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 لممخص:ا

من (م 3311 – 3311)صورة صالح الدين األيوبي ،يتناول ىذا البحث
 .إيل –سو  –خالل كتابات المؤرخ الصيني جيانج 

 عندما تعامل مع فارس اإلسالم عصر اكان ذلك المؤرخ موضوعيً  اأحيانً 
 .في العديد من النقاط الكنو من ناحية أخرى لم يكن موضوعيً  ،الحروب الصميبية
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Abstract: 

This paper does spotlights on the image of Saladin(1138 - 

1193)through Writing of one of The Chinese historians. 

Sometimes Jeang - Su – iLe Was objective when He mentioned 

Saladin the Famous meslem leader During the Crusades , but in 

severat points we Notice him disobjective. 
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إيل لفارس اإلسالم -رؤية المؤرخ الصيني جاينغ سو يتناول ىذا البحث بالدراسة 
 .(3)وأعني بو صالح الدين األيوبي ،عصر الحروب الصميبية

رؤية المؤرخين الغربيين واقع األمر، كثيًرا ما اتجو الباحثون العرب إلى دراسة 
ي عدت بمثابة الحرب العالمية المحدثين كاإلنجميز، والفرنسيين، واأللمان لتمك الحروب الت

في العصور الوسطى. إال أنو عمينا االتجاه شرًقا، ومعرفة تصورات المؤرخين اآلسيويين 
نظًرا لوجود  ،تجاه صالح الدين األيوبي –عمى سبيل المثال  –والكوريين  ،كالصينيين

 وربية.ية موازية لممركزية األقتاريخ عالمي لذلك السمطان، وذلك إليجاد مركزية شر 

إيل  –نسعى ىنا إلى تسميط الضوء عمى سيرة المؤرخ الصيني جاينغ سو 
 عمى نحو يعيننا عمى تفيم ما أورده عن صالح الدين األيوبي. 

م، وقد تدرج في مراحل التعميم إلى 3111ولد المؤرخ المذكور في الصين عام 
معة القاىرة، لتحق بجامعة بكين، ثم أرسل في بعثة إلى مصر حيث درس في جااأن 

 لتحق بالسمك الدبموماسي الصيني وعمل في سفارة بالده في المغرب. اومن بعد ذلك، 

تجو إلى كوريا الشمالية حيث عمل في جامعة بيونج يانغ منذ عام افيما بعد، 
  .م3191

في المرحمة التالية في حياتو، نجده سافر إلى تونس، ونال الماجستير من 
 م حيث عمل في جامعتيا. 3111تجو إلى ماليزيا عام ثم االجامعة التونسية، 

  .وفضل اإلقامة في كوريا الجنوبية ،إيل بالسمطات الصينية –اصطدم جاينغ سو 

حصل المؤرخ المذكور عمى الدكتوراه في موضوع دراسة تاريخ العالقات بين 
ة وانكوك والعالم العربي اإلسالمي، وصار أستاًذا في جامع(مممكة كوريا القديمة)شيال

  .بكوريا الجنوبية

تدرج في المناصب حتى صار حالًيا مديًرا لمدائرة الكورية لبحث التبادالت 
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يدل استعراض  و ،Korea Institue of Civilizational Exchangesة يالحضار 
  -:ىيعمى عدة مالحظات  رالمذكو (1)مراحل حياة المؤرخ الصيني

، ومعبرة امن اليواة، ولذلك فإن كتابتو ُيعتد بينو مؤرخ أكاديمي محترف، وليس أ: أوًل 
 عن وجية نظر مؤرخ لو رؤيتو العممية الخاصة بو. 

إيل بين عدد من الدول العربية كمصر، والمغرب، وتونس،  -: تنقل جاينغ سوثانًيا
ن فكرة عميقة عن الواقع العربي المعاصر، وبصورة جعمتو عمى نحو جعمو يكو  

استمراره كرمز ، وعوامل تاريخ صالح الدين األيوبي –عمى األرجح  –يدرك 
 يومنا ىذا.  حتىبطولي في العقل الجمعي العربي واإلسالمي 

المؤرخ المذكور لم يتأثر بالمركزية األوروبية بصورة أو بأخرى عمى نحو كان لو  :ثالثًا
 عدم ابتعاثو إلى ولعل السبب في ىذا يعود إلي ،نعكاسو عمى كتابتو التاريخيةا

 . ةاألمريكي الواليات المحدة أو ،الغرب األوروبي

عن صالح الدين األيوبي في موسوعة  كتب المؤرخ الصيني المشار إليو مقااًل  ولقد
 نصيا: ذا م، وىا ىو 1131طريق الحرير الصادرة بسيول بكوريا الجنوبية عام 

الذي غير مرحمة الحروب الصميبية، وصالح  ىو البطلصالح الدين »
في االسم الحقيقي صالح الدين يوسف بن أيوب(، ولد من العائمة الكردية )الدين

وقد استمر في نجاحو كقائد  ،ةمنطقة دجمة بالعراق، وتم تجنيده في سن الرابعة عشر 
م، وحكميا خالل فترة 3391وزيًرا في المممكة الفاطمية المصرية عام  حتى أصبح

دة من شمالي أفريقيا إلى تالمنطقة الممالفوضى، ثم أسس الدولة األيوبية التي شممت 
 . «العراق()بالد الرافدين

لقد حقق صالح الدين إنجاًزا عظيًما في إعادة التوحيد لمعالم اإلسالمي الذي 
فكان صالح  ،إلى السنة سالميةكان يعيش أزمة بين تغيير دين الدولة من الشيعة اإل

وكان قائًدا عسكرًيا متسمًحا م(، 3311-3391)والحاكم األعمى لمدولة ،الدين سمطاًنا
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 بالشجاعة، والحكمة، والكرم، فواجو الحممة الصميبية التي قادىا ريتشارد األول. 

