸﺮات)  (٢ﺷﻌﻠﻪور ﮔﺸﺖ ،و ﮔﺮوهھﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺴﯿﺞ ﺷﺪﻧﺪ ،و ﻣﻮرﺳﮑﯽھﺎ در
ھﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن دراﻓﺘﺎدﻧﺪ ،آنھﺎ را ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ وﺟﻪ ﻣﺘﻼﺷﯽ
و ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻟﮫﯿﺐ اﻧﻘﻼب در ﺟﻨﻮب اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ زﺑﺎﻧﻪ ﮐﺸﯿﺪ ،و ﻣﻮرﺳﮑﯽھﺎ اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮد را
اﻋﻼن داﺷﺘﻨﺪ ،و ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﮫﯿﺎ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
ﺳﺮان اﻧﻘﻼب دﯾﺪﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ در ﭘﯿﺮاﻣﻮن آن ﮔﺮد
آﯾﻨﺪ ،و ﺧﻮد رﻣﺰ ﺗﺴﻠﻂ ﭘﯿﺸﯿﻦ آنھﺎ ﺑﺎﺷﺪ .آنھﺎ ﺟﻮاﻧﯽ از ﻣﺮدم ﺑﯿﺎزﯾﻦ را ﮐﻪ ﺳﺮی
ﭘﺮﺷﻮر و روﺣﯽ ﺟﺴﻮر و ﺗﮫﻮری ﺑﻪ ﺳﺰا داﺷﺖ ،و ﺑﻪ ﺧﻠﻔﺎی ﻗﺪﯾﻢ اﻧﺪﻟﺲ ﻧﺴﺒﺖ
ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﺪ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺑﻪ رھﺒﺮی ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻧﺪ.
ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب او را ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻣﯿﻪ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ .اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن در ﺳﺮاﺳﺮ »ﺑﺸﺮات« در
ﭘﺎﯾﮕﺎهھﺎی ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و اﻧﻘﻼب و ﺷﻮرش ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﻣﻤﻠﮑﺖ
ﻏﺮﻧﺎﻃﻪ ﻗﺪﯾﻢ را ﻓﺮو ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﻮرﺳﮑﯽھﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ دژھﺎی ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ در آن ﻧﻮاﺣﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ ،و
ﮐﻠﯿﺴﺎھﺎ و دﯾﺮھﺎ را اﺷﻐﺎل ﮐﻨﻨﺪ ،واﺳﻘﻒھﺎ و ﻋﻤﺎل دوﻟﺖ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﻨﺪ .ﮐﺎر ﺷﻮرش
ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ و زد و ﺧﻮردھﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﻗﻮای اﻧﺒﻮھﯽ را ﺑﻪ ﺳﻮی »ﺑﺸﺮات« ﮔﺴﯿﻞ داﺷﺖ ،و آن را از ھﺮ
ﻧﺎﺣﯿﻪ اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﭘﺲ از ﺟﻨﮓھﺎی ﺷﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﺳﻨﮕﺮھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن رﺧﻨﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
)ﺳﺎل  .(۱۵۶۹ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺟﮫﺖ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺑﻪ ﮐﻮهھﺎ ﭘﻨﺎه ﺑﺮدﻧﺪ.
ﺑﻌﻀﯽ دﺳﺘﺠﺎت ﮐﻮﭼﮏ ﻧﺠﺎت ﺑﺎ ھﻤﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖھﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از ﻣﻐﺮب ﺑﻪ ﯾﺎری آنھﺎ
ﺑﺸﺘﺎﺑﻨﺪ .ﻣﺪﺗﯽ ﺟﻨﮓ ﻣﯿﺎن ﻃﺮﻓﯿﻦ درﮔﯿﺮ ﺑﻮد .ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﯿﻠﭗ دوم ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺷﺪ ﺳﭙﺎه
ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺑﺮادرش ﺳﺮدار ﻣﻌﺮوف »دون ﺧﻮان« از »اﺷﺒﯿﻠﯿﻪ« ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ
 Sierra Nevada -١ﯾﺎ ﮐﻮه ﯾﺦ ﮐﻪ ﮔﺎھﯽ در ﺗﻮارﯾﺦ ﻋﺮﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻧﺎم ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
 -٢ﺑﻪ زﺑﺎن اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﺋﯽ Alpuxurras
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آنھﺎ ﮔﺴﯿﻞ ﺑﺪارد .ﻣﻮرﺳﮑﯽھﺎ ﻧﯿﺰ در ﺑﯿﺎزﯾﻦ و اﻃﺮاف ﻏﺮﻧﺎﻃﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﻇﮫﺎر اﻃﺎﻋﺖ
ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﺑﯿﺰاری ﺧﻮد را از ﺷﻮرش و ﻋﻼﻗﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ دوﻟﺖ اﻋﻼن داﺷﺘﻨﺪ.
وﻟﯽ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن در ﻣﻨﻄﻘﻪ »ﺑﺸﺮات« ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺟﻨﮓ را ﺗﺎ آﺧﺮ اداﻣﻪ ﺑﺪھﻨﺪ.
در اﺛﻨﺎی آن ﮐﺸﻤﮑﺶھﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻣﯿﻪ ﯾﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﮐﺎﺳﺘﯿﻠﯽ »ﻓﺮﻣﺎﻧﺪودی ﻓﺎﻟﻮر« ﺑﺮ
اﺛﺮ زد و ﺑﻨﺪی ﮐﻪ در ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه ﻣﻮرﺳﮑﯽھﺎ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ ،ﺗﺮور ﺷﺪ.
اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺳﺮ ﮐﺮده دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم »اﺑﻦ ﻋﺒﻮ« ﮐﻪ ﻧﺎم ﻣﻮرﺳﮑﯿﺶ »دﮐﻮﻟﻮﺑﺚ« ﺑﻮد و
ﻣﻮﻻی ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺎی وی ﻣﻨﺼﻮب داﺷﺘﻨﺪ.
ﻣﻮﻻی ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ از ھﻮش و دراﯾﺖ و ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد .از اﯾﻨﺮو ھﻤﮕﯽ
اﺣﺘﺮام او را ﻧﮕﺎه ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﻮاﯾﺶ ﭘﺮداﺧﺖ .از ﻣﺮزھﺎی ﻣﻐﺮب ﻧﯿﺰ ﺳﻼح و
ذﺧﯿﺮه ﺑﺮای آنھﺎ رﺳﯿﺪ.
ﻣﻮﻻی ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ در ﺑﻌﻀﯽ از ﺟﻨﮓھﺎ ﺑﺮ ﺳﭙﺎه دوﻟﺖ ﻏﺎﻟﺐ آﻣﺪ ،و از ھﻤﯿﻦ راه ﻣﺸﮫﻮر
ﮔﺸﺖ ،و ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرﺳﮑﯽھﺎ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ »ﺑﺸﺮات« ﺑﺎ وی ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ »اﻟﺪون ﺧﻮان« ﺑﺎ ﺳﭙﺎه ﻋﻈﯿﻢ ﺧﻮد ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ »وادی آﺑﺶ« ﺳﭙﺲ ﺑﻪ
ﻣﻨﻄﻘﻪ »ﺳﺒﺘﻪ« رﻓﺖ ،و در اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ﺟﻨﮓھﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﻣﯿﺎن او و اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺑﻪ وﻗﻮع
ﭘﯿﻮﺳﺖ .ﻣﻮرﺳﮑﯽھﺎ ﺳﭙﺎھﯿﺎن را ﻃﯽ اﯾﻦ ﺟﻨﮓھﺎ ﺑﺎرھﺎ ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،و ﮐﺸﺖ و
ﮐﺸﺘﺎر ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم »اﻟﺪون ﺧﻮان« ﮐﻮهھﺎی »ﺷﻠﯿﺮ« را ﭘﯿﻤﻮد و در ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺳﯿﺮ ﺧﻮد اداﻣﻪ
داد ﺗﺎ ﺑﻪ »اﻧﺪرش« رﺳﯿﺪ .وﻗﺘﯽ »اﻟﺪون ﺧﻮان« ﺳﻠﺤﺸﻮری و اھﻤﯿﺖ ﮐﺎر اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن را
دﯾﺪ از در ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺑﺎ آنھﺎ درآﻣﺪ ،و ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻔﻮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺻﺎدر ﮐﺮد ،و در آن ﺑﻪ
ﻣﻮرﺳﮑﯽھﺎ وﻋﺪه داد ﮐﻪ ﺑﺎ آنھﺎ ﺑﺎ ﺷﺮوط ﺧﻮﺑﯽ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪ ،و ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ از آن ﺳﺮﺑﺎز
زﻧﻨﺪ ،ﺑﺪون ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﯿﻔﺮ دھﺪ .از اﯾﻦ رو اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻃﺎﻗﺖ ﺟﻨﮓ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺗﺴﻠﯿﻢ
ﺷﺪﻧﺪ ،وﻟﯽ اﮐﺜﺮﯾﺖ از ﭘﺬﯾﺮش ھﺮﮔﻮﻧﻪ وﻋﺪه ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺮﺑﺎز زدﻧﺪ؛ زﯾﺮا ﻣﻮرﺳﮑﯽھﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم
ﯾﻘﯿﻦ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻋﮫﺪ و ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ،و ﻋﯿﺴﻮیھﺎ اھﻞ
وﻓﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
از اﯾﻦ رو ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد از ﺑﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﺎری و اﻧﺘﻘﺎم رو ﺑﻪ اﻓﺮﯾﻘﺎ ﻧﮫﺎدﻧﺪ .ﻣﻮﻻی
ً
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ را ﭼﻨﺎن دﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﺘﺎ از در ﺻﻠﺢ و ﺳﺎزش وارد ﺷﻮد ،ﭘﺎرهای ﻣﺴﺎﻋﯽ
ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﺬاﮐﺮه و ﭘﯿﻤﺎن ﺻﻠﺢ ﻣﺒﺬول داﺷﺖ ،وﻟﯽ ﻣﻮﻻی ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ و ھﻤﮑﺎراﻧﺶ در
ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﺋﯽھﺎ ﺳﻮدی ﯾﺎ رﻓﻊ ﮔﺮﻓﺘﺎری ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﻧﺪﯾﺪﻧﺪ.

ﻏﺮوب ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ اﻧﺪﻟﺲ و ﮔﺮﻓﺘﺎری ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ٣٠٧
در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم ﻣﻮﻻی ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻋﻼن داﺷﺖ ﮐﻪ ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﻗﺮاری را ﺑﺮای اﻃﺎﻋﺖ از
ﺣﮑﻮﻣﺖ رد ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ،و ھﻤﭽﻨﺎن ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ ﻣﺮگ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺧﻮد اداﻣﻪ ﺧﻮاھﺪ داد.
اﻧﻘﻼب از ﺳﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻓﺸﺎر ﺧﻮد اﻓﺰود .ﻓﯿﻠﯿﭗ دوم ھﻢ ﺳﺨﺖ ﺑﻪ
ﺧﺸﻢ آﻣﺪ و دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﻣﻮﻻی ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ و ﺳﭙﺎه او را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﻨﻨﺪ و زﻧﺪه و ﻣﺮده آنھﺎ
را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ.
ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﺻﺎدر ﮐﺮد ﮐﻪ ﻃﺒﻖ آن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻣﻮرﺳﮑﯽھﺎ در وﻃﻦھﺎﺷﺎن
ﺧﺎﺗﻤﻪ داد ،و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻧﻘﺎط دﯾﮕﺮی در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺑﺎ ﻧﮫﺎﯾﺖ
وﺣﺸﯿﮕﺮی ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ .ﻣﻮرﺳﮑﯽھﺎ ﺑﺎ زور از اوﻃﺎن ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺧﻮد ﮐﻨﺪه
ﺷﺪﻧﺪ و در ﻧﻘﺎط ﻣﺤﺘﻠﻒ ﮐﺎﺳﺘﯿﻞ و ﻟﯿﻮن و ﮔﺎﻟﯿﺴﯿﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،و ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ
ﺷﺪﯾﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
در ﺧﻼل اﯾﻦ ﻣﺪت ﻣﻮﻻی ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ھﻤﭽﻨﺎن در رأس ﺳﭙﺎه ﮐﻮﭼﮏ ﺧﻮد ،ﺣﻮادث را
زﯾﺮ ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ،و ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﻮای او و ﻧﻘﺎﻃﯽ را ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارد رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ از
دﺳﺖ ﻣﯽرود ،و ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ اﻣﯿﺪی ھﻢ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی و ﺻﻠﺢ آﺑﺮوﻣﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ .در آﺧﺮ
اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﺋﯽھﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﭘﯽ ﺑﻪ ﻧﮫﺎنﮔﺎه او ﺑﺒﺮﻧﺪ ،و ﯾﮑﯽ از اﻓﺴﺮان ﻧﺎراﺿﯽ او را واداﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ
ﺑﻪ ﻗﺘﻠﺶ رﺳﺎﻧﺪ .اﯾﻦ اﻓﺴﺮ ﺑﺎ ﺗﻨﯽ ﭼﻨﺪ از ﯾﺎراﻧﺶ او را ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ.
اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﺋﯽھﺎ ﺟﺴﺪ ﻣﻮﻻی ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ را ﺑﻪ ﻏﺮﻧﺎﻃﻪ ﺣﻤﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ،و در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻓﺠﯿﻊﺗﺮﯾﻦ
وﺿﻊ ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ در ﻣﯿﺪان ﺑﺰرگ ﺷﮫﺮ ﺳﻮزاﻧﺪﻧﺪ!
***
ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺷﻮرش ﻣﻮرﺳﮑﯽھﺎ ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪ ،و از ﻣﯿﺎن رﻓﺖ .و آﺧﺮﯾﻦ ﺷﻌﻠﻪ ﻋﺰم و
ﻣﺒﺎرزه در ﺳﯿﻨﻪ اﯾﻦ ﻣﻠﺖ ﺟﺎنﺑﺎز و ﻣﺠﺎھﺪ ﻓﺮو ﻧﺸﺴﺖ .دارھﺎ و آﺗﺸﮕﺎهھﺎ و ﺷﮑﻨﺠﻪھﺎ ﺑﻪ
ﮐﺎر اﻓﺘﺎد ﺗﺎ ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﺟﻨﺒﺸﯽ را ﺑﺮای اﻧﻘﻼب و ﻣﺒﺎرزه ﺳﺮﮐﻮب ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺟﮫﺖ ﻧﯿﺰ
آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﺪﺗﯽ دﯾﮕﺮ در ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،و ھﺮﮔﻮﻧﻪ راه ﻧﺠﺎﺗﯽ را از دﺳﺖ
دادﻧﺪ) .(١
در زﻣﺎن ﻓﻠﯿﭗ ﺳﻮم ،اﺳﭙﺎﻧﯿﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﮫﺎﺋﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﻮرﺳﮑﯽھﺎ؛
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪهﮔﺎن ﻣﻠﺖ ﻣﻐﻠﻮب اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﮔﺮﻓﺖ .در آن اﯾﺎم ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮرﺳﮑﯽھﺎ
ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،و ﻓﺮزﻧﺪان ﻗﺮﯾﺶ و ﻣﺼﺮ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻓﺸﺎر ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن و

 -١ﺗﻔﺼﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺆﺛﺮ را در دو ﮐﺘﺎب ﻣﺎه »ﻧﮫﺎﯾﺔ اﻻﻧﺪﻟﺲ« و »ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﺮب اﻟﻤﺘﻨﺼﺮﯾﻦ« ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
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ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم

ﮐﺎﺳﺘﯿﻞھﺎ درآﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .در ﻣﺮاﺳﻢ ﮐﻠﯿﺴﺎھﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﺟﺴﺘﻨﺪ ،و ﺑﻪ زﺑﺎن ﮐﺎﺳﺘﯿﻞھﺎ
ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ و ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮق ﮐﻪ ﮔﻮﺷﻪﮔﯿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻗﺪﯾﻤﯽ و
ﻣﯿﺮاث ﻣﻌﻨﻮی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﺗﻌﻠﻖ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻨﺪ.
آنھﺎ ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ در ھﻤﺎن ﺣﺎل ﮔﻮﺷﻪﮔﯿﺮی و دوری از ﺧﻠﻖ زﺑﺎن ﺟﺪﯾﺪی اﺑﺘﮑﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ
و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ دﯾﻦﺷﺎن را ﯾﺎدداﺷﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و ادﺑﯿﺎت ﻣﻠﯽ ﺧﻮد را ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ زﺑﺎن ﻟﻐﺖ اﻟﺨﻤﯿﺎدو ﻣﺸﮫﻮر ﺑﻪ  Aljamiadoﻧﻮﻋﯽ از زﺑﺎن ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﮐﺎﺳﺘﯿﻠﯽ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻋﺮﺑﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،و ﺟﺰ ﺧﻮد آنھﺎ ﮐﺴﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﺸﻒ آن ﻧﺒﻮد.
اﺳﭙﺎﻧﯿﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ دﯾﻦ و زﺑﺎن و ﺗﻤﺪن ﺧﻮد را ﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﺮوه از اﻋﺮاب
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﻊ اﻟﻮﺻﻒ از اﻟﺤﺎق اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺧﻮد اﻣﺘﻨﺎع ورزﯾﺪه ،و
ھﻤﯿﺸﻪ آنھﺎ را ﺧﻮارج ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻨﺎن در ﺑﻠﻨﺴﯿﻪ و ﻣﺮﺳﯿﻪ و
ﻏﺮﻧﺎﻃﻪ ﻣﯽزﯾﺴﺘﻨﺪ .ﻓﯿﻠﯿﭗ ﺳﻮم ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺿﻌﯿﻒ و ﺗﺮﺳﻮ ﺑﻮد .وی از ﻣﻮرﺳﮑﯽھﺎ ﮐﻪ در
ﺣﺪود ﯾﮏ ﻗﺮن در ﺳﺎﯾﻪ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ،و ﺑﺪون ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻃﺎﻋﺖ
اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﮔﺮدن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﯿﻢ داﺷﺖ.
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ آنھﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻧﻮن ﺧﻄﺮی ﺑﺮای اﺳﺘﻘﻼل و دوﻟﺖ ﺧﻮﯾﺶ
ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺖ و ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻧﯿﺰ اﯾﺸﺎن را ﺧﻄﺮی ﺑﺮای ﻋﻘﯿﺪه ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآورد ،و
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﺻﺪد ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ھﺮ ﻧﺤﻮ ﺷﺪه ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺧﻮد را ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ روﺷﻦ ﺳﺎزد .در
آﺧﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻘﺪر ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﻠﯿﭗ ﺳﻮم اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را اﺟﺮا ﮐﻨﺪ.
اﺧﺮاج ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ از اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ

وی ﻓﺮﻣﺎن ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد را در ﺑﺎرهی اﺧﺮاج ﻣﻮرﺳﮑﯽھﺎ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ دﯾﮕﺮ ،اﻋﺮاب
ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺷﺪه ﺻﺎدر ﻧﻤﻮد ،ﺗﺎ ﺑﺮای اﺑﺪ آنھﺎ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﯿﺮون راﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ
ﻓﺮﻣﺎن در ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل  ۱۶۰۹ﻣﯿﻼدی ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﻤﺎدی اﻟﺜﺎﻧﯿﻪ ﺳﺎل  ۱۱۰۸ھـ ﺻﺎدر
ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرﺳﮑﯽھﺎ ﻣﺮد و زن ﻇﺮف ﺳﻪ روز ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد از
ﺷﮫﺮھﺎ و ﻗﺮﯾﻪھﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺮزھﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ رھﺴﭙﺎر
ﮔﺮدﻧﺪ ،و ھﺮﮐﺲ از اﻧﺠﺎم آن ﺳﺮ ﺑﺎز زﻧﺪ ﺗﮫﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
آنھﺎ از اﺛﺎث ﺧﻮد آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ دوش ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،آزادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮدارﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .در ﻏﺮﻧﺎﻃﻪ ﺳﯽ روز ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﮫﻠﺖ دادﻧﺪ

ﻏﺮوب ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ اﻧﺪﻟﺲ و ﮔﺮﻓﺘﺎری ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ٣٠٩
ﮐﻪ آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮔﻮﯾﻨﺪ .ﮐﺸﺘﯽھﺎ ﺑﺮای ﻣﻨﺘﻘﻞﺳﺎﺧﺘﻦ اﺧﺮاﺟﯽھﺎ ﺑﺴﯿﺞ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻧﺨﺴﺖ
آنھﺎ را ﮐﻪ در ﻣﺮزھﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻘﯿﻪ را ﺑﯿﺮون ﺑﺮدﻧﺪ .ﺻﺪھﺎ ھﺰار ﻧﻔﺮ
از اﯾﺸﺎن را در وﺿﻌﯽ ﻧﺎﮔﻮار ﺑﻪ ﻣﺮزھﺎی ﻣﻐﺮب )ﺷﻤﺎل اﻓﺮﯾﻘﺎ( ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﺑﺴﯿﺎری
از آﻧﺎن در ﺗﻄﻮان و ﺳﻼو و ھﺮان و ﺗﻮﻧﺲ اﺳﺘﻘﺮار ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .در اﺛﻨﺎی اﯾﻦ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎلھﺎ
ده ھﺰار ﻧﻔﺮ ھﻢ ﺗﻠﻒ ﺷﺪﻧﺪ! ﮔﺮوھﯽ از اﯾﻦ ﻋﺪه از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ و ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ
رﻓﺘﻨﺪ .آنھﺎ ﮐﻪ در ﺷﻤﺎل اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻣﯽزﯾﺴﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ ،و در ﻻﻧﮕﺪوک
و ژوﯾﺎن ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪﻧﺪ.
ّ
ﻣﻮرﺧﺎن در ﺑﺎره ﺗﻌﺪاد ﻣﻮرﺳﮑﯽھﺎ ﮐﻪ از اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ.
ﺑﻌﻀﯽ آنھﺎ را ﺣﺪود ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﺷﺶ ﺻﺪ ھﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،و
آنھﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻼﮐﺖ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﯾﺎ در ﺧﻼل ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺗﺒﻌﯿﺪﺷﺎن ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،در
ﺣﺪود ﺻﺪ ھﺰار ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻣﻠﺖ اﻧﺪﻟﺲ ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ از ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ اﺧﺮاج
ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آن ،آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺼﺎﺋﺐ ﻣﻮرﺳﮑﯽھﺎ ﯾﺎ ﻋﺮبھﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺷﺪه ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ و ﺻﻔﺤﻪ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻣﻠﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻠﺖھﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻮد و ﺗﻤﺪن
آنھﺎ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از رﯾﺸﻪدارﺗﺮﯾﻦ ﺗﻤﺪنھﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ ،درھﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺷﺪ.
ﻣﻨﺘﻘﺪﯾﻦ ﺟﺪﯾﺪ اھﻤﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ را ﮐﻪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ در ﺑﺎرهی ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﻠﺖ اﻧﺪﻟﺲ و ﺗﺒﻌﯿﺪ
ﻣﻮرﺳﮑﯽھﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد ،ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺆﺛﺮ در رﮐﻮد و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ و اﻧﺤﻄﺎط اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ
ﺣﺘﯽ ﺗﺎ ﻋﺼﺮ ﻣﺎ ھﻢ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ،ﭘﺎرهای از ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻣﺎدی و ادﺑﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻣﻮرﺳﮑﯽھﺎ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ از ﺛﺮوتھﺎی ﻋﻘﻠﯽ و ﻓﻨﯽ و
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرﺳﮑﯽھﺎ داﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﺘﺮﺗﺐ اﺳﺖ.
آراء ﻣﺘﻔﮑﺮان اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﺋﯽ در ﺑﺎرهی ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻣﻮرﺳﮑﯽھﺎ و آﺛﺎر ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ آن ،ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﺳﺖ .ﺑﻌﻀﯽ از آنھﺎ آن را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﻮده و ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و ﺗﺤﻘﻖﯾﺎﻓﺘﻦ وﺣﺪت
ﻗﻮﻣﯽ و دﯾﻨﯽ آن ﻻزم ﻣﯽﺷﻤﺮدﻧﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻨﺎن روﺣﺎﻧﯿﻮن و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺘﻌﺼﺐ
ھﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ھﻢ اﻧﺘﻘﺎد ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را ﺿﺮﺑﺖ ﺷﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﻋﻈﻤﺖ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و
ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ آن ﻣﯽداﻧﻨﺪ .از اﯾﻦ ﻋﺪه اﺳﺖ ﻣﻮر خ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﮑﺎﺗﻮﺳﻘﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻣﻮرﺳﮑﯽھﺎ ﯾﮑﯽ از زﯾﺎنﺑﺨﺶﺗﺮﯾﻦ ﻣﺼﺎﺋﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ رﺳﯿﺪ.
ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻓﯿﻠﯿﭗ ﺳﻮم و ﻣﺸﺎوران و اﺳﻼف او ﺷﺪه اﺳﺖ ،درﯾﻦ
ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آنھﺎ از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺎدی ﻣﻮرﺳﮑﯽھﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ ،ﺗﺎ راهھﺎی زﻧﺪﮔﯽ

٣١٠

ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم

آراﻣﺶ ﺑﺨﺶ را ﺑﺮای آن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺮ ،ھﻤﻮار ﺳﺎزﻧﺪ .آنھﺎ آن ﻧﯿﺮو ﯾﺎ زﯾﺮﮐﯽ ﯾﺎ اراده را
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﺎﯾﻔﻪی ﺷﻮرﺷﯽ را در اوﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﯿﻨﻪھﺎ ﻣﯿﺎن ﻏﺎﻟﺐ و ﻣﻐﻠﻮب در اوج
ﺗﺼﺎدم و ﮐﺸﻤﮑﺶ ﺑﻮد ،رام ﮐﻨﻨﺪ«.
ﻣﻮرخ ﻓﻠﻮرﺛﯿﻮﺧﺎﻧﯿﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﯿﺮونراﻧﺪن ﻣﻮرﺳﮑﯽھﺎ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی
زﯾﺎنﺑﺨﺶﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﻮر وﯾﺮاﻧﮕﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺗﺼﻮر ﮐﺮد .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﺒﺎﻟﻐﻪای ﮐﻪ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺪار ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﮐﺎردﯾﻨﺎل رﺷﯿﻠﯿﻮ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :زﺷﺖﺗﺮﯾﻦ ﺣﮑﻢ وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
در اﻋﺼﺎر ﺳﺎﺑﻖ ﺳﺎﺑﻘﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ« ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻣﺤﻪ ﺷﺪ .ﺣﻖ اﯾﻨﺴﺖ زﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ
از اﯾﻦ راه ﺑﺮد ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ھﻢ ﺟﺒﺮان ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﻧﮕﻔﺘﻪ
اﯾﻢ.
ﻣﻮرخ اﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ دﮐﺘﺮ ﻟﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺼﻨﻔﺎن در اﯾﻦ ﺑﺎره اﺳﺖ در اﯾﻦ
ﻋﺒﺎرت ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻣﺼﺎﺋﺐ ﻣﻮرﺳﮑﯽھﺎ را ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻮرﺳﮑﯽھﺎ ﺗﻨﮫﺎ
ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻣﺼﺎﺋﺐ دردﻧﺎک آنھﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻞ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺧﻼﺻﻪ اﺷﺘﺒﺎھﺎت و ھﻮاﭘﺮﺳﺘﯽھﺎﺋﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ھﻢ داده ﺗﺎ در ﺣﺪود ﯾﮏ ﻗﺮن ﺑﻪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﻮد ،از آﻏﺎز ﻋﻈﻤﺖ
آن در اﯾﺎم ﺷﺎرل ﭘﻨﺠﻢ ﺗﺎ زﻣﺎن ذﻟﺖ آن در ﻋﺼﺮ ﮐﺎرﻟﻮس دوم«) .(١
ﻣﻮرخ اﻧﺪﻟﺲ ﯾﻮﺳﻒ ﮐﻨﺪی در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد ،اﺧﺮاج ﺗﺄﺛﺮاﻧﮕﯿﺰ ﻣﻮرﺳﮑﯽھﺎ را ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻋﺒﺎرت ﺷﺎﻋﺮاﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ:
»ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ آن ﻣﻠﺖ ﺷﺠﺎع روﺷﻨﺪل و ﻣﺴﺘﻌﺪ ،ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ رﺧﺖ
ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪ .ﻣﻠﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ھﻤﺖ وﺳﻌﯽ ﺧﻮد ،ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ را ﮐﻪ وزﯾﮕﻮتھﺎی ﺑﯽوﺟﻮد ،ﺑﻪ
آنھﺎ ﺳﭙﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺳﺮﺳﺒﺰﻧﻤﻮدن آن و ﺣﻔﺮ ﻗﻨﺎتھﺎی ﻣﺘﻌﺪد زﻧﺪه ﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ.
ﻣﻠﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺪﻧﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آوردﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺮﺗﻮھﺎی آن اروﭘﺎ را ﻧﻮراﻧﯽ ﻧﻤﻮد و ﻋﻠﻢ و ﻋﺮﻓﺎن
را در آن ﭘﺨﺶ ﮐﺮد .ﻣﻠﺘﯽ ﮐﻪ روح ﺑﺎ ﺷﮫﺎﻣﺘﺶ ﺑﻪ ﻃﺮز ﺑﯽﻧﻈﯿﺮی در ھﻤﻪ اﻋﻤﺎﻟﺶ ﺑﺎ
ﻋﻈﻤﺖ و ﺑﺰرﮔﻮاری ﺟﻠﻮهﮔﺮ ﺑﻮد ،و در ﻧﻈﺮ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی رﻧﮕﯽ از ﻋﻈﻤﺖ ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده
داﺷﺖ .و آنﭼﻨﺎن ﺷﺠﺎﻋﺘﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻣﺎ را ﺑﻪ ﯾﺎد آن
ﻣﯽاﻧﺪازد.
ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ در ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻠﺖ وزﯾﮕﻮتھﺎ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﻃﯽ
ﻗﺮنھﺎ ﺗﺎ اﻧﺘﮫﺎی ﻧﺴﻞھﺎ دوام داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻃﻮری ﻣﻐﻠﻮب ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺷﺒﺎﺣﯽ از
 -١ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﻮاﺷﯽ ﻣﺘﻔﮑﺮﯾﻦ و ﻣﻮرﺧﯿﻦ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﺋﯽ و دﯾﮕﺮان را در ﺑﺎرهی ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺗﺒﻌﯿﺪ
ﻣﻮرﺳﮑﯽھﺎ در ﮐﺘﺎب )ﻧﮫﺎﯾﺔ اﻻﻧﺪﻟﺲ( آورده اﯾﻢ.

