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  مسلمانان يروزیزان پیشام با م هايحکومتنسبت تعداد  یبررس
  ق569ق تا 490هاي صلیبی از سال در جنگ

  
  Mahdi_550bc@yahoo.com  دانشگاه شیراز دانشجوي دکتري تاریخ اسالم/  مهدي محمدي قناتغستانی

 20/5/1393 ـ پذیرش: 19/1/1393 دریافت:

  دهيچک
منطقۀ شام در آستانۀ حملۀ صلیبیان، موجب تضعیف قواي مسلمانان شد و در نتیجه،  هاي اسالمی درتعدد حکومت

صورت قابل ستند به  سی با درگیرينتوان سیا شتت  صلیبیان مقاومت کنند. این ت هاي توجهی در برابر یورش اولیۀ 
سالمی همراه بود و ازاینزیادي بین حکومت شد و توسط هاي کوچک فرسورو، با گذشت زمان، حکومتهاي ا ده 

سال  سرانجام، در  سیس حکومت اتابکان زنگی در موصل، زمینۀ اتحاد منطقه در 521رقیبان از بین رفت و  ق با تأ
    برابر صلیبیان فراهم شد.

ز بیشتر هاي مسلمانان بر صلیبیان نیهاي مسلمان منطقه و یکپارچگی سیاسی، تعداد پیروزيبا کمتر شدن حکومت
ار یافت؛ اي معنادهاي شام و پیروزي مسلمانان در مقابل صلیبیان، رابطهوان بین تعداد حکومتتگردید. درواقع، می

سلمانان کمتر بود و بعکس هرقدر تعداد سان که هرقدر تعداد حکومتبدین شتر، تعداد پیروزي م هاي این منطقه بی
    ها بیشتر بود.ها کمتر، تعداد پیروزيحکومت

هاي صـــورت گرفته که طی آن، داده )Cliometrics(نگاري اربرد علم آمار در تاریختحقیق این مقاله بر اســـاس ک
ستر زمانی ارزیابی می صلیبیان، آماري بر یک ب سلمانان در برابر  ست م شک شود و دیگر عوامل مؤثر در پیروزي یا 

  در اینجا مدنظر نیست.

  (کیلومتریک)، پیروزي مسلمانان. خیتاردر ، آمارهاي محلیحکومت، شام، یصلیب هايجنگ ها:کلیدواژه
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  مقدمه
ـــامل ین محمود زنگینورالدومت کان حیان تا پایبیصـــل ۀحمل ين پژوهش از ابتدایا یزمان ةباز  را ش
و  شام با مصر یپارچگیکد و هم یشد یاسیهم تشتت س ،ساله، مسلمانان شام 79 ةن دوریادر . شودمی
ه ضـــعف کداد آن بود  يان رویبیتماس مســـلمانان با صـــل نیدند. اما آنچه در اولکرره را تجربه یجز

 200 ه قریبکنند ک يزیرهیدر سواحل پا یومتکان قرار داد تا حیبیار صلین فرصت را در اختیمسلمانان ا
سرزم سالم يهانیسال در  سیاسی منطقۀبه يادین امر تا حد زیبماند. ا یباق یا  ؛ام بودش سبب تشتت 

  رده بود.کد ین را تشدان آیه ورود سلجوقک یتشتت
ستان سلجوق ۀدر آ سرزمیشام، ا ۀان به منطقیورود  انس و زی، بیفاطم ين قوایب یشکشاکن در ین 

ن همراه با ین سرزمیان به ایبود. ورود سلجوق يزکمنسجم و مر یومتکل عرب قرار گرفته و فاقد حیقبا
ن یا . ورودگردیدن ین ســـرزمیاز کز از مریگر يرویت نیتقو موجبه کمن بود کو تر كل تریورود قبا

ست هايحکومت، یل و فرماندهان نظامیقبا سه د س یلک ۀشام را به  و  ،ربل عیان، قبایم نمود: فاطمیتق
  ان.یوابسته به سلجوق هايحکومت

سلجوقیام شهرهاک یران  سلطان بزرگ به امارت  شدند، غالباً يه از طرف  ر گیدیکبا  شام گمارده 
شمن سالط ید شتند.  سلجوقیو رقابت دا شین ین  سیکدر جهت  یز تال ضاع  سیپارچه نمودن او آن  یا

شتند. ایمتعارض ن حکّامن ییدر تع یا حتیو  نکردند سلجوقیگرد موجبن امر یز تعمد دا ان در ید قلمرو 
شمال به دو منطقۀ شامات عمالً صم  س ي، به رهبریحلب و جنوب ي، به رهبریمتخا شق تق شیدم ود. م 

شمالگر س يبه رهبر یوه  سنقرمیق سالنبن تتش يبه رهبر یو گروه جنوب ،الدوله آق  ه رقابت ب آلب ار
شــتر در یب ۀار تنها تفرقکن ی. حاصــل اکندخود را حذف  يتوانســت رقبا تتش ،ه ســرانجامکپرداختند 
ر آن د يایم شـــد و از بقایبه دو قســـمت تقســـ ي،پس از و تتشومت کم بر منطقه بود. حکقدرت حا

 امحکّ ،ردند و پس از آنهاکومت کبر حلب ح »انیارتق« یمدت ،سر برآورد و در شمال »بوري آل« ،دمشق
  در شام پرداختند. ياندازموصل به دست

م شد. کز یتشان در شام نیمکبر مناطق تحت حا فاطمیاندر مصر، تسلط  یف خالفت فاطمیبا تضع
 مســـتقالً یول ،ت مصـــر بودیتحت تابع ظاهربهه کبود  هاییحکومت ازجملهدر طرابلس  »عماربنی«

ش »منقذبنی«رد. کمی یرانمکح صلح چندجانبهیز با رعایزر نیدر  ستند مدت ،ت  سبتاً یتوان در  یوالنط ن
در اوج  اًبیان تقریبیتهاجم صــل ۀشــام در آســتان ۀمنطق ســان،نی. بدکنند یرانمکزر حیشــ کوچک ۀمنطق

  .قرار داشتتشتت 



   ۷۵ هاي صليبيدر جنگ مسلمانان يروزيزان پيشام با م هايحكومتنسبت تعداد  يبررس

 

 یمنسجم يرد و قوایصورت پذ یبه راحت یاسالم يد فتوحات آنها در مرزهایموجب گرد ن امریهم
 بیشتر ،امان به شیبیسال اول ورود صل قریب سی یط رو،ازاینمسلمانان به مقابله با آنها نپردازد.  ياز سو

سال .بود از آنها هايروزیپ در  ي،جنگاور یۀبا روح یبیه صلیشوال يقوا ی،بیصل هايجنگ هاي اولیۀدر 
 چونه مســـلمانان شـــام انجام دادند. اما یعل يادیمبارزات ز ،میســـب غناکت خود و یت موقعیتثب یپ

شتردر منطقه نبود ياپارچهیکومت کح صلین هايروزیپ ، بی ان یبیصل یگریروند چ ۀان بود. ادامیبیز از آن 
ــلمانان منجر به حذف دول ــد. ا کوچک هايتبر مس  هايگاهیپا ،مواقع برخین امر گرچه در یمنطقه ش

ستح ضع موجبخود  یول (مانند طرابلس)، جاد نمودیان ایبیصل يبرا یمکم ضایت رج هرج و م يف ف
ه بتواند منطقه را متحد کمسلمانان فراهم شد  ينوظهور از سو یقدرت يط برایشرا ،ن حالیدر ا گردید.

  .ندبود »یان زنگکاتاب« جدید، ن قدرتید. اینما
  هايتبه شمال شام، روند حذف دول يو یشکرکدر موصل و لش ین زنگیعمادالد يریگبا قدرت

ستند مناطق یو زنگ گردیدع یتر تسرکوچک صرف نموده گوناگونان توان پارچه در کی یقدرت ،شام را ت
ــل يروزیپ ،انیزنگ يریگند. همزمان با قدرتیجاد نمایمنطقه ا ــلمانان بر ص تا  ،افتی شیز افزایان نیبیمس

ــلمانان بود.  يروزی، پیه در روابط نظامک ییجا ــع قدرهر درواقع،غالب با مس ــ ۀتوس ــیس  یو نظام یاس
سته کز یشام ن هايحکومتاز تعداد  گردیدمیشتر یان بیزنگ سلمانان هاييروزیشد و پمیا سعۀت م  و

شدهیبا توجه به مطالب  .یافتمیشتر یب سخ به ایا ،اد سین پژوهش به دنبال پا ست:ؤن  ن تعداد یب ال ا
  قرار است؟بر ياان چه رابطهیبیآنها بر صل هاييروزیو پ یاسالم هايحکومت

لیبیان لمانان بر صمس يروزیشتر باشد پیب یاسالم هايحکومتتعداد  قدره هرکن است یفرض بر ا
لمانان ب مسینس يشتریب يهايروزیپ شودمیم ک هاحکومتن یهرچه از تعدد ا ،جیتدرکمتر است و به