تمكن صالح الدين في معركة حطين من اجتذاب عشرين ألف مقاتل 
صميبي، وعزليم في منطقة خالية من الماء، وتمت إبادتيم بضربة واحدة، وفي معركة 

أعاد صالح الدين ترتيب جيشو  ،أصيب بالخسارة في البداية أرسوف، حتى بعد أن
 وتنظيمو بسرعة، وأخيًرا حقق انتصاًرا في نياية المطاف. 

تفاقية من خالل اعمى الرغم من الظروف المواتية لو خالل الحرب، كان يقود 
مد يده بالسالم إلى العدو الصميبي الميزوم، وخالل معركة يافا سقط حصان ريتشارد 

إنو ال ينبغي ألي رجل نبيل أن يقاتل عمى األرض »ًعا، فقال صالح الدين: صري
وأيًضا عندما أصيب ذلك الممك  .ثم أرسل اثنين من خيولو إلى ريتشارد«. ىكذا

 أرسل صالح الدين لو رسالة التعزية مع الدواء، والثمج.  ،بالحمى
أربعين يوًما قامت قوة الحممة الصميبية األولى بمحاصرة بيت المقدس لمدة 

، ثم استولت عمى المدينة لمدة يومين «استعادة األراضي المقدسة»من خالل شعار 
فقط، وقتمت المسممين بال ىوادة مع تدمير المنازل، وعند دخول الصميبيين تمك المدينة 
 ،اجتمع الييود الذين قاتموا مع المسممين ضد الغزاة في الكنيس، تحت إشراف كبرائيم

أي بعد  ،م1111وأشعموا النار إلحراقيم جميًعا، وفي عام  ،يبيونفحاصرىم الصم
 عتذار عن سوء مسمكيم الدموي. أعمن البابا مرسوًما لال ،تسعمائة عام منذ تمك الكارثة

وثمانين  ةعمى العكس من ذلك، عندما استرد صالح الدين القدس بعد ثماني
رى مقابل فدية، وأعاد الكنيس عاًما، أمر بمنع أي ذبح أو تدمير، وقام بتحرير األس

تفاقية السالم مع اشير من توقيع أإلى الييود، وقد توفي صالح الدين بعد ثالثة 
ريتشارد، وعمى الرغم من أنو كان سمطاًنا وقائًدا منتصًرا، إال أن صندوق مالو كان 

خوتو بجمع األموال  ،يحتوي عمى القميل من رقائق الفضة، لذلك قامت عائمتو وا 
 ة نفقات الجنازة. لتغطي

ن قادة إاتسم صالح الدين في حياتو بالبساطة، كارًىا الثروة والجاه، حتى 
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، وقد «إنو العدو الشريف»الحروب الصميبية كانوا يعبرون عن احتراميم لو قائمين: 
، مثل سقراط، «بأقل عقاب وثنًيا نبياًل »عتباره افي الكوميديا اإلليية بامتدحو دانتي 
 . «يرىما من الرجال العظماءوأفالطون، وغ

 واقع األمر، عند تأمل النص المذكور، من الممكن إدراك المالحظات التالية: 

: نظر المؤرخ المشار إليو بعين التقدير واإلجالل لصالح الدين األيوبي، وقد أوًل 
ومع ذلك، عمينا عدم الوقوع في دائرة  ،ر عصر الحروب الصميبيةغي   قد اعتبره

اريخ من خالل دور الفرد فقط في صنعو، إذ ال ندرك دور القائد دون تفسير الت
ليقوم بدوره الذي رصده  صاًل أوأفرزه  ،والتف حولو ،المجموع البشري الذي آمن بو

عندما ركز حديثو عمى ذلك  ،المؤرخون، لذا جانب المؤرخ المذكور الصواب
وكذلك  ،الجنودوأغفل دور اآلالف من  ،ونسب لو كافة اإلنجازات ،السمطان

 عناصر العامة الذين شكموا الجبية الداخمية. 

: ذكر أنو من منطقة دجمة بالعراق، وكان األجدر بو تحديد الموقع الجغرافي بدقة ثانًيا
 وىو أمر ورد في كافة المؤلفات التي ألفت عنو.  ،وىو مدينة تكريت

قيادة صالح الدين  في صورة ،: أشار إلى زاوية عمى جانب كبير من األىميةثالثًا
وال نغفل ىنا  ،األيوبي لتحول مصر من المذىب الشيعي اإلسماعيمي إلى السنة

كما ذكر، بل مذىبيا فقط، ويالحظ أن « دين الدولة»مالحظة أنو لم يغير 
المصريين ظموا عمى المذاىب السنية ولم يعتنقوا المذىب الشيعي اإلسماعيمي 

 الذي اعتنقو الفاطميون. 

ىنا اإلقرار، بدعم المصريين لذلك التحول المذىبي، وعجز الفاطميين عن  من الميم
 فرض ذلك المذىب عمييم. 

 : لقد وفق المؤرخ الصيني المذكور عندما أشار إلى شجاعة ذلك السمطانرابًعا
ت بو المصادر الصميبية ذاتيا، وال أدل عمى ذلك من ، وىو أمر أقر  وحكمتو وكرمو
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الذي قال ما  William of Tyreيبي البارز وليم الصوري مما ذكره المؤرخ الصم
 ،حاد الذكاء، نشيًطا، وشجاًعا في الحرب كم الجديد رجاًل اكان الح»... نصو: 

... (1)«ىذا الرجل الرائع في تقدمو السريع«... »، والكرم(1)وفي غاية الشيامة
ا عندما تقال عن ، وىي عبارات مديح فريدة من نوعي(5)«كان نشيًطا وحذًرا دائًما»
 مسمم.  دقائ

لقد صدرت تمك العبارات من جانب المؤرخ الرسمي لمممكة بيت المقدس 
وشيادة األعداء خير شيادة خاصة في عصر مثل عصر الحروب  ،الصميبية

الصميبية الذي شيد المواجية العنيفة بين الشرق والغرب في العصور الوسطى عمى 
 أرض بالد الشام. 

