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  الشارقة وعین شمس بجامعتي

فـــي مجـــال  بـــارزات یـــاتبریطان مؤرخـــات ثـــالثســـهام إٌ تعریفـــا ب،التـــالی یتنــاول العـــرض

 و ســــــــوزان، وكــــــــارول هیلنبرانـــــــد،روزالــــــــین هیـــــــل فــــــــي صـــــــورة ،الحــــــــروب الـــــــصلیبیة تـــــــاریخ

  .التألیفیة بین توجهاتهم إلي عقد المقارنة ویسعى،إدجنجتون

ـــل  ـــروزالین هی ـــسبة ل ـــة ســـانت أنهـــا درســـت  ؛ فنعـــرفأمـــا بالن ـــدا التـــاریخ فـــي كلی  هیل

St.Hilda,s College وقـد،م١٩٣١ م إلـي ١٩٢٨الممتـدة مـن  مفي أكـسفورد خـالل األعـوا  

  .في القرن الثالث عشر اإلنجلیزي تخصصت في التاریخ الكنسي

  : فیجمل في التالي الوظیفي  أما تاریخها

   University of Leicesterلیسستر  التدریس في جامعة  تولت- 

معــة لجا  التابعــةWestfield Collegeوســتفیلد  فــي كلیــة كمحاضــرة م١٩٣٧عــام   عینــت-

  .لندن

  .م١٩٥٥عام  صارت محاضرة للتاریخ -

  .م١٩٧١ أستاذة التاریخ عام -

 The Ecclesiastical Historyنــشطة فــي جمعیــة التــاریخ الكنــسي   عملــت كعــضوة-

Society.  

  .م١٩٧٣ -١٩٦٣عامي  فیما بین المذكورة كسكرتیرة للجمعیة  عملت-
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  .م١٩٧٤ -١٩٧٣عامي  ما بین  صارت رئیسة لها- 

  .م١٩٧٣ -١٩٦٨فیما بین عامي  یورك وكانتربري لجمعیة رئیسة وكمحررة لت عم-

 الـشرق والـصلیبیة التاریخیة عـن الحـروب معهد البحوث سمنار محاضرات  حضرت بانتظام-

  .الالتیني

  .م١٩٧٦ أحیلت للتقاعد عام - 

  : أهم مؤلفاتها فهي كالتالي ا أم

1-Public panance: Some problems of a Thirteenth – century Bishop", 

History , VOI. 36,1951, PP.213-226., 

 ،م١٩٥١ ،٣٦  العدد،التاریخ ،"الثالث عشر م  القرن بعض مشكالت أسقف: علنیة   توبة-

  .٢٢٦ ص -٢١٣ص 

2- Both Small and Great Beasts : on The Attitude of Men Towards 

Animals in The Middle Ages London 1953. 

في العصور  البشر تجاه الحیوانات  موقف،علي حد سواء كبیرة وصغیرة  حیوانات-

  .م١٩٥٣لندن . ط،الوسطي

3- Gesta Francorum et aliorum Hierosolymitanorum , London 1962. 

  .م١٩٦٢لندن . ط،حجاج بیت المقدس والفرنجة  أعمال-

4- UnFashionable History : An Inaugural lecture, London 1962. 

  .م١٩٧٢  لندن،افتتاحیة محاضرة:   تاریخ غیر عصري-

5-" Uncovenanted Bluessings of Ecclesiastical Records ", Studies in 

Church History , VOI., II ,Oxford 1975,pp.135- 146. 

فورد  أكس،٢ العدد ،الكنیسة في تاریخ  دراسات،الكنسیة للسجالت  محفوظات غیر موثقة-

  .١٤٦ ص-١٣٥ ،م١٩٧٥



  محمد مؤنس عوض. د.  أ        وسوزان إدجنجتون وكارول هیلنبراندروزالین هیل  : ثالث مؤرخات بریطانیات للحروب الصلیبیة

 - ٣٣ - 

6- Pure Air and Portentous Heresy , Studies in Church History , 

VOI., 13, Oxford 1976 , pp139- 140. 

 ،م١٩٧٦ أكسفورد ،١٣ الجزء ،الكنیسة في تاریخ  دراسات،مستهجنة هرطقة وطیب مناخ -

  .١٤٠ ص -١٣٥ص 

7-The Christion view of The Muslims at The Time of The First 

Crusade, The Eastern Mediterranean lands in The period of The 

Crusades , ed. P.M. Holt , Warminster 1977, pp 1-8. 

 البحـر المتوسـط أراضـي شـرق،فـي زمـن الحملـة الـصلیبیة األولي للمـسلمین المسیحیة  الرؤیة-

  .٨ ص-١ ص،م١٩٧٧ ورمنستر، هولت.م. تحریر ب،الصلیبیة في مرحلة الحروب

تـم   وقبـل وفاتهـا،ًعامـا) ٨٩(عن عمر م١٩٩٧هل عام  روزالین  توفیت، جدیر بالذكر

  .ًإصدار كتاب تذكاري تكریما لها

مــن خــالل دراســة  إلــي عــالم الحــروب الــصلیبیة  ؛ فقــد انطلقــتأمــا كــارول هیلنبرانــد 

  :حو التالي یمكن تلخیص مراحل حیاتها العلمیة علي الن واللغات الشرقیة

ــــــون - ــــــة جیرت ــــــردجCollageGirton كلی ــــــین عــــــامي  بكمب ــــــل  م١٩٦٨ – ١٩٦٢فیمــــــا ب تمث

