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 :امللخص

 يف الصليبية احلمالت وتفعيل تشجيع يف الفعال الغربية املرأة دور الدراسة هذه تتناول

 وحقيقة ،الدور هذا وتثبت تشري اليت والرباهني األدلة جمموعة وتوضيح الوسطى، القرون

 ومن للمخيم. تابعات أو مقاتالت أو حجاجا بوصفهن الصليبية احلمالت إىل النساء انضمام

 عن بعيًدا النساء إسهامات من الشاسعة املساحة على الضوء الدراسة تلقي أخرى، ناحية

 الصليبية احلمالت وتنظيم والتمويل، والتجنيد الدعاية يف وتأثريهن املعارك، ساحات

 الطقوس دعم يف وكذلك واملمتلكات، العائالت رعاية يف أدوارهن عن عوًضا ومحايتها.

 تسعى عام وبشكل احلملة. أثناء الصليبيني منازل يف (Liturgical )الليتورجي الدينية

 املرأة دور فتحدد وتطورها، ونشأتها األدوار هلذه االجتماعي الوضع حدود رسم إىل الدراسة

 عشر والثالث عشر الثاني القرنني يف األمشل الصليبية ركةواحل الصليبية، اجليوش داخل

 البارزات النساء من العديد جتارب وتظهر املتاحة، الدراسات وتستعرض بعدهما. وما امليالديني

 من كاثرين ،(1) م1180 عام يف الصليبية احلملة مع ذهبت اليت بيفريلي من مارجريت ومنهن

 م.1370 عام لصليبيةا للحملة املتحمسات من وهي سيينا،

 العربية؛ املصادر الصليبية؛ املصادر الصليبية؛ املرأة الصليبية؛ احلروب الكلمات املفتاحية:

 .اإلجنليزية املراجع
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This paper shows the effective role of western women in spurring the 

medieval crusades and clarifies the body of evidence that demonstrates their 

role, and the fact that women joined the crusades as pilgrims, warriors or 

affiliates to the camp. On the other hand, it sheds light on women's 

contributions away from the battlefields and their impact on propaganda, 

recruitment, funding, crusade organization and protection, in addition to 

their role in caring for families and property and providing support for 

Liturgical rituals in the Crusaders' homes during the campaigns. 

Furthermore, this paper tries to outline the social status of these roles, their 

origins and their development, and defines the role of women within the 

Crusader armies and in the larger context of the Crusader movement in the 

twelfth and thirteenth centuries AD and beyond. In addition, it reviews 

available studies and provides illustrative examples of the experiences of 

many prominent women. 
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 دقدمة:امل

ون ، وال يزالالغربية يف احلركة الصليبية املرأة دور ختتلف آراء الكتاب والباحثني حول

بل  ،اء قد محلن السالح بالفعل خالل احلمالت الصليبية أم المرتددون حول ما إذا كانت النس

وختتلف اآلراء بشكل كبري حول جنسية وديانة هؤالء النساء، فهناك من يذكر أن النساء 

بعض صف ؛ إذ تيستنتج أنهن قمن بدور نشط يف القتالو ،ميكن أن يكن صليبيات حقيقيات

أداء املهام الوضيعة بأنهم املنخرطني يف أو  حلصارالصليبيني املساعدين يف بناء أعمال ا املراجع

بشكل  إىل النساءبعض مراجع احلمالت الصليبية ويف املقابل؛ مل تشر  .(2)كانوا من النساء

أما فيما يتعلق باملصادر اإلسالمية للحمالت . البعض اآلخر مشاركتهنتنكر ، ومطلق

بشكل عام ُتركز . وحات كفرسانفتصور نساًء مسيحيات شاركن يف القتال مسل ؛الصليبية

قد املرتبط بدور املرأة خالل فرتة احلروب الصليبية، اليت  اجلدلهذه الدراسة على حسم 

تناقش األسباب الكامنة وراء  ثمومن . (3)كون أدلة الوقائع فيها سبيال إلنهاء هذا اخلالفت

على قيام  ملصدرية الدالةالشواهد ا وحتللالتصورات املتباينة للنساء يف احلمالت الصليبية، 

بالفعل أدت  رمبااملرأة  ومؤداها أناملرأة األوروبية بدور مهم يف النشاط العسكري يف أوروبا، 

عسكرًيا نشًطا يف فرتة احلمالت الصليبية يف القرن الثاني عشر والثالث عشر  ادوًر

 وعدم، الدورأن هذا املراجع األوروبية بش صمت ويف مقابل ذلك؛ تناقش أسباب .(4)امليالديني

تكون املرأة الغربية أن  وهو الصمت الذي دفع البعض إىل استبعادبشكل كاٍف، له  اتتناوهل

كانت أدوارها التشجيعية ؛ فوفقا هلذا الرأي، كبري دور عسكريقد اضطلعت ب

قاتلن يف معارك مل حتقق املرجّو  بعضهن احتمالية أنرغم  ،واالجتماعية أكرب وأهم من ذلك

 .(5)ا بشكل يدعو للذكر أو التفاخرمنه

هل دعمت النساء احلروب  :(6)التساؤالت اآلتية عن اإلجابة إىل الدراسةهذه  وتسعى

وإذا فعلن  هل ذهبت النساء مع اجليوش لعمق احلروب الصليبية؟ الصليبية من حيث املبدأ؟

بأن األعراف التساؤالت جيب أن نكون على علم  هذه عنهل قاتلن؟ وعند اإلجابة فذلك، 

ال تدفع إىل التوقع الثقافية يف اجملتمع الغربي املسيحي أو اجملتمع املسلم يف العصور الوسطى 

ت دوًرا أدَّ مقاتلًةبصفتها أن تشارك املرأة يف القتال، ومع ذلك تشري بعض املراجع إىل أن املرأة ب

يف هذه  مبدى مصداقية قيتعلوهذا يدفعنا إىل تساؤٍل آخر  ،(7)نشيًطا يف احلروب الصليبية

 أم إنها جمرد افرتاءات أو دعاية؟ ؛ هل تعرب عن حقيقةالتقارير
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ولكنهم  ،مل يتفق املؤرخون احملدثون على إجابات عن هذه األسئلة باختالف املراجع

ا متفقون على أن احلمالت الصليبية كانت عسكرية يف الغالب، بينما مشل البعض مجيًع

نطقة الشام وفلسطني والعرا،، ومن قبل يف إسبانيا، ومناطق منها رحالت استكشافية مل

 .(8)أخرى فى أوروبا، وركزت على أهداف متعلقة بالدين وغايات قتالية والتوسع يف األراضي

جمموعة من اآلراء املختلفة التى حاولت وضع  (9)يلز كونستابلاملؤرخ األمريكي ج أوردوقد 

