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عوامل مؤثر در رکود  
اسالمیتمّدن 

جنگهای صلیبی
هباروپاغربیممالکجمعیتافزایشراهاجنگاینعلتبرخی•

سرزمینهایکردنپیداصدددرجمعیتاینکهاندآوردهشمار

.بودندخوداقتصادیمبادالتبرایتازه

نآدرغربی،اروپایدرعلتهمینبهکههستندمدعیگروهاین•

پاپدعوتشرایطکهشدپیداوسیعیاجتماعیجنبشزمان،

کلرمونشهردر،۱۰٩۵نوامبر۲٧ق۴۶۸دررادوماوربانوس

.کردتسهیلالمقدس،بیتنجاتبرایفرانسه،

جنگهای صلیبی

ابییدستمنظوربهرادعوتاینپاپکهکردندمیتصورگروهی•

امانجشد،میتلقیویدوممیهنکهحواری،پطرسسرزمینبه

.استداده

توجهموردشدیداً)ع(مسیحعیسیمرقدزیارتزمانآندر•

شافزایآنکنندگانزیارتعدهسالههروبودغربیاروپایمردم

.یافتمی

جنگهای صلیبی
.دانندمیامپراتورانباپاپرقابتراجنگعلتبرخی•

ایناصلیعلتکهباورندبراینمورخانازبسیاریاما•
یایآسدرسلجوقیترکانپیشرفتازجلوگیریجنگها
جزیرهشبهبهآنانورودوقسطنطنیهسقوطوصغیر
.استبودهبالکان

سیاسیواجتماعیساختاردربایدراواقعیعلتاما•
تر،مهمهمهازوکردجووجستاروپاییکشورهای

ژهویبهاروپا،برایصلیبیجنگهایقرندوایننتایج
.بودفرانسه،برای

جنگهای صلیبی
شد،تقسیمغربیوشرقیبخشدوبهم۳٩۵سالدرروم•

ولمانآوفرانسهازبزرگیناحیهباایتالیاشاملغربیبخش

کلمتششرقیروموبودشمالیآفریقایازقسمتیواتریش

لکانباجزیرهشبهومصرفلسطین،سوریه،صغیر،آسیایاز

.شدمی

هسد)وسطاقرونتاریخآغازراتاریخایناروپاییمورخان•

.نهادندنام(میانههای
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جنگهای صلیبی
ایرهدازبزرگتربسیارجهانکهدریافتندغربیاروپایمردم•

رویاکتشافیسفرهایبهایعدهرو،اینازواستآناندید
.آوردند

ورسیدپرسودیوجدیدمراحلبهنیزبازرگانیوصنایع•
شد،عمومیفرهنگسطحرفتنباالموجبدانشافزایش
جنگهایازپسدورهنگاران،تاریخازبسیاریکه،چنان

کهداندانستهفرهنگینوآوریوتجددواقعیآغازراصلیبی
.رسیدخوداعالیحدبهشانزدهوپانزدهقرندر

جنگهای صلیبی

رتربصلیبیجنگهایابتدایدرکهنزدیکخاورتمدن•

هناروپاییانبرخورد،اولینازپسبود،اروپاتمدناز

درنآاخذبرافزونبلکهشدند،آشناتمدنآنباتنها

.کوشیدندنیزآنتکامل

جنگهای صلیبی
راسوریهم٩۶٩ق۳۵۸دربیزانسدولتنزدیک،خاوردر•

بازپسراسوریهسلجوقیانم۱۰۸۶ق۴٧٩دروکردتصرف

حلبودمشقامیرنشینهایوشدندمستقرآنجادروگرفتند

دستبهاورشلیم،م۱۰۸٧ق۴۸۰درو،برپاکردندآنجادررا

قرارهاترکاختیاردرنزدیکخاورترتیببدینوافتادترکان

.رفتندآنهاسلطهزیراعرابوگرفت

چگونگی شکل گیری جنگهای صلیبی
ریقطازبود،کلونیصومعهدرکههنگامیدوم،اوربانوسپاپ•

دانتوانستهسلجوقیترکانچگونهکهشدمطلعزائران
.کنندجدابیزانسدولتازراارمنیهاسرزمین

هببیزانسسپاهشکستازتریدهندهتکانخبرسپس•
.رسیداوبهمالزگرددرارسالنآلبدست

ــوژنشکــست• مالزگرددرا۰٧ااوت۱٩ق۴۶۴دردی
تاریخشکستهایبزرگترینازیکی(واندریاچهشمال)

