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صورة امللك لويس التاسع يف املصادر التارخيية العربية املعاصرة
م  .د  .ثورة خطاب علي \ كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية
املقذمة
يمثل الممك الفرنسي لويس التاسع أحد اشير الشخصيات االوربية التي احتكت
بالمسممين في شرق العالم اإلسالمي ابان مرحمة الحروب الصميبية ،فاذا كان مموك
المممكة الصميبية او امرائيا قد احتموا جانبا من عناية المؤرخين المسممين الذين
عاصروىم ،واذا كان الممك ريتشارد قمب األسد ممك إنكمت ار قد حظي بقدر من اىتمام
المسممين عندما قاد الحممة الصميبية الثالثة كما بينا في دراسة سابقة ،فان المصادر
العربية لم تتوقف لمحديث عن ممك اوربي مثل تناوليا لممك فرنسا لويس التاسع؛ البل
ان ىناك من المؤرخين من أفرد لو ترجمة مستقمة ضمن كتب التراجم والوفيات ،وتمك
سابقة غير معيودة فيما يخص شخصية اوربية خارج المجال الفكري والسياسي
اإلسالمي.
ومبعث ذلك جممة عوامل أبرزىا توليو وحده قيادة أكثر من حممة صميبية باتجاه
العالم االسالمي ،بحيث اقترنت ىذه الحمالت باسمو ىو ،فالحممة الصميبية الثالثة ،
عمى سبيل المثال ،شيدت مشاركة االمبراطور األلماني فردريك برباروسا والممك
الفرنسي فيميب أغسطس الى جانب ريتشارد قمب األسد ،أما الحممتان الصميبيتان
السابعة والثامنة فكانت كميا لويس التاسع ،ولم ينازعو الشيرة فييما او القيادة ممك او
قائد من قادة اوربا.
ومن جانب آخر فإ ن الحممة الصميبية السابعة قد شيدت تطو ار مثي ار جدا عندما وقع
لويس نفسو اسي ار بأيدي المسممين إثر معركة المنصورة ،االمر الذي سمط عمى
شخصو أضواء إضافية جعمت المصادر العربية توليو عناية مضاعفة.
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وثمة عامل آخر القى مزيدا من الضوء عمى شخصية لويس ىو معاصرتو لعاىل
اوربي عرفو المسممون واحتكوا بو احتكاكا مباش ار اال وىو االمبراطور فردريك الثاني
امبراطور اإلمبراطورية الرومانية المقدسة ،الذي قاد الحممة الصميبية السادسة؛ فقد
كانت ليذا العاىل األوربي صالتو الشخصية والودية مع الممك الكامل االيوبي .وقد
توقف المؤرخون المسممون أمام حممة فردريك وزيارتو لمقدس الشريف ضمن الحممة
الصميبية السادسة .وفي تناوليم لسيرة ىذا االمبراطور عرجوا الى مناقشة عالقتو
االوربية والسيما صراعو مع البابوية ،وانعكاس ذلك عمى موقفو من الحممة الصميبية
السابعة وعالقاتو بمويس التاسع .واتخذوا من لويس الصورة المناقضة لشخصية
فردريك الذي عرفوه وقدروه تقدي ار عاليا .فكان في ذلك عامل إضافي زاد من معرفة
المؤرخين المسممين بمويس وتكوين تصوراتيم عنو.
وأخي ار يبقى العامل األىم في الكتابة عن لويس ىو أن انتصار المسممين في الحممة
الصميبية السابعة واندحار لويس قد جاء عمى ايدي المماليك الذين استقامت عمى
أيدييم الدولة الممموكية الناشئة ،فكانت حوادث ىذه الحممة موضوعا كتب عنو
المؤرخون المسممون وىم يعالجون سيرة الظاىر بيبرس وقيام دولة المماليك.
فأصبحت حوادث ىذه الحممة وأسر لويس وقادتو والفدية التي دفعوىا مقابل إطالق
سراحيم من الموضوعات التي استعذب المؤرخون التوقف عندىا ومعالجتيا م ار ار
وتك اررا .وفي ىذا البحث سنتناول موقف المصادر العربية التي تناولت الحممة
الصميبية السابعة من تسمية ومكانة وشخصية قائد ىذه الحممة الممك الفرنسي لويس
التاسع وانجازاتو ،مستعرضين العوامل التي أدت الى عناية المؤرخين المسممين في
العصر الممموكي بشخصو واستقصاء وتحميل مالمح الصورة التي رسموىا لو .وذلك
في محاولة لتبيان الكيفية التي تتشكل في الذىنية اإلسالمية صورة الغزاة الذين
اقتحموا بالدىم وسعوا الحتالليا في مرحمة الحروب الصميبية.
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الملك لويس التاسع والحروب الصليبية
ولد الممك لويس التاسع في عام ٕٗٔٔ ،وتولى الحكم بعد وفاة والده لويس الثامن
وىو في سن الثانية عشرة بوصاية والدتو .ثم أصبح ممكا عمى فرنسا في عام ٕٖٔٙ
واستمر في الحكم حتى عام ٓ .ٕٔٚاشتير بحماسو الديني وقيادتو لحممتين
صميبيتين األولى الى مصر والثانية الى تونس؛ وقد نجح في األولى في االستيالء
عمى مدينة دمياط والزحف باتجاه القاىرة لكنو تعرض ليزيمة قاسية عند مدينة
المنصورة وقع عمى إثرىا في االسر .ثم أطمق سراحو بعد دفعو فدية ضخمة وتسميمو
دمياط لممسممين فيٕ صفر  ٙ/ٙٗٛايارٕٓ٘ٔ .اما حممتو عمى تونس التي وقعت
بعد حممتو عمى مصر بنحو عشرين عاما فكانت نيايتيا كارثية بالنسبة لمويس ،فمم
يخسر الحممة فحسب وانما خسر حياتو ايضا نتيجة اإلصابة بمرض الطاعون،
ودمر جيشو وعاد الفرنسيون الى بمدىم يجرون أذيال اليزيمة وىم يحممون ما تبقى
من رفاة لويس .وقد كافأت البابوية لويس عمى حروبو الصميبية بمنحو لقب قديس
فأصبح يعرف باألدبيات المسيحية باسم القديس سانت او سان لويسSant Louis
املصادر التارخيية العربية املعاصرة للملك لويس التاسع
لقد تزامنت الحممة الصميبية السابعة وما تبعيا من اعمال عسكرية قام بيا الممك
الفرنسي لويس التاسع مع ازدىار الفت لمنظر لمكتابة التاريخية العربية اإلسالمية،
فبرز لدينا عدد من كبار المؤرخين المسممين الذين وثقوا حوادث الصراع اإلسالمي-
الصميبي وقي مقدمتيم جمال الدين بن واصل في كتابو الشيير (مفرج الكروب في
اخبار بني أيوب) ،وسبط بن الجوزي في كتابو (مرآة الزمان في تاريخ االعيان).
وينضم إلييم كل من ابن عبد الظاىر وشافع بن عمي في السير التي كتباىا عن
الظاىر بيبرس الذي كان لو دور مميز في التصدي لمحممة عمى مصر ،ثم يأتي في
الجيل التالي المؤرخ ابن ايبك الدواداري ،وأبي الفدا ،والذىبي وغيرىم .وأخي ار ىناك
المؤرخان المتأخران المقريزي في كتابو (السموك) وابن تغري بردي صاحب (النجوم
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الزاىرة) .ومما ىو جدير باإلشارة ان ىؤالء المؤرخين قد استندوا الى شيادات معاصرة
ألشخاص فقدت مؤلفاتيم مثل سعد الدين بن حمويو ،وأضافوا الييا نصوص أخرى
نقموىا عن مصادر وأشخاص عاصروا حمالت لويس سواء عمى مصر او تونس.
تسمية لويس ( ريدا فرانس) او ( الفرنسيس) او لويس
من المثير لالنتباه ان المؤرخين المسممين قد حققوا خطوة متقدمة في اقترابيم من
معرفة الشخصيات الصميبية في زمن لويس ،ففي الوقت الذي كانوا في المرحمة
األولى من الوجود الصميبي عمى األرض العربية يواجيون صعوبة كبيرة في التمييز
بين الشخصيات الصميبية وتحديد اسمائيا بدقة ،نراىم في القرن السابع اليجري
يتجاوزون مسألة التسمية الى معرفة األلقاب ودالتيا .وعمى قدر تعمق االمر بالممك
لويس التاسع ،فقد حددت المصادر المعاصرة وفي مقدمتيا ابن واصل لقبو بوضوح
حينما رسم المقب ـبـ(ريدا فرانس) وحدد معناه بدقة بأنو (ممك فرنسا) حيث يوضح
بدقة "ان ريد في لغتيم معناىا الممك" .وقد نقمت الكثير من المصادر المعاصرة البن
واصل ،والتي جاءت بعده ىذه التسمية ،مثل ابي ابن عبد الظاىر ،وابي الفدا،
والذىبي ،وغيرىم .وثمة تسمية أخرى ذكرىا المؤرخون لمويس وىي الفرنسيس او
االفرنسيس .وكان اول ذكر ليا في الوثيقة او المنشور الذي بعثو الممك المعظم
تورانشاه لمبشارة باالنتصار في المنصورة والقبض عمى لويس وكبار قادتو .وقد وثقت
ىذه التسمية أيضا االبيات الشعرية التي القيت في دمشق بمناسبة ىذا النصر
والقبض عمى لويس ،وارسال ردائو الممكي الييا .وفي ىذا الشأن يقول شاىد عيان
عمى ذلك وىو المؤرخ الدمشقي أبو شامة
" وصل الى دمشق غفرة الممك فرنسيس المأسور أرسميا الممك المعظم الى نائبو
بدمشق األمير جمال الدين موسى بن يغمور فمبسيا ورأيتيا عميو وىي اسكرالط
احمر تحتو فرو سنجاب وفييا بكمة ذىب  ،فنظم صاحبنا الفاضل الزاىد نجم الدين
بن إسرائيل مقطعات ثالثا ارتجاال كل مقطعة بيتين في مدح السمطان وامير أحدىما:
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إن غفارة الفرنسيس التي جاءت حباء لسيد االمراء
ببياض القرطاس في المون لكن