 :(10)وهي ؛تعريف نهائي للحروب الصليبية

 اجملموعة األوىل: تشمل آراء العامة. .1

 اجملموعة الثانية: تشمل آراء الشعبيني. .2

  .(11)اجملموعة الثالثة: تشمل آراء التقليديني .3

 .(12)اجملموعة الرابعة: تشمل آراء ما أمساهم "التعددية" .4

حرب دينية مسيحية فهي  ؛احلملة الصليبية حتت مظلة هذه اآلراء تنوعت أيًضا تعريفاو

ل الّرب، وُتعّرفها بأنها مهمة دينية للجماهري أو للمحاربني وليست قصرا على رجال من أج

ا بأنها عبارة عن محالت عسكرية دينية تهدف إىل استعادة القدس أو وتعّرفها أيًض .(13)الدين

حتليل احلمالت الصليبية من خالل معيار كيفية التجنيد،  ت هذه اآلراءحاولو .(14)الدفاع عنها

أي محلة عسكرية تتالءم مع هذا النمط من  تنظيم احلمالت الصليبية، وجادلوا بأنَّومعيار 

 :(15)اآلراء السابقة مجيًعا على اآلتيوتتفق  .التجنيد والتنظيم كانت محلة صليبية

ا حبلول ب الصليبية يف األساس كانت فى العصور الوسطى، ثم تالشت تقريًباحلرإن  .1

 القرن السابع عشر امليالدي.

الذين خرجوا فى عصر احلروب الصليبية كانوا يعتقدون أن املشاركة يف احلملة  إن .2

 مع النمط هذا متمشيافكان  ؛من أشكال التوبة وتكفري اخلطايا الصليبية هو شكل

أي رحلة إىل مكان  وهو الذهاب يف رحلة حج أو ،شائع للتوبة يف العصور الوسطىال

ًكا للحج، وكانت احلملة الصليبية وكانت القدس هدًفا مشرت .مقدس بشكل خاص

 سمى يف الواقع باحلج.على القدس ُت

مقدسًة، يف نظرهم، أي أنها كانت حرًبا دينيًة من أجل  ااحلرب الصليبية كانت حرًبإن  .3

خطة الّرب، وكانت يف العادة حرًبا دفاعيًة حسبما يعتقدون وهي وفقا العتقادهم الّرب، 
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 ،فاحلمالت الصليبية حروب هجومية من قبل الفرجنة( ؛)وبالطبع هذا قول خيالف املنطق

 .وبالتأكيد تنطوي على حماولة استعادة األراضي اليت حكمها املسيحيون من قبل

إن الذين شاركوا يف احلروب الصليبية تعهدوا باالنضمام إىل احلملة، ووضعوا على  .4

 .(16)مالبسهم رمز الصليب

اب القرن الثاني م بالفعل من ِقَبْل كّتومن املالحظ أن رمز )الصليب( كان ُيستخد

)الصليبية( مل تستخدم يف اللغة اإلجنليزية إال يف أواخر القرن السادس  عشر، لكن كلمة

ويف العصور الوسطى بشكل عام اختذ الناس الصليب رمزا، لكنهم وصفوا احلملة  .(17)عشر

تعريف الذي يسمى اآلن فال .(18)وقام البعض بتسميتها )عمل املسيح( ،بأنها رحلة أو ممر

يرى و .(19)كبري خالل العصور الوسطى باحلملة الصليبية كان يف الواقع غري دقيق إىل حدٍّ

محلة املسيحيني األسبان ضد  تتمثل يفبعض املؤرخني احملدثني أن احلملة الصليبية األوىل 

 .م1064يف عام  (21)اليت حكمها املسلمون يف شبه اجلزيرة األيبريية ،(20)مدينة بارباراسرتو

ومشلت هذه احلملة حماربني مسيحيني من خارج شبه اجلزيرة األيبريية، ويبدو أنهم حصلوا 

قامت قوة  ، عندمام1087يف عام ويرى فريق ثاني أنها كانت  .(22)على دعم من بابا الفاتيكان

إفريقيا، مدينة املهدية الساحلية يف مشال بنهب  حبرية من املدن البحرية اإليطالية وغريهما

أحد رعاة هذه  Matilda of Tuscany(23)وكانت الكونتيسة ماتيلدا أوف توسكانا 

للحمالت الصليبية الالحقة، مثل  مشابهة مسات نطالقا من كونها محلتاوذلك  .(24)احلملة

شارة احلاج، بينما  البيازنة أو ارتداءضد املسلمني، " دسة قادها املسيححرب مقوصفها بـ "

 .الصليبيون يرتدون الصليب فيما بعد كان

م 1095أن احلمالت الصليبية بدأت يف نوفمرب عام  على ويتفق معظم الباحثني األوروبيني

كلريمونت جنوب شر، فرنسا،  جممعم( يف 1099-1088البابا أوربان الثاني ) إليها دعاعندما 

يت استعادت أراٍض ال ،ضد األتراك يف آسيا الصغرى (25)ونتج عن ذلك احلملة الصليبية األوىل

 Alexios كومنينوس ألكسيوسكانت حتى عهد قريب تابعة لإلمرباطور البيزنطي 

Komnenosةعلى مزيد من القالع والبلدان يف سوري ، وواصلت مسريتها لالستيالء 

إمارات  وإقامةم، 1099وفلسطني، وبلغت ذروتها يف االستيالء على مدينة القدس يف يوليو عام 

وة يف ذهن أولئك وكان مفهوم التوبة حاضًرا بق .(26)العرا،و جديدة يف الشام صليبية

الصليبية األوىل بعد حدوثها  يصف احلملة Guibert Nogent(27)جيربت نوجنت فالصليبيني؛ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%86%D9%88%D8%B3_(%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83)


  د. علي حممد عبدالعزيز النغيمشي

92 

 ]الصليبيون[جيدوا  ... حتى هذا قد رتب الّرب احلروب املقدسةبالكلمات اآلتية: "يف عصرنا 

 .(28)طريقة جديدة لكسب اخلالص"

حارب احملاربون  فقد؛ يبرييةألمشلت اجلبهات الصليبية األخرى شبه اجلزيرة اوقد 

املسيحيون من أجل السيطرة على األراضي اليت كان حيكمها املسيحيون حتى القرن الثامن 

فقد حارب احملاربون املسيحيون للدفاع عن األراضي  .، مثل أراضي منطقة البلطيقامليالدي

إىل احلروب بني الباباوات  هذا باإلضافة .وب الوثنية بالتحول إىل املسيحيةاملسيحية وإقناع الشع

واحلروب ضد الزنادقة واملسيحيني الذين رفضوا سلطة الكنيسة ذات ، إيطاليا وأعدائهم يف

 ، إىلاعتماًدا على املصادر املعاصرة ،بعض املؤرخني احملدثني بل ويذهب. (29)الطابع املؤسسي