  وس وجود دارد.کمع يامسلمانان رابطه يروزیو تعداد پ هاحکومتن تعداد یب ،جهینتگردد. درمی
ضیاثبات ا يبرا شام در بدو حملۀحکومتابتدا  ،هین فر سیبیصل هاي  س شودمی یان برر پس با و 
س صل ينبردها »یکرنولوژک« یبرر سلمانان و  . شدالعه خواهد مط ق569تا  ق490 یزمان ةان در بازیبیم

ــورت آمار ــپس به ص ــدق یمنطقه تطب هايحکومتبا تعداد  ي،س هر  »نبرد«مراد از  ،نجای. در اخواهد ش
ور است: آن متص يز براین تطرف شده و سه حالدو به  یه منجر به خسارتکاست  یشکرکاز لش یلکش
 یکچیه هک است نبردهایی آن قسم »جهینتنبردهاي بی«جه. منظور از ینتیب يو نبردها ،ستک، شيروزیپ

شد و  دو از شین گاهیطرف غالب ن شده  هاستکز جزو  سوب  شکمح در  ی،شکرکه طرف مقدم در ل
  ام مانده است.کل به اهداف خود ناین
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س صادیکرو غالباً شمار آمده،بهد یجد هاياز پژوهش ،خیدر تار يآمار هايیبرر دارند. اما  يرد اقت
شد. دار مورّین آنها در اختیب يه اعداد و ارتباط معنادارکستفاده نمود ا ییجا از آنها در هر توانمی ر خ با

نده در پینو ،ن پژوهشیا باط ی یســـ ناافتن ارت عداد پیب يدارمع عداد  هاييروزین ت نان و ت ما مســـل
ست تا از ا هايحکومت شام ا ضع یۀبتواند فرض ،قین طریآنها در  سلمانان هنگام ورود خود را در  ف م

سکروش تا این ، ازه اطالع داردک ییسنده تا جاینو خصاًشد. مینما أییدصلیبیان ت سائل  سینون در م  یا
شگران ایدر ب یبیصل هايجنگ ست وزبان و عرب یرانین پژوه شده ا ستفاده ن ن ین پژوهش از ایاول ا

ام اطالعات خه کچرا ؛اندمنابع دسته اول بوده ن پژوهش غالباًیاز این. منابع موردشودمیدست محسوب 
ــال بارةدر ــلمان و محدود هايتومت دولکح يهاس ــل يز نبردهایآنها و ن ةمس د از یان را بایبیآنها با ص

در  ـــالمث توجه شده وـــ برايمتر ک ، به پژوهشقین تحقیدر ا رو،ازاین .منابع دسته اول استخراج نمود
 ،رائه دادها یحیصر يبنددسته یورخا می و نبودهسر یم ییبه منابع دست اول اروپا یرسه دستک ییجا

  ده است.شاستفاده  هااز پژوهش
ــتان ۀابتدا منطق ،هین فرضــیا تأیید يبرا ــام در آس ــبررســی گردید یبیصــل هايجنگ ۀش پس ه و س

 مسلمانان ينبردها ،شام یاسیط سیان شرایپس از ب .مطالعه شده است ق569شام تا سال  هايحکومت
زان یو م هاحکومتن تعداد یبه ارتباط معنادار ب ،قین طریتا از ا ه اســـتشـــد یان بررســـیبیو صـــل

  برده شود. یان پیبیمسلمانان بر صل هاييروزیپ

  يبيصل يهاجنگ ةشام در آستان
شوالیه سال حملۀ لشکر  شام، از  سالمی  ق شروع شد و 488م/ 1096هاي جنگ اول صلیبی به مرزهاي ا

 .)500، ص2006 ،بیصــال( صــلیبی در منطقه تشــکیل شــودترین حکومت موجب گردید اولین و بزرگ
به شام از مناطق جنوبی آسیاي صغیر به شام صورت گرفت که  -هالشکرکشی شوالیه -حملۀ اول صلیبی

شر«با فتح  شد. »راوندان«و قلعۀ » تل با شام آغاز  شر«، فتوحات صلیبیان در  ستوار دژى» تل با   اىخوره و ا
زرگی ب اند و بیرونىارمنى مسیحى مردمانش. دارد فاصله روز دو حلب با که است حلب شمال در گسترده

ــتوار و خورهنیز » راوندان). «40، ص2، ج 1380دارد (حموي،  پرجمعیت و آباد بازارهاى با اى دژى اس
  ).19، ص3، ج م1995(حموي، هاى حلب است خوش آب و هوا و پرچمن و پردرخت از بخش

  )میان موصل و شام با فاصله شش فرسنگ ،شهرى در جزیره( »رُها« یشهر ارمن روايفرمان )Thoros( ثوروس

 »نیالدوب« یبیفرمانده صل یول ،صلیبیان را براي فتح آن شهر دعوت کرد )106، ص3، ج م1996(حموي،
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  به تصــرف صــلیبیان درآمد ق491 /م1097در ســال  »رُها«و  ندرا به قتل رســاند ثوروس ،يادر توطئه
ــلیبیان بود تا  ،پس از آن .)80ص ،1387 ي،(عود ــت ص ــآن را فتح کرد.  الدیندعمارها در دس پس س

 ،و به فتوحات در نواحی ساحلی شام پرداختند. شهرهاي انطاکیه صلیبیان به سمت جنوب سرازیر شدند
ــ المقدس بیت ،طرابلس و سرانجام ــ بهترتیببهـ اي صلیبی در هدولت سان،صلیبیان افتاد و بدین دستـ

رها در شمال فرات، . 1التینی تقسیم شد:  ۀبه چهار منطق ،ام تشکیل گردید. حکومت صلیبیان در شامش
شام، . 2 شمال  شام. 3انطاکیه در  ساحل  سطحکومت بیت. 4و  ،طرابلس در  به  ،نیالمقدس در قلب فل

ضافه  شنتکا صین سقالن و جلیدا، ینان بزرگ  شان کل و دوازده اقطاع یافا، ع صاحبان م کآنها را از حاه 
سوفمانند  ؛اقطاع گرفته بودند به المقدستیب صریه، الدروم، حبرون، ار ، 2006 ،یبالص( نابلس و ،قی

ــکل .)500ص ــلیبیان و ش ــلی پیروزي ص  همکاري بین نبود ،هاي آنها و بقاي آنگیري دولتعلت اص
ردید گپیروزي صلیبیان  موجباین تفکیک سیاسی  .هاي شام و مصر و عدم تطابق دینی آنها بوددولت

  .)155، صم2000؛ احمد عوض،48، صتایر، بک(بار
دن وجود آمهالمقدس تأثیر زیادي بر مســلمانان منطقه گذاشــت و ســبب بفتح شــهرهاي رها و بیت

شدحرکت شام  صلیبیان در  شور، ب هاي جهادي علیه  صر این حرکت .)11، صتای(عا هاي جهادي عنا
این  ۀازجمل .هاي شام براي جهاد با صلیبیان وارد کردسرزمین ویژه، بهاسالمی ۀعرب را به شرق میانغیر

علیه  بعدي هايعامل مهمی در جنگ ،شــام ۀدر منطق ها، کردها و ترکمانان بودند و بعداًترك ،عناصــر
  .)126ص ،م1994(شبارو،  صلیبیان شدند

ســلطان د. با شــروع فتوحات شــام چندان مناســب نبو یاســالم هايحکومتت یموقع ،انین میدر ا
سلجوقی شاه  سال  ملک شام از  شهرهاي این منطقه در  يو ۀرتبیاز فرماندهان عال يتعداد ق،479در 
 الدوله آق سنقرمیقسن فرماندهان عبارت بودند از: یا .)68، ص3، جق1419 ،لغزيا ساکن شدند (ر.ك:

در  الباًاما غ ،بودند تتشتابع  ظاهربه حکّامن یه. اکیدر انطا انیســیاغیر یامدر رها و  ر بوزانیامدر حلب، 
به  زین يتا حد سلطان ملکشاه ين منطقه از سوین افراد در ایردند. قرار دادن اکیعمل م يتعارض با و

 ،رین سه امیان ایاز م .)191، صم1988 ضامن،( دندر شام شو تتش يریگمانع قدرت کهبود  سببن یا
د. دو یومت خود را حفظ نماکح ق،491توانست تا سال  داشت و خوب يارابطه تتشبا  انیسیاغیتنها 
  .)56، ص1، ج1383 واصل،کشته شدند (ابن تتشدست ق به487رد سال بگر در نیم دکحا

) تمام همّ خود را ق488-471ومت خود (کشام، در دوران ح یم سلجوقکحا ،آلب ارسالنبن تتش
 ق497نمود و سرانجام توانست در سال  سنقرالدوله آقمیقسخود مانند  یسلجوق يصرف مبارزه با رقبا

۷۸     ،۱۳۹۳اول، بهار و تابستان  شمارهيازدهم،  سال  

ــمالیرق ــروع جنگ ،ن امریا .)همان( ان برداردیخود را از م یبان ش ــا يهاش ــیفرس ــام در زمان  یش ش
  ين وی) سرزم96، ص2536 ،ي(بندار ق488در سال  آلب ارسالنبن تتشان بود. پس از مرگ یسلجوق