صبغتيا سيوفنا بدماء

وىنا إشارة الى المالبس التي كان يرتدييا لويس وىي عبائة حمراء المون وتحتيا فرو
وفييا ازرار من الذىب.
اما ابن ايبك الدواداري فيزيد في ذلك بقولو "وىذا الفرنسيس أكبر مموك الفرنج
الداخمة".
ولعل اضافة عبارة (الفرنج الداخمة) ىي توضيح جغرافي لمتمييز بين الفرنجة في بالد
الشام والفرنجة في فرنسا.
ونجد ان تسمية الفرنسيس لم تكن قاصرة عمى لويس نفسو ،بل لقد أطمقيا المسممون
بصورة عامة عمى مموك فرنسا في ذلك العصر .ويمكن اإلشارة الى ان بياء الدين
ابن شداد قد أطمق اسم الفرنسيس وممك الفرنسيس عمى ممك فرنسا فيميب أغسطس
الذي قاد الجيوش الفرنسية في الحممة الصميبية الثالثة .ولعل أفضل إشارة الى ذلك
ما قدمو المؤرخ والجغرافي أبو الفدا عندما قال واصفا دولة االفرنج:
"ومنيا اإلفرنج وىم أمم كثيرة ،وأصل قاعدة بالدىم فرنجة ،ويقال فرنسو ،وىي
مجاورة لجزيرة األندلس من شمالييا ،ويقال لممكيم الفرنسيس ،وىو الذي قصد ديار
مصر وأخذ دمياط ،ثم أسره المسممون واستنقذوا دمياط منو ،ومنوا عميو ِ
باإلطالق".
لكن لم تغفل مصادر أخرى اإلشارة الى االسم األصمي لمويس فيذكر اليونيني في
(الذيل) معرفا بأن ريد افرانس واسمو لويس اما ابن خمدون فقد كان اصح الجميع
واكثرىم دقة عندما يقدم التسمية المتأخرة لمويس بعد نيمو القداسة وىي سان لويس،
بقولو "أرسل الفرنسيس طاغية اإلفرنج واسمو سن لويس بن لويس وتمّقب بمغة اإلفرنج
روا فرنس ومعناه ممك إفرنس" .ويقدم المقريزي تفسي ار يتضمن األسماء الثالثة بقولو

بمغة الفرنج َم ْعَناه ممك
اسمو لويس ْابن لويس .وريدافرنس لقب َ
ويَقال َلو الفرنسيس و ْ
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أفرنس .وثمة تسمية رابعة يقدميا كل من االصفدي فيفرد ترجمة مستقمة لمويس في
كتابو (الوافي بالوفيات) لكن يبدو ان ثمة تصحيف في مخطوطة نسخو لالسم اذ
يكتب اسمو بولش الفرنسيس الفرنجي .ويقع ابن شاكر الكتبي في فوات الوفيات في
التصحيف نفسو عندما يحذو حذو الصفدي بإفراد ترجمة مستقمة لمويس وتكرار
الطريقة ذاتيا التي يرسم بيا اسم لويس مكانة لويس في المصادر العربية
اجمعت المصادر ا لعربية في حديثيا عن لويس المكانة التي كان يحتميا في بالده،
ففي الترجمة التي كتبيا لو الصفدي يقول عنو بأنو أجل مموك الفرنج وأعظميم قد ار

َكثَرىم عس ِ
ال ويقول الذىبي كان متَّسع الممالك ،كثير الجيوش والبالد،
اكر وأموا ا
َوأ ْ
ََ
ِ
وح َشم .اما ابن ايبك الدواداري فيقول "وىذا
عالي الي َّمة ،ذا رأي ودىاء وأموال َ
الفرنسيس أكبر مموك الفرنج الداخمة ،وأكثرىم قالعا وجموعا.

عناصر تكوين شخصية لويس يف املصادر العربية
أ -المراسالت بين لويس والصالح
مما ال شك فيو ان المسممين لم يعرفوا في لويس التاسع اال غازيا ومحتال لبالدىم.
كما ان احتكاكيم بو وىو في االسر جعميم يتعرفون أكثر عمى شخصو .وأول
مصادر معرفتيم بشخصو ىي الرسالة التي أرسميا الى الصالح ميددا بغزو مصر.
والتي رسخت صورة معينة في اذىان المسممين .ونجد أكثر من صيغة ليذه الرسالة.
ومنيا أقدم من أوردىا المؤرخ شمس الدين قرطاي الخزنداري وفييا يقول :
ولما وصل الممك فرنسيس الى ثغر دمياط ،لم يأمر بالنزول الى البر حتى كتب ىذه
الرسالة وبعثيا الى السمطان الممك الصمح
بسم هللا الفصيح صاحب الدين الصحيح ،عيسى ابن مريم المسيح
أما بعد  ،فانو لم يخف عميك وال عمى كل ذي عقل ثاقب وذىن زب انك امير ىذه
ال ممة الحنيفية وانا امير ىذه الممة النصرانية ،وانو غير خاف عنك ما فتحنا من بالد
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االندلس واالشكاري ،واخذنا النساء والعذارى وفرقناىم لمييود والنصارى وابعنا ازواجيم
اسارى .وقد عممت ما نحن فيو من حق الرعية لما فتحنا بمدة الميدية وعفونا عن
ثغر سكندرية ،ف تمجيء المسممين الى العسف .فاني اسميم بسمة الخسف ،أقتل
العباد وادرس البد واطير األرض من الفساد ،فان قابمتنا في القتال فقد آليت الى غير
مآل ونكثر في جيشك العويل و نرحم الذليل .وال تجد الى نصرتيم سبيل .وانا
شرحت لك ما فيو الكفاية واذلك لك غاية االجتياد والنياية ان تثقل عندي الرىان
وتحمف لنا بغامض االيمان وتستعجل لنا بما عندك من مراكب وطرايد وشوان.
لتكون قموبنا راضية عنك .وخواطرنا مايمة اليك .واال فالقتيناك في أحب اماكن
واضيق المساكن فان كانت لك ىدية القيت بين يديك وان كانت لي فيدي العميا عميك
استحق باإلضافة امارة الثمثين وحكم الشريعتين وبيد هللا السعادة وىو الموفق لإلرادة،.
ثما انشأ في اسفل كتابو شعر
ستسمم ان سممت غير محارب

فانك تعطى أمو ار تروميا

اتيناك في خمق كرام وعصبة

مسيحية لم تخف عنك عموميا

وىا انا قد انشدت بيتا تيددا

مخافة اال تبمغ النفس ضيميا

ستعمم ليل أي دين تداينت

واي غريم لمتقاضي غريميا .

بينما يقدم ابن ايبك الدواداري صيغة مقاربا لمرسالة نفسيا مع بعض التغيير
أما بعد فإنو
«بسم اإللو النصيح ،صاحب الدين الصحيح ،عيسى بن مريم المسيحّ .
لم يخف عميك وال عمى كل ذى عقل ثاقب ،وذىن الزب ،أنك أمين ىذه الممّة
الحنيفية ،وأنا أمير ىذه الممة النصرانية .وليس خفى عنك ما فتحنا من بالد األندلس
والسبارا ،وأخذنا النساء والعذارى ،وفرقناىم عمى ممة النصارى ،وجعمنا رجاليم
عية ،لما فتحنا
أسارى ،ونساءىم عمييم حيارى .وقد عممت ما نحن فيو من حق الر ّ
الميدية  ،وعفونا عمى ثغر اإلسكندرية ،فال تمجئ العالم إلى العسف ،وال تسيميم
بالد
ّ
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الفساد ،فإن قابمتنا
العباد ،وندوس البالد،
بسيماء الخسف .نقتل ّ
ونطير األرض من ّ
ّ
أشر الوبال ،يكثر فييم
بالقتال ،فقد أوجبت عمى نفسك ورعيتك النكال ،وأرميتيم في ّ

العويل .وال نرحم عزيز وال ذليل ،وال تجد إلى نصرتيم من سبيل .ونحن نشرح لك ما
فيو الكفاية ،وأبذلنا لك غاية النصيحة واليداية ،أن تنقل إلى عندنا ما عندك من