.اروپاست

چگونگی شکل گیری جنگهای صلیبی
کلرموندراسقفهاانجمندهمینکه،ا۰٩۵نوامبر۲٧ق۴۸۸در•

لحمسبهرامسیحیانهمهدوماوربانوسشد،برگزارفرانسه

.کرددعوتمسلمانانمقابلدرمسیحیتازدفاعوشدن

راپاپدعوت«خداستخواستاین»جملهباهرسو،ازمردم•

عالمتکهخواستآنانازدوماوربانوسوکردنداجابت

.نمایندنصبخودجامهبرراقرمزصلیب
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چگونگی شکل گیری جنگهای صلیبی

وافئودالهشاهزادگان،وشدآغازگونهبدینصلیبیجنگ•

.درآمدندحرکتبهشرقسویبهعادیمردم

توانمیراکلرموندراسقفهاانجمندرصلیبیجنگهایفکر•

درهکنمود،مقایسهمقدونیاسکندرهلنیستیاندیشهبا

بهلشکرکشیبرایرایونانیانکورنت،کنگرهدرم،ق۳۳۶

.کردتهییجآسیا

چگونگی شکل گیری جنگهای صلیبی
بهانیااسپدرمسیحیانپیروزیدنبالهصلیبیجنگحقیقت،در•

بامبارزهبهکهفرانسهجنوباشرافازگذشتهو،آمدشمار
تتوانسمیدوماوربانوسبودند،کردهعادتاسپانیامسلمانان

ازکهبودندماجراجویانیکهباشدسیسیلنورماندهایبهمتکی
.بودندمستقرشدهایتالیاجنوبدرپیشصدسال

ربکهبودندآنهاصلیبیجنگهایپیشگاموآغازگرواقع،در•
زپیروداشتنددستدرراایتالیاجنوبکهاعراب،وبیزانسها
.شدند

الرموپازرااعرابآخرینروبرگیسکارکهبودزمانینیزآنپایان•
.راندبیرون

چگونگی شکل گیری جنگهای صلیبی
لرمیتیرپیهایموعظهاثردرمسیحیانمیان،ایندر•

ایجنگهسخنرانوواعظترینسرشناس،(منزوییرپی)

بههفرانسشمالدربریشهرازوشدندتحریکصلیبی،

ازراهطولدرودرآمدندحرکتبهقسطنطنیهسوی

.تندپیوسآنهابهمسیحیانگروهگروهاروپاییکشورهای

تحریکبهصلیبیجنگهایشدنورشعلهحال،هربه•

.شودمیمربوطدوماوربانوس

چگونگی شکل گیری جنگهای صلیبی
دستبهام۴۵۳ق۸۵۶سالدرقسطنطنیهفتحواقع،در•

سهبیفتد،اتفاقام۰۰۰ق۳٩اسالدربودنزدیککهعثمانیها،

.افتادتأخیربهنیموقرن

.بوددوماوربانوستحریکوفعالیتنتیجهوقایعاین•

بهود،بجنگهاایندرپاپمقامقائمحقیقتدرکهلرمیت،یرپی•

حتیطبقات،تمامازمرکبمسیحیانمختلفگروههایهمراه

ویسبهایمان،بیگناهکارانوولگردانودارسابقهجنایتکاران

.افتادندراهبهالمقدسبیت

م 1096-99/ق489-92نخستین جنگ صلیبی 
ریهاییوحشیگبرروشنیدلیلخودمسیحینگارانتاریخکتابهای•

.انددادهانجامصلیبیجنگهایدورهدرآنهاسپاهیانکهاست

وبودهآنشاهدخودراهبروبرتکهمارات،شهرداستانمثالً،•
.استکافیمطلبایناثباتبرایاستکردهنقل