ﻏﺮوب ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ اﻧﺪﻟﺲ و ﮔﺮﻓﺘﺎری ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ٣١١
ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻨﺪ ،و اﻣﺮوز ﺟﮫﺎﻧﮕﺮدان ،ﺑﯽھﻮده در ﺑﯿﺎﺑﺎنھﺎی ﻏﻤﮕﯿﻦ اﻧﺪﻟﺲ دﻧﺒﺎل آنھﺎ
ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﮔﮫﺎﻧﯽ ھﻤﭽﻮن ﺑﺮﻗﯽ ﮐﻪ اﻣﻮاج ھﻮا را ﻣﯽﺷﮑﺎﻓﺪ و ﭘﺮﺗﻮھﺎی آن
در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻓﻖ ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻓﺮو ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ ،در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﭘﺪﯾﺪ
آﻣﺪﻧﺪ.
آری ،آنھﺎ در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ آﺷﮑﺎر ﺷﺪﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﮔﮫﺎﻧﯽ آن را ﺑﺎ ﺗﻤﺪن ﺧﻮد ﭘﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ،و
ﺳﺘﺎرهی ﻣﺠﺪ و ﻋﻈﻤﺖ اﯾﺸﺎن در آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ از ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﺒﺎل ﭘﯿﺮﻧﻪ ﺗﺎ ﺟﺒﻞ اﻟﻄﺎرق و از
اﻗﯿﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ ﺗﺎ ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﺎرﺳﻠﻮن )ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﻪ( درﺧﺸﯿﺪن ﮔﺮﻓﺖ.
وﻟﯽ اﻧﮕﯿﺰهای ﮐﻪ آنھﺎ را ﺑﻪ آزادی و اﺳﺘﻘﻼل رﺳﺎﻧﯿﺪ ﮐﻢ ﮐﻢ ﻓﺮوﮐﺶ ﮐﺮد.
ﺗﻦﭘﺮوری و ﭘﺸﺖ ﺳﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻓﻀﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﯽ ﭘﯿﺸﯿﻦ و آز و ﺷﮫﻮت ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ آنھﺎ را
ﻋﻘﺐ ﺑﺮد و ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺳﻘﻮط و اﺿﻤﺤﻼل اﯾﺸﺎن را ﻓﺮاھﻢ آورد .اﯾﻦھﺎ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﮐﺎخ ﺑﺎ
ﻋﻈﻤﺘﯽ را ﮐﻪ ﻣﺮداﻧﯽ ﭼﻮن ﻃﺎرق ﺑﻦ زﯾﺎد و ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻧﺎﺻﺮ و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺮ ﺑﻨﺎ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺗﮫﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﮫﺪام ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت داﺧﻠﯽ ﻧﯿﺮوی آنھﺎ را ﺑﻪ
ﺗﺤﻠﯿﻞ َﺑﺮد و ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی ﺳﻮق دھﺪ.
ﻣﯿﻠﯿﻮنھﺎ ﻋﺮب ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎ اﻣﻮال و ﻓﻨﻮن ﺧﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺛﺮوتھﺎی دوﻟﺖ از اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ
ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ .اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﺋﯽھﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را در ﺟﺎی آن ﭘﺪﯾﺪ آوردﻧﺪ؟ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﺟﻮاﺑﯽ ﺑﺪھﯿﻢ ﺟﺰ آﻧﮑﻪ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﻏﻤﯽ ھﻤﯿﺸﮕﯽ ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ را ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﭘﺮ از
ﻧﺸﺎط و ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﻮد ،ﻓﺮو ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﺎرهای از آﺛﺎر اﺳﻒﺑﺎر ھﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺳﺎﯾﻪی
ﺧﻮد را ﺑﺮ آن ﻧﻘﺎط وﺣﺸﺘﻨﺎک اﻓﮑﻨﺪه اﺳﺖ.
وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ ﻓﺮﯾﺎدی واﻗﻌﯽ از اﻋﻤﺎق اﯾﻦ آﺛﺎر و از ﻗﻠﺐ اﯾﻦ وﯾﺮاﻧﻪھﺎ ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ و
آن ﻧﯿﺰ ﺷﺮاﻓﺖ و ﻣﺠﺪ ﻋﺮب ﻣﻐﻠﻮب و ﻧﺎﺑﻮدی و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎی ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖ«.
ﺳﺨﻨﺎن اﺳﺘﺎد »ﻻﯾﻦ ﺑﻮل« ﮐﻪ در ﻣﻘﺪﻣﻪی ﮐﺘﺎﺑﺶ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺳﺨﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﭼﻪ زﯾﺒﺎ و ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽ اﺳﺖ» :اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ھﺸﺖ ﻗﺮن در دﺳﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻮد ،و ﭘﺮﺗﻮ
ﺗﻤﺪن درﺧﺸﺎﻧﺶ اروﭘﺎ را ﻓﺮو ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﺎ ﺳﻌﯽ و ﮐﻮﺷﺶ ﻓﺎﺗﺤﺎن اراﺿﯽ ﭘﺮﻧﻌﻤﺖ آن
را ﺷﮑﻮﻓﺎن ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،و در دﺷﺖھﺎی ﭘﮫﻨﺎور آن ،ﺷﮫﺮھﺎی ﺑﺰرگ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ ،وﻟﯽ اﻣﺮوز
راﺟﻊ ﺑﻪ ﻋﻈﻤﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪی آن ﭼﯿﺰی ﺟﺰ اﺳﺎﻣﯽ .آری ،ﻓﻘﻂ اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ .از
ﻣﯿﺎن ﺳﺎﯾﺮ اﻗﻄﺎر اروﭘﺎ ﺗﻨﮫﺎ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ادﺑﯿﺎت و ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن را ﺑﻪ ﺟﮫﺎﻧﯿﺎن ﺗﻘﺪﯾﻢ
ﮐﺮد.

٣١٢

ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم

ﺷﮑﻮﻓﻪھﺎی ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿﯽ و ﻓﻠﮑﯽ و ﮔﯿﺎهﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ﺟﺰ
در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺸﮑﻔﺖ و ﻓﻘﻂ در آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳﯿﺪ .آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﻈﻤﺖ
ﻣﻠﯽ ﻣﯽﺷﻮد و اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ،و ھﺮﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﻗﯿﺎﺗﯽ
درﺧﺸﺎن و ﺗﻤﺪﻧﯽ ﻓﺮوزان ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ آن رﺳﯿﺪﻧﺪ.
 ...ﻋﻈﻤﺖ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﺳﻘﻮط ﻏﺮﻧﺎﻃﻪ از ﻣﯿﺎن رﻓﺖ ،و ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻮﺗﺎه اﺷﻌﻪای از
ﭘﺮﺗﻮ ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺮارت آن را ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺳﺎﻃﻊ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺳﭙﺲ
ﻋﻈﻤﺖ اﻋﺼﺎر »ﻓﺮدﯾﻨﺎﻧﺪ« و »اﯾﺰاﺑﯿﻼ« و »ﺷﺎرل ﭘﻨﺠﻢ« و »ﻓﻠﯿﯿﭗ دوم« و »ﮐﻠﻮﻣﺒﺲ« و
»ﮐﻮرﺗﯿﺰ« و »ﺑﻨﯿﺮارو« روی ﺑﻪ اﻓﻮال ﻧﮫﺎد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺮگ آن دوﻟﺘﯽ ﻋﻈﯿﻢ ھﻢ ﺑﻤﯿﺮد.
آﻧﮕﺎه ﭘﺮﭼﻢ وﯾﺮاﻧﮕﺮ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻮان ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺑﻪ اھﺘﺰاز در آﻣﺪ ،و از آن ﭘﺲ
ﻇﻠﻤﺘﯽ اﻧﺒﻮه در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎ ﮔﺮدﯾﺪ .ﮐﺎر ﺑﻪ ﺟﺎﺋﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن در ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ
ﮐﻪ ﻋﻠﻮم آن در ھﻤﻪ ﺟﺎ ﭘﺮﺗﻮ اﻓﮑﻨﺪه ﺑﻮد ،از ﻣﺮز ﺟﮫﻞ و ﺑﯽﺧﺒﺮی ﻗﺪم ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﮕﺬارده
ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ﺷﮫﺮ اﺷﺒﯿﻠﯿﻪ و ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ و اﻟﻤﺮﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﺧﺎﺗﻤﻪ داد و ﺻﻨﺎﯾﻊ آن را از
ﻣﯿﺎن ﺑﺮد ،ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﺪارس آن را در ھﻢ ﮐﻮﺑﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ زوال آن آﺛﺎر اﺳﻼم را از ﻣﯿﺎن
ﺑﺮدارد.
ﺷﮫﺮھﺎی ﺑﺰرگ وﯾﺮان ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺧﺮﻣﯽ دﺷﺖھﺎی ﺳﺮﺳﺒﺰ آن از ﻣﯿﺎن رﻓﺖ ،دزدان و
راھﺰﻧﺎن و ﻏﺎرﺗﮕﺮان ﺟﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن و ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﻮد
ﻣﯿﺰان اﻧﺤﻄﺎط اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﻌﺪ از ﺑﯿﺮونراﻧﺪن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،و از اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ و ذﻟﺖ در
ادوار ﺗﺎرﯾﺨﯽ آن راه ﯾﺎﻓﺖ«!
اﯾﻦ ﺑﻮد دورﻧﻤﺎﺋﯽ از وﺿﻊ اﺳﻒاﻧﮕﯿﺰ ﻋﺮبھﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽﺷﺪۀ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ،و ﺳﻘﻮط ﺗﻤﺪن
اﺳﻼﻣﯽ اﻧﺪﻟﺲ.

دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ در اﺳﻼم
دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ در زﺑﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻼﺋﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از دوﻟﺖھﺎ را ﺑﻪ
دﯾﮕﺮی ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺳﺎزد ،و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻈﺎﻣﺎت و ﺧﻂ ﺳﯿﺮھﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻨﻈﯿﻢ اﯾﻦ
ﻋﻼﻗﺎت ﺑﺮ آن ﺟﺎری ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﯾﮑﯽ از
دوﻟﺖھﺎ و اﻧﮕﯿﺰهھﺎ و اھﺪاﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﻣﻨﺸﻌﺐ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ »دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ« را در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﮐﻪ از ﭘﯿﺪاﯾﺶ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ در
اﺳﻼم ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ و ﭘﺎرهای از ﻧﻈﺎﻣﺎت و ﻣﻘﺮرات آن را ﺷﺮح ﻣﯽدھﯿﻢ ،و ﺑﺮﺧﯽ از
ﻧﻮاﺣﯽ و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽھﺎی آن ،و ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺣﻮادث ﺗﺎرﯾﺨﯽ آن از ﺳﻔﺎرتھﺎ و رواﺑﻂ ﻣﺘﺒﺎدل
ﺑﯿﻦ ﺷﺮق و ﻏﺮب و اﺳﻼم و ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ را ﺑﺮﻣﯽﺷﻤﺎرﯾﻢ ،روﺷﻦ ﺳﺎزﯾﻢ.
ﺳﻔﺎرتﻫﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ Ì

ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ در ﻋﺼﺮ اول اﺳﻼم رﺷﺪ ﻧﮑﺮد و ﻧﺪرﺧﺸﯿﺪ؛ زﯾﺮا آن زﻣﺎن،
ﻋﺼﺮ ﻓﺘﺢ و ﺗﺄﺳﯿﺲ دوﻟﺖ اﺳﻼم ﺑﻮد ،ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای ﭘﺪﯾﺪآوردن رواﺑﻂ ﻣﻨﻈﻢ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯿﺎن اﺳﻼم و ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻣﺪ ،ﻣﮕﺮ ﻗﺮاردادھﺎ و ﭘﯿﻤﺎنھﺎی ﺻﻠﺤﯽ ﮐﻪ
ﭘﺲ از ﻓﺘﺢ ﻧﻘﻄﻪای ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ .ﭼﻨﺎنﮐﻪ در زﻣﺎن ﺧﻼﻓﺖ ﻋﻤﺮﻓﺎروق Óدر ﺷﺎم و
ﻣﺼﺮ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻋﻼﯾﻖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﯿﺎن اﺳﻼم و ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ،
زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺤﺪود داﺷﺖ و در اﺟﺮا و ﻃﻮل و ﺗﻔﺼﯿﻞ آن رﻋﺎﯾﺖ اﯾﺠﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺣﻮادث دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ در اﯾﻦ ﻋﺼﺮ ،ﻧﺎﻣﻪھﺎی ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ اﺳﻼم ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎھﺎن و
اﻣﺮای ﻋﺼﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ در آنھﺎ ،اﯾﺸﺎن را دﻋﻮت ﺑﻪ اﺳﻼم و اﯾﻤﺎن ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﻤﻮده
ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﺳﻔﺎرتھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﺻﻔﺤﺎت ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪی از ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﻧﯿﺮوی اﯾﻤﺎن
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻮد .اﺳﻼم در آن روز ،ﻧﯿﺮوﺋﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از آن ﺣﺴﺎب ﺑﺮد ،و
ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ ﻗﯿﺼﺮ و ﮐﺴﺮی را دﻋﻮت ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﺧﻮد ﮐﻨﺪ.
وﻟﯽ ﻣﺤﻤﺪ  Ìﺑﺮای ﻋﻤﻮم ﺑﺸﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺗﺎ آنھﺎ را ﺑﻪ وﻋﺪهی اﻟﮫﯽ ﻣﮋده
دھﺪ و از ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ او ﺑﺮﺣﺬر دارد .ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺟﻨﮓھﺎی ﻣﺘﯿﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ راھﯽ ﺑﺮای دﻓﺎع
از اﺳﻼم ،و وﺳﯿﻠﻪی ﺗﺄﯾﯿﺪ واﻗﻌﯿﺖ آن ﺑﻮد ،ھﻤﯿﻨﻄﻮر ھﻢ ﺳﻔﺎرتھﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ،راھﯽ ﺑﺮای
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ادای رﺳﺎﻟﺖ و اﺑﻼغ ﻧﺪای ﺣﻀﺮت ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎھﺎن و اﻣﺮاﺋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ آن روز ﺑﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﻗﺪﯾﻢ
ﺣﮑﻢ ﻣﯽراﻧﺪﻧﺪ.
در ﻣﺎه ذی اﻟﺤﺠﻪ ﺳﺎل ﺷﺸﻢ ھﺠﺮت )اﭘﺮﯾﻞ ﺳﺎل  ۶۲۸م( ﭘﯿﻐﺒﺮ ﻧﺎﻣﻪھﺎ و ﺳﻔﺮای
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻮی ھﺸﺖ ﺗﻦ از اﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎھﺎن و اﻣﺮا ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و اﯾﻨﺎن »ﻗﯿﺼﺮ روم« در
ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ» ،ﮐﯿﺮوس« ﺣﮑﻤﺮان روﻣﯽ ﻣﺼﺮ» ،ﺣﺎرث ﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﻤﺮﻏﺴﺎﻧﯽ« ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای
ﺳﻮرﯾﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﻗﯿﺼﺮ» ،ﺧﺴﺮو ﭘﺮوﯾﺰ« ﭘﺎدﺷﺎه اﯾﺮان» ،ﻧﺠﺎﺷﯽ« ﭘﺎدﺷﺎه ﺣﺒﺸﻪ ،و ﺳﻪ ﻧﻔﺮ
دﯾﮕﺮ از اﻣﺮای ﻣﺤﻠﯽ ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب ،ﯾﻌﻨﯽ ﺣﮑﻤﺮان ﯾﻤﺎﻣﻪ ،و ﺣﮑﻤﺮان ﺑﺤﺮﯾﻦ و ﺣﮑﻤﺮان
ﻋﻤﺎن ﺑﻮدﻧﺪ.
اﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﻋﺮب و ﻋﺠﻢ آن روز در ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ آنھﺎ
ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ رواﺑﻂ را داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺪون ﺷﮏ ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﯾﺸﺎن ﻗﯿﺼﺮ روم و ﭘﺎدﺷﺎه
اﯾﺮان ﺑﻮد .اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ ﻗﻠﻤﺮو ﻋﺎﻟﻢ ﻗﺪﯾﻢ را در آن روز ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻗﯿﺼﺮ داﯾﺮهی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺷﺎم و ﻧﻮاﺣﯽ ﺟﻨﻮﺑﯽ آن ﺗﺎ ﺷﻤﺎل ﺣﺠﺎز ﮔﺴﺘﺮش
داده ﺑﻮد ،و ﺷﺎه اﯾﺮان ﺗﺎ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب را ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن داﺷﺖ ،و ﺑﺴﯿﺎری از
اﻣﺮای ﻋﺮب از وی اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﻗﯿﺼﺮ زﻋﯿﻢ ﻣﻠﻞ ﻧﺼﺎرا ،و ﺧﺴﺮو زﻋﯿﻢ اﻗﻮام
ﻣﺸﺮک ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﺳﻔﺎرتھﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪ و ﺑﻪ اﻧﺤﺎء ﻣﺨﺘﻠﻒ ارﺳﺎل ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﺮای ھﺮ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ھﯿﺌﺘﯽ
رﻓﺖ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهای اﻋﺰام ﮔﺮدﯾﺪ .ھﻤﺮاه ھﺮﮐﺪام ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﻪای از ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺑﻮد .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎر ھﻤﻪ
ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﺑﻮد.
ً
ﺗﻮارﯾﺦ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺎﻣﻪھﺎی ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ را ﻋﯿﻨﺎ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ھﻤﮕﯽ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﺴﺎن ﯾﺎ
ھﻤﺎھﻨﮓ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪھﺎ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﻋﺼﺮ ﺧﻮد را دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ رﺳﺎﻟﺖ اﯾﺸﺎن را
ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ.
ﺳﻔﯿﺮی ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﺳﻮی ھﺮﻗﻞ )ھﯿﺮاﮐﻠﯿﻮس( ﻗﯿﺼﺮ دوﻟﺖ روم ﺷﺮﻗﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎد،
دﺣﯿﻪ ﺑﻦ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﮐﻠﺒﯽ ﺑﻮد .ﻋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺑﻪ ﻗﯿﺼﺮ ﻧﻮﺷﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻮارﯾﺦ و
ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ اﯾﻨﺴﺖ» :از ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺧﺪا ﺑﻪ ھﺮﻗﻞ ﺑﺰرگ روم ،ﺳﻼم ﺑﺮ آﻧﮑﺲ ﮐﻪ
ﭘﯿﺮو ھﺪاﯾﺖ ﺣﻖ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺗﻮ را دﻋﻮت ﺑﻪ اﺳﻼم ﻣﯽﮐﻨﻢ .اﺳﻼم ﺑﯿﺎور ﺗﺎ در اﻣﺎن
ﺑﺎﺷﯽ .اﺳﻼم ﺑﯿﺎور ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ دو ﭘﺎداش ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽدھﺪ ،و اﮔﺮ روی ﺑﺮﺗﺎﻓﺘﯽ ﮔﻨﺎه ﻣﺮدم
ﮐﺸﻮرت ﺑﻪ ﮔﺮدن ﺗﺴﺖ .ای اھﻞ ﮐﺘﺎب! ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺎ و
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ﺷﻤﺎ ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ و آن اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺰ ﺧﺪای ﯾﮕﺎﻧﻪ را ﻧﭙﺮﺳﺘﯿﻢ و ﭼﯿﺰی را در ﺧﺪاﺋﯽ ﺑﺎ او
ﺷﺮﯾﮏ ﻧﮕﺮداﻧﯿﻢ ،و ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ را ﺟﺰ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﻧﺪاﻧﯿﻢ .اﮔﺮ از اﯾﻦ
ﻣﻌﻨﯽ روی ﮔﺮداﻧﯿﺪﻧﺪ ﭘﺲ ﮔﻮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎن ھﺴﺘﯿﻢ«.
ھﺮﻗﻞ اول ھﯿﺠﺪه ﺳﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ اﻣﭙﺮاﻃﻮری روم ﺟﻠﻮس ﮐﺮده ﺑﻮد ،و ﺑﯿﺸﺘﺮ
اﯾﻦ ﻣﺪت را در ﺟﻨﮓھﺎی ﺳﺨﺖ ﺑﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﻮد ،و ﭘﺲ از ﮐﻮﺷﺶھﺎی ﭘﯽﮔﯿﺮ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ آنھﺎ را از اراﺿﯽ ﻣﺘﺼﺮﻓﯽ روم ﺷﺮﻗﯽ ﻋﻘﺐ ﺑﺮاﻧﺪ ،و در ﺳﺎل  ۶۲۷م اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ
ﮐﻠﯽ در ھﻢ ﺑﺸﮑﻨﺪ.
در ﭘﺎﺋﯿﺰ /ﺧﺰان ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﻗﯿﺼﺮ ﺑﻪ زﯾﺎرت ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس رﻓﺖ ،در آﻧﺠﺎ ھﺌﯿﺖ اﻋﺰاﻣﯽ
ﺣﮑﻤﺮان ُﺑﺼﺮی )ﺑﻮﺳﺘﺮا( ﮐﻪ دﺣﯿﮥ ﮐﻠﺒﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ آنھﺎ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺣﻀﻮر او رﺳﯿﺪ .دﺣﯿﮥ
ﮐﻠﺒﯽ ﻧﺎﻣﻪی ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ را ﺑﻪ وی ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮد ،و ﻣﻀﻤﻮن ﺳﻔﺎرت ﺧﻮد را اﻋﻼم داﺷﺖ.
ﺗﻮارﯾﺦ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﺮﻗﻞ ﺳﻔﯿﺮ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ را ﺑﺎ ادب و اﺣﺘﺮام ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ،و از اﺣﻮال
آنﺣﻀﺮت و رﺳﺎﻟﺘﺶ ﺟﻮﯾﺎ ﺷﺪ .ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺗﺄﺛﯿﺮی را ﮐﻪ ﺳﻔﺎرت ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ در ﻗﯿﺼﺮ ﺑﻪ
ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ و اﻧﮕﯿﺰهی اﻧﮑﺎر و دھﺸﺖ در وی ﭘﺪﯾﺪ آورد ﺣﺪس ﺑﺰﻧﯿﻢ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮق ﮐﻪ
وی ﺳﻔﯿﺮ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ را ﺑﺎ ﭘﺎرهای ﻣﺠﺎﻣﻼت و ﺳﺨﻨﺎن دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ.
وﻗﺘﯽ ھﺮﻗﻞ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺘﺶ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،ﻧﺎﻣﻪ دﯾﮕﺮی از ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺑﻪ وی رﺳﯿﺪ .ﺣﮑﻤﺮان او
در ﺷﺎم ﻣﻨﺬر ﺑﻦ ﺣﺎرث ﻏﺴﺎﻧﯽ آن را از دﺳﺖ ﺳﻔﯿﺮ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﮔﺮﻓﺖ ،و ﺑﺮای ﻗﯿﺼﺮ
ﻓﺮﺳﺘﺎد .در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﻗﯿﺼﺮ را دﻋﻮت ﺑﻪ اﺳﻼم ﮐﺮده ،و از ﻋﻮاﻗﺐ ﺳﻮء
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺮﺣﺬر داﺷﺘﻪ ﺑﻮد .ﻣﻨﺬر ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺮای ھﺮﻗﻞ ارﺳﺎل داﺷﺖ و از وی ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ
ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﻣﮫﯿﺎ ﺳﺎزد .وﻟﯽ ھﺮﻗﻞ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ وی ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻨﻤﻮد ،و
ﻓﺮﺳﺘﺎده ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ را ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺣﯿﮥ ﮐﻠﺒﯽ ﺑﺎ ھﻤﺎن وﺿﻊ ﻣﺮﻣﻮز ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪ.
در ھﻤﺎن اوﻗﺎت ﺳﻔﯿﺮ دﯾﮕﺮ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺣﺎﻃﺐ ﺑﻦ ﺑﻠﺘﻌﻪ ﺣﺎﻣﻞ ﻧﺎﻣﻪ ﺣﻀﺮت ،ﺑﻪ ﺳﻮی
ﻣﺼﺮ رھﺴﭙﺎر ﺷﺪ و آن را ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻗﺲ ﺑﺰرگ ﻣﺼﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن
ﺑﻮد» :ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ .از ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻗﺲ ﺑﺰرگ ﻗﺒﻄﯿﺎن« .ﺑﺎ
ھﻤﺎن ﻋﺒﺎرت و ﻣﻀﻤﻮن ﮐﻪ در ﻧﺎﻣﻪ ھﺮﻗﻞ ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﭘﺎرهای رواﯾﺎت.
در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﻣﻘﻮﻗﺲ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﺮﻗﻞ دﻋﻮت ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﻪ اﺳﻼم ﺑﮕﺮود.
در اﯾﻨﺠﺎ ﻻزم اﺳﺖ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ »ﻣﻘﻮﻗﺲ« ﮐﻪ ﺗﻮارﯾﺦ اﺳﻼﻣﯽ ھﻤﯿﺸﻪ او را
»ﺑﺰرگ ﻗﺒﻄﯿﺎن« ﻣﯽداﻧﻨﺪ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ .ﻣﺼﺮ در آن روز ﯾﮏ اﯾﺎﻟﺖ روﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻗﯿﺼﺮ
ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و ﻣﺮدم آن ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ اﺳﺘﻘﻼﻟﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ھﻢ
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در ﺷﮫﺮ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺒﻮد؛ زﯾﺮا ﻧﺎﻣﻪھﺎ و ﻣﺮاﺳﻼت ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ دﻻﻟﺖ دارد ﮐﻪ ﺣﻮادث و اوﺿﺎع
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ در ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب و ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻣﺠﺎور آن ﺣﮑﻢﻓﺮﻣﺎ ﺑﻮد ،ﺑﺮ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ و ﺻﺤﺎﺑﻪی
آنﺣﻀﺮت ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﺒﻮد.
ﺣﮑﻤﺮان روﻣﯽ ﻣﺼﺮ در آن ﻣﻮﻗﻊ ﮐﻪ از آن ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم
)ﮐﯿﺮوس( ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﮑﻤﺮان ﻣﺼﺮ و ﭘﻄﺮک ﺑﺰرگ آن ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻮد .ﻗﻮل راﺟﺢ در
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ »ﻣﻘﻮﻗﺲ« در ﺗﻮارﯾﺦ اﺳﻼﻣﯽ ھﻤﺎن )ﮐﯿﺮوس( ﺣﺎﮐﻢ
روﻣﯽ ﻣﺼﺮ ﺑﻮد)  .(١ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﻔﯿﺮ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺑﺮای
ادای رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮد ،آھﻨﮓ اﺳﻨﮑﺪرﯾﻪ ﻧﻤﻮد .اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ ﻧﯿﺰ در آن روز ﻣﻘﺮ ﺣﮑﻤﺮان روﻣﯽ
ﺑﻮد.
ﺣﺎﻃﺐ ﺑﻦ اﺑﯽﺑﻠﺘﻌﻪ ﻟﺨﻤﯽ ﻣﺼﺮ را از ﺷﺮق ﺗﺎ ﻏﺮب ﭘﯿﻤﻮد ،و روی ﺑﻪ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ ﻧﮫﺎد
ﺗﺎ ﺳﻔﺎرت ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ و رﺳﺎﻟﺖ آنﺣﻀﺮت را ادا ﮐﻨﺪ .ﮐﯿﺮوس ﮐﻪ در ﻗﺼﺮ ﺧﻮد ﻣﺸﺮف ﺑﻪ
درﯾﺎ ﺑﻮد ،ﺳﻔﯿﺮ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ را ﺧﻮش آﻣﺪ ﮔﻔﺖ و ﺑﺎ ﺗﺠﻠﯿﻞ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .ﺳﭙﺲ ﻧﺎﻣﻪی ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ را
از او ﮔﺮﻓﺖ ،و راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻀﻤﻮن آن ﺑﺎ وی ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﻤﻮد ،و از ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ و ﻣﻮﺿﻮع دﻋﻮﺗﺶ
ﭘﺮﺳﺶ ﮐﺮد .آﻧﮕﺎه ﺣﺎﻃﺐ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻪای از وی و ھﺪاﯾﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ
ﺳﻮی ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ .اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺤﮑﻢ ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮرخ ﻣﺼﺮ در دوران
اﺳﻼﻣﯽ ،ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ »ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ از ﻣﻘﻮﻗﺲ ﺑﺰرگ ﻗﺒﻂ ﺳﻼم ،ﻧﺎﻣﻪات را
ﺧﻮاﻧﺪم و آﻧﭽﻪ را ﻧﻮﺷﺘﻪای و دﻋﻮﺗﯽ را ﮐﻪ ﻧﻤﻮدهای ﻓﮫﻤﯿﺪم .ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮی ﺑﺎﻗﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،و ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ وی از ﺷﺎم ﻇﮫﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻓﺮﺳﺘﺎده را ﮔﺮاﻣﯽ
داﺷﺘﻢ و دو دﺧﺘﺮ را ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑﺲ ﺑﺰرگ در ﻣﯿﺎن ﻣﺼﺮﯾﺎن دارﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
ﻓﺮﺳﺘﺎدم .اﺳﺘﺮی ﻧﯿﺰ ھﺪﯾﻪ ﮐﺮدم ﺗﺎ ﺑﺮ آن ﺳﻮار ﺷﻮی واﻟﺴﻼم«) .(٢
اﯾﻦ دو دﺧﺘﺮ »ﻣﺎرﯾﻪ« و ﺧﻮاھﺮش »ﺷﯿﺮﯾﻦ« ﺑﻮد ،ھﺮدو را ﻧﺰد ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ اﺳﻼم آوردﻧﺪ.
ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﻣﺎرﯾﻪ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﺰوﯾﺞ ﻧﻤﻮد ،و از وی ﺻﺎﺣﺐ ﭘﺴﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم اﺑﺮاھﯿﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ در
ﮐﻮدﮐﯽ درﮔﺬﺷﺖ ،و ﺷﯿﺮﯾﻦ را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﺻﺤﺎب ﻧﺰدﯾﮑﺶ ﺑﺨﺸﯿﺪ.