ديد يف القرن أن العقلية الصليبية كانت مهمة يف رحالت االستكشاف وغزو العامل اجل

خاص الذين كانوا السادس عشر امليالدي، وأن هذا العمل العسكري مسح بطريقة ما لألش

 .(30)من الّرب حسبما اعتقدوا بالغفرانلفوز باعلى هامش الدين 

 :احلروب الصليبيةيف النساء األوروبيات مشاركة 

صليبية بأدوار منذ بداية احلركة الصليبية شاركت النساء األوروبيات يف احلروب ال

، مثل ما قدمته يف تقديم الدعم املالي فاملرأة املسيحية أدت دوًرا روحيًّا مهمًّا خمتلفة؛

واصلة احلملة لرجاهلا ملع يشجمن ت Matilda of Tuscany الكونتيسة ماتيلدا من توسكانا

صليبية كان رأي املؤرخني املسيحيني أن تدّخل املرأة يف احلمالت اليف وقت ، (31)الصليبية

وكانت احلمالت الصليبية يف . (32)ا للنقاء الروحي للمحاربني املسيحينيميثل تهديًدا جنسيًّ

انضمت املرأة النساء فيها كحجاج؛ إذ  حبيث شاركترحلة الغرض منها احلج،  هذه الفرتة

عائلة من كشركاء وجزء من م( 1099-1095املسيحية إىل احلملة الصليبية األوىل يف الفرتة )

اصطحب كونت تولوز،  ،(34)رميون دي سانت جيلأن من ذلك على سبيل املثال و .(33)جاجاحل

يف حصار القدس عام  ومشاركته (35)يف احلملة الصليبية األوىلأثناء خروجه زوجته معه 

واستمرت مرافقة النبيالت من النساء ألزواجهن يف احلمالت  .(36)م واالستيالء عليها1099

زوجها  Eleanor Of Aquitaine(38)فرافقت إليانور أوف آكويتاين ؛ (37)الصليبية الالحقة

كما رافقت بريجناريا  .(39)م1147 عامامللك لويس السابع الفرنسي يف احلملة الصليبية الثانية 

، وكذلك رافقته شقيقته (40)زوجها ريتشارد قلب األسد Berengaria of Navarreأوف نافار 

 .(41)م يف احلملة الصليبية الثالثة1191ألرض املقدسة يف عام "جوانا" أرملة ملك صقلّية، إىل ا
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زوجها امللك  Margaret of Provence(42) بروفانس أوف م رافقت مارغريت1247ويف عام 

م رافقت إليانور أوف 1271عام يف و .(43)الفرنسي لويس التاسع يف احلملة الصليبية على مصر

د إدوارد، الذي سرعان ما أصبح إدوارد األول زوجها اللور Eleanor of Castile(44)كاستيل 

ويف الوقت الذي يظهر البحث الذي أجراه  .(45)ملك إجنلرتا، يف محلته على األرض املقدسة

أن النساء غالًبا ما كن مرّوجات للحمالت  Jonathan Riley-Smithجوناثان ريلي مسيث 

ن بعض الدعاة الصليبيني أن الصليبية، ومشجعات ألقاربهن الرجال على املشاركة، ُيروى ع

بعض النساء نهني أقاربهن الذكور عن الذهاب يف احلملة الصليبية، وحذرن من عواقبها 

. (46)الوخيمة، وُتروى قصٌص عن نساء رفضن السماح ألزواجهن باالنضمام إىل احلملة الصليبية

ب فى وهناك شواهد أخرى عن عرائس حثت أزواجهن، وأمهات شجعت أبنائهن على الذها

احلمالت، وأن سبب حزنهن الوحيد هو أنهن مل يتمّكن من الظهور معهم بسبب جنسهن 

حيث يسجل بعض املؤرخني حمادثة مع أسري صلييب، قال فيها إنه على الرغم من أنه  األنثوي.

ابن أّمه الوحيد، إال أن أمه بشجاعتها باعت منزل العائلة من أجل جتهيزه للحملة الصليبية 

رحلة ، وأخرجته الستعادة القدس. وهي قصة تؤيد صورة رمسها الكّتاب عما أمسوه ")الثالثة(

، حيث كانت املرأة املسيحية األوروبية حتث رجلها Itinerarium Peregrinorum "احلجاج

 .(47)على االنضمام إىل احلملة الصليبية

إىل احملاربني النساء مبهام دعم خمتلفة، مثل: جلب املياه  اضطالع إىلشواهد ال وتشري

الرعاية الطبية و العدو،وإلقاء القذائف على  اليدوي، هام العملوميف ساحة املعركة، 

يبعن  كتجارالنساء أيًضا  كما ظهرت ل.احملاربني على القتا يعشجتو ،والصحية األساسية

كتب قس بريطاني )كان شاهد و .(48)الطعام للجيوش، أو كحرفيني يصنعن السهام واألوتار

اليت كانت مبثابة  ،(49)الثالثة لحملة الصليبيةل التجييشعلى احلملة الصليبية الثالثة( عن عيان 

 ،(51)"رحلة احلجأو ما أطلق عليه " ،(50)م1187رد على هزمية الصليبيني يف معركة حطني عام 

وما ترتب عليها من نتائج غري حممودة على مكانتهم  ،احلملةهذه دور املرأة األوروبية يف عن 

 واضطلعتسواء جنود أو فرسان،  ،إىل جانب الرجال املعاركيف  إذ ظهرت األرض املقدسة. يف

بعد خصوًصا ادي يف إعداد احلملة وتسيريها، ثم ما قامت به من مهمات، منوي ومعدور ب

 ،نصب اخليام واملعسكرات يف أماكنها املطلوبةحيث شاركت يف وصوهلا إىل مدينة عكا، 

األعمال األمنية ب فضال عن القيامل اإلسالمية يف مياهها البحرية، ومراقبة حركة األساطي
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ومن املهمات األخرى اليت . (52)واالستخبارية، ومجع املعلومات املتعلقة بأنظمة اجلانب اإلسالمي

أبلت فيها املرأة األوروبية بالًء حسًنا، هو إصرارها للتصدي بشجاعة ملراكب املسلمني 

وواجهت  عناء.التكبدن يف ذلك و ،لقوات الربية باملؤن والسالحوسفنهم اليت كانت تدعم ا

املرأة خصمها وهي فارسة متخفية بزي الرجال ومتمطية صهوة جوادها، إىل درجة حظيت فيها 

عندما شاهدها وهي تواجه الفرسان  ، خصوًصابإعجاب ودهشة خصمها يف اجلانب اإلسالمي

يف املوت أو ال ختشى األسر  ل قوة وشجاعةوتقاتل بك ،يف احلروبمن الرجال املتمرسني 

النساء ُألقي باللوم على  إىل الفشل،الصليبية تسري  احلملة بدأتوعندما  .(53)ساحة املعركة