شد و مبارزه سیم  شق بهیب یطوالن يابین دو فرزندش تق شهر مهم حلب و دم وجود آورد. حلب ن دو 
دســت بهحکّام جزیره دســتو  »یارتق« كن ملویب ،ماند و پس از آن تتشســال در دســت فرزندان  23
شق ن .)384، ص1، جتابیعدیم، (ابنشد می ست فرزند و تتشسال پس از مرگ  نهز تنها یدم   ،يدر د

، ق1415 ر،کعســاحکومت دمشــق را در دســت گرفت (ابن نیطغتگ کاتاب ق497در ســال  .ماند دقاق
ق دوام 549د و تا ســـال یمعروف گرد »يآل بور«به  يه در زمان فرزند وک یومتکح .)305، ص17ج

  .)172، ص1، ج1383واصل، آورد (ابن
ره به دخالت در یخود در موصل و جز حکّامق یا از طریم یمستق گاهیز هر از ین ین سلجوقیسالط

شام پرداختند  سته موجبه کامور  ضاع را بیش از ن امر ید. اگردیه آنها یشام عل هايحکومت يبندد او
 و مانند طرابلس کوچک یمحل هايحکومت .)68، ص3، جق1419 ،پیش آشـــفته کرد (ر.ك: الغزي

 گر درید ید و مانعگذراندنیروزگار م يو راهبرد کوچک ياز تنها با در دســت داشــتن منطقهیزر نیشــ
سال در  یزدهسطرابلس بتواند تنها  يد شهر راهبردین امر موجب گردیدر شام بودند. ا یاسیس یوستگیپ
طقه در من ،رهنگامیتا د ول شود یتبد یبین مهم صلینشنتکبه  ق503ان دوام آورد و در سال یبینار صلک

  پابرجا باشد.
ــالمی هایی علیه حکومتجنگ ،ن مدتیدر ا ــلیبی از طرف حاکمان اس ــکل گرفتهاي ص . در ش
صلیبی یهایجنگ ،سکمانو  ایلغازيدهی دو برادر به فرمان »آل ارتق« ،شمال ان در رها و انطاکیه علیه 

ند  جام داد باران یتدر طرابلس و ســـرزمین ،در جنوب .)49، صتابی ر،ک( حکومت  ،المقدسهاي ب
صل یحمالت »آل بوري« سالجقه و بعداً شان با  ؛ان نمودندیبیبه  مانند حمالت آنها به طرابلس و نبردهای

ر، یاث؛ ابن60، ص1، ج1383واصل،؛ ابن76، ص1371 ،يری(الحر. ریموند دومالمقدس و شاه بیت، فلوك
ــکیل دولت زنگیان پیشتا  هاتن دولیا .)18تا، صیب ــترین نقش را در جنگ و از تش با  آل بوري بیش

  .ندصلیبیان به عهده داشت
شتند بااتابکان موصل نیز نبردهایی   ق506ال در س ،اتابک موصل ،مودودمانند حمالت  ؛صلیبیان دا

ــام اســت »عکا(« به عکا ــاحل ش ؛ 952، ص2، جق1412 (ابن عبدالحق بغدادي، )نام موضــعی غیر از عکه بر س
زیاد در قدرت  نیافتن مشــکالت در شــرق و دوامســبب برخی . اما به)141، ص4، جم1995حموي، 

  پارچه و منسجم به جهاد علیه صلیبیان بپردازند.ند به صورت یکنتوانست
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  ق۵۶۹ق تا ۴۹۰از  هاي شامتعداد حكومت
ر یو تسخ ق491شام در سال  ، که با حملۀ صلیبیان به منطقۀدر جهان اسالم یبیصل هاياز شروع جنگ

(ســال  ندیجاد نمایپارچه در منطقه ایک یومتکه مســلمانان توانســتند حک یتا زمان ،دیه آغاز گردکیانطا
شام فرمانکح ده) تعداد ق552 شامکح تعداد، پنجن یدند. از اروایی کرومت در  ومت کح دوو  یومت 

شامیغ صل یموصل و خالفت فاطم حکّام( یر صر) همزمان با ورود  شتند. اان به منطقه وجود یبیم ن یدا
سلمانان  یۀامر موجب تجز سخت رو،ازاینو  گردیدقدرت م ضع یضربات  سلمانان وارد آمد. ت  فیبه م

ــل یۀقدرت از ناح ــالم هايحکومت يریان و درگیبیص ت ومکح ،ه اوالًکد یگر موجب گردیدیکبا  یاس
حذف  ،جیتدرهب یشیفرسا هايدمنطقه با نبر کوچک هايحکومت ،اًیت شود و ثانیان در منطقه تثبیبیصل

  ز فراهم آورند.کو متمر يقو یومتکح يط برایشرا ،شده
  

  مدت حکومت  .ق) سال پایان (ه  .ق) سال آغاز (ه  نام حکومت  ردیف
  سال 23  511  488  سلجوقیان شام (حلب)  1
  سال 9  497  488  سلجوقیان شام (دمشق)  2
  سال 12  491  479  امیر یاغیسیان  3
  سال 52  549  497  آل بوري  4
  سال 8  519  511  ارتقیان حلب  5
  سال 44  521  477  حکام موصل  6
  سال 48  569  521  اتابکان زنگی  7
  سال 78  552  474  بنی منقذ  8
  سال 40  502  462  بنی عمار  9

  سال 209  567  (حضور در شام) 358  خالفت فاطمی  10

  ق567ق تا 488هاي شام از ): حکومت1جدول (
  کنیم:می یبررس ق569تا  ق491از سال را شام  هايحکومت اختصار،در ادامه، به

  انيسياغير يام الف.

، از طرف ر بوزانیامو  ســنقرقالدوله آمیقســ، یران بزرگ ســلجوقیر امیبه همراه ســا 479در ســال  يو
ه را در دست کیومت انطاک) و ح68، ص3، جق1419 ،به شام فرستاده شد (ر.ك: الغزي شاهکسلطان مل
سو ،ن منطقهین افراد در ایقرار دادن اگرفت.   کهود ب سببن یبه ا يتا حد احتماالً شاهکسلطان مل ياز 

 ،گریر دیبرخالف دو ام امیر یاغیسیاناما  .)191، صم1988 (ضامن،در شام شود  تتشگیري انع قدرتم
 خوبوابط ن ریبود. ا او يرایپذ یمدت ،ارقکیبراز  يست وکداشت و پس از ش تتشدوستانه با  یروابط

قدرت  یۀه تجزکیر انطایاما ام ؛ز ادامه داشـــتین ،رضـــوان، تتشدن فرزند یومت رســـکدر زمان به ح

۸۰     ،۱۳۹۳اول، بهار و تابستان  شمارهيازدهم،  سال  

اتحاد دو  يبرا یچندان تالشــ رو،ازایندانســت. ید میومت خود مفکح يبقا يان شــام را برایســلجوق
ه ک یدر دســت داشــت و لطمات يمحدود و راهبرد ینیز ســرزمیخود ن عالوه بر آن، .فرزند تتش ننمود

  داشت.میان مصون نگه یروم ، وي را از حملۀده بودید از او» مالزگرد«زانس در یب
ـــام تا زمان يزکقدرت مر فقدانن یا  ير مبارزه با قوایه درگکد بود یان مفیســـیاغی يبرا یدر ش
، م1983، یقالنسق (ابن491به انطاکیه در سال  روهاین نیا ۀهنگام حملاما نشده بود.  یبیصل هايهیشوال
شــاهد  زیه آنها نکچرا ؛اوردندیبه عمل ن يت از ویحما يبرا یشــام اقدام عاجل هايحکومت)، 220ص

ام موجب شد در سراسر ش يزکقدرت مر نبود ،دند. گذشته از آنبوقدرت  ۀصحن زب ایرق یک حذف
بازستاندن  يراب ربوقاک يشهر به رهبرن یه پس از فتح اک ییروهایر انجام شود و نیختا فراخوان نیرو با تأ

ــبببودند، به گرد آمدهآن  ــومت س ــ يهاخص ــخص ن جنگ میدان را خالی گذارند بدو ،گریدیکبا  یش
  .)276، ص10 ، جم1965 ر،یاث(ابن

  ة حلبشاخ ،ان شاميسلجوق. ب

 حلب را تحت ،ه پدر خود را از دسـت دادیکبود و هنگام آلب ارسـالنبن تتشتر پسـر بزرگ ،رضـوان
بعد با برادر  يچندوي  .)3660، ص8، جتاعدیم، بی؛ ابن212، ص1983، یقالنســـ(ابن ار گرفتیاخت

  ر،کعســادمشــق حکومتی مجزا تشــکیل داد (ابن در دقاقشــد و  یدچار اختالفات دقاقتر خود کوچک
 ق490ه در ســال ک ییتا جا ،م بودکن دو برادر حایب ياروابط خصــمانه غالباً .)304، ص17، جق1415

ه بود کیم به انطاکن حایتریکنزد رضوان .)269، ص10، جم1965 ر،یاثبرادر نبردي واقع شد (ابن ن دویب
  یاقدام ،انیبیصل دستبهن شهر یا ةاما هنگام محاصر ،م آنجا داشتکحا انیسیاغیبا  ياو ارتباط دوستانه

سپاه یو حت نکرددفاع از آن  براي صل براک یدر  صل يه از مو شده بودیبیمقابله با  ستاده  چندان  ،ان فر
  ننمود. یستادگیا