 -١ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ »ﻓﺘﺢ ﻣﺼﺮ« ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺑﺎﺗﻠﺮ ص  ۱۲۶و  ۴۴۴و  Lane – Poole: Egyptو In the
 .Madaleages P. 5. 7و Milan: IBID; P. 115
 -٢ﻓﺘﻮح ﻣﺼﺮ ،ص .۴۷
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ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﻔﺎرت و ﻧﺎﻣﻪھﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﻗﯿﺼﺮ و ﺣﮑﻤﺮان وی در ﻣﺼﺮ و
ﺷﺎم ارﺳﺎل داﺷﺖ .اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪھﺎ ﺑﺪون ﺷﮏ اﺛﺮ ﻣﻌﻨﻮی ﻋﻤﯿﻘﯽ در درﺑﺎر روم و ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﻪ
ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ.
ﻧﺎﻣﻪھﺎ و ﺳﻔﺎرتھﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪی ﺷﺮﻗﯽ ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب ﺑﺎ وﺿﻊ دﯾﮕﺮی ﻣﻮاﺟﻪ
ﺷﺪ.
ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ آنھﺎ اﻋﺰام ﺳﻔﯿﺮ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﻮد .ﺳﻔﯿﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﺳﻮی ﭘﺎدﺷﺎه اﯾﺮان ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
اﺑﻦ ﺣﺬاﻓﻪ ﺳﮫﻤﯽ ﺑﻮد .ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻪی ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ روی ﺑﻪ ﻣﺪاﺋﻦ ﻧﮫﺎد .ﻣﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻘﻞ ﺗﻮارﯾﺦ اﺳﻼﻣﯽ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ» :ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ .از ﻣﺤﻤﺪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ
ﺧﺪا ﺑﻪ ﮐﺴﺮی ﺑﺰرگ اﯾﺮان ،درود ﺑﺮ آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﭘﯿﺮو ھﺪاﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش
اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورد ،و ﮔﻮاھﯽ دھﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاﺋﯽ ﺟﺰ ﺧﺪای ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺑﯽﺷﺮﯾﮏ ﻧﯿﺴﺖ ،و اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻨﺪه و رﺳﻮل اوﺳﺖ.
ﻣﻦ ﺗﻮ را ﺑﻪ آﻧﭽﻪ آوردهام ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ؛ زﯾﺮا ﻣﻦ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺳﻮی ھﻤﻪ ﻣﺮدم ھﺴﺘﻢ
ﺗﺎ زﻧﺪﮔﺎن را ﺑﯿﻢ دھﻢ و ﺣﻖ ﺑﺮ ﮐﺎﻓﺮان روﺷﻦ ﮔﺮدد .ﭘﺲ اﺳﻼم ﺑﯿﺎور ﺗﺎ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﯾﺎﺑﯽ ،و
اﮔﺮ ﺳﺮﺑﺎز زدی ،ﮔﻨﺎه ﻣﺠﻮﺳﯿﺎن ﺑﺮ ﺗﻮﺳﺖ«) .(١
ﭘﺎدﺷﺎه آن روز اﯾﺮان ﮐﺴﺮای دوم )ﺧﺴﺮو ﭘﺮوﯾﺰ( ﺑﻮد .وﻗﺘﯽ ﻧﺎﻣﻪی ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ را ﺑﺮای او
ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،آن را از ھﻢ درﯾﺪ ،و ﺳﻔﯿﺮ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ را ﻣﻮرد اھﺎﻧﺖ ﻗﺮار داد و از درﺑﺎر راﻧﺪ ،آﻧﮕﺎه
ﺑﻪ ﺣﮑﻤﺮان ﺧﻮد در ﯾﻤﻦ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﺴﯽ را ﺑﻔﺮﺳﺖ در ﺑﺎرهی ﻣﺤﻤﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ
ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﯿﺎورد ،و ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ از ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ دﻋﻮت ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺳﺮ ﺑﺎز زد.
در ﺳﺎل ھﺸﺘﻢ ھﺠﺮت ) ۶۳۰م( ﺳﻔﯿﺮ دﯾﮕﺮی از ﺟﺎﻧﺐ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ روی ﺑﻪ ﺑﺤﺮﯾﻦ آورد
ﮐﻪ ﺑﻪ وی ﻋﻼء ﺣﻀﺮﻣﯽ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ .وی ﺣﺎﻣﻞﻧﺎﻣﻪی ﺣﻀﺮت ﺑﺮای ﺣﮑﻤﺮان ﺑﺤﺮﯾﻦ
ﻣﻨﺬر ﺑﻦ ﺳﺎوی ﺑﻮد .ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎص ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت ﺑﻪ ﻋﻤﺎن رﻓﺖ و ﻧﺎﻣﻪی ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ را ﺑﻪ
»ﺟﯿﻔﺮ« و »ﻋﺒﺎد« دو ﻧﻔﺮ از زﻋﻤﺎی ﻗﺒﯿﻠﻪ »ازد« ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮد .ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ در ﻧﺎﻣﻪی ﺧﻮد ﺑﻪ
اﯾﻨﺎن ،ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺳﻼم را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ و ﺟﺰﯾﻪ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ در ﻧﺎﻣﻪھﺎی دﯾﮕﺮ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﺒﻮد.
اﯾﻦ دو ﺳﻔﺎرت ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺖ؛ زﯾﺮا اﻣﯿﺮ ﺑﺤﺮﯾﻦ و اﻣﺮای ﻋﻤﺎن ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ و اﺳﻼم را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ ،و ﺟﺰﯾﮥ رﻋﺎﯾﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺧﻮد را ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.

 -١ﻃﺒﺮی اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ را ﻃﻮر دﯾﮕﺮ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ) ،ج  ،۲ص .(۹۰
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ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺳﻔﯿﺮ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺳﻮی ﺣﮑﻤﺮان ﻧﺼﺮاﻧﯽ ﯾﻤﺎﻣﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎد .وی ﺟﻮاب ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ را
ﺑﻪ درﺷﺘﯽ داد و در آن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ او را در اﻣﺮ ﻧﺒﻮت و ﻗﺪرﺗﺶ ﺷﺮﯾﮏ ﮔﺮداﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺷﺮط دﻋﻮت او را ﺑﭙﺬﯾﺮد!
از اﻋﺰام ﺳﻔﯿﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺣﺒﺸﻪ ﺳﺨﻦ ﻧﮕﻔﺘﯿﻢ .اﯾﻦ ﺗﻨﮫﺎ ﺳﻔﯿﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻣﺎورای درﯾﺎ اﻋﺰام ﺷﺪ ،اﯾﻦ ﺳﻔﺎرت در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺷﺸﻢ ھﺠﺮت ﯾﺎ آﻏﺎز ﺳﺎل ھﻔﺘﻢ در
ھﻤﺎن وﻗﺖ ﮐﻪ ﺳﻔﺮای ﺣﻀﺮت ﺑﻪ ﻧﺰد ﻗﯿﺼﺮ و ﺧﺴﺮو رﻓﺘﻨﺪ ،اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﯿﺎن ﺣﺒﺸﻪ و ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ و ﯾﺎران ﺣﻀﺮت ﻗﺒﻞ از آن رواﺑﻂ ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮد؛ زﯾﺮا
ﺑﺴﯿﺎری از ﯾﺎران ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﮐﻪ از ﻣﻈﺎﻟﻢ ﻗﺮﯾﺶ ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺒﺸﻪ ھﺠﺮت ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و در
آﻧﺠﺎ ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﺠﺎﺷﯽ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ وی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻋﺰام
ﺳﻔﺮای ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻮی ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﻋﺮب و ﻏﯿﺮ ﻋﺮب داد ،ﺳﻔﯿﺮی ھﻢ ﺑﻪ ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه
ﺣﺒﺸﻪ )ﻧﺠﺎﺷﯽ( ﻓﺮﺳﺘﺎد.
اﯾﻦ ﺳﻔﯿﺮ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻣﯿﻪ ﺿﻤﺮی ﺑﻮد .ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ دو ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﻧﺠﺎﺷﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎد .در ﻧﺎﻣﻪ
ﻧﺨﺴﺖ او را ﺑﻪ اﺳﻼم دﻋﻮت ﮐﺮده ﺑﻮد ،و در ﻧﺎﻣﻪی دوم از وی ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﻣﮫﺎﺟﺮ را ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ رواﻧﻪ ﺳﺎزد.
دﻋﻮت ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ از ﻧﺠﺎﺷﯽ ﺑﺎ اﺳﻠﻮب ﺧﺎﺻﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .روح و اﻟﻔﺎظ آن ﺑﺎ آﻧﭽﻪ
در ﻧﺎﻣﻪھﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻮد ﻓﺮق داﺷﺖ؛ زﯾﺮا ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻨﮑﻪ او را دﻋﻮت ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش اﺳﻼم
ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻧﻈﺮ اﺳﻼم را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺼﺮاﻧﯿﺖ ﺷﺮح داده و ﺧﻠﻘﺖ ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ را
ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ »ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻦ ﻣﺮﯾﻢ روح ﺧﺪا و ﮐﻠﻤﻪی اوﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﯾﻢ
دوﺷﯿﺰۀ ﭘﺎﮐﺴﺮﺷﺖ ،ﭘﺎﮐﺪاﻣﻦ اﻟﻘﺎ ﮐﺮد و ﻣﺮﯾﻢ ﺑﺎردار ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺷﺪ«.
ﻧﺠﺎﺷﯽ ﻧﺼﺮاﻧﯽ ﺑﻮد .ﻧﺼﺮاﻧﯿﺖ از ﻗﺮن ﭼﮫﺎرم ھﺠﺮی در ﺳﺮاﺳﺮ ﺣﺒﺸﻪ ﮔﺴﺘﺮش
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪای از ﻧﺠﺎﺷﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ »ام ﺣﺒﯿﺒﻪ«
دﺧﺘﺮ اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن را )ﮐﻪ ﺷﻮھﺮش ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺟﺤﺶ ﻣﺴﯿﺤﯽ و ﻣﺮﺗﺪ ﺷﺪه و او را رھﺎ
ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻣﺘﺮﺟﻢ( و از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﮫﺎﺟﺮ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻧﯿﺎﺑﺖ از ﻃﺮف ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺑﺮای او ﻋﻘﺪ
ﺑﺒﻨﺪد.
ﺗﻮارﯾﺦ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻧﺠﺎﺷﯽ دﻋﻮت ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ را اﺟﺎﺑﺖ ﮐﺮد و ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪ ،و
ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﻧﻮﺷﺖ و در آن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﻧﯿﺎﺑﺖ
ﺣﻀﺮت ام ﺣﺒﯿﺒﻪ را ﺑﺮای وی ﻋﻘﺪ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ او را ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﮫﺎﺟﺮ
در دو ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺪﯾﻨﻪ رواﻧﻪ ﮐﺮد.
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وﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻧﺠﺎﺷﯽ اﺳﻼم ﻧﯿﺎورد .ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ از ادب و ﻣﺠﺎﻣﻠﻪ وی در
اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﺳﻔﯿﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﺎﺷﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﻧﺠﺎﺷﯽ آن روز اﺳﻼم ﻣﯽآورد ،اﺳﻼم
ﺳﺮاﺳﺮ ﺣﺒﺸﻪ را ﻓﺮا ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،و ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ از آﻧﺠﺎ رﯾﺸﻪﮐﻦ ﻣﯽﺷﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
اﺳﻼم ﯾﮏ ﻗﺮن ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ در ﺣﺒﺸﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺸﺖ ،اﻧﺘﺸﺎر اﺳﻼم ﻓﻘﻂ در ﻧﻘﺎط
ﺷﺮﻗﯽ و ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻮد) .(١
ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ در اﻋﺰام ھﯿﺌﺖھﺎ و ﺳﻔﺮا ﺑﻪ ﺳﻮی ﭘﺎدﺷﺎھﺎن و اﻣﺮای ﻧﺎﻣﺒﺮده اﮐﺘﻔﺎ ﻧﮑﺮد ،ﺑﻞ
در ﻓﺮﺻﺖھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ھﯿﺌﺖھﺎ و ﻧﺎﻣﻪھﺎی دﯾﮕﺮی ھﻢ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻋﺪهای از زﻋﻤﺎی ﻣﺤﻠﯽ
ﺟﺰﯾﺮه ﺑﻪ ھﻤﺎن ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺴﯿﻞ داﺷﺖ .ﺑﻌﻀﯽ از آنھﺎ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ و زﻋﻤﺎی
آن ﻣﻨﺎﻃﻖ ھﻢ ﺑﻪ اﺳﻼم ﮔﺮوﯾﺪﻧﺪ.
***
اﯾﻦ ﺳﻔﺎرتھﺎ و ﻧﺎﻣﻪھﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ از ﮐﺎرھﺎی ﺗﺎزه و اﺑﺘﮑﺎری دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﻮد ،ﺑﻞ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم در اﯾﻦ ﻣﯿﺪان دﺳﺖ ﺑﻪ آن زد .ھﯿﭻ دﻟﯿﻠﯽ از اﯾﻦ
ﺳﻔﺎرتھﺎ ﺑﺮای ﻧﺸﺎندادن ﻣﯿﺰان اﯾﻤﺎن و ﺷﺠﺎﻋﺖ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ،ﺑﮫﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﯿﻐﻤﺒﺮی ﮐﻪ
ھﻨﻮز از ﻧﺎراﺣﺘﯿﯽ ﮐﻪ ﻗﻮﻣﺶ ﺑﺮای او ﭘﺪﯾﺪ آورده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﺠﺎت ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،و ھﻨﻮز ﻧﯿﺮوی
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای ﻧﺪاﺷﺖ ،و ﭼﻨﺪان ﻗﻮی ﻧﺒﻮد ﮐﻪ از وی ﺣﺴﺎب ﺑﺮﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد و ﺷﺠﺎﻋﺖ اﻗﺪام ﺑﻪ دﻋﻮت اﻣﭙﺮاﻃﻮر روم و ﭘﺎدﺷﺎه اﯾﺮان و ﺳﺎﯾﺮ
ﭘﺎدﺷﺎھﺎن و اﻣﺮای ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،دﻋﻮﺗﯽ ﮐﻪ ھﻨﻮز در ﮐﺎﻧﻮن ﺧﻮد ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد.

 -١ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻃﺒﺮی از اﺑﻦ اﺳﺤﺎق و واﻗﺪی ج  ۳ص  ۸۹و  ۹۰و ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺗﻠﺮ ﻓﺘﺢ ﻣﺼﺮ ص  ۱۲۵و ﻧﯿﺰ
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اﯾﻦ ﻗﻮل ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ رواﯾﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺼﺎدر ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺘﺐ ﺳﺘﻪ و ﻏﯿﺮه در ﻣﻮرد
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮدن ﻧﺠﺎﺷﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ دو رواﯾﺘﯽ ﮐﻪ در ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ:
ْ ْ َّ
َ َ َ َ ْ ُ َ َّ
َ
َ َّ َ ُ َ َّ
َ ْ َ ُ َََْ
ا� َ �َ Ìﻰﻌ اﻨﻟَّ َ
ﺠ ِ َّ
اﺬﻟي َﻣﺎت ِ�ﻴ ِﻪ ﺧﺮج إِﻰﻟ الﻤﺼ�
ﺎﻲﺷ ِﻲﻓ اﻴﻟَﻮمِ ِ
� -1ﻦ أ ِﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة  Óأن رﺳﻮل ِ
ْ َ َ َّ َ َ
َ َّ
ﺮﺒ أ ْر َ� ًﻌﺎ.
ﻓ َﺼﻒ ِﺑ ِﻬﻢ و�
َ ْ َ َ َ ْ َ َّ
ََ َ
َ
َ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َّ
َ ْ َ َََُْ
ا�  Ìاﻨﻟَّ َ
ﺠ ِ َّ َ
اﺬﻟي َﻣﺎت ِ�ﻴ ِﻪ �ﻘﺎل
ﺎﺣﺐ اﺤﻟَبﺸ ِﺔ ﻳﻮم ِ
ﺎﻲﺷ ﺻ ِ
� -2ﻦ أ ِﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة  Óﻗﺎل �ﻰﻌ ﻨﻟﺎ رﺳﻮل ِ
َ
ْ ْ
ُ
اﺳﺘَﻐ ِﻔ ُﺮوا ِﻷ ِﺧﻴ� ْﻢ.
آﯾﺎ اﻣﮑﺎن دارد ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  Ìﺑﺮ ﮐﺎﻓﺮی ﻧﻤﺎز ﺟﻨﺎزه ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ؟! و ﯾﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را اﻣﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮای او اﺳﺘﻐﻔﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟! ُ]ﻣﺼﺤﺢ[
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ﻋﻼوه اﯾﻦ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﻣﺎھﺮاﻧﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن ،ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﻋﺼﺮش را ﻃﺮف
ﺧﻄﺎب ﻗﺮار داد ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ دﯾﺪﯾﻢ ھﻤﮕﯽ ﺑﻪ ھﺪر رﻓﺖ .ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﮐﻪ ﺳﺮﮔﺮم
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﻧﺸﺮ دﻋﻮت ﺧﻮﯾﺶ در ﻣﯿﺎن ﻗﻮم و ﻋﺸﯿﺮهاش ﺑﻮد ،اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪاﺷﺖ ﭘﺎدﺷﺎھﺎن
ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﻣﺰﺑﻮر دﻋﻮﺗﺶ را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻋﺰام ھﯿﺌﺖھﺎی ﯾﺎدﺷﺪه ﺧﻮد ﻣﺘﻤﻢ رﺳﺎﻟﺖ ﻧﺒﻮی ﺑﻮد ،و ﻋﺎﻟﻢ ﻗﺪﯾﻢ
ﮐﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ اﺳﻼم ﺑﺎ دﻋﻮت ﺧﻮﯾﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺘﺰﻟﺰﻟﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ و
ھﺮ ﻟﺤﻈﻪ در ﺣﺎل ﺳﻘﻮط و ﻧﺎﺑﻮدی ﺑﻮد.
ادﯾﺎن ﻗﺪﯾﻤﯽ دﭼﺎر اﻧﺤﻼل و ﺗﺰﻟﺰل ﺷﺪه ﺑﻮد ،و دﻋﻮت اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﺎزﮔﯽ و ﻣﺎﯾﻪ و
ﻗﻮﺗﺶ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داﺷﺖ .ﺑﺮای دوراﻧﺪﯾﺸﺎن ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ
ﮐﻨﻨﺪ در ﭘﺸﺖ اﯾﻦ دﻋﻮت ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺮوﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﺎدهی اﻧﻔﺠﺎر اﺳﺖ ،و اﻧﻔﺠﺎر ھﻢ در
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﺪ.
اﻣﻮاج ﻓﺘﻮﺣﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﻗﻠﺐ دوﻟﺖھﺎی روم و اﯾﺮان رﺳﻮخ ﯾﺎﻓﺖ ،و
ﻋﺮب ﻓﺮزﻧﺪان دﯾﻦ ﺟﺪﯾﺪ و ﺣﺎﻣﻼن رﺳﺎﻟﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده در ﮐﺎر ﺗﺄﺳﯿﺲ
دوﻟﺖ ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻏﺮﺑﯿﺎن ﻧﯿﺰ در آﻧﺠﺎ ﮐﻪ از زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ،ﺣﻮادث ﺳﻔﺎرتھﺎی ﺣﻀﺮت
را ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻋﺘﻤﺎد آنھﺎ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻮارﯾﺦ
اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻌﻀﯽ از آنھﺎ ﻧﯿﺰ در ﺑﺎرۀ ﺻﺤﺖ ﻧﺎﻣﻪھﺎ و اﻋﺰام ﺳﻔﺮای ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .از
ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻨﺎن دو ﻣﺴﺘﺸﺮق آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﺳﺎﻣﯽ »واﯾﻞ« و »ﻣﯿﻠﻠﺮ« اﺳﺖ .زﯾﺮا »واﯾﻞ« ﻣﺜﻼ
دﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﺎﻣﻪھﺎی ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ )ﻧﺎﻣﻪ ﺣﻀﺮت ﺑﻪ ﺣﮑﻤﺮان ﻣﺼﺮ( ﭼﻨﺪ آﯾﻪ
ﻗﺮآن ھﺴﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮﻗﻊ ارﺳﺎل آن ھﻨﻮز ﻧﺎزل ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،و دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ در آن
ﺟﺎی داده اﻧﺪ) .(١
»ﻣﯿﻠﻠﺮ« در اﯾﻦ ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺳﻔﯿﺮی ﺑﻪ ﺳﻮی »ھﺮﻗﻞ« اﻋﺰام داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ او ﺧﻼﺻﻪای از ﺣﻮادث ﺳﻔﺎرت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را ﺑﻪ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در
ﮐﺘﺐ ِﺳ َﯿﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ) .(٢