، (9)م3311يوليو  1إيل إلى معركة حطين التي جرت في  -اينغ سو: أشار جخامًسا
ت إلى تدمير وىي من المعارك الحاسمة في عصر الحروب الصميبية، وقد أد  

ن المسممون الجيش الصميبي الذي وقع أفراده بين قتيل، وجريح، وأسير، كما تمك  
ظل في  كذلك فتح بيت المقدس بعد أن ،من فتح أغمب مدن الساحل الشامي

ثم إسقاط القالع  ،م3311إلى  3111قبضة الصميبيين خالل المرحمة من 
التي كانت تثبت الوجود الغازي الدخيل في Crusader Castles(1)الصميبية 

 األرض العربية.
مقاتل صميبي، نظًرا لصعوبة (1111)مع ذلك، ال أوافقو عمى العدد الذي ذكره وىو

العصر، وال نغفل أن التاريخ دوًما يكتبو الوثوق في أرقام إحصائية من ذلك 
المنتصرون، دون أن ننكر أن الجيش الصميبي في المعركة المذكورة كان أكبر 

 م. 3111جيش أمكن الصميبيون حشده منذ قدموا إلى المنطقة عام 
: عقد ذلك المؤرخ مقارنة منطقية بين غزو الصميبيين لبيت المقدس في عام سادًسا

فتكوا فييا بعشرات اآلالف من سكانيا (1)وا مذبحة مروعةرتكبام، حيث 3111
ت بو المصادر التاريخية الصميبية المعاصرة، وبين الدخول السممي عمى نحو أقر  
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 ،(1)م3311أكتوبر عام  1لصالح الدين األيوبي وجيشو تمك المدينة المقدسة في 
حو أكد يوليو من ذلك العام، عمى ن 1في أعقاب معركة حطين الحاسمة في 

 الفارق الشاسع بين بربرية الصميبيين وتحضر المسممين وقائدىم التاريخي. 

بذلك السموك الحضاري الذي جاء معبًرا عن (31)لقد أشاد المؤرخون الغربيون المحدثون
الحضارة اإلسالمية في العصور الوسطى التي عرفت بالتسامح، ويكفي اإلشارة 

الذي ذكر (م3113ت)البارز جوستاف لوبونىنا إلى ما أورده المستشرق الفرنسي 
 أن التاريخ لم يعرف فاتحين متسامحين مثل المسممين. 

: تناول المؤرخ الصيني المذكور مواجية صالح الدين األيوبي مع جيشو لمحممة سابًعا
التي قادىا اإلمبراطور األلماني فردريك (م3311-3311)(33)الصميبية الثالثة

، وفيميب أغسطس (م3351-3311)Frederick Barbarossa(31)بارباروسا 
Philip Augustus(31)(3311-3119م) ممك فرنسا، وريتشارد قمب األسد

Richard the Lionhearted(31)(3311-3311م) ممك إنجمترا، وىي آخر
 م. 31الحمالت الصميبية الكبرى في القرن 

ركة مع ذلك، جانبو الصواب عندما أشار إلى خسارة صالح الدين وجيشو معو 
نتصار في النياية، بينما تؤكد وقائعيا أنيا في البداية، ثم تحقيقو لال(35)أرسوف

كانت ىزيمة لمسمطان وجيشو إال أنيا لم تكن حاسمة كما اعتقد بعض المؤرخين 
يجاد  الغربيين خاصة اإلنجميز الذين أرادوا تضخيم دور ريتشارد قمب األسد، وا 

  .م3311معركة توازي معركة حطين الفاصمة عام 

ونبل أخالقو تجاه عدوه  ،: ذكر المؤرخ المشار إليو أمر تسامح صالح الدينثامًنا
المدود ريتشارد قمب األسد في صورة منحو اثنين من الخيول خالل معركة يافا عام 

م، عندما ُقتل حصانو أثناء القتال مع المسممين عمى اعتبار أن المموك 3313
 عمى نبمو وفروسيتو الحقة.  وىو أمر دل   ،يميكونوا عمى صيوة خيول نينبغي أ
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أما ما ذكره عن مرض ذلك الممك الصميبي، وقيام السمطان األيوبي بإرسال رسالة 
بإرسال طبيبو الخاص  وتعزية مع الدواء والثمج لو، فالواقع التاريخي يؤكد قيام

لعالجو في لفتة إنسانية (م3111ت)Maimonides(39)الييودي موسى بن ميمون
ولم يكتف  ،ريدة ال نظير ليا في تاريخ عصر الحروب الصميبية عمى األقلف

 بإرسال رسالة التعزية المزعومة التي أشار إلييا. 
: أورد المؤرخ الصيني المذكور، إشارة مفادىا تقدير أديب إيطاليا البارز دانتي تاسًعا

خالد لصالح الدين األيوبي في عممو ال(م3113ت)Dante Aligheriالميجيري 
من  – ، حيث اعتبره وثنًيا نبياًل The Divine Comedyبعنوان الكوميديا اإلليية 

سيمقى أقل عقاب، واعتبره مثل الرجال العظماء كسقراط  –وجية نظره 
Socrates(وأفالطون  111ت ،)ق.مPlato(وىما من فالسفة  111ت ،)ق.م
 . Greece, Hellasبالد اليونان 

 The Legend صالح الدين لغرب األوروبي أسطورةنسج ا رلقد واقع األموفي 
of Saladin(31) وىي المرة األولى في تاريخو في العصور الوسطى التي نسج ،