ضوان ستیس ر صل یا شتن آنها م ه با دادنکش گرفته بود یان در پیبیدر قبال   نطقۀباج و آرام نگه دا
صون کتحت ح ضوان خوبدارد. روابط بومت خود را از تهاجمات آنها م صل ر ه ک بود ییان تا جایبیبا 

  ییان برداشتن رقبایبه از م ی) و حت465، ص(همان نمودمیآنها فاش  يمسلمانان را برا ینظام هاينقشه
صلک اقدام کرد ضوان .)346، ص10، جم1965اثیر، (ابن دندیجنگیان میبیه مقابل  م مهم کعنوان حابه ر

صل ینبرد مهم ،شام یشمال ۀمنطق سال  ،ار خودکن یترنداد و در مهم ترتیبان یبیبا  هنگام  ق،498در 
ن قلعه تا ی) و ا239ص ،1983،یقالنسابن( ست خوردکان به شدت شیبیدست صل از »ارتاح« ةمحاصر

  .)213، ص6، جم1986 عماد،(ابن ماند یان باقیبیدر دست صل ق542سال 
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ضوانم بعد از کدو حا سال  یچندان نبوغ نظام ،در حلب مانند پدر خود ر شتند و در  به  ق،504ندا
ــر ــلیتص ــالن .)482، ص10ج ،م1965 ر،یاثابن( در اوج قدرت خود بودند ،انیبیح منابع ص و  آلب ارس

شاه سال بن رضوان سلطان شاهومت نمودند و پس از مرگ کبر حلب ح ق511تا  مردم حلب از  ،سلطان
  .)384، ص1، جتابیعدیم، ابنتسلیم نمودند ( ارتقبن يلغازیان شهر را به یا ،انیبیترس صل

  ة دمشقشاخ ،ان شاميسلجوق .ج

ش دقاقومت کح شق یو جان سال بود. در اکنانش در دم سبت ین مدت نیمتر از ده  تر بزرگ به برادرز ن
صل يشتریب ينبردها ،خود شرایا ،گرچه در آن برهه داد،ان انجام یبیبا  سلماکط غالب بود ین  نان با ه م

 رو،ازاین .رادرش بودش از بیبه مراتب ب ،در جنوب دقاقنمودند. مقاومت یســـازش م یبیطرف صـــل
ت سپاه صلیبیان توانس ق494در سال  يمتر بود. وکشمال  به ن منطقه نسبتیان در ایبیقلمرو صل ۀتوسع

مانع آن بود  ،اریتحت اخت كاند ةمحدود مجموع،اما در .)225، صم1983 ،یقالنسرا شکست دهد (ابن
  .مجهز شودان یبیمقابله با صل يبرا یافک مقداربهه بتواند ک

  عمار در طرابلسبنيومت كح .د

صر بودیت فاطمیظاهر تحت تابعبه ومت طرابلسکح ستقلدر عمل یول ،ان م ت یعرد. موقکیعمل م ، م
 کیخش يتجار هايراه ادامۀار مناسب بود و یبا مصر بس یو نظام يوند تجاریپ ين شهر برایا یساحل

 ینظام يروین نیمأت يبرا یبیصــل يهانینشــنتکه ک نظرآمد. از آن یم شــمارترانه بهیمد يایشــام به در
 ةر. محاصــکنندشــام را فتح  یاز همان ابتدا درصــدد برآمدند تا نوار ســاحل ،خود به اروپا وابســته بودند

ستور  بارنیز چندیطرابلس ن صلکدر د سرانجامیبیار  صر در ،ان قرار گرفت و  سمت ا یطوالن ايهمحا ز 
  .)261همان، ص(ق تسخیر کنند 503را در سال ن شهر یان توانستند ایبیصل ،ایو در کیخش

شتر مناطق یب رو،و ازاین ترانه داشتیپارچه را با مدیکن ساحل یشتریب ،شام ۀانبار غل عنوانبهمصر 
سته به خلفا یساحل شهرهایا صلیبیان به هکیهنگام روي،بدینبود.  یفاطم يواب  هجوم یساحل ين 
 يراشامات ب هايحکومتر یسا ياز سو ید تا تالشیمصر موجب گردن شام و یب یاختالف مذهب بردند

  رد.یبه طرابلس صورت نگ یامدادرسان

  يآل بور . ه

ـــین نمود، ولی در عمل، ، پس از مرگ او، بهدقاق، فرزند اتابک گینطغت ظاهر فرزند وي را جانش
ست گرفت (ابن ). گرچه این حکومت به نام فرزند 362، ص1، جتابیعدیم، خود حکومت را در د

۸۲     ،۱۳۹۳اول، بهار و تابستان  شمارهيازدهم،  سال  

ما درواقع، بزرگبوري، طغتگین ـــت، ا ندان ، اس خا حاکم این  لدین طغتگینترین  بود. وي  ظهیرا
ق برقرار بود. وي 549ق تا 497اي نسبتاً بادوام در نیمۀ جنوبی شام تأسیس نمود که از سال سلسله

هاي وي با بله با صلیبیان پرداخته بود، اما درگیريآمیزي به مقادر چندین مرتبه، به صورت موفقیت
سوي حکومتحکومت ضطراب وي از  شام و ا شمال  شد که هاي  شرق، مانع آن  هاي جزیره و م

  سایر مناطق را تحت نفوذ خود درآورد.
شینان  شان دادند و هنگام يمترکاقت یل نیطغتگجان ش یان زنگکه دولت اتابکیاز خود ن شدکیت  ،ل 

  ق497 ه از ســالک یومتکح رو،ازاینان بود. یزنگ یطلبنها حفظ بقاي خود در برابر توســعهآتنها تالش 
شام مطرح بود يغاز عنوانبه سال  ،و جهادگر در  سمت  كاکانف فقط موجب ق523از  شامات به دو ق

صر و عمل يبرا یان زنگکه اتابک شدمانع از آن  یو حت گردید یو جنوب یشمال ، از یات نظامیحفظ م
  .)366، ص1381 باسورث، جنوب شام اقدام نمایند (ر.ك:

  ان حلبيارتق .و

ان از یبیدر جنگ با صل یدرخشان ةپروند ی،با وجود اختالفات داخل ـ مانکسو  يلغازیا ـ ارتقفرزندان 
شته يخود برجا شاهش از فوت یپ رو،ازاینند. اگذا ضوانبن سلطان سانی، تنها ر مردم  ندستتوانمیه ک ک

صل ست  صرف ا »انیارتق«د نان نجات دهیبیحلب را از د شهر یبودند. در آغاز ت ستبهن  در  يلغازیا د
شد. پ ق،511سال  صود مردم حلب برآورده  سال يلغازیا يروزیمق ، 1، جق1425عدیم، ابنق(512در 

ـــت قوا384ص ن یان به حلب گذشـــته از ایاز اطراف حلب براند. اما ورود ارتق یبیصـــل ي) توانس
ال س هفتآن فقط  حاکم. چهار گردیدشام  یاسیتر شدن اوضاع سآشفته ی، موجبمقطع يهايروزیپ

 ،راه نیموصل پرداختند و در ا حکّامشام و  ير امرایش با ساکشاکز به ین یومت نمودند و در مقاطعکح
  .)204، ص1، جق1417، یعجمگردان نبودند (ابنیبیان نیز روياز مصالحه با صل یحت

  منقذ در شيزربنيومت كح .ز

خود را  یاسیرا در دست داشتند و روابط س »زریش«م کمستح ق، قلعۀ474زر از سال یمان عرب شکحا
شندین خصومت را با همسایمترکه کنمودند یبرقرار م ياگونهبه شته با ومت کاما وجود ح ؛گان خود دا

سرزم فقط موجبن قلعه یدر ا یمحل شام م كملو ینیانقطاع  س »منقذبنی«شد. یقدرتمندتر  است یطبق 
د یهدت یاسـالم هايحکومت يه از سـوک خطر،ان پرداختند و هنگام یبیبا صـل ییارویمتر به روک ،خود

  ردند.کیدا میش پیگرا یحیمس يبه سمت قوا ،شدندیم
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  موصل حّكام .ح

شام در نزدیترمهم شهر  شهر یره، حلب بود. ایجز یکین  سرزمراب عنوانبهن  شمال عراق با  يهانیط 
  انین منطقه با فاطمیبر ســر ا يادیزانس مدت زیداشــت. دولت ب يادیز يت راهبردیشــام اهم ۀمنطق

ن یان به اید راه ســلجوقیگرد ، موجبن منطقهیان در ایرقابت با ســلجوق ،ش داشــت و ســرانجامکشــاک
  ن بازگردد.یسرزم

س مؤثر هاياز قدرت یکی ،تتشره پس از مرگ یموصل و جز هايحکومت سیدر مبادالت   شام یا
شفتۀ سبببودند. به ضاي آ سیس ف ص يدخالت قوا ضعف غالب امراي این منطقه، زمینۀ و یا ل و مو

ال ن شهر از سیموصل افتاد حلب بود. ا حکّام دستبهه کن شهر شام یو اول گردیدره در شام فراهم یجز
 ین زنگیعمادالد ق،521در ســال  .)623، ص10، جم1965 ر،یاثق در دســت حکّام حلب بود (ابن518

ین شام در سرزم ق،569شام را تصرف نمود و از آن زمان تا سال  یره، مناطق شمالیپس از تصرف جز
، شام نبود یره محدود به مناطق شمالیم جزاکنفوذ ح .)402، ص11، ج(همانتصرف اتابکان زنگی بود 

  ،یقالنســناب( دندکر یشــکرکز لشــیبه دمشــق ن یحت نیالتونتگبن مودودچون هم يمندبلکه افراد قدرت
س رو،ازاین .)298، ص1983 سبات  سیمنا س یا ضاع  سیشام بدون توجه به او ت. سیر نسّ یره میجز یا
شفتگ صیآ ستق حکّامب هاي این منطقه در عزل و ن صورت م ستقیغ م ویبه  شام هاحکومتم بر یرم ي 

سال یثتأ ست. از  شته ا سال  ق518ر دا سال یومت فرمانرواکحلب جزو ح ق،520تا  صل بود. از  ان مو
شــام و  یه تمامکبود  یان زنگکومت اتابکجزو ح ،واضــح امالًکهم به صــورت  ق569تا ســال  ق521
 ار داشتند.یره را در اختیجز

  يان زنگكاتاب ط.