، الفرنـسیة القدیمـة واأللمانیـة والفرنـسیة تخصصها الرئیسي في اللغات الحدیثـة حیـث درسـت

  . والالتینیة الوسیطة،)أي المتفرعة عن الالتینیة ( الرومانسیة  اللغاتو

  وقـد درسـت،م١٩٧٢ -م١٩٦٨عـامي   فیمـا بـینSomerville Collegeسومروفیل  كلیة- 

  .الفارسیة حیث تعلمت في إیران) م ١٩٧٠ -١٩٦٩(ًأمضت عاما   كما،التركیة والعربیة

 حیــث بحثــت فــي تــاریخ م١٩٧٩ -University of Edinburgh١٩٧٨  جامعــة إدنبــرج-

مـــن  ةمدینـــة عربیـــ حولیـــة ترجمـــة وطبعـــة أنتجـــت  وهنـــاك،فـــي العـــصور الوســـطي اإلســـالم

  .العصر الوسیط

 ؛ وهــــو عــــالم متخــــصص فــــي الدراســــات John Walsh  تـــأثرت بأســــتاذها جــــون والــــش-

  .العثمانیة
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  .األوروبیة الوسیطة وفي اللغات الحدیثة م علي بكالوریوس١٩٦٥عام   حصلت-

  .م درجة الماجستیر١٩٦٦ نالت عام -

  .التركیةو العربیة علي بكالوریوس في الدراسات الشرقیة م١٩٧٢عام  حصلت-

  .م١٩٧٩من جامعة إدنبرج عام  أنجزت رسالتها للدكتوراه-

  :في التالي  أما تاریخها الوظیفي فیجمل

   .م١٩٨٠ -١٩٧٩في اللغة العربیة  محاضرة-

  .م٢٠٠٠-١٩٩٠  مساعدة أستاذ بالعربیة-

  . م إلي اآلن٢٠٠٠ اإلسالم منذ عام  أستاذة تاریخ-

 New نیوهامبــشیر ،Dartmouth Collegeث دارتمــو فــي كلیــة كأســتاذ زائــر  عملــت-

Hampshire م١٩٩٤عام  بالوالیات المتحدة.  

 فــــي نیزالنـــــدز University of Groningen جــــرونجن  أســــتاذ زائــــر فــــي جامعــــة-

Netherlands م٢٠٠٢ عام.  

  :في التالي  تاریخ الحروب الصلیبیة فتجمل أما مؤلفاتها في مجال

1- A Muslim principality in Crusader Time : The early Artuqid state , 

The Netherlands Historical and Archeological Institute for The 

Near East in Istanbul , Leiden 1990. 

 التـاریخي نیزالنـدز  معهـد،األراتقـة البـاكرة  دولـة،في عصر الحروب الـصلیبیة  إمارة إسالمیة-

م١٩٩٠ لیدن ،طنبولاألدنى بإس الشرق لدراسات األثريو . 

2-TheCrusades : Islamic perspectives, Edinburgh University press 

1999. 

  .م١٩٩٩ مطبعة جامعة ایدنبرج ،إسالمیة تصورات:  الحروب الصلیبیة -



  محمد مؤنس عوض. د.  أ        وسوزان إدجنجتون وكارول هیلنبراندروزالین هیل  : ثالث مؤرخات بریطانیات للحروب الصلیبیة

 - ٣٥ - 

3- "The Career of Nejm al- Din il- Ghazi" , Der Islam , 1981, 

pp.250-291. 

  .٢٩١ ص -٢٥٠ ص،م١٩٨١ ، اإلسالم،سیرة نجم الدین غازي-

4- " Some mediaeval Islamic approaches to source material" , Oriens 

27- 28, 1981,pp.197-225. 

 ص ،م١٩٨١ ،٢٨ -٢٧ ،أورینـــز لمـــادة مـــصدریة الوســـیطة  بعـــض االقترابـــات اإلســـالمیة-

  .٢٢٥ ص-١٩٧

5-" The establishment of Artuqid power in Diyar Bakr in The Twelfth 

century", Studia Islamica , 1981,pp.129-153. 

-١٢٩ ص ،م١٩٨١ ، سـتودیا إسـالمیكا،م١٢ في دیار بكر فـي القـرن تأسیس سلطة األراتقة

  .١٥٣ص 

6- " Medieval Islamic geography : The case of Merv" proceedings, of 

The International Conference on Science in Islamic polity, 

Islamabad 1983,pp.338-341. 

المـؤتمر الـدولي عـن   أبحـاث،دراسـة حالـة میـرف ،في العصور الوسـطي  الجغرافیااإلسالمیة-

  .٣٤١ ص-٣٣٨ ص،م١٩٨٣إسطنبول  ،في الحكومة اإلسالمیة العلم

7-" The history of The Jazira a short introduction " in The Art of Syria 

and The Jazira, 1100-1250,ed j. Raby , Oxford university press, 

1985,pp.9-15. 