 إىل إصدار القادة األمر الذي دفع، (54)صليبينيللاجلنسي  لإلغواء شكلن مصدًرا بوصفهن

تفالي الذي يهدف إىل اسرتداد قرار بإرسال النساء خارج املعسكر كجزء من التطهري االح

 .(55)نذر الصلييبالّرب على ال رضا

 :(56)يف احلمالت الصليبية نبيالتمشاركة امللكات وال

مل تشارك يف العمليات  Eleanor Of Aquitaineيبدو أن إليانور أوف آكويتاين 

يف قاموس أكسفورد  مؤخًرا Jane Martindaleالعسكرية، فقد كتبت جني مارتنديل 

أسهمت بوصفها شريكة عسكرية للسيدات املسلحات؛ لذا احمللية أنها: " يد للسرياجلد

كانت إليانور تتصرف كدبلوماسية، وكان لديها عالقة ودية مع األمري راميوند أوف 

فقد كان األمري يأمل أن تتمكن إليانور من إقناع زوجها امللك لويس بإرسال . (57)"أنطاكية

ولكن لويس بدأ باالجتاه إىل  ،(58)ر الدين َزْنِكي حبلبعسكرية دائمة ضد نو مساعدات

 . (59)عكا

وجوانا إىل الشر، مع ريتشارد قلب األسد  بريجناريا أوف نافار امللكتانكما وصلت 

ويذكر الكّتاُب املسلمون اقرتاًحا يف أثناء املفاوضات  .خالل أحداث احلملة الصليبية الثالثة

واج جوانا من شقيق صالح الدين كعالمة صلح وطيد، بني ريتشارد وصالح الدين بوجوب ز

الشر، قبل فرتة وجيزة من مغادرة امللك ريتشارد يف خريف  امللكتانوغادرت  لكنها رفضت.

قد ، (61)وامللكة إيزابيل من القدس (60)امللكة سيبيل، وكانت بنات عم ريتشارد .م1192عام 

ًة ضد قوات السلطان صالح قمن بأدوار عسكرية أكثر نشاًطا، وُقدن مدًنا حمصن

امللكة مارجريت قادت م 1259ويف عام  .(62)لكن مل يقاتلن أبًدا يف ساحة املعركة الدين،

امللك لويس التاسع من قبل القوات املصرية خالل  بعد أسرأوف بروفانس دفاع الصليبيني 
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ملة مل تقم إليانور أوف كاستيل بأي نشاط عسكري يف احل كذلك .(63)محلته الصليبية

وهكذا فإن هذه امللكات  .الصليبية، إال أنها قامت بإنقاذ حياة زوجها بعد أن ُطعن يف املعارك

امللكة  فحالةدورهن على أنشطتهن الدبلوماسية أو الرعاية الطبية،  مل يقتصرأو احملاربات 

لويس  ُأسرعندما ف ؛يف حالة الطوارئ عسكري بدور تشي باضالعهن مارجريت أوف بروفانس

 سالح أي حتملمكانه وبصرامة دفاعية مدهشة، ولكنها مل  حلت مارجريت سابع،ال

 .(64)بنفسها

 :(65)نساء العامةدور 

لكن يف احلمالت الصليبية،  العامةمن الصعب احلصول على معلومات حول نساء 

اليت  الصليبيةالقوى  يف امرأةمشاركة  تشريان إىلحلملة الصليبية الثالثة عن اروايتان هناك 

ملء اخلند، الدفاعي حول  يففكانت تساعد ؛ م1189كانت حتاصر مدينة عّكا يف عام 

دفن بزوجها  كانت قد أوصت، ومقذوفُقتلت بواسطة ما قيل أنه  إال أنهااملدينة باملتفجرات، 

كما ذكر كاتب مسلم أن النساء املسنات كّن ُيحثثن  .جثمانها يف اخلند، إذا ماتت

ويصف كاتب مسيحي النساء العجائز بأنهن كّن يلتقطن الرباغيث  .لالصليبيني على القتا

 .(66)والقّمل من اجلنود

 :Margaret of Beverly(67) مارجريت أوف بيفرلي

خالل احلملة الصليبية الثالثة،  مملكة بيت املقدسكانت مارجريت أوف بيفرلي يف 

وماس. وكان محل أمها وشاركت يف القتال وفقا لرواية عن حياتها كتبها شقيقها األصغر ت

فيها يف إجنلرتا، وانطلق والداها سيبيل وهولن إىل القدس يف رحلة حج، فُولدت مارجريت يف 

لد األرض املقدسة، وبالعودة إىل إجنلرتا استقرت العائلة يف بيفرلي يف يوركشاير، حيث ُو

، سبيت املقدريت إىل مملكة جوعندما بلغ أحد عشر سنة عادت مار، هاتوماس شقيق

ووصف . (68)م1187وكانت يف القدس عندما تعرضت للحصار من صالح الدين يف سبتمرب 

حاولت أن تؤدي دور الرجل، وكانت ترتدى  ،وشرسة امرأة سليطة توماس شقيقته قائال: "إنها

: "إنها امرأة تتظاهر بأنها رجل، فكنُت مرعوبا عنها قال". كم خوذة من وعاء طهي معدني

 .(69)رت بعدم اخلوف"منها، ولكنين تظاه

 عند: "إنها أحضرت املياه إىل الرجال الذين كانوا يقاتلون بقولهوأكمل حديثه عنها 
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، احلصار من قبل صالح الدين آالتصيبت بشظية من حجر ُقذف بأحد أسوار املدينة، وُأ

ال وعندما استسلمت املدينة للمسلمني دفعت مبلًغا من امل. (70)خلف أثرا" لكنهفي اجلرح، وُش

حيث اعتقد من معها أنها ستكون ، Laodiceaالالذقية  وابتعدت إىل .(71)من أجل حريتها

وكان  .هم مجيعا، ثم دفع رجل من صور فدية لتحريرهاوآمنة، لكن املسلمني أسر

وهنا انطلقت مارجريت أوف بيفرلي عرب  م.1187املسيحيون ما زالوا حيتفظون بصور عام 

 .(72)ريتجمار القديسة، ألنها نذرت زيارة ضريح ة إىل أنطاكيةالصحراء جائعة وخائفة متوجه

وتعرضت املدينة للحصار أثناء وجودها فيها من قبل جيش صالح الدين يف يوليو عام 

على وهي  هاريت حنو اجلنوب لكنجنطلقت مارإال أن اجليش تعرض للهزمية، وا م،1188

واعتقدت أن نهايتها قد أوشكت،  ،أسرها املسلمون مرة أخرىطريق غري بعيد عن طرابلس، 

ويف ِضيقها دعت القديسة مريم أن تطلق سراحها، فسمعها قائد املسلمني عندما ذكرت اسم 

قوات ملوك إجنلرتا  بلغتهاوصلت إىل عكا بعد أن . وأم املسيح فأشفق عليها وأطلق سراحها

 ،قت يف اجتاه الغربوفرنسا بقيادة امللك ريتشارد قلب األسد وامللك فيليب الثاني، فانطل

وأقنعها توماس برتك احلياة السياسية والدخول إىل دير  .ووجدت أخاها توماس يف دير فرنسي