پشتوهامیدانوهاکوچهمیاندرلشکرها»:نوشتهمزبورمورخ•
...نشانندفرومردمخونازراخودعطشتاکردندمیگردشبامها
عهقطقطعهراآنهاوکشتندمیراپیرانوجوانانوکودکاناینان
نکهایبرایوگذاشتندنمیزندهراانسانیهیچاساساًوکردندمی

میداربهریسمانیکباراتنچندهربکشندرامردمزودتر
.آویختند
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کردندمیپارهراهامردهشکم.بردندمییافتندمیهرچهآنها•

زرهبعالقهوطمعوحرصراستی.کنندپیداآنهامیانازطالکه
الشهازکهالمقدس،بیتهایکوچهدرخون!کندمیچهزیورو

.بودجاریرودچونبود،شدهانباشتهکشتگان

یکجمعیتهمهاینمیانحقیقت،در!سنگدلکوراناینازآه•

دستوربوهموندسپس!باشدمعتقدمسیحدینبهکهنبودهمنفر

د،حاضرکننبودندکردهجمعقصربرجدرکهرامردمیتمامداد

وانجوانوبزنندگردنرابیمارانوزنانپیران،داددستورگاهآن
.شدبفروراآنهاآنجادرکهکنندروانهانطاکیهبهرانیرومندان

م1096-99/ق489-92نخستین جنگ صلیبی 

صورتدسامبر،۱۲یکشنبه،روزدرعمومیعامقتلاین•

اینازنبودمقدورآنهاهمهکشتارروزیکدرچونوگرفت

فردابهرابقیهکشتار]مسیحیانیعنی[مانیروهایرو

.«رسانندقتلبهراماندهباقیدومروزدرتاکردندموکول

م1096-99/ق489-92نخستین جنگ صلیبی 

زمینمشرقمتحدانبدانیمکهنیستمشکلجنایتهااینبا•

.اندداشتهباوریچهوحشیمردمایندرباره

رکتحالمقدسبیتاشغالبرایاروپاازصلیبیهاکههنگامی•

سنگیگرولیرسید،مینفرمیلیونیکبهآنانشمارکردند،

اینداخلیاختالفاتوزدوخوردهاوبدرفتاریبیماری،و
میدبویافتهتشکیلدیگریانسانهایازاگرکه–جمعیت

یستبازبیشتر–درآوردپاازوکندتسخیررادنیاتوانست

.بودنگذاشتهباقیآنانازتنهزار

م1096-99/ق489-92نخستین جنگ صلیبی 

انترکدستازشهراینالمقدس،بیتبهصلیبیهاورودهنگام•

.شدمیادارهمصرسالطیندستبهوبودرفتهبیرون

وکردنداشغالراآنجا۱۰٩٩ژوئیه۱۵ق۴٩۲درصلیبینیروهای•

نمسلمیدومخلیفهرفتارخالفدرستشهرایندررفتارشان

.بودالمقدسبیتکردنآزادهنگام

م1096-99/ق489-92نخستین جنگ صلیبی 

کرلشکههنگامی»:نویسدمیلوپوی،شهرکشیشداجیل،رمون•

منظرهوبهتحالتگرفتراالمقدسبیتبارویوبرجما

.گرفتفراراعربمردمهولناکی

بودبالییترینکوچکاینتازهوشدمیجداتنازکهبودسرها•

دخوناچارآناندریدند،میشکمرابرخی:آمدمیسرشانبرکه

.کردندمیپرتاببیرونبهدیوارباالیازرا

م1096-99/ق489-92نخستین جنگ صلیبی 

هکبودآنیازپساینوسوزانیدندمیآتشدررابرخی•

.بودنددادهشکنجهزجرورااوزمانیمدت

ازتلهاییجزالمقدسبیتمیدانهایوهاکوچهمیاندر•

دشنمیدیدهچیزیمسلمانانبریدهپایودستوسرها

اینوبودایشانهایکشتهرویازتنهاعبورراهو

.«...رسیدمسلمانانبرکهبودمصیبتیازمختصری

م1096-99/ق489-92نخستین جنگ صلیبی 
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بهنیانجمونکردندبسندهکشتاراندازهاینبهصلیبیجنگجویان•