ممر األزمان ،وتعجل لنا
الرىبان ،وتحمف لنا بعظائم األيمان ،أن تكون لنا نائبا عمى ّ
بما عندك من مراكب وطرائد وشوانى ،وال تكون فيك فترة وال توانى ،لتكون قموبنا
راضية عميك ،وال تسوق البالء بيدك إليك ،وتكون عمى نفسك وجيشك قد جنيت،
وتعود تقل «ياليت» .وتضع الحرب أوزارىا ،وتشعل نارىا ،ويتعالى شرارىا ،ويقتم
فنارىا ،وتأخذ منكم بتارىا ،فسيوفنا حداد ،ورماحنا مداد ،وقموبنا شداد ،ويحكم بيننا
بينكم رب العباد .فإن كانت لك فيدية ألقت بين يديك ،وان كانت لنا فيدنا العميا
عميك ،إذا استحق باإلضافة إمارة الممتين ،وحكم الشريعتين ،وبيد هللا تعالى السعادة،
وىو الموفق لإلرادة» .ثم كتب فى آخره يقول:
ستسمم إن سممت غير محارب … فإنك لترجو أمو ار تروميا
أتيناك فى خمق كرام وعصبة … مسيحية لم تخف عنك عموميا
وىا أنا قد أنشدت بيتا ميددا … مخافة أن ال تمتقى النفس ضيميا
أى غريم لمتقاضى غريميا
أى دين تداينت … و ّ
ستعمم ليمى ّ
في حين يقدم المقريزي نصا مختمفا في كتابو السموك ،وىو
"أما بعد فإنو لم يخف عنك أني أمين األمة العيسوية ،كما أني أقول إنك أمين األمة
الدمحمية .وانو غير خاف عنك أن أىل جزائر األندلس يحممون إلينا األموال واليدايا.
ونحن نسوقيم سوق البقر ونقتل منيم الرجل ونرمل النساء ،ونستأسر البنات
والصبيان ،ونخمي منيم الديار ،وقد أبديت لك ما فيو الكفاية ،وبذلت لك النصح إلى
النياية ،ف مو حمفت لي بكل األيمان ودخمت عمى القسوس والرىبان ،وحممت قدامي
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الشموع طاعة لمصمبان ،ما ردني ذلك عن الوصول إليك ،وقتمك في أعز البقاع
عميك ،فإن كانت البالد لي ،فيا ىدية حصمت في يدي ،وان كانت البالد لك والغمبة
عمي ،فيدك العميا ممتدة إلي .وقد عرفتك وحذرتك من عساكر قد حضرت في
طاعتي ،تمأل السيل والجبل ،وعددىم كعدد الحصى ،وىم مرسمون إليك بأسياف
القضا".
وعمى الرغم من االختالف بين النصين فان شخصية لويس تكاد تكون واحدة ،يمجأ
الى التيديد واالستخفاف بالمسممين والغطرسة واالستعالء .وقد غمف ذلك بطابع
النصح بأن ال يزج الصالح نفسو في حرب مع قوات الغزاة الصميبيين .فمويس ييدد
الصالح بأن مصيره سيكون مثل مصير مسممي االندلس الذين شارك مموك االسبان
في التنكيل بييم .ويظير الطابع الديني في شخصية لويس عندما يجعل من نفسو
أمين االمة العيسوية ،وبأن الحرب ىي حرب دينية ستنتيي بأن تنتصر أحد الممتين
والشريعتين.
وفي الرسالة الثانية يبمغ االمر بمويس انو ماض في محاربة المسممين ميما بذل
الصالح من تنازالت ،تصل الى حد التنصر ،بينما في الرسالة األولى يفرض عميو
أن يجعل من نفسو نائبا لمويس ويضع سفنو واسمحتو في خدمتو ،لكي يتجنب الحرب
التي ييدد بيا ويتوعد.
ب-دور االمبراطور فردريك الثاني في تصوير شخصية الملك لويس التاسع
الى جانب ىذه المراسالت وأثرىا في تكوين صورة لويس لدى المسممين ،ىناك
مصدر آخر ميم أسيم في تنمية وعي المسممين بشخصية لويس اال وىو خصمو
األوربي االمبراطور فردريك الثاني امبراطور اإلمبراطورية الرومانية المقدسة .فقد
أدت العالقة الطيبة التي ربطت الممك الكامل االيوبي بفردريك الى انتقال الكثير من
المعمومات عن لويس الى المسممين ال سيما إذا عرفنا بأن المؤرخ ابن واصل قد كان
ضمن الوفد الذي ارسمو الممك الظاىر بيبرس الى صقمية برئاسة أحد أكبر امرائو،
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وان و تمقى مباشرة الكثير من المعمومات عن األوضاع في اوربا اثناء وجوده فييا .
وفحوى ذلك قول ابن واصل
" ولما قصد ريدا فرنس  -وىو من أكبر مموك الفرنج  -الديار المصرية سنة سبع
وأربعين وستمائة ،بعث إليو األنبراطور ينياه عن ذلك ،ويخوفو ويحذره عاقبة األمر،
فمم يقبل منو .فحكى لى سرنرد وىو ميمنددار منفريد ابن األنبراطور قال« :أرسمنى
األنبراطور في السر إلى الممك الصالح نجم الدين ألعرفو عزم قصد ريدافرنس عمى
الديار المصرية وأحذره منو ،وأشير عميو باالستعداد لو .فاستعد لو الممك الصالح،
ورجعت إلى األنبراطور ،وكان ذىابى إلى مصر ورجوعى في زى تاجر .ولم يشعر
أحد باجتماعي بالممك الصالح خوفا من الفرنج أن يعمموا مماألة األنبراطور لممسممين
عمييم» .
ويورد قرطاي الخزنداري رواية مطولة مفادىا أن فردريك عندما فارق السمطان الكامل
من األرض المقدسة الى عسقالن واعتنقا وتوادعا وىما متصاحبان متظاىران
متواخيان .وعندما أراد لويس غزو مصر كان البد لو ان يمر ببالد فردريك:
"فخرج االنبرور اليو وأضافو وقدم لو الخيول واألموال واالنعام اعانة لو .ثم اجتمع
الممكان ليتحادثا .ثم قال االنبرور لمفرنسيس اين تقصد قال الفرنسيس وهللا البد لي
من الديار المصرية ومن بيت المقدس .قال لو االنبرور في جممة كالمو :يا ىذا ،
اتق هللا في نفسك  ،وال تمض الى الديار المصرية وتخاطر بنفسك وبالمموك الذين
معك وبمن معك ...وانك ال تقدر عمى أخذ دمياط وال عمى البيت المقدس وال عمى
الديار المصرية وقد نصحتك .قال ولما سمع الفرنسيس كالم االنبرور عظم عميو
وقال لالنبرور ال تزيد وال تطول ،فوهللا وهللا وحق ديني ال بد لي من دمياط ومن
بيت المقدس والديار المصرية وال ارجع عن ذلك حتى افنى انا ومن معي".
وتمضي الرواية الى القول بأن فردريك بعث الى لويس يوبخو ألنو سبق ان نصحو
بعدم محاربة المسممين وان رفضو النصح ولجاجتو ىي التي أدت بمويس الى ىذه
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اليزيمة الساحقة .فيظير لدينا صورة مناقضة لشخصية لويس فردريك الذي ينقل
المعمومات س ار لممسممين ولويس الذي يتجو لمحاربتيم ،وصورة فردريك الحكيم الذي
نصح لويس بعدم محاربة المسممين وعناد لويس وتبجحو ورفضو لنصيحة فردريك.
واذا عدنا الى مرحمة زمنية اسبق نرى المؤرخ ابن نظيف الحموي ينفرد بتقديم
معمومات ميمة عن األوضاع في صقمية ،تكشف لنا جانبا من المشيد السياسي
الذي تحرك خاللو لويس وىو يستعد لمقيام بحممتو الصميبية .ومحور ذلك ىو العالقة
مع البابوية .فيقدم الحموي رسالة مطولة كتبيا فردريك الى أحد اكبر امراء الكامل
وىو فخر الدين بن شيخ الشيوخ يعكس فييا جانب من العداء بين البابوية وفردريك،
مما يشكل ارىاصا لممعمومات التي وصمتنا عن دور البابوية في تحريض لويس عمى
القيام بالحممة الصميبية ،فيصبح المشيد األوربي منقسما بين فردريك من جانب والبابا
ولويس ممك فرنسا من جانب آخر .ىذه الثنائية فردريك -لويس انعكس أثرىا عمى
صورة لويس لدى المؤرخين المسممين ،فصورة لويس تأتي بمثابة النقيض لصورة
فردريك .فردريك الذي يعادي البابوية وينحاز الى صف المسممين ،وبين ولويس الذي
ينصاع ألمر البابوية ويتجو لمحاربة المسممين  .ولعل أطرف نص في ىذا المجال،
والذي يعكس دراية المسممين بدور البابوية في تحريض لويس عمى محاربة
المسممين .ويمقي ضوءا كاشفا عمى شخصية لويس ىو قصيدة شعرية كتبيا الشاعر
جمال الدين بن مطروح بعد ىزيمة لويس وعودتو الى بالده أثر فشل الحممة
الصميبية السابعة ،ومن مقاطعيا .قل لمفرنسيس إذا جئتو  ...مقال صدق من قول
فصيح
آجرك هللا عمى ما جرى  ...من قتل عباد يسوع المسيح
أتيت مصر تبتغي ممكيا  ...تحسب أن الزمر يا طبل ريح
فساقك الحين إلى أدىم  ...ضاق بو عن ناظريك الفسيح
وكل أصحابك أودعتيم  ...بحسن تدبيرك بطن الضريح
013