 . تحریـر ج،م١٢٥٠-١١٠٠الجزیـرة  وفـي تـاریخ بـالد الـشام ،مدخل مـوجز: الجزیرة   تاریخ-

   .١٥ص-٩ ص،م١٩٨٥جامعة أكسفورد   مطبعة،رابي

8-" The Islamic World and The Crusades ", Scottish Journal of 

Religious studies , VIII, 1987,pp.150-157. 
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عــام ،٨ العـدد ،للدراسـات الدینیـة  المجلـة االسـكتلندیة،" الحـروب الـصلیبیة و العـالم اإلسـالمي-

  .١٥٧ص-١٥٠ ص ،م١٩٨٧

9- " Malazgird , Encyclopedia of Islam , 2nd edition ,Leiden 

1987,pp.243-244. 

  .٢٤٤ ص -٢٤٣ ص،م١٩٨٧  لیدن، الطبعة الثانیة،دائرة المعارف اإلسالمیة ،"مالزكرد" 

10- " Marwanids", Encyclopedia of Islam 2nd edition Leiden 

1987,pp.626-627. 

ــــدن، الطبعــــة الثانیــــة،اإلســــالمیة المعــــارف  دائــــرة، المروانیــــون-  ص -٦٢٧ ص،م١٩٨٧  لی

٦٢٧.  

11-" Mayyafarikin" ,Encyclopedia of Islam, 2nd edition, Leiden 

1987,pp930-932. 

 -٩٣٠ ص،م١٩٨٧ لیــــــدن ،الثانیــــــة  الطبعــــــة،اإلســــــالمیة  دائــــــرة المعــــــارف،میافــــــارقین " -

  .٩٣٢ص

12-" Islamic Orthodoxy or Realpolitik?: al Ghazali.s Views on 

government" ,Iran XXVI, 1988,pp81- 94. 

-م١٩٨٨، ٢٦  إیـران–ي للحكومـة تـصورات الغزالـ:  الواقعیـة ؟ السني أم السیاسة  اإلسالم-

  .٩٤ ص -٨١ً 

13-" A muslin success in The second Crusade, " in Mélanges 

Dominique Sourdel, ed, l kolus , Geutner ,Paris 1989,pp.165-

171. 

 ،ســـوردیل التكریمـــي لـــدومنیك الكتـــاب  فـــي،الثانیـــة اإلســـالمي فـــي الحملـــة الـــصلیبیة  النجـــاح-

  .١٧١ص -١٦٥ ص،م١٩٨٩  باریس،مبونتیر ستحریر لكالو



  محمد مؤنس عوض. د.  أ        وسوزان إدجنجتون وكارول هیلنبراندروزالین هیل  : ثالث مؤرخات بریطانیات للحروب الصلیبیة

 - ٣٧ - 

14-" Al- Mustandjid ", Encyclopedia of Islam , 2nd Edition, Leiden 

1992, pp.726-727. 

 ص -٧٢٦ ص ،م١٩٩٢ لیـــدن. ط، الطبعــة الثانیــة، دائــرة المعــارف اإلســالمیة، المــستنجد-

٧٢٧.  

15- " Al – Mustansir ", Encyclopedia of Islam , 2nd edition Leiden 

1992, pp.727-729. 

-٧٢٧ ص ،م١٩٩٢ لیـــــدن. ط،الثانیـــــة  الطبعـــــة،اإلســـــالمیة  دائـــــرة المعـــــارف-المستنـــــصر 

  .٧٢٩ص

16-" AL- Mustarshid" , Encyclopedia of Islam, 2nd edition , Leiden 

1992, pp.733-735. 

ــــــرة المعــــــارف،" المــــــسترشد"  ــــــة  الطبعــــــة،اإلســــــالمیة  دائ  -٣٣ ص،م١٩٩٢لیــــــدن . ط،الثانی

  .٧٣٥ص

17- " AL- Mastazher ", Encyclopedia of Islam,2nd edition, Leiden 

1992, pp.755-756. 

 -٧٥٥ ص،م١٩٩٢لیـــــدن . ط، الطبعـــــة الثانیـــــة،اإلســـــالمیة  دائـــــرة المعـــــارف،"المـــــستظهر " 

  .٧٥٦ص

18- " Aspects of Jihad propaganda : The evidence of 12th century 

inscriptions", proceedings of The Conference on The History of 

The Crusades , University of Bir Ziet 1993, pp.53-63. 

بحـــوث مـــؤتمر تـــاریخ الحـــروب "م١٢ نقـــوش مـــن القـــرن  دلیـــل،إلـــي الجهـــاد مالمـــح الـــدعوة "-

  .٦٣ص– ٥٣ ص،م١٩٩٣  جامعة بیر زیت،الصلیبیة
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19-" Ibn ALAdim,s biography of The Seljuq Sultan , Alp Arslan " , 

Actas XVI congreso Union Europeene des Arabisauts et 

Islamisants Salamanaca 1995,pp.237- 247- 242. 

 الـــسادس عـــشر  أعمـــال المـــؤتمر،"ألـــب أرســـالن  الـــسلجوقي للـــسلطان ترجمـــة ابـــن العـــدیم " -

  .٢٤٢ص-٢٣٧ م، ص ١٩٩٥ المنكا س،المستشرقین والعربیة األوروبي لعلماء لالتحاد

20-" 1092: amurderous Year ", proceedings of The 14th 

Congress of The union Europeene des Arabisants et Isalamisants, 

des Budapest 1995, pp.281-296. 

 یـینالبـاحثین األوروب التحـاد الرابع عشر المؤتمر  بحوث،"م ١٠٩٢ عام مفعم باالغتیاالت" -

  .٢٩٦ص-١٨١م،ص١٩٩٥بودابست ،اإلسالمیة والعربیة للدراسات

21-" The power Struggle between The Saljuqe and The Isma,ilis of 

Alamut , 497- 518/1094- 1124: The Saljuq perspective " , in 

Studies in Isma,ili history , ed. F. Daftary, Cambridge University 

press , 1995,pp205- 220. 