ازاعمرا،المقدسبیتمردمهمهگذاشتندقرارآندروآوردندوجود

هزارشصتروزهشتمدتدروبکشندمسیحی،ویهودیمسلمان،

نوزنانبهمیانایندروکردندنابودراآنانازتن همپیرانوکودکا

کشیعربدهومستیحالدرسرگرمی،برایسپسونکردندرحم

.زدندننگینیوزشتاقداماتبهدست

نتاشدسببمزبورانگیزدهشتجریان• ارخوداختالفاتمسلمانا

ینجبرانوتالفیبرایوگذارندکنار یتبوخیزندبپامصیبتا

.بگیرندپسصلیبیهاازراالمقدس

م1096-99/ق489-92نخستین جنگ صلیبی 
وبآدابهزودیافتند،استقرارالمقدسبیتدرکهکسانی•

کهایگونهبهگرفتند،خوسامانآنمردممحلیسنن

موکبدرکهمسیح،دینامنایازیکیدوشارتر،فوشه

رتصوبهبودیممغربازکهما»:نویسدمیبود،بودوئن

.ایمکردهفراموشراخودوطن...ایمدرآمدهمشرقمردم

یادآنازوشناسندنمیراخودزادگاهماازبسیاری

.کنندنمی

م1096-99/ق489-92نخستین جنگ صلیبی 

ارثبهراآنهاگوییکهچنانداردخدموخانهیکی...•

زنخودمیهنانهمازاینکهجایبهدیگری،.استبرده

یزنبهرانصرانیعربیا(ارمنی)شاماهلازیکیبخواهد،

راهاآنگفتهوکنندمیتکلمزبانهمهبه.استخواسته

ماحالبهدرجهاینتامشرقکهاکنون...فهمندمیهم

«!؟استضرورتیچهمغرببهبرگشتنباشدمیمساعد

م1096-99/ق489-92نخستین جنگ صلیبی  م1146-48/ق541-3جنگ دوم صلیبی 
م۱۱۲٧ق۵۲۱سالدرکهسنقر،آقپسرزنگی،عمادالدیناتابک•

داد،تشکیلموصلوحرانوحلبدررا(اتابکیان)زنگیاندولت

حکومتقرننیممدتازپسرارهاشهر،م۱۱۴۴ق۵۳٩سالدر

انمسیحیوحشتموجبوگرفتبازپسدومژوسلنازالتینی

.شدالمقدسبیت

یلتفضوتقواوکفایتوشجاعتدرکهزنگی،نورالدیناوازپس•

کهرامسیحیانشورشهایاو.شدویجانشینداشت،شهرت

.خوابانیدبودژوسلینتحریکازناشی

رابربدربودند،باختهراخودروحیهکهصلیبی،فرماندهان•

اهانپادشوسومائوگنیوسپاپاززنگینورالدینحمالت

.کردندکمکتقاضایاروپا،

بزرگپیشوایانازکهکلرو،دیررئیسبرنارد،سن•

نسه،فراپادشاههفتم،لوئینزدبود،زمانآندرمسیحیت

.کردجنگآمادهرامسیحیمردمواوورفت

م1146-48/ق541-3جنگ دوم صلیبی 
هفتم،لوئیپیشنهادبهم۱۱۴٧ق۵۴۲سالدرکهجنگ،این•

رانسهفمشرقسپاهکهبودحالیدرافتاد،اتفاقفرانسه،پادشاه
ادساشهروخوردترکهاازسختیشکستم۱۱۴۴ق۵۳٩سالدر
.دادنددستازرا

سوم،کنرادوپرداختمردماحساساتتحریکبهبرناردسن•
.شدجنگآمادههفتملوئیازپیرویبهنیزآلمان،پادشاه

مدوجنگمقدماتصلیبیهابهاروپاکمکهایهمینحقیقتدر•
.آوردفراهمراصلیبی

م1146-48/ق541-3جنگ دوم صلیبی 
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سطینفلسویبهجنگبرایخودلشکرهایباآنهاترتیب،بدین•