مجلة جامـــعة تكريت للعلوم االسنااسنية المجل  )24الع

 )8ايلول 2102

خمسون ألفا ال ترى منيم  ...إال قتيالا أو أسي ار جريح
وفقك هللا ألمثاليا  ...لعل عيسى منكم يستريح
إن كان باباكم بذا راضي ا  ...فرب غش قد أتى من نصيح
وقل ليم إن أضمروا عوده  ...ألخذ ثار أو لعقد صحيح
دار ابن لقمان عمى حاليا  ...والقيد باق والطواشي صبيح
ومم ا يستشف من ىذه القصيدة ان لويس كان مندفعا اىوجا أراد غزو مصر ،فكانت
النتيجة اليزيمة القاصمة نتيجة سوء تدبيره وعنجييتو .ويتبع الشاعر أسموبا مقابل
ألسموب لويس في رسالتو المشار الييا سابقا ،حيث يتيكم عميو مستخدما طريقة
النصح بداعي الذم واالنتقاص كما فعل لويس .والمسالة األخرى التي تنم عنيا ىذه
الرسالة ىو دور البابوية في توجيو لويس لمقيام بالحممة .وىو االمر الذي تحدث عنو
فردريك كما ذكرنا سابقا ،حيث يشير الشاعر الى دور البابا( باباكم) في حث لويس
عمى القيام بالحممة وان البابا قد غش لويس وخدعو عندما حرضو عمى ذلك.
ج -أسر لويس وأثر ذلك على معرفة شخصيته
واذا رجعنا الى جوانب أخرى من شخصية لويس سنرى ان الذىبي يقدم لنا من وحي
مصدر قريب جدا من االحداث ىو سعد الدين بن حمويو المؤرخ والسياسي البارز
بعض اإلشارات الى شخصية لويس .والرواية تقدم مزيجا من الصفات اإليجابية
والسمبية ،فيشير الى ان لويس طمب بعد ان حوصر ىو ومن معو ،وىم قرابة
خمسمئة فارس مقابمة االمراء المماليك ،وعرض عمييم تسميم نفسو ومن معو مقابل
منحو األمان ،شرط ان ال يوضعوا بين السوقة والرعاع .ففي تسمميو واشتراطو ان ال
يسجن مع عامة االسرى ترفع وكبرياء وغطرسة لشخص ال يممك ،وىو في ىذا
الموضع اليائس أي خيار لفرض الشروط .ومن جانب آخر ينقل الذىبي أيضا عن

سعد الدين ان لويس "لو أراد أن ينجو بنفسو خمص َعَمى خيل َسَبق أو ِفي ح ّراقة،
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ِ
الساقة يحمي أصحابو  ".فبقائو ورفضو االنسحاب والنجاة بنفسو،
ّ
لكنو أقام في ّ
فتعكس صفة الشجاعة والدفاع عن قواتو .وىذه الحادثة ليا ما يماثميا لدى المصادر
الصميبية المعاصرة لمويس ،وتحديدا كتاب المؤرخ جوانفيل الذي كان برفقة لويس
ووقع معو في االسر ،فيذكر أن لويس نصح م ار ار بمغادرة المنصورة متجيا الى
دمياط عن طريق القارب لكنو رفض دون ىوادة التخمي عن قواتو مستعدا "لمواجية
أي نياية كانت " .عندما أصر تشارلز أنجو اخو الممك عمى مغادرة لويس ،الن
وجوده في الجزء الخمفي من الجيش كان يسيم بالتباطؤ بشكل خطير ،أجاب الممك:
" كونت أنجو ،كونت أنجو ،إذا كنت تعتقد أنني اشكل عبئا عميك ،تخمص مني أنا؛
لكنني لن أترك جيشنا أبدا ".
ويقدم لنا نص سعد الدين بن حمويو (الذي ذكره الذىبي) تفاصيل إضافية عن
شخصية لويس ،فيو يشير بأن الممك المعظم تورانشاه بعد ان قبض عمى لويس
وقادتو قام بإكراميم ،وأرسل الييم خمسين خمعة ،فرفض لويس لبس الخمعة بكل
غطرسة قائال" :انا بالدي بقدر بالد صاحب مصر كيف البس خمعتو" ،ولم يكتف
بذلك بل انو رفض أيضا دعوة كبيرة لمغداء أقاميا المعظم وكانت حجتو قولو " أنا ما
آكل طعاما وما يحضرني اال ليي أز بي عسكره ،وال سبيل الى ىذا".
ويتضح من ذلك ان لويس كان متكب ار ولم يتنازل عن سموكياتو المتعجرفة حتى وىو
في األسر  .ومع ذلك فان الذىبي ينوه ببعض الصفات اإليجابية لمويس في قولو
"وكان ذا عقل وثبات ودين ،وىم كانوا يعتقدون فيو  .ويوضح ابن تغري بردي ىذا
النص عندما يقول بأن "النصارى كانوا يعتقدون فيو بسبب ذلك" وىذا يقودنا الى
المسالة المشار الييا سابقا وىي معرفة المسممين بتدين لويس.
واذا رجعنا الى ابن واصل نجده يستقي معموماتو عن لويس من شاىد عيان مقرب
جدا من االحداث اال وىو األمير حسام الدين دمحم بن ابي عمي اليذباني نائب
السطنة في مصر ،والذي تولى بنفسو التفاوض مع لويس في شأن إطالق سراحو
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وتسميم دمياط .وكان اختيار حسام الدين ليذه الميمة كما يقول ابن واصل "التفاق
الجماعة عمى االقتداء برايو ومشورتو ،ولما يعممونو من معرفتو واعتماد الممك
الصالح سابقا عميو  .ومن سياق حديث حسام الدين مع لويس تتضح مالمح
شخصية األخير ،وكما نقميا الى ابن واصل ،فحسام الدين يقول البن واصل ان
لويس كان فطنا عاقال  .ويسوق لو جانبا من احدى الحوارات بينو وبين لويس فيقول
حسام الدين انو قال لمممك " كيف خطر لمممك مع ما أرى من عقمو وفضمو وصحة
ذىنو ان يقدم عمى خشب ،ويركب متن ىذا البحر ويأتي الى البالد الممموءة من
عساكر اإلسالم ،ويعتقد انو يحصل ليا تممكيا ،وفيما فعل غرر بنفسو واىل ممتو،
فضحك ولم يحر جوابا .ثم يمضي حسام الدين في القول
فقمت لو انو قد ذىب بعض فقياء شريعتنا انو من ركب ىذا البحر مرة بعد أخرى
مغر ار بنفسو ومالو؛ انو ال تقبل شيادتو اذا شيد ،ألنو يستدل بذلك عمى ضعف
عقمو ومن كان ضعيف العقل ال تقبل شيادتو .قال فضحك وقال :لقد صدق ىذا
القائل ،وما قصر فيما حكم فيو.
ويتضح من ذلك ان حسام الدين قد مضى يحاور لويس وان الحوار استغرق زمنا
رفعت فيو الكمفة بين الرجمين كما رأينا.
إطالق سراح لويس يف املصادر العربية
بعد أن مكث لويس في االسر لبعض الوقت جرى التداول بين كبار امراء المماليك
في مصيره .وقد ط أر في ىذه المرحمة متغير خطير عمى السياسة الممموكية تمثل
بمقتل تورانشاه وتولي كبار المماليك السمطة الفعمية بمصر تحت حكم ظاىري لزوجة
الصالح شجر الدر بوصفيا الممكة ام الخميل بن الصالح  .ألجل ذلك كان البد من
تسوية قضية لويس وحل مشكمة بقاء دمياط بأيدي الصميبيين .ويشار مرة أخرى الى
شخص حسام الدين الذي دخل ،كما يقول الذىبي في قضيتو عمى ان يسمم لممسممين
دمياط ويحمل خمسمائة ألف دينار ".
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لكن الرواية تمضي فتعكس موقف ا مختمفا من قبل حسام الدين عندما اقترح عمى معز
الدين ايبك عدم اطالق لويس عندما قال" :ىذه دمياط قد حصمت لنا ،وىذا الرجل
طمع عمى عوراتنا ،والمصمحة ّأال نطمقو؛ وكان
انية ،وقد ا ّ
في أسرنا وىو عظيم النصر ّ
الدر؛ فقال
قد تسمطن أيبك التّركمانى
الصالحى أو صار حاكما عن الممكة شجرة ّ
ّ
ّ
الصالحية :ما نرى الغدر! وكانت المصمحة ما قالو حسام
أيبك وغيره من المماليك
ّ
الدين".

وتمضي الرواية فتمقي اضاءة أخرى عمى شخص لويس عندما تزعم ،ونقال ىذه المرة
عن سعد الدين بن حمويو القول بأن لويس بعد أن غادر دمياط وركب البحر "أنفذ
أما قّمة الدين
رسوال إلى األمراء
ّ
الصالحية يقول :ما رأيت ّ
أقل عقال وال دينا منكم! ّ
أما قّمة العقل فكذا ،مثمى ممك البحر وقع في أيديكم
فقتمتم سمطانكم بغير ذنب ...و ّ

بعتموه بأربعمائة ألف دينار ،ولو طمبتم مممكتى دفعتيا لكم حتّى أخمص .