 ،م١١٢٤ -١٠٩٤؟  هـــ٥١٨ -٤٩٧ ألمــوت اإلســماعیلیة وصــراع الــسلطة بــین الــسالجقة" -

 ،دفتــري.ف،تحریــر ،فــي التــاریخ اإلســماعیلي  ضــمن كتــاب دراســات،ســلجوقي مــن منظــور

  . ٢٢٠ص-٢٠٥ ص،م١٩٩٥مطبعة جامعة كمبردج 

22-" The First Crusade : The Muslim perspective" , in The Origins 

and impact of The First Crusade, ed. J.Phillips , Manchester 

university press,1997,pp.130-141. 

 ،األولــي الحملـة الـصلیبیة تـأثیر وفـي أصـول المنظـور اإلسـالمي:  الحملـة الـصلیبیة األولـي -

  .١٤١ ص-١٣٠ ص،م١٩٩٧ مطبعة جامعة مانشستر ،فیلیبس. ج تحریر



  محمد مؤنس عوض. د.  أ        وسوزان إدجنجتون وكارول هیلنبراندروزالین هیل  : ثالث مؤرخات بریطانیات للحروب الصلیبیة

 - ٣٩ - 

23- " AL- Ghazzali", Encyclopedia of Arabic literature , ed J.S. 

Meisami and p. Starkey, Routledge ,London and New York 

1998,VOI.,I. pp.252- 253.  

 ،رونتلیدج،سـتاركي. ب و میـسامي.س.ج، تحریـر،األدب العربـي دائرة معارف، " الغزالي  " -

  .٢٥٣ ص-٢٥٢ ص،١جـ،م١٩٩٨نیویورك  ولندن

24- " Saljuqs ", Encyclopedia of Arabic Literature , ed. J.S. Meisami 

and New York 1998,VOI.,2,pp.682- 683. 

 ، روتلیـدج،سـتاركي. ب و میـسامي.اس. تحریـر ج،معارف األدب العربي دائرة،"السالجقة " -

  .٦٨٣ ص-٦٨٢ ص،٢، جـ١٩٩٨نیویورك  ولندن

25- " Seljuq women " , in The balance of Truth , ed.c. Belim. 

Harding and C. Imbed Istanbul 2000 ,pp.145- 146. 

 ایمبـرا سـي و هـاردینج– بـالیم . تحریـر سـي،الحقیقـة  ضمن كتاب میزان،"نساء السالجقة  " -

  .١٤٦ ص-١٤٥ ص،م٢٠٠٠ إسطنبول

26- " Some reflections on Seljuq historiography" , in Eastern 

approaches to Byzantium ed.A. Fastmond , Aldershot 

2000,pp73-88. 

نحـــو  شـــرقیة فـــي اقترابـــات" الـــسلجوقیة  الفكریـــة علـــي الكتابـــة التاریخیـــة بعـــض التـــصورات " -

  .٨٨ص-٧٣ ص ،م٢٠٠٠ الدرشوت .ط،فاستموند. تحریر ا،بیزنطة

27-" Abominable acts, The Career of Zengi" , in The second Crusade 

, ed. Philips and M. Hoch, Manchester 2001,pp.111-132. 

. م وفیلیـــــبس.  تحریـــــرج،الثانیـــــة فـــــي الحملـــــة الـــــصلیبیة " ســـــیرة زنكـــــي ،أفعـــــال بغیـــــضة " -

  .١٣٢ص -١١١ ص،م٢٠٠١ مانشستر،هوك
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28- " AL. Ghazali" , in Encyclopedia of life writing Autobiographical 

and Biographical Forms , ed M.jolly , Fitzroy, Dearbom 2001, 

pp.374-375. 

فیتـزروي،  و جـولي.تحریـر م ،الـصور الحیاتیـة وفي موسوعة كتابة السیرة الذاتیة ،"الغزالي  "-

  .٣٧٥ ص-٣٧٤ ص ،م٢٠٠١دیربون 

29-" Woman in Seljuq period " , in Woman in Iran From The Rise of 

Islam to 1800 , ed G. Nashal and L. Beck , Illinois 2003,pp.103 

120. 

 

 . م١٨٠٠ حتـى عـام منـذ ظهـور اإلسـالم فـي إیـران  في النـساء، النساء في الفترة السلجوقیة-

  .١٢٠ ص -١٠٣ ص،م٢٠٠٣  إلینوي، بیك.ل وتحریر ج ناشال

30-" Some reflections on The imprisonment of Reynald of Chatillon", 

in Texta , Documents and Artefacts Islamic , Studies in Honour of 

D.S. Richards , C.F. Robinson,Leiden 2003,pp.79-102. 

:  حقــائق و فــي نــصوص ووثــائق،أوف شــاتیون عــن ســجن رینــو  بعــض التــصورات الفكریــة-

 ،م٢٠٠٣ لیـــدن . روبنــسون.س ریتـــشارد ز، تحریــر ســي اف. د لتكــریم إســالمیة دراســات

  .١٠٢ص-٧٩ص

31- " Ayybid " in Encyclopedia of Islam and The Muslim World, New 

York 2003 ,pp.627-660. 