فييا أسطورة عن أحد كبار أعدائو الذين حاربوه خاصة خالل حقبة الحروب 
عمى غزو قموب  –من خالل تسامحو ونبمو  –عمى قدرتو  الصميبية، مما دل  

 وىو في تقديري قمة االنتصار.  ،مر دارىأعدائو في عق
 John Paul, Joannes Paulus(31)إلى قيام البابا يوحنا بول الثاني : أشارعاشرًا
II(3111-1115م) بتقديم اعتذار عن المآسي التي حدثت خالل أحداث الحروب

الصميبية، وكان ذلك في خالل قداس كبير أقيم في ممعب العباسيين في دمشق، 
م، وقد أكد ذلك عمى اتساع أفق ذلك 1111مارس عام  31في يوم وتحديًدا 

ت بو البابوية عندما قام البابا مقا تاًل ح بذلك خطأ تاريخًيا قاالبابا الذي صح  
فأشعل  ،بالدعوة لمحروب الصميبية(م3111-3111)Urban II(31)أوربان الثاني

مجمع  بالتالي الحرب العالمية في العصور الوسطى من خالل خطابو في
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 م. 3115نوفمبر عام  11كميرمونت بفرنسا في 

لى الربط بين أحداث العصور الوسطى إذلك عمى اتجاه المؤلف  دل  و 
وعدم وقوعو في دائرة التقسيم الثالثي ، ، مما أكد رؤيتو الشاممة لمتاريخيوعصرنا الحال

 تدفق األمواج. نظًرا لكون التاريخ عموًما بمثابة نير م(قديم، وسيط، حديث)االعتسافي

ر البابا ال يكفي، ألن القضية ال اعتذامع ذلك، عمينا التأكيد ىنا عمى أن و 
ينبغي أن يتم حصرىا في االعتذار عن مآسي ذلك العصر، بل في تغيير ثقافة الغرب 

وجود المتعصبين من أبنائو الذين ينظرون إلى المسممين نظرة من خالل تجاه الشرق 
كما أقرت بذلك المستشرقة  ،فيم المتعمد تجاه اإلسالم وأىموعدائية من خالل سوء ال

 عميدة االستشراق األلماني. (م1111ت)البارزة الراحمة أنا ماري شميل

، عمى العالم اإلسالمي والقائمين عميو مقاومة االتجاىات نفسو في الحينو 
صورة  المتطرفة التي ىي أبعد ما تكون عن روح اإلسالم السمحة، والتي أساءت إلى

خرين لمعاداة اإلسالم من مت مبرًرا لآلذلك الدين الختامي الذي يعترف باآلخر، وقد  
 وىو بريء من ذلك تماًما.  ،خالل الربط بين تمك االتجاىات وذلك الدين

: ال نغفل مالحظة أن قيام ذلك المؤرخ بكتابة مادة مستقمة عن صالح حادي عشر
تجاه الصين إلى إحياء ذلك ار، يدل عمى الدين األيوبي في موسوعة طريق الحري

ة القز بمثابة الحشرة التي د، حيث وجدنا دو (11)الطريق الدولي العابر لمقارات
دت العالم شرًقا وغرًبا، وقد امتد ذلك الطريق من شنغياي في الصين إلى وح  

بإيطاليا، واليوم تسعى الصين إلى تنفيذ مشروع ضخم بعنوان  Veniceفينسيا 
، واستعدت لو ثقافًيا من خالل ترجمة األعمال األدبية الصينية «والطريق الحزام»

عداد  ،إلى المغات األوروبية، وتخريج كوادر شابة تعني بدراسة المغات واآلداب وا 
 والموسوعة المذكورة من أدلة ذلك.  ،الموسوعات

في كافة « صالح الدين»وجود مادة أن  ،جدير بالذكر ىناوال
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وىو أمر وضح لنا من خالل دراسة أكاديمية  ،م دونما استثناءالعال(13)موسوعات
بصورة ميزت (11)متخصصة عمى نحو أكد لنا وجود تاريخ عالمي لذلك السمطان

 تاريخو وأعطتو حيوية خاصة تدعونا لمتأمل. 
: جانب المؤلف الصواب، عندما قرر وفاة صالح الدين األيوبي ثاني عشر

ن االتفاق إة مع ريتشارد قمب األسد، وحيث أشير من توقيع صمح الرمم(1)بعد
م، وتوفي ذلك السمطان في فجر األربعاء 3311سبتمبر  1المذكور قد وقع في 

يوًما (311)وتحديًدا ،أشير(5)م، لذلك نجده قد رحل بعد نحو3311مارس  1
 تقريًبا، وليس المدة التي حددىا المؤرخ الصيني المذكور. 

يبيين بإحراق الييود خالل غزوىم لبيت المقدس، : ذكر أمر قيام الصمثالث عشر
والواقع أن ما حل بيم حدث بصورة أكبر وأبشع بالنسبة لممسممين، وال نغفل 
التذكير بأن عدد الييود في المدينة المقدسة كان محدوًدا مقارنة بالمسممين نظًرا 

دركو من نوىو أمر  ،بينما كان غالبية السكان من المسممين ،لوجودىم كأقمية فييا
وشيادات الرحالة  ،خالل وجود المسجد األقصى بيا وباقي المرافق العامة

أن المذبحة استمرت يومين فقط، بينما المسممين المعاصرين، وقد قرر 
يوليو عام  15يوليو إلى يوم االثنين  35أيام من يوم الجمعة (31)دامت

  .م3111

اتجو إلى مد يده بالسالم  أن صالح الدين قد المذكور : ذكر المؤرخرابع عشر
لريتشارد قمب األسد، عمى الرغم من الظروف المواتية لو في الحرب، والواقع 
التاريخي يؤكد أن الجيش األيوبي عانى كثيًرا خاصة بعد سقوط عكا في قبضة 

سبتمبر  1م، ثم اليزيمة في أرسوف في 3313أغسطس عام  11الصميبيين في 
االستيالء عمى بيت المقدس،، لذلك جاء  نييالصميب، كذلك محاولة نفسو من العام

خاصة مع رغبة و ب،السعي إلى الصمح مع األعداء من أجل التقاط األنفاس
األمراء في جيش السمطان العودة إلى ديارىم بعد معارك طاحنة لم تتوقف عمى 
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أن الظروف الحربية لم  عمى م، وبذلك نؤكد3311م إلى 3311مدى األعوام من 
 تكن مواتية تماًما لصالح الدين بالصورة التي أوردىا المؤرخ المشار إليو. 