G. Weil: Mohamed der Prophet, s. 198 -١
Mueller: Der Islam l. st 48 -٢
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وﻟﯽ ﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﮏ در ﺻﺤﺖ ﺳﻔﺎرتھﺎی ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﮔﺮدد
ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﻢ؛ ﺑﻞ ﺑﻪ ﻋﮑﺲ ﺑﺴﯿﺎری از ادﻟﻪ و ﻗﺮاﺋﻦ را ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ وﻗﺎﯾﻊ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ
آن را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮارﯾﺦ اﺳﻼﻣﯽ در ﺑﻌﻀﯽ از روﯾﺪادھﺎ ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ،
وﻟﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ رواﯾﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﺗﺎرﯾﺦ و اﺷﺨﺎص و اﻣﺎﮐﻦ و ﺗﻄﺒﯿﻖ آنھﺎ ﺑﺮ ﺑﺴﯿﺎری از
ً
وﻗﺎﯾﻊ ،و ھﻤﺂھﻨﮕﯽ رواﯾﺖ ﮐﻠﯿﺴﺎ و رواﯾﺖ ﺑﯿﺰاﻧﺴﯽ ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از آنھﺎ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ آﻧﭽﻪ
ﻣﺘﻌﻠﻖ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﺰام ﺳﻔﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻗﯿﺼﺮ و ﮐﯿﺮوس ،در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺷﻮاھﺪی ھﺴﺖ
ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﺣﻮادث دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺳﻼم را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺘﻦ و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﺎﻣﻪھﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮارﯾﺦ اﺳﻼم اراﺋﻪ
ﻣﯽدھﺪ .ﻇﻦ ﻏﺎﻟﺐ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ ﺳﯿﺮهﻧﻮﯾﺴﺎن ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﺎﻣﻪھﺎ را ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﺛﺒﺖ
ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﯾﻦ را ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﺮدﯾﺪ در ﻣﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪھﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻘﺎﯾﻖ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ را ﮐﻪ ادﻟﻪ و ﻗﺮاﺋﻦ ﺑﺮ ﺻﺤﺖ ﺑﺴﯿﺎری از آنھﺎ دارﯾﻢ ،ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮد .ﺑﺎری اﻋﺰام
ﺳﻔﯿﺮ از ﺟﺎﻧﺐ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺑﻪ ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎھﺎن و اﻣﺮای ﻋﺼﺮ ﺧﻮد ،ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺰرگ ﺳﯿﺎﺳﯽ در
زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ اﺳﺖ.
ﺳﻔﺎرتﻫﺎی اﺳﻼم و رواﺑﻂ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﻣﯿﺎن ﺷﺮق و ﻏﺮب

دوﻟﺖ اﻣﻮی رواﺑﻂ دﯾﭙﻠﻮﻣﺎﺳﯽ ﻣﻮﻓﻘﯽ ﺑﺎ ھﻤﺴﺎﯾﻪھﺎ داﺷﺖ .ﻣﺸﮫﻮرﺗﺮﯾﻦ ﺣﻮادث
دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﻣﯿﺎن اﺳﻼم و ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ در زﻣﺎن ﺑﻨﯽاﻣﯿﻪ ﭘﯿﻤﺎن ﺻﻠﺤﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺎن اﻣﯿﺮ
ﻣﻌﺎوﯾﻪ و ﻗﺴﻄﻨﻄﯿﻦ ﭼﮫﺎرم ﺑﻌﺪ از ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﻣﺤﺎﺻﺮهی ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۵۸ھـ  ۶۸۷م
ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ.
ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﺑﺎرھﺎ ھﯿﺌﺖھﺎﺋﯽ از ﺟﺎﻧﺐ دوﻟﺖ ﺑﯿﺰاﻧﺲ ﺑﻪ دﻣﺸﻖ آﻣﺪ ﺗﺎ در ﺑﺎرهی
ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻣﯿﺮ ﻣﻌﺎوﯾﻪ و آﻣﺎدﮔﯽ او ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻋﻼﯾﻖ ﺑﯿﻦ دوﻟﺘﯿﻦ ﻣﺬاﮐﺮه و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
از اﯾﻦ رو ﺳﻔﺎرتھﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻣﯿﺎن ﻃﺮﻓﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.
رواﺑﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯿﺎن دوﻟﺖ ﺑﻨﯽﻋﺒﺎس و روم ﺷﺮﻗﯽ ﮔﺎھﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﺷﺪ و زﻣﺎﻧﯽ
ﻣﻀﻄﺮب ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ .ﺟﻨﮓھﺎ و ﻗﺮاردادھﺎ و ﺣﻮادث ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯿﺸﻤﺎری ھﻢ ﻣﯿﺎن آنھﺎ
روی داد .در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت و اوﻗﺎت ،ﺳﻔﺎرتھﺎ و ﮔﻔﺘﮕﻮھﺎی دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻦ
ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻪ وﻗﻮ ع ﻣﯽﭘﯿﻮﺳﺖ .اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻌﺎھﺪات و رواﺑﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﯽ در ﭘﯽ ﻣﯿﺎن دوﻟﺖ
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ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ و دوﻟﺖ ﻣﺴﯿﺤﯽ ھﻤﺴﺎﯾﻪ وی در ﺷﺮق ﯾﮏ اﻣﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮد.
ارﺗﺒﺎط دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ و ﺗﺒﺎدل ﻣﺬاﮐﺮات و ﺳﻔﺎرتھﺎ ﻣﯿﺎن ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس رﺳﻮم و
ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺘﺪاول ﻋﺼﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،و در ﻣﺮﮐﺰ ﯾﮑﯽ از دو ﻃﺮف ﮐﻪ ﻗﻮیﺗﺮ ﺑﻮد ﺑﻪ وﻗﻮع
ﻣﯽﭘﯿﻮﺳﺖ.
اﯾﻦ رواﺑﻂ اﺛﺮ ﺑﺰرﮔﯽ در ﻣﺘﻮﺟﻪﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﻼم ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﯾﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺑﻪ ﻃﺮف اﺳﻼم داﺷﺖ .ﻧﺴﯿﻢ اﯾﻦ رواﺑﻂ در اﻋﺼﺎری ﮐﻪ ﺷﺮق در اوج ﻋﻈﻤﺖ
ً
و ﻗﺪرت ﺑﻮد ،از ﺷﺮق ﺑﻪ ﻏﺮب ﻣﯽوزﯾﺪ؛ زﯾﺮا ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻏﺮب ﺑﻮد ﮐﻪ از اﺳﻼم ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﻓﺎﺗﺢ
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺻﻠﺢ ﻣﯽﮐﺮد.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻋﺒﺎﺳﯽ روی ﮐﺎر آﻣﺪ و ﭘﺎﯾﻪھﺎی آن ﻣﺤﮑﻢ ﮔﺸﺖ و ھﻤﺎن وﻗﺖ ﻧﯿﺰ
دوﻟﺖ اﻣﻮی ﺟﺪﯾﺪی در اﻧﺪﻟﺲ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ ،ﺑﻐﺪاد در ﻣﺸﺮق و ﻗﺮﻃﺒﻪ در ﻏﺮب ﻣﺤﻮر
ﺟﺎذﺑﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯿﺎن اﺳﻼم و ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺑﻮد .ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در آن ﻣﻮﻗﻊ در
ﺳﻮی دﯾﮕﺮی از اروﭘﺎ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ ﺗﺎ ﻣﻠﺖھﺎی ﻏﺮب را از ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روم ﺷﺮﻗﯽ ﺑﺎزدارد و ﺑﻪ
ﺧﻮد ﺟﺬب ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺧﻮد ﻋﺎﻣﻞ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﺟﺬب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯿﺎن ﺷﺮق و ﻏﺮب ﺑﻮد.
در زﻣﺎن ﻣﻨﺼﻮر ﺧﻠﯿﻔﻪی دوم ﺑﻨﯽ ﻋﺒﺎس ،ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﺻﺪد
ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻠﯿﻔﻪی ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ در ﺷﺮق رواﺑﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ ،و ﺗﻮازﻧﯽ در ﻋﺎﻟﻢ
ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺪﯾﺪ آورد .ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ »ﭘﯿﭙﻦ« ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد ﻧﺰد
ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ.
ﻣﻮرﺧﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ ﺳﻔﺎرت را ﺳﺎل  ۷۶۵م ) ۱۴۸ھـ( ﺛﺒﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ
رواﯾﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﺪﺗﯽ را در ﺑﻐﺪاد ﮔﺬراﻧﺪﻧﺪ و ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ
ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﯾﺎ ﺳﻔﺮاﺋﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮاﻧﺴﻪ
ھﻤﺮاه اﯾﺸﺎن ﺑﻮد ،و ھﻤﮕﯽ در ﮐﺎخ »ﻣﺮﺳﯿﻠﯿﺎ« ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ.
ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺳﻔﺮای ﺧﻠﯿﻔﻪ را ﺑﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ وﺟﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ،و از آنھﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ
زﻣﺴﺘﺎن را در ﺷﮫﺮ »ﻣﺘﺰ« ﮐﻪ آن روز ﻣﺮﮐﺰ درﺑﺎر ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻮد ،ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ ﺳﭙﺲ آنھﺎ را
دﻋﻮت ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ را در ﻗﺼﺮ »ﺳﻠﺲ« واﻗﻊ در ﺳﺎﺣﻞ رود »ﻧﻠﻮار« ﺑﻪ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ.
ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﺪت ﺳﻔﺮای ﺧﻠﯿﻔﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮﺳﯿﻠﯿﺎ )ﺑﻨﺪر ﻣﺎرﺳﯽ( ﺑﺎ ھﺪاﯾﺎی ﭘﺎدﺷﺎه
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ .اﯾﻦ رواﺑﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯿﺎن ﺧﻠﯿﻔﻪی ﻋﺒﺎﺳﯽ و ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮاﻧﺴﻪ
ﻣﺪتھﺎ ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ،اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط در زﻣﺎن ھﺎرون اﻟﺮﺷﯿﺪ ﺑﻪ اوج ﺧﻮد رﺳﯿﺪ ،و ﺑﻪ
ً
ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺗﻮارﯾﺦ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺳﻔﺎرات و ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﺑﺴﯿﺎری ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺎن
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ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺷﺪ.
اﮔﺮ راﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی ﺗﻮارﯾﺦ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ،ﺧﻼﻓﺖ ﻋﺒﺎﺳﯽ در ﻓﮑﺮ ﻧﺰدﯾﮑﯽ و
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ در اﻧﺘﮫﺎی ﻏﺮب ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ آن را ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻠﻞ و ﻣﻮﺟﺒﺎﺗﯽ
داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﻮادث اﻧﺪﻟﺲ )اﺳﭙﺎﻧﯿﺎی اﺳﻼﻣﯽ( آن را ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ زﯾﺮا ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺧﻠﯿﻔﻪ اﻣﻮی اﻧﺪﻟﺲ ﺑﺮ آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﺘﯿﻼ ﯾﺎﻓﺘﻪ و دوﻟﺖ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی ﺗﺄﺳﯿﺲ
ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺑﻨﯽ ﻋﺒﺎس ھﻢ ﺑﺎ ﺑﯿﻢ و ھﺮاس ﻣﺮاﻗﺐ ﺗﺄﺳﯿﺲ اﯾﻦ دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ اﻣﻮی ﺑﻮدﻧﺪ.
ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺗﻔﺎھﻢ ﺑﺎ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻣﺸﺮق اﻧﮕﯿﺰهھﺎی ﻣﺸﺎﺑﮫﯽ داﺷﺖ.
زﯾﺮا او ھﻢ از ﻋﻮاﻗﺐ اﻧﺘﺸﺎر دﻋﻮت اﺳﻼم و ﻧﻀﺞﮔﺮﻓﺘﻦ آن در ﺟﻨﻮب ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﺒﺎل
ﭘﯿﺮﻧﻪ وﺣﺸﺖ داﺷﺖ .او ﺑﺮ ﺧﻮد ﻻزم ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻔﻆ ﮐﻠﯿﺴﺎ دﻋﻮت اﺳﻼم
را ﺧﺎﻣﻮش ﺳﺎزد ،و اﻧﺪﻟﺲ اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﺧﻄﺮش ﺑﻪ ﺣﺪود ﺟﻨﻮب ﻓﺮاﻧﺴﻪ
ﺑﺮﺳﺪ ،در ھﻢ ﺑﮑﻮﺑﺪ.
ﻋﻨﻘﺮﯾﺐ در ﺑﺨﺶ ﻣﺨﺼﻮص ﮐﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ رواﺑﻂ ھﺎرون اﻟﺮﺷﯿﺪ و ﺷﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ
آورد ،آﻧﭽﻪ را ﺗﻮارﯾﺦ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺧﻮاھﯿﻢ ﻧﮕﺎﺷﺖ .ﺗﻮارﯾﺦ ﻓﺮاﻧﺴﻮی
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﻋﻼﻗﺎت دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﯿﺎن ﺑﻐﺪاد و ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻌﺪ از درﮔﺬﺷﺖ ھﺎرون و
ﺷﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ھﻢ دوام ﯾﺎﻓﺖ ،و ﻣﺄﻣﻮن ﭘﺴﺮ ھﺎرون ،ﺳﻔﯿﺮ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺳﻮی ﻟﻮﺋﯽ ﭘﺴﺮ
ﺷﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﻋﺰام داﺷﺖ ﺗﺎ دوﺳﺘﯽ ﻣﯿﺎن دو دوﻟﺖ را ﭘﺎﯾﺪارﺗﺮ ﺳﺎزد.
ﺗﻮارﯾﺦ ﻓﺮاﻧﺴﻮی اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ھﺎرون ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺣﻤﻼت
راھﺰﻧﺎن درﯾﺎﺋﯽ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﺮ ﺳﻮاﺣﻞ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ داﺷﺖ ،و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﭘﺎپ »ﻟﯿﻮن ﺳﻮم«
ﺑﻌﺪ از درﮔﺬﺷﺖ ھﺎرون ﺑﻪ ﺷﻤﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ اﺣﺘﺮام ﺳﻮاﺣﻞ ﻓﺮاﻧﺴﻪ
ﺗﻮﺳﻂ راھﺰﻧﺎن درﯾﺎﺋﯽ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ،ﺑﻪ واﺳﻄﻪی ﻣﺮگ ھﺎرون اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد را در آﻧﺎن
از دﺳﺖ داده اﺳﺖ) .(١
اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﺸﺎﺑﮫﯽ دوﻟﺖ اﻣﻮی اﻧﺪﻟﺲ و دوﻟﺖ روم ﺷﺮﻗﯽ دﺷﻤﻦ دوﻟﺖ ﻋﺒﺎﺳﯽ و
رﻗﯿﺐ او در ﺷﺮق را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﻤﺎن ﺻﻠﺢ ﺑﻪﺑﻨﺪﻧﺪ و رواﺑﻂ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺮﻗﺮار
ﺳﺎزﻧﺪ.
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺟﮫﺖ ﻣﯿﺎن اﻣﺮای ﺑﻨﯽاﻣﯿﻪ و ﻗﯿﺼﺮھﺎی ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﻣﺮاﺳﻼت و
ﺳﻔﺎرتھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﮫﻤﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ .در ﺳﺎل  ۸۳۶م ) ۲۲۵ھـ( اﻣﭙﺮاﻃﻮر
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ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم

»ﺛﯿﻮﻓﯿﻠﻮس« ﺳﻔﺮاﺋﯽ ﺑﺎ ھﺪاﯾﺎ ﺑﻪ درﺑﺎر ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺣﮑﻢ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای اﻧﺪﻟﺲ ﻓﺮﺳﺘﺎد و
ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪای از او ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺎ وی ﭘﯿﻤﺎن اﺗﺤﺎد ﺑﺒﻨﺪد و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺻﺪد
ﺑﺎزﭘﺲﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺘﺼﺮﻓﺎت ﻧﯿﺎﮐﺎﻧﺶ در ﻣﺸﺮق )ﺧﻠﻔﺎی ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ( ﺑﺮآﯾﺪ و از ﻣﺄﻣﻮن و
ﺑﺮادرش ﻣﻌﺘﺼﻢ ﺑﻪ واﺳﻄﮥ ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ اراﺿﯽ روم ﺷﺮﻗﯽ ﻧﮑﻮھﺶ ﮐﺮده ﺑﻮد .وی در ﻧﺎﻣﻪی
ﺧﻮد از ﻣﺄﻣﻮن و ﻣﻌﺘﺼﻢ ﺑﻪ »اﺑﻦ ﻣﺮاﺟﻞ« و »اﺑﻦ ﻣﺎرده« ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎدران آنھﺎ از روی
ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻧﺎم ﺑﺮده ،و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ رواﺑﻂ دوﺳﺘﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﺮﻗﺮار ﮔﺮدد.
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺣﮑﻢ ﭘﺎﺳﺦ ﻗﯿﺼﺮ را ﺑﺎ ھﺪاﯾﺎی ﭘﺮارزﺷﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﺳﻔﯿﺮش ﯾﺤﯿﯽ
ﻏﺰال ﮐﻪ از ﺑﺰرﮔﺎن رﺟﺎل دوﻟﺖ و ﻧﺎﻣﻮران ﺷﻌﺮا ﺑﻮد ،داد .ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮاﺗﺐ دوﺳﺘﯽ و
اﺗﺤﺎد ﻣﯿﺎن ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺮﻗﺮار ﮔﺮدﯾﺪ)  .(١ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮق ﮐﻪ رواﺑﻂ ﻗﯿﺼﺮ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای اﻧﺪﻟﺲ از
ﺣﺪود ﻣﺮاﺳﻠﻪ و ﻣﺠﺎﻣﻠﻪ ﺗﺠﺎوز ﻧﮑﺮد .زﯾﺮا ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺎن ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اول )داﺧﻞ( ﺳﯿﺎﺳﺖ
او را ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﻔﻆ ﺟﺰﯾﺮه اﻧﺪﻟﺲ و اﮐﺘﻔﺎ ﺑﻪ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ دوﻟﺖ ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ در آن
دﻧﺒﺎل ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻧﺎﺻﺮ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد و ﺑﻪ واﺳﻄﮥ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖھﺎ
و ﺣﻮادﺛﯽ ﮐﻪ در ﻋﺼﺮ وی ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻻزم داﻧﺴﺖ ﮐﻪ در ﺷﺆون ﻣﻐﺮب دﺧﺎﻟﺖ
ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع رواﺑﻂ دو دوﻟﺖ ﻋﺒﺎﺳﯽ و ﺑﯿﺰاﻧﺴﯽ ﮐﻪ در آن ﻋﺼﺮھﺎ ﺗﺎج ﻋﻼﯾﻖ ﺑﯿﻦ
اﺳﻼم و ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺑﻮد ،ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ .در اواﺧﺮ ﻗﺮن ھﺸﺘﻢ زﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ھﻮش و ﺑﺎ اراده
ﺑﻪ ﻧﺎم »اﯾﺮﯾﻨﯽ« ھﻤﺴﺮ اﻣﭙﺮاﻃﻮر ﻟﯿﻮن ﭼﮫﺎرم ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ روم ﺷﺮﻗﯽ ﺟﻠﻮس
داﺷﺖ .وی ﺑﻪ ﺟﺎی ﻓﺮزﻧﺪش ﻗﺴﻄﻨﻄﯿﻦ در دوران ﮐﻮدﮐﯽ او ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﺴﻄﻨﻄﯿﻦ ﺑﺰرگ ﺷﺪ و ﺧﻮاﺳﺖ اﻣﻮر ﺳﻠﻄﻨﺖ را ﻗﺒﻀﻪ ﮐﻨﺪ ﻣﺎدر ﺑﺎوی
دراﻓﺘﺎد و ﺑﺮ او ﻏﻠﺒﻪ ﯾﺎﻓﺖ و رواﻧﻪی ﺗﺎرﯾﮑﯽھﺎی زﻧﺪاﻧﺶ ﮐﺮد .ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ھﻢ اﯾﻦ
اﺿﻄﺮاﺑﺎت را ﻏﻨﯿﻤﺖ داﻧﺴﺘﻨﺪ ،و ﺑﺎرھﺎ در آﺳﯿﺎی ﺻﻐﯿﺮ ﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﺴﻔﺮ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪﻧﺪ.
ً
ھﺎرون اﻟﺮﺷﯿﺪ ﮐﻪ در آن ﻣﻮﻗﻊ وﻟﯿﻌﮫﺪ ﭘﺪرش ﻣﮫﺪی ﺑﻮد ،ﺷﺨﺼﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﺟﻨﮓھﺎ
را رھﺒﺮی ﻣﯽﮐﺮد .اﯾﺮﯾﻨﯽ ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪ ،ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺻﻠﺢ ﮐﻨﺪ و ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻮی
ھﺎرون ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﺧﻮد در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺴﻔﺮ اردو زده ﺑﻮد ،اﻋﺰام داﺷﺖ و ھﺎرون ﻧﯿﺰ
ﻣﻄﻠﻮب او را اﺟﺎﺑﺖ ﮐﺮد.