ومل خيرب توماس متى  .للراهبات، فالتحقت بالدير كراهبة ملدة مثانية عشر سنة حتى وفاتها

 كومع ذلومل تكن مارجريت صليبية ألنها مل حتمل الصليب قط،  .كانت تلك الوفاة

لقدس وعن احلجاج، لكنها اخنرطت يف احلملة الصليبية الثالثة، وشاركت يف الدفاع عن ا

ذلك كدليل على تقواها وليس  فعل ، فإنهيف الشر، قصتهاشقيقها  َدّونفعندما  .مل تقاتل

 .(73)كدليل على كونها حماربة شاركت يف احلرب

 :Catherine of Siena(74) كاترين أوف سيينا

ملفهوم احلملة  كاترين أوف سييناالصوفية والكاتبة ابع عشر رّوجت يف القرن الر

 عنم كتب توسكن الناسك أنه مسع 1372ويف عام  .(75)الصليبية اليت تتألف من رجال ونساء

 يف الذهاب إىل اخلارج، وهو تعبري عن الذهاب الراغبنيجمموعة من الرجال والنساء املتدينني 

جرجيوري  م طلبت كاترين أوف سيينا من البابا1374عام وحبلول  .ضمن احلملة الصليبية

احلصول على إذن للذهاب للحج إىل القدس مع جمموعة  Pope Gregory XI احلادي عشر

 .(76)من النساء القديسات، وكتبت عن رحلتها املعتزمة كما صورتها كحملة صليبية
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مل تصل إىل  لكن خططها ،م كتبت عن احلملة الصليبية ضد األتراك1375ويف عام 

أثرت كاترين أوف سيينا على الكنيسة من خالل إخالصها الظاهر، فقيل أنها و .(77)شيء

واختذت أدواًرا مهمًة يف مساعدة دور  الالهوتية،منذ سن مبكرة ألزمت نفسها بالدراسات 

طوير الفضائل العبادة، وكانت مهتمة بشكل خاص مبعرفة املزيد عن حمبة اإلله من خالل ت

اإلحسان والكمال  ها يفومن خالل فحص خلفية كاترين وفهمها لدور .ية يف حياتهااملثال

ووفقا للرؤية النظرية ميكن للمرء أن يستخلص السبب يف أن هذه املرأة كانت مؤثرة  .الروحي

 .(78)وذات هيبة يف العصور الوسطى

 :اتالصليبيي احملاربات

افقن أزواجهن إىل األوائل الالتي ر احملاربني الصليبيني ذكر الكّتاب سبًعا من زوجات

 :(79)، وأبرز اثنتني منهناألرض املقدسة

اليت رافقت ، Raoul II of Tosnyأوف توسين  ول الثانيؤابنة را Godelhideيد هلجود .1

زوجها بالدوين األول من القدس باإلضافة إىل جمموعة من أسرهم، ومرضت وماتت يف 

 لقد حرمته من التمتع بأراضيها.برتكيا، و Kahramanmaraşكهرمان مرعش 

رافقت  اليت Count of Chinyابنة أرنولد األول كونت أوف تشيين  Hadvideهادفيد  .2

 .املةسه وعادت مع يف حرب صليبية، Dodo of Consكونز زوجها دودو أوف 

 حماربات من النساء شاركن يف احلروب الصليبية:

بعض اآلخر بدون أزواجهن، وقاتلن أزواجهن، وال برفقةمجع من النساء الصليب  محل

واملثال األبرز  .مللكات احلروب كمحاربات صليبّياتوخاضت العديد من النساء ا ،املسلمني

ما سبق أن ذكرنا، وفلورين أوف من هؤالء احملاربات كانت إليانور أوف آكويتاين ك

لصلييب أمري رافقت زوجها سوين االيت اربة احملمرية األ، Florine of Burgundyدي نجرب

 .يف احلملة الصليبية األوىل Sweyn the Crusader, Prince of Denmark(80)الدمنارك 

وزوجته Odo I Duke of Burgundy  وكانت فلورين ابنة أودو األول دو، بورجوندي

ا من سوين من عشرين طفًل ة، بينما كان سوين واحدأنطوانيتأحد أسالف ماري ، سيبيال

تقدمت فارس مسلح  ألف ومخسمائةوقاد فلورين وسوين قّوًة قوامها . (81)كالثاني ملك الدمنار
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تل االثنان ُق حيث ،قوة تركية كميًنا اعندما نصبت هل Cappadociaعرب سهول كبادوكيا 

 .(82)ُقّواتهمامع معظم 

 النساء يف احلروب الصليبية؟ تهل قاتل

ة املعركة، ولكن املؤرخني مل يذكر الصليبيون أنفسهم أبًدا أن نساءهم قاتلن يف ساح

يف القرن الثالث  (83)يف العصور الوسطى الذين كانوا شهود عيان للحروب الصليبية البلطيقية

ومع ذلك سجل . الليتوانية" قاتلت ضد املسيحينيعشر امليالدي سّجلوا أن املرأة "الربوسية" و"

ُذكر أن املرأة قامت بدور  فقد .(84)املؤرخون املسلمون أن النساء الصليبيات قاتلن ضد املسلمني

احلملة الصليبية الثالثة عام  خاللط يف القتال خالل احلصار الصلييب ملدينة عكا نش

املرأة حثت على  وأنَّ ،(85)م، وشهدن بعض أحداث احلرب بني صالح الدين والفرجنة1189

شرتكت فقد ا ؛الستعادة القدس من أيدي املسلمنيمشاركة الصليبيني الرجال فى الغزو 

الكثري من النساء يف املعارك ومحاية عكا، وحاربن جنبا إىل جنب مع احملاربني 

م 1189يف عام وسّجل البعض أن امرأة صليبية وصلت إىل البحر يف أواخر خر. (86)الصليبيني

فارس، ودفعت تلك املرأة كل نفقاتهم، وقادتهم يف غارات مخسمائة مع حراسة مكونة من 

، ارتدين الصليبينيوا إىل القول بأن هناك العديد من اإلناث الفرسان بني على املسلمني، وذهب

 .(87)وحاربن مثل الرجال يف املعارك ،الدروع مثل الرجال

بعد  الثالثة، املراجع حالتني حمددتني ملشاركة املرأة يف احلملة الصليبية وتذكر

 ،يبياتى ثالث نساء صلم، إذ مت العثور عل1189أكتوبر عام  4معركة خارج مدينة عكا يف 

إال عندما مت  نوعهنحقيقة  ، ومل ُيتعرف علىاألسرىضمن  كن يقاتلن على ظهور اخليل،

 إحدى غادرتم 1190أنه يف أغسطس عام  . وتضيف هذه املراجع(88)وإزالة دروعهنأسرهنة 

 حيثمقاتل،  نحو ألفبالدها مصحوبة ب، وراء البحر يعشن فيما ، الالتيملكات الصليبيني

على  .(89)أسرتها قوات صالح الدين يف حي من مدينة اإلسكندرية، كما مت أسر رفاقها أيًضا

