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 امیانه مسیحیان های مقدّس و تأثیر باورعمکان
 ها در حمالت صلیبینسبت به آن

 
 ٣عبدهللا ناصری طاهری، ٢لیال خسروی، ١احمد بادکوبه هزاوه

 )١٠/٠٥/٩٦:  نهایی پذیرش ـ٠٨/٠٣/٩٦:  مقالهدریافت(

 
 چکیده

 های صلیبی که میان پیروان دو ملّت ابراهیمی یعنی اسالم و مسیحیت روی داد،جنگ
هایی از سه قاره آسیا، اروپا و سرزمین(و مکانی ) م١٢٩١ـ١٠٩٦(سبب گستره زمانی  به

، و تأثیرات گسترده بر دو طرف جنگ، تا امروز، دارای جایگاه مهمی برای )آفریقا
در » باورهای دینی عامیانه«های مهم، تأثیر  یکی از موضوع. مسلمانان و مسیحیان است

مانند (» های مقدسمکان«آسای اعتقاد مسیحیان نسبت به آثار معجزه. ها است این جنگ
های مسیحیان  یکی از انگیزه. ، از باورهای مهم عامیانه در این زمینه است)آمرزش و شفا

هایی بود که به باور ها برای زیارت مکان های اسالمی، اشتیاق آن برای حمله به سرزمین
شانی مسیح و ف های کتاب مقدس و جان قرار داشت و یادآور حکایت» مرکز جهان«آنان در 

. حرمتی قرار گرفته بودتوسط مسلمانان تسخیر شده و مورد بی قدّیسان بود، ولی به
ای برای تحمل داد، نه انگیزههای صلیبی در نقطه دیگری روی می شک اگر جنگ بی

اشاره پاپ در . فرسای جنگی وجود داشت و نه برای تداوم آن های این سفر طاقتسختی
در این مقاله به تأثیر باورهای . سبب آگاهی از این جایگاه بوده است شورای کلرمون هم به

 .های صلیبی پرداخته شده است های مقدس، در جنگ عامیانه مسیحیان به این مکان
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Abstract 

One of religious wars is Crusade, that occurred between 
followers of the two abrahamic religions: Islam and 
Christianity; and It is important because of the time span (1096-
1291M) and location (territories from three continents of Asia, 
Europe, and Africa), and its widespread impacts, which have 
continued to now. The influence of popular beliefs of the 
Christians on the crusades is one of the most important issues. 
Among these beliefs, the Christians belief in the miraculous 
works of the “Holy Places”, (such as forgiveness and healing) 
was very important. One of the main motives crusades was the 
desire Christians to visit sacred places that were believed to be 
the center of the world. They remembered Bible stories and 
sacrifices of saints by seeing the holy places, but at the same 
time those were conquered by the Muslims and were held in 
unfaithfulness. If this war was touched elsewhere, there would 
be no incentive to endure the hardships of this war journey, not 
the motive for its continuation. The pope's mention in the 
Clermont Council was also due to the awareness of this place. 
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  ١٧١  ها در حمالت صلیبیهای مقدّس و تأثیر باورعامیانه مسیحیان نسبت به آنمکان

 مقدمه
 های میانی باورهای دینی عامیانه در جامعه اروپا در سده

  سحر و جادومبتنی برهایی از اعتقادات و آیینمتأثر زندگی دینی مردم در اروپای غربی 
ای از مفاهیم پیچیده دینی،  آمیزهها دین نیز در نزد آن. های قدیمی بودو افسانه

 گاه. پرستش طبیعت و احترام به قدّیسان بودها، خرافات، ها، مکاشفات، پیشگویی خواب
ها ارائه  یا تفاسیر و تآویلی بر پدیدهابداع هایی ، معجزه مردان کلیسا برای فریب مردمنیز
 .ها با باور آخرالزّمانی مسیحیان درهم تنیده شده بودکردند که بسیاری از آنمی

ز دین نداشتند و دین، به ها و اشراف وابسته به نظام فئودالی، درک درستی ا شوالیه
. تر از پایبندی به فضیلت بودمعنی تملّک آثار مقدّس، یا تقدیم کفّاره گناه بود که آسان

. افروختندگرد، آتش تعصّب بر ضد پیروان دیگر ادیان را برمیدر این دوره، واعظان دوره
 از رؤیاهای اییه حکایتهای تبلیغاتی، مدارک جعلی و رواج مبلّغان کلیسا نیز با نیرنگ

سوادی بی). ١٠١ـ ٨٢، ٣٧، ... مبانی فکریقاسم،( درصدد اغوای مردم بودند ،مقدس
دینداری عامیانه مسیحیان، ). ١٩٨اسمیت، (افزود برخی کشیشان، بر شدّت این امر می

های غیرمسیحی، مسیحیت بیزانسی، جنبش معنوی کلونی و ریشه در ادیان و فرهنگ
شدّت وابسته به نام این نوع دینداری به. ها داشت فرانسیسکنها وباورهای بندیکت

، گالیلی(سازی تولد و تصلیب مسیح بود هایی چون شبیهو قدیسان و آیین) ع(عیسی
ک  محرّ را دین و باعث تعمیق مفاهیم مسیحیت شداین امر ، برخیبه باور). ١٥٤ـ١٥٣

های  ی عامیانه درباره مکانباورها). ١٠١ عاشور،(ساخت ر و عواطف مردم اصلی تفکّ
انگیخت، بلکه شنیدن اخبار درباره توهین مسلمانان به مقدس، نه تنها شور زیارت را برمی

). William Archbishop of Tyre, 1/81, 359 (آشفتها نیز، مسیحیان را برمی این مکان
های آن ژیها و ایدئولو اندیشه،)م١٩٨٠ـ١٩٠٠(اریک فروم از دیدگاه روانکاو آلمانی، 

 ها اعتقاد داشتندها را به وجود آوردند و بِدان از مردمی شناخت که آنتوان  میدوره را
المقدس شدند، در طول راه، مدام مسیحیانی که به فرمان پاپ راهی بیت). ٢٦٠فروم، (

ای، پیام مسیح را های مکاشفهشدند و از طریق خواباز سوی کشیشان وعظ می
زارهای شرق، بر باد رفت   رؤیای بسیاری از زائران، پس از مشاهده شنیافتند؛ ولی درمی

داد؛  دنیوی امورهای ایدئولوژیکی، معجزات و رؤیاهای صادق، جای خود را به و انگیزه
رؤیاها،  این. ویژه در میان رهبران صلیبی که در پی کسب موقعیتی در شرق بودندبه

که در ) ١٥٣ـ١٥٢، ... مبانی فکریقاسم،(شد  مشاهده می"فقرای سپاه"معموالً توسط 
در مسیرِ تقریباً ). ١٥٧گالیلی، (ند ه، همواره کانون حضور خداوند بودمسیحیت عامیان
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؛ ولی به محض )١٥٩، همان(دردسر صلیبیان تا قسطنطنیه، خبری از مکاشفات نبود بی
ت، به صلیبیان ها و با وسوسه کسب غنیمبروز خطر، رهبران صلیبی با یادآوری آرمان

آنّا کومننا، ( بوهموند به فیروز ارمنی ؛ مانند نامه)١٦٨، همان(دادند روحیه می
اثیر، ؛ ابن٢/٢٢١قالنسی، ؛ ابن٢٥٠ ، ...اریخ فرنگیان وجنگ اول صلیبی، ت؛ ١١/٣٦٠فصل
، صلیبیان در وقت ناامیدی، به اعتراف، تضرع و ان کشیشی ازبه اعتراف یک). ١٠/٢٧٧

 هرگاه شور ،ها و سران صلیبیترتیب، پاپ اینبه. )٤٩فوشیه الشارتری، (رداختند پدعا می
کرد، بحث مکاشفات و ارتباط با خداوند و حضور ارواح قدیسان را در صلیبی فروکش می

، ...؛ قاسم، سیمای جنگجوی صلیبی٤٠٠ـ٣٩٩ریموند آگیلی، (دادند  رواج میجنگ
 مبانی ،همو( ظواهر دین بود نه پیروی از مسیح در آن عصر آنچه مهم بود حفظ). ١٥٠
های ها و زماندرهرحال، تأثیری که باورهای عامیانه نسبت به مکان). ١٥٧، ...فکری

 های تر از تأثیر آموزهمقدس و دیگر مقدسات، در برافروختن جنگ صلیبی داشت، کم
 . نبود» زیارت«و » جنگ مقدس«

 
 پیشینه پژوهش

، آثار متعدّدی به نگارش )در برابر دین رسمی یا دین روحانیان( درباره دین عامیانه
 از هایی توان به مقاله از جمله می. ها به فارسی برگردان شده استدرآمده که برخی از آن

و )  اهل شیلیکشیش(، زگوندو گالیلی )های آمریکامجاری و استاد دانشگاه(رافائل پاتای 
 میرچا الیاده نیز در .، اشاره کرد)و از همکاران الیادهگاه شیکاگو استاد دانش( چارلز النگ

ها سخن  بسیاری از مقدسات، و احساس دینی مردم نسبت به آندربارهآثار خویش 
ـ ١٩٠٣(دیگر، بسیاری از مورخان جنگ صلیبی، مانند رانسیمان ازسوی. گفته است

نی عامیانه مسیحیان  به تأثیر این باورهای دیهایی  اشاره)م١٩٤٢زاده (و قاسم) م٢٠٠٠
ها  مقایسه این آگاهی با .رند دا صلیبی  جنگدورهدر ) تر از منظر تاریخی نه الهیاتیبیش(

عصر با جنگ های زائران صلیبی و مورخان همها و سفرنامهنوشتهو با استناد به دست
 بارهای را درهای تازه دیدگاه موجی ظهورآید کهصلیبی، مطالب درخوری به دست می