ودشدننابودصغیرآسیایبهنرسیدهولیدرآمدند،حرکتبه

ازورسانیدانطاکیهبهراخودوگریختدریاراهازناچاربهلوئی

.شدالمقدسبیتراهیمعمولی،زواریکمانندآنجا،

.نرسیدجاییبهکارشدستگیچندعلتبهنیزسومکنرادلشکر•

نظیردم،مرباآنهارفتارفلسطینبه(صلیبیها)مسیحیانحملهایندر•

.بودغارتوقتلوویرانگریباتوأماول،حمله

م1146-48/ق541-3جنگ دوم صلیبی 
بهیصلیبنفریککهشددیدهکمبسیار»:نویسدمیراهبآنکتیل•

وراهزنانووحشیگرانرفتارازیکهیچ.کندرفتارخوددینیدستور

.«نشوندمرتکباینهاکهنبودزشتوننگیناعمال

انآنزشترفتاروستمگریهاراشکستهاایناصلیعلتبرناردسن•

.داندمی

ناکیخطروضعیتدرالمقدسبیتکهنکشیدطولیمناسبتهمینبه•

مصرمیتماتوانستالدینصالحسلطانآنکهازپسویژه،بهگرفت؛قرار

پادشاهشود،شامسرزمینواردوکندفتحراعراقوالعربجزیرِةو

زادآراآنجاوگرفتاسارتبهرادولوزینیان،گیالمقدس،بیتناتوان

.ساخت

م1146-48/ق541-3جنگ دوم صلیبی 

مشهورترینمانندبخششورشادتوتقوادرالدینصالح•

.بودعربخلفای

آنانوردنکرفتارصلیبیهامانندرسیدالمقدسبیتبهکههمین•

هرازوااکتفاندکیباجداشتنمقرربهبلکهنرساند،قتلبهرا

.کردجلوگیریغارتوقتلگونه

هکتالشهاییباوسدههفتشدنسپریباجریان،اینازپس•

درهمچنانالمقدسبیتشهربود،دادهانجاممسیحیتجهان

.ماندباقیمسلمانانحکومتقلمرو

م1146-48/ق541-3جنگ دوم صلیبی 
بود،فاطمیخلیفهآخرینالعاضد،وزیرایوبیالدینصالح•

دولتم۱۱۸۱/ق۵٧۶سالدرخود،مخدوممرگازپسکه

بیصلیضدسیاستهایوکردتأسیسراایوبیمستقل

.دادادامهرازنگینورالدینویژهبهخودپیشینیان

یکبهکرك،صاحب«ارناط»م۱۱۸۶/ق۵۸۲سالدر•

بهتصمیمهمالدینصالحوکردحملهمسلمانکاروان

.گرفتانتقام

صالح الدين ايوبی و زمینه سازی جنگ سوم صلیبی

بیتکتابدرالدینصالحدورهپایانتاواقعهادامه•
اطرافدر»:استآمدهچنینپیامبرانشهرالمقدس،
ازادیزیتعدادوکردجنگصلیبیمقتدرسپاهباطبریه
الحصپیروزیاین.دادشکستراصلیبیهاوکشتراآنان
رهمحاصازپس.بودالمقدسبیتشدنآزادمقدمهالدین
قدسبهمن:نوشتصلیبیهابهالدینصالحشهراین

ندارم،آندرریزیخونبهتمایلیوگذارممیاحترام
میتعهدوکنممینصیحتآنتركبهراشمابنابراین

«.باشداماندراموالتانکهکنم

یصالح الدين ايوبی و زمینه سازی جنگ سوم صلیب

ودشآغازجنگنپذیرفتندراالدینصالحپیشنهادچون•

عدهوریختفروشهردیواروگردیدمنهدمشهربرجهای

تندخواسامانکهجاییتاشدندکشتهصلیبیهااززیادی

بهراقدسمن»:گفتآنهابهونپذیرفتالدینصالحولی

راآنقبلسال٩۱شماکههمانطورستاند،خواهمشمسیر

.«کردیداشغال

یصالح الدين ايوبی و زمینه سازی جنگ سوم صلیب
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وآمدالدینصالحنزدرهله،صلیبیحاکمبالیان،مجدداً•
قدسساکنمسیحیاننکنند،مصالحهچنانچهکرداعالم
...وبرندمیسررامسلمانانوکشندمیراخودعیالواهل