الفرسان  صفوفيف النساء األوروبيات الصليبيات  وجودتشري إىل  هاأنرغم الروايات  أن هذه

إال أنها مل تشر دروعهن،  تليزأوسرن ُأمل ُيتعّرف عليهن إال عندما وإىل أنه  ،الصليبيني

يبدو أن رواية امللكة و .(90)هذه املعركةماهية إىل أو على ظهور اخليل،  نَّإنهن ُك ىلصراحة إ

رواية مثة ، ورمبا تتحمل مسحة أسطوريةبالقرب من مدينة اإلسكندرية  تَرِساألوروبية اليت ُأ

، ض على سفينتني صليبيتني خارج عكاعن القب، م1190أكتوبر عام  17 مؤرخة يف ،أخرى
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وموقرة للغاية. غري أن هذه املرأة عالية  مكانةذات ثرية امرأة  ني محولتهماحيث ُوجد من ب

من كون هذا النوع  يرجحجعل البعض مما أي مصدر أوروبي،  يف ذكرهلا األوروبية مل يرد 

 املؤرخني حرص باقرتاح أنَّخيي حقيقي، ودعم هذه الفرضية إىل أساس تار يفتقد القصص

أمر حيمل يف طياته رغبة من أولئك لنسائهم بالقتال  صليبينيالمساح  على تصوير نياملسلم

 ،أو غري(91)حلفاظ على نسائهمباغري مبالني  بوصفهم كانوا املؤرخني يف إظهار الصليبيني

الذي كتب يف أواخر القرن  ،أسامة بن منقذ األمر الذي جسده .(92)هنمهتمني حبراسة فضائل

مسيحي أوروبي يف فلسطني زوجته مبفردها يف : "كيف يرتك ؛ بقولهالثاني عشر امليالدي

أو يسمح حلال، ذكر أن حيلق لزوجته، وإذا فعل ذلك ال  ،الشارع، وتتحدث مع رجل آخر

 .(93)أو لن ُيغضبه إذا عثر على رجل غريب يف سرير زوجته" ،يزعجه

على أن رواية أسامة بن منقذ ميكن اختاذها كدليل داعم الحتمالية وجود أساس 

 مصادر عن هذه الروايات  سبب غيابريفسلعله ميكن تو  مثل هذه الروايات.يفتارخيي 

ء كان من املتوقع أن النسااألوروبية، والفكر املسيحي بعامة،  لثقافةل أنه وفقالصليبيني، ا

يف  للنساء فكرة مشاركة األوروبي مل يستسغفاجملتمع  ؛الطاهرات ال يقاتلن وال حياربن

ويؤدي إىل اختالط  الظروف احلربية القاسية، خلطر يعرضهننظرا لكون ذلك ، القتال

لنساء حاالت  الصليبيونولذلك مل يسجل املؤرخون  النوعني وما يقرتن بذلك من شرور.

كان يف اجليش الصلييب، ألن هذا من شأنه أن يشوه من صورة الصليبيني الذين  مقاتالت

تأثر مؤرخو القرون  وبدون شك فقد. (94)لّرب يف كل أعماهلماشعني لمبظهر اخللظهور ا عليهم

من ثم جاءت شاركة املرأة يف احلروب، وتتعلق مب معينةالوسطى بتقاليد وتوقعات اجتماعية 

 .(95)تفسريال ومستعصية على يف هذا الشأن غامضة مصادرهم

مل يكن  لنساء الصليبيات باملقاتالتل املسلمني بأن تصوير وعلى ذلك ميكن القول

النساء املسيحيات ؛ ف الصليبيني أو أنه يفتقد إىل األساس التارخيي باملطلقجملرد القدح يف

جدل كبري حول ما  رغم وجود ومن هنا، نفسها مقاتالت يف بعض األحيان يف أوروباظهرن ك

إجابة احلرب خالل فرتة القرون الوسطى، ورغم أن كانت املرأة قد شاركت بالفعل يف إذا 

إال أن مثار هذا اجلدل وجود شواهد على مشاركة املرأة  ،(96)هذا السؤال مل حتسم بعد

ولعله ميكن مناقشة األمر من زاوية أخرى؛ وهي أن الزعم حبرص األوروبية يف ساحات القتال. 

املسلمني على تشويه صورة الصليبيني ونسائهم يوجد ما يقابله على اجلانب الصلييب فيما يتعلق 
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أوائل القرن اليت بدأت يف ، روة احلمالت الصليبية الفرنسيةفي ذفباملسلمني واملرأة املسلمة. 

يف  ،تعمل كداعمة لرجلها يف ساحة املعركة األوروبيةكانت املرأة ، الثاني عشر امليالدي

 عنل الرج لكنها تنهىبشكل جيد،  حني ظهرت املرأة املسلمة على أنها ذكية ومتعلمة

كمتحوالت  -يف خميلتهم–ات املسلمات ، ومت تصوير األمريالصلييب يفرضهاخلطر الذي 

ما يعتربونه احلقيقة  أكثر قابلية من الرجال لرؤيةللمسيحية، حيث افرتض املؤلفون أن النساء 

رجاهلم إىل قوم مسيحيني. ورمبا كانت هذه  ميكنهن حتويلثم ومن ، األساسية للمسيحية

 وضعالذي  Pierre Dubois بيري دوبواالصورة اخليالية تنعكس يف اقرتاح الكاتب الفرنسي 

 عربها، ميكنكأداة الفتيات املسيحيات النبيالت  يصور  ايف أوائل القرن الرابع عشر ُمؤّلف

 .(97)إىل املسيحية حتويل األخرين ،من أمراء مسلمنيومن خالل زواجهن 

بالعودة إىل ما ُأشري إليه قبال من ظهور املرأة كمقاتلة يف بعض األحيان يف أوروبا و

النساء من مّلاك  يف اجملتمع األوروبي جعلتاحلياة الواقعية ها، من املهم اإلشارة إىل أن ذات

مل يكن من املتوقع أن مبا أنه و .اخلدمة العسكرية لسيدهن اإلقطاعياألراضي يدينون ب

عليها أن توفر بدياًل هلذه  فقد كانشخصيًّا،  نذر اخلدمة العسكرية املرأة النبيلة تقدم له