 . شود می» جنگ دینی«
 

 های مقدسباور مسیحیان به مکان
افراد در . است  میان قلمرو خود و فضای اطرافهای جوامع سنتی، تقابلیکی از ویژگی
دانند بیگانه، با ساکنانی از ارواح و شیاطین؛ دنیای دیگران را دنیایی میاین جوامع، 
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  ١٧٣  ها در حمالت صلیبیهای مقدّس و تأثیر باورعامیانه مسیحیان نسبت به آنمکان

، ... متون مقدسالیاده،(دانند که دنیای خود را محل ظهور واقعیت مقدس میدرحالی
 هاجمله قداست مکاناین  از .هاستها مملوّ از قداسترو، دنیای باورهای آنازاین). ٢٤٩
و دارای قدوسیت و ) ٢٨٨نصر، (، حقیقتی الهی دارد  دیگر که مانند هر امر قدسیاست

ای نشانهشود و تنها، فیضان مقدسی است که موجب جدایی از قلمرو کیهانی اطراف می
مکان مقدس سه ویژگی . )Eliade, 26-27(کند برای اشاره به قداست آن کفایت می

محلی که عالم را . ٣محل تجلی نیروهای الوهی؛ . ٢محل ارتباط با امر الوهی؛ . ١: دارد
 ). ١٢٨، همان(بدان تشبه کنند 

دانستند و  نمیها مکانهای مقدس را متجانس با دیگر مسیحیان نیز مکان
  مانند سن.کنار اشیای مقدس زندگی کنندهای مقدس و در  در مکانکوشیدند می

لحم شد یا بوچارد م تا زمان مرگ، ساکن بیت٣٨٦که از سال) م٤٢٠ـ٣٤٧ (١ژروم
المقدس سکونت م، تا پایان عمر در دیر کوه صهیون در بیت١٢٣٢فرانسوی که از سال 

  زندگیی برایوجوی محلدر جستهای مذهبی گویی همه انسان). ٣٠عوض، (گزید 
» المقدسبیت« و نزد مسیحیان، )Eliade, 43(نزدیک باشد به مرکز جهان، هستند که 

المقدس،  رغم عدم اعتقاد به ارزش معنوي اقامت در بیت ژروم به. مرکز جهان بود
) م٤٣٠ـ٣٥٤(گاه مسیح را نشانه ایمان شمرد؛ برخالف آوگوستین  نمازگزاردن در قدم

عقیده  روحانیان یوناني، با آوگوستین هم. الً زیارت را کاري عبث و خطرناك دانستکه ک
سرا  با تشویق اولیاي امور و ساخت مهمان. پسندیدند بودند؛ ولي عوام، عقیده ژروم را می

ویژه گاه مسیح و قدیسان، به زیارتگاه تبدیل شد؛ به تدریج آرامو دیرهاي ویژه زائران، به
یکي از . آمرزش گناه دانستند ها را مایه کرامات و ان، زیارت این آرامگاهکه روحانیآن

این مسئله جنبه عاطفي . دالیل عمده زیارت، نیاز مردم به تمامي چیزهاي مقدّس بود
 خوب و عواطف دیني و های رت آثار قدیسان از نزدیک، گرایشزیارت بود که با زیا

 ؛٣٤ـ٣١، ...الخلفیه االیدیولوجیه اسم، ق( شد احساسات حماسي انسان برانگیخته می
البته در عهد جدید برخالف ). Runciman,1/38-41؛ ٤٨ـ٣٨،  سیتون؛٩٢ـ٨٨، دجانی

 و اشخاص مقدس نیز چون  از اشخاص مقدس است نه مکان مقدسعهد قدیم، سخن
بنابراین سخن از قداست مکان، سخن از قداست کسی . اند اند، مقدسوقف خدا شده

 مفهومی الهیاتی دارد نه اخالقی» مقدس«واژه جا را متبرک ساخته و ناست که آ
تدریج پس از ساخت کلیسای قیامت و باز شدن راه زیارت و البته به). ٢/٧٦٤ گراث، مک(

                                                                                                                                            
1. Jerome 
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» مکان مقدس«گیری باورهای جدید درباره شخص مسیح و تأثیر زیارت، ایمان به شکل
 . ای یافت شکل تازه

لحم و ناصره ، در بیتاز زمان تجسد تا عروج مسیح اشت ومسیحیت ریشه در شرق د
حواریان و قدیسان و شهدا همه در همین شهرها . المقدس و اطراف آن ساکن بودو بیت

 برای مؤمنان به این دین در غرب، ها مکانزندگی و تبلیغ کردند؛ بنابراین زیارت این 
 مقدس تحت های مکان این از طرفی. شد میبرآوردهسختی  که بهبودآرزویی بزرگ 

بعد مسافت، صرف ( های مختلف بود و این امر بر مشکالت زیارتحاکمیت حکومت
 سوم به بعد، مسیحیان به عشق زیارت کلیسای از سده. افزودمی) هزینه و زمان بسیار

 سجده به محض دیدن اماکن مقدس بهآنان . کشیدندهای بسیار آرامگاه مقدس، سختی
؛ ٢٠١دانیال،  (ندشدمی متأثر نیز  که حتی مسلمانانستندگریمی آنچنان  وندافتادمی

William Archbishop of Tyre, 1/373-374بسیاری از .)١٤٣ـ١٤٢، ؛ بورتشارد 
و مسیحیان ) ١٥٤ـ١٥٣، کاردینی (، محل نگهداری آثار مقدّس بودها های آنزیارتگاه

های مقدّس ن مسلمانِ سرزمین را از سوی حاکماهاحرمتی به آنتاب شنیدن بی
المقدس و مسیحیان شرق، از جمله اخباری تخریب کلیساها، آزار زائران بیت. نداشتند

حرمتی به اماکن سخنان پاپ اوربان دوم درباره بی. رسیدها میوبیش به آنبود که کم
، مسیحیانای بود بر خرمن احساسات دینی مقدس و آزار زائران، در واقع جرقه

 سختی راه را تحمل کنند و برای آزادسازی مکانی که در همهکه حاضر شدند  ای گونه به
آن مسیح به دنیا آمد، مصلوب شد و به آسمان عروج کرد، از بذل جان و مال خود دریغ 

دورانت، ؛ Gibbon, vol.X, chap.LVII/385؛ ٩٧؛ دان، ١٠٠ـ٩٩ارنول، : ـ کن(نورزند 
مورخان و زائران مسیحیِ تقریباً همه . )Jotischky, 7/50-52 ؛١٨ـ١٧ مایر، ؛٢٢٥٩

و به منظور برانگیختن عشق به مسیح در  کتاب مقدّس  با اتکا بهدوران حمالت صلیبی
؛ عشقی که انگیزه )٣٢٨، تئودریک (اند پرداختههای مقدس، ف مکانبه وص میان پیروان،

 . دست مسلمانان شد برای آزادسازی آن ازکوششالمقدس و  به سوی بیتها آنحرکت 
 را به مثابه بسته  یا پر مخاطره شدن این راهسرزمین مقدس راه زیارت شدن ها بسته آن

 دانستند و از این رو آزادسازی قدس برایشان اهمیت بسیارشدن راه توبه و آمرزش می
       ).١٧ـ١٦مایر، ؛ Runciman, 1/44; Riley-Smith, 10: ـ کن (داشت
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  ١٧٥  ها در حمالت صلیبیهای مقدّس و تأثیر باورعامیانه مسیحیان نسبت به آنمکان

 المقدسشهر بیت
 و ١)ع( توجّه پیروان ادیان ابراهیمی و محلّ نشستن کشتی نوحمورد المقدس که بیت

 کوه دارای اهمیتی نمادین و روحانی بود، به باور مسیحیان، در مرکز عالم و در قلّه
رساله در ؛ الیاده، ١٢٩فیتری، دی؛ جاک٢٤ورزبورگی، ؛ ژان٢:٢اشعیا، (قرار دارد  کیهانی

). ٢٥؛ ویلسون، ٧٤؛ لوئیس، ٣٢٨ ؛ کونگ،١٧٣؛ کاردینی، ٣٥٤، ١٠٧، تاریخ ادیان
بود که به اعتبار تقدیم قربانی بر روی صخره، ) صادقملک(نوح بنگذار شهر، سام بنیان

د، در اعیاد ساالنه عده وپیش از ساخت معبد هم مقدس بود و پس از پادشاهی داو
، ورزبورگی ژان؛٥٣١فیتیلوس،  ؛١٨: ١٤پیدایش، (آمدند جا میزیادی برای زیارت به آن

ود وئیل، صهیون، شهر دااین شهر را سالم، یبوس، بیت). ٢٤؛ ویلسون، ١/٧٢، علیمی؛ ١٦
 ؛١٩ـ١٥ ،٦: ١٠پیدایش،  (اند خواندهالمقدس و سلیمان، اورشلیم، یوروسلوما، آئلیا و بیت

 William Archbishop of؛ ٢٤؛ ژان ورزبورگی، ٥٣١؛ فیتیلوس، ٣٠، مقدسی، ابوعبدهللا

Tyre, 1/340-345؛٧٧، الفیتری یعقوب ؛١٦٣ـ١٦٢، فیتریدی؛ جاک٤٣، ؛ بیدالمزیف 
این ). ;Runciman, I/38-39 ؛١٣٤ـ١١٨،  هاکس؛٣٣ـ٣١ ،...الخلفیه االیدیولوجیهقاسم، 

امویان، ( مسلمانان  وها، ساسانیانها، رومیها، اشکانیها در دست یونانیشهر سال
ورزبورگی، ژان(ها افتاد بود تا سرانجام به دست صلیبی) طمیان، سلجوقیانعبّاسیان، فا

؛ ١/١٦٣کثیر،  ابن؛١٦٣، فیتریدی؛ جاکWilliam Archbishop of Tyre, 1/341 ؛٢٦
صلیبیان اجازه ). ;Runciman, I/38-39؛ ٣٣ـ٣١ ،...الخلفیه االیدیولوجیه؛ قاسم، ٨/٢٨٠