ــیامفرزند  ین زنگیعمادالد ــنقرمیر قس ــال کبود  الدوله آق س ــت ق به48ه در س ــد  شتتدس ــته ش کش
صل،(ابن شد کدر  ،نیعمادالد ي،فرزند و .)56، ص1، ج1383 وا صل بزرگ  نار همرزمان پدرش در مو

هم در امور  ،ره آشنا شدیشام و جز ، هم به منطقۀموصل حکّاماد یز هايیشکرکت در لشکو از قِبَل شر
ست در توان ،انیدر دربار سلجوق يقو یاسیداران سل گروه طرفکیبا تش يد. ویدست گردرهیچ ینظام

ن ســردار یه اکیهنگام .)35تا، صاثیر، بیدســت گیرد (ابنموصــل و شــام را بهومت کح ق521ســال 
ان، یبیگر و صلیدیکمستمر با  هايشکشاکشام در اثر  هايحکومتد، ین خطه رسیومت اکتوانمند به ح

ومت کمزبور بپردازد. ح هايتبه حذف دول ،جیتدرتوانست به نیعمادالد رو،ازاینف شده بودند. یتضع
به  يو ومتکح ،ه بدون تنشکده بود یزان ثبات رسیبه آن م ،ن زمانیافت و در ایسال ادامه  بیست يو

۸۴     ،۱۳۹۳اول، بهار و تابستان  شمارهيازدهم،  سال  

ن ینورالد، نیالدفیســ کوچکبرادر  ،ن مدتیدر ا .)85منتقل گردد (همان، ص نیالدفیســفرزندش 
پس  .)152 ، ص1، ج1383 واصل،ت داشت (ابنحکومت شام را در دس ت برادرش،یتحت تابع ،يغاز

  ر،یاثجزیره و شام را در دست بگیرد (ابنومت کتوانست ح ین محمود زنگینورالد، نیالدفیساز مرگ 
ـــام بود هايحکومتر حذف کدر ف ،و همچون پدرشا .)139، ص11، جم1965   ،ن زمانیاما در ا ،ش

ان یبیا صلب نیالدنور ها متعلق بهتقابل بیشتر رو،ازاین ند.بود حکومتمسلمان شام تنها سه  هايحکومت
 حکمران ه توانســت تنهاکنیقدرت خود را در شــمال و جنوب شــام گســترش داد تا ا ،جیتدرو بها .بود

  .)82، ص1، جم1994 شداد،مسلمان منطقه باشد (ابن

  يخالفت فاطم ك.

سال  یخالفت فاطم صورت  ق358از  سی به  سیا صه  شد (ابنفعال وارد عر ، 8، جم1965ر، یاثشام 
ــام با تعارض با دو حیورود فاطم .)591ص ــلجوقیومت بکان به ش د ورو ان همراه بود. اما بایزانس و س
شام، رقیبیصل سیفاطم يد برایجد یبیان به  ست منطقه به وجود آمد. فاطمیان در  سیا ال اول ان در چند 

صل شت زمان ،ندینمودند با آنها مقابله نما یسع ،انیبیتهاجم  صل ،اما با گذ ازماندگان ان و بیبیشام را به 
شتند. اما اهمیسلجوق صر از لحاظ راهبردیان واگذا صاد يت م شد  يو اقت شام  هايحکومتموجب 

ان کان با اتابیبیدر اثر رقابت صل ز اساساًین یهمواره به آن چشم طمع داشته باشند و سقوط خالفت فاطم
  بر سر مصر رخ داد. یزنگ

گیرد، تنها به ذکر نبرد را دربر می 99رو، این بازة زمانی شود، اما ازآناشاره می هادن نبریادر ادامه به 
سال آنها به صار اکتفا مینبردها و  سال  هکیدر انطا انیسیاغیر یامان بر یبیصل يروزیپشود: اخت ق 491در 

همان، ان (یبیم موصل از صلکحا ربوقاک يبه رهبر یست سپاه متحد اسالمکش؛ )272، ص10همان، ج(
فتح  ؛)220، صم1983 ،یقالنســـن(اب 491ان در ســـال یبیصـــل رب نعمانبن معرة پیروزي ؛)277 ص

 ی،ر فاطمیوز ،افضلست سپاه کش ؛)222صلیبیان و شکست فاطمیان (همان، ص دستبهالمقدس تیب
شت يروزیپ ؛)287، ص10، جم1965 ر،یاثالمقدس (ابنبیتبازپس گرفتن  يبرا شمند بر یام نکیگم ر دان

 ق494در سـال  نیبغدوبا  دقاقو نبرد  افایبا  يندفرکنبرد  ؛)300 همان، ص( ق493ان در سـال یبیصـل
م کحا ،رمشکجتحت تســلط  یره از نواحیدر جز »ســروج«تصــرف  ؛)225، صم1983 ،یقالنســ(ابن

سال یبیصل دستبهره یموصل و جز صرف  ؛)224ص، (همان ق494ان در  تحت  یاز نواح »هیساریق«ت
 ؛)325، 10، جم1965 ر،یاث(ابن ق494دســت صــلیبیان در رجب ســال بهم حلب کحا رضــوانتســلط 
مانان تلفات زیادي مسل ،ن نبردیدر ا که انیبیصل دستبه ق495در طرابلس در سال  »عماربنی« ةمحاصر
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اي و تصرف روستاه ق495در سال  لیصنجحمص توسط  ةمحاصر ؛)344، ص(همانرا متحمل شدند 
صلیبیان (هماناطرافش به ست  صر ؛)د سط  »اکع« یشهر فاطم ةمحا سلمانان بر يروزیپ و قمصتو  م
صل سال  یبیناوگان  صل یسپاه فاطم يروزیپ ؛)346، ص(همان ق495در    لیبودو یدهان به فرمانیبیبر 

طرابلس  ةمحاصر ؛)364، ص(همان یبیبر سپاه صل افضلفرزند  يبه رهبر یسپاه فاطم يروزیپ ؛(همان)
صلعمار بهبنیو  شاه  ست پاد سال تیب یبید شت جهین نبرد نتیا ق.496المقدس در  اي براي طرفین ندا

متعلق  هان شهریدند. اکررا غارت  »جعبر«و  »هرقّ« يان شهرهایبیصل ق،497در سال  .)367، ص(همان
، (همان رده بودکافت یدر یشاه سلجوقکملاز  ق477ه در سال کبود  المقلّدبن بدرانبن مالکبن سالمبه 

ــالیدر هم .)369ص ــقمان ،ن س ــدند (ابنا ي، امرارمشکجو  س ــلیبیان پیروز ش ــرتقی، بر ص   ،یقالنس
مانان مسل ،ن جنگیه در اکارو شد یم حلب روکحا رضوانبا  يرکطن ق498در سال  .)232، صم1983

ان یبیم به نبرد صلکمترا یبا سپاه یالمعالشرف  ،ن سالیدر هم .)240صشکست سختی خوردند (همان،
 المقدس در ســـالتیم بکبا حا نیطغتگ). نبرد دوطرف از این نبرد ســـودي نبردند (همانه کا رفت کع

از توابع  »هیافام«تصـــرف دژ  ؛)400، ص10، جم1965 ر،یاثن(اب دیان انجامیدمشـــق يروزیه به پک ،499
ه کن سـال یان در ایبیصـل دسـتبهسـوم طرابلس  ؛ محاصـرة)409ص ،ان (همانیبیصـل دسـتبه حلب

  ق502در سال  ؛ و)413، ص(همانر نداشت، جز آنکه طرابلس تضعیف شد بدر طرفدو يبرا ياجهینت
ضوان صل جاول«م که حایعل يرکتنبا  ر شد. در ا »یمو شدن نبردیمتحد  صلیبی انطاکیه پیروز    ، حاکم 
سالیدر ا .)464، ص(همان سر  نیدیبغوبا  نیطغتگ ،ن  سکبه نبرد پرداخت  »عرقه«بر  یروز لمانان په م