كان قوًيا بصورة كاممة، إذ وال يفيم من ذلك أن وضع ريتشارد قمب األسد 
إال أنو لم يتمكن من  ،عمى الرغم من السيطرة عمى عكا واالنتصار في أرسوف

في الدفاع  والجيش األيوبي استبسال صالح الدين السيطرة عمى بيت المقدس بفضل
كما وصمت إلى الممك اإلنجميزي أخبار سيئة من إنجمترا عن مؤامرات أخيو  ،عنيا

وىو بعيد في بالد الشام،  ،يوحنا باالشتراك مع الممك الفرنسي فيميب أغسطس عميو
ى بالده لتدارك تفاق سالم مع األيوبيين كي يسرع بالعودة إلالذلك أراد الوصول إلى 

 األمر قبل استفحالو من خالل العداء التاريخي بين إنجمترا وفرنسا حينذاك. 

نظًرا  –عمى الرغم من كل ذلك  –كان وضع صالح الدين أفضل مع ىذا، و 
لوجوده عمى أرضو ولديو العمق االستراتيجي الكبير في بالد الشام ومصر والعراق 

 تيجي بعيًدا في الغرب األوروبي. بينما الصميبيون كان عمقيم االسترا

 .تمك أىم المالحظات عمى مقال المؤرخ الصيني المذكور
 خمص البحث إلى عدة نتائج يمكن إجمالها عمى النحو التالي: 

: ىناك حاجة ماسة نحو دراسة إسيامات مؤرخين آسيويين من الشرق في مجال أوًل 
اسة رؤية المؤرخين الغربيين دراسة تاريخ الحروب الصميبية، وعدم االكتفاء بدر 

سواًء من األوروبيين أو األمريكيين، خاصة أن أولئك المؤرخين انحدروا من 
شعوب عانت من ويالت االستعمار خاصة في العصر الحديث، وذلك من أجل 
 ،تجنب الوقوع في أسر المركزية األوروبية التي ال ترى في المرآة إال نفسيا غالًبا

 ما ندر. كيالين إال موتكيل ب
ومن أسباب ذلك،  ،إيل بالموضوعية -مت رؤية المؤرخ جاينغ سوس: بصفة عامة، اتثانًيا

والمغرب وغيرىا، وقد قدم لنا  ،معايشتو لمعرب في عدة أقطار مثل مصر، وتونس
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دون أن نغفل عنصر الخبرة لديو؛ عرًضا مركًزا احتوى العديد من العناصر الميمة، 
كان قد بمغ من  ،في الموسوعة المذكورة« الدين صالح»إذ عندما كتب مادة 

م، وال ريب في أىمية 1131م وصدرت عام 3111عاًما، حيث ولد عام (11)العمر
  .ميما كانت موجزة ومركزة ،العنصر المذكور في الكتابة التاريخية وشموليتيا

ىمية أدرك أ ،إيل –أكدت الصفحات السابقة عمى أن المؤرخ الصيني جاينغ سو : ثالثًا
رة التقسيم و الخروج خارج سجن التقسيمات االعتسافية لمتاريخ في ص

، لذلك أوصل تناولو لذلك السمطان حتى عام (الحديث ،الوسيط ،القديم)الثالثي
وبذلك قدم درًسا لمباحثين الذين لم يدركوا كون التاريخ بمثابة نير  ،م1111

ضاربة في يثة فإن جذورىا اريخية ميما كانت حدمتدفق األمواج وأن الوقائع الت
أعماق التاريخ، كذلك فإن أحداث العصور الوسطى ليا امتدادىا حتى عصرنا 

وبالتالي األفضل التعامل مع الحدث التاريخي عمى أنو لم ينتو بل  ،الحالي
 مستمر في تأثيره. 

: أكدت الصفحات السابقة ضمنًيا كيف أن ىناك تاريًخا عالمًيا لصالح الدين رابًعا
يكتب  ،وليس كردًيا أو عربًيا ،مؤرخ صيني ال يدين باإلسالمذا يوبي، فيا ىو األ

عنو، ويظير تقديره لو بصورة أوضحت لنا كيف تجاوز تاريخ ذلك السمطان حدود 
العالمين العربي واإلسالمي إلى نطاق عالمي أرحب عمى نحو دعم تواجده 

م دون االتيام 3311ام واستمراره عبر القرون عمى الرغم من رحيمو الجسدي ع
 بالوقوع في أسر كاريزما البطل!! 