وىذا النص يعطي صورة عن لويس بأنو كان ينظر الى نفسو بأنو ممك البحر،
وثانيا ىو نوع من الحرب النفسية لشخص عاد بالفشل الذريع بعد ان فقد جيوشو
واموالو واسمحتو .كما انو يتضمن مغالطة حقيقية ،فاطالق لويس لم يكن فقط مقابل
الفدية المالية ،وانما النسحاب الصميبيين من دمياط وىذا ىو اإلنجاز األكبر الذي
ترك ابن واصل يقول
" وكانت ىذه النصرة أعظم من النصرة األولى ،أعني التي كانت في سنة ثمان عشر
وستماية في أيام الممك الكامل باضعاف مضاعفة ،لكثرة من قتل منيم واسر،
وامتألت الحبوس بالقاىرة من الفرنج ووردت البشائر بذلك الى سائر بالد اإلسالم
واعمن فييا الفرح والسرور"
ولما قتموه دخموا عمى الفرنسيس الخيمة بالسيوف ،فقالوا :نريد المال ،فقال :نعم،
ّ
عكا عمى ما اتّفقوا عميو معو .
فأطمقوه وسار إلى ّ
الحممة عمى تونس
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ارتد لويس كما قمنا مدحو ار عن مصر فالتجأ الى بالد الشام ومنيا رخل الى بالده.
وبقي حممو بغزو مصر واعادة االستيالء عمى بيت المقدس قائما .وخطرت لو في
مرحمة متأخرة من حياتو ان يعاود الكرة ويقود حممة صميبية جديدة .فقام في عام
ٙٙٛهٔٔٚٓ/م بتحشيد قواتو وحاول احتالل تونس اال ان الحممة كما سبق القول قد
باءت بالفشل وفقد لويس حياتو واغمب جيشو فييا  .ويمكن من خالل متابعة عرض
المؤرخين المسممين ألحداث ىذه الحممة ان نمقي ضوءا إضافيا عمى صورة لويس
كما تمثمت لممسممين.
وثق المؤرخون المسممون مجريات ىذه الحممة مع انيا لم تقصد مصر .واختمفت
رواياتيم في التفصيل واالختصار بشأن حوادثيا ،لكن غايتنا ستقتصر عمى األضواء
التي تمقييا ىذه الروايات عمى صورة لويس دون الخوض في تفاصيل الحممة.
أول المسائل المرتبطة بالحممة عمى تونس ىي الدوافع التي وجيت لويس لمتوجو
لمقيام بحممتو من جية ،وسبب اختياره تونس ىدفا لحممتو من جية أخرى
أول األسباب التي تحدثت عنيا المصادر ىي الروح الصميبية والتعصب الديني الذي
ىيمن عمى شخصية لويس فيقول قرطاي الخزنداري ان لويس كان ظنينا بدينو.
ويقول ان الذىبي ان ىمو أن يستعيد القدس  .وفي ىذا الشأن تبرز رواية ابن خمدون
التي تنبو الى دور البابا في دعم حممة لويس ،عندما" أوعز إلى مموك النصرانية
بمظاىرتو ،وأطمق يده في أموال الكنائس مددا لو .ويرى اليونيني ان دافع االنتقام
والثأر من اليزيمة التي تعرض ليا في مصر ىو السبب وراء حممتو الجديدة وتوجو
إلى بالده وفي قمبو ما فيو مما جرى عميو من ذىاب أموالو ورجالو وأسره فبقي في
بالده ونفسو تحدثو بالعود إلى الديار المصرية وأخذ ثأره .
اما لماذا قصد تونس ،فتذكر بعض المصادر العربية انو انما كان يستيدف مصر
لكنو خشي ان يتعرض ليزيمة مماثمة لتمك التي تعرض ليا في معركة المنصورة
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فأشير عميو ان يحتل تونس ويزحف منيا الى مصر ،فإن ىر وممك أفريقية تمكن من
قصد مصر في البر والبر وكان تممكيا عميو سيال .
اما ابن خمدون فينبو الى صفتين من صفات لويس األولى الخداع فقد اتخذ حجة
لمغزو وىي استرجاع أموال الجنويين الذين كانت ليم صالتيم التجارية مع حكام
تونس من الحفصيين .وعندما ارجع لو الممك الحفصي األموال استولى عمييا ورفض
اإلقالع عن غزو بمدىم ،ولما طالبوه باالموال التي اعطوه إياىا رفض وتذرع بالحجج
الواىية ،اما الصفة الثانية فيي نكث العيد ،فذكره وفد الممك الحفصي بأنو تعيد
لممصريين في مقابل إطالق سراحو أن ال يحمل السالح لمحاربة المسممين مرة أخرى
فمم يزده ذلك اال عتوا واستكبا ار واعتذر عن نقض العيد بان القى الموم عمى اىل
تونس  .وان من الثابت لمن يتتبع سير المموك الصميبيين سواء في الشرق او في
بالدىم االصمية ان يجد دائما ان نكث العيود والمواثيق وسيولة حصوليم عمى
التبرير من الكنيسة ورجال الدين سمة دائمة من سمات السموكيات الصميبية
لكن الحممة الصميبية باءت بالفشل بسبب وفاة لويس وىالك القسم األكبر من
الجيش .وقد وردت روايات متعددة في كيفية وفاة لويس ،فاذا كانت المصادر الغربية
قد عزت الوفاة الى اصابتو بالطاعون  .فان المصادر العربية قد ذكرت روايات
مختمفة بشأن ذلك ،فإبن واصل يتفق مع رواية المصادر الغربية عندما يجعل سبب
الوفاة الوباء العظيم الذي اىمك لويس وجماعة من المموك الذين معو .لكن ابن واصل
يقع في خطأ في تحديد تاريخ حممة لويس عندما يجعميا عام ٓٙٙه أي قبل
وقوعيا بأكثر من عقد من الزمن .وينقل الصفدي والكتبي رواية ابن واصل بما فييا
من معمومات صحيحة واخطاء فيشيران الى الوباء العظيم الذي كان سببا في وفاة
لويس وفشل حممتو ،لكنيما أيضا يتبعان خطأه في تحديد تاريخ الحممة .
ولدينا رأيان مخالفان لذلك وردا عمى لسان ظغري الخزندار وابن خمدون ،فيقدم األول
رواية مفصمة عن مياجمة لويس لتونس وحصاره ليا ،ويورد اكثر من تعميل لوفاتين
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فيقول ان البعض قالوا بانو عندما راى بأن جيشو قد استظير عمى مدينة تون
واشرف عمى اخذىا طمب الشراب ومعو بعض امرائو ،فشرق بقدح الخمر فمات ،اما
الرواية الثانية التي يوردىا فانو مرض واشتد مرضو ومات نتيجة قيام المقاتمين
المسممين بتمويث المياه التي يشرب منيا الصميبيون ،فاصابيم المرض وماتوا وكان
بين الموتى لويس وجماعة من قادتو  .اما ابن خمدون فروايتو أكثر تفصيال النو
استقى بعض عناصرىا عن ابيو عن جده .وىو يقدم أربعة روايات بشأن وفاة لويس،
بين وفاة وفاة طبيعية او اصابتو بشيم طائش ،او وفاتو بالوباء .اما الرواية األخيرة
التي يشكك فييا فمفادىا أن السمطان الحفصي بعث اليو بسيف مسموم وكان فيو
ميمكو .وقد تنبا لو احد الشعراء المغاربة بمصيره ىذا عند شروعو بالحممة الى تونس
في قولو
يا فرنسيس ىذه أخت مصر  ...فتيّقن لما إليو تصير
لك فييا دار ابن لقمان قبر  ...وطواشيك منكر ونكير
وبالفعل كانت نياية لويس في ارض تونس.
اخلالصة
سعينا في ىذا البحث الى تتبع مالمح الصورة التي رسمتيا المصادر العربية لمممك
الفرنسي لويس التاسع الذي اشتير بحممتيو الصميبيتين السابعة والثامنة عمى كل من
مصر وتونس .وقد اتضح لنا ان المصادر العربية قد أطمقت عمى لويس عدة
تسميات من بينيا ريدا فرانس أي ممك فرنسا او االفرنسيس وضبط اسمو بطريقة
صحيحة الذىبي ،اما ابن خمدون فقدم الصيغة المسيحية السم لويس وىي سان
لويس او القديس لويس  .ويتضح ان ثمة عوامل متعددة أسيمت في تشكل ىذه
الصورة من بينيا الرسالة التي بعثيا لويس الى الممك الصالح نجم الدين صاحب
مصر قبيل غزوه دمياط في عام ٘ٗٚهٔٔ٘ٓ/م وىذه الصورة تمثل الغطرسة
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والتيديد واالستخفاف بالمسممين .اما العامل الثاني فمصدره االمبراطور فردريك الثاني
الذي نقل لممسممين ،ومنيم المؤرخ ابن واصل ،روايات تتعمق بالروح الصميبية لمويس
وتاثير البابا عميو  ،وتحولو الى شخصية مناقضة لشخصية فردريك الذي كان يتمتع
بعالقات طيبة مع المسممين وبالمقابل في حالة عداء متواصل مع البابا .اما العامل
الثالث فكان بطبيعة الحال وقوع لويس في االسر واحتكاك المسممين معو بصورة
مباشرة ،فقدم لنا اثنان ممن تواصموا مع لويس وىم سعد الدين بن حمويو واألمير
حسام الدبن اليذباني معمومات عن شخصية لويس بين الحديث عن شجاعتو وقوة
شخصيتو وبين تكبره واستعالئو .وتضاف الى العوامل السابقة مسألة المفاوضات
واطالق سراح لويس ومضي لويس في غطرستو واستعالئو حتى بعد ان تخمى عن
مدينة دمياط ودفع فدية مالية باىضة  .وأخي ار تاتي الحممة عمى تونس بعد نحو
عشرين عاما من الحممة عمى مصر لتضيف مالمح أخرى عمى صورة لويس تتمثل
بغدره وتنكره لممواثيق وطمعو باألموال ثم وفاتو وفشل خططو واندحار مخططاتو
االستعمارية.
وميما يكن من أمر فان اختالف الروايات المتعمقة بصورة لويس وشخصيتو انما
تؤكد حقيقة خمص الييا ىذا البحث ىي عناية المصادر العربية واىتماميا بتتبع
حركتو سواء اكانت وجيتو بال د الشام ام مصر ام تونس ،فقد مثل ىذا الممك خط ار
كبي ار عمى المسممين  .ولعل أجمل ختام وضعو المؤرخون المسممون لرحمتيم وراء
حمالت لويس ىو قول ابن خمدون
" فكان آخر عيدىم بالظيور واالستفحال ولم يزالوا في تناقص وضعف إلى أن
استبد صاحب صقّمّية لنفسو ،وكذا صاحب نايل وجنوده
افترق ممكيم عماالت .و ّ
وسردانية ،وبقي بيت ممكيم األقدم ليذا العيد عمى غاية من الفشل والوىن .وهللا
وارث األرض ومن عمييا وىو خير الوارثين.
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اهلوامش واملراجع
ٔ -سبق لمباحثة أن اعدت أطروحة دكتـوراه تناولـت صـورة الممـوك والحكـام الصـميبيين
في المصادر العربية اإلسـالمية المعاصـرة ،لكنيـا توقفـت حتـى نيايـة الحممـة الصـميبية
الثالثة عام ٘ٛٛىــٜٕٔٔ /م ،والبحـث الحـالي يسـعى لممضـي الـى م ارحـل تاليـة خـارج
اإلطار الزمني الذي استوعبتو االطروحة.