  . ٦٦٠ص-٦٥٧ص ،م٢٠٠٣ نیویورك ،العالم اإلسالمي و في موسوعة اإلسالم، األیوبیون-

32-" Some Thoughts on The use of The Quran in monumental 

inscriptions in Syria and Palestine in The Twelfth and Thirteenth 

centuries, in Islamic reflections ", Arabic Musings. Studies in 
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Honour of professor Alan Jones , ed R Hoy land PF kennedy , 

Gibb Memorial Trust, War minister 2004,pp.277-287. 

 فـــي القـــرنین فلـــسطین وســـوریا فـــي یـــةفـــي النقـــوش األثر القـــرآن أفكـــار عـــن اســـتخدام  بعـــض-

دراسات تكریمیـة لألسـتاذ  عربیة ضمن تأمالت،اإلسالمیة م في التصورات الفكریة١٢،١٣

 ،م٢٠٠٤  ورمنـستر،جب التذكاریـة  عنایة،كنیدي ف.ب وهویالند.  تحریر ر،جونز اآلن

  .٢٨٧ ص-٢٧٧ص

33- "The legacy of The Crusades" in Crusades The Illustrated 

History, ed T. Madden , London 2004,pp.202-211. 

لنــدن . ط، مــادین.ت تحریــر ،مــصور تــاریخ في الحــروب الــصلیبیة،الحــروب الــصلیبیة  تــراث-

  .٢١١ ص-٢١٢ ص،م٢٠٠٤

34- " Alittle – known mirror for princes of al – Ghazli " , in Worlds , 

Texts and Concepts Crusing The Mediterranean Sea , ed.R. 

Anzen and J. Thielman , Leuven 2004,pp.593- 601. 

.  تحریـر د،عبـر المتوسـط مفـاهیم وونـصوص  في كلمـات،"الغزالي  عن أمراء صورة مبتسرة" 

  .٦٠١ص-٥٩٣ ص ،م٢٠٠٤ لیفین ،سیلمان. ج وانزن

35-" Ravandi, The Seljuq court at konya and The persianisation of 

Anatolion cities " , in Mesogeios , Mediterranean Studies , 25-26 , 

2005,pp.157- 169. 

بالطــابع الفارســي فــي  المــدن األناضــولیة مــدن طبــع وفــي قونیــة الــسلجوقي  الــبالط،راونــدي -

  .١٦٩-١٥٧ ،م٢٠٠٥ ،٢٦-٢٥بحر متوسطیة   دراسات،میسوجیوس

36- " The evolution of Saladin legend in The West " in Mélanges 

Louis pouzel, Beirut 2006,pp.1-13. 
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 بیـــروت ،بوزیـــل للـــویس  فـــي الكتـــاب التكریمـــي،"فـــي الغـــرب  أســـطورة صـــالح الـــدین تطـــور " 

  .١٣ ص -١م ن ص٢٠٠٦

37- Encyclopedia of The Crusades , art Ayybids. 

  .الصلیبیة الحروب  دائرة معارف،األیوبیین  مادة-

38- Encyclopedia of The Crusades, art Artuqida. 

  .الحروب الصلیبیة معارف  دائرة، مادة األراتقة-

39-" The Arabic Sources" in The prosopography of The Byzantine 

empire 1024- 1204 , ed M. whitby , The British Academy, 

London 2007, pp.283-340. 

 .م تحریــــر م١٢٠٤ -١٠٢٤ خیص اإلمبراطوریـــة البیزنطیـــةتـــش فـــي" العربیـــة  المـــصادر " -

  . ٣٤٠ ص -٢٨٣ ص ،م٢٠٠٧ لندن. ط،األكادیمیة البریطانیة ،ویتباي

40- Turkish Myth and Muslim symbol:The Battle of Manzikert " 

Edinburgh University 2007. 

  .م٢٠٠٧دنبرج  مطبعة جامعة إی،مانزكرت: الرمز اإلسالمي  والتركیة  األسطورة-

  :علي النحو التالي   وأهم مراحل حیاتها العلمیة،أما المؤرخة الثالثة فهي سوزان إدجنجتون

 Royal Holloway التــاریخ مــع مرتبــة الــشرف مــن رویــال هولــواي كــولیج  بكــالوریوس-

College  التابعة لجامعة لندنUniversity of London م١٩٦٨ -١٩٦٥.  

 جولیـــان خریـــستومیدس وJaan Husseyشـــراف جـــوان هـــسيبإ  حـــصلت علـــي الـــدكتوراه- 

Julian Chysostomidesم١٩٩١ -٨٨.  

  .م٢٠٠٦في تاریخ الطب عام   حصلت علي دبلوم-

الجامعــة  مــن جانــب الكالســیكیة الدراســات والالتینیــة و نالــت بكــالوریوس فــي اللغــة الیونانیــة-

  .م٢٠٠١ عام Open Universityالمفتوحة 
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 من جانـب كلیـة في التدریس م حصلت علي دراسات١٩٩٧ إلي ١٩٧٦ خالل المرحلة من -

  .Huntingdonshire Reigional CoLLegeهانتنجدونشایر اإلقلیمیة 

الحملة  وٕ وایطالیا،بیزنطة والمتوسط تاریخ البحر في مجال اختیاریة بدراسات  قامت-

  .األولي الصلیبیة

 University ofبجامعة لندن queen Mary بكوین ماري التاریخ في قسم تعمل ً حالیا-

London  أما مؤلفاتها فهي:  

1- " Pagan peverel : An Anglo- Norman Crusader ", in Crusade and 

Settlement papers Read at The First Conference of The SScle 

and presented to R.C. Smail ed. P.W. Edbury.Edury, Cardiff 

1985,pp.90-93. 