وارد شهر شود یا در مناطق مقدس آن ساکن شود؛ شستن پا ندادند کسی با کفش یا بی
صلیبیان پس از فتح . دانستندهای مسیح و تقدیس فرشتگان میزیرا شهر را محل گام

 و گریان، صلیب به دست، به همراه کشیشان، بر پای برهنه و جامه نو، فروتنانهقدس، با 
تراف کردند و صدقه ویژه کلیسای قیامت بوسه زدند، به گناهانشان اعاماکن مقدس به

-William Archbishop of Tyre, 1/345, 373؛ ٤٢٤، ٤١١، ٤٠٤ریموند آگیلی، (دادند 

شهر «و » شهر مقدس و محبوب خداوند«این شهر را ها  آن). ١٦٢فیتری، دی؛ جاک374
ها را پاک های قیمتی که در آن مسیح، اشک شهر طال و سنگ.نامیدند» پروردگار حیّ

؛ بردج، ٥٢/٨٥؛ اولفر أوف بادربون، فصلWilliam Archbishop of Tyre, 1/39(کند می
ای نداشت جایگاه ویژه) هابرخالف التینی(البته این شهر برای مسیحیان شرق ). ٤١

 زیادی وجود داشت که مقدس ها مکان ، این شهر در درون).٤٠٠؛ کونگ، ٦٥کاهن، (
                                                                                                                                            

 ).٤٨١بنیامین تودالیی، (عمر دانست بنیامین، محل نشستن کشتی را جزیره ابن. ١
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 مقدس های مکانبع اسالمی هم نام این در منا.  بودترین آن  مهمکلیسای آرامگاه مقدس
؛ عمادالدین ٨٩ـ٤/٨٧طاهر، ؛ مقدسی، مطهّربن١٥١، مقدسی، ابوعبدهللا( است ذکر شده
  ).٧١ـ٦٩ ،االصفهانی

 
  ١ مقدسآرامگاهکلیسای 
  استترین مکان نزد مسیحیان مقدس واقع است،،صهیونکوه  دامنهکه در  این کلیسا

این  .نامند» االقداسقدس«جا روند و آن را ی زیارت بدانکه هر ساله در عید پاک، برا
 و کنستانتینبا کمک   ومکسیموستوسط سراسقف  به  شهر، اماکن مقدسکلیسا و دیگر

؛ ٢٠٧، ٢٠٣ـ٢٠٢؛ دانیال، ٢٣٤سیولف،  (احداث شد چهارم میالدیمادرش، در سده 
؛ یعقوب ٢٧٩دریک، ؛ تئوWilliam Archbishop of Tyre, 1/34؛ ١١١ـ١٠٨، قالنسیابن

با سنگ بزرگی مشخص ) ع(در این کلیسا، جمجمه آدم). ؛١٥١، ؛ کاردینی٧٨الفیتری، 
دانند  میاین کلیسا را مرکز جهان مسیحیان، . شده که صلیب در شکاف آن است

مسلمانان به دلیل اخذ جزیه از  گویند ).Eliade, 40؛ ٢٣، ١١؛ بیدالمزیف، ٢٠٣دانیال، (
 از ییک). Otto Bishop of Freising, 7/405(داشتند ن کلیسا را نگه میزائران، حرمت ای

در سال . دانند که به قداست این کلیسا وارد شد می ی را آسیبی حمالت صلیبیعلل اصل
و دیگر دستور تخریب این کلیسا ) م١٠٢٠ـ٩٩٦(، الحاکم یم، خلیفه فاطم١٠٠٩

نامه زندگی«خت بود که مؤلف فاجعه چنان ساین . را صادر کردکلیساها و دیرها 
 ).Jotischky, 7/35, 44-45, 47,50(، مأموران تخریب را پلید و سگ خواند »الزاروس

 دانند می دوره فاطمیان  دریموارد استثنائاقدامات نادر و مسلمانان، این واقعه را از 
مورخان مسلمان، عوامل زیر را در بیان سبب اقدام خلیفه فاطمی . )١٨، عمران(
ـ ٤/٧٦خلدون،  ابن؛ ٤/٣٣، نویری ؛١٨٠، یالعبرابن(ناپایداری روانی الحاکم : اند رشمردهب

ـ ٣/١١٨٢، گیبون(؛ تنفر او از مسیحیان )٣/٣٤٥  و١٢٣ـ١١٧، ٩٤، ٢/٧٥، مقریزی ؛٧٧
یافتن  ،اش اجداد مسیحیاش ازاثبات مسلمانی خود و عدم تأثیرپذیری ،)١١٨٣

های  مشاهده گروه ،)Jotischky, 7/28, 30-31, 45(یسا ی کلدر دیوارهاپنهان جواهرات 
ثروت این شرح و شنیدن جزئیات مراسم آتش مقدس و ) ق٣٩٨در فصح ( عظیم زائران

 ی و جاسوسپرستان بتبه مسیحیانشعائر  شباهت ،)١١١ـ١٠٨، قالنسیابن(کلیسا 
 مسیحیان ذ بسیارنفو ،)٢٢٦، ؛ العارف٩١ـ٩٠،الدّین کاشانیجمال( برای روم شرقی ها آن

                                                                                                                                            
1. The Church of the Holy Sepulchre  
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م، میان ١٠٢٧ صلحنامه درالبته .  تخریب جوامع مسلمانان توسط روم ودر حکومت
 یاجازه بازساز) م١٠٢٨ـ٩٦٠(راتور کنستانتین هشتم پبا ام) م١٠٣٥ـ ١٠٢٠(الظاهر 

 مسلمانان سبب این که بیشتر به). ١٨، عمران؛ ٤١٣ـ٤/٤١٢، زیدان(کلیسا داده شد این 
 فرمانبردار خوبی برای الحاکم شیعی نبودند و نیز ضررهای دند و سنی بوالمقدسبیت

شد، تخریب ناقص  بسته شدن راه زائران مسیحی به شهر وارد میازای که اقتصادی
 بسیار گسترده ،های باستان شناسان، تخریبهمه، براساس حفاریصورت گرفت؛ با این

) م١٠٥٥ـ١٠٠٠ح (م مونوماخوسکنستانتین نهکار بازسازی کلیسا توسط امپراتور . بود
 ناصرخسرو .)١٥٨ـ١٥٧،کاردینی(  پایان یافتیازدهم میالدیشروع شد و در اواخر سده 

 سخن گفته است از شکوه و زیبایی آن ،م از این کلیسا دیدن کرد١٠٤٧که در سال 
الدین پیشنهاد تخریب این کلیسا به صالحکه م ١١٨٧در سال ). ٦٩ـ٦٨ ناصرخسرو،(

؛ عارف، ٨٣حریری، (تر کرد او عالوه بر مخالفت، تعداد محافظان کلیسا را بیشداده شد، 
س از پ) بخت ونگ، کافران و وحشیان نیاریسپبه تعبیر متئو ( خوارزمشاهیان). ٢٨٤

اه گهای این کلیسا را به نشانه پیروزی، به آرام حمله به سرزمین مقدس، ستون
تعرض مقدس  اه مریمگلحم و آرام بیتی به کلیساها آن. منتقل ساختند )ص(یامبرپ

ـ متی ( کردند یکیشان آنان همواره حرمت این اماکن را حفظ م که هم یکردند، درحال
های منعقده میان امرای مسیحی با ایوبیان گویی به دلیل پیمان). ٦٦١ـ٦٥٨، باریس

م، به ١٢٤٤هزار جنگجوی خوارزمی در  ١٠ایوبیان قاهره با استخدام دمشق، 
به  لوئی نهم موجب ورودالمقدس یورش برده و اماکن مقدس را تخریب کردند و  بیت

، پس از )ق٥٠٨( برخی از شاهان مانند بالدوین اول). ١٧٦ـ١٧٥کاردینی،  (شدندجنگ 
 به). ٧٥؛ حریری، ٦٨ـ٦٣ص، عمادالدین االصفهانی(مرگ در این کلیسا دفن شدند 

ان صلیبی، زیارت این کلیسا و رهایی آن زائرترین اهداف معنوی ترتیب، یکی از بزرگ این
، برای زیارت ه هر سالمسیحیان، چون پیش از این، بسیاری از .از دست غیرمسیحیان بود
. کردندشدند و آمرزش گناهان و شفای بیمارانشان را طلب می این کلیسا، راهی شرق می

با ) ر چندبار که باشدبرای ه(جا پا نهد ، هر زائری که بدان)١٤١ (دبورتشاربه نوشته 
سنگ قبرش  بیند که تخته را پیچیده در کفن میعقل و نگاه خالصانه خویش، منجی

 .اندجا نشستهکناری رفته و فرشتگان آن
 
  پروردگارمعبد
پس از طلب بخشش ) ع( بنا به کتاب مقدس، داود. واقع استدر صخره موریا معبداین 

www.SID.ir

www.sid.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 ١٣٩٣پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ هفتم، سال چهل و تاریخ تمدن اسالمیامه پژوهشن ١٧٨

 صخره نشسته بود، نذر کرد معبدی برای خدا ای که بر رویاز خدا، به فرمان فرشته
: ٢١؛ اول تواریخ، ٢٥ـ١: ٢٤دوم سموئیل، (بسازد؛ ولی پسرش موفق به ساخت آن شد 

سال پس از  ٣١٠٢، سلیمان). ٧١؛ بیدالمزیف، ٢٤ورزبورگی، ؛ ژان٤/١٥سعد، ؛ ابن٣٠ـ١
جا  عهد را در آن تابوتو د بنا کررا) یلئبیت(سال پس از توفان نوح، معبد ١٤٠٠آدم و 
؛ به روایتی، )١٢١؛ هاکس، ٥٣٢؛ فیتیلوس، ٢٣٩ـ٢٣٧؛ سیولف، ٦٨، ١/٥٩یعقوبی،  (نهاد