قتموافصلحباخودفرماندهانبامشاورهازپسالدینصالح•
دینار۵زنهرودینار۱۰مردهرازاءبهآنکهبهمشروطکرد،

بهیصلیبسپاهیانونمایندپرداختفدیهدینار۲بچههرو
صوربهوکردهتركراالمقدسبیتخودخانوادهاتفاق
.بروند

صلیبیهااشغالازسال،٩۱ازپسالمقدسبیتترتیببدین•
.شدخارج

یصالح الدين ايوبی و زمینه سازی جنگ سوم صلیب
تاریخیجنگدرالدینصالح،۱۱۸٧اکتبر۲/ق۵۸۳درآنازپس•

.کشتراصلیبیاناززیادیبسیارتعدادحطین

می،کردهدیدارحطینناحیهازسالیکازپسکهاثیر،ابن•

اینو...استپرصلیبیشدگانکشتهاستخواناززمین»:نویسد

.اندخوردهدرندگانیااستبردهسیلکهاستچیزآنازغیر

وودبناگواربسیاراروپابرایالدینصالحدستبهقدسآزادسازی•

.شدآغازصلیبیهاسومحملهرهگذر،ایناز

یصالح الدين ايوبی و زمینه سازی جنگ سوم صلیب

(م1189/ق585)جنگ سوم صلیبی 
مرتکبانصلیبینخستینمانندفرانسه،پادشاهآگوست،فیلیپ•

نفر۲۶۰۰بار،یکدرفقطکه،چنانشد؛زیادیوحشیگریهای

هکحالیدربرید،سررابودند،کردهتسلیمراخودکهاسیر،

.نکشدراآنهاتابودبستهپیمان

نانهمچشهرآنوبرسدالمقدسبیتبهنتوانستسرانجام،وی•

تبیبهرسیدنکهصلیبیها،وماندباقیمسلماناندستدر

.کردندصلحتقاضایندیدند،ممکنراالمقدس

(م1202-4/ق598-600)جنگ چهارم صلیبی 
لذیقعدهدر• ارقسطنطنیهشهرصلیبیهاناوگان،۱۲۰۳ژوئن/۶۰۰سا

اوکردندحملهشهربهنمود،محاصره رانیهقسطنطفجیعیکشتارب
.نمودنداشغال

ندصلیبیها،قسطنطنیهغارتدر• آثارجاهل،ووحشیاقواممان
ندهباقیهنریوصنعتی ندورهازما یندررومیانویونانیا رارشها
قرونهنریشاهکارکهرا،مفرغیهایمجسمهوکردندنابودوخرد

ختهسامرمریتندیسهایونمودندذوبسکهضرببرایبود،قدیم
اسفیدیلیزیپ،:جملهازیونانمعروفسازانمجشمهدستبهشده

دروشکستندراکتابهایهمهروزیکدروشکستندراپراکزیلو
بهاییهمهروزیک تهنوشپولیپودیودوروسدموستن،کهراکتا

.ساختندنابودبودند

(م1202-4/ق598-600)جنگ چهارم صلیبی 
فکرازکلیبهغنایمتقسیمازپسترتیب،بدینصلیبی،نیروهای•

قلمرویوشدندمنصرفمصراستخالصوفلسطینبهحمله
یزانسامپراتوری نراب ریامپراتوشالودهوکردندتقسیمخودمیا
بهرافالندر،والیبودوئن،وریختندقسطنطنیهدرراالتینی

.گزیدندامپراتوری

.گماردندمقدونیهوسالونیکسلطنتبهنیزرافرا،دومونبونیفاکس•

رکهالجزایر،مجمععمدهتقریباًوقسطنطنیهازقسمتی• همرویب

.دشونیزسهمداد،میتشکیلراامپراتوریشدهاشغالمنطقهربع

یمرزبو(پلوپونیز)مرهوآتنحکومتبهصلیبیقشونسرداران• ان
.گردیدندمنتصبتسالی

(م1217-21/ق613-18)جنگ پنجم صلیبی 
شهردرایوبیهاوشداشغالم۶۱۶/۱۲۲۰شعبان۲۵دردمیاطشهر•