 بحوث قرأت ،االستیطان و في الحرب الصلیبیة، نورماني- أنجلو  صلیبي،الوثني یفریل ب-

 سي.ل ر-  مقدمة،الشرق الالتیني والصلیبیة الحروب تاریخ في المؤتمر األول لجمعیة

  . ٩٣-٩٠م، ص١٩٨٥ كاردیف ،ادبیوري و.ب تحریر سهیل

2- Chronicles of The Crusades, ed Hallam, London 1989,pp.59-

113. 

  .١١٣ ص-٥٩ ص،م١٩٨٩  لندن، هاالم.أي  تحریر،الحروب الصلیبیة  حولیات-

3-" Medical knowledge in The Crusading armies : The evidence of 

Albert of Aachen and other ", in The Military Orders: Fighting for 

The Faith and caring for The sick , ed. M. Barber , Alders hot: 

Ash gate 1994,pp.320-326. 

 في الهیئات اآلخرین واكس أوف البرت  شهادة،في الجیوش الصلیبیة الطبیة  المعرفة-

 ،الدرشوت ، باربر.م  تحریر،العنایة بالمرضى واإلیمان  الحرب من أجل،الحربیة

  .٣٢٦ ص -٣٢٠ ص ،م١٩٩٤ اشجات
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4- The First Crusade, New Appreciations in History , 37, London , 

Historical Association 1996. 

الجمعیة التاریخیة  ،،لندن٣٧ ،التاریخ،،جدیدة تقدیرات تاریخیة ، الحملة الصلیبیة األولي-

  .م١٩٩٩

5- The Lisbon Letter of The second Crusade ", Historical Research, 

1996,pp.328-339. 

 - ٣٢٨ ص،م١٩٩٦البحث التاریخي عام  ، الصلیبیة الثانیةعن الحملة لشبونة  خطاب-

  .٣٣٩ص

6-" The doves of War : The part played by carrier pigeons in The 

Crusades ", Autour de la premiere Croisade , edCroisade, ed.M. 

Balard , Paris: Sorbonne 1996,pp.167-165. 

في  جولة ضمن ،الزاجل في الحروب الصلیبیة الحمام الذي لعبه  الدور، حمام الحرب-

 ص -١٦٧ ص،م١٩٩٦  السربون، باریس، باالر.م تحریر ،األولي الحملة الصلیبیة

١٧٥.  

7-" The First Crusade : reviewing The evidence " ,in The First 

Crusade : Origins and impact , ed. J. Philips, Manchester 

1997,pp.57-77. 

الصلیبیة األولي  كتاب الحملة  ضمن،في شهادة  إعادة نظر،األولي  الحملة الصلیبیة-

  .٧٧ص-٥٧م، ص ١٩٩٧مانشستر  فیلیبس  تحریر،التأثیر واألصول

8- " Albert of Aachen reappraised ",in from Clermont to Jerusalem : 

The Crusades and Crusades Societies , The Crusades and 

Crusader Societies 1095-1500, ed A.V. Murray Turnhout : 

Brepols 1998,pp.55-67. 



  محمد مؤنس عوض. د.  أ        وسوزان إدجنجتون وكارول هیلنبراندروزالین هیل  : ثالث مؤرخات بریطانیات للحروب الصلیبیة

 - ٤٥ - 

  الحروب الصلیبیة،كلیر مونت إلي بیت المقدس ، في"تقییم  آخن إعادة أوف ألبرت" -

 بیریبولس.، نورنهوت،ف موراي. تحریر ا،١٥٠٠-١٠٩٥ الصلیبیة المجتمعاتو

  .٦٧ص-٥٥ ص،م١٩٩٨

9-" Albert of Aachen and The Chanson de geste ," in The Crusades 

and their Sources. Essays presented to Bernard Hamilton, ed. J. 

France and W.G. Zajac, Aldershot : Ashgate 1998,pp.23-37. 

 لبرنارد  مقاالت مقدمة،مصادرها والصلیبیة  في الحروب،أنشودة المأثرة وآخن أوف  ألبرت-

 - ٢٣ ص ،م١٩٩٨أشجات :  الدرشوت ، زاجاك.ج. و، فرانس. تحریر ج،ملتونها

  . ٣٧ص

10- " Medical care in The Hospital of ST. John in Jerusalem " , in 

The Military Orders , VOI.2, welfare and warfare , ed, H. 

Nicholson , Aldershot: Ashgate 1998,pp.27-33. 

 ،٢جـ، في الهیئات الحربیة،في بیت المقدس یوحنا في مستشفى القدیس ة العنایة الطبی-

- ٢٧م، ص١٩٩٨  أشجات، ألدرشوت،نیلكسون.  تحریر هـ،الحرب والخدمة االجتماعیة

  .٣٣ص

11- Walter The chancellor, The Antionchene wars , With T.S. 

Asbridge , Aldershot 1999. 