، کتاب دوم کتابهایی از عهد عتیق(گذاردن تابوت، توسط ارمیا یا یوشع صورت گرفت 
معبد، محل آفریده ). ٦٢/١٧٢فیتری، فدی؛ جاک٥٢١؛ فیتیلوس، ٧ـ٤: ٢مکّابیان، 
، محل نگهداری ٢گاه پسر ابراهیم، محل دیدن فرشتگان توسط یعقوب ن، قربا١شدن آدم

محل ، گاه مریم مقدس صحف و قبر موسی، مکان بشارت فرزنددار شدن زکریا و عبادت
، روایتی قدمگاه یعقوبیا به او و قدمگاه مسیح محل استراحت ،روزه هشتعیساین اخت

؛ ٢٣٩ـ٢٣٧، ٢٣٤؛ سیولف، ٧٢ تری،الشار فوشیه (است و آغاز قیامت  زکریای نبیمقتل
 William Archbishop of؛ ٢٩ـ٢٧ورزبورگی، ؛ ژان٢٠٨، ٢٠٧، ٢٠٤ـ٢٠٢دانیال، 

Tyre, 1/34 ،فیتری، دی؛ جاک٨١الفیتری،  ؛ یعقوب٢٣الجوزی،  ابن؛ ٣٢؛ بیدالمزیف
» قدس االقداس«مسیحیان این صخره را ). ٤٠٠ـ٣٩٩؛ کونگ، ١١٥ـ١١٤؛ أرنول، ١٧٣

و صومعه  جا محل نیایش پطرس و یوحنا، و شفای مفلوجی توسط پطرسنآ. خوانند
؛ ٣٢؛ بیدالمزیف، ٢٣٧ـ٢٣٦سیولف، ( است) المقدسنخستین اسقف بیت(جیمز سن

ح، سوار بر آن سَشرق معبد، جای پای مرکب مسیح است که در عید پَ). ٢٩٤تئودریک، 
 پس از  نیزوسیکلا هر).١١٥ـ١١٤؛ أرنول، ٣٢؛ بیدالمزیف، ٢٠٨دانیال،  (وارد شهر شد

 در طالیی شرق معبد، وارد را از) صلیب حقیقی (٣صلبوت صلیب ،پیروزی بر ایرانیان
و در زمان بازسازی آن ) م١٠٩٩(پس از ورود صلیبیان به شهر. )٢٣٩سیولف،  (کردشهر 

هایی از صخره با قیمت طال ، کشیشان به فروش تکه)م١١٨٧( الدینتوسط صالح
 ,Licence؛ ٥/٣٦٢خلدون، ابن( محل عروج مسیح بود ها که به باور آن دپرداختن می

و در ) م٦٨٧در(ساخت آن به عنوان عبادتگاه  سبب مسلمانان هم، شاید به ).4/45-46
به معبد، د وور و هنگام داشتندرقابت با کلیسای قیامت، حرمت معبد را نگه می

 نباید و معتقد بودندد امیدنن می »قدسصخره م«مکان را  این درآورده و را شانهای کفش

                                                                                                                                            
 ).١٠ سانودو،مارینو ( روایتی الخلیل بودهبه. ١
 .)٢٩ژان ورزبورگی، ( دانند نمیدرست  وایت رابرخی این ر. ٢
 . کشیدنددارصلیب صلبوت به باور مسیحیان، همان صلیبی است که مسیح را یر آن به . ٣
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هم را مسلمانان  ،صخرهبه اعتقاد زائری مسیحی، مسیح به برکت این  .در را لمس کآن
؛ ٦٢/١٧٢فیتری، فدی؛ جاک٧٣ـ٧٢ الشارتری، فوشیه(داد ميمورد لطف خویش قرار 

 ).٧٤؛ لوئیس، ١/١٠٠؛ دمیری، ٩/١٦٥؛ ٨/٢٨٠کثیر، ؛ ابن٣٥١لودولف، 
  

 المقدساماکن مقدس در بیتدیگر 
 ،)ع(یا داود) ع(و به گزارشی به دست یعقوب) ع(دست سلیمانساخته شده به. معبد سلیمان
، بالذری (مسجداالقصای مسلمانانها،   مریم، مرکز اصلی سواران معبد و نماد آناتاق مسیح و

 ).Licence, 4/45-46؛ ٢/٢٦ ؛١/١٦٣ ،کثیرابن؛ ٤١/٢٦، ؛ ذهبی٢٤٠، سیولف؛ ١/٢٥٦
 ،ان سریانيب محل استقرار راه در مقابل کلیسای قیامت،. مقدسکلیسای شاریتون

، تخریب سیقد و چند پیامبر١٢، مزار ش شهیدپیروانتن از ٧٠٠  حدود ومزار شاریتون
، ٥٤ورزبورگی، ؛ ژان٢٣٧ـ٢٣٦ دانیال،(م ٨١٣، ٨٠٩ـ٨٠٨های توسط مسلمانان در سال

 .)Jotischky, 7/17-18؛ ٦١ـ٦٠
ها، محل  سمت چپ آرامگاه مقدس، متعلق به یعقوبی.جیمز مقدس کلیسای

، ٩١أرنول، (م ١٢ها در سدهشهادت جیمز برادر یوحنای انجیلی، بازسازی توسط صلیبی
 .)٦٧ـ٦٦؛ پراور، ١٩٤؛ مارینو سانودو، ٩٧، ٩٣

جتّا  سمت راست آرامگاه مقدس، در کوه جل.)آدم(کلیسای خون مقدس
و تقدیم ) روایتیبه(  آدممحل دفن) ، دومینوس ویدیت، کالواریجمجمه جلجوثا، أکرا،(

، محل تصلیب مسیح و ریخته شدن خونش بر کاسه سر آدم، محل  ابراهیمتوسط قربانی
ها، چکش و تاج خار مسیح توسط هیالنه، محل نگهداری زنجیرهای یافتن صلیب، میخ

زائران  محل افکندن صلیباعدام محکومان،  وپای مسیح، محلشده به دستبسته
در . شدمسیحی به نشانه وفای به نذر که در شب عید پاک توسط نگهبانان سوزانده می

این مکان با خون مسیح، پاک و مقدس «: جا، با طال بر روی دیوار نوشته شده بودآن
سیولف،  (نددش میمتأثر وقایع دوران مسیح، آورییادجا، با  در آنزائران. »شده است

؛ William Archbishop of Tyre, 1/343-344؛ ٤٥، ٤٠؛ ژان ورزبورگی، ٢٣٣
؛ ٧٩ـ٧٨الفیتری،   یعقوب؛٢٨٩ـ٢٨٨، ٢٨٦؛ تئودریک، ٧٧، ٣١،١٥، ١٤بیدالمزیف، 

 .)١١٣ـ١١٢، ٩٥ـ٩٤أرنول، 
 باالیپیکر مسیح از آوردن پایین محل  جلجتا، کوهدر  .مریم مقدسکلیسای 

بر  مَجدَلِیّه مریم مریم مقدس و از انگیز غمویریتص و گریستن مریم مقدس، با  صلیب
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، ورزبورگی؛ ژان٢٣٥، ٢٣٤سیولف، (یحیی نزدیک منزل روی دیوار خارجی کلیسا، 
 .)١٥، ١٢؛ بیدالمزیف، ٥١ـ ٥٠

روایتی آرامگاه ایشان، محل شفای  مقدس و بهمریمزادگاه  .حنه مقدسکلیسای  
 ؛ دانیال،٢٤٠، ٢٣٤سیولف، (پوست یاههای سافلیجی توسط مسیح، و جایگاه راهبه

 .)٣٥٤ـ٣٥٣؛ لودولف، ١٠٧، ٩٠؛ أرنول، ١٦٦فیتری، دی؛ جاک١٧، ١٣،؛ بیدالمزیف٢٠٨
، مکان نمازگزاردن و  زیتون کوه صهیون وبین دو دره قدرون در  .کلیسای منجی

 ،؛ سیولف٣٧ـ٣٣: ١٤مرقس،  (جتسیمانی در باغ نامحل خواب حوارینیایش مسیح و 
 .)٢٨١ـ٢٨٠، ؛ هاکس١١٦، ؛ أرنول٣٨ورزبورگی، ؛ ژان٢٤٠

 زیتون و صهیون، محل کوه در دره دو .)مزرعه خون یا مقبره شیر( باغ خون 
، و ) سکه نقره٣٠(مسیح  خون شهادت اشعیا، خریداری شده توسط یهودا به قیمت

ه ، محل برک)نامزد مریم مقدس (یوسف  وشمعون در نزدیکی مرقد محل دفن زائران،
مقبره مریم مقدس پیش از  ، و  مسیحعنوان معجزهبه )برکه آلمانی یا سلطان (سلوان
؛ ٢٢٧؛ دانیال، ٢٤١سیولف، (ای هم درباره این مکان نقل شده است ، افسانهعروج
؛ ٤٧٥؛ بنیامین تودالیی، ٢٩، ٢٧، ١٢؛ بیدالمزیف، ٥٨ـ٥٧، ٥٠، ٣٧ورزبورگی،  ژان

 .)٣٦٥ـ٣٦٣ لودولف، ؛١٠٢؛ أرنول، ٢١٢، ٢١١بورتشارد، 
در دامنه کوه صهیون، محل توبه پطرس  .)بانگ خروس(کلیسای پطرس مقدس 

؛ اعمال ٦٢ـ٥٤: ٢٢لوقا، ( به کمک فرشتگان .پس از انکار مسیح و محل رهایی او از بند
 .)١٧؛ بیدالمزیف، ٥٢، ٣٩ورزبورگی، ؛ ژان٢٤٣؛ سیولف، ١١ـ١: ١٢رسوالن، 

 این کوه را. المقدسدر جنوب بیت ی کوه.قدسالکوه صهیون و  کلیسای روح
، و استفان )ع(و کلیسایش را نخستین کلیسای جهان دانند، مزار داود» کوه بلند خدا«

 قدیس، محل شستن پای حواریان توسط مسیح و تناول شام آخر، محل ٤٠مقدس و 
 یوئیل القدس توسط حواریان در روز عید گلریزان، محل اعالم بشارت آمدنمشاهده روح

پاپ گریگوری، . مقدس، و سکونتگاه یوحنای انجیلیتوسط پطرس، محل درگذشت مریم
 ؛ دانیال،٢٤٢؛ سیولف، ٣ـ١: ٤٨مزامیر، (بناهای صهیون را از سنگ بناهای ایمان شمرد 

؛ William Archbishop of Tyre, 1/350 & 2/122؛ ٣٦ورزبورگی، ؛ ژان٢٢٦، ٢٠٠
الفیتری،  یعقوب؛ ٢١٥؛ بورتشارد، ٤٧٥بنیامین تودالیی، ؛ ٢٩، ٢٧، ١٦، ١٤بیدالمزیف، 

  .)٣٦٢؛ لودولف، ١٢٧، باریس؛ متی ٨٠، ٧٩
، مقبره ایلعازر که به معجزه مسیح از )بیثانی(عنیا در روستای بیت .کلیسای ایلعازر
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اي با قفل طالیی ، صومعهدر نزدیکی آن. میان مردگان برخاست و مورد احترام مسلمانان بود
ود که دروازه آن، به یُمن ورود مسیح به معبد، و ورود هراکلیوس به همراه صلیب مقدس، ب

 دانیال،(شد گشوده مي) سپتامبر١٤(ریزان و عید بزرگداشت صلیب تنها در روز یکشنبه نخل
 ).٢١٢، ٢٠١؛ بورتشارد، ٣٠٠؛ تئودریک، ١٢؛ بیدالمزیف، ٢١١ـ٢١٠

در مجاورت منزل زکریا و الیزابت، زادگاه یحیی، مکان روییدن . کلیسای صلیب مقدس
بناي کلیسا از سنگی تراشیده توسط سلیمان ساخته شد و عالمت صلیب بر . درخت صلیب
با بیش از ) حواری مسیح٧٢یکی از ( سابای مقدس در نزدیکی آن، صومعه. آن نقش بست

 ).٣١٦؛ تئودریک، ٥١ی، ورزبورگ ؛ ژان٢٤٣سیولف، (راهب وکشیش ارمنی است ٣٠٠
المقدس و مجاور لحم، در جنوب بیتبیت. لحم و کلیسای مریم مقدسبیت

 قرار دارد)  مسیحیان را نصارا گویندرو از این( های طبریه یا ناصرهدریاچه طبریه، با نام
که سرداب آن، زادگاه مسیح و تجسد ) مهد(محل کلیسای مریم مقدس ). ٢٧٧، یقزوین(

لحم بیت.  آغل آن توسط مادر کنستانتین به کلیسای مهد بخشیده شداهِک. کلمه است
.  زیرا پس از تولد مسیح، نان واقعی از آسمان فروباریدخانه نان هم تفسیر شده،به 
جا، زادگاه مریم مقدس، محل بشارت حمل مسیح، مزار ارمیا، ژروم، و دو بانوی راهب  این

ال: معاصر او مو دخترش ) م٤٠٤ـ٣٤٧ (١پو گویند . است) م٤١٩ـ٣٦٨ (٢ایستوکیو
اي درخشان، اشاره به بر سقف کلیسا، نماد ستاره. نیست آنتر از کلیسایی مقدس

، محل تقدیم هدایای مجوسان به مریم میز مرمر آن. حکایت سه مجوس و ستاره دارد
 کلیسای مهد، چنان جایگاه مقدسی داشت که شاهان صلیبی در آن. مقدس است
در ). م١١٠١در عید میالد مسیح در( کردند؛ مانند تاجگذاری بالدوین اولیتاجگذاری م

انتهای ناصره، در کلیسای جبرئیل، چاه مقدسی است که مسیح در زمان طفولیت از آن 
یک حلقه چاه نیز در گوشه کلیساست که گویند ستاره . کشیدبرای مادرش آب می

لحم، مزار راحیل و   در راه بیت.مجوسان یا کبوتر مریم مقدس در آن افتاده است
، ٢٢٨ ،؛ دانیال٢٤٦، ٢٤٤ـ٢٤٢، سیولف؛ ١١١ الشارتری، فوشیه(کلیسای الیاس است 

 William Archbishop؛ ٦١ـ٥٩، ١٦، ورزبورگی ژان؛٥٣٠ ،٥٠٩؛ فیتیلوس، ٢٦٢ ،٢٦٠

                                                                                                                                            
لحم بـه همـراه   ای واالمقام، متولد رم، همسر یک سناتور، سفر به بیتراهبه): St. Paula( مقدسپوالی. ١

 ).٣١ـ٣٠عوض، ( ژوئیه٢٦نانی، مراسم گرامیداشت او ژروم، آشنا به زبان عبری و یودخترش و سن
لحم به همراه مادر، آشنا به زبان یونانی و        متولد رم، سفر به بیت    ): St.Eustochium( ایستوکیوم مقدس . ٢

 ).٣١عوض، (سپتامبر ٢٨رامیداشت او عبری و کتاب مقدس، معلم بیوه زنان مسیحی، مراسم گ
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of Tyre, 1/427-428١٧٩، بورتشارد ؛٣١٢،  تئودریک؛٦٩، ٤٤، ١٩، ١٣، ؛ بیدالمزیف ،
 ).١١٧،  أرنول؛١٦٧، فیتریدیجاک ؛٢٢٥

، )دلیل دفن چهار پیامبر در آنبه( اربعه: هایالمقدس، با نامدر نزدیکی بیت. الخلیل
و عبرون، الخلیل محلّ ) در آن) ع(دلیل مزار ابراهیمبه(قریه ثمانیه، حبرون، الخلیل 

نی توسط هابیل و و حوا، تقدیم قربا) به اعتقاد آوگوستین(سرشتن گل آدم، مزار آدم 
، محل )ع(گاه هابیل، محل گریستن آدم بر مرگ پسر، قدمگاه ابراهیم ، قتل)قابیل(قائن 

 بر )ع( ابراهیمگاه، سجده را دیدفرشته سه ، در زیر آن)ع(درخت بلوطی که ابراهیم
و شش تن از  )در دو مایلی آن) (ع(، مزار لوط)به ادعای مسیحیان (ث مقدستثلی

که به روایتی مزار یوسف، در شکیم ) (ع(، و یوسف)ع(، یعقوب)ع(اسحاق: خاندان ابراهیم
 هسالحکومت هفتساره، ربکا و لیه، و ایزابل مقدس، محل : و همسرانشان) یا نابلس است

به نوشته . ، زادگاه یحیی معمدان و منزل زکریا استالمقدسبیتپیش از تصرف  )ع(داود
 در زمان سلطه ها  آن ولی،ت خاصّي داشتساد ق هماین کلیسا نزد مسلمانانلودلف، 

 کناردر ناچار ،  و مسیحیاندادندنميبه کلیسا را اجازه ورود ان به مسیحیخود بر شهر، 
 الشارتری، فوشیه؛ ٢٦ـ١: ١٩؛ ٣٣ـ٢٢؛ ٩ـ١: ١٨پیدایش،  (ندگذارمينماز ورودي  بدر

؛ ٥١٢؛ فیتیلوس، ٢٣٥ـ٢٣٤، ٢٣٢؛ دانیال، ٢٤٦ـ٢٤٥، ٢٣٤؛ سیولف، ١٠٨
؛ بیدالمزیف، William Archbishop of Tyre, 1/340, 427؛ ٦٥، ٦٤، ٤١ورزبورگی،  ژان
؛ ٣٨٧، ٢/٢١٢، یحمویاقوت ؛ ٤٧٦بنیامین تودالیی،  ؛٦٧، ٤٦، ٤٣، ٣٩، ٣٥ـ٣٤، ١٩

 ).؛٣٤٥؛ لودولف، ١٨٨، یقزوین؛ ١١٧؛ أرنول، ١٦٥فیتری، دی؛ جاک٢٢٨بورتشارد، 
جلیل، در جنوب شرقی ناصره و جنوب غربی دریاچه کوه تابور واقع در . کوه تابور

در حضور پطرس و یوحنا و یعقوب، ) ع(و الیاس) ع(محل مالقات مسیح با موسیطبریه، 
 ، محل ساخت سه صومعه)تغییر قیافه مسیح و نورانی شدن ایشان( مکان تجلّی

قات به نام مسیح، موسی و الیاس به پیشنهاد پطرس و اذن مسیح، محل مال) سایبان(
 محل معراج، »کوه زیتون«برخی، این کوه را همان . با کاهن ملکیصدق است) ع(ابراهیم
 که ؛)٣٠٧؛ تئودریک، ٢١٥ ؛ دانیال،٢٤١سیولف، ( دانند هقدیسیک مزار  و مسیح

محل این کوه غیر از کوه طور سیناست که . گفتندمی» نور«یا » طور«صلیبیان به آن کوه 
و بخشیدن  او و سخن گفتن خداوند با )ع(توسط موسی) هعلیق ( سوختهدرخت مشاهده

 و مزار ،رجی و عرب، گراهب یونانی٤٠٠بیش از با  شکوه بایدیرشریعت به او و محل 
؛ ٢٥٧؛ دانیال، ٢٤٧ـ٢٤٦، ٢٤٢ـ٢٤١؛ سیولف، ٩ـ١ :١٧متّی، (قدیسه کاترین است 
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؛ لودولف، ١١٧ـ١١٦؛ أرنول، ١٦١فیتری، دی؛ جاک٦٦ورزبورگی، ؛ ژان٥١٧فیتیلوس، 
احتماالً طور هارون در جنوب ). ٥٠٤ـ٤٩٨، ٢٣٩ـ٢٣٨؛ هاکس، ٣٧٩، ٣٦٦، ٣٣٧
 ,William Archbishop of Tyre( المقدس و مدفن هارون نیز غیر از طور سیناست بیت