 -١ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﺎ »دوﻟﺔ اﻹﺳﻼم ﻓﯽ اﻷﻧﺪﻟﺲ«.
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ﻣﯿﺎن ﻃﺮﻓﯿﻦ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ در آن »اﯾﺮﯾﻨﯽ« ﺗﻌﮫﺪ ﻧﻤﻮد ﺟﺰﯾﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪای ﺑﻪ
ﻣﺒﻠﻎ ھﻔﺘﺎد ھﺰار دﯾﻨﺎر ﺑﻪ درﺑﺎر ﺧﻼﻓﺖ ﺑﭙﺮدازد .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻧﯿﺰ ھﺎرون و ﻣﻠﮑﻪ
روﻣﯽ ھﺪاﯾﺎ و ارﻣﻐﺎنھﺎی ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑﺮای ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ۱۶۶) .ھـ  ۷۸۳م(
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ھﺎرون ﺑﻌﺪ از ﭘﺪرش ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ رﺳﯿﺪ »اﯾﺮﯾﻨﯽ« ﺧﻠﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد و
»ﻧﯿﮑﻔﺮوس« رﺋﯿﺲ ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻪ ﻋﺮب او را »ﯾﻘﻮر« ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ ،ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ
ﺟﻠﻮس ﮐﺮده ﺑﻮد.
ھﻤﯿﻦ ﮐﻪ وی ﺑﻪ ﺗﺨﺖ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺼﻮﻣﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ درﺑﺎر ﺧﻼﻓﺖ ﻋﺒﺎﺳﯽ و ﻣﻌﺎھﺪهای
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻠﮑﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد اﻋﻼن داﺷﺖ و از ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺰﯾﻪ ﺳﺮ ﺑﺎز زد .ﺳﭙﺲ ﺳﻔﺮاﺋﯽ ﺑﻪ ﻧﺰد
ھﺎرون اﻋﺰام داﺷﺖ و ﻃﯽ ﻧﺎﻣﮥ ﺷﺪﯾﺪ اﻟﻠﺤﻨﯽ از وی ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﻌﮫﺪات ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮد را
ﺑﺎ درﺑﺎر ﺑﯿﺰاﻧﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻤﺎرد ،و در ﺻﻮرت اﻣﺘﻨﺎع ﻣﮫﯿﺎی ﺟﻨﮓ ﺷﻮد.
ھﺎرون از اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺳﭙﺎه اﻧﺒﻮھﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ آﺳﯿﺎی ﺻﻐﯿﺮ رﻓﺖ و
اراﺿﯽ آن را ﺗﺎ ھﺮﻗﻠﯿﻪ اﺷﻐﺎل ﮐﺮد ) ۸۰۶م( .ﻧﯿﻘﻮر ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺷﺪ ﻃﻠﺐ ﺻﻠﺢ ﮐﻨﺪ ،و ھﺎرون
ﻧﯿﺰ ﺳﻔﯿﺮ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای اﻧﻌﻘﺎد ﭘﯿﻤﺎن ﺻﻠﺢ اﻋﺰام داﺷﺖ.
ﭘﯿﻤﺎن ﺟﺪﯾﺪی ﺑﯿﻦ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﻗﯿﺼﺮ ﻣﺘﻌﮫﺪ ﺷﺪ دژھﺎی
وﯾﺮانﺷﺪۀ ﻧﻈﺎﻣﯽ را ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﻨﺪ ،و ﺗﻌﮫﺪ ﮐﺮد ﺟﺰﯾﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪی ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﯽ ھﺰار دﯾﻨﺎر
ﺑﭙﺮدازد ،ﺳﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﻃﻼ از ﻧﻮع ﻣﺨﺼﻮص از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﻮد و ﺳﻪ ﻗﻄﻌﻪ از ﻃﺮف ﭘﺴﺮش ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﮐﺮﻧﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ،ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓﺖ ﮐﻨﺪ) .(١
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ »ﻣﻌﺘﺼﻢ« ﭘﺲ از وﻓﺎت ﺑﺮادرش »ﻣﺄﻣﻮن« ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ رﺳﯿﺪ ،ﻗﯿﺼﺮ
ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ »ﺛﯿﻮﻓﯿﺎﺑﻮس« درﺻﺪد ﺑﺮآﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭘﯿﻤﺎن ﺻﻠﺢ ﺑﺒﻨﺪد .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ
ﻣﻨﻈﻮر ھﯿﺌﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت ﺑﻪ ﻧﺰد ﻣﻌﺘﺼﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ در رأس آن ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻧﺤﻮی ﻗﺮار
داﺷﺖ.
ﯾﻮﺣﻨﺎ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻋﻠﻤﺎی ﻋﺼﺮ ﺧﻮد ﺑﻮد ،و زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯽﮐﺮد.
اﯾﻦ ھﯿﺌﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻣﻞ ﻧﻔﯿﺲﺗﺮﯾﻦ ھﺪاﯾﺎ و ﺗﺤﻒ ﺑﻮد آھﻨﮓ ﺑﻐﺪاد ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از
ﮐﺎخھﺎی ﺧﻠﯿﻔﻪ درآﻣﺪ.
اﯾﻦ ﺳﻔﺎرت دو وﻇﯿﻔﻪ ﺑﻪ ﻋﮫﺪه داﺷﺖ :ﯾﮑﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﻤﺎن ﺻﻠﺢ داﺋﻤﯽ ﻣﯿﺎن ﺧﻠﯿﻔﻪ و
ﻗﯿﺼﺮ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺳﺎزد ،و دوم اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻔﯿﺮ »ﻣﻨﻮﯾﻞ« ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺑﯿﺰاﻧﺲ را ﮐﻪ ﺑﻪ درﺑﺎر ﺧﻼﻓﺖ
 -١ﮐﺎﻣﻞ اﺑﻦ اﺛﯿﺮ ج  ۶ص  – ۶۱ﺻﺒﺢ اﻷﻋﺸﯽ ج  ۶ص  .۴۵۷ﺗﻮارﯾﺦ ﺑﯿﺰاﻧﺴﯽ ھﻢ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻧﻘﻞ
ﮐﺮده اﺳﺖ :ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ Fiwlay: Byzantine empire. Ch. II
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ﭘﻨﺎه ﺑﺮده ﺑﻮد ،ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﺑﺮﮔﺮدد .ﺳﻔﯿﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻨﻈﻮر دوم را ﻋﻤﻠﯽ
ﺳﺎزد ،وﻟﯽ در اﻧﺠﺎم ﻣﻘﺼﺪ اول ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻧﯿﺎﻓﺖ .اﻣﺎ »ﻣﻌﺘﺼﻢ« ﻣﺼﻠﺤﺖ ﭼﻨﺎن دﯾﺪ ﮐﻪ در
ﻋﻮض ﺻﺪ ﻧﻔﺮ از اﺳﯿﺮان ﻧﺼﺎرا را آزاد ﮐﻨﺪ و ﺗﺎ ﺣﺪی ﻗﯿﺼﺮ را ﺧﺸﻨﻮد ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﺮ اﺛﺮ ﺷﮑﺴﺖ در اﻧﻌﻘﺎد ﭘﯿﻤﺎن ﺻﻠﺢ اﻣﭙﺮاﺗﻮر ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺷﮫﺮ »زﺑﻄﺮة« ﯾﮑﯽ از
ﭘﺎﯾﮕﺎهھﺎی ﻣﺮزی اﺳﻼم رﻓﺖ ،و ﺑﺮ آن دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ ،و آن را وﯾﺮان ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺴﯿﺎری از
ﺳﮑﻨﻪاش را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪ .او ﺳﻔﺎرش ﻣﻌﺘﺼﻢ را ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎﻧﺶ از وی
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد دﺳﺖ از ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی و ﮐﺸﺘﺎر ﺷﮫﺮ ﻓﺘﺢ ﺷﺪه ﺑﺮ دارد ،ﺑﻪ ھﯿﭻ ﮔﺮﻓﺖ.
در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم ﻣﻌﺘﺼﻢ اﻋﻼن ﺟﻨﮓ داد و ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﮐﺮد اﻧﺘﻘﺎم ﺑﮕﯿﺮد .آﻧﮕﺎه ﺑﺎ ﭘﺴﺎه
اﻧﺒﻮھﯽ روی ﺑﻪ اراﺿﯽ روم ﻧﮫﺎد ،و آھﻨﮓ ﻋﻤﻮرﯾﻪ )اﻣﻮرﯾﻮم( ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﮫﺮ روم در
آﺳﯿﺎی ﺻﻐﯿﺮ ﻧﻤﻮد .ﻣﻌﺘﺼﻢ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر آن را ﻣﻮرد ھﺠﻮم ﻗﺮار داد ،وﻟﯽ روﻣﯽھﺎ ﺑﻪ
ﺳﺨﺘﯽ از آن دﻓﺎع ﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ آن را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮد و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﭼﻨﺪان ﻣﺤﺎﺻﺮه را
اداﻣﻪ دھﺪ ﺗﺎ ﺷﮫﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ وی ﺳﻘﻮط ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺻﻠﺢ اﻣﭙﺮاﻃﻮری را رد ﮐﺮد ،و ﺳﻔﯿﺮان او را ﺑﺎزداﺷﺖ ﻧﻤﻮد.
ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺷﮫﺮ ﭘﻨﺠﺎه و ﭘﻨﺞ روز ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺷﮫﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺳﻘﻮط
ﮐﺮد .ﻣﻌﺘﺼﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﺛﯿﻮﻓﯿﻠﻮس« ﻣﻨﺖھﺎی ﺷﺪت ﻋﻤﻞ و ﻗﺴﺎوت را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺂورد ،اﻣﺎ
ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن را ﮐﯿﻔﺮ داد .ﻋﻤﻮرﯾﻪ را ﻃﻌﻤﻪی ﺣﺮﯾﻖ ﺳﺎﺧﺖ ،و دژھﺎ و ﺑﺮج و ﺑﺎروی آن را
وﯾﺮان ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت وﯾﺮاﻧﻪای درآﻣﺪ.
ﺳﭙﺲ ﺳﻔﺮای اﻣﭙﺮاﻃﻮر را ﮐﻪ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﭘﯿﺮوزی او را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ آزاد ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺟﻮاب ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ» :ﺑﻪ ﺳﺮور ﺧﻮد ﺧﺒﺮ دھﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ َدﯾﻦ اﺷﻐﺎل »زﺑﻄﺮة« را ادا
ﮐﺮدم« اﯾﻦ واﻗﻌﻪ در ﺳﺎل  ۲۲۳ھـ ﻣﻄﺎﺑﻖ  ۸۳۸م اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد«) .(١
ﮐﺸﻤﮑﺶ ﻣﯿﺎن دوﻟﺖ ﻋﺒﺎﺳﯽ و روم ﺷﺮﻗﯽ ﯾﮏ ﻗﺮن دﯾﮕﺮ اداﻣﻪ داﺷﺖ .در زﻣﺎن
اﻣﭙﺮاﻃﻮر ﻗﺴﻄﻨﻄﯿﻦ ھﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻃﻔﻠﯽ ﺑﻮد و ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﻣﺎدرش ﻣﻠﮑﻪ »زوی ﮐﺎر
ﺑﻮﺑﺴﯿﻨﺎ« ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،درﺑﺎر ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﺳﻔﯿﺮی ﺑﻪ ﻧﺰد ﺧﻠﯿﻔﻪ »اﻟﻤﻘﺘﺪر ﺑﺎﻟﻠﻪ«
اﻋﺰام داﺷﺖ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺻﻠﺢ و ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ اﺳﯿﺮان ﮐﺮد.
ﺗﻮارﯾﺦ اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻮادث اﯾﻦ ﺳﻔﺎرت را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :دو ﻧﻔﺮ ﺳﻔﯿﺮ
ﭘﺎدﺷﺎه روم در ﻣﺤﺮم ﺳﺎل  ۳۰۵ھـ ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد رﺳﯿﺪﻧﺪ ،و ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺑﺎ

.Finlay: Ibid; ch. Lll, ll -١
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ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر وزﯾﺮ رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﻧﺎﻣﻪ ﻗﯿﺼﺮ را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺳﭙﺲ آنھﺎ را ﺑﺎ
ھﻤﺎن ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﺑﻪ ﻧﺰد ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﺮدﻧﺪ و رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮد را اﯾﻔﺎ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻗﯿﺼﺮ را در آزادﺳﺎﺧﺘﻦ اﺳﯿﺮان ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ،و آﺟﻮدان ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮد
»ﻣﻮﻧﺲ« را ﻓﺮﻣﺎن داد ﮐﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ آن ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻣﻮﻧﺲ را ﺑﺎ ﺳﭙﺎھﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ در
ﺗﻤﺎم ﺷﮫﺮھﺎ ﮐﻪ وارد ﻣﯽﺷﻮد ،ﺳﻤﺖ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ آﻧﺠﺎ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺧﻮد را
ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ اﻧﺠﺎم داده ،ﺳﭙﺲ ﺷﮫﺮ را ﺗﺮک ﮔﻮﯾﺪ .ﯾﮏ ﺻﺪ و ﺑﯿﺴﺖ ھﺰار دﯾﻨﺎر
ھﻢ ﺑﻪ وی داد ﺗﺎ ﻣﺘﻘﺎﺑﻼ اﺳﯿﺮان ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را آزاد ﮐﻨﺪ.
ﻣﻮﻧﺲ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم داد ،و ھﺰاران ﻧﻔﺮ از اﺳﯿﺮان را آزاد ﺳﺎﺧﺖ)  (١ﻣﺴﺌﻠﮥ
آزادی اﺳﯿﺮان ﻃﺮﻓﯿﻦ اﻧﮕﯿﺰۀ ﭘﺎرهای از ﺳﻔﺎرتھﺎﺋﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺧﻼل ﻗﺮن ﺳﻮم ھﺠﺮی
ﻣﯿﺎن دو ﻃﺮف ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﻌﻘﺎد ﭘﺎرهای ﻗﺮاردادھﺎی ﺻﻠﺤﺠﻮﯾﺎﻧﻪ ﺷﺪ.
در زﻣﺎن ﻣﻠﮑﻪ »زوی« ﺣﮑﻤﺮان روﻣﯽ ﮐﻼﺑﺮﯾﺎ )ﻗﻠﻮرﯾﻪ( ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻮی
ﺧﻠﯿﻔﮥ ﻓﺎﻃﻤﯽ ﻣﺼﺮ اﻋﺰام داﺷﺖ و ﻗﺮاردادی ﻣﯿﺎن ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس آن
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﯿﺰاﻧﺲ ﺗﻌﮫﺪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺟﺰﯾﻪی ﺑﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻓﺎﻃﻤﯽ ﺑﭙﺮدازد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺗﻌﮫﺪ ﺳﭙﺮد ﮐﻪ اﻣﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺟﺰﯾﺮه ﺳﯿﺴﯿﻞ را از ﺟﻨﮓ و ﻧﺒﺮدھﺎی ﻣﺴﺘﻤﺮ در
)ﻗﻠﻮرﯾﻪ( ﺑﺎزدارد .اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎنھﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﻣﯿﺎن ﻃﺮﻓﯿﻦ اﺳﺘﻤﺮار داﺷﺖ.
***
دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ اﺳﻼم در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑﺰرگ داﺷﺖ ،و اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ واﺳﻄﮥ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ آﻧﭽﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺧﺸﮑﯽ و ﭼﻪ از ﻟﺤﺎظ درﯾﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دروازهھﺎی اروﭘﺎی
ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،و ھﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ
دوﻟﺖھﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ داﺷﺖ.
در زﻣﺎن ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻧﺎﺻﺮ رواﺑﻂ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﻣﯿﺎن اﺳﻼم و دوﻟﺖھﺎی ﺑﺰرگ ﻣﺴﯿﺤﯽ
ﺑﻪ اوج ﺧﻮد رﺳﯿﺪ ،و ھﯿﺌﺖھﺎ و ﺳﻔﺎرتھﺎی آن ﭘﯿﺎﭘﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی اﻧﺪﻟﺲ رواﻧﻪ ﻣﯽﺷﺪ.
در ﻣﺎه ﺻﻔﺮ ﺳﺎل  ۳۳۶ھـ ) ۹۴۸م( ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ از ﻃﺮف ﻗﺴﻄﻨﻄﯿﻦ ھﻔﺘﻢ ﻗﯿﺼﺮ
ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ »ﺑﺒﻮرﻓﯿﺮو ﺟﻨﺘﻮس« ﺑﺎ ھﺪاﯾﺎی ﭘﺮارزﺷﯽ ﺑﻪ درﺑﺎر ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ
ﻧﺎﺻﺮ آﻣﺪﻧﺪ .ﻧﺎﺻﺮ ھﻢ آنھﺎ را ﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺗﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .ﺳﻔﺮا ﻧﺎﻣﮥ اﻣﭙﺮاﺗﻮر را ﮐﻪ ﺑﻪ
زﺑﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻧﺎﺻﺮ ﺗﻘﺪﯾﻢ داﺷﺘﻨﺪ.

 -١ﮐﺎﻣﻞ اﺑﻦ اﺛﯿﺮ ،ج  ،۸ص .۳۴
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ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم

ﻧﺎﻣﮥ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﮫﺮی ﻃﻼﺋﯽ داش ﮐﻪ در ﯾﮏ روی آن ﻋﮑﺲ ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻮد و در
روی دﯾﮕﺮ ﻋﮑﺲ اﻣﭙﺮاﻃﻮر را از ﺑﻠﻮر رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﺧﻮش ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻧﺎﻣﮥ اﻣﭙﺮاﺗﻮر ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد» :از ﻗﺴﻄﻨﻄﯿﻦ و روﻣﺎﻧﯿﻦ )روﻣﺎﻧﻮس دوم ﭘﺴﺮ
ﻗﺴﻄﻨﻄﯿﻦ( ﮐﻪ ﻣﺆﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و دو ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺰرگ ھﺴﺘﻨﺪ ،دو ﭘﺎدﺷﺎه روم ،ﺑﻪ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ اﻓﺘﺨﺎری ﻋﻈﯿﻢ دارد ،ﺑﺰرﮔﻮار اﺻﯿﻞ :ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﻠﯿﻔﻪی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ
ﻋﺮب در اﻧﺪﻟﺲ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﭘﺎﯾﻨﺪه ﺑﺪارد«.
ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن اﻣﭙﺮاﺗﻮر در آن روز ﺳﺨﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺟﻼل و ﺷﮑﻮه ﺧﻠﯿﻔﻪ و درﺑﺎر او
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺑﺰرﮔﺎن اﺳﻼم در اﯾﻦ اﺟﺘﻤﺎع ﻋﻠﻨﯽ ﺧﻄﺎﺑﻪھﺎ اﯾﺮاد ﮐﺮدﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺎﺿﯽ
ادﯾﺐ ﻣﻨﺬر ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻠﻮﻃﯽ ﺑﻮد .او ﺧﻄﺎﺑﻪ ﺟﺎﻟﺒﯽ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﮐﺎرھﺎی ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻧﺎﺻﺮ
ﺑﺎﻟﺒﺪاھﻪ اﯾﺮاد ﮐﺮد و در آﺧﺮ ھﻢ ﻗﻄﻌﻪ ﺷﻌﺮی در دم ﺳﺮود.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن اﻣﭙﺮاﻃﻮر ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻧﺎﺻﺮ ﺳﻔﯿﺮش ھﺸﺎم ﺑﻦ
ھﺬﯾﻞ را ﺑﺎ ھﺪﯾﮥ ﮔﺮاﻧﺒﮫﺎﺋﯽ در ﻣﻌﯿﺖ اﯾﺸﺎن اﻋﺰام داﺷﺖ ﺗﺎ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﻮدت و اﺗﺤﺎد ﻣﯿﺎن
ﻃﺮﻓﯿﻦ را ﻣﺆﮐﺪ ﺑﺪارد .اﯾﻦ ھﯿﺌﺖ دو ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ
ﻃﺮﻓﯿﻦ را ﻣﺤﮑﻢ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺳﻔﯿﺮان ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺴﯿﺤﯽ دﺳﺘﻪ دﺳﺘﻪ ﺑﻪ
درﺑﺎر ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻧﺎﺻﺮ روی آوردﻧﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﻼوھﺎ ﭘﻄﺮس
ﭘﺮﺳﻤﯿﻮن )ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻠﻐﺎر( و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﻣﭙﺮاﺗﻮر آﻟﻤﺎن اوﺗﻮی اول و ﺳﻔﺮای ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮاﻧﺴﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻧﺎﺻﺮ ﻧﯿﺰ آنھﺎ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻔﺮای درﺑﺎر روم ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎر آنھﺎ
ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺖ .ﻧﺎﺻﺮ رﺑﯿﻊ اﺳﻘﻒ )رﯾﻒ( را ﺑﺎ ھﯿﺌﺖ اﺳﻼوھﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﭘﺎدﺷﺎه اﯾﺸﺎن اﻋﺰام
داﺷﺖ .آﻧﮕﺎه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﭘﺎپ ﯾﻮﺣﻨﺎ دوازدھﻢ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﺐ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﻮدت ﺧﻠﯿﻔﮥ
ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻪ درﺑﺎر وی رواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ.
***
دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ اﺳﻼم از ﻋﻨﺼﺮ ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻇﻮاھﺮ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ ،ﻏﺎﻓﻞ
ﻧﻤﺎﻧﺪ .ﺧﻠﯿﻔﻪی اﺳﻼﻣﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﯾﺎران و ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ ﮐﻪ آنھﺎ را ﺑﻪ اﯾﺎﻟﺖھﺎ و
ﺷﮫﺮھﺎی زﯾﺮ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﻮد ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺑﺎ آوردن اﺧﺒﺎر واﻟﯿﺎن و ﻗﻀﺎت و ﻣﻠﺖ ﺑﻪ وی
ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻋﺪه زﯾﺎدی از ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ ھﻢ داﺷﺖ ﮐﻪ آنھﺎ را ﺑﻪ ﮐﺎخھﺎ و
ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ رواﻧﻪ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ آﻧﭽﻪ در آﻧﺠﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﯿﺎﻓﺘﺎد ،و در ﮐﺎر
ﻣﻤﻠﮑﺖداری او ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﯾﺎ زﯾﺎنﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ اﻃﻼع او ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
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ً
ﻇﺎھﺮا ﺑﻨﯽ ﻋﺒﺎس ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در اﺳﻼم اﯾﻦ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ را
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪﻧﺪ .ﻣﮫﺪی ﻋﺒﺎﺳﯽ و ﭘﺴﺮش ھﺎرون اﻟﺮﺷﯿﺪ و ﻣﺄﻣﻮن و ﻣﻌﺘﺼﻢ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ
ّ
ﺳﺮی در ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ و در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖھﺎی دﯾﮕﺮ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺧﻠﯿﻔﻪ را از ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﺣﺮﮐﺖ
اﻣﭙﺮاﻃﻮر روم و ﺣﮑﺎم او آ ﮔﺎه ﺳﺎزﻧﺪ.
ً
اﯾﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن و ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن ﻧﯿﺰ از ﻣﯿﺎن ﻋﻤﻮم ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ از ﺑﯿﻦ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،و اﯾﻨﺎن ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﮫﺎرت زﯾﺎد اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ.
اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪی دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ در زﻣﺎن ﺧﻠﻔﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﻨﯽ ﻋﺒﺎس ﺑﻪ ﺣﺪ اﻋﻼی اﻧﺘﻈﺎم و
اھﻤﯿﺖ ﺧﻮد رﺳﯿﺪ؛ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻼﻓﺖ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ و آزاد و از ﺗﻤﺎم ﻣﺰاﯾﺎی ﻗﺪرت و
دوﻟﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ زوال ﻗﺪرت ﺧﻠﻔﺎ در اﯾﺎم ﻏﻠﺒﻪ ﻧﮕﮫﺒﺎﻧﺎن ﺗﺮک و آل ﺑﻮﯾﻪ اﯾﻦ
ﻗﺪرت ﻧﯿﺰ روی ﺑﻪ زوال ﻧﮫﺎد ،در وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ در ﻗﺼﺮش زﻧﺪاﻧﯽ و از ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ
واﻗﻌﯽ ﺑﺮﮐﻨﺎر ﺑﻮد.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻼﻓﺖ ﻋﺒﺎﺳﯽ در ھﻢ ﺷﮑﺴﺖ ،و ﺣﮑﺎم ﻧﻮاﺣﯽ در اﯾﺎﻻت ﺗﺤﺖ ﻗﺪرت
ﺧﻠﯿﻔﻪ رﺳﻤﯽ اﺳﺘﻘﻼل ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن و
ﯾﺎران آﺷﮑﺎر وی درآﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ وی در ﮐﺎخھﺎی ﻗﺎھﺮه و دﻣﺸﻖ و ﻣﻮﺻﻞ و
ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر و ﻣﺮو و ﻏﯿﺮه آﻣﺪ و رﻓﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺳﻔﯿﺮان ﺑﺎ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﮑﻮﻣﺖ وی ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﺟﻨﮓھﺎی
او ﺑﺎ وی ھﻤﺮاه ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ آنھﺎ در اﻟﺘﺰام رﮐﺎب اﻟﺐ ارﺳﻼن و ﻣﻠﮑﺸﺎه ﺑﻮدهاﻧﺪ ،و
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮔﺎھﯽ در اﻣﻮر اﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ھﻢ دﺧﺎﻟﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﮔﺎھﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺎن آنھﺎ را
اﺻﻼح ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﯾﺎ ﻓﺼﻞ ﺧﺼﻮﻣﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ.
***
ﺳﯿﺎﺳﺖ دﯾﻨﯽ اﺳﻼم ﺑﺎ اﺧﺘﻼف اﻋﺼﺎر و دول ،ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮد ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮق ﮐﻪ از ﻗﺮون
اوﻟﯿﻪ اﺳﻼم ،ﺑﻪ ﻃﻮر اﺟﻤﺎل ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺎی ﺧﻮد ﺗﺴﺎﻣﺢ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮﻋﯽ ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ.
ﻣﺎ ﺑﺮ ﯾﮏ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ آ ﮔﺎھﯽ ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﺮﺗﻮی ﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻓﮑﻨﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ را ﺧﻠﯿﻔﻪ )اﻟﻤﮑﺘﻔﯽ( ﻋﺒﺎﺳﯽ در ﺳﺎل  ۱۱۳۸م ﺑﺮای ﭘﻄﺮک اﺑﺪﯾﺸﻮ
ﻧﺴﻄﻮری ﺻﺎدر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ اﺟﺎزه ھﺮﮔﻮﻧﻪ آزادی دﯾﻨﯽ را ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ
ﺧﻮد داده اﺳﺖ.
دﮐﺘﺮ »ﻣﻨﺠﺎﻧﺎ« ﮐﺘﺎﺑﺪار ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪی »رﯾﻨﺎﻟﺪز« ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻨﺪ را ﮐﺸﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ در
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ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم

ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﻦ ﮐﺸﻒ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﻣﺎ ھﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﺪی ﻧﯿﺎز داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ رواﺑﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯿﺎن
اﺳﻼم و ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ را روﺷﻦ ﺳﺎزد .در ﻋﺼﺮی ﮐﻪ در آن اﺳﻼم ﺣﻖ زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺮگ ﺑﺮ
ﻣﯿﻠﯿﻮنھﺎ رﻋﺎﯾﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ را داﺷﺖ.
ﺑﻌﻀﯽ از ﺧﻠﻔﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﻣﺘﻮﮐﻞ« اﺣﮑﺎم ﺷﻨﯿﻌﯽ ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮدی ﻧﺼﺎرا ﺻﺎدر
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .وﻟﯽ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺣﻮادث را ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﮑﻨﯽ داﻧﺴﺖ ،و ﻋﺎﻣﻼن آن را ﻗﺎﻧﻮنﺷﮑﻦ
ﺷﻤﺮد.
ً
اﻣﺎ ﺗﺼﺮف رﺳﻤﯽ اﺳﻼم در اﯾﻦ ﻣﻮرد ،در ﺳﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮدی ﮐﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪا ھﺮﮔﻮﻧﻪ اﺣﺠﺎف
ﻣﻨﻈﻢ را از ﺳﯿﺎﺳﺖ رﺳﻤﯽ اﺳﻼم ﻧﻔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،روﺷﻦ اﺳﺖ.
ﺳﭙﺲ دﮐﺘﺮ ﻣﻨﺠﺎﻧﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ ﺳﻨﺪ از دﯾﻮان ﺧﻠﯿﻔﻪی ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ،
وﻟﯽ آﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎه اﻧﮕﻠﯿﺲ ﯾﺎ ﻣﻠﮑﻪی ھﻠﻨﺪ ﯾﺎ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ
در ﺣﻖ رﻋﺎﯾﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺧﻮد ﻣﺴﺎﻣﺤﻪ ﮐﻨﻨﺪ؟
ﻗﺮآن ﺑﺎﻋﺚ ارﺗﮑﺎب ﺣﻮادث اﺟﺤﺎف ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺼﺎرا ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ اﻧﺠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻞ
اﻟﮫﺎمﺑﺨﺶ ﻓﺠﺎﯾﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻣﺤﮑﻤﻪی ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ) .(١
از آﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ در دوﻟﺖھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ در
دوﻟﺖھﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ در ﻗﺮون وﺳﻄﯽ از ﻧﻈﺮ اوﺿﺎع و آداب و رﺳﻮم ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮد ،اﺧﺘﻼف
زﯾﺎدی ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ و آداب و رﺳﻮم ﺳﯿﺎﺳﺖ در آن
ﻋﺼﺮھﺎ از ﭼﻨﺪ ﺟﮫﺖ در ﺷﺮق و ﻏﺮب ﻣﺸﺎﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺷﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ و ﻫﺎرون اﻟﺮﺷﯿﺪ

در اواﺳﻂ ﻗﺮن ھﺸﺘﻢ ﻣﯿﻼدی ﺷﺮق و ﻏﺮب ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﺎ ھﻢ ﻃﯽ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ در ﺷﺮق ﺗﺰﻟﺰل دوﻟﺖ اﻣﻮی و ﺟﻨﺒﺶھﺎی ﺷﯿﻌﻪ ،ﭘﺮده از ﻗﯿﺎم دوﻟﺖ
ﻋﺒﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در راه ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﺛﺒﺎت ﺧﻮد ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود ،ﭘﺮده ﺑﺮﻣﯽدارد.
در ﻏﺮب ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺟﻨﮓھﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ از ﻗﯿﺎم دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺪﯾﺪی ﭘﺮده
ﺑﺮﻣﯽدارد ﮐﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺑﻮد ﭼﻨﺪ ﻗﺮن دﯾﮕﺮ ﻋﻈﻤﺖ دوﻟﺖ از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻪ ﺑﻨﯽاﻣﯿﻪ را زﻧﺪه
ﻧﮕﺎھﺪارد.