  .م١٩٩٩  ألدرشوت، اسبردج.ت س مع  باالشتراك،طاكیة الحروب األن، والتر المستشار-

12-Albert of Aachen , St.Bernard and The Second Crusade , in The 

Second Crusade : Scope and Consequences , eds M. Hoch and 

J. Philips , Manchester 2001,pp.54-70. 

 في الحملة الصلیبیة الثانیة،ة الثانیةالحملة الصلیبی والقدیس برنارد وخنآ آلبرت أوف -

  .۷۰ص-۵۴ص ،م۲۰۰۱  مانشستر.فیلبیس.ج وهوك. تحریر م،النتائج والهدف
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13- Gendering The Crusades, Co- editor With S.Lombert , Cardiff 

2001. 

  .م٢٠٠١ كاردیف ،في التحریر مع س المبرت  االشتراك،الحروب الصلیبیة  تجنیس-

14-" Sont Con ore les fems quo Jo Voi la venir ? " Wamen in The 

Chanson d, Antioch", in Gendering The Crusades , ed. S.B. 

Edgington and S.lambert, Cardiff 2001,pp,154-162. 

 في تجنیس ،أنشودة أنطاكیة النساء في"؟  هل هؤالء هن النسوة الالتي یترددن علي البالط" 

- ١٣٤ ص ،م٢٠٠١كاردیف   لمبرت.س و أدنبرج.ب. س  تحریر،ةالحروب الصلیبی

  .١٦٢ص 

15- " Romance and reality in The Sources for The sieges of Antioch 

, 1097-8" , in Porphyrogenita : Essays in Honour of Julian 

Chrysotomides ,ed. Ch. Dendrinos et al Aldershot : Ashgate 

2003,pp.33-46. 

في المولودة في العباءة " م ١٠٩٨-١٠٩٧حصار أنطاكیة  في مصادر الحقیقة و التلفیق-

 وندرینوس. تحریر ش،جولیان خریستومیدس علي شرف في مقاالت ،األرجوانیة

  .٤٦ ص-٣٣ ص،م٢٠٠٣ اشجات ،الدرشوتو

16- " The First Crusade in post – war Fiction ", The Experience of 

Crusading : Essays presented to Jonathan Riley - Smith , eds. 

M.Bull and N. Housely , Cambridge 2003 ,pp.255-280. 

مقدمة إلي  الحرب الماضیة،خبرة الحرب الصلیبیة الصلیبیة األولي في خیال  الحملة-

 - ٢٥٥ ص،م٢٠٠٣  كمبردج،هارسلي. ت وبول.  تحریر م،سمیث رایلي جوناثان

  .٢٨٠ص
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17- Items on The Crusades and Richart I for The Readers Guide to 

British history , New York and London 2003, 1,pp.323- 324,II, 

p.1118-1119. 

لندن  ونیویورك. ط،للتاریخ البریطاني لدلیل القارئ األول ریتشارد والحروب الصلیبیة مواد-

  .١١١٩ص-١١١٨ص،٢ ،٣٢٤ ص-٣٢٣، ص١،م٢٠٠٣

18- The First Crusade, New York , Rosen , 2004. 

  .م٢٠٠٤  روسن،نیویورك. ط،األولي الحرب الصلیبیة

19- Medicine and Surgery in The Livre des Assises de la Coeur des 

Bourgeois de Jerusalem , AL- Mosaq , 18, 2005,pp.87-97. 

 ٢٠٠٥، ١٨ ،المساق ،المقدس رجوازیي بیتبو محكمة الجراحة في كتاب قوانین و الطب-

  .٩٧ ص-٨٧م، ص

20- Administrative Regulations for The Hospital of St. John in 

Jerusalem dating from The 1180" , Crusades , 4., 2005,pp.21-

27. 

ب  الحرو،من الثمانیات مؤرخة في بیت المقدس یوحنا القدیس لمستشفى اإلداریة  القواعد-

  .٣٧ -٢١ ص،م٢٠٠٥ ،٤ الصلیبیة

21- " Antioch , Medivel City of Culture " , in East and west in 

Medieval Eastern Mediterranean , ed. K. Ciggaar , M.Metcalf , 

VOI.I , Orientale Lovaniensa Analecta 147,2006,pp.237- 259. 

في  الغرب في شرق البحر المتوسط وفي الشرق ،في العصور الوسطي أنطاكیة مدینة الثقافة

 اوریتالیا لوفانینسا أنالیكتا ،١ جـ،میتكالف مو. سیجار. ك  تحریر،العصور الوسطي

 ,Items on : Albert of Aachen -٢٥٩.22 ص-٢٣٧ ، م٢٠٠٦ -١٤٧

Chanson d, Antioche,Fulcher of Chartres, Holy Sepulcher, 
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Hospital of St. John ( Jerusalem), Martyrdom , Christian , 

Medicine, Motivation , peter Tudebode , Raymond of Agailers , 

Teutonic source , Thadeus of Naples , Walter The chancellor , 

Naples , Western Sources for Encyclopedia of The Crusades ed. 

Alan V. Murray, 2006. 

  مستشفى،المقدس  الضریح، فوشیه الشارتري،أنطاكیة  أنشودة،أوف آخن البرت:   مواد-

 ،تودیبود  بطرس،الدافعیة ، الطب، مسیحي،الشهید ،)بیت المقدس (  القدیس یوحنا

 ،المصادر الغربیة، والتر المستشار،النابلسي  ثادیوس،التیوتوني  المصدر،رایمونداجیل

  .م٢٠٠٦ موراي آالن  نشر،الحروب الصلیبیة موسوعة

23 - A Female physician on The Fourth Crusade ? Laurette de 

Saint- Valey , in knighthoods of Christ : Essays on The History of 

The Crusades and The knights Templar , presented to Malcom 

Barber , ed.N.Housely , Aldershot : Ashgate 2007,pp.77- 85. 