لقد الصليبية.  يف احلمالت كان متمثاًل -طبًقا لبعض الروايات-، وهذا البديل اخلدمة

اخلاصة، وإذا تعرضت للتهديد يف  ممتلكاتهاانت املرأة النبيلة مسؤولة عن الدفاع عن ك

ماتيلدا القرن احلادي عشر كانت تدافع بكل قـواها العسـكرية، ومثال ذلك الكونتيسة 

ويف القرن  .Henry IV هنري الرابع ملك أملانيا ها ضد امللكجيشاليت قادت أوف توسكانا 

النبيالت على  Christine de Pisan(98)كريستني دي بيسان  فرضتاخلامس عشر امليالدي 

 Nicola de laودافعت نيقوال دي ال هاي  .ات العسكرية للدفاع عن ممتلكاتهناملهارتعلم 

Haye  احلال أيضا يف األراضي املقدسة، ففي  وكان هذا هو .(99)م1191عن حصنها يف عام

تقود الدفاع عن قلعتها يف طربيا  Eschiva of Tiberiasإيشيفا أوف طربيا م كانت 1187عام 

 .(100)ضد قوات صالح الدين احملاِصرة

مسؤولة عن الّدفاع عن أراضي زوجها إذا مل يتمكن من ذلك النبيلة كما ُعّدت املرأة 

 صارت وعلى هذا النحو .قاصر مسؤولة عن الدفاع عن مرياثه و بصفتها أم البنألعذر ما، 

 Æthelred of أوف مرثيا إثلرييد زوجة Æthelflæd of Wessex(101)إثفيليد أوف وسكس 

Mercia هكذا أيضا أضحت و .بعد وفاته )ورمبا قبل وفاته( مسئولة عن النشاط العسكري
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 ،احلرب ضد ويلز اإلشراف علىمسؤولة عن  Matilda de Braose(102)دي باروس ماتيلدا 

من الشخصيات املؤثرة ومن ذات النفوذ يف  ، وهو ما جعلهااحتلت الكثري من أراضيهمحتى 

من  وأظهرتمسرية ويلز يف أواخر القرن الثاني عشر وأوائل القرن الثالث عشر امليالدي، 

مقارنة مبا قالوه ا ال يعادل شيًئالناس عن زوجها  ما جعل ما قاله احلكمة والدهاء والقوة،

أن ماتيلدا قاتلت يف امليدان شخصًيا، ومن املفرتض أن  يرجحهذا و. (103)من شجاعة وحزم عنها

 .صديًقا مقرًبا للملك هنرى الرابعزوجها كان يف معّية امللك أثناء شّنها احلرب، فقد كان 

أن  ًأَطَخ يروا تب يف أوائل العشرينيات من القرن املاضي أنهم ملومن املثري لالهتمام ما ُك

 .(104)ا عند الضرورةاملرأة النبيلة كانت ختوض حرًب

لتورطهن يف احلروب األوروبيات يف بعض األحيان انتقاد النساء  ورغم أنه كان يتم

فإن مبعث ذلك ما فرضته الثقافة عندما يتصرفن يف خارج أو ضد سلطة الزوج أو األب، 

يكون الرجال حاضرين ألداء أدوار أنه عندما  اهااألوروبية من مفاهيم التفو، الذكوري؛ ومؤد

إجناب األطفال  هيالوظيفة االجتماعية األساسية للمرأة  عندئذ تكونعسكرية نشطة، 

وجود النساء يف خطوط  فضال عن أن، أنفسهن للخطرعرضن أال ي ومن ثم عليهنورعايتهم، 

وهلذا السبب  .محاية النساء يف حماولةمنشغلني أكثر الوقت وجيعلهم الرجال  يعيقاملواجهة 

 .(105)وجود املرأة يف اجليش إىل احلد األدنى كان اجملتمع األوروبي يفضل تقييد

 كان بغرض التأكيدلنساء األوروبيات كمحاربات لالبعض  ومع ذلك يبدو أن تصوير

ِزمن يقاتلن وَيه الالتيالنساء إىل املؤرخون األوروبيون للصليبيني؛ إذ أشار  الوجه اآلخرعلى 

"أنشودة  اجملهول لـ لمؤلفلووفقا . (106)تفوقهن رغم ضعفهن األنثويأعداَءُهن للتأكيد على 

الذي عارض احلملة الصليبية ، Chanson de la croisade albigeoisاحلروب الألبيجنسية" 

النساء جلبت شؤما وفاة زعيم  أن الصليبيون ظن ،Albigensian crusade(107)األلبجينية 

وكان  .م1218يونيو  25يف  Simon de Montfortليبية سيمون دي مونتفورت احلملة الص

لذا  .تديره السيدات والفتيات حياصر مدينة تولوز عندما ُقتل حبجر قذفه منجنيق كانت

ة أنه مسح للنساء لدرج الربحسب رأيهم كانت تصرفات دي مونتفورت بغيضة جدا عند 

وسجل املؤرخ رامون  .(108)ملثل هذا احملارب الشهريووصِفه مبوٍت ُمخِجٍل  .الضعيفات بقتله

الذي كتب يف أوائل القرن  ،Ramon Muntaner of Cataloniarمونتانر من كاتالونيا 

قد كان و .م1285الفرنسية ضد أراجون يف عام حادثة خالل احلملة الصليبية  ،الرابع عشر
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ألن  ؛ة صليبية" من قبل البابامتت املوافقة على تسمية محلة فيليب الثالث يف أراجون "محل

 ا هلذه احلادثة،. ووفًقى التمرد ضد فيليب ملك الفرنسينياألراجونيني ساعدوا الصقليني عل

، Na Mercadera of Peraladaبرياالدا  أوفنا مريسيديرا انت يف أراجون امرأة ُتدعى ك

لزم األمر ضد  خرجت من منزهلا مسلحًة بأسلحة ودرع حتى تستطيع الدفاع عن نفسها إذا

ألقت القبض  افرنسي االصليبيني الفرنسيني الذين كانوا حياصرون املدينة، وصادفت فارًس

نساءهم  أنَّ لدرجةدعم الكاتالونيني  الربمن الواضح من وجهة نظر املؤرخ أن و .(109)عليه

 .(110)الضعيفات قد يهزمن الفرسان الفرنسيني

ذكر أنه  فقدإىل رواية مبالغ فيها،  Anthony Luttrellأنتوني لوتريل املؤرخ وقد أشار 

. ألف أسري تركي يف رودس مبفردها م اشتهرت سيدة إجنليزية بقتل أكثر من1350يف عام 

وقيل إن امرأة يونانية توفيت يف أثناء قتاهلا يف مدينة رودس ضد األتراك يف حصار عام 

من  اأي ورغم أن، Hospitaller كانت على ما يبدو شريكة لضابط من اإلسبتاريةوم، 1522

كانت بطولتهن ضد األتراك  إال أن إظهارصليبية باملعنى املعروف، مل تكن تلك النساء 

م 1419يونيو  14ويف  .(111)ملقضيته اا دائًما إهليًّتعكس أيديولوجية الصليبيني اليت تتصور دعًم

قبل جيش شرس من  هلجوم ،مبا فيهم العديد من النساء ،Pragueتعرض أهالي براج 

حيث جاء مع جيشه لفرض ، ملك اجملر ووريث بوهيميا  Sigismundسيجيسموند

، وحني حاولوا تسلق بور اخلند،، وأخذوا برج املراقبةوجنحوا يف ع، ثوليكية الرومانيةالكا