ثـ ــورة خطـ ــاب عمـ ــي ،الممـ ــوك والحكـ ــام الصـ ــميبيون فـ ــي المصـ ــادر العربيـ ــة والصـ ــميبية
المعاص ـرة حت ــى نياي ــة الحمم ــة الص ــميبية الثالث ــة ٕٜٗىـ ــٜٔٓٛ /م٘ٛٛ-ىـ ــٜٕٔٔ/م،
أطروحة دكتوراه غير منشورة ،جامعة تكريت ،كمية التربية لمعموم اإلنسانية)ٕٓٔٚ ،

ٕ -قام المؤرخان المتعاصران ابن شاكر الكتبـي فـي كتابـو (فـوات الوفيـات) والصـفدي
فــي كتابــو (الـوافي بالوفيــات) بــإفراد ترجمــة مســتقمة لمممـك الفرنســي لــويس التاســع حمــل
ترجمــة الكتب ــي عنوان ــا ىــو (الفرنس ــيس الفرنج ــي) ،أم ــا ترجمــة الص ــفدي فكان ــت تح ــت
عنون (بولش الفرنسيس الفرنجي).

دمحم بـن شــاكر بـن احمــد الكتبــي ،فـوات الوفيــات ،تحقيــق احسـان عبــاس( ،بيــروت ،دار
صادر)ٜٔٚٗ-ٜٖٔٚ ،جٔ ،صٖٕٔ.ٕٖٕ-
صــالح الــدين خميــل ايبــك الصــفدي ،الـوافي بالوفيــات ،تحقيــق احمــد االرنــاؤوط وتركــي
مصطفى( ،بيروت ،دار احياء التراث )ٕٓٓٓ ،جٓٔ ،ص.ٜٔٚ
ٖ -دمحم مص ــطفى زي ــادة ،حمم ــة ل ــويس التاس ــع عم ــى مص ــر وىزيمت ــو ف ــي المنص ــورة،
(القاىرة ،لجنة التأليف والترجمة والنشر ،)ٜٔٙٔ ،صٖ.ٜ

ٗ -عالج ىذه المسالة المؤرخ والمستشرق المعاصر كونراد ىيرشمر في تناولـو ألىميـة
الم ــؤرخ اب ــن واص ــل بوص ــفو م ــن أب ــرز المص ــادر العربي ــة الت ــي عالج ــت الشخص ــيات
الصميبية.
Konrad Hirschler, "Ibn Wasil: An Ayyubid Perspective on
Frankish Lordships and Crusades" in Alex Mallet, Medieval
Muslim Historians and the Franks in the Levant (Leiden, E. J.
)Brill, 2014
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٘ -ستيفن رانسيمان ،تـاريخ الحمـالت الصـميبية ،ترجمـة نـور الـدين خميـل( ،القـاىرة ،د
م ،د ت) ،جٖ ،صٖٖٕٕٖٗ.-
 -ٙمثــال ذلــك :عــز الــدين عمــي بــن الحســن بــن االثيــر ،الكامــل فــي التــاريخ ،تحقيــق
عم ـ ــر عب ـ ــد الس ـ ــالم تـ ـ ــدمري ،بي ـ ــروت ،دار الكت ـ ــاب العربـ ـ ــي ،)ٜٜٔٚ ،ج ٓٔ ،ص
ٖٗٗفمــا بعــدىا (ح ـوادث ســنة  ٕٙٙىجريــة) ؛ شــمس الــدين أبــو المظفــر يوســف بــن
ِق ْ أزوغمــي المعــروف بســبط بــن الجــوزي ،م ـرآة الزمــان فــي ت ـواريخ األعيــان ،تحقيــق ،دمحم

برك ـ ــات واخ ـ ــرون ،دمشـ ـ ــق ،دار الرس ـ ــالة العالمي ـ ــة ،)ٕٖٓٔ ،جٕٕ ،ص  ٕٜٙفمـ ـ ــا
بعدىا.
 -ٚعولج دور المماليك في تحقيق االنتصار عمى قوات لويس في السـير التـي كتبـت
واىديت لمظاىر بيبرس وفي مقدمتو السيرة التي كتبيا ابن عبد الظاىر.
محــي الــدين بــن عبــد الظــاىر ،الــروض ال ازىــر فــي ســيرة الممــك الظــاىر ،تحقيــق عبــد
العزيز الخواطر( الرياض ،د م .)ٜٔٚٙ ،وينظر أيضا:
احمـ ــد رضـ ــا احمـ ــد ،الس ـ ـمطان المممـ ــوكي الظـ ــاىر بيبـ ــرس فـ ــي د ارسـ ــات المستشـ ــرقين

البريطانيين :ميور وىولت وارون ،أطروحة دكتوراه غير منشـورة ،كميـة ااداب ،جامعـة

الموصل.)ٕٖٓٔ ،

 -ٛىــانز ابرىــارد مــاير ،تــاريخ الحــروب الصــميبية ،ترجمــة وتعميــق عمــاد الــدين غــانم،
(ليبيا ،مطبعة ادنيار ،)ٜٜٔٓ ،ص ٜٗٙ.
 -ٜزيادة ،حممة لويس التاسع ،صٕٕٔ.-ٕٜٔ

ٓٔ -دمحم العروســي المطــوي ،الحــروب الصــميبية فــي الشــرق والغــرب( ،بيــروت ،دار
الغرب اإلسالمي ،)ٜٕٔٛ ،ص.ٖٜٔ-ٖٔٙ
ٔٔ -يقــول المــؤرخ مــاير :ان المفكــر الفرنســي فــولتير الــذي عــرف بنقــده المــر لمكنيســة
وتشكيكو برجاالتيا قد وجد في في ترسيم لويس قديسا بعـد  ٕٚعامـا مـن وفاتـو عمـل

صحيح وسميم .ماير ،تاريخ الحروب الصميبية ،ص ٓ. ٗٚ

ٕٔ -ش ــاكر مص ــطفى ،الت ــاريخ والمؤرخ ــون ،بي ــروت ،دار العم ــم لممالي ــين،)ٜٜٔٓ ،
جٖ ،ص ٘ٛٚ.-ٛ
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ٖٔ -مث ــال ذل ــك ان اب ــن واص ــل ك ــان ينق ــل الكثي ــر م ــن التفاص ــيل المتعمق ــة بمعرك ــة
المنصــورة والممــك لــويس عــن نائـب الســمطنة فــي مصــر حســام الــدين اليــذباني .جمــال
الدين دمحم بن سالم بن واصل ،مفرج الكـروب فـي اخبـار بنـي أيـوب ،تحقيـق عمـر عبـد
السالم تدمري(صيدا ،المكتبة العصرية ،)ٕٓٓٗ،ج ،ٙصٕ٘ٔ.

ٗٔ -عمي ،المموك والحكام الصميبيون ،صٕ.ٚ
٘ٔ -بالفرنسية Roi de France
 -ٔٙابن واصل ،مفرج الكروب ،ص ٕٚ
 -ٔٚابن عبد الظاىر ،الروض الزاىر ،ص.ٜٗ

 -ٔٛيقول أبو الفدا "وفـي ىـذه السـنة سـار ريـد إفـرنس ،وىـو مـن أعظـم ممـوك الفـرنج،
وريد بمغتيم ىو الممك ،أي ممك إفرنس ،وافرنس أمة عظيمة من أمم الفرنج"
عم ــاد ال ــدين إس ــماعيل ب ــن عم ــي اب ــو الف ــدا ،المختص ــر ف ــي أخب ــار البش ــر ،الق ــاىرة،
المطبعة الحسينية المصرية ،د ت) جٕ ،ص ٕٔٚ

"أن ريد افرنس ىو َّ
نسيسية"
 -ٜٔيوضح الذىبي ّ
مقدم اإلفر ّ
شـمس الــدين أبــو عبــد هللا دمحم بــن أحمــد بــن عثمــان بــن َق ْايمــاز الــذىبي ،تــاريخ اإلســالم
ووفيــات المشــاىير واالعــالم ،تحقيــق عمــر عبــد الســالم تــدمري( ،بيــروت ،دار الكتــاب
العربي )ٜٜٖٔ ،م ،ٗٚص ٖ٘٘.

ٕٓ -ونص المنشور
اإلسالم َّ
نبشر ِ
كافة بما َم َّن هللا بـو عمـى الم ْسـممين
نبشر المجمس َّ
السامي الجمالي ،بل ِّ
ِّ
مــن َّ
الظفــر بعـ ِ
ـدو الـ ِّـدينَّ ،
فإنــو كــان قــد اســتفحل أمـره ،واســتحكم َشــره ،ويــئس العبــاد مــن
ّ
الــبالد واألىــل واألوالد ،فنــودوا َوَال تَيأَسـوا ِمـ ْـن َرْو ِح َّ ِي اايــة يوســف ]ٛٚ :ولمــا كــان
ـتيل الســنة المباركــة تَ َّمــم هللا عمــى ِ
اإلســالم بركتيــا ،فتحنــا الخ ـزائن،
يــوم األربعــاء مسـ ّ
ِ
الس ــالح ،وجمعن ــا الع ْرب ــان والمطاوع ــة ،واجتم ــع َخْم ــق عظ ــيم]
وبــذلنا األمـ ـوالَّ ،
وفرقن ــا ّ
ـج عمي ــق ،وم ــن ك ـ ِّـل مك ــان بعي ــد
(ٔ) ،ال يحص ــييم إال هللا تع ــالى ،وج ــاؤوا م ــن ك ــل ف ـ ّ
ســحيق ،ولمــا رأى العــدو ذلــك أرســل يطمــب الص ـْمح عمــى مــا وقــع ِ
االتّفــاق بيــنيم وبــين
الممــك الكامــل ،فأََبينــا ،ولمــا كــان فــي الميــل ترك ـوا خيــاميم وأثقــاليم وأم ـواليم ،وقصــدوا
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ِدمياط ىاربينِ ،
عامـة الميـل ،وقـد
فس ْرنا في آثارىم طالبين ،وما زال السيف يعمـل فـييم َّ
ِ
ألفــا غيــر مــن
الويــل ،فممــا أصــبحنا نيــار األربعــاء قتمنــا مــنيم ثالثــين ا
حـ َّـل بيــم الخـ ْـزي و َ
ِ
فحدث عن البحر وال َح َرج ،والتجـأ اإلفرنسـيس إلـى
ألقى نفسو في المجج ،وأما األسرى ّ
وقوت ــو،
فأمن ــاه ،وأخ ــذناه وأكرمن ــاه ،وتس ـ َّـممنا دميـ ـاط بع ــون هللا َّ
الم ْني ــة ،وطم ــب األم ــانَّ ،

وجاللو وعظمتو  ،سبط بن الجوزي ،مرآة الزمان ،جٕٕ ،صٖٔٗ.

ٕٔ -شــياب الــدين ابــي عبــد الــرحمن بــن إســماعيل أبــو شــامة ،ت ـراجم رجــال الق ـرنين
السادس والسابع ،بيروت ،دار الجيل ،ٜٔٚٗ ،طٕ،

ٕٕ -أبو بكر بن عبد هللا بن أيبك الدواداري ،كنز الدرر وجامع الغـرر ،تحقيـق سـعيد
عبـد الفتـاح عاشـور وآخـرون ،القـاىرة طبعـة عيسـى البـابي الحمبــي )ٜٕٔٚ ،ج ،ٚص

ٗ.ٔٛ
ٖٕ -عمي ،المموك والحكام الصميبيين ،ص.ٕٕٙ
ٕٗ -أبو الفداء ،المختصر في اخبار البشر ،جٔ ،ص ٖ.ٜ
ٕ٘ -قطب الدين أبو الفتح موسى بـن دمحم اليـونيني ،ذيـل مـرآة الزمـان ( ،القـاىرة ،دار
الكتاب اإلسالمي ، )ٜٜٕٔ ،طٕ ،جٕ ،ص .ٜٜٔ

 -ٕٙعبد الرحمن بن دمحم بـن دمحم بـن خمـدون ،ديـوان المبتـدأ والخبـر فـي تـاريخ العـرب

والبربــر ومــن عاصــرىم مــن ذوي الشــأن األكبــر ،تحقيــق خميــل شــحاذة( ،بيــروت ،دار
الفكر ،)ٜٔٛٛ ،ج ،ٙص.ٕٗٙ

 -ٕٚأحم ــد ب ــن عم ــي ب ــن عب ــد الق ــادر ،أب ــو العب ــاس الحس ــيني العبي ــدي  ،تق ــي ال ــدين
المقريــزي  ،الســموك لمعرفــة دول الممــوك  ،تحقيــق عبــد القــادر عطــا  ،بيــروت  ،دار
الكتب العممية ،ٜٜٔٚ ،جٔ  ،ص .ٕٚ

 -ٕٛالصفدي ،الوافي بالوفيات ،ٔٓ ،ص .ٜٔٚ
 -ٕٜالكتبي ،فوات الوفيات ،جٔ ،صٕٖٕ
ٖٓ -الصفدي ،الوافي بالوفيات ،ج ٓٔ ،ص ٜٔٚ.
ٖٔ -الذىبي ،تاريخ اإلسالم ،ج٘ٔ ،ص .ٗٚ
ٕٖ -الدواداري ،جٔٛٗ. ،ٚ
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ٖٖ -شياب الدين قرطاي العزي الخزنداري ،تـاريخ مجمـوع النـوادر ممـا جـرى لالوائـل
واالواخ ــر ،تحقي ــق ود ارس ــة ىورس ــت ى ــاين ودمحم الحجي ــري ،بـ ـرلين ،دار نش ــر ك ــالوس
شفارتز . ٚٓ-ٜٙ ،)ٕٓٓٙ ،

ٖٗ -الدواداري ،كنز الدرر ،ج ،ٚصٖٙٚ.
ٖ٘ -المقريزي ،السموك ،جٔ ،ص .ٕٗٚ

36- Hirschler," Ibn Wasil", p. 150.
 -ٖٚابن واصل ،مفرج الكروب ،جٗ ،ص.ٖٗٚ
 -ٖٛالخزنداري ،تاريخ مجموع النوادر ،ص٘ٛ.-٘ٚ
 -ٖٜأبــو الفضــائل دمحم بــن عمــي بــن نظي ــف الحمــوي ،تمخــيص الكشــف والبيــان ف ــي
حوادث الزمان ،تحقيق أبو العبد دودو ،دمشق ،مطبعة الحجاز ،د ت) ،ص ٜٓٔ
ٓٗ -يقول أبو الفدا نقال عن ابن واصـل مـا نصـو "وبعـد تـوجيي مـن عنـد اإلمب ارطـور
اتفــق البابــا خميفــة الفـرنج ،وريــدافرنس ،عمــى قصــد اإلمب ارطــور وقتالــو ،وكــان البابــا قــد
حرمو كل ذلك ،بسبب ميل اإلمبراطور المذكور إلى المسممين ،وكذلك كـان أخـوه كـرا،
ووالده فردريك محرمين من جية البابا برومية ،لميميم إلى اإلسالم".

أبو الفدا ،المختصر ،جٗ ،صٖٛ.

ٔٗ -ابن واصل ،مفرج الكروب ،ج ،ٙص ٕٕ٘ٔٔٙ.-
ٕٗ -سـعد الــدين بــن حمويــو ::ىــو ســعد الــدين مسـعود بــن تــاج الــدين بــن حمويــو ،ولــد
ســنة ٕٜ٘ى ــ ،ٜٔٔ٘/لعــب أدوا ار سياســية فــي خدمــة االيــوبيين ،فاصــبح حاكمــا عمــى
الشوبك في عيد المعظم عيسى ثم خـدم الممـك المظفـر فـي ميافـارقين .ثـم التحـق بـابن
عمــو فخــر الــدين فــي مصــر ،حيــث كــان فخــر الــدين أكبــر ام ـراء الصــالح نجــم الــدين

أيــوب ،وشــارك معــو ف ــي صــد الحممــة الصــميبية الس ــابعة ودون بعــض احــداثيا ،لك ــن

كتابو المسمى ( جريدة) قد فقد ولم يتبق منو اال المقتطفات في مؤلفات المتاخرين.
نضــال حــاج أبــو بكــر ،اس ـرة شــيخ الشــيوخ ابــن حمويــو فــي العصــر االيــوبي ،رس ــالة
ماجستير غير منشورة  ،،جامعة دمشق ،قسم التاريخ ،ٕٓٓٛ،ص ٕ.ٖٚ-ٚ
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ٖٗ -الذىبي ،تاريخ اإلسالم ،ج  ،ٗٚصٓ٘
ٗٗ -الذىبي ،تاريخ اإلسالم ،ج ،ٗٚص ٓ٘٘ٔ.-
45- Joinville and Villehardouin, Chronicles of the Crusades,
142
46- Richard, Saint Louis, 125–6; Joinville, Vie de Saint Louis,
81–2.
 -ٗٚالذىبي ،تاريخ اإلسالم ،ج ،ٗٚصٔ٘
 -ٗٛنفسو ،ج ،ٗٚصٓ٘

 -ٜٗجمــال الــدين أبــو المحاســن ابــن تغــري بــردي ،النجــوم ال ازى ـرة فــي ممــوك مصــر
والقاىرة( ،مصر ،دار الكتب ،دت) ج ،ٙصٖٙٙ.
ٓ٘ -ابن واصل ،مفرج الكروب ،ج ،ٙص ٖٖٔ.
ٔ٘ -نفسو ،ص ٖٖٔ.