إيل لصالح الدين  –ذلك عرض عن رؤية المؤرخ الصيني جاينغ سو 
 . (م3311-3311)األيوبي
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 لهوامشا
لمؤرخين الصينيين المحدثين، ومن عن متابعة إسيامات ا من المالحظ أن حاجز المغة يقف حائاًل  (3)

الميم االىتمام بدراسة كتاباتيم ألىميتيا، وفي ىذه المناسبة أتوجو بالشكر لمباحث الكوري ونيوسون 
الذي يقوم بإعداد أطروحتو لمدكتوراه بقسم التاريخ في كمية اآلداب والعموم اإلنسانية واالجتماعية 

 المؤرخ الصيني المذكور إلى المغة العربية. بجامعة الشارقة، حيث قام بترجمة نص مقال 
 كافة المعمومات المذكورة اعتماًدا عمى ما أورده المترجم المشار إليو.  (1)
ت. سييل ، 1جوليم الصوري، تاريخ الحروب الصميبية األعمال المنجزة فيما وراء البحار،  (1)

 . 119م، ص3111زكار، ط. دمشق 
 .113نفسو، ص (1)
 .3111نفسو، ص (5)
 نظر: اعن معركة حطين،  (9)

بن شداد، النوادر السمطانية والمحاسن اليوسفية، تحقيق جمال الدين الشيال، ط. القاىرة ا
 .11ص-15ص ،م3191

The Old French continuation of William of Tyre 1194-1197, in the conquest of 

Jerusalem and the Third crusade, Sources in translation, ed. P.W. Edbury, 

Hampshire 1996, PP. 158-163. 

B.Z. Kedar(ed.), The Horns of Hattin, Jerusalem 1992. 

 .()وقائع مؤتمر دولي عن معركة حطين عقد في إسرائيل
D. Nicolle, Hattin 1187 Saladin's Greatest Victory, Oxford 1993. 

سامي  ،م3111والعمل العربي الموحد، ط. القاىرة  مجموعة من الباحثين، حطين صالح الدين
خمفياتيا ودالالتيا،  ،م، جوزيف نسيم يوسف، معركة حطين3111حطين ط. دمشق  ،اليوسف

 .153ص-115م، ص3111عام (11)عالم الفكر، م
 : رنظاعن القالع الصميبية (1)

R. Fedden, Crusader Castles, Beirut 1957. 

H. Kennedy, Crusader Castles, Cambridge University Press 1994. 
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م، محمد مؤنس 3111مولر، القالع أيام الحروب الصميبية، ت. وليد الجالد، ط. دمشق 
لصوافي، القالع الصميبية في م، طالب ا1111عوض، تاريخ القالع الصميبية، ط. القاىرة 

 م.1111كا م(، ط. ع3113-3111)فمسطين في فترة الصراع الفرنجي اإلسالمي شمال
 نظر: ام، في بيت المقدس 3111عن مذبحة عام (1)

Anonymous, The deeds of the Franks and the other Pilgrims to Jerusalem, 

trans. R. Hill, London 1992, PP. 91. 

، محمد 311م، ص3111ط. بيروت  ،، ذيل تاريخ دمشق، تحقيق أميدروزيبن القالنسا
 ،م3313-3111بيين ضد المسممين خالل المرحمة ما بين عامي مؤنس عوض، مذابح الصمي

 م. 1133مجمة بحوث الشرق األوسط، عدد عام  ،نماذج مختارة
 نظر: ااسترداد المسممين بيت المقدس  (1)

، الفتح البنداري، سنا 115ت، ص-، ط. بيروت، ب33ج ،الكامل في التاريخ ،األثير إبن
 . 115م، ص3111ط. القاىرة  ،ويتحقيق فتحية النبرا ،البرق الشامي

H. Dajani, Some Medieval Accounts of Salah Al-Din's Recovery of 

Jerusalem(Al-quds)in Studia palestina, studies in Honour of Constantine K. 

Zurayk, ed. Hashim Nashaba, Institute for Palestinian Studies, Beirut 1988, 

PP. 83-113. 

 Sir Stevenعمى سبيل المثال، أورد المؤرخ البريطاني البارز السير ستيفن رنسيمان (31)
Runciman  :إنو أثبت بالدليل القاطع ما لدى الشرق من قوة وروح، ففي قرون »عنو ما نصو

وعمى أبواب بيت المقدس، انتقم صالح الدين لما حدث في الحرب الصميبية األولى  ،حطين
 ،نظر: محمد مؤنس عوضاوأثبت كيف يحتفل الرجل الشريف بانتصاره،  ،اللمن الميانة واإلذ
 . 111ص ،م1131الصراع العالمي في العصور الوسطى، ط. القاىرة  ،تاريخ الصميبيات

 نظر: اعن الحممة الصميبية الثالثة (33)
Geoffrey of Vinsauf, Crusade of Richard Coeur de Lion, in Chronicles of the 

Crusades, London 1908. 

م، ط. القاىرة 3113-3311زينب عبد القوي، اإلنجميز والحروب الصميبية في الفترة من 
، ط. ة، جالل حسني سالمة، عكا أثناء الحممة الصميبية الثالث311ص-311ص ،م3119
بعد تحرير  ةدور النساء األوربيات في الحممة الصميبية الثالث ،م3111فمسطين  –نابمس 

 ،م1131يونيو (11)مجمة جامعة القدس المفتوحة، عدد ،م3311ضي المقدسة عام األرا
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م، محمد مؤنس 3111، فييد السبيعي، الحممة الصميبية الثالثة، ط. أبيا 51ص-11ص
 مخطوط(. )م3111م، ط. القاىرة 3311-3311عوض، الحممة الصميبية الثالثة 

 نظر: اعن فردريك بارباروسا (31)
Otto of Freising, The deeds of Frederick Barbarossa, Trans. Charles 

Christopher Mierow, Toronto 1966.  

Otto of st. Blasion, the Third crusade 1187-1190, from the Chronicle of Otto 

of St. Blasion, in O. Thatcher, Source Book of Medieval History, New York 

1902, PP. 529-535. 