.دادندادامهصلیبیهاباجنگبهمصرمنصوره

یازجلوگیریبرایوبودقاهرهاشغالنگرانمصر،ایوبیسلطان• نا
بدروتخلیه،رامصرصلیبیهاتادادصلحپیشنهادوضعیت لمقا

.کنندتصرفراشامدیگرشهرچندوالمقدسبیت

کااتبامسلمانانوزدهمبهراصلحبرقراریصلیبیهاجهلوطمعاما•
اودادندادامهرامقاومتخداوندبه سپاهنیلرودازگرفتنکمکب

دمیاطازم۶۱۸/۱۲۲۱رجبدرصلیبیها.شکستندهمدررادشمن
.تیافپایاننیزپنجمجنگترتیببدینوکردندنشینیعقب

.دگردیآغازنیزغرببهمغوالنحملهصلیبیپنجمجنگاثنایدر•
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(م1228-29/ق625-6)جنگ ششم صلیبی 
نژرمامپراتورترینقویشارلمانی،ازپسدومفردریک•

همهاو،جدّباربروسفردریکوآمدمیشماربه
.بودگذاشتهارثبهویبرایراژرمنامپراتوری

استانهایوسیسیلجزیرهوارثنیزمادرطرفازاو•
.بودایتالیاجنوبزیبای

بخوراعربیزبانبود،دانشمندمردیاواینها،برافزون•
شدهموفقپاپبامبارزهدرتر،مهمهمهازودانستمی
.بود

(م1228-29/ق625-6)جنگ ششم صلیبی 
ل،کامملکودومفردریکمیانیافاپیمانعقدپایهبر•

بهآنکهشرطبهشدواگذارصلیبیهابهالمقدسبیتویافا

ونشوندآنداخلونکنندتعرضاالقصیمسجد

کا،عوقدسبینروستاهایاستثنایبهاطراف،روستاهای

سلطانآلمان،امپراتوروباشدمسلمانوالیاندستدر

الدینجاللومعظمملک)دشمنانشبرابردرراایوبی

.کندیاری(خوارزمشاهمنکبرنی

(م1228-29/ق625-6)جنگ ششم صلیبی 
بااوپسرودرگذشتم۱۲۳٩/ق۶۳٧سالدرکاململک•

ود،خعمویباونشستسلطنتتختبرصالحملکلقب

پیمانهمصلیبیهاباوبوددمشقحاکمکهاسماعیل،

صلیبیهابرم۱۲۴۴/ق۶۴۲سالدروجنگیدبود،شده

.مودنخارجصلیبیانچنگازراالمقدسبیتوکردغلبه

ااروپدرالعملیعکسموجبایوبیصالحملکعملاین•

.استمعروفهفتمصلیبیجنگبهکهشد

(م1248-54/ق646-52)جنگ هفتم صلیبی 
،(یلوئسن)نهملوئیفرماندهیواقدامباصلیبیهفتمجنگ•

.شدپابرفرانسه،پادشاه

.رسیدسلطنتبهم۱۲۲۶/ق۶۲۴سالدرلوئیسن•

ایفطواسپانیا،سرزمینیعنیغربی،اروپایدراحوال،اینمقارن•

شدهتهبرانگیخمسلمانانعلیهکهپیرنه،کوههایدامنهدرساکن

راهرشاینغارتوکشتارباوکردندحملهقرطبهشهربهبودند،

وفرهنگبارزمظاهرازکهرا،آنکتابخانهحتیونمودندمنهدم

.کردندنابودوسوزاندندبود،اندلسمسلمانانتمدن

(م1248-54/ق646-52)جنگ هفتم صلیبی 
بهغربسویبهمسلمانانعلیهنیزمغوالنکهبودحالیدراین•

ازگذشتنازپسمغولاقواماورتوم،شرقازوآمدنددرحرکت
انداختنبروچینکهنسالسرزمیننوردیدندروچیندیوار