 -١روزﻧﺎﻣﻪی »ﻣﻨﭽﺴﺘﺮ ﮔﺎردﯾﻦ« ﺗﺮﺟﻤﮥ اﯾﻦ ﺳﻨﺪ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺖ و دﮐﺘﺮ ﻣﻨﺠﺎﻧﺎ در ﺳﺎل  ۱۹۲۷ﺑﺮ
آن ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻧﻮﺷﺖ.
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در ھﻤﺎن وﻗﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﺟﻨﮓھﺎی ﻗﺒﺎﯾﻞ و دوﻟﺖھﺎی ﺑﺮﺑﺮی ﮐﻪ از ﻗﺮن ﺷﺸﻢ
ﻣﯿﻼدی در اواﺳﻂ اروﭘﺎ و ﻏﺮب آن ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻣﻤﻠﮑﺖ
ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ اﯾﻦ دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ در اﻧﺪک ﻣﺪﺗﯽ ﭘﺎﯾﻪھﺎی
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﮑﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺷﮏ
دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺪﯾﺪی را در ﺳﯿﺮ ﻗﺮون وﺳﻄﯽ ﭘﺪﯾﺪ آورده اﺳﺖ.
در ھﻤﺎن زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻐﺪاد و ﻗﺮﻃﺒﻪ ﺻﻮﻟﺖ اﺳﻼم را در ﺷﺮق و ﻏﺮب ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﻣﯽدادﻧﺪ ،در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ و ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد در ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻣﯿﺮاث دوﻟﺖ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺳﻼم ،ﮐﺸﻤﮑﺶ داﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ از ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﯽ و ﺗﺼﺎدم
ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﻣﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﺷﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺷﺎرل ﺑﺰرگ ﺑﻪ اوج اﯾﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻧﺎﺋﻞ
ﮔﺸﺖ .ﺷﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻠﻔﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﻨﯽ ﻋﺒﺎس و ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اول ﺑﻮد.
ﺳﺎﻟﯿﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ او در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ و ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﮔﺬﺷﺖ .ھﻤﯿﻦ ﮐﻪ
ﭘﺎﯾﻪھﺎی ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮد را ﻣﺤﮑﻢ ﮐﺮد ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻓﺘﻮﺣﺎت و اﯾﺠﺎد رواﺑﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻓﺘﺎد.
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺷﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﻼم ﯾﮑﯽ از ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ در ﻇﺎھﺮ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﻮد؛ زﯾﺮا در ھﻤﺎن وﻗﺖ ﮐﻪ ﺷﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺸﻐﻮل از
ﻣﯿﺎنﺑﺮدن دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ در اﻧﺪﻟﺲ ﺑﻮد ،ﻃﺒﻖ ﻧﻮﺷﺘﻪی ﺗﻮارﯾﺦ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺎ ﺧﻠﯿﻔﻪی
ﻋﺒﺎﺳﯽ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻮی او ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﭘﯿﻤﺎن دوﺳﺘﯽ و
رواﺑﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ او ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎزد.
وﻟﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻗﮫﺮﻣﺎن ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺑﻮد ،و ﺟﻨﮓھﺎی او ﺑﺮای
ﻋﻘﺐراﻧﺪن ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﺖﭘﺮﺳﺖ ﺳﺎﮐﺴﻮن از ﮐﺮاﻧﻪھﺎی رود »راﯾﻦ« و ﻋﻘﺐزدن اﺳﻼم ﺑﻪ
ﻣﺎوراء ﮐﻮهھﺎی ﭘﯿﺮﻧﻪ ،ﻗﺒﻞ از ھﺮﭼﯿﺰ از روﺣﯿﻪ دﯾﻨﯽ او ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ارﺗﺒﺎط او ﺑﺎ
ﺧﻠﯿﻔﻪی ﻋﺒﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ وی وﺳﯿﻠﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻘﺸﻪ او را ﺑﺮای ﻣﻐﻠﻮبﺳﺎﺧﺘﻦ اﺳﻼم
در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ در ﺷﺮق ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﺪ.
اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﺷﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ و ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻋﺒﺎﺳﯽ داﺳﺘﺎﻧﯽ دارد ﮐﻪ ﺗﻮارﯾﺦ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﮐﻠﯿﺴﺎ آن را
ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .وﻟﯽ ﺗﻮارﯾﺦ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ھﯿﭽﻮﺟﻪ اﺷﺎرهای ﺑﻪ آن ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
ﺗﻮارﯾﺦ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﯿﺎن ﺷﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ و ھﺎرون اﻟﺮﺷﯿﺪ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت و ﺳﻔﺎرتھﺎ
ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،و ﺷﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺳﻌﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دوﺳﺘﯽ را ﻣﺤﮑﻤﺘﺮ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ
ﺟﮫﺖ ھﯿﺌﺘﯽ را ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﯾﮫﻮدی ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳﺤﺎق در رأس آن ﻗﺮار داﺷﺖ ،و دو ﻧﻔﺮ
ﻣﺴﯿﺤﯽ ھﻢ ﺑﺎ وی ﺑﻮدﻧﺪ و در ﺑﯿﻦ راه درﮔﺬﺷﺘﻨﺪ ،رواﻧﻪی درﺑﺎر ھﺎرون ﮐﺮد.
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اﺳﺤﺎق ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﺋﯽ ﺑﻪ درﺑﺎر ﺑﻐﺪاد رﺳﯿﺪ ،و ﻧﺎﻣﻪ و ھﺪاﯾﺎی ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮاﻧﺴﻪ را ﺑﻪ ھﺎرون
اﻟﺮﺷﯿﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﻮد .ھﺎرون ﺳﻔﯿﺮ را ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺖ و از دوﺳﺘﯽ ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﻧﻤﻮد .ﺳﭙﺲ ﺳﻔﺮای ﺧﻮد را ﻣﺘﻘﺎﺑﻼ ﺑﻪ درﺑﺎر او اﻋﺰام داﺷﺖ و ھﺪاﯾﺎی ﮔﺮاﻧﺒﮫﺎﺋﯽ ﺑﻪ وی
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﯾﮏ ﺧﯿﻤﻪی ﻋﺮﺑﯽ و ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ آﺑﯽ و ﭘﺎرﭼﻪھﺎی اﺑﺮﯾﺸﻤﯿﻦ و
ﻋﻄﺮھﺎی ﺷﺮﻗﯽ و اﺷﯿﺎء ﻃﻼﺋﯽ و ﯾﮏ ﻣﯿﻤﻮن و ﯾﮏ ﻓﯿﻞ و ﮐﻠﯿﺪھﺎی ﻗﺒﺮ ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ
ﺑﻮد) .(١
ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﻮارﯾﺦ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﺎرون ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮ ﺳﺮاﺳﺮ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ را ﺑﻪ
ﺷﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس را ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﺋﯽ ﺑﻪ او ھﺪﯾﻪ داد .وﻟﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﺗﻔﺎق دارﻧﺪ ﮐﻪ ھﺎرون ﺑﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﮐﻠﯿﺪھﺎی ﻗﺒﺮ ﻣﻘﺪس
ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ ﺷﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ اﮐﺘﻔﺎ ﻧﻤﻮد ،و ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﺑﻪ وی اﻃﻼع داد ﮐﻪ ﭼﻮن ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ از
اراﺿﯽ ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮاﻧﺴﻪ دور اﺳﺖ ،و ﺑﯿﻢ آن دارد ﮐﻪ اﮔﺮ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ
آﻧﺠﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﻮد ،ﺷﻮرشھﺎﺋﯽ در ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺷﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺪ آن را
ً
ﻓﺮو ﻧﺸﺎﻧﺪ ،ﻟﺬا ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺷﺨﺼﺎ ﺑﻪ ﻧﯿﺎﺑﺖ ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﻣﺎﮐﻦ ﻣﻘﺪﺳﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ را
ﻋﮫﺪهدار ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و ﻣﺎﻟﯿﺎت آن را ﺑﺮای وی ﺧﻮاھﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد!
ﺗﻮارﯾﺦ ﮐﻠﯿﺴﺎﺋﯽ وﻗﻮع اﯾﻦ ﺑﺨﺸﺶ را ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺑﻌﻀﯽ از ﻗﺼﺎﺋﺪ ﺳﺎﮐﺴﻮﻧﯽ ھﻢ
اﺷﺎره ﺑﻪ آن دارد.
وﻟﯽ ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﺎﻟﻐﻪاﯾﺴﺖ ﮐﻪ رؤﺳﺎی ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﺮ راوﯾﺎن روﺣﺎﻧﯽ ﺧﻮد
اﻣﻼء ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و ﻓﻘﻂ در ﻗﺮن ﺑﻌﺪی ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه ،و در ﺗﻮارﯾﺦ آن ﻋﺼﺮ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺘﯽ »اﯾﻨﮫﺎرت« ﻣﻮرخ ﺷﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ و ﻣﻌﺎﺻﺮ وی اﺷﺎره ﺑﻪ آن ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ وی از
ﻓﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎھﺶ ھﺪﯾﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ) .(٢
ﺗﻮارﯾﺦ ﻋﺮﺑﯽ ﮐﻪ از رواﺑﻂ درﺑﺎر ﺑﻐﺪاد و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ
ﮐﻪ ﺗﻮارﯾﺦ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﻧﻤﯽداﻧﺪ ،و از ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺠﺎﻣﻼت درﺑﺎری ﻣﯿﺎن دو ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺮق
و ﻏﺮب ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ﺗﻮارﯾﺦ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺷﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ از ﻧﺘﯿﺠﻪی ﺳﻔﺎرت ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ درﺑﺎر ھﺎرون
اﻟﺮﺷﯿﺪ ﺧﺸﻨﻮد ﺑﻮد .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺟﮫﺖ ﺳﻔﯿﺮ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ھﻤﺎن اﺳﺤﺎق ﯾﮫﻮدی ﺑﻪ
 -١ﺑﻪ ﻗﻮل ﻧﺼﺎرا ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻋﯿﺴﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه و ﮔﺮﻧﻪ ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻋﻘﯿﺪه دارﯾﻢ ﮐﻪ ھﻨﻮز زﻧﺪه اﺳﺖ.
)ﻣﺘﺮﺟﻢ(
Vita karoli Magni – Hoodgkin: Charles Great -٢
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ﺑﻐﺪاد اﻋﺰام داﺷﺖ .وﻟﯽ ﻣﺎ از ﺗﻔﺼﯿﻞ اﯾﻦ ﺳﻔﺎرت دوم اﻃﻼﻋﯽ ﻧﺪارﯾﻢ .ﭼﻨﺎنﮐﻪ درﺳﺖ
از ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻼت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ .وﻟﯽ ﻗﻮل راﺟﺢ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﺮاﺳﻼت در اواﺋﻞ زﻣﺎن ھﺎرون اﻟﺮﺷﯿﺪ ﻣﯿﺎن ﺳﺎلھﺎی  ۷۸۶و  ۷۹۰م )۱۷۶ – ۱۷۱
ھـ( ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎ در ﺑﺎرهی ﺣﻮادث اﻧﺪﻟﺲ در اﯾﻦ زﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ اﯾﻦ ﺗﻔﺎھﻢ را
روﺷﻦ ﻣﯽﺳﺎزد؛ زﯾﺮا دوﻟﺖ ﺟﻮان ﻋﺒﺎﺳﯽ ھﻨﻮز ﺑﺮ روی وﯾﺮاﻧﻪھﺎی دوﻟﺖ اﻣﻮی ﺷﺎم
اﺳﺘﻘﺮار ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻣﻮی )اول( در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ آﺷﮑﺎر ﮔﺸﺖ .آﺗﺶ ﺟﻨﮓ
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﮐﻪ در آن روز ﺟﺰﯾﺮۀ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ را ﻣﺘﻼﺷﯽ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ ،ﻓﺮو ﻧﺸﺴﺖ ،و
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﺎ اراده و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﺴﺖ دوﻟﺖ اﻣﻮی ﺟﺪﯾﺪی را در ﻗﺮﻃﺒﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ
ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﻨﯽ ﻋﺒﺎس ﻗﯿﺎم اﯾﻦ دوﻟﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ اﻣﻮی را ﺑﺎ ﺗﺮدﯾﺪ و ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻨﺪ ،و از آن
ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﯿﺎدت اﯾﺸﺎن در ﻗﻄﺎر ﻏﺮﺑﯽ ﺧﻄﺮی اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻧﺎﺑﻮدی آن در ﻧﻄﻔﻪ ،از ﻧﻈﺮ ﺧﻠﻔﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻋﺒﺎﺳﯽ دور ﻧﺒﻮد .ﭼﻮن ﻣﻨﺼﻮر
»اﺑﻦ ﻣﻐﯿﺚ ﯾﺤﺼﺒﯽ« ﺣﮑﻤﺮان اﻓﺮﯾﻘﺎ را ﺑﺮای ﭘﯿﮑﺎر در اﻧﺪﻟﺲ رواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ .وﻟﯽ
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺳﭙﺎه او را در ھﻢ ﺷﮑﺴﺖ و اﺑﻦ ﻣﻐﯿﺚ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪ ،و ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻧﻘﻞ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺳﺮ او و ﮔﺮوھﯽ از ﯾﺎران او را ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻪ اﺑﻦ ﻣﻐﯿﺚ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ
ﻣﮑﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎد .ﻣﻨﺼﻮر از اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﺑﻪ وﺣﺸﺖ اﻓﺘﺎد و ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﻣﺮد ﺷﯿﻄﺎن اﺳﺖ .ﺧﺪا
را ﺷﮑﺮ ﮐﻪ درﯾﺎ را ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و او ﻗﺮار داده اﺳﺖ«!
دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﯾﻦ دوﻟﺖ اﮔﺮ ﺑﻨﯽﻋﺒﺎس را ﺑﻪ واﺳﻄﻪی اﺣﺘﻤﺎﻻت ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از
ﻣﮫﺎﺑﺖ و ﺳﯿﺎدت ﻣﻌﻨﻮی دوﻟﺖ ﻧﻮﭘﺎی اﻧﺪﻟﺲ ﺑﻮد ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ ،ﺧﻄﺮ ﺳﮫﻤﮕﯿﻨﯽ
ﺑﺮای ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻮد.
ﺧﺎﻃﺮات ﻧﺒﺮدھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،و ﺧﺎﻃﺮات ﺟﻨﮓھﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن اﺳﻼم و
ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ در ﮐﺮاﻧﻪھﺎی رود »ﻟﻮار« ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﺣﻮادﺛﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﻣﻠﺖھﺎی
ﺷﻤﺎل را ﻧﯿﺰ ﻓﺮو ﮔﯿﺮد .اﺛﺮ ﻋﻤﯿﻖ ﺧﻮد را در دلھﺎی ﻗﺒﺎﺋﻞ ﻓﺮاﻧﮏ ھﻤﭽﻨﺎن ﺣﻔﻆ ﮐﺮده
ﺑﻮد ،و ﺑﻌﯿﺪ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺟﻨﮓھﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در اﻧﺪﻟﺲ ﻓﺮو ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ ،اﯾﻦ ﺧﻄﺮ از ﺳﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،و دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﻪ و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی درآﯾﺪ.
آﯾﺎ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﯿﮑﺎر و دﺷﻤﻨﯽ را ﻣﯿﺎن ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻧﻮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ
ﻓﺮاﻧﺴﻪ و دوﻟﺖ ﺟﻮان ﻗﺮﻃﺒﻪ ،و ﻣﯿﺎن ﻣﺴﯿﺤﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﭘﺮﭼﻢ ﭘﯿﺮوزی آن را ﺗﺎ آن
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ﺳﻮی رود »راﯾﻦ« ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺖ و از ﺗﺠﺎوز ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﯽ ﺳﺎﮐﺴﻮﻧﯽ ﺑﺎزداﺷﺖ ،و ﻣﯿﺎن اﺳﻼم
ﮐﻪ ﻓﻘﻂ در ﻣﺪت ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﺳﯿﻞ آن ﺑﻪ ﺳﻮی ﻓﺮاﻧﺴﻪ روان ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺟﺰ ﺟﻨﮓھﺎی
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﭼﯿﺰی ﺟﻠﻮ آن را ﻧﮕﺮﻓﺖ ،ﻧﯿﺮو ﺑﮕﯿﺮد؟
ﭘﯿﮑﺎر ﺑﺎ دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ،ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮد .وی
ﻣﺮاﻗﺐ ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﮐﻪ ﺟﺪش »ﺷﺎرل ﻣﺎرﺗﻞ« آﻏﺎز ﮐﺮده ﺑﻮد
ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳﺎﻧﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﺑﻪ او داد.
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ داﺧﻞ )اول( دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد را در ﺟﻨﻮب در ھﻢ ﮐﻮﺑﯿﺪ ،وﻟﯽ ﺷﻤﺎل
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﺎم ﺷﻮرﺷﯿﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ او اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد .ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﺷﻮرﺷﯿﺎن ،ﺳﻠﯿﻤﺎن
ﺑﻦ ﯾﻘﻈﺎن ﮐﻠﺒﯽ ﺣﮑﻤﺮان ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﻪ )ﺑﺎرﺳﻠﻮن( ﺑﻮد.
او ﺑﺎ ﺗﻨﯽ ﭼﻨﺪ از ھﻤﮑﺎران ﺷﻮرﺷﯽ ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ اﻧﺼﺎری ،واﻟﯽ
»ﺳﺮﻗﺴﻄﻪ« و اوﻻد ﯾﻮﺳﻒ ﻓﮫﺮی آﺧﺮﯾﻦ ﻓﺎﺗﺤﺎن اﻧﺪﻟﺲ ﭘﯿﺶ از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ،در ﺻﺪد
ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ از ﺷﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ اﺳﺘﻤﺪاد ﮐﻨﻨﺪ!
اﯾﻦ ﻋﺪه ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎ ﺷﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ در »ﭘﺎدرﺑﻮرن« واﻗﻊ در ﺷﻤﺎل اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻤﻮدﻧﺪ،
و او را ﺑﻪ ﻓﺘﺢ اﯾﺎﻻت ﺷﻤﺎﻟﯽ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻓﺮﯾﻔﺘﻨﺪ ،و ﺗﻌﮫﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻗﺴﻄﻪ و ﺷﮫﺮھﺎی
دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ او ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﯾﻦ دﻋﻮﺗﺖ در وﻗﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻮد؛ زﯾﺮا ﺷﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ از ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﺖﭘﺮﺳﺖ
ﺳﺎﮐﺴﻮن ﻓﺮاﻏﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﺳﭙﺎه اﻧﺒﻮھﯽ ﮔﺮد آورد و از ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﺒﺎل
) (١
ﭘﯿﺮﻧﻪ ﮔﺬﺷﺖ ...
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺷﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﻋﻨﺼﺮی اﺻﻠﯽ
ﺑﻮده ،و ﯾﮑﯽ از ﭘﺎﯾﮕﺎهھﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽداده اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ
دوﺳﺘﯽ ﺷﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ھﺎرون اﻟﺮﺷﯿﺪ از ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮﮐﻨﺎر ﻧﺒﻮد .ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﺑﻪ
وﺿﻮح اﺛﺮ ﮐﻠﯿﺴﺎ را در اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻟﻤﺲ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
زﯾﺮا ﺳﯿﻞ اﺳﻼم ﮐﻪ در ﻣﺪت ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ را ﻓﺮو ﮔﺮﻓﺖ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ
ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد اﯾﺎﻻت ﺟﻨﻮﺑﯽ آن را در ﺑﺮ ﮔﯿﺮد ،در ﻧﻈﺮ ﮐﻠﯿﺴﺎ
ﺧﻄﺮی وﺣﺸﺘﻨﺎک ﺑﺮای ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺑﻮد.
ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،و از ﻧﻔﻮذ آن در ﻓﺘﻮﺣﺎت ﺧﻮد و

 -١ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﺻﻔﺤﻪ  ۷۸ھﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب و ﺑﻌﺪ از آن) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
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ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮ ﺗﺎج دوﻟﺖ ﻣﻘﺪس روم ،و ﺗﻘﻮﯾﺖ وی در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮد.
ﺧﻼﻓﺖ اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﺸﺮق ﺑﺮ ﻣﯿﻠﯿﻮنھﺎ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺳﻠﻄﻪ داﺷﺖ .آﯾﺎ ﭘﯿﺮوزی ﮐﻠﯿﺴﺎ
ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺷﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ را وادارد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺧﻠﯿﻔﻪی ﻋﺒﺎﺳﯽ از در دوﺳﺘﯽ درآﯾﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
اﯾﻦ ﻧﯿﺮﻧﮓ ،ﺗﺴﺎﻣﺢ ﺧﻠﯿﻔﻪ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮنھﺎ ﻧﻔﺮ از ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ،و ﻣﺮاﻋﺎت ﻗﺒﺮ
ﻣﻘﺪس ﻣﺴﯿﺢ ،و زاﺋﺮان آن ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ؟
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای ﻣﺎ روﺷﻦ ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ھﻤﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺗﺎواﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻼﻓﺖ
ﻋﺒﺎﺳﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﻮد در اﻧﻌﻘﺎد ﭘﯿﻤﺎن دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﻣﭙﺮاﻃﻮر دوﻟﺖ
ﻣﻘﺪس روم ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻧﺎن ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪ.
***
آﻧﭽﻪ در ﺗﻮارﯾﺦ ﻓﺮاﻧﺴﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ رواﺑﻂ ﺷﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ و ھﺎرون اﻟﺮﺷﯿﺪ آﻣﺪه ،ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
ﺧﺎص ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻌﻀﯽ آن را ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﮔﺮوھﯽ ﻧﻔﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ.
از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آن را ﺗﺼﺪﯾﻖ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﺧﺎورﺷﻨﺎس ﻣﻌﺮوف »رﯾﻨﻮ« اﺳﺖ.
و از ﻣﯿﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻧﮑﺎر و ﻧﻔﯽ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳﺎن روﺳﯽ »ﺑﺎرﺗﻮﻟﺪ« و »ﻓﺎزﯾﻠﻒ«
ھﺴﺘﻨﺪا» .ﺑﺎرﺗﻮﻟﺪ« آن را در ﻓﺼﻞ ﺧﺎﺻﯽ در ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺷﺮق ﻣﺴﯿﺤﯽ Chtistlichen -
 Ostensو اﻧﮕﯿﺰهھﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اﻧﻌﻘﺎد اﻣﺜﺎل اﯾﻦ رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن ﺧﻠﯿﻔﻪی
ﻣﺴﻠﻤﺎن و اﻣﭙﺮاﻃﻮر ﻣﺴﯿﺤﯽ ،و ﻣﯿﺰان ﻗﺴﻤﺖ وﻗﺎﯾﻌﯽ ﮐﻪ ﺗﻮارﯾﺦ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ .و ادﻟﻪای ﮐﻪ آن را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﻮرد ﺳﺌﻮال ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
»ﺑﺎرﺗﻮﻟﺪ« ﺟﻮاب ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن دارد ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯿﺎن ﺷﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ و ﭘﻄﺮک
ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس رواﺑﻄﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ،و ﻣﯿﺎن آنھﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ رد و ﺑﺪل ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻮن
ﻣﺼﺎﻟﺢ دﯾﻨﯽ و ﺗﺠﺎری در ﻣﯿﺎن ﺑﻮده ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺘﻀﺎﺋﯽ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
وﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻔﺎرتھﺎﺋﯽ ﻣﯿﺎن ھﺎرون و ﺷﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺎ داﺳﺘﺎن ﻓﯿﻞ ﮐﻪ از ﻣﺸﺮق ﺑﻪ درﺑﺎر ﺷﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺣﻤﻞ ﺷﺪ ﺑﺮ ﻓﺮض ﮐﻪ آن را ﺻﺤﯿﺢ
ﺑﺪاﻧﯿﻢ ،دﻟﯿﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدن آن اﻧﮕﯿﺰهی
ﺳﯿﺎﺳﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺒﺎدﻟﮥ ﺳﻔﯿﺮ ﻣﯿﺎن ھﺎرون و اﯾﺮﯾﻨﯽ ﻣﻠﮑﻪی ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ اﻣﺮ ﻣﺤﻘﻘﯽ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﮐﻠﯽ دﻟﯿﻠﯽ در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ھﺎرون از ﺷﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ و ﻣﻤﻠﮑﺖ او ﭼﯿﺰی ﻣﯽداﻧﺴﺘﻪ
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اﺳﺖ) .(١
ﻓﺎزﯾﻠﻒ در ﺑﺤﺚ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺑﺎرﺗﻮﻟﺪ در اﻧﮑﺎر ﺻﺤﺖ رواﺑﻂ و ﺳﻔﺎرتھﺎی ﻣﺘﺒﺎدﻟﻪ اﺗﻔﺎق
ً
ﻧﻈﺮ دارد و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺎدر ﺷﺮﻗﯽ ﻣﻄﻠﻘﺎ اﺷﺎرهای ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﻧﮑﺮده اﻧﺪ) .(٢
ﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ »ﺑﺎرﺗﻮﻟﺪ« و »ﻓﺎزﯾﻠﻒ« ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ،و ﺗﻮارﯾﺦ ﻓﺮاﻧﺴﻮی را درﺳﺖ
ﻣﯽداﻧﯿﻢ؛ زﯾﺮا ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮرﺧﯽ ﺑﺰرگ ﮐﻪ در آن ﻋﺼﺮ ﻣﯽزﯾﺴﺘﻪ ھﻤﭽﻮن »اﯾﻨﮫﺎرت« ﻣﻮرخ
ﺷﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ دﻗﯿﻖ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ وﻗﺎﯾﻊ و اﺷﺨﺎص ﺑﺎ واﻗﻊ وﻓﻖ
ﻣﯽدھﺪ ،و ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در آن ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺰرﮔﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ً
دوﻟﺖ ﻋﺒﺎﺳﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺷﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ را ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ وﺿﻊ اﻧﺪﻟﺲ ﺑﻪ ھﻢ ﻧﺰدﯾﮏ
ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﯾﻢ.
اﻣﺎ ﺳﮑﻮت ﻣﺼﺎدر ﻋﺮﺑﯽ از ذﮐﺮ اﯾﻦ رواﺑﻂ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﻤﻞ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ
رواﺑﻂ و ﺳﻔﺎرتھﺎ ّ
ﺳﺮی و ﺟﺰو اﺳﺮار دوﻟﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ.
زﯾﺮا ﺗﻔﺎھﻢ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺴﯿﺤﯽ در ﺧﺼﻮص دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ دوﻟﺖ
اﺳﻼﻣﯽ )اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ( ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﺰ ﺑﻮده ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﻪ آن ﺷﻮد.
ﺗﻮارﯾﺦ اﺳﻼﻣﯽ از ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از وﻗﺎﯾﻊ ﻣﮫﻢ در رواﺑﻂ اﺳﻼم و ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ،ﻏﺎﻓﻞ
ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺪم اﻃﻼع ﺑﺮ آن ،ﯾﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اھﻤﯿﺖﻧﺪادن ﺑﻪ آن ،وﻟﯽ اﯾﻦ
ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﻋﺪم ﺻﺤﺖ آن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺼﺮ ﻣﺤﻮر دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ اﺳﻼم در ﻗﺮن وﺳﻄﯽ

دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﻣﺼﺮ در ﻗﺮون وﺳﻄﯽ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶھﺎ را ﺑﺎزی ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺼﺮ
در اوﻗﺎت ﺑﺴﯿﺎری ﻣﺤﻮر رواﺑﻂ ﺷﺮق و ﻏﺮب و اﺳﻼم و ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺼﺮ در آن روز ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮ را در ﺳﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﮫﺎﻧﯽ داﺷﺖ .ﻣﯿﺪان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
آن درﯾﺎی ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ﺑﻮد .ﻣﺼﺮ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ دوﻟﺖھﺎی اﯾﻦ دﯾﺎر در آن ﻋﺼﺮھﺎ
ﺑﻮد.
 -١ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺧﻼﺻﮥ ﺑﺤﺚ »ﺑﺎرﺗﻮﻟﺪ«  Bartholdدر ﻣﺠﻠﻪی »اﻹﺳﻼم« آﻟﻤﺎﻧﯽ Der Islam. B.
.III. 409
 -٢ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺧﻼﺻﻪی ﺑﺤﺚ ﻓﺎزﯾﻠﻒ  Wasiliewدر.Der Islam: B. IV. 333 :

دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ در اﺳﻼم
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اﮔﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﺋﯽ ﻣﺼﺮ و وﺳﺎﻃﺖ آن در ﺑﯿﻦ ﺷﺮق و ﻏﺮب ،اﻣﺮوز آن را ﯾﮑﯽ از
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺰرگ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ،در ﺧﻼل ﻗﺮون وﺳﻄﯽ ،اﻣﺘﯿﺎز ﺗﻔﻮق در
ﻧﯿﺮوی ﻧﻈﺎﻣﯽ و درﯾﺎﺋﯽ ،و در ﻣﻮارد اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺠﺎری را ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﺋﯽ
ﺟﺎوﯾﺪان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از دوﻟﺖھﺎی ﺑﺰرگ ﻏﺮﺑﯽ ﺟﻤﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺼﺮ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را در ﺑﯿﻦ ﻣﻠﺖھﺎی ﻗﺮون وﺳﻄﯽ ﻓﻘﻂ از ﻗﺮن ﭼﮫﺎرم
ھﺠﺮی ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺮن دھﻢ ﻣﯿﻼدی ﮐﺴﺐ ﮐﺮد .در وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻓﺘﺢ آن ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻠﯿﻔﻪی
ﻓﺎﻃﻤﯽ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت دوﻟﺖ ﺑﺰرگ در ﺑﯿﻦ دوﻟﺖھﺎی درﯾﺎی ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ درآﻣﺪ ،و داراﻟﺨﻼﻓﻪ
اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺪﯾﺪی ،دارای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ دﯾﻨﯽ و زﻣﺎﻧﯽ ﺷﺪ.
اﻣﺎ ﻗﺒﻞ از آن ﻣﺼﺮ اﯾﺎﻟﺘﯽ از اﯾﺎﻟﺖھﺎی ﺧﻼﻓﺖ اﻣﻮی ﯾﺎ ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺑﻮد ،و در ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﻼﻓﺖ ﺑﮫﺮهای ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮق ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺼﺮ از ﻧﯿﻤﮥ ﻗﺮن ﺳﻮم
ھﺠﺮی ﯾﺎ ﻗﺮن ﻧﮫﻢ ﻣﯿﻼدی ﯾﻌﻨﯽ از ﻣﻮﻗﻊ روی ﮐﺎرآﻣﺪن دوﻟﺖ ﻃﻮﻟﻮﻧﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﻮﻋﯽ
اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺤﻠﯽ را اﺣﺮاز ﮐﻨﺪ ،و ﺑﺎ ﺿﻤﯿﻤﻪﮐﺮدن ﺷﺎم ﺑﻪ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺪرﺗﯽ درآﯾﺪ ﮐﻪ
روی آن ﺣﺴﺎب ﺷﻮد .از آن ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻔﻮذ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ
ﺗﻮازن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯿﺎن ﺷﺮق و ﻏﺮب و اﺳﻼم و ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ،آﺷﮑﺎر ﮔﺸﺖ.
زﯾﺮا دوﻟﺖ ﺑﯿﺰاﻧﺲ ﮐﻪ ﺗﺎ اواﺧﺮ ﻗﺮن ﻧﮫﻢ ﻣﯿﻼدی ﺗﻤﺎم ﻗﺪرت ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد
را ﺑﺮای ﭘﯿﮑﺎر ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻋﺒﺎﺳﯽ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﻧﮫﺎﯾﺖ دﻗﺖ ﺑﻪ ﻇﮫﻮر اﯾﻦ ﻗﺪرت
ﺟﺪﯾﺪی در ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﻮای ﺧﻼﻓﺖ اﺳﻤﯽ
ﻣﯽزﯾﺴﺖ.
از زﻣﺎن دوﻟﺖ ﺧﺎﻧﺪان ﻃﻮﻟﻮن ﻣﯿﺎن دوﻟﺖ ﺑﯿﺰاﻧﺲ و ﻣﺼﺮ ھﻤﺴﺎﯾﻪ ﺟﺪﯾﺪش از
ﻧﺎﺣﯿﻪی ﺟﻨﻮب ،رواﺑﻂ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ وﯾﮋهای آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ .اﯾﻦ رواﺑﻂ در ﺳﺎﯾﻪ دوﻟﺖ
اﺧﺸﯿﺪی ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪ ،اﻣﭙﺮاﻃﻮر روﻣﺎﻧﻮس اول )ارﻣﺎﻧﻮس( ﻗﯿﺼﺮ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ در ﺳﺎل ۳۲۳
–  ۳۳۴ھـ ﺳﻔﯿﺮی ﺑﻪ ﺳﻮی ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای ﻣﺼﺮ »اﺧﺸﯿﺪ« اﻋﺰام داﺷﺖ ،و از وی ﺧﻮاﺳﺖ
ﮐﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﺑﺮای آزادﺳﺎﺧﺘﻦ اﺳﯿﺮان و ﺗﺴﮫﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺠﺎری و ﭘﯿﻤﺎن دوﺳﺘﯽ
ﻣﯿﺎن دوﻟﺘﯿﻦ ﺑﺪھﺪ.
آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﺳﻔﺎرت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻻزم ﺑﻪ ﺗﺬﮐﺮ اﺳﺖ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ اﻣﭙﺮاﻃﻮر ﺑﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای
ﻣﺼﺮ ﻣﻨﺖ ﻣﯽﮔﺬارد ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦﻧﺎﻣﻪی او را داده ،و او ﺑﺮ ﺧﻮد ﻻزم ﺷﻤﺮده اﺳﺖ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ از ﺧﻠﯿﻔﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦﺗﺮ اﺳﺖ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﻧﮑﻨﺪ .ﻣﻌﮫﺬا ﺑﺎ اﺧﺸﯿﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪی ﻣﻘﺎم ﻋﺎﻟﯽ و روش
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪهاش ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
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اﺧﺸﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﭘﺎﺳﺦ اﻣﭙﺮاﻃﻮر را ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻪی ﺗﺎرﯾﺨﯽ داد ﮐﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ آن ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ .در آن ﻧﺎﻣﻪ اﺧﺸﯿﺪ از روﻣﺎﻧﻮس ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺘﺎﯾﺸﯽ ﮐﻪ از وی ﻧﻤﻮده ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮده
اﺳﺖ .و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻘﺎم ﭘﺎدﺷﺎه روم ھﺮﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،او اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وی ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺪ! ﻗﺒﻼ ﻧﯿﺰ اﻣﭙﺮاﻃﻮر ﺑﺎ ھﻤﻘﻄﺎران او ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم او ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﮐﺮده
اﺳﺖ.
ﻗﯿﺼﺮھﺎ ﭘﯿﺶ از وی ﺑﺎ ﺧﻤﺎروﯾﻪ ﺑﻦ ﻃﻮﻟﻮن و ﺗﮑﯿﻦ ﺣﮑﻤﺮان ﺧﻠﯿﻔﻪ در ﻣﺼﺮ ھﻢ
ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ.
اﺧﺸﯿﺪ در ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮﯾﺶ اھﻤﯿﺖ ﻣﻘﺎم ﺧﻮد و ﻋﻈﻤﺖ دوﻟﺘﺶ ،و ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ را ﮐﻪ ﻣﺼﺮ
در ﮔﺬﺷﺘﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،و اﯾﻨﮑﻪ وی ﺑﺮ ﺷﺎم و ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ھﻢ ﺣﮑﻢ ﻣﯽراﻧﺪ ،ﯾﺎدآور ﺷﺪه
اﺳﺖ ،و اﻓﺰوده اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ اﻣﭙﺮاﻃﻮر در ﻧﺎﻣﻪی ﺧﻮد از راه ﺟﺪل وارد ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،او
ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ ﺟﻮاب ﻧﻤﯽﺷﺪ.
ﺳﭙﺲ از ﺗﻘﺎﺿﺎی اﻣﭙﺮاﻃﻮر راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ آزادی و ﻣﺒﺎدﻟﻪی اﺳﯿﺮان و ﭘﯿﻤﺎن
دوﺳﺘﯽ ﻣﯿﺎن دوﻟﺘﯿﻦ و ﺗﺴﮫﯿﻞ اﻣﺮ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﯿﺎن ﻃﺮﻓﯿﻦ ،اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ.
ﻧﺎﻣﻪی اﺧﺸﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﻠﻮب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺪﯾﻌﯽ ﮐﻪ ﺣﺰم و ﺑﺰرﮔﻮاری و ﻧﺮﻣﺶ ﻣﺠﺎﻣﻠﻪ را ﺑﺎ
ھﻢ ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﺒﮏ و ﻣﺤﺘﻮای اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدی ﻃﺒﯿﻌﺖ
رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻣﺼﺮ اﺳﻼﻣﯽ و دوﻟﺖ ﺑﯿﺰاﻧﺲ را در اواﺋﻞ ﻗﺮن ﭼﮫﺎرم ھﺠﺮی )ﻗﺮن دھﻢ
ﻣﯿﻼدی( روﺷﻦ ﻣﯽﺳﺎزد.
***
در زﻣﺎن دوﻟﺖ ﻓﺎﻃﻤﯽ ،ﻣﺼﺮ از ﻟﺤﺎظ ﻧﮫﻀﺖ و ﻗﺪرت وارد ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪی ﺷﺪ ،و ﺑﻪ
رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺧﻼﻓﺖ ﺑﻐﺪاد ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ.
دوﻟﺖ ﻓﺎﻃﻤﯽ ﻣﺼﺮ ﺗﻤﺎم ﺷﻮرشھﺎی داﺧﻠﯽ را ﺑﻪ ﺷﺪت و ﻗﺴﺎوت ﺳﺮﮐﻮب ﮐﻨﺪ ،و
دوﻟﺖ ﺣﻤﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺎﻃﻤﯽھﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮد را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدارد و داﺋﺮهی ﻗﺪرت ﺧﻮد را ﺗﺎ
ﺷﺎم ﮔﺴﺘﺮش دھﺪ .ﺳﯿﺎﺳﺖ دوﻟﺖ ﺑﯿﺰاﻧﺲ در آن روز اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺎن دو دوﻟﺖ ﺑﺰرگ
اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺮق ﮐﻪ ﺑﺎ ھﻢ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﺧﺘﻼف ﺑﯿﺎﻧﺪازد .ﮔﺎھﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻋﺒﺎﺳﯽ
ﻣﯽﺷﺪ ،و زﻣﺎﻧﯽ ﻃﺮف رﻗﯿﺐ او دوﻟﺖ ﻓﺎﻃﻤﯽ ﻣﺼﺮ را ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.
ﺧﻼﻓﺖ ﻓﺎﻃﻤﯽ در ﺑﻌﻀﯽ از اوﻗﺎت ﺳﯿﺎﺳﺖ دﯾﻨﯽ ﺧﻮد را در ﻣﯿﺎن ﻣﻠﺖھﺎی ﻣﻐﺮب
زﻣﯿﻦ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﻧﻤﻮد .ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﯿﻠﯿﻮنھﺎ ﻧﻔﻮس ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ داﺷﺖ.
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ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت ﺧﻠﯿﻔﻪی ﻓﺎﻃﻤﯽ اﻟﺤﺎﮐﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺤﻤﯿﻼت دﯾﻨﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎن او اﻋﻤﺎل
ﻣﯽﺷﺪ از ﻣﯿﺎن رﻓﺖ و درﺑﺎر ﻓﺎﻃﻤﯽ رواﺑﻂ ﺧﻮد را ﺑﺎ دوﻟﺖ ﺑﯿﺰاﻧﺲ ﺣﺴﻨﻪ ﻧﻤﻮد.
ﻣﻠﮑﻪی ﻣﺼﺮ ﺧﻮاھﺮ اﻟﺤﺎﮐﻢ ﺑﺄﻣﺮاﻟﻠﻪ در زﻣﺎن ﺑﺮادرزادۀ ﺟﻮاﻧﺶ »اﻟﻈﺎھﺮ ﻻﻋﺰاز دﯾﻦ
اﻟﻠﻪ« ﺳﻔﯿﺮی ﺑﻪ ﺳﻮی »ﺑﺎﺳﯿﻞ دوم« ﻗﯿﺼﺮ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ اﻋﺰام داﺷﺖ.
اﯾﻦ ﺳﻔﯿﺮ »ﻧﯿﻘﻮر« اﺳﻘﻒ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس ﺑﻮد ﺗﺎ از ﻃﺮف ﻣﺼﺮ ﺑﺎ درﺑﺎر روم ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ دوﺳﺘﯽ و ﺗﻔﺎھﻢ ﺑﯿﻦ دوﻟﺘﯿﻦ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺳﺎزد ،و ﻗﯿﺼﺮ را از ﺻﺪور اﺣﮑﺎﻣﯽ ﺟﮫﺖ
آزادی ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن و رﻓﻊ ﻇﻠﻢ از اﯾﺸﺎن و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺟﺎﻧﯽ و ﻣﺎﻟﯽ آﻧﺎن ،و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺑﻨﺎی
ً
ﮐﻠﯿﺴﺎھﺎ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻗﺒﺮ ﻣﻘﺪس ،آ ﮔﺎه ﺳﺎزد .وﻟﯽ اﯾﻦ ﺳﻔﺎرت ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﻧﺮﺳﯿﺪ؛ زﯾﺮا
ﻣﻠﮑﻪ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ اﺳﻘﻒ در ﮐﺎر ﺧﻮد ﺗﻮﻓﯿﻖ ﯾﺎﺑﺪ ،درﮔﺬﺷﺖ.
ﻗﺮارداد ﺻﻠﺢ ﭼﮫﺎر ﺳﺎل ﺑﻌﺪ در ﺳﺎل  ۴۱۸ھـ ) ۱۰۲۷م( ﻣﯿﺎن دوﻟﺘﯿﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ ،و
ﻣﺴﺠﺪ در ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻗﺒﺮ ﻣﻘﺪس ﻧﯿﺰ آزادی
ﻋﻤﻞ ﯾﺎﻓﺖ.
در ﺳﺎل  ۴۴۷ھـ ) ۱۰۵۴م( در ﻋﺼﺮ ﺧﻠﯿﻔﻪ )اﻟﻤﺴﺘﻨﺼﺮ ﺑﺎﻟﻠﻪ( در ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ اﯾﺎم،
درﺑﺎر ﻗﺎھﺮه ﺳﻔﯿﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻗﺎﺿﯽ اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻗﻀﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﭘﯿﻤﺎن
ﻣﻮدت ﻣﯿﺎن دوﻟﺘﯿﻦ را ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎزد .وﻟﯽ درﺑﺎر ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﻢ و ھﺮاس ﺑﻪ ﻇﮫﻮر
ﻗﺪرت اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم دوﻟﺖ ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺖ و ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﺎ آنھﺎ از در ﺻﻠﺢ و
ﺳﺎزش وارد ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﻋﻮارض ﺿﻌﻒ و ﺳﺴﺘﯽ در ارﮐﺎن دوﻟﺖ
ﻓﺎﻃﻤﯽ راه ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ دوﻟﺖ ﺑﯿﺰاﻧﺲ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ و ﺧﻼﻓﺖ
ﻋﺒﺎﺳﯽ ﻣﻌﻄﻮف ﺳﺎﺧﺖ .ﺳﻔﯿﺮ ﻣﺼﺮ ھﻢ در اﻧﺠﺎح ﻣﻘﺼﻮد ﺧﻮد ﻧﺎﮐﺎم ﻣﺎﻧﺪ و رواﺑﻂ ﻣﺼﺮ
و ﺑﯿﺰاﻧﺲ دﭼﺎر ﺗﺰﻟﺰل ﮔﺮدﯾﺪ.
رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن ﺷﺮق و ﻏﺮب در اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻗﺎﻃﻊ را در ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد
ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﺪ؛ زﯾﺮا آﺗﺶ ﺟﻨﮓھﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ از اواﺧﺮ ﻗﺮن ﯾﺎزدھﻢ ﻣﯿﻼدی زﺑﺎﻧﻪ ﮐﺸﯿﺪ .و
ﺳﯿﻞ ﻓﺮﻧﮕﯿﺎن ﺻﻠﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺸﺮق ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪ .ﻣﺼﺮ و ﺷﺎم ﮐﻪ در آن ﻣﻮﻗﻊ ﯾﮏ اﯾﺎﻟﺖ
ﻣﺼﺮی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ ﻣﯿﺪان اﯾﻦ ﺣﻤﻼت ﺑﻮد.
دوﻟﺖ ﺻﻠﯿﺒﯽ ﻓﺮﻧﮓ ﻧﯿﺰ ﺳﻌﯽ داﺷﺖ دوﻟﺖ ﻣﺼﺮ را ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻨﮑﻪ دژ اﺳﻼم و
ﻧﮕﮫﺒﺎن ﺷﺮق اﺳﺖ ،از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدارد .و ﭼﻮن ﻣﺼﺮ از ﻣﯿﺎن رﻓﺖ درھﺎی اراﺿﯽ ﻣﻘﺪﺳﻪ ،و
ھﻤﮕﯽ اراﺿﯽ ﻣﺸﺮق ﺑﻪ روی ﺻﻠﯿﺒﯿﺎن ﮔﺸﻮده ﻣﯽﺷﻮد.
در ھﻤﺎن اواﺋﻞ ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﺻﻠﯿﺒﯽھﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از اھﺪاف ﺧﻮد را ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﻨﺪ.
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ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم

ﺑﻪ زودی ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﺻﻠﯿﺒﯽ ﺳﻘﻮط ﮐﺮد ،و ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻻﺗﯿﻨﯽ در ﺑﯿﺖ
اﻟﻤﻘﺪس ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ ،و رواﺑﻂ ﺷﺮق و ﻏﺮب ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﻀﻄﺮب ﮔﺸﺖ.
وﻟﯽ ﻣﺼﺮ ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ در اواﺧﺮ دوﻟﺖ ﻓﺎﻃﻤﯽ دﭼﺎر ﺿﻌﻒ و ﺗﺰﻟﺰل ﮔﺮدﯾﺪ ،در زﻣﺎن
ﺳﻠﻄﺎن ﺷﺠﺎع ﺧﻮد ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ اﯾﻮﺑﯽ ﻧﯿﺮو و ﺷﻮﮐﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ .ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻻﺗﯿﻨﯽ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺿﺮﺑﺎت ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ از ﭘﺎ درآﻣﺪ ،و ﺣﻤﻼت دﯾﮕﺮ آنھﺎ ﻧﯿﺰ در اراﺿﯽ
ﻣﺼﺮ درھﻢ ﮐﻮﺑﯿﺪه ﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﺼﯿﺒﺖ دردﻧﺎک ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ دو ﻗﺮن ﺑﻮد دوام
داﺷﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﮫﺎ رﺳﯿﺪ ،و رواﺑﻂ و ﻋﻼﯾﻖ ﻣﯿﺎن ﺷﺮق و ﻏﺮب ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻗﺮن ﻣﺘﺰﻟﺰل ﻣﺎﻧﺪ.
ﻣﺼﺮ از ھﻨﮕﺎم ﺟﻨﮓھﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﻮر دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺠﻤﻊ
ﻋﻼﯾﻖ و رواﺑﻂ ﺷﺮق و ﻏﺮب درآﻣﺪ ،و در ﻣﯿﺪان ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم
ﻧﺎﺋﻞ ﮔﺸﺖ.
ﺗﺴﻠﻂ ﻣﺼﺮ ﺑﺮ آبھﺎی ﺷﺮﻗﯽ درﯾﺎی ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ و راهھﺎی ﺧﺸﮑﯽ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی
ﺷﮫﺮھﺎی ﻣﺸﺮق و ھﻨﺪ ،ﻣﻠﺖھﺎی اروﭘﺎ را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺴﺘﻦ ﭘﯿﻤﺎن دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ
ﻣﺼﺮ ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺳﺒﻘﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﻣﺼﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ رواﺑﻂ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﺎ درﺑﺎر ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ،ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ دوﻟﺖھﺎ و درﺑﺎرھﺎی
ً
ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻧﯿﺰ رواﺑﻂ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎﺧﺖ .ﺟﻤﮫﻮریھﺎی اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ »وﻧﯿﺰ« و
»ﺟﻨﻮا« ،و ﺑﻪ وﯾﮋه »ﭘﯿﺰا« ﮐﻪ ﻧﺎوﮔﺎن ﺑﺰرگ ﺗﺠﺎری آن ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ اﯾﻦ دوﻟﺖھﺎ ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ
ﻣﺸﺮق آﻣﺪ و رﻓﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﺎ ﻣﺼﺮ ﭘﯿﻤﺎنھﺎی ﻣﺘﻌﺪد دوﺳﺘﯽ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺘﺒﺎدﻟﻪ،
ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .و ﻧﯿﺰ ﻣﺼﺮ رواﺑﻂ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﻣﻨﻈﻤﯽ ﺑﺎ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻧﺎﭘﻞ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ و
اﺳﭙﺎﻧﯿﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ داﺷﺖ.
ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺼﺮ در ﻗﺮن ھﺸﺘﻢ و ﻧﮫﻢ ھﺠﺮی ﻣﻤﻠﻮ از اﺧﺒﺎر اﯾﻦ رواﺑﻂ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ اﺳﺖ.
ﻗﻠﻘﺸﻨﺪی در ﮐﺘﺎب »ﺻﺒﺢ اﻷﻋﺸﯽ« ﻗﺴﻤﺖ زﯾﺎدی از اﯾﻦ ﺳﻔﺎرتھﺎ و ﻣﺮاﺳﻼت ﺳﯿﺎﺳﯽ
و ﺗﺠﺎری را ﮐﻪ ﺳﻼﻃﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﺎ دول ﻣﺨﺘﻠﻒ اروﭘﺎ در آن اﻋﺼﺎر داﺷﺘﻪ ،آورده اﺳﺖ ،و
ھﻤﮕﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ وﺿﻊ اﯾﻦ رواﺑﻂ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ آﻧﺴﺖ ،و ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺮ در
آن روز ﭼﻪ ﻣﮫﺎﺑﺖ و ﻧﻔﻮذ ﻣﮫﻤﯽ در ﺷﺌﻮن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺼﺮ اﺳﻼﻣﯽ ھﻤﯿﺸﻪ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﻮد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﻠﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ راه ﻣﺼﺮ ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﻨﮓھﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ را در ﺧﺸﮑﯽ و درﯾﺎ ﺑﺎ
دوﻟﺖ ﺑﯿﺰاﻧﺲ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻧﮫﺎد .و ﺑﺎرھﺎ ﺑﺎ »ﻗﺮاﻣﻄﻪ« ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻏﺮب ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ،
درﮔﯿﺮ ﺷﺪ ،و ﺧﻄﺮ آنھﺎ را از ﺷﺎم و ﻣﺼﺮ ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎﺧﺖ.
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ﻣﺼﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺳﮫﻢ را در ﺟﻨﮓھﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﻋﮫﺪه داﺷﺖ ،و در ﻋﻘﺐراﻧﺪن ﻗﻮای
ﻣﻐﻮل و ﺷﮑﺴﺖ آنھﺎ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﺮد ،و ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮد را در دﻓﺎع از
اﺳﻼم و ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ادا ﻧﻤﻮد.
ﻣﺼﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﻪ ﻗﺮن ﭘﯿﺶآھﻨﮓ ﺟﻠﻮهدادن دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دوﻟﺖھﺎی
ﻏﺮب ﺑﻮد ،و ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﺋﯽ ﮐﻪ در ﺧﺸﮑﯽ و درﯾﺎ روی آن ﺣﺴﺎب ﻣﯽﺷﺪ ،و ﻣﻮارد اﻗﺘﺼﺎدی
ﺳﺮﺷﺎر و ﺗﻤﺪن درﺧﺸﺎن ﺧﻮد ،ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ دوﻟﺖھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ در
آن زﻣﺎن ﭘﯿﺸﺮو اﺳﻼم و ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ آن ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺼﺮ اﯾﻦ ھﺪف ﻣﮫﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ را ﺣﺘﯽ ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ در اواﺧﺮ ﻗﺮن ﭘﺎﻧﺰدھﻢ ﻣﯿﻼدی در
ھﻢ رﯾﺨﺖ و ﻧﯿﺮوﯾﺶ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ رﻓﺖ ،از ﻧﻈﺮ دور ﻧﺪاﺷﺖ.
ﭼﻨﺎنﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺧﻄﺮی ﺳﮫﻤﮕﯿﻦ اﻧﺪﻟﺲ را ﺗﮫﺪﯾﺪ ﮐﺮد و از ﻣﺼﺮ ﯾﺎری ﺧﻮاﺳﺖ ،ﺑﺎ
وﺳﺎﺋﻞ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﯾﺎری آن ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ .و اﯾﻦ در وﻗﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﭙﺎھﯿﺎن اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﺋﯽ در
ﺻﺪد ﺟﻨﮓ و ﻧﺎﺑﻮدی آن ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ.
اﯾﻦ اﺗﻔﺎق در زﻣﺎن ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺼﺮ ﻣﻠﮏ اﺷﺮف ﻗﺎﯾﺘﺒﺎی ﺑﻮد .درﺑﺎر ﻣﺼﺮ ﻧﯿﺰ ھﯿﺌﺘﯽ را ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻓﺮدﯾﻨﺎﻧﺪ ﭘﻨﺠﻢ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و ھﻤﺴﺮ او ﻣﻠﮑﻪ اﯾﺰاﺑﯿﻼ اﻋﺰام داﺷﺖ ﺗﺎ
دو ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺰﺑﻮر دﺳﺖ از ﺗﻌﺮض ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﺮدارﻧﺪ ،و ﮔﺮﻧﻪ او ﻧﯿﺰ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ اﺣﮑﺎم را
در ﺑﺎرهی رﻋﺎﯾﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺧﻮد ﺻﺎدر ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ) ۱۴۸۸م(.
ھﻤﯿﻦ اﺧﻄﺎر را درﺑﺎر ﻣﺼﺮ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ ﻓﺮدﯾﻨﺎﻧﺪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﺎﭘﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ در ﻧﺰد ﺷﺎه و
ﻣﻠﮑﻪی اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ وﺳﺎﻃﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻔﺎرت ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪ و دوﻟﺖ اﺳﻼم ﺑﺎ ﺳﻘﻮط
ﻏﺮﻧﺎﻃﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۴۹۲ﺑﻪ دﺳﺖ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ،در اﻧﺪﻟﺲ ﺳﻘﻮط ﮐﺮد ،در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ
ﮐﻪ ﻣﺼﺮ ھﻤﯿﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﻼﻣﯽ را در ﮐﻨﺎر ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻠﯽ و ﺧﺎص ﺧﻮد ﻣﺮاﻋﺎت
ﻣﯽﮐﺮد .و از ﻧﻈﺮ دﯾﮕﺮ دﻻﻟﺖ دارد ﮐﻪ درﺑﺎر ﻣﺼﺮ در آن روز از ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ اروﭘﺎ
و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ آن ﻏﻔﻠﺖ ﻧﺪاﺷﺖ.
ﻣﺼﺮ از ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در اواﺋﻞ ﻗﺮن ﭘﺎﻧﺰدھﻢ ﻣﻄﻤﺢ ﻧﻈﺮ ﺧﻠﻔﺎی ﻣﺠﺎھﺪ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺷﺪ ،از
ﺳﯿﺎﺳﺖ دﻓﺎﻋﯽ ﻣﺤﺾ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﺮد .در آن روز ﺑﺮ ﻣﺼﺮ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻣﺮزھﺎی
ﺣﻘﯿﻘﯽ آن در ﺷﻤﺎل ﺷﺎم واﻗﻊ اﺳﺖ ،و ﻟﺬا ﺗﻤﺎم ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﻓﺘﺮت ﺻﺮف
ﻋﻘﺐراﻧﺪن ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﺟﺪﯾﺪ از ﺣﺪود ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺧﻮد ﻣﯽﻧﻤﻮد.
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺪﺗﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺑﻖ از اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮد دﻓﺎع ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺤﻼل
داﺧﻠﯽ آﻣﺎدﮔﯽ و ﻗﺪرت آن را در ھﻢ ﺷﮑﺴﺖ ،و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﺛﺮوت ﻣﻠﯽ آن رو ﺑﻪ ﺿﻌﻒ
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ً
ﻧﮫﺎد .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ از وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﯽھﺎ راه درﯾﺎﺋﯽ ھﻨﺪ را ﮐﺸﻒ ﮐﺮدﻧﺪ ،و راهھﺎی ﻗﺪﯾﻢ
ﺷﺮﻗﯽ ﮐﻪ از ﻣﺼﺮ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ،ﻣﺘﺮوک ﺷﺪ.
راهھﺎﺋﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻣﺼﺮ و ﺗﺠﺎرت ﻣﺼﺮ را ﺑﻪ ﻏﻨﺎﺋﻢ ﺑﺴﯿﺎری ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﺪ .وﻟﯽ ﭼﯿﺰی
ﻧﮕﺬﺷﺖ ﮐﻪ آن ﮐﺎخ ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖھﺎی ﺳﻼﻃﯿﻦ ﻣﺼﺮ در ﻣﺪت ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻗﺮن ﺑﺮﭘﺎ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ در ھﻢ ﻓﺮو رﯾﺨﺖ ).(۱۵۱۷