ساین جنگ بودند (ابن شهر را از یا ،عیسر یان در اقدامیبیصل .)260، صم1983 ،یقالن  پس نیطغتگن 
شکست دادند (همان ،گرفته سال  .)سپاه دمشق را  عمار بنیروت را از یان طرابلس و بیبیصل ق503در 

ن ین دومیا .)264، ص(همانرا نیز متصــرف شــدند » جبیل«و » بانیاس« يشــهرها ،آن یو در پ گرفتند،
 ان منقرض شد.یبیصل دستبهه کبود  یومت مسلمانکح

مایند کومت فاطمیان بود، تسخیر نه تحت حرا کدا یص يان توانستند شهر بندریبیصل ق504در سال 
از  »زردنا«و  »اثارب«ه موفق به فتح کیصـــحاب انطا ،ن ســـالیدر هم ).479، ص10، جم1965ر، یاث(ابن

شد سالمیروا .)482، ص(همان توابع حلب  صلیبیان در منطقۀن یفتوحات ا یات ا  سال را اوج قدرت 
  اند.شام دانسته

سال  سپاه  ق505در  شی  شکرک سلجوقیل شر و حلب رخ داد که به محمد   سبببه رها، تل با
). محاصرة 486دنبال نداشت (همان، صبه ايهاي محلی، این لشکرکشی نتیجهکارشکنی حکومت

۸۶     ،۱۳۹۳اول، بهار و تابستان  شمارهيازدهم،  سال  

دست صلیبیان نیز در این سال رخ داد که مقاومت مردمی مانع سقوط شهر شد. این شهر در صور به
، حاکم موصــل، به رها حمله کرد که مودود ق506). در ســال 488تابعیت فاطمیان بود (همان، ص

حوالی دمشق  بغودین). در همین سال، 492این حمله را پیروزمندانه دفع نمود (همان، ص جوسلین
امیر و  ارتقبن ایل غازيبا  مودودبین حاکم موصل  ق507). در سال 495را غارت کرد (همان، ص

المقدس رویارو شــوند. در این نبرد، که و حاکم بیت جوســلیناتحادي برقرار شــد تا با  طغتگین
آق سنقر حاکم جدید موصل،  ق508ل حوالی طبریه رخ داد، مسلمانان پیروز شدند (همان). در سا

لشکري  ق509). در سال 502اي عایدش نشد (همان، ص، رها را محاصره نمود، ولی نتیجهبرسقی
سوي  شد که در نتیجۀ عدم  ایلغازي طغتگینبراي مقابله با  سلطان محماز  شام  صلیبیان راهی  و 

). در این ســال، 511همکاري حکومت شــام، این لشــکر شــکســت خورد و بازگشــت (همان، ص
صلیبیان بازپس گرفت (همان، ص» رفینه« طغتگین سال 512را از  ستا ق511). در  هاي صلیبیان رو
بوري با  سال نبردهاي آل ق512). سال 532را غارت کردند و بازگشتند (همان، ص» حماه«اطراف 

سال، آل ست خوردند (همان، ص صلیبیان بود. در اولین نبرد این  شک صلیبیان  ) و 543بوري از 
سال، 544صلیبیان پس از آن اطراف حوران را غارت کردند (همان، ص بن میز ایلغازي). در همین 

، م1985قالنسی، ابن، که در این زمان حاکم حلب بود، شکست سختی بر صلیبیان وارد کرد (ارتق
به اعراب ربیعه در شمال شام حمله برد و از آنها شکست خورد  جوسلین ق513). در سال 318ص
ـــال 556، ص10، جم1965اثیر، (ابن ـــت در  بهرامبن بلک ق515). در س حاکم حلب بود و توانس

شود (همان، ص صرة رها کامیاب  سال 593محا ستفاده از کشاکش ق517). در  داخلی  صلیبیان با ا
ستند قلعۀ  سخیر کنند (همان، ص» اثارب«حلب، توان سال  بهرامبن بلک). 610را ت قلعۀ  ق518در 

آمدند، شکست داد (همان، را محاصره نمود و سپاه صلیبی را، که به کمک مدافعان قلعه می» منبج«
صور از کف خلفاي فاطمی رفت و به619ص شهر  سال،  صلیبیان افتاد (هم). در همین  ست  ، اند
شد و آن را از » کفر طاب«راهی  ق519حاکم موصل و جزیره در سال  آق سنقر برسقی). 620ص

جویانه، بر ) اما صــلیبیان پس از این فتح، در اقدامی تالفی628صــلیبیان بازپس گرفت (همان، ص
سال  ساختند (همان). در  سپاه وي را منهزم  شق راهی  ق520وي حمله برده،  صد دم صلیبیان به ق

صلیبی را  طغتگینمین سرز سپاه  شدت مقاومت کردند و  شقیان به  شدند. در این رویارویی، دم
). از اقدامات دیگر صــلیبیان در این ســال، تصــرف رفینه از توابع 639متواري ســاختند (همان، ص

، که از توابع فاطمیان بود »وادي موســی«المقدس به پادشــاه بیت بغودیندمشــق بود (همان). حملۀ 
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هاي انطاکیه، نشــیناتحاد صــلیبی متشــکل از کنت ق523) در ســال 347، ص م1985نســی،قال(ابن
المقدس دمشــق را محاصــره نمود که از مردم دمشــق شــکســت خوردند طرابلس و پادشــاهی بیت

روي  ق524با صلیبیان در سال  عمادالدین زنگی). اولین رویارویی 657، ص10، جم1965اثیر، (ابن
تا، ، بیاثیردر اطراف حلب، شکست سختی بر صلیبیان وارد نمود (ابن مادالدینعداد. در این نبرد، 

ـــلیبیان بازپس گرفت (همان، ص عمادالدین). پس از این نبرد، 39ص ).  40قلعۀ اثارب را نیز از ص
ـــلیبیان آنجا باجی معین » حارم«ها، به قلعۀ در ادامۀ این پیروزي عمادالدین نیز هجوم برد و بر ص
نبردي روي داد که غلبه از آن  الدین بوريشــمسبین صــلیبیان و  ق527ن). در ســال نمود (هما

ــلمانان بود (ابن ــی،مس ــال، 375، صم1985 قالنس ــوار). در همین س در  عمادالدینحاکم  ،امیر اس
ـــلیبیان در اطراف حلب را دفع نمود (ابن ،حلب ). در همین 685، ص10، جم1965 اثیر،حملۀ ص

شین طرابلس حمله بردند و غارتسال، جمعی از ترکمانان جزیره به کنت ، 11ها کردند (همان، جن
سوار). 7ص سپاه  امیر ا ست  شر حمله نمود و توان سال به تل با براي تأمین امنیت حلب، در این 

ه و عکا را غارت طبری الملوك بوريشمس ق528). در سال 8صلیبیان را شکست دهد (همان، ص
سی،نمود (ابن شام حمله 385، صم1985 قالن صلیبیان  شمند حاکم ملطیه به  سال، دان ). در همین 
ند (ابنبرد و عده ـــا ـــد با تهاجمنظر می). به17، ص11، جم1965 اثیر،اي را به قتل رس هاي رس
و از این ، جمعیت صـلیبیان رو به کاهش گذاشـت و همین موجب تضـعیف آنها گردید عمادالدین

  پس، هر گروه از مسلمانان منطقه به تاخت و تاز در میان صلیبیان پرداخت.
سال  سوار ق530در  سال 40حمله برد و غارت زیادي نمود (همان، ص» الذقیه«به  امیر ا  ق531). در 
ــق، به طرابلس حمله نمود و آنجا را غارت کرد (همان، صامیر بزاوش ــپاه دمش ). در همین 50، فرمانده س

ــ ــلیبیان بازپس گرفت (همان، صعمادالدین کفر طابال، س ــال 51، معره و بعرین را از ص  ق532). در س
). 55تا، صر، بیاثیاي براي آنها دربر نداشت (ابنبیزانس به همراهی صلیبیان به شیزر حمله کردند که نتیجه

 اثیر،را غارت کردند (ابن ـ  از توابع حکومت دمشق بر ساحل مدیترانهـ  »بانیاس« ،صلیبیان ق533در سال 
، کنت انطاکیه توانســـت بانیاس را تصـــرف کند (همان، ق534). ســـال بعد، یعنی 72، ص11، جم1965

صــلیبیان به عســقالن حمله بردند که ســربازان فاطمی این حمله را دفع نمودند  ق535). در ســال 75ص
در حلب به سرزمین صلیبیان حمله برد و  اتابک زنگیسپاه  536). در سال 429، صم1985 قالنسی،(ابن

ها و تعدادي از قلعه عمادالدین ق538). در ســال 90، ص11، جم1965اثیر، در آن به غارت پرداخت (ابن
سلینشهرهاي  صرف نمود (همان، ص جو شام و دیار بکر را ت شمال  سال 94در  عمادالدین  ق539). در 

۸۸     ،۱۳۹۳اول، بهار و تابستان  شمارهيازدهم،  سال  

تصرف نماید  نشین جزیره رااز بین ببرد و مناطق صلیبی نشین صلیبی را در رهاتوانست اولین کنت زنگی
مود بود، تصرف ن جوسلینهاي را نیز، که از قلعه» بیره« ،عمادالدین). پس از این فتح، 96تا، صاثیر، بی(ابن

گیري رها را داشــت که با قصــد بازپس 541در ســال  جوســلین، عمادالدین). پس از مرگ 70(همان، ص
یک ســـال بعد  نورالدین محمود). 86این امر میســـر نشـــد (همان، ص محمود زنگیالدین نورمقاومت 
هاي جنگ صلیبی دوم ). شوالیه173، ص1، جم1997 شامه،را به تصرف خود درآورد (ابی» ارتاح«توانست 
سال  ). 463، صم1985 قالنسی،از آن مسلمانان بود (ابن پیروزي،دمشق را محاصره کردند که  ق543در 
ــال، در همان  ــت  الدین محمودنورس ــرف نماید (همان، ص» عریمه«توانس پس از  الدیننور). 467را تص
ــرف خود درآورد (ابن» یغري«عریمه،  ــال 134، ص11، جم1965 اثیر،را به تص نبردي بین  ق544). در س

ــلمانان پیروز نورالدین محمود زنگی ــد و مس ــته ش  و کنت انطاکیه روي داد که طی آن، کنت انطاکیه کش
 ، درتوانســت قلعۀ افامیه الدین محمود زنگینور). در همین ســال، 204، صم1997شــامه،گردیدند (ابی

صرف نماید (ابن حماة ینزدیک سال 100تا، صاثیر، بیرا ت سلین ق546). در  ست در غافل جو گیري توان
). چندي بعد، در همین ســال 101تاخته، لشــکر وي را منهزم ســازد (همان، ص نورالدینشــبانه بر ســپاه 

در نبردي  ق547). در ســال 102را اســیر کند (همان، ص جوســلینتوانســت با کمک ترکمانان  الدیننور
 ق548). صــلیبیان در ســال 164، ص11، جم1965 اثیر،صــلیبیان را در دلوك شــکســت داد (ابن الدیننور

سقالن ستند ع سخیر نمایند (همان، ص توان سال 189را از فاطمیان گرفته، ت  الدین محمودنور ق549). در 
صرف خود درآورد (همان، ص شر را به ت سال 199تل با صرة  الدین محمودنور ق551) در  » حارم«با محا

ز تعدادي ا ق556). در سـال 208صـلیبیان را وادار کرد تا نیمی از خراج حارم را به وي بدهند (همان، ص
 ق557). در ســال 280کمین کرده، آنها را کشــتند (همان، ص الدیننورهاي صــلیبیان بر ســر راه فرســتاده

صلیبیان نیز یاراي  الدیننور ست و  صرة آن طرفی نب صره گرفت، اما این بار از محا حارم را دوباره در محا
، از »حصن االکراد«هنگام حمله به  دینالنور ق558). در سال 116تا، صاثیر، بیمقابله با وي را نیافتند (ابن

ست خورد (همان، ص  شک سال 119صلیبیان  صرف  الدیننور ق559). در  ست حارم را ت سرانجام توان
، 11، جم1965 اثیر،فتح شـــد (ابن الدیننوردســـت نیز به» بانیاس«). پس از حارم 123نماید (همان، ص

). در 131تا، صاثیر، بیابنفتح گردید ( ن محمودنورالدیدســت نیز به» منیطره« ق561). در ســال 305ص
ا را حمله برد و آنه» عریمه«و » صــافیثا«با اســتفاده از غفلت صــلیبیان در مصــر، به  الدیننور ق562ســال 

شد (ابن صرف  سال 327، ص11، جم1965اثیر،مت ست  الدیننور ق565). در  براي رهایی نیروهایش از د
را محاصره نمود و تعدادي از شهرهاي صلیبیان را » کرك«ار دادن صلیبیان، صلیبیان در مصر و در تنگنا قر
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هاي صــلیبی برخورد اي از شــوالیهبه دســته ایلغازىبن الیاس). در همان ســال، 353تاراج کرد (همان، ص
شهرهاي آنها را  الدیننورسبب نقض عهد صلیبیان، به ق567نمود و آنها را منهزم ساخت (همان). در سال 

سال 374تاراج نمود (همان، ص شق تاختند که  ق568). در  صد غارت حوران به اطراف دم صلیبیان به ق
  ).386ناکام بازگشتند (همان، ص نورالدینپس از رویارویی با سپاه 

 نبردها: خالصۀ
 ؛انیبیصل يبرا يروزیپ 5 ،نبرد 5ان حلب: از مجموع یسلجوق .الف
  ؛مسلمانان يبرا يروزیپ 1ان و یبیصل يبرا يروزیپ1 ،نبرد 2از مجموع ان دمشق: یسلجوق .ب
ومت کن رفتن حیان و از بیبیصـــل يبرا يروزیپ 2 ،نبرد 2ه: از مجموع کیدر انطا انیســـیاغیر یام .ج

  ؛ان در شامیسیاغی
  ؛مسلمانان يبرا يروزیپ 8ان و یبیصل يبرا يروزیپ 7 ،نبرد 15: از مجموع يآل بور .د
  ؛مسلمانان يبرا يروزیپ 3ان و یبیصل يبرا يروزیپ 1 ،نبرد 4ان حلب: از مجموع یارتق . ه

  نتیجه؛نبرد بی 1پیروزي براي مسلمانان و  2پیروزي براي صلیبیان و  5نبرد،  8و. حکّام موصل: از مجموع 
  نتیجه؛ینبرد ب 1ان ویاز آن زنگ يروزیپ 28 و انیبیبا صل يروزیپ 3 ،نبرد 34: از مجموع یان زنگکاتاب .ز
  ؛مسلمانان يبرا يروزیپ 1 ،نبرد 1از مجموع  :منقذبنی .ح
ان یبیصل دستبهن سلسله یا ؛جهینتیبنبرد  2ان و یبیصل يبرا يروزیپ 4 ،نبرد 6عمار: از مجموع بنی .ط

  .ن رفتندیاز ب
  ؛جهینتینبرد ب 1مسلمانان و  يبرا يروزیپ 5ان و یبیصل يبرا يروزیپ 7 ،نبرد 13ان: از مجموع یفاطم ي.

پیروزي براي  5پیروزي براي صــلیبیان و  2نبرد،  7هاي غیرشــامی و قبایل: از مجموع ك. حکومت
  مسلمانان.

  يبيصل هايمسلمانان در جنگ هاييروزيتعداد پ
جویان ). جنگ220، صم1983قالنســی،ق، وارد ســرزمین شــام شــدند (ابن491صــلیبیان از قریب ســال 

 37بار با مســـلمانان رویارویی نظامی پیدا کردند. از این تعداد،  97ق،  569ی از این زمان تا ســـال اروپای
ها دنتیجه بود. توجه به روند نبرنبرد نیز بی 5پیروزي نسیب مسلمانان شد و  55پیروزي از آن صلیبیان بود. 

ا ها از آن صــلیبیان بود و بينشــانگر آن اســت که در ابتداي ورود صــلیبیان به جهان اســالم، غالب پیروز
  اند.هاي دوطرف برابر شد و سپس مسلمانان غالباً در نبردها پیروز شدهتدریج، پیروزيگذشت زمان، به

۹۰     ،۱۳۹۳اول، بهار و تابستان  شمارهيازدهم،  سال  

  د:یآیم دستبه نتیجهن ینبردها ا ۀسال 5 يهايبنددر دسته
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ق569تا  490): نبردهاي مسلمانان و صلیبیان از سال 2جدول (
  

 
 
 
 
 
 
 
  

  ق569تا  490): نبردهاي مسلمانان و صلیبیان از سال 1نمودار (
 ابل،مق. درگذاشتاهش کان رو به یبیصل يروزیبا گذشت زمان، تعداد پ شود،میه مالحظه ک گونههمان

  .داشت ير صعودیمسلمانان س يروزیپ
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  هاحكومتها با تعداد يروزينسبت پ
اسالم، هفت قدرت فعال سیاسی در منطقۀ شام حضور داشت. این تشتت در ابتداي ورود صلیبیان به جهان 

ـلمانان نتوانند واکنشـی به موقع از خود در مقابل و پراکندگی قدرت بین دولت هاي محلی موجب گردید مس
تدریج، هرقدر از هاي زیادي شــدند. بههاي اولیه، متحمل شــکســتصــلیبیان انجام دهند. درنتیجه، در جنگ

شد، تعداد پیروزيهاي محلی و کوچکتتعداد حکوم سته  شتر گردید. اینتر منطقه کا سلمانان نیز بی  هاي م
تر موجب افزایش و تمرکز قدرت در دســـت حاکمان هاي کوچکامر به آن ســـبب بود که حذف دولت

شام می سلمان  شام با تعداد پیروزياي معکوس بین تعداد حکومتتوان رابطهشد. بنابراین، میم هاي هاي 
ري از هاي مسلمان منطقه کمتر بود پیروزي بیشتسان، هرقدر حکومتمسلمانان در برابر صلیبیان یافت. بدین

سلمانان می ستقیم بین تعداد حکومتگردید و رابطهآن م صلیبیان وجود دارد. اي م سلمانان و کامیابی  هاي م
  نیز بیشتر بود.روي، هرقدر حکومت مسلمان شام بیشتر بود پیروزي صلیبیان بدین

  
  
  
  
  
  
  
  

  ق569تا  490هاي هاي آنها در سالشام با تعداد پیروزيو مانان لهاي مس): مقایسۀ تعداد حکومت3نمودار (

۹۲     ،۱۳۹۳اول، بهار و تابستان  شمارهيازدهم،  سال  

 ق،521در سال  »یان زنگکاتاب«ار آمدن ک يرو ۀ، در آستانشودمیمشاهده  )3( ه در نمودارک گونههمان
بر  یسـالما يقوا ی،ان زنگکومت اتابکل حکیشـد و با تشـدار یان توازن قوا پدیبین مسـلمانان و صـلیب

س يقوا س یکی. کرددا یپ يبرتر یحیم ستیاز  ر تکوچک هايتحذف دول یزنگ نیعمادالدمهم  هايا
رســـید مســـلمانان به اوج خود  هاييروزیز پین يو ةآن بود. در دور یدر پ ،ت تمامیبا جد يه وکبود 

سال سق 541تا  521 يها( ست حذف ی).  سط فرزندان  یمحل هايتدولا ن یالدفیس، نیعمادالدتو
سرانجامک ییتا جا گردید،ز دنبال ین ین محمود زنگینورالدو  يغاز شام اتاب ،ه  سلمان  ان کتنها دولت م
اب یامک کیاند يدر نبردها نیعمادالدپس از  هایبیه صـــلکبه بعد). با وجود آن 552(ســـال بود  یزنگ

ستند قدرت خود را ب یان زنگکاما اتاب شدند، ومت کدر اواخر ح عالوه بر آن،ند. یل نمایآنها تحم رتوان
سیزانس نیب ،نینورالد سیز فعاالنه به دخالت در امور  وازن جاد تین امر موجب ایپرداخت و ایشام م یا
ــالم هايتن دولیقوا ب ــ و یاس ــل يبرا یقین امر توفیا یول ،دیگردمی یحیمس درت ان در برابر قیبیص
  اورد.یز شام به وجود نکمتمر

  يريگجهينت
مان و کو تر یل سلجوقیدارد. حضور قبا يادیز یاسیس یندگکت پرایظرف یی،ایشام به علل جغراف ۀمنطق

افزود. میمنطقه  یاسیس بر تشتت و تفرقۀآن  يهاو متخاصم در بخش ومت فرماندهان معارضکز حین
سیس رهاورد این تفرقۀ ضعیا سلمان يف قوای، ت شام بود م سان ایبیصل يه فتوحات را براکان در  ن آ

  رد وکف یمســـلمانان منطقه را تضـــع هايحکومت ،انیبیو جنگ با صـــل یداخل يهانمود. جنگمی
ــع ،جیتدربه ــد و منطقه از ت هاترفیمنجر به حذف ض ــید. طبق مطالعۀحکومتثر کش  ها به وحدت رس

ــال ــمار وقاس ــل هاييروزیتعداد پ ،عیش ــالان در یبیص ــتین حمالت آس  يروزیادتر از پینها زهاي نخس
شت زمان سلمانان بود و با گذ سالم هايحکومتاز تعداد  هرقدر ،م شدکشام  یا سته   هاييروزیپ ،ا

نان افزون طۀمی رو،ازاینافت. یاهش کان یبیصـــل هاييروزیپ ،سکده و بعیگرد ترمســـلما  توان راب
 ۀابطن ریا يدارهاي آنها یافت. دلیل معنايروزیمسلمان شام با تعداد پ هايحکومتتعداد  میان یوسکمع
منطقه انســجام  يو اقتصــاد ینظام يمتر شــود قواک هاحکومتتعداد  قدره هرکن اســت آز یوس نکمع
حدت و است.اراتر ک ،مقابله با دشمن يو برا شودنمیف یتضع یداخل هاييریو در درگ دارد يشتریب

  .برتري دارد یاسیز بر تشتت سیبر دشمن ندر برا یاسیس یۀرو
   



   ۹۳ هاي صليبيدر جنگ مسلمانان يروزيزان پيشام با م هايحكومتنسبت تعداد  يبررس

 

  منابع
 ،قاهره ،ماتیق عبدالقادر احمد طلیحقت ،التاریخ الباهر فی الدولۀ االتابکیۀ بالموصــل ،تا، بیمحمدبن ی، علاثیرابن

 .ثۀیتب الحدکدارال

 .دارصادر بیروت، ،التاریخ فی الکاملم، 1965ـــــ ، 

سن ،شدادابن سفدین بهاءال أبوالمحا صلییو سدي المو سفیۀ ،م1994، بن رافع األ سن الیو سلطانیۀ والمحا   النوادر ال
 .الخانجی مکتبۀ، قاهره، الدین الشیالجمال قیحقت ،)الدین األیوبیسیرة صالح(

صد ق،1412، عبدالمؤمن الدین ، صــفىيعبدالحق بغدادابن سماء على االطالع مرا بیروت، دار  ،البقاع و االمکنۀ ا
 ل.یالج

 ، حلب، دارالقلم.حلب تاریخ فى الذهب کنوز ق،1417، میعجمى، احمدبن ابراهابن

 .الفکردارجا، ، بیسهیل زکار قیحقت ،بغیۀ الطلب فی تاریخ حلب ،تا، بیبن أحمد العقیلیعمر ،عدیمابن

 .لعلمیۀالکتب ادار، بیروت، خلیل المنصورق یتحق ،زبدة الحلب فی تاریخ حلب ،م1996ـــــ ، 

 ر.کالفحقیق علی شیري، بیروت، دار، تتاریخ مدینۀ دمشق ق،1415، بن حسنعساکر، ابوالقاسم علىابن

 ق األرناؤوط،یحقت ،ذهب من اخبار فی الذهب شذرات م،1986، العکري احمدبن عبدالحی الدینشــهاب عماد،ابن
 .کثیرابن دار بیروت،

سیابن سدةحمز، قالن شق م،1983، التمیمی یعلىبن محمد أبوبن علیبن أ سیابن تاریخ دم شق(قالن ، )ذیل تاریخ دم
 .انحسّ دار ،دمشق ر،ق سهیل زکایحقت

  .یو فرهنگ ی، تهران، علمکیز اتابیترجمه پرو ،تاریخ ایوبیان، 1383بن سالم، الدینجمال، واصلابن
هیم تصحیح ابرا ،النوریه و صالحیهعیون الروضتین فی اخبار الدولتین  م،1997 ،ابی شامه، شهاب الدین عبدالرحمن

  .ۀلالرسا ۀسسؤبیروت، م الزیبق،
ــات و ی، قاهره، عالغرب و الشــرق بین العالقات الصــلیبیۀ الحروب م،2000، احمد عوض، محمد مونس ن للدراس

 .ۀیعو االجتما ۀینالبحوث االنسا

  .ۀیبالعر لنهضۀا دار روت،ی، بالباز العرینی دیترجمه س ،الحروب الصلیبیۀ ،تا، بیر، ارنستکبار
سورث، ادموند کلیفورد،  سله ،1381با سىسل شنا شمارى و تبار سالمى جدید راهنماى گاه ، ترجمه فریدون هاى ا

 .شناسى اسالم و ایراناى، تهران، مرکز باستانبدره

نگ اد فرهیبن ،، تهرانمترجم محمدحسین جلیلى ،تاریخ سلسله سلجوقى )،1356(2536 بن على،بندارى اصفهانى، فتح
 ران.یا

۹۴     ،۱۳۹۳اول، بهار و تابستان  شمارهيازدهم،  سال  

صلیبی ،1371الحریري، احمدبن علی،  سلمید یعل تحقیق ،تاریخ جنگهاي  صر هن، ترجمیار الم ، يهرطا يعبداهللا نا
 ارشاد. تهران، وزارت فرهنگ و

 صادر.وت، دار ریب ،البلدان معجم م،1995، ، یاقوتيبغداد حموى

 .یراث فرهنگیتهران، سازمان م، يمنزو ینقی، ترجمه علمعجم البلدان ،1380ـــــ ، 

 ۀلنهضروت، دار ای، بالسالطین فی المشرق العربی معالم دورهم السیاسی و الحضاري م،1994، شبارو، عصام محمد
 .ۀیبالعر

شهید فی مقاومه  م،2006، محمدصالبی، علی سالمی بقیادة نورالدین محمود ال شروع اال الدولۀ الزنکیۀ و نجاح الم
  .فۀروت، دارالمعری، بتغلغل الباطنی و الغزو الصلیبی

دراسات ، »م.1094 – 1086/ ه.ق487 – 479م الدوله آق سنقر یم قسکخ الحلب حیمنطقه تار« م،1988محمد،  ضامن،
  .210ـ  189، ص 30و  29 ، شالتاریخیۀ

  .ۀیبالعر لنهضۀا دار ،روتی، بمصر و الشام فی عصر االیوبیین والممالیک ،تا، بید عبدالفتاحیعاشور، سع
 ده فرهنگ و هنر و ارتباطات.ک، تهران، پژوهشتاریخ فشرده جنگهاي صلیبی ،1387، ، ستارعودي

  .القلمدار ،حلب ،نهر الذهب فی تاریخ حلب ،ق1419، بن حسین البالیکامل ،يالغز
  