روستاهایوشهرهانابودیوتسخیروخوارزمشاهیان،حکومت
خلفایحکومتودرآوردندتصرفبهرابغدادسرانجامایران

.(م۱۲۵۸/ق۶۵۶)انداختندبرراعباسی

درچنگیزخانسرداریبهم۱۲۱۰/ق۶۰۸سالازکههجوم،این•

سدهاواخرتابود،گردیدهآغازصلیبیپنجمجنگاثنای
.انجامیدطولبهمیالدیسیزدهم

(م1248-54/ق646-52)جنگ هفتم صلیبی 
اآسیشرقازمغوالنکهبودصلیبیهفتمجنگبازمانهم•

ورحملهقارهاینمرکزدراسالمیسرزمینهایبهآساسیل
شکستراایرانپادشاهخوارزمشاه،محمدسلطانوشدند
.انداختندبرراخوارزمشاهیسلسلهودادند

درم،۱۲۲٧/ق۶۲۵سالدرایرانوچینفتحازپسچنگیزخان•
یمتقساوپسرانمیانمتصرفاتشوگذشتدرگوبیصحرای
.گردید

وحشتسدهتوانمیرامیالدیسیزدهمسدهحقیقت،در•
تنرفمیانازووحشیهاجنبشباسدهاینزیراکرد؛نامگذاری
.بودتوأمتمدنها
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(م1248-54/ق646-52)جنگ هفتم صلیبی 

کمکونظرجلبمنظوربهنیزفرانسه،پادشاهلوئی،سن•

.کرداعزامآناندرباربههیئتیمغوالنازخواهی

ذهبیمنمایندگانفرستادنباارمنستان،پادشاههایتون،•

.بودمغوالنباارتباطایجادصدددر

گیریپسبازخواستارپادشاهدواینحقیقت،در•

مسیحیانبهآنواگذاریومسلمانانازالمقدسبیت

.بودند

(م1248-54/ق646-52)جنگ هفتم صلیبی 
مسیحیانحامیراخودمغولهوالکوخانکهآنوجودبا•

وبغدادفتحازپسمسیحیانروحیهتقویتبرایدانست،می
بیتبهم،۱۲۵۸/ق۶۵۶درعباسیخلفایحکومتبرانداختن
.کشیدلشکرالمقدس

مثبتپاسخآنهاولیکرد؛کمکدرخواستمسیحیانازوی•
.کندجنگمسلمانانباخودشدمجبورهوالکوونداده

طز،قالدینسیفامیراز،(فلسطین)جالوتعیندرهوالکوسپاه•
.خوردشکستم۱۲۶۰/ق۶۵۸سالدرممالیک،ازیکی

(م1270-54/ق668)جنگ هشتم صلیبی 
باهوالکوخان،بهپاسخدراینامهدرچهارماوربانوسپاپ•

پذیرشبهراویمسیحیانبااورفتارازسپاسگزاری
ایندریافتازپیشهوالکوخانولینمود؛دعوتمسیحیت

آباقاخان،پسرشومردم،۱۲۸۲/ق۶۸۳سالدرنامه،
.شداوجانشین

لوگوس،پاالیومیخائیلبیزانس،امپراتوردخترباکهآباقاخان•

جالوتعینشکستازبود،شدهمسیحیوکردهازدواج
.بودمندعالقهصلیبیهاباروابطبرقراریبهودلگیر،

(م1270-54/ق668)جنگ هشتم صلیبی 
خوردشکستقالؤونسلطانازحمصناحیهدرآباقاخان،•

(م۱۲۸۱/ق۶۸۰)

نشست،تختبروشدمسلمانتگوداراحمدکهآنازپس•
.شددوستانهمغوالنوممالیکبینروابط

هعلیراخودنیروهایفرصت،ازاستفادهباقالؤونسلطان•
بالدنرااورویهاشرفملکپسرشوگرفتکاربهصلیبیها

ازراصلیبیبازماندگانآخرینم۱۲٩۱/ق۶٩۰سالدرونمود
.کردبیرونشام