ﺑﺮدﮔﯽ در ﻗﺮون وﺳﻄﯽ
ﺑﺮدﮔﯽ ﺑﯿﺶ از ھﺮ ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ در ﻋﺮف ﺟﻨﮓھﺎی ﻗﺪﯾﻢ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ)  .(١اﯾﻦ ﻋﺮف و
ﻋﺎدت ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺐ آﻗﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دﺷﻤﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ او را ﻣﻐﻠﻮب ﺳﺎﺧﺘﻪ و زﻧﺪه
ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺟﻨﮓھﺎی دوﻟﺖھﺎی ﺑﺮﺑﺮ ﮐﻪ وارث دوﻟﺖ روم ﺑﻮد از ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ﻣﯿﻼدی اﯾﻦ ﻋﺮف و
ﻋﺎدت را ﺑﺎ ﻗﻮت و ﺷﺪت ﺣﻔﻆ ﮐﺮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﺗﺢ ﺻﻔﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ از ﮐﺎروان
اﺳﯿﺮان را ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻨﮓ ﺑﺮده و ﻣﻠﮏ ﺧﺎﻟﺺ او ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ راه ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ و
ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﺮ ﮐﺎﻻی دﯾﮕﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻗﺮار ﻣﯽداد.
ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان ﺟﻮان ﮐﻪ دارای ﺣﺴﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرھﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﮔﻤﺎرده
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .اﻣﺎ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻓﻨﻮن و ﺣﺮﻓﻪھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد در ﺟﮫﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ارﺑﺎب ﺧﻮد
اداﻣﻪ ﻣﯽدادﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮق ﮐﻪ اﻣﺮای ﺑﺮﺑﺮی در ﻣﻮرد ﺑﺮدﮔﺎن روﻣﯽ ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدادﻧﺪ ،و ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺎم ،ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺸﺖ و ﭼﺎرواداری ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
ارﺑﺎب ﺣﻖ ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ ﺑﺮدهی ﺧﻮد داﺷﺖ .ﺑﺮدﮔﺎن در دوﻟﺖھﺎی ﺑﺮﺑﺮی ﺑﻪ
واﺳﻄﻪی ﺟﻨﮓھﺎی ﺗﺎزه رو ﺑﻪ ﻓﺰوﻧﯽ ﻣﯽﻧﮫﺎدﻧﺪ و در دﺳﺖ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﺪی
ﻣﯽاﻓﺘﺎدﻧﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ دوﻟﺖھﺎ از ﻣﯿﺎن رﻓﺖ و ﻋﻄﺶ ﺟﻨﮓ و ﻓﺘﺢ ﺗﺎ ﺣﺪی ﻓﺮو
ﻧﺸﺴﺖ ،ﺗﻌﺪاد ﺑﺮدﮔﺎن ھﻢ ﻧﻘﺼﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .و در ﺳﺎﯾﻪی دوﻟﺖ ﻓﺮاﻧﮏھﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی
دوﻟﺖ ﺑﺮﺑﺮی در ﮔﺎﻟﯿﺲ ﺟﻨﻮب ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﺷﮫﺮھﺎی »ﻟﻤﺒﺎرد« روی ﮐﺎر آﻣﺪﻧﺪ ،ﺗﺎ اﻧﺪازهای
آﺳﻮده ﺷﺪﻧﺪ.
اﯾﻦ وﺿﻊ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ اداﻣﻪ داﺷﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ از ﻗﺮن ﻧﮫﻢ داﺋﺮه ﺑﺮدﮔﯽ ﺗﻨﮓﺗﺮ و
وﺿﻊ ﺑﺮده ﺑﮫﺘﺮ ﺷﺪ .ﺑﺮدﮔﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﻧﻮ ع ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﻮار ﮔﺮدﯾﺪ ،و در ا
ﺟﺘﻤﺎع ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻗﺮون وﺳﻄﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺎرزی درآﻣﺪ.
 -١ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮدﮔﯽ در ﻗﺮون وﺳﻄﯽ ﻣﻨﺸﺄ دﯾﮕﺮی ﻏﯿﺮ از ﺟﻨﮓ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮوش
اﻃﻔﺎل ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺪرانﺷﺎن و ﺳﺮﻗﺖ اﺷﺨﺎص ﮐﻪ در ﺟﻨﮓھﺎی درﯾﺎﺋﯽ ﺷﺎﯾﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ ،و ﺑﻌﻀﯽ از
اﺣﮑﺎم ﺟﻨﺎﺋﯽ در ﺷﺮاﯾﻊ ﻗﺪﯾﻢ ،و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﺑﺮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﺴﯿﺎری را ﮐﯿﻔﺮ ﻣﯽدادﻧﺪ.
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اﺳﺘﻤﺮار اﺳﯿﺮﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺟﻨﮓھﺎ آﺷﮑﺎرﺗﺮﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮدﮔﯽ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﮔﺮ اﺳﯿﺮ
از ﺟﻨﺲ دﯾﮕﺮی ﺑﻮد .ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪی اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻇﻠﻤﺖ ﻗﺮون وﺳﻄﯽ ﮐﻢ ﮐﻢ ﻧﻀﺞ
ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻌﯿﺎر ﺣﯿﺎت ﺑﺸﺮی و ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﺎﻻ آﻣﺪ ،و ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر
ﺑﺮدﮔﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﺪال ﮔﺮاﯾﺪ ،و ﺑﺮدﮔﺎن ھﻢ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﺴﺐ ﺣﻘﻮق ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ھﻢ از ﺟﮫﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮع ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﻣﺴﯿﺤﯽ و ﻧﯿﺮوی ﺗﺄﺛﯿﺮ و ھﯿﺒﺖ آن در
ﻧﻔﻮس ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن و اﻣﺮا و ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﯽﮐﺮد .ﺧﻼﺻﻪی اﺣﮑﺎم ﺑﺮدﮔﯽ در
آن اﻋﺼﺎر اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮده ﮐﺎﻻﺋﯽ ﺑﺮای آﻗﺎی ﺧﻮد اﺳﺖ ،و ﺧﻮد ﺑﺮده را ھﻢ ﻧﻤﯽﺷﺪ
ﺟﺪای از زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ ﻓﺮوﺧﺖ ،و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﻪ از آن زﻣﯿﻦ ﺟﺪا
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻞ ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ!
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ در آن ﻣﻮﻗﻊ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻦ ﮐﺎﻣﻞ را ﺑﻪ ﺑﺮده واﮔﺬار ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﯾﮑﯽ از ﮔﻤﺎﺷﺘﮕﺎن ﭘﺎدﺷﺎه در آن ﮐﺎر ﮐﻨﺪ؛ ﭼﻨﺎنﮐﻪ در اﯾﺎم ﻓﺮاﻧﮏھﺎ ﻣﻌﻤﻮل
ﺑﻮد ﺑﻞ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﻌﯿﻨﯽ را ﺑﻪ وی ﻣﯽﺳﭙﺮدﻧﺪ ﺗﺎ در آن ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ،و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻘﺪار
زﯾﺎدی از ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺎﻻﻧﻪ آن را ﺑﻪ ارﺑﺎب ﺧﻮد ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﺑﺎﻗﯽ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺮدارد.
ً
اﮔﺮ ﺑﺮده از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻓﺮار ﻣﯽﮐﺮد ،ارﺑﺎب ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺟﺒﺮا او را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ ،و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻧﻤﯽآﻣﺪ زﻣﯿﻦ وی ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺸﺖ.
ﺳﭙﺲ ﺑﺮده ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺣﻘﻮق ﺟﺪﯾﺪی را از ﺟﻤﻠﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﭘﺪر و ﺷﻮھﺮ
ارث ﺑﺒﺮد .ازدواج ﺑﺮده در آﻏﺎز ﮐﺎر ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﻮد و اﺣﮑﺎم ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺟﮫﺖ
ﻧﺴﻞ آن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺒﻮد و ﻧﻤﯽﺷﺪ ﻓﺮزﻧﺪان را ﺑﻪ ﭘﺪران ﻧﺴﺒﺖ داد .وﻟﯽ ﮐﻠﯿﺴﺎ دﺧﺎﻟﺖ
ﮐﺮد و ﺑﻪ ﮐﺎر آنھﺎ ﺳﺮ و ﺻﻮرﺗﯽ داد.
از اواﺳﻂ ﻗﺮن دوازدھﻢ اﯾﻦ ﺣﻖ ﺑﻪ ﺑﺮده داده ﺷﺪ ﮐﻪ آزاداﻧﻪ ازدواج ﮐﻨﺪ ،و ﻓﺮزﻧﺪان
ﺑﻪ ﭘﺪراﻧﺸﺎن ﻣﻨﺴﻮب ﮔﺮدﻧﺪ ،و از ھﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﻧﯿﺰ ﺣﻖ آﻧﺎن در ارثﺑﺮدن از زﻣﯿﻦ ﺗﺤﺖ
اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮق ﮐﻪ ﺣﺎﻻت اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ ﺑﺮ ازدواج ﺑﺮدﮔﺎن ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ.

ﻣﺜﻼ وﻗﺘﯽ ﺑﺮدهای ﺑﺎ ﮐﻨﯿﺰ آﻗﺎی دﯾﮕﺮی ازدواج ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ازدواج زن ﺑﻪ آن
زﻣﯿﻦ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷﻮھﺮ ﺧﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ،و ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﻗﺎی ﮐﻨﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻟﮏ ﮐﺎر
ً
او ﻧﺒﻮد ،و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﻨﯿﺰ ﺻﺎﺣﺐ اوﻻد ﻣﯽﺷﺪ ،ﺧﺴﺎرت ﻣﺎﻟﮏ وی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد و اﮐﺜﺮا ﻧﯿﺰ
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد.
ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮق ﻣﯿﺎن ﺷﺨﺺ آزاد و ﺑﺮده در ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ در آن ﻋﺼﺮھﺎ ،اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ

ﺑﺮدﮔﯽ در ﻗﺮون وﺳﻄﯽ
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ﺑﺮده ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻗﺎﺿﯽ ﺷﻮد ﯾﺎ در ﻣﺤﮑﻤﻪی ﻗﻀﺎ ﺷﮫﺎدت دھﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ھﻢ ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ وی از ﺟﻨﮓ ﺑﻮد .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺮون وﺳﻄﯽ
آﺷﻨﺎﺋﯽ دارﻧﺪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﺗﻨﮫﺎ ﮐﺴﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ دارد ارادهی ﺧﺪا را ﮐﻪ در اﺣﮑﺎم ﻗﻀﺎﺋﯽ
آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ،ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺳﻼح ﺣﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
***
اﺣﮑﺎم ﺑﺮدﮔﯽ در اﺳﻼم دﻗﯿﻖﺗﺮﯾﻦ و ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺮ و
ﺳﺎﻣﺎندادن ﺑﻪ وﺿﻊ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺎدر ،ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺎدری
ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺣﺘﯽ ھﻤﺎن زﻣﺎنھﺎ ﮐﻪ ﻣﺸﺮوع ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ،ﮐﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺒﻮد.
ﺑﺮدﮔﯽ ﮐﻪ در ﻗﺪﯾﻤﺘﺮﯾﻦ و رﯾﺸﻪدارﺗﺮﯾﻦ ﺗﻤﺪنھﺎ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮد ،ﺑﺮای اﺳﻼم ﻣﺤﺎل
ﻣﯽﺑﻮد ﮐﻪ در ﻋﺼﺮ ﺧﻮد ﻧﻈﺎم آن را ﻣﻨﮫﺪم ﮐﻨﺪ و ﺟﻠﻮ ﺟﻨﮓھﺎ را ﺑﮕﯿﺮد ،و ﮐﺸﻤﮑﺶ
ﻣﻌﻨﻮی ﯾﺎ ﻣﺎدی ﭘﺪﯾﺪ آورد ،و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل از ﻧﻈﺎم دوﻟﺖ و زﻧﺪﮔﯽ وﯾﮋهای ھﻢ ﺑﺮﺧﻮردار
ﺑﺎﺷﺪ!
ﺑﺮﻋﻼوه ،ﺑﺮدﮔﯽ ﮐﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﻏﺮﺑﯽ در ﻗﺮون وﺳﻄﯽ آن را ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ داﻧﺴﺖ و ﮔﻮﺷﻪای از
اﺣﮑﺎم آن را ﯾﺎدآور ﺷﺪﯾﻢ ،در اﺳﻼم وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﺳﻼم ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻧﻮع ﺑﺮدﮔﯽ را
ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ آن ھﻢ ﺑﺮدهی ﺟﻨﮓ اﺳﺖ .ﺧﻼﺻﻪ اﺣﮑﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼم در ﻣﻮرد
ﺑﺮدﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ھﻢ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﻪ اﺳﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ دو ﻧﻮع ھﺴﺘﻨﺪ:
ﯾﮏ ﻧﻮع ﺑﻪ ﻣﺠﺮدی ﮐﻪ اﺳﯿﺮ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮده درﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ،و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻏﻨﺎﺋﻢ
ﺟﻨﮓ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﻣﻮرد ﺗﺼﺮف ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .اﯾﻨﺎن زنھﺎ و دﺧﺘﺮان و ﻣﺮدان
ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻧﻮع دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺠﺮد اﺳﺎرت ﺑﺮده ﻧﻤﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻞ ﺑﺎ اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻨﻮان ﺑﺮده ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،و
اﯾﻨﺎن ﻣﺮدان آزاد ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ آنھﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﯾﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهی ﺳﭙﺎه
ﺑﻮد ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽرﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﯾﺎ ﺑﺮده ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﻣﻮرد ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،و ﯾﺎ
ﺑﺮ آنھﺎ ﻣﻨﺖ ﻧﮫﺎده آزادﺷﺎن ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﯾﺎ ﺑﻪ ادای ﻣﺎل و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺑﻪ اﺳﯿﺮان
ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ آزاد ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺗﻌﻮﯾﺾ ھﻢ وﺿﻊ زﻣﺎن و ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻓﺮاد ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺮاﻋﺎت
ﻣﯽﺷﺪ.
اﮔﺮ اﺳﯿﺮ ﺑﺎﻟﻐﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﯽﺷﺪ دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ارﺗﺶ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺟﺎن او را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﯿﺮد ،و اﺳﻼم ﺧﻮن او را ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﺮد.
ﻓﻘﻂ ﭘﯿﺸﻮا ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻘﯿﻪی اﺣﮑﺎم را ﺑﺮ وی ﺟﺎری ﺳﺎزد .و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺒﻞ از اﺳﺎرت
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ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﯽﺷﺪ ،اﺳﻼم او را از ھﻤﻪ اﺣﮑﺎم ﺑﺮدﮔﯽ ﻣﺼﻮن ﻣﯽداﺷﺖ .ﺧﻮﻧﺶ ﻣﺤﺘﺮم و
ﻣﺎل و آزادی و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺑﻮد اﺣﮑﺎم ﺑﺮدﮔﯽ در اﺳﻼم ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ اﯾﻦ اﺣﮑﺎم ﺑﺮده را در ﺗﻨﮓﺗﺮﯾﻦ
ﺣﺪودی ﮐﻪ اوﺿﺎع آن ﻋﺼﺮھﺎ اﻗﺘﻀﺎ داﺷﺖ ،ﻣﺤﺼﻮر ﻣﯽﻧﻤﻮد.
از ھﻤﻪ ﻣﮫﻤﺘﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﺣﮑﺎم دﯾﮕﺮ
اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮدﮔﯽ ﻓﯽ ﺣﺪ ذاﺗﻪ ﯾﮏ ﮐﺎر ﻣﺸﺮوع ﻣﮑﺮوھﯽ اﺳﺖ.
در ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ و اﺣﺎدﯾﺚ ﻧﺒﻮی ﺳﻔﺎرش زﯾﺎدی راﺟﻊ ﺑﻪ آزادی ﺑﺮده ﺷﺪه و آن را
ً
ﺑﺎﻋﺚ آﻣﺮزش ﺑﺴﯿﺎری از ﮔﻨﺎھﺎن و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖھﺎی دﯾﻨﯽ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻤﺪا
در روزه واﺟﺐ اﻓﻄﺎر ﮐﻨﺪ.
آزادی ﺑﺮدﮔﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪی اﺳﻼﻣﯽ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺛﻮابھﺎ ﺷﻤﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻦ ﺑﺮده در ﻣﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎری از دوﻟﺖھﺎ و اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﺳﻼﻣﯽ آن اﺟﺤﺎﻓﯽ را ﮐﻪ
در اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻏﺮﺑﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن و ارﺑﺎب ﺧﻮد ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻧﺪﯾﺪﻧﺪ .ﺑﻞ در اﺳﻼم ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻋﻤﻮم در ﺑﺎرهی ﺑﺮدﮔﺎن ﻧﯿﮑﯽ ﻣﯽﺷﺪ.
در ﺑﺴﯿﺎری از اﺣﮑﺎم ﻣﻔﺼﻞ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﻣﮑﻠﻒ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮده
ﻣﺪارا ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎر اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﺑﺮده از اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده
ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻣﺪ!
ﻧﺒﺎﯾﺪ در اﯾﻨﺠﺎ از اﺷﺎره ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻮع ﺑﺮده ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺧﻠﻔﺎ ﻣﻘﺎم ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای
داﺷﺘﻨﺪ ،ﻏﻔﻠﺖ ورزﯾﻢ ،و اﯾﻨﺎن ﺻﻘﺎﻟﺒﻪ )اﺳﻼوھﺎ( ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﻗﺮن ھﺸﺘﻢ ﻣﯿﻼدی
ﮐﺎخھﺎی ﺧﻠﻔﺎ و اﻣﺮا ﻣﻤﻠﻮ از آنھﺎ ﺑﻮد.
ﮐﻠﻤﻪی »ﺻﻘﺎﻟﺒﻪ« در اﺻﻞ ﺑﺮ اﺳﯿﺮاﻧﯽ ﮐﻪ آﻟﻤﺎنھﺎ و ﺑﯿﺰاﻧﺴﯽھﺎ و ﻓﺮاﻧﮏھﺎ از
ﻣﻠﺖھﺎی ﺳﻠﻮﮐﯿﻪ اﺳﯿﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﺮب ﻣﯽﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ اﻃﻼق ﻣﯽﺷﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺮور
زﻣﺎن ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﮐﺎخ و ارﺗﺶ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،از ھﺮ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻮدﻧﺪ،
اﻃﻼق ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ.
از زﻣﺎن ھﺎرون اﻟﺮﺷﯿﺪ ﯾﻌﻨﯽ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﮓھﺎی دوﻟﺖ ﻋﺒﺎﺳﯽ در اراﺿﯽ دوﻟﺖ
ﺑﯿﺰاﻧﺲ ﻓﺰوﻧﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﺑﺎزارھﺎی ﺑﺮدﮔﺎن ﺻﻘﻠﺒﯽ روﻧﻖ ﯾﺎﻓﺖ ،و در اﯾﺎم ﺧﻼﻓﺖ ﻣﺄﻣﻮن ﺑﻪ
اوج ﺧﻮد رﺳﯿﺪ؛ زﯾﺮا ﻣﺮاﮐﺰ و ﺷﮫﺮھﺎی ﺑﺰرگ و ﻣﺮزھﺎی دوﻟﺖ ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺑﺎزارھﺎﺋﯽ درآﻣﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﺠﺎرت ﭘﺮﻧﻔﻊ ﻣﻮج ﻣﯽزد.
ﺑﻞ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﺮﺷﺎری ﮐﻪ از اﯾﻦ راه ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﻣﺪ ،ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت ﺧﻮد ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای

ﺑﺮدﮔﯽ در ﻗﺮون وﺳﻄﯽ

٣٤٧

ﺑﺮﭘﺎﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﻨﮓ ،و ﻧﺒﺮدھﺎی ﭘﯽ در ﭘﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﺣﮑﺎم ﻧﻮاﺣﯽ و ﻣﺮزھﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ
ﻗﻠﻤﺮو دوﻟﺖ روم ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ً
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮدﮔﯽ ﺻﻘﺎﻟﺒﻪ در اﻧﺪﻟﺲ اھﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﺳﺰاﺋﯽ داﺷﺖ .ﻗﺼﺮھﺎی اﻣﺮا ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ
از زﻣﺎن ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺣﮑﻢ از وﺟﻮد آنھﺎ ﻣﻮج ﻣﯽزد .در آن زﻣﺎنھﺎ »ﺻﻘﺎﻟﺒﻪ« ﺷﺎﻣﻞ
ھﻤﻪ اﺻﻨﺎف اروﭘﺎﺋﯽ ﻣﯽﺷﺪ.
اﺑﻦ ﺣﻮﻗﻞ ﮐﻪ در ﻗﺮن دھﻢ ﻣﯿﻼدی اﻧﺪﻟﺲ را دﯾﺪه اﺳﺖ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :در ﻣﯿﺎن
ﺻﻘﺎﻟﺒﻪای ﮐﻪ در درﺑﺎر ﺧﻠﯿﻔﻪ آﻧﺠﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،آﻟﻤﺎﻧﯽ و ﻓﺮاﻧﺴﻮی و اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﺋﯽ و
ﻟﻮﻣﺒﺎردی و روﺳﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ آنھﺎ در زﻣﺎن ﮐﻮدﮐﯽ ،ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﺠﺎر ﯾﮫﻮد ﮐﻪ
ﺳﺮآﻣﺪ ﺑﺮده ﻓﺮوﺷﺎن اﯾﻦ ﻋﺼﺮھﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻂ راھﺰﻧﺎن درﯾﺎﺋﯽ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﮐﻪ آنھﺎ را
ﻣﻮرد دﺳﺘﺒﺮد ﻗﺮار ﻣﯽدادﻧﺪ ،آورده ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺟﮫﺖ اﯾﻦ ﻋﺪه ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ را ﻣﯽآﻣﻮﺧﺘﻨﺪ.
ﺑﻌﻀﯽ از آنھﺎ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ در ﻧﺜﺮ و ﻧﻈﻢ از ﻧﻮاﺑﻎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
آﻣﺪﻧﺪ.
در زﻣﺎن ﺧﻼﻓﺖ اﻟﻨﺎﺻﺮ ﻟﺪﯾﻦ اﻟﻠﻪ ) ۳۵۰ – ۳۰۰ھـ( ﯾﻌﻨﯽ در اواﺧﺮ ﮐﺎر ﺗﻌﺪاد آنھﺎ
ﻓﺰوﻧﯽ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﭼﮫﺎرده ھﺰار ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪ ،و دارای ﻧﻔﻮذ و اﻣﻼک وﺳﯿﻌﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .اﻟﻨﺎﺻﺮ
ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ وﻇﺎﺋﻒ را در ارﺗﺶ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﻋﮫﺪۀ آنھﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،و اﺷﺮاف ﻋﺮب و
رؤﺳﺎی ﻗﺒﺎﺋﻞ را ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ از آنھﺎ وا ﻣﯽداﺷﺖ.
اﯾﻦ ﻃﺮز رﻓﺘﺎر از ﻧﻈﺮ دﯾﮕﺮ در ﮐﺎخھﺎی ﺧﻼﻓﺖ ﺑﻐﺪاد ھﻢ ﻣﺘﺪاول ﺑﻮد .و اﮐﻨﻮن آن
ﻓﺮﺻﺖ را ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ در ﺑﺎرهی اﯾﻦ روش ﮐﻪ ﺧﻄﺮی ﺑﺮای اﺳﻼم و دوﻟﺖھﺎی آن ،ﭼﻪ در
ﺑﻐﺪاد و ﭼﻪ ﻗﺎھﺮه ﯾﺎ ﻗﺮﻃﺒﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ .وﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻋﻤﻞ ﯾﮑﯽ از ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ اﺳﺒﺎب اﻧﺤﻼل ﻋﺼﺒﯿﺖ ﻋﺮﺑﯽ و زوال ﻗﺪرت ﺧﻼﻓﺖ و
ﻣﺘﻼﺷﯽﺷﺪن اﻗﻄﺎر آن ﺑﻪ ﺻﻮرت دوﻟﺖھﺎ و ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﭘﺎﯾﺎن

