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 چکیده :

در طی قرنهای پنجم تا هفتم هجری سرزمینهای غربی اسالمی شاهد جنگهایی با سپاهیان صلیبی هستند که با هدف آزاد 

با توجه به گفتة ماوردی یکی از وظایف  سازی بیت المقدس و ایجاد دولتهای صلیبی در نقاط مختلف فلسطین صورت گرفت .

هدف این  گه داری مرزهای اسالمی در برابر دشمنان عنوان می شود تا آنها نتوانند خون مسلمانان بریزند .خلیفه اسالمی ، ن

(می م6551-6496/ق656 -094در بین سالهای ) پژوهش ، بررسی عکس العمل خلفای عباسی بغداد در برابر سپاهیان صلیبی

با روش تحقیق ، گرد آوری اطالعات و داده های تاریخی بر اساس روش کتابخانه ای و مبتنی بر منابع معتبر است . .  باشد

یا مطالعة منابع دسته اول تاریخی روشن می شود که خلفا ی عباسی به دلیل اقتدار سالجقه بر بغداد و هیچ کاره بودن آنها 

 عکس العمل خاصی انجام نمیدهد . ،دار هم بود ،به دلیل بی توجهی به این جنگها که دارای نفوذ واقت ،مثل ناصرخلفا بعضی از 

همچنین  در این دوران شاهد نزاع ودر گیری بین فرق اسالمی هستیم که به جای اتحاد با هم در برابر صلیبیون ، هر گروه و 

 ند .فرقه دیگری را مرتد و کافر میشمارد ودر رد همدیگر کتاب و فتوا صادر می کن

 جنگ ، صلیبی ، بغداد ،عکس العمل ، :خلفای عباسی ،  كلید واژه
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 مقد مه

جنگهای صلیبی ، مجموعه  جنگهای مسیحیان غرب اروپا  با مسلمانان بخشهايی از جهان اسالم بین سدة 

پنجم تا هفتم هجری گفته میشود . اين جنگها  به دعوت مقامات كلیسای كاتولیك رومی و همراهی وحمايت 

یحی در فلسطین از دست امپراطور روم شرقی در ابتدا ، با هدف آزاد سازی بیت المقدس و ديگر معالم مس

اين جنگها قريب به دو قرن طول .صورت گرفتمسلمانان و ايجاد  دولتهای صلیبی در نقاط  مختلف فلسطین  

اسی جنگ اول صلیبی شروع شد ، تا م (و هم زمان با خالفت المستظهر باهلل عب6491ق / 094كشید . از سال )

ابن قالون الفی از سلسله مملوكان بحری مصری اين م در زمان الملك االشرف 6996ق/189اينکه در سال 

 جنگها فروكش كرد وبه صلح انجامید و صلیبیون از ديار مسلمین بیرون رانده شدند .

سبب نامگذاری اين جنگها به صلیبی ، نصب و ترسیم و دوختن عالمت صلیب به رنگ سرخ روی شانه و            

در اردوگاههای آنها بوده است كه ، بعدها رنگ سرخ رچم صلیب سینه و پشت جامه جنگجويان ، افراشتن پ

 صلیب به رنگ مشکی راه راه تغییر يافته است .

ماوردی به عنوان يکی از فقهای بزرگ اهل سنت در كتاب احکام السلطانیه در مورد وظايف خلیفه بیان می            

داری مرزهای اسالمی در برابر دشمنان است ، تا آنها يکی از وظايف امام )خلیفه ( اسالمی ، نگه :»كند كه 

 (56:6065)ماوردی ،.«نتوانند خون مسلمانان يا هم پیمانان مسلمین بريزند 

با توجه به نظر  ماوردی و وظیفه ای كه خلیفه اسالمی در برابر مردم و ، بدانیم، بر آنیم تا در اين مقاله       

مل خلفای عباسی در برابر مسیحیان و صلیبیون كه به  سرزمینهای عکس الع  سرزمینهای اسالمی دارد ،

آيا  خلفا ی اسالمی توانستند اين وظیفه )حفظ ونگهداری از مرزهای اسالمی سرازير شده بودند چه بود ؟  

 اسالمی (را به درستی انجام دهند ؟

م( 6491ق/ 094از ) كه ای صلیبی اين مقاله به دنبال واكاوی عکس العمل خلفای عباسی در برابر جنگه       

سال ده نفر از خلفای عباسی به خالفت  611در طی اين  (به درازا انجامید ، می باشد . م6958/ق151 )تا
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در دوره ی خلفای ده گانه حدود هفت جنگ صلیبی در سرزمینهای غرب جهان اسالم صورت . رسیدند

  .گرفت

به نظر میرسد كه، خلفای عباسی نه تنها عکس ، و هم عصر با اين جنگها تاريخی بامطالعه آثار دسته اول        

مذهبی داشته و  العمل جدی در برابر اين يورشها انجام ندادند ، بلکه با خلفای فاطمی واسماعیلی نزاعها ی

اصلی ومهم كه   هر كدام حکومت ديگری را غصبی نشان دهند .در نتیجه از مسئله ،همواره سعی داشتند كه

يا اينکه خلفای عباسی در ابتدای  رودر رويی ودفاع از سرزمینهای اسالمی و مسلمانان غافل ماندند .

 ،جنگهای صلیبی ، كه مقارن با خالفت مستظهر است ، همزمان با حضور سالجقه بزرگ در بغداد بود كه

انی به درخواست های خلیفه هیچ كاره وقدرتی ندارد .در زمان خلفای بعد مثل مستضی وناصر نیز كمك شاي

اكنون نمی شود.حکومتها و فرما نرويانی كه در سرزمین های غربی اسالمی با صلیبیون در جنگ بودن داده 

 به شرح عکس العمل خلفا در برابر اين درخواستها در سرزمینهای غرب اسالمی می پردازيم .

 خلفای  عباسی عکس العمل

در بیشتر این مدت جنگهای صلیبی در سوریه و  ،بغداد وخلیفه عباسی مسلط  بودنددردوران جنگهای صلیبی که سلجوقیان بر 

نها  دور بودند توجهی  نداشتند . اگر ای عباسی  با این  قضا یا که از آفلسطین  به سختی  جریان  داشت . اما سلجوقیان  وخلف

مسلمانان در این  نواحی هجوم صلیبیان را حادثه ای کنیم . قسمت اعظم  از دیده مرکز معتبر دنیای اسالم یعنی بغداد قضاوت 

اکنون نمونه هایی از درخواستهای مسلمانان در سرزمینهای غرب اسالمی از خلفای  معلوم نبود .می پنداشتندکه هدف آن  

دام از این خلفا عباسی بغداد ، متقارن با جنگهای صلیبی و عکس العمل آنها با این در خواستها بیان می کنیم ،که ببینیم هر ک

 چه عکس العملی نسبت به این جنگها و درخواستهای مردم داشته اند . 

وحتی  منطقه  شام  حاکم شهر از امیران  ،(محاصره کردندم6496ق/094وقتی سپاهیان صلیبی شهر مهم انطاکیه در )         

کرد که ، به جز رضوان بن تتش ، امیر حلب که از   مستظهر درخواست کمك  فوری ،فرمانروایان  ایران  وخلیفه  عباسی بغداد 

 (616-5/614ق،6131)ابن العدیم ،.حاکم انطاکیه کینه ای در دل داشت ، سایرین کمکی نکردند

 عده ای از مسلمانان  آن شهر به امید کمك از جانب خلیفه، ( بیت المقدس سقوط کرد م6499ق/091در سال )          

اما  ،ادندزیادی نشان د   مقابله با صلیبیان به  بغداد آمدند در حالی که مردم اشك فراوان و احساسات عباسی ) مستظهر ( برای
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ی ( پسر ملکشاه سلجوقم6640-6491ق/091-013به سلطان برکیاروق  ) ظهر خلیفه فرستادگان رافاید ه ای  نداشت و مست

گروه دیگری از  (هجری554اما  فایده ای  نداشت ودر سال ) (.6/561ش،6161)ابن خلکان،که مردی شرابخور بود حواله داد

طرابلس  که در محاصره صلیبیان بودند به طلب کمك بر ضد صلیبیان به بغداد آمدند . رئیس فرستادگان پیشوای شهر محصور 

رای تجار حلب کاال می بود . ولی اینان نیز مانند هیئت سابق ناامید بازگشتند . سه سال بعد صلیبیان کشتیهای مصری راکه  ب

برد اسیر گرفتند و گروه سومی خدمت خلیفه عباسی مستظهر آمدند و این گروه  با اصرار  متوسل  شدند  ودر مسجدی  که 

سلطان نماز  میخواند منبر  را شکستند  ونماز  را تعطیل  کردند . اما خلیفه  مستظهر  فقط یك گروه سپاه با هیئتی فرستاد 

به نظر میرسد  که خلیفه  به دلیل وجود اقتدار  سالجقه و ناتوانی  هیچ  (.64/111م،6993)ابن اثیر ،جام نداد که هیچ کاری ان

در جریان جنگهای صلیبی  کاری کند . بدینسان هنگامی که بزرگترین تراژدی تاریخ در صحنه   ،کاره بودن در امور  نتوانست 

 . ندخلیفه عباسی  وسلطان سلجوقی  بیطرفانه به تماشا ایستاده بود ،روابط اسالم و مسیحی گری به نمایش آمده بود

(خلیفه م6616-6611ق/514-559سوی راشد بن مسترشد ) در جنگ قنسرین  عماد الدین زنگی فرستاده ای به        

زیادی  از صلیبیان که  در این جنگ عده ی عباسی فرستاد و دعوت کرد برای جنگ با صلیبیان  واو نیز در  جنگ  حاضر شد 

 . (5-6،)ابن منقذ، بی تا کشته شدند

الدین زنگی سردار مسلمان عماد(وقتی صلیبیان زهر خود را به م6659-6615/ق555-516اما به دوران  خالفت مقتفی )        

ائتالف ارتشهای ظاهرا عمادالدین  زنگی احساس میکرد که نیروهایش در برابر   ،قلعه شیزر را محاصره کردند ،ریختندفرو

صلیبی تضعیف شده اند . او قاضی  کمال الدین  شهرزوری را نزد سلطان مسعود سلجوقی وخلیفه عباسی –مسیحی بیزانسی 

در جهت   ،مقتفی به بغداد  فرستاد و کمك فوری از خلیفه خواست . عماالدین زنگی ضمن اینکه منتظر رسیدن این کمکها بود

 او از یك  طرف  کسانی  را نزد  امپراطور  بیزانس  می .میان  مسیحیان نیز فعالیت می کرد  فتنه انگیزی  وایجاد تفرقه 

لذا  اگر  از جایشان  تکان نخورند  از اطا عتش سرپیچی    ،صلیبیان  شام از او می ترسند ،فرستاد  وبه او القاء میکرد  که

نها می گفت  که اگر بیزانسیها حتی یك قطعه را می ترساند . به آ مپراطور  بیزانسخواهند کرد . از سوی دیگر  فرنگان را از ا

 در شام تصاحب  کنند سراسر بالد آنها را تصاحب خواهند کرد . در نتیجه هر یك  از این دو گروه از گروه دیگر می هراسد .

این شهر  را ترك نمایید  و  ،نتیجه سیاست مزبور این شد که امپراطور  بیزانس  پس از محاصره  بیست و چهار روزه شیزر 

منجنیق وابزار آالت محاصره را نیز به حال خود رها کنند. زنگی از این موقعیت استفاده  کرد وبه تعقیب نیروهای امپراطوری 

که پرداخت  وبه باقی مانده  ومؤخره آنها حمله  کرد وبر بسیاری  از کسانی  که  عقب مانده بودند چیره شد و کلیه  اموالی  را 

جا گذاشته بود ند تصاحب کرد . وقتی خلیفه عباسی  المقتفی المرااله  از پراکنده  شدن بیزانسیها و صلیبیان از اطراف شیزر  

نماینده  خود  مؤید الدین سدید الد وله بن انباری  کاتب  دیوان  ونماینده  سلطان سلجوقی  را با خلعتهاو هدایا یی  ،آگاه شد 
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ز تالشهای اتابك عماالدین زنگی در   جنگ صلیبیان نزد او  فرستاد . عمادالدین  نیز خلعت  خلیفه  و به منظور  تقدیر  ا

سلطان را به تن کرد وبه این ترتیب نزد مسلمانان جایگاه رفیعی یافت  و وزیر مختار رسمی خلیفه عباسی و سلطان مسعود 

سرانجام به علت  مقاومت  واستواری  در برابر بیزانسیها و سلجوقی در حکومت شام در جهاد علیه دشمنان اسالم شد .   

( به حلب رفت و با م6653/ق551یافت  وعماالدین درمحرم سال )مقام  واعتبار ش  در نظر مسلمانان افزایش  ،صلیبیان 

در این د.یه قتل رسانهمکاری اهل حلب و حماه ومنبچ به قلعه  بزاعه حمله کرد و آن را فتح کرد ورومیان وصلیبیان در آن را ب

دراین دوران نیز  .(661-6/665ش،6111)ابن واصل ، به  جهاد علیه دشمنان اسالم رفت  سلطان مسعود سلجوقی در شام زمان 

 خلیفه  به دلیل ضعف واقتدار سال جقه  قادر به کمك شایانی نبود.

پس قاضی خود ابن   ،به سوی عکا  را دریافت کرد(صالح الدین ایوبی خبر رسیدن سپاه آلمان  م6619/ق515در سال )        

شداد به نزد خلیفه عباسی بغداد ناصر و دیگر امیران سرزمینهای اسالمی  فرستاد تا برای مقابله با مهاجمان  مسیحی که برای 

وی برای شروع جنگ سوم صلیبی به شام آمده  بودند کمك دریافت کند . ولی خلیفه  عباسی بغداد از بسیج نظامی و معن

الدین خودداری کرد و به اعزام پنج آتش انداز اکتفا کرد  ومنشوری داد تا  صالح الدین بتواند به میزان  همراهی با صالح

عکا  دو سال  هزار دینار از تاجران برای هزینه در مسیر جهاد  وام بگیرد  وآنها  را به دیوان  خالفت  حواله دهد . محاصره 54

(صلیبیها ناو گروه مجهز به لوازم قلعه کوبی  نو داشتند . صالح الدین برای بار دوم در م6696-6619/ق513-515طول کشید )

ابن ).اما از جانب او کمکی  نرسید  وعاقبت شهر تسلیم شد ، اثنای پیکار کسی را فرستاد  واز خلیفه عباسی ناصر کمك خواست

  (611،م6990شداد،

 هفتم هجری /اواسط سده سیزدهم میالدی  به دلیل اختالف داخلی ودر گیریوضاع اروپا در اواسط سده ا     

برای حمله  مساعد نبود .لوئی نهم پادشاه  فرانسه بر آن  ،پادشاهان  اروپا از یك سو ودر گیری آنان با  پاپ از سوی دیگر  میان

الملك الناصر  صالح الدین   ،. در آن زمان شد تا از اختالف ایوبیان شام و ممالیك  مصر به سود صلیبان بهره برداری کند

وبرای  جنگ با آنها آماده می  با حکومت  جدید  ممالیك مصر به مخالفت برخاست  ،حاکم  ایوبی حلب وبعد دمشق  ،یوسف 

وحمایت  طرفداری ،شد . هم زمان هر دو طرف  در گیر )ممالیك مصر وایوبیان شام ( در تالش بودند تا در ازای دادن امتیازاتی 

لوئی را جلب کنند . پادشاه  فرانسه از این فرصت استفاده کرد وممالیك مصر را واداشت تا بخشی از اسیران صلیبی  نبرد 

(الناصریوسف  ایوبی با سپاه  عظیمی به  قصد  سرکوب ممالیك مصر از دمشق خارج م6566/ق601صوره  را آزاد کنند .در )من

که بر اثر خیانت برخی از ،م صالحیه  ودر روایتی در عباسه با سپاه ممالیك مصاف دادبه ناذیقعده در محلی 64شد ودر 

بردگانش شکست خورد و به دمشق باز گشت .ممالیك مصر به منظور کمك گرفتن از صلیبان برای سرکوب الناصر یوسف و 
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فرستاد وبه او پیشنهاد کردند به به قیصریه ( نمایندگانی  نزد لویی نهم  م6563/ق609ان باقیمانده در شام  ذیحجه) دیگر ایوبی

ممالیك تمام  اسیران صلیبی باقیمانده در مصر را آزاد کنند  ،جای معاهده  دمیاط  پیمانی دیگر  منعقد  شود که بر اساس آن

 .پادشاه فرانسه را از پرداخت  باقیمانده  مبلغ  فدیه اش معاف نماید وبیت المقدس را به صلیبیان تحویل دهند .

کوچکترین  زحمتی  که تقریبا تمام  خواسته  هایش را بدون  ،پادشاه فرانسه با این پیشنهاد سخاوتمندانه  ممالیك        

سال میان صلیبان قدس  65(عهدنامه ای به مدت م6555/ق654وافقت  کرد ودر اوایل صفر  )بالفاصله  م  ،تامین  میکرد

اما  ،شودقدس   وممالیك منعقد شد . در پی این توافق لویی با سپاهش راهی یافا شد تا در آنجا همراه سپاه ممالیك  روانه

طرح   ،ین نقشه آگاه شد با اعزام سپاهی چهار هزار نفری  مانع  پیوستن دو سپاه گردید ودر نتیجه وقتی الناصر  یوسف از ا

 آنان  برای  تصرف  بیت المقدس ناکام ماند .

المستعصم )آخرین خلیفه عباسی(   ،بدان دامن میزد  که تحریکهای لویی نهم ،با تداوم بحران میان ایوبیان و ممالیك         

خ نجم به نام  شی نماینده ای   ر تؤمان  مغوالن  وصلیبیان  در شرق  و غرب  جهان اسالم روبه  رو  بود ،  با اعزامکه با خط

( میان  دو طرف صلح  بر قرار کرد .  صلح  ایوبیان  با ممالیك  امیدهای  لویی نهم  و م6551/ق656الدین بادرایی در صفر )

فا و ا بر باد داد  و ناگزیر شروع  به تقویت  استحکامات شهرها ی ساحلی  چون  عکا ویصلیبیان را بر ای  توسعه  قلمرو خود 

 .(6/039،م6993مقریزی ،)صیدا کر دند 

 نزاع بین فرق و مذاهب اسالمی  در جريان جنگهای  صلیبی

قرن پنجم در آستانه جنگهای صلیبی  تمام  سرزمینهای اسالمی درشرق ، بین امرای سلجوقی تقسیم شده  بود و از در

جز اسم و خطبه ای که به  نام  خلیفه  خوانده میشد چیزی دیگر  باقی نمانده  بود واز طرفی در گرما گرم  دولت عباسی 

تنه بر پا بود  وبین  خلفای عباسی  وفاطمی هم  به بهانة سنی و هجوم صلیبیان در سرزمینهای  اسالمی آتش نفاق و ف

 (.59،ش6161)راد و کیانفر ،شیعه اسماعیلی اختالف و کشمکش وجود داشت

تا بدینوسیله به عنوان نمونه خلیفه عباسی المستظهر  همواره سعی داشت حکومت فاطمیان شیعه مذهب را غصبی نشان دهد

ی .همچنین در آستانه  جنگهای صلیبی ایران ، عراق وشام کانون نزاع فرق و مذاهب اسالم(01ان ، )همبتواند خود را توجیه کند

بود . اشعری ها با معتزلی ها ، حنفی ها با شافعی ها ، این دو با حنبلی ها  و هر سه  با شیعیان در جنگ و ستیز بودند . در این 

حادتر از سایر دشمنیها  بود . عالمانی چون ابولحسن ماوردی با داشت  میان خصومت با شیعه با تا ییدی که از جانب دولتها 

 تدوین کتاب احکام السلطانیه  اساس فقه سیاسی اهل سنت را پایه گذاری کرد . 
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شاید هیچ کس همانند امام محمد غزالی در تفسیر  این مسئله و توجیه جنگ با  مخالفان )شیعه یا اسماعیلیه ( کوشش و      

نکرده است و سخن او مؤثر نیفتاده است . بنای غزالی در کتاب فضائح الباطنیه یا المستظهری، تخریب نظریه امام فعالیت 

معصوم که اساس دعوت اسماعیلیان و انگیزه تهاجم فاطمیان علیه خلفای عباسی است ،می باشد . او همچنین معتقد است 

با این اندیشه ، فرمان قتل اسماعیلیان و هواداران خالفت فاطمی را صادر غزالی  ،کافر یه در ظاهر رافضی اند و در باطن باطن

میکند ، ا  ما در عوض ،  علی رغم حضور در شام در زمان تهاجم صلیبی  ها و مشاهده جنایت آنها ،علیه مسیحیان هیچ فتوایی 

ناصری طاهری )د .نک نمی راد هیچ خطابه ای ایصلیبیان صادر ودر ترغیب مسلمانان  وسلطان و خلیفه  به جهاد با 

 (56،ش6131،

از سوی دیگر در طول جنگهای صلیبی ، ما شاهد  همکاری بین اسماعیلیان و فاطمیان با صلیبیها  هستیم .ما در طی این دوره 

انان  امیرانی در میان امرای مسلم از جنگها شاهد متحد شدن گروهی از مسلمین با صلیبیون یا کمك ویاری به آنها هستیم . 