 ).٤/٤٨؛ یاقوت الحموی، 1/340
مائده الرب و دشت مکانی در کنار دریاچه طبریه، محل معجزه مسیح در کوه لوح. طبریه
دلیل نپرداختن عوارض عبور که با معجزه ، محل زندانی شدن مسیح به١هزار نفرو اطعام پنج

محل  ، از شکم ماهی صید شده توسط پطرس پیدا شد،)اندازه عوارضبه( سکه نقره ٣٠او، 
 و دیگر پادشاهان یهود و ٣ و داود و سلیمان٢ظهور مسیح بر حواریان، قبر الیاس و یوشع

 نجیلی، محل شفای چند تن توسط مسیح، منزل شمعون جذامی، محل توبه مریم ایوحنای
آنّا (گاه مریم مقدس، مزار جورج مقدس و زیارتگاه او  ، استراحت)ع(مجدلیه، محل چاه یوسف

؛ فیتیلوس، ٢٥٣ـ٢٥٢، ٢٠٠ـ١٩٩؛ دانیال، ٢٤٧، ٢٤٣ـ٢٤٢؛ سیولف، ١١/٣٥٢کومننا، فصل
؛ بورتشارد، William Archbishop of Tyre, 1/332-333؛ ٧٣، ٥٤، ٣٤؛ ژان ورزبورگی، ٥١٠
 ).٣٦٧، ٣٥٥؛ لودولف، ١٢٥، ١٢٠ـ١١٩؛ أرنول، ١٦٥

که با دعای او ) ع(و چاه الیاس) ع(المقدس، محل گذر ابراهیمدر نزدیکی بیت. اریحا
 که به  در محل ظهور میکائیل بر یوشعمیکائیل مقدسگوارا شد، محل ساخت کلیسای 

محل وسوسه . »ای مقدس استهایت را درآور؛ زیرا جایی که ایستادهفشک«: او فرمود
، محل شفای )سبز شدن تنه درختی خشکیده(مسیح توسط ابلیس، محل معجزه مسیح 
؛ ٢٢ـ١٩: ٢؛ دوم پادشاهان، ١٥ـ١٣: ٥یوشع، (مردی نابینا توسط مسیح و منزل زکریا 

 ).٥٣٨یتیلوس، ؛ ف٢٢٢ـ٢٢٠ ؛ دانیال،٢٤٥ـ٢٤٤؛ سیولف، ٢ـ١: ٤متّی، 
این رود .  محل تعمید مسیح که از سوی کلیسا مقدس شمرده شد.د اردنرو

 یحیی معمدان غار قدیس ، آن شرقدر. معجزات بسیاری از جمله شفای بیماران داشت
 ،سیرا بن کتاب یشوع (آسمان عروج کردبه سوار بر ارابه آتش  ایلیا که است کوهی و

                                                                                                                                            
: ٨مـرقس،   ( که احتماالً دو روایت را با هم خلط کـرده          نفر دانسته  ارهزجهار به اشتباه،    )٢٤٢ (سیولف. ١

 .)٢٤٢، ٣٨؛ ٢٢ـ١٧: ١٤؛ متّی، ٤٤ـ٣٥: ٦؛ ٢٠ـ١
کـه  در تمنه حارس دانسته؛ در حـالی      ) ٩ـ٧: ٢داوران،  ( قبر یوشع را بنا به عهد قدیم      ) ١٥٦(رتشارد  بو. ٢

 یا یکـی از     حامبنطبریه را متعلق به کنعان    او قبر موجود در     . دانستندمسلمانان آن را در کوه نمور می      
 .داندفرزندان او می

؛ )٢١١ــ ٢١٠بورتـشارد،   ( مـدفن سـلیمان اسـت     ) بین دو کوه صهیون و زیتون     ( دره شعفاط    روایتیهب. ٣
 . هم قبور داود و سلیمان و قدیس استیفان را کوه صهیون دانسته است)٤٠٥ (آگیلی
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 ؛٩: ١؛ مرقس، ١٦ـ١٣، ٩: ٣؛ متی، ٣: ٤؛ یوشع، ٨: ٢، ١٤: ٥؛ دوم پادشاهان، ٩: ٤٨
 William Archbishop of؛ ٥٢٣؛ فیتیلوس، ٢١٨ ؛ دانیال،٢٤٥؛ سیولف، ٨: ٣لوقا، 

Tyre, 2/27 ،١٦١ـ١٦٠فیتری، دی؛ جاک١٢؛ بیدالمزیف(. 
، سامره، شیکار، شکیم، )سباستین(یونانی سبستیه أوغسطه به( .شهر سَبَسطیه

 بریدنسرو عوبدیا، محل  در نزدیکی طبریه، مزار ایلیا):  سامره،یبلینس، إنابلس، نیوپولی
، و مملو از آثار مقدس یحیی و مرقد او، بسیاری از مورخان و سیهیرودیحیی به فرمان 

از . اند که یحیی در مسیر اردن، کشته شدیوسفوس و نویسندگان تاریخ الهوتی متفق
یا حتی پیالطوس نبود که بخواهد ) قاتل او (سویی سامره تحت قدرت و نفوذ هیرودیس

اقدام به قتل او کند؛ اما پس از کشته شدن یحیی، پیکر او به سامره منتقل و در کنار 
نیز همچون مسیح و مریم مقدس، ) ع(از منظر بوچارد، یحیی. قبور پیامبران مدفون شد

یگر، انتقال پیکر به روایتی د( )ع( یوسفسبسطیه، مقبره. مورد احترام مسلمانان بود
مسیح  که، محل نزول وحی الهی بر سلیمان، محل حوضی )جا به الخلیلیوسف از این

و محل نشستن مسیح هنگام صحبت با  ،برددر دوران کودکی از آن برای مادرش آب می
؛ ٢٤٦؛ سیولف، ٢٦ـ٤: ٤، یوحنا، ٣٢: ٢٤یوشع، ( است  چاه یعقوبزن سامری در کنار

 William Archbishop of؛ ٢٢ورزبورگی، ؛ ژان٥٣٧، ٥٢٨یتیلوس، ؛ ف٢٤٩ـ٢٤٧دانیال، 

Tyre, 1/340 ،؛ ٣١٩؛ تئودریک، ٤٧٣؛ بنیامین تودالیی، ٦٧، ٤٤، ٣٩، ١٤؛ بیدالمزیف
  .)٣٧٦ـ٣٧٥؛ لودولف، ١٨٨ـ١٨٧بورتشارد، 

که ) م. ق١٠٠٤پیش از  (نبیل یسموئ اسرائیل،قاضی بنی مزار .کوه ارماثیم
؛ ٢٠٠دانیال، (جا منتقل کردند هایش را به اینخیر رمله، استخوانصلیبیان پس از تس
بین ناصره و جلیل، محل تبدیل آب به شراب : روستای رومه؛ )٤٧٧بنیامین تودالیی، 

زادگاه حنه : صفوریه؛ )١٧٥؛ بورتشارد، ١٨ورزبورگی، ؛ ژان٢٤٧سیولف، (توسط مسیح 
؛ ١٧ژان ورزبورگی، ( صفوریه به طبریه نبی در راه) یونس(یونه مادر مریم مقدس، مزار 

 .)١٧٦بورتشارد، 
بین قدس و مدیترانه، محل ظهور مسیح بر ): نیکوپولیس (.روستای عمواس

 .)William Archbishop of Tyre, 1/339(حواریان پس از رستاخیزش 
 )٤٧٢بنیامین تودالیی، ( دیر الیاس . عکا

 از فرار از دست شائول، و محل معجزات  در غرب بحرالمیت، پناهگاه داود پس. کِرمِل
 ).٣١٦؛ لودولف، ١١٠؛ أرنول، ١٥٧فیتری، دیجاک(ایلیا و کرامات  قدیس یوحنا 
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  ١٨٥  ها در حمالت صلیبیهای مقدّس و تأثیر باورعامیانه مسیحیان نسبت به آنمکان

 ).١٥٧فیتری،  دی جاک(نشینی مسیح پس از تعمید و عبادتگاه روحانیان  محل چله.کرانتینا
اداره  محل معجزات پطرس و دیگر قدیسان، محل تبلیغ پولس و برنابا، .انطاکیه
مسیحیان . و سپس یودیوس و شهید اگناتیوس) سالهفت( توسط پطرس کلیسای آن

جا برای نخستین بار شدند، در این نامیده می) یا جلیلیان(که پیش از این حواریان
ها به فرمانده ترکان اعالم کرده بودند که مالکیت انطاکیه صلیبی. گفته شدند» مسیحی«

: ١اعمال رسوالن، (جا را مسیحی کرده بود رس مردم آناز آن مسیحیان است؛ چون پط
 ,William Archbishop of Tyre, 1/283-284؛٦٧، ٥٤ـ٥٣ الشارتری، فوشیه؛ ١١

  .)٢٠٦-٢٠٥، یقزوین؛ ١/٨٤، العدیم ابن؛٦٠بیدالمزیف، ؛ 2/187
اصحاب   مقبره قدیس یوحنا که غبار تربتش شفابخش بیماران بود، غار.اَفَسوس

؛ ادو ١٩٦ـ١٩٤دانیال، (تیموتاوس  آباء سیصدگانه، مریم مجدلیه و قدیسرمزا کهف،
 .)٦٨دویلی، 

 .)١٩٨دانیال، (و قدیسان دیگر  برنابای حواری  مزار.قُبرُس
 محل احداث نخستین کلیسای مریم مقدس توسط پطرس که زائران بسیاری .طَرَطوس

 ).١٢١؛ أرنول، ١٥٠فیتری، دی؛ جاک١٥٩بورتشارد، (رفتند جا می به امید معجزه بدان
دلیل ، به)یونس( قبر اوریگن، و محل وقوع معجزه زنده شدن یونه نبی .صور و صیدا

 .)٣٢٧؛ تئودریک، ٦٨ورزبورگی، ژان(اطعام الیاس نبی توسط مادر یونه 
 مقتل هابیل، مزار ایوب، محل ظهور مسیح بر پولس، محل .)ارام و ارفاث( دمشق