 مقاالت ،فرسان المسیح  في،فالي دي سان الرابعة ؟ لوریت في الحملة الصلیبیة بیبةط -

 ، تحریر نهاوسلي،بابر إلي مالكوم  مقدمة،فرسان الداویة والحروب الصلیبیة في تاریخ

  .٨٥ ص– ٧٧ ص،م٢٠٠٧ اشجات: الدرشوت 

24- Albert of Aachen , Historia Ieroslimitana , ed and Trans. 

, Oxford : Oxford Medieval Texts 2007. 

  .م٢٠٠٧نصوص أكسفورد من العصور الوسطي   أكسفورد،ترجمة و نشر،أوف آخن البرت

25- la Chanson d, Antioche , Translation and Commentary , with 

carol Sweetenham, Astgate 2008.  

  :التالي ستنتاجا المذكورات من الممكن المؤرخات منشورات عند تأمل قوائم
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 عن عصر التألیف الثالث من خالل البریطانیات إسهامات المؤرخات تنوعت:  ً أوال

المصادر  ترجمة  وكذلك،أو مقاالت أو بحوث كتب في صورة الحروب الصلیبیة

 وحجاج بیت أعمال الفرنجة قد ترجمت هل كانت روزالین ٕاذا وإلي اإلنجلیزیة الالتینیة

 جهد سابقة علیه من خالل فرنسیة صدور ترجمة مع مالحظة إلي اإلنجلیزیة المقدس

 بعد انتظار وألول مرة - فقد ترجمت ،أدجنتون  أما سوزان،Chalandan شاالندون

هو ، وفي هذا المجال ًریادیا فكان دورها إلي اإلنجلیزیة البرت داكس حولیة -طویل 

حبه لم یذهب مصدر تاریخي علي جانب كبیر من األهمیة علي الرغم من أن صا

إلي الشرق ولم یكن شاهد عیان ألحداث الحملة الصلیبیة األولي إال أنه أورد روایات 

  .میزته علي غیره من المصادر المعاصرة تاریخیة علي جانب كبیر من األهمیة

في  التركیة والفارسیة وكالعربیة الشرقیة أهمیة التعامل مع اللغات من الجلي البین :ً ثانیا 

المفصلة عن  دراستها إعداد من ذلك مكنها قد ورخة القدیرة كارول هیلنبراندالمؤ حالة

 في دراسة أهمیة الجانب اللغوي المؤكد  واألمر،إسالمي من منظور الحروب الصلیبیة

الغرب ؛  وخالل حقبة العصور الوسطي بین الشرق الذي حدث ذلك الصراع العالمي

  .بالعدید من اللغات اریخهاكتبت ت عدیدة من شعوب إذ هناك شعوب عدیدة

كما في  الدولیة في المؤتمرات المذكورات المؤرخات مالحظة اشتراك من الممكن :ً ثالثا 

تاریخ  علي أن أكد علي نحو أدجنجتون سوزان ؛و كذلك هیلنبراند كارول حالة كل من

ساء ًلیس حكرا علي المؤرخین الرجال فقط بل الن في بریطانیا مرحلة الحروب الصلیبیة

  .ًأیضا

 المؤرختان حیث شاركت الرواد المؤرخین في تكریم باالشتراك خاصة مالحظة هناك: ًرابعا 

تاریخ  في مجال الغربیین المؤرخین رواد عدد من لتكریم التذكاریة بأبحاث في الكتب

  الحروب الصلیبیة 

 تصدرالتي  دوریاتها والمتخصصة الجمعیات أهمیة السابقة أكدت اإلصدارات: ًخامسا

من خالل جهد المؤرخة الرائدة روزالین   وهو أمر نالحظه،في بریطانیا منتظمة بصورة

لها إلي أن  من سكرتیرة عدیدة ًالتاریخ الكنسي أعواما تعمل في جمعیة ظلت التي هل

  .صارت رئیستها
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بها الباحثون  ما یهتم من جانب سوزان ادجنتجون تمت دراستها موضوعات هناك:  ًسادسا

 مما ،ندرتها والمصدریة عصر الحروب مع تناثر المادة في دوره ولحمام الزاجلمثل ا

ذلك علي  وقد دل،عن موضوعات جدیدة في البحث رغبتها وتقلیدیتها دل علي عدم

اهتمت   بینما،هي بالطیور  حیث اهتمت،الكتابة النسویة من خصوصیة جانب

مقارنة  عقد عند: ًسابعا .لرجالا لدى المؤرخین ال نجده هو امر وبالحیوانات روزالین

 المؤرخات العربیات في مجال الحروب الصلیبیة وجهد المؤرخات البریطانیات بین

 الفارق الشاسع في المستوى العلمي من حیث إجادة العدید من اللغات نالحظ

ترجمة المصادر الالتینیة واختیار الموضوعات غیر  واالشتراك في المؤتمرات الدولیةو

  .البد من االعتراف بها كنوع من النقد الذاتي هي حقائق وةالتقلیدی

 ،روزالـین هیـل بریطانیات للحروب الصلیبیة فـي صـورة عن ثالث مؤرخات ذلك عرض

  .ادجنتجتون سوزان ووكارول هیلنبراند

  