P. Munz, Frederick Barbarossa, A study in Medieval Politics, London 1969. 

م، عبد 3111حامد زيان، اإلمبراطور فردريك بارباروسا والحممة الصميبية الثالثة، ط. القاىرة 
السالم زيدان، دور اإلمبراطور فردريك بربروسا في الحممة الصميبية الثالثة، مجمة جامعة 

 . (دراسة ممتازة)313ص-351م، ص1139عام (39)، العدد(11)البعث، م
من أنيار  ،Salephال أغفل ىنا اإلشارة إلى غرق ذلك اإلمبراطور األلماني في نير سالف 

وبالتالي صارت حممتو أشبو  ،م3311عام  ،Asia Minorفي آسيا الصغرى  Ciliciaكيميكيا 
وقد تم نسج أسطورة حولو من ،فييموتفرق جنوده خاصة مع انتشار األوبئة ،بموكب جنائزي
 .(جانب األلمان

 عن فيميب أغسطس أنظر: (31)
Guillaume de Nangis, Les Gestes de Philipe Augustus, Extraits des grandes 

Chroniques de Frans, R.H.G.F.T.XVII, PP. 346-417.  

J. Bradbury, Philip Augustus King of France 1180-1223, London 1998.  

م(، رسالة دكتوراه غير منشورة، 3111-3311)فاطمة الشناوي، فيميب أغسطس ممك فرنسا
 . (ربية دونما مبالغةع ةأفضل دراس)م1111جامعة حموان عام  –كمية اآلداب 

 نظر: اعن ريتشارد قمب األسد (31)
Ambroise, the Crusade of Richard Heart of Lion, Trans. J.M. Hubert, New 

York 1943. 

R. Pernoud, Richard Coeur de Lion, Paris 1988.  

J. Flori, Richard the Lion Heart King and Kinight, London 2006.  
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محمد  ،م1133عمي رمضان فاضل، ريتشارد قمب األسد فارس أوروبا األول، ط. الجيزة 
، (م31، 31القرنان )معجم أعالم عصر الحروب الصميبية في الشرق والغرب ،مؤنس عوض
 . 139ص-131م، ص1135ط. القاىرة 

 نظر: اعن معركة أرسوف، (35)
Chronicle of the Third Crusade, A translation of the Itinerarium peregrinorum 

et Gesta Regis Ricardi, Trans. Helen Nicholson, London 1997, PP. 246-261. 

النوادر  ،بن شدادا، 135ص ،م3191، ط. بيروت 1ج ،بن األثير، الكامل في التاريخا
 .311ص ،السمطانية

C. Oman, A History of the art of War in the Middle Ages, VOL. II, London 

1924, P. 315. 

H. Gibb, the Life of Saladin, Oxford 1973, P. 71.  

R. Smail, Crusading Warefare,(1097-1193), Cambridge 1956, P. 156. 

، ط. (م3313ىـ/511رسوف أمعركة )الصميبي –محمد مؤنس عوض، في الصراع اإلسالمي 
ال تعد المعركة المذكورة حاسمة كما تصور المؤرخ البريطاني  ،جدير بالذكر)م3111القاىرة 

 ،تشارلز أومان، ألنيا في حالة كونيا كذلك لتمكن ريتشارد قمب األسد من استعادة بيت المقدس
 . (ما لم يحدث وقد أقر المؤرخ البارز ىاممتون جب أنيا لم تكن حاسمة وىو

 نظر: اعن موسى بن ميمون (39)
ت، شرح أسماء العقار، -اي، ط. القاىرة بتأ .موسى بن ميمون، داللة الحائرين، ت. ىـ

بن أبي أصيبعة، عيون األنباء في طبقات ام، 3111تحقيق ماكس مايرىوف، ط. القاىرة 
، إسرائيل ولفنسون، موسى 511-511م، ص3195تحقيق نزار رضا، ط. بيروت  األطباء،،
ال تزال أفضل دراسة في موضوعيا عمى )م3119حياتو ومصنفاتو، ط. القاىرة  ،بن ميمون

عاًما عمى صدورىا(، محمد مؤنس عوض، اإلسيام الطبي لموسى (11)الرغم من مرور نحو
األيوبية، ضمن كتاب أضواء جديدة في مصر (م3111ىـ/913ت)Maimondesبن ميمون 

 . 11ص-91ص ،م1131عمى الحروب الصميبية، ط. رام اهلل 
M. Meyerhof, Essays on Mainonides, New York 1940. 

(ممتازة دراسة) . 

M.M. Awad, Highlights on Medical contribution of Maimondes(1135-1204), 

in the Ayubid rule of Egypt, Cairo 2003. 
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من الدراسات التاريخية والدينية عن موسى بن ميمون عمى نحو يصعب معو  كثير)ىناك 
بفضل  –إحصاؤىا، ومن الميم ىنا التأكيد عمى أنو من أبناء الحضارة اإلسالمية، وأن اإلسالم 

 . (قدم لو فرصة ذىبية لمظيور والتألق –تسامحو 
 نظر: اعن أسطورة صالح الدين األيوبي (31)

M. Jubb, the Legend of Saladin in Western Literature and Historiography, 

New York 2000. 

 .()أطروحة دكتوراه لممؤرخة مارجريت جوب
S. Lane-Poole, Saladin and the Fall of Kingdom of Jerusalem, Kuala Lumpur 

2007, PP. 345-367. 

م، كارول ىيمنبراند، 3111القاىرة والتر سكوت، الطمسم، ت. محمود محمود محمد، ط. 
صالح الدين  ،حطينعمي موقعة عام  111تطور أسطورة غربية، ضمن كتاب  صالح الدين

، محمد مؤنس عوض، ط. 331ص-19م، ص3111والعمل العربي الموحد، ط. القاىرة 
أحمد درويش، صورة صالح الدين األيوبي في اآلداب  ،131ص-111م، ص1111القاىرة 

  .م1131الوسيطة، ط. القاىرة األوروبية 
وأول بابا غير إيطالي  ،وىو أول بابا من أصل سالفي ،البابا يوحنا بول الثاني؛ بولندي األصل(31)

وكان اسمو األصمي كارول جوزيف فوتيالفي،  ،م3111مايو  31ولد في  منذ ىدريان الرابع،
م، ثم 3151سقًفا عام م، وتدرج فيو حتى صار أ3119وقد انخرط في السمك الكينوتي عام 

  .م3191عام  كاردنيااًل 
م، وظل فيو عمى 3111أكتوبر عام  39تولى البابا المذكور منصبو البابوي في  

 ،واإلسبانية ،وقد أجاد عدة لغات مثل الالتينية واإليطالية، واأللمانية ،عاًما(19)مدى
ممعب العباسيين بدمشق،  وقام بعقد قداس كبير في ،وقد اتسم باتساع الثقافة ،والبرتغالية

 31واعتذر فيو عن الحروب الصميبية والمآسي التي حدثت فييا ضد المسممين والييود في 
وقد تم تطويبو،  ،م1115أبريل عام  1في  الثاني البابا يوحنا بول ىمكوقد  ،م1111مارس 

  :عنو أنظر .م1111وصار قديًسا في عام 
J. N.D. Kelly, Oxford dictionary of popes, Oxford 1996. PP 326-329. 

T. Szulc. Pope John II , The Biography, New York 1995. 

M. Mederott(ed.), the thought of Pope John Paul II, Rone 1993 M.  

Walsh, John Paul II, London 1994.  
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 عن كتاب كيل معجم البابويات(. )نقاًل 
 كيبيديا(. يالو )الموسوعة الحرة

قوم حالًيا الباحثة د. ىنادي السيد محمود بإعداد دراسة مقارنة بين أوربان الثاني ويوحنا بول )ت
 الثاني(.

 نظر: اأوربان الثاني  اعن الباب(31)
Fulcher of Chartres, A History of the Expedition to Jerusalem, Trans. Frances 

Rita Ryan,(Sisters of St. Joseph), ed. Harold Fink, Tenneessee 1969, PP. 62-

67.  

H. E. Cowdrey, " Pope Urban II and the Idea of Crusade", S.M., 36, 1995, PP. 

721-742.  

D. Munro, " the speech of pope Urban II at Clermont, 1095", A.H.R., XI, 

1905, PP. 231-242. 

J.N.D. Kelly, PP. 158-160. 

ىنادي السيد محمود، خطاب البابا أوربان الثاني في مجمع كميرمونت محمد مؤنس عوض، و 
أول دراسة عربية من خالل )م1131ط. القاىرة  ،م، بحوث ودراسات3115نوفمبر  11بفرنسا 

أوربان  ا، حسن عبد الوىاب، دراسة تحميمية لخطب الباب(فريق عمل عن الخطاب المذكور
، عام (53)جامعة اإلسكندرية عدد –آلداب م، مجمة كمية ا3115الثاني في كميرمونت 

د ال، عبد السالم زيدان، الدعوة لمحروب الصميبية عمى ب311ص-313ص ،م1113
جامعة أسيوط عام  –م(، رسالة دكتوراه غير منشورة، كمية اآلداب 3311-3115)الشام

 .(أفضل دراسة في موضوعيا)311ص-11ص ،م1111
بنسج خيوط الحرير من الشرنقة، وتم ىذا اإلنجاز الكبير في تعمم اإلنسان ألول مرة، كيف يقوم (11)

حوض نير ناريم فيما عرف بتركستان الصينية، ويالحظ أن طريق الحرير امتد من الصين، 
وممرات أفغانستان، وبالد فارس، ثم سار في بالد الرافدين، ومنيا إلى بالد  ،واخترق منغوليا

بالد األناضول أو إلى البحر المتوسط ومنو إلى  الشام، ومن ىناك تفرع إلى فرع اتجو إلى
ونعرف أن الرحالة ماركو  ،المواني اإليطالية، وقد حاول المغول السيطرة عمى الطريق المذكور

ر اإلشارة إلى أن الجيولوجي والرحالة دقد سارا فيو، وتجوكذلك ابن بطوطة (م3111ت)بولو
قام برحالتو في الشرق (م3115ت. )Ferdenand Richthoffenاأللماني فرديناند ريشتيوفن 

 «. طريق الحرير»وأطمق عمى ذلك الطريق (م3111، 3191)فيما بين عامي
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عمي أبو عساف، . 111ص ،ت-ابن جبير الرحمة، ط. بيروت بنظر: اعن طريق الحرير 
، (31)طريق الحرير والطرق التجارية األقدم، مجمة دراسات تاريخية، جامعة دمشق، السنة

، عبد الرحمن حميدة، طريق 11ص-11م، ص3113كانون األول (، 11(، و)11)نالعددا
، نعمان محمود 331ص-19الحرير بين ابن بطوطة وماركو بولو،، العدد المذكور، ص

العدد المذكور،  ،أسباب ونتائج –جبران، محاوالت المغول السيطرة عمى طريق الحرير 
اإلسالم في  ،موريس لومبار ،م3111ط. القاىرة  ،مجدي غنيم، الحرير .355ص-311ص

، محمد مؤنس عوض، 111ص-113م، ص3111مجده األول، ت. إسماعيل العربي ط. 
م، 3115الجغرافيون والرحالة المسممون في بالد الشام زمن الحروب الصميبية، ط. القاىرة 

 . 111ص-113ص
عربية والغربية، صالح الدين األيوبي في الموسوعات ال ،نظر: محمد مؤنس عوضاعن ذلك (13)

 .م1131ط. دمشق 
-3311)نظر: محمد مؤنس عوض، من التاريخ العالمي لصالح الدين األيوبياعن ذلك (11)

  .م1111م(، جامعة الشارقة، ط. الشارقة 3311
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