؛ ٥٢٢؛ فیتیلوس، ٦ـ٣: ٩؛ اعمال رسوالن، ٢: ١٥پیدایش، (کلیسای مریم مقدس 
 .)٣٨٢؛ لودولف، ٣٢٦؛ تئودریک، ٢٥٥جبیر، ؛ ابن٥٨؛ بیدالمزیف، ٧٠ـ٦٩ورزبورگی،  ژان

جبیر، ابن(روایتی یحیی  محل شهادت مرقس، قدیس کاترین و به. اسکندریه
 .)٢٩٩ـ٢٩٨

 . مزار تادیوس حواری).الرُها، ارفه(اِدِسا 
  .)١٣٧، فیتریدیجاک؛ ٣٣٣، جبیرابن( او معجزات و محلتوما آرامگاه سن .دمیاط
که زائران صلیبی از آن یاد ) ١٢٩شدّاد، ابن( آرامگاه شعیب و دیگر پیامبران .حطین

در ) م١١٨٧(خاطره بدی که از شکست خود از صالح الدینسبب  اند؛ شاید بهنکرده
 .حطین داشتند
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 نتیجه
ها، باور مردم زمان با اوج باورهای عامیانه دینی بود که یکی از آنهای میانی همسده

بسیاری از این . ها بودهای مقدس و شوق زیارت آننسبت به تأثیرات معنوی مکان
ها محل معجزات مسیح و قدیسان بود که مردم انتظار تکرار آن معجزات را مکان

اعالم فرارسیدن . شدندق می رو، برای شفای بیماران خود راهی شراین از .داشتند
المقدس آخرالزمان از سوی مقامات کلیسا، تلقی معنای توبه از سفر زیارتی به سوی بیت
حرمتی و امید به آمرزش گناهان بزرگ، و انتشار اخبار تخریب برخی از کلیساها و بی

های مقدس که در دست مسلمانان بود، عواطف دینی مسیحیان را نسبت به این مکان
 .ساختتر میهای مقدس مصمم کرد و آنان را در تصاحب دوباره سرزمینریک میتح

ای شد تا آنان ، انگیزه»مرکز جهان«عنوان باور مسیحیان به وجود اماکن مقدس، به
مسیح در ) رستاخیز دوباره(المقدس، محل ظهور به گمان آنان، بیت. راهی شرق شوند

 . بودمی) مسیحهزاره پس از رستاخیز اول (آخرالزمان 
گریه شوق آنان در وقت رسیدن به . زیارت مسیحیان ناشی از عاطفه دینی آنان بود

ف هدف آنان از وص. کردمی متأثر نیز را  که حتی مسلمانانبود چنانها، آناین مکان
شد بر شمار  میموجب عشقی که ،های مقدس، تنها برانگیختن عشق به مسیح بودمکان

د و این خواسته قلبی آنان قوت گیرد که شایسته نیست هیچ نگاه و زائران افزوده شو
 پس باید این اماکن مقدس را از دست ،های مقدس را لمس کنددست ناپاکی این مکان

 .ساختندرها می) از دید آنان کافران(مسلمانان 
کشیشِ :  مانند.، از اصحاب کلیسا بودند مسیحیاننویستر مورخان و سفرنامهبیش

؛ کشیش لوئی فوشیه شارتری  کشیشِ شاه قدس،؛ریمون آگیلیاز سران صلیبی، یکی 
در . ١ توان نتیجه گرفت که بنابراین می. ویلیام و اسقف اعظم صور،  ادو دویلیهفتم،
های میانه، طبقات مختلف جامعه فئودال، یا امکان خواندن و نوشتن نداشتند یا سده

ها، اثر مردان کلیسا و همراه با تر نوشتهو، بیشردیدند؛ ازاینکار نمینیازی به این
های این دوره، مملو از آیات کتاب مقدس بود و تر سفرنامهبیش. ٢چاشنی دینی بود؛ 

های هایی بودند که در کتاب مقدس ذکرشان آمده بود و نوشتهزائران در پی زیارت مکان
 کتاب مقدس در حکم گویی. هایشان هایشان داشت تا دیدهآنان حکایت از خوانده

 . های آنان وجود داشت، شباهت بسیاری بین نوشتهسببهمین  به بود،»راهنمای زائران«
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 منابع
 .م١٩٦٥ داربیروت،  ـدارصادر: ، بیروتالکامل اثیر، عزّالدین ابوالحسن،ابن
 .تادارصادر، بی: ، بیروترحله جبیر،ابن
 .تاالکتب الثقافیه، بی: ، بیروتالسامعینضالواعظین و ریابستانالجوزی، أبوالفرج، ابن
 .م١٩٨٨دارالفکر، : ، تحقیق خلیل شحاده، بیروتدیوان المبتدأ و الخبر، خلدون، عبدالرّحمنابن
 .م١٩٩٠دارالکتب العلمیه، : ، تحقیق عبدالقادر عطا، بیروتالطبقات الکبری، سعد، محمدابن
: الدین الشیال، القاهره چاپ جمال، المحاسن الیوسفیهالنوادر السلطانیه و، شدّاد، بهاءالدینابن

 .م١٩٩٤مکتبه الخانجی، 
 .م١٩٩٢دارالشرق، : ، بیروتی، چاپ انطون صالحانتاریخ مختصر الدول ،، غریغوریوسیالعبرابن
 .تادارالفکر، بی: ، بیروتبغیه الطلب فی تاریخ حلبالدین، العدیم، کمالابن
 .م١٩٨٣دار حسان، : ، چاپ سهیل زکّار، دمشقتاریخ دمشق ،، ابویعلی حمزهقالنسیابن
 .م١٩٨٦دارالفکر، : ، بیروتالبدایه و النّهایه کثیر، ابوالفداء،ابن

پژوهشگاه : ، ترجمه ستار عودی، قماهتمام عبدهللا ناصری  به،جنگ دوم صلیبیادو دویلی، 
 .١٣٩٣حوزه و دانشگاه، 

 ،)١٣٥٠ـ١١٨٧(ی تاریخ الحروب الصلیبیه، رحالت غربیه، الموسوعه الشامیه ف در، أرنول، رحله
 .م١٩٩٩دارالفکر، : ، تألیف و تحقیق و ترجمه سهیل زکّار، دمشق٣٧ج

پژوهشگاه علوم : ، ترجمه سیدبیوک محمدی، تهرانکلیسا در محاصرهاسمیت، مایکل اوکلند، 
 .١٣٩١انسانی و مطالعات فرهنگی، 

 .١٣٨٩سروش، : ، ترجمه جالل ستاری، تهرانیانرساله در تاریخ اد الیاده، میرچا،
 .١٣٩٣فراروان، : ، برگردان مانی صالحی عالمه، تهرانمتون مقدس بنیادین از سراسر جهان ،همو

، ترجمه عبدهللا ناصری و سمیه طباطبایی، الکسیاد: های صلیبیمنابع یونانی جنگآنّا کومننا، 
 .١٣٩٤پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، : نوشین صاحب، قم
الموسوعه الشامیه فی تاریخ الحروب الصلیبیه، الحمله اإلستیالء علی دمیاط، در ، اولفر أوف بادربون
 .م١٩٩٨دارالفکر، : ، تألیف و تحقیق و ترجمه سهیل زکّار، دمشق٣٣، جالصلیبیه الخامسه

: دمشق، ترجمه احمد غسّان سبانو و نبیل الجیرودی، تاریخ الحروب الصلیبیهبردج، انتونی، 
 .م١٩٨٥دارقتیبه، 

 .م١٩٩٦دارالفکر، : ، چاپ سهیل زکّار و ریاض زرکلی، بیروتانساب االشرافالبالذری، احمد، 
 .١٣٩٤پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، : ، ترجمه عبدهللا ناصری، قمهای صلیبی سفرنامه،بنیامین تودالیی

 الحروب الصلیبیه، رحالت الموسوعه الشامیه فی تاریخبورتشارد، وصف االرض المقدسه، در 
 .م١٩٩٩دارالفکر، : ، تألیف و تحقیق و ترجمه سهیل زکّار، دمشق٣٧، ج)١٣٥٠ـ١١٨٧(غربیه، 
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 ١٣٩٣پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ هفتم، سال چهل و تاریخ تمدن اسالمیامه پژوهشن ١٨٨

، )١٣٥٠ـ١١٨٧(الموسوعه الشامیه فی تاریخ الحروب الصلیبیه، رحالت غربیه، بیدالمزیف، رحله، 
 .م١٩٩٩دارالفکر، : ، تألیف و تحقیق و ترجمه سهیل زکّار، دمشق٣٧ج
پژوهشگاه حوزه و : ، ترجمه عبدهللا ناصری و معصومه شمس، قمهاجهان صلیبیاور، ژوزه، پر

 .١٣٩٢دانشگاه، 
اهتمام عبدهللا ناصری طاهری،  ، بهتوصیف سرزمین مقدس: های صلیبیسفرنامه ،تئودریک

 .١٣٩٤پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، : ترجمه سمیه سادات طباطبایی، قم
الموسوعه الشامیه فی تاریخ الحروب  من مختصر تاریخ القدس، در فیتری، المنتفیدیجاک

: ، تألیف و تحقیق و ترجمه سهیل زکّار، دمشق٣٣، جالصلیبیه، الحمله الصلیبیه الخامسه
 .م١٩٩٨دارالفکر، 

مؤسّسه : پژوه، تهرانکوشش محمّدتقی دانش ، بهالتواریخ زبدهالدّین کاشانی، ابوالقاسم، جمال
 .١٣٦٦قیقات فرهنگی، مطالعات و تح

اهتمام عبدهللا ، نویسنده ناشناس، به المقدستاریخ فرنگیان و حاجیان بیت: جنگ اول صلیبی
 .١٣٩٣پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، : ناصری، ترجمه ستار عودی، قم

، چاپ اإلعالم و التبیین فی خروج الفرنج المالعین علی دیار المسلمین، علیحریری، احمدبن
 .م١٩٨١دارالمالح، : ار، دمشقسهیل زکّ

 .١٣٩٤ققنوس، چاپ نخست، : خواه، تهران، ترجمه مهدی حقیقتگسترش اسالمدان، جان، 
طاهری، ترجمه ندا اهتمام عبدهللا ناصری  ، بهسفرنامه دانیال: های صلیبیسفرنامهدانیال، 

 .١٣٩٤پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، : گلیجانی مقدم، قم
فی القرون ( الفرنجی علی فلسطین ـ الصراع االسالمی ،ی، شکیل برهاندجانی، هدیه و دجان

 .م١٩٩٤الدراسات الفلسطینیه، : ، بیروت)الوسطی
 .م٢٠٠٤دارالکتب العلمیه، : ، بیروتحیاه الحیوان الکبری ،الدین محمددمیری، کمال

 محمود ، ترجمه احمد بطحایی و همکاران، سرویراستارتاریخ تمدّندورانت، ویل و آریل، 
 .ش١٣٧٨انتشارات علمی و فرهنگی، ویرایش دوم، چاپ ششم، : مصاحب، تهران
 العربی، دارالکتاب: ، بیروتاالسالم و وفیات المشاهیر و االعالمتاریخالدین، ذهبی، شمس

 .ق١٤٠٩
اهتمام عبدهللا  ، بهالمقدستاریخ جنگجویان فرنگی بیت :جنگ اول صلیبیریموند آگیلی، 
 .١٣٩٣پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، : ، ترجمه شهال بختیاری، قمناصری طاهری
 .تادار مکتبه الحیاه، بی: ، بیروتتاریخ التمدّن االسالمی زیدان، جرجی،

 .١٣٩٤پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، : ، ترجمه عبدهللا ناصری، قمهای صلیبیسفرنامهورزبورگی، ژان
: جاه سعیدعبدهللا البیشاوی و آخرون، بی، ترجمتاریخ الحروب الصلیبیه کینیث، سیتون،

 .م٢٠٠٤المقدس، منشورات بیت
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الموسوعه الشامیه فی تاریخ الحروب الصلیبیه سیولف، رحله حج سیولف الی القدس، در 
 .م١٩٩٨دارالفکر، : ، تألیف و تحقیق و ترجمه سهیل زکّار، دمشق٣١، جالحمله الصلیبیه الثالثه

 .م٢٠٠٥المؤسّسه العربیه، : ، بیروتاریخ القدسالمفصّل فی ت العارف، عارف،
: ، طرابلسالجهاد االسالمی ضدالصلیبیین و المغول فی العصرالمملوکی عاشور، فاید حمّاد،

 .م١٩٩٥جرّوس پرس، 
 .ق١٤٢٠مکتبه دنیس، : ، عمان الخلیلاألنس الجلیل بتاریخ القدس و الخلیل علیمی، ابوالیمن،

الموسوعه الشامیه فی تاریخ الفتح القسی فی الفتح القدسی،  ،االصفهانی، محمّد عمادالدین
، تألیف و تحقیق و ترجمه ١٣، ج)٣(الحروب الصلیبیه، المصادر العربیه، مؤرخو القرن السادس

 .م١٩٩٥دارالفکر، : سهیل زکّار، دمشق
 .م١٩٩٠دارالنهضه العربیه، : ، بیروتتاریخ الحروب الصلیبیه عمران، محمود سعید،

، )م١١٨٧ـ١٠٩٩( المقدس الصلیبیهالرحاله االوربیون فی مملکه بیت محمدمونس،عوض، 
 .م١٩٩٢مکتبه مدبولی، : القاهره

 .١٣٧٨مروارید، : ، ترجمه منصور گودرزی، تهراناندیشی مسیحیجزم فروم، اریک،
 .م١٩٩٠دارالشرق، : ، ترجمه زیاد العسلی، عمّانتاریخ الحمله الی القدس الشارتری، فوشیه

اهتمام عبدهللا ناصری، ترجمه  ، بهتوصیف سرزمین مقدس: های صلیبیسفرنامهفیتیلوس، 
 .١٣٩٤پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، : سوسن فخرایی، قم

فصلی از تاریخ اجتماعی ، »سیمای جنگجوی صلیبی در منابع عربی«عبده، قاسم، قاسم
پژوهشگاه حوزه و : زاده، قم، اهتمام عبدهللا ناصری طاهری و معصومه حسنهای صلیبی جنگ

 .١٣٩٢، ١٥٤ـ١٣١دانشگاه، صص
 .م١٩٨٣دارالمعارف، : ، القاهرهالصلیبیهالخلفیه االیدیولوجیه للحروب همو،
: زاده، قم و نرگس قندیل، ترجمه عبدهللا ناصریصلیبیهایمبانی فکری و ماهیت جنگ همو،

 .١٣٩٢پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 
 .م ١٩٩٨دار صادر، :  بیروت ،آثار البالد و اخبار العباد مد،مح، زکریا بنیقزوین

 .١٣٩٣علم، : گیالنی، تهرانترجمه بهاءالدین بازرگانی، تاریخ روابط اسالم و اروپا کاردینی، فرانکو،
پژوهشگاه : ، ترجمه عبدهللا ناصری، قمهای صلیبیشرق و غرب در روزگار جنگ کاهن، کلود،

 .١٣٩٢حوزه و دانشگاه، 
 .م٢٠١٦ایالم، : الخط جدید، بریتانیا، ترجمه قدیم با رسمکتاب مقدّس

، ترجمه پیروز بر اساس کتاب مقدس اورشلیم) کتابهای قانون ثانی( کتابهایی از عهد عتیق
 .١٣٩١نی، : سیار، تهران

مرکز مطالعات و : ، ترجمه حسن قنبری، قمهای معنوی ادیان جهانساحت ،کونگ، هانس
 .١٣٨٧ن و مذاهب، تحقیقات ادیا
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 ١٣٩٣پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ هفتم، سال چهل و تاریخ تمدن اسالمیامه پژوهشن ١٩٠

، ترجمه ای بر پژوهش دین عامیانهمقدّمه، »ی مسیحیدینداری عامیانه«گالیلی، زگوندو، 
 .١٣٩٣جوانه طوس، : پور، تهرانابراهیم موسی
: ، تهران)نمازی( ، ترجمه فرنگیس شادمانانحطاط و سقوط امپراطوری روم ،گیبون، ادوارد

 .١٣٨١ علمی و فرهنگی،
 .١٣٨١نی، : ، ترجمه حسن کامشاد، تهرانخاورمیانه ،لوئیس، برنارد

الموسوعه الشامیه فی تاریخ الحروب الصلیبیه، رحالت لودولف، وصف االرض المقدسه، در 
 .م١٩٩٩دارالفکر، : ، تألیف و تحقیق و ترجمه سهیل زکّار، دمشق٣٧، ج)١٣٥٠ـ١١٨٧(غربیه، 

، ترجمه عبدهللا ناصری، عزیزه قیقیهای حاسرار صلیبی: پس از جنگ صلیبی مارینو سانودو،
 .١٣٩٤پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، : زاده، قمرحیم

 .١٣٧١دانشگاه شیراز، : ، برگردان عبدالحسین شاهکار، شیرازجنگهای صلیبیمایر، هانس ابرهارد، 
الموسوعه الشامیه فی تاریخ الحروب الصلیبیه، التاریخ الکبیر التاریخ الکبیر، در ، باریسمتی 

: ، تألیف و تحقیق و ترجمه سهیل زکّار، دمشق٤٠، ج.)م١٢٧٣ـ١٢٣٥(تصنیف متی باریس 
 .م٢٠٠١دارالفکر، 

 .م١٩٩١مکتبه مدبولی، : ، القاهرهاحسن التقاسیم فی معرفه االقالیم ،مقدسی، ابوعبدهللا
 .تامکتبه الثقافه الدینیه، بی: ، القاهرهالبدء و التاریخ، طاهرمقدسی، مطهّربن

 .م١٩٩٦لجنه احیاء التراث، : ، القاهرهإتعاظ الحنفاءالدّین، زی، تقیمقری
دانشگاه : ترجمه محمدرضا بیات و دیگران، قم، درسنامه الهیات مسیحیگراث، آلیستر، مک

 .١٣٩٣ادیان و مذاهب، 
، رقمزده خواجه محمد الطاف )نسخه خطی( سفرنامه ناصرخسرو علوی قبادیانی، ناصرخسرو

 .م١٨٨٢جا، بی: حسین، هند
 . ١٣٨٩نی، : ، ترجمه مصطفی شهرآیینی، تهراندر جست و جوی امر قدسینصر، سیدحسین، 

 .١٣٨٨چشمه، : ، تهرانهای مسیحیحکمت شمایلنصری، امیر، 
المعارف مطبعه مجلس دائره: ، چاپ عزیزسوریال عطیه، هندااللمام باألعالم، نویری، محمّد

 .م١٩٧٠العثمانیه، 
 .١٣٩١مرکز، : ، ترجمه حسن افشار، تهراندین مسیحیان، ویلسون، برا

 ١٣٧٧.اساطیر، : ، تهرانقاموس کتاب مقدّسهاکس، مستر، 
 .م١٩٩٥دار صادر،  :  بیروت ،معجم البلدان، ییاقوت الحمو

 .م١٩٩٨دارالشروق، : ، ترجمه و تعلیق سعید البیشاوی، االردنالمقدستاریخ بیت ،الفیتری یعقوب
 .١٣٨٧علمی و فرهنگی، : ، ترجمه محمد ابراهیم آیتی، تهرانتاریخ یعقوبی ،یعقوبی، احمد

Eliade, The Sacred and The Profane, Tranclated from the French Willard 
R. Trask, New York :A Harvest Book, Harcourt, Brace and world, Ink, n.d. 
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