ن بن جمله امیر عزالدین ابوالعساکر سلطا بودند که نه فقط به جنگ صلیبیها نرفتند ، بلکه آنها را کمك ویاری کردند . از آن

که ضمن آزاد گذاردن آنها در تردد  در حوزة شیزر   ( با صلیبیان پیمان بستم6606-م6499ق/504-091منقذ صاحب شیزر )

 .(641،ق6041حماد عاشور ،) وراهنماو بلدی نیز همراهشان بفرستد ، قوت و خوراکشان را تامین کند

 نتیجه

یکی از :»ماوردی به عنوان یکی از فقهای بزرگ اهل سنت در کتاب احکام السلطانیه در مورد وظایف خلیفه بیان می کند که 

آنها نتوانند خون مسلمانان یا هم وظایف امام )خلیفه ( اسالمی ، نگه داری مرزهای اسالمی در برابر دشمنان است ، تا 

 (56،ق6065احکام السلطانیه ، ).«پیمانان مسلمین بریزند 

جامعه اسالمی ،به نظر میرسد که خلفای  عباسی به عنوان امام زعیم  مقاله  با توجه به مطالب ارائه شده در ایناکنون        

 ی سرزمینهای اسالمی  انجام وظیفه نمایند.به عنوان خلفا، در جنگهای صلیبی  نتوانستند به وظایف خود 

 دالیل ضعف عکس العمل خلفای عباسی در جریان جنگهای صلیبی می توان چنین بر شمرد:

 در اوایل جنگهای صلیبی سلطه سلجوقیان بر خلفای عباسی (6

 عدم توانایی و اقتدار بعضی از خلفای عباسی (5

 روی دادن بود . عدم توجه به آن تراژدی که درجهان غرب اسالم در حال (1

 هیچ کاره  بودن بعضی از خلفای عباسی در هنگام سلطه سلجوقیان (0
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 حمله مغوالن. (5

 اگرخلفای عباسی  وفاطمی و امرایی که در سرزمینهای اسالمی حکومت می کردند همه با هم بسیج می شدند

به دفاع در برابر سربازان مسیحی و صلیبی  ونزاعهای فرقه ای  و مذهبی را کنار گذاشته و با اشتراکات دینی که با هم دارند ،

می پرداختند، شاید دیگر  که از کشور های اروپایی سرازیر دیار مسلمین وبیت المقدس قبله نخستین مسلمانان شده بودند ،

 شاهد آن قتل عام ها وخرابیها سرزمینهای غربی اسالمی نبودیم .

 منابع و ماخذ

 م 6991،  6، ط، دارالکتاب العربی ، تحقیق عمر عبد السالم تدمری ،بیروت  الکامل فی التاريخ لی،ابن اثیر ،ابوالحسن ع

 6ش، ج6111،قم ، منشورات الشريف الرضی ،  وفیات االعیان و ابناء الزمانابن خلکان ، احمد بن محمد بن ابی بکر ، 

مکتبه الخارجی القاهره ، ،القاهره ، تحقیق جماالدين الشیال ،  الدينالنوادر السلطانیه او سیره صالح ابن شداد ، بهاء الدين ، 

 م6990،  9ط

 9ق ، ج 6111، دمشق ،تحقیق سامی الدهان ،  زبده الحلب من تاريخ حلبابن عديم ، عمربن هبه االه ، 

 6ش ، ج6181گی ، ، ترجمه پرويز اتابکی ، تهران ، علمی فرهن تاريخ ايوبیانابن واصل ، جمالدين  محمد بن سام ، 

 ، قاهره ، انتشارات مکتبه الثقاله الدينیه ، بی تا ، االعتبار ابن منقذ ،اسامه ،

 ق6048،بیروت  ، مؤ سسة الرساله ،  جهاد المسلمین فی الحروب الصلیبیهحماد عاشور ، فايد ، 

 ش 6118، تهران ، پیام آزادی ،  دو قرن وحشتراد ، محمد علی ، كیانفر ، ترابی ، 

 ش6111، تهران ، دفتر نشر فرهنگ اسالمی ،   علل و آثار  جنگهای صلیبیناصری طاهری ، عبدااله ،  

 ق6065، بیروت ، دارالکتاب العربی ،  احکام السلطانیهماوردی ، ابن الحسن علی بن محمد بن حبیب البصری ، 

دارالکتب العلمیه ، بیروت ، ، تحقیق محمد عبد القادر عطا  السلوك لمعرفه دول الملوكالمقريزی ، ابوالعباس احمد ، 

 م6،6991ط
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