ٕ٘ -نفسو ،ص ٖٖٖٔٔٗ.-

ٖ٘ -جيمس واترسون ،فرسان اإلسالم وحرب المماليـك ،ترجمـة يعقـوب عبـد الـرحمن(
القاىرة ،المركزالقومي لمترجمة ،)ٕٓٔٔ ،صٖ. ٜٗ-ٜ
ٗ٘ -الذىبي ،تاريخ اإلسالم ،ج ،ٗٚص ٖ٘.
٘٘ -نفسو ،صٖ٘ .
 -٘ٙنفسو ،ص ٖ٘
 -٘ٚابن واصل ،مفرج.ٖٔٗ،
 -٘ٛسيط بن الجوزي ،مرآة الزمان ،جٕٕ ،صٗٔٚ.
 -ٜ٘رانسيمان ،تاريخ ،جٖ ،ص .
ٓ -ٙالذىبي ،م ،ٜٗص ٜٓ.

ٔ -ٙابن خمدون ،تاريخ ،ج.ٕٗٗ ،ٙ
ٕ -ٙاليونيني ،ذيل مرآة الزمان ،جٕ ،صٕٓٓ.
ٖ -ٙابن واصل ،مفرج الكروب ،ج ،ٙص.ٖٔٙ
009

مجلة جامـــعة تكريت للعلوم االسنااسنية المجل  )24الع

 )8ايلول 2102

ٗ -ٙابن خمدون ،تاريخ ،جٕٗٙ. ،ٙ
٘ -ٙســبق لمباحثــة ان تناولــت ى ــذه المســألة بالتفصــيل ف ــي اطروحتيــا لمــدكتورة فيم ــا
يخص المرحمة المبكرة من الغزو واالحتالل الصميبي لممنطقة العربية.
عمي ،المموك والحكام الصميبيين ،ص.ٕٖٛ-ٕٖٚ
 -ٙٙرانسيمان ،تاريخ  ،جٖ ،صٕٖٖٖٗٗ.-
 -ٙٚابن واصل ،مفرج الكروب ،ج ،ٙصٖ٘ٔ.
 -ٙٛالكتبــي ،ف ـوات الوفيــات ،جٔ  ،ص ٕٖٕ؛ الصــفدي ،ال ـوافي بالوفيــات ،جٔٓ،
صٜٔٚ
 -ٜٙالخزنداري ،تاريخ ،ص ٗ٘ٔ.

ٓ -ٚابن خمدون ،تاريخ ،ج ،ٙص . ٕٗٙ
ٔ -ٚالكتبــي ،ف ـوات الوفيــات ،ج ٔ ،صٕٖٕ ؛ الصــفدي ،ال ـوافي بالوفيــات ،جٓٔ،

ص. ٜٔٛ

ٕ -ٚنفسو ،ص .ٕٗٙ
المصادر والمراجع العربية والمعربة
ٔ-ابن االثير ،عز الدين عمي بن الحسن ،الكامل في التاريخ ،تحقيق عمر عبد
السالم تدمري ،بيروت ،دار الكتاب العربي)ٜٜٔٚ ،
ٕ -ابن تغري بردي ،جمال الدين أبو المحاسن ،النجوم الزاىرة في مموك مصر
والقاىرة( ،مصر ،دار الكتب ،دت).
ٖ -ابن خمدون ،عبد الرحمن بن دمحم بن دمحم ،ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب
والبربر ومن عاصرىم من ذوي الشأن األكبر ،تحقيق خميل شحاذة( ،بيروت ،دار
الفكر)ٜٔٛٛ ،
ٗ-ابن عبد الظاىر ،محي الدين ،الروض الزاىر في سيرة الممك الظاىر ،تحقيق
عبد العزيز الخويطر( الرياض ،د م.)ٜٔٚٙ ،
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٘ -ابن نظيف الحموي ،أبو الفضائل دمحم بن عمي ،تمخيص الكشف والبيان في
حوادث الزمان ،تحقيق أبو العبد دودو ،دمشق ،مطبعة الحجاز ،د ت).
 -ٙابن واصل ،جمال الدين دمحم بن سالم ،مفرج الكروب في اخبار بني أيوب،
تحقيق عمر عبد السالم تدمري(صيدا ،المكتبة العصرية.)ٕٓٓٗ،
-ٚابو الفدا ،عماد الدين إسماعيل بن عمي  ،المختصر في أخبار البشر ،القاىرة،
المطبعة الحسينية المصرية ،د ت)
أبو بكر ،نضال حاج ،اسرة شيخ الشيوخ ابن حمويو في العصر االيوبي ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،جامعة دمشق ،كمية ااداب  ،قسم التاريخ ،ٕٓٓٛ،ص ٕ-ٚ
ٖ.ٚ
-ٛأبو شامة ،شياب الدين ابي عبد الرحمن بن إسماعيل ،تراجم رجال القرنين
السادس والسابع( ،بيروت ،دار الجيل.)ٜٔٚٗ ،
-ٜاحمد ،احمد رضا  ،السمطان الممموكي الظاىر بيبرس في دراسات المستشرقين
البريطانيين :ميور وىولت وارون ،أطروحة دكتوراه غير منشورة ،كمية ااداب ،جامعة
الموصل.)ٕٖٓٔ ،
ٓٔ -الخزنداري ،شياب الدين قرطاي العزي ،تاريخ مجموع النوادر مما جرى
لالوائل واالواخر ،تحقيق ودراسة ىورست ىاين ودمحم الحجيري ،برلين ،دار نشر
كالوس شفارتز .)ٕٓٓٙ ،
ٔٔ-الدواداري ،أبو بكر بن عبد هللا بن أيبك ،كنز الدرر وجامع الغرر ،تحقيق سعيد
عبد الفتاح عاشور وآخرون ،القاىرة طبعة عيسى البابي الحمبي)ٜٕٔٚ ،
ٕٔ-الذىبي ،شمس الدين أبو عبد هللا دمحم بن أحمد بن عثمان بن َق ْايماز ،تاريخ
اإلسالم ووفيات المشاىير واالعالم ،تحقيق عمر عبد السالم تدمري( ،بيروت ،دار
الكتاب العربي)ٜٜٖٔ ،
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ٖٔ-رانسيمان ،ستيفن تاريخ الحروب الصميبية ،ترجمة نور الدن خميل (القاىرة ،د م،
د ت)،
ٗٔزيادة ،دمحم مصطفى ،حممة لويس التاسع عمى مصر وىزيمتو في المنصورة،
(القاىرة ،لجنة التأليف والترجمة والنشر)ٜٔٙٔ ،
٘ٔ -سبط بن الجوزي ،شمس الدين أبو المظفر يوسف بن ِق ْ أزوغمي  ،مرآة الزمان
في تواريخ األعيان ،تحقيق ،دمحم بركات واخرون ،دمشق ،دار الرسالة العالمية،

ٖٕٔٓ)
-ٔٚالصفدي ،صالح الدين خميل ايبك ،الوافي بالوفيات ،تحقيق احمد االرناؤوط
وتركي مصطفى( ،بيروت ،دار احياء التراث)ٕٓٓٓ ،
-ٔٛعمي ،ثورة خطاب ،المموك والحكام الصميبيون في المصادر العربية والصميبية
المعاصرة حتى نياية الحممة الصميبية الثالثة ٕٜٗىـٜٔٓٛ /م٘ٛٛ-ىـٜٕٔٔ/م،
أطروحة دكتوراه غير منشورة ،جامعة تكريت ،كمية التربية لمعموم اإلنسانية)ٕٓٔٚ ،
-ٜٔالكتبي ،دمحم بن شاكر بن احمد ،فوات الوفيات ،تحقيق احسان عباس( ،بيروت،
دار صادر.)ٜٔٚٗ-ٜٖٔٚ ،
ٕٓ-ماير ،ىانز ابرىارد ،تاريخ الحروب الصميبية ،ترجمة وتعميق عماد الدين غانم،
(ليبيا ،مطبعة ادنيار)ٜٜٔٓ ،
ٕٔ-مصطفى ،شاكر ،التاريخ والمؤرخون ،بيروت ،دار العمم لمماليين)ٜٜٔٓ ،
ٕٕ-المطوي ،دمحم العروسي ،الحروب الصميبية في الشرق والغرب( ،بيروت ،دار
الغرب اإلسالمي)ٜٕٔٛ ،
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ٖٕ-المقريزي ،تقي الدين أحمد بن عمي بن عبد القادر ،أبو العباس الحسيني
العبيدي ،السموك لمعرفة دول المموك ،تحقيق عبد القادر عطا ،بيروت ،دار الكتب
العممية)ٜٜٔٚ ،
ٕٗ-واترسون ،جيمس ،فرسان اإلسالم وحرب المماليك ،ترجمة يعقوب عبد الرحمن
(القاىرة ،المركز القومي لمترجمة.)ٕٓٔٔ ،
ٕ٘-اليونيني ،قطب الدين أبو الفتح موسى بن دمحم ،ذيل مرآة الزمان( ،القاىرة ،دار
الكتاب اإلسالمي.)ٜٜٜٔ ،
المصادر األجنبية غير المعربة
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