، وقذفوا احلجارة والرماح ألنهم مل رجاًل  26دافعت امرأتان وفتاة واحدة مع حوالي  األسوار،

يف  تتفوق ، إال أنهامرأتني كانت بال درعاال ورغم أن "إحدىهام أو بناد،، يكن لديهم س

ألنها مل تكن تريد أن ختطو خطوة واحدة بال قتال، وقالت: "ال  ،مجيع الرجالعلى الروح 

 ".Antichrist The املسيح الدجال ردِّ قبلجيب على أي مسيحي خملص أن يرتاجع أبًدا 

 .(112)"تلتوهكذا قاتلت بشجاعة فائقة وُق

النساء يف أوروبا محلن السالح يف ظروف معينة ويف حاالت  من الواضح أنَّوعلى ذلك؛ 

فالدفاع عن  ؛جلميعا ساد بنياحلملة الصليبية مفهوم  الضرورة امللحة، وميكن القول إنَّ

هو غاية احلمالت الصليبية اليت على اجلميع أن يؤدي دوره فيها مبا يف  حسب عقائدهم املسيح

ذكر بعض املؤرخني نساًء استخدمن أسلحة ضد لكن يف الوقت الذي  .(113)لك النساءذ

سعداء بتسجيل أعمال نساء قاتلن للدفاع وكانوا الصليبيني الّسيئيني أو امُلَضّلِلني يف أوروبا، 
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النساء يف القتال الصلييب يف امليدان ضد املسلمني؛ على عدم اإلشارة إىل  حرصوا، عن رجاهلن

عدم وفرة ب يسو، ضدهم االتهامعن نساء متنكرات يف زي احملاربني  ن احلديثرمبا أل

عندما -الصليبيني االتهامات الواضحة ضد  إحدىكانت كذلك  .(114)لرجالا الصليبيني

النساء تورطن يف إغراء الرجال الصليبيني على اخلطيئة مما  هي أنَّ -فشلت احلروب الصليبية

ضد النساء ا التهام ّسسو احلملة الصليبية األوىل هذمؤ سا، وقد. دى إىل غضب الّرب عليهمأ

بعض املعارضني على احلملة الصليبية الثانية ألقوا باللوم على  يف اجليوش الصليبية، كما أنَّ

مل يتهم أحٌد من هؤالء  ومع ذلك .(115)فشل تلك احلملة الصليبية إىل سوء تصرف النساء

 ما هو أبعد من املعايري املقبولة يف ساحة املعركة خالل املؤرخني النساَء بالذهاب بعيًدا إىل

احلملة الصليبية الثالثة، وصرح أحدهم بأنه على الرغم من دعم النساء للحملة الصليبية 

يف حني أن مؤرخني آخرين  .ال أنهن مل يذهنب بأنفسهن للقتالوتشجيع رجاهلن على الذهاب إ

يف احلملة الصليبية الثالثة كن نساء  األوروبيونؤرخون امل أشار إليهن الالتيالنساء  أنَّذكروا 

 .(116)الدعممتزوجات حمرتمات قمن بأدوار عاديات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  د. علي حممد عبدالعزيز النغيمشي

104 

 :اخلامتة

 يتضح من خالل الدراسة النتائج التالية:

 يف أدوار الدعم  احنصرتمشاركتهن ، إال أن لنساء شاركن يف احلمالت الصليبيةأن ا

لنواحي الدبلوماسية والصحية واألمور املتعلقة بالنظافة، وجلب با املرتبطةالتقليدية للنساء 

 ، واملساعدة يف بناء أعمال احلصار، وتشجيع الرجال وحتفيزهم.نيلاتقماملياه لل

  ودفعن مثن بناء  ،قتاللل ستأجرن رجااًلامحالت خاصة بهن، و ذوات الثراءنظمت النساء

 بتولي تفاملرأة امللكة قام ،صونبالدفاع عن احل منهن تاليوأمرت النب ،التحصينات

ومع ذلك ال توجد مصادر . اقائًدا على التصرف بوصفه زوجها قادًر يكناألمور عندما مل 

ة األوروبية، وال حتى يف مؤلفات من أمن قبل املر تعلن صراحة وجود فعل قتاليأوروبية 

احلروب الصليبية  يذكرون النساء املسيحيات يف القتال يف فاألخرين ؛ينتقدون الصليبيني

، ويبدو أنه من غري احملتمل أن وقليل من األمساء ذكر مواقع تارخيية أو دالئل فعليةبدون 

 يف القتال. ابارًز االنساء دوًر تؤدي

  بعدم املسيحية ذلك إلظهار و ،اًلفعمسلمون أن النساء الصليبيات ناضلن  مؤرخونذكر

ا على سرًي ن النساء الصليبيات قاتلنوذكروا أ ،املباالة أو عدم احلرص على نسائهم

 املعسكر نيم املسلماقتحا عندكما هو احلال  ،األقدام فقط يف حاالت الطوارئ

 .ا على ظهور اخليل يف ساحة املعركةأبًد ناملسيحي، ومل يقاتل
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 التصورات املتباينة للنساء الغربّيات يف عصر احلمالت الصليبية من خالل املراجع اإلجنليزية احلديثة

113 

 

 :نظرايف عكا،  1205

 Schrader, Envoy of Jerusalem, p.76. 
(62) 

Nicholson, "Queen Sybil of Jerusalem", pp. 110-124. 
 .فرنسا بصفتها زوجة امللك لويس التاسع، ووالدة فيليب الثالثلملكة جريت أوف بروفانس مار انتك (63)

 :نظرايف باريس،  1295ديسمرب  20وفيت يف وُت، يف مدينة فوْركيلكييه، فرنسا 1221لدت عام ُو

 Bush, Memoirs of the Queens of France, p.19. 
(64) 

Lambert, "Queen or Consort: Rulership and Politics in the Latin East", p.69. 
(65) 

Rubenstein, Armies of Heaven, pp.76-114. 
(66) 

Powell, "The Roles of Women in the Fifth Crusade", p.301. 
 :نظراريت القديسة، جسم ماراوأطلق عليها  1215وفيت عام وُت 1150لدت مارجريت أوف بيفريلي عام ُو (67)

 Nicholson, The Crusades, p.119. 
(68) 

Kostick, The Social Structure of the First Crusade, pp.98-103. 
(69) 

Christiansen, The Northern Crusades, pp.87-99. 
(70) 

Nicholson, The Crusades, p.123. 
(71) 

Hurlock, Britain, Ireland and the Crusades, pp.223-231. 
(72) 

Holt, "Baybar’s Treaty with the Lady of Beirut", p.242. 
(73) 

Asbridge, The First Crusade, pp.77-79. 
 وكان هلا تأثرٌيم، 1380أبريل عام  29وفيت يف ، وُت1347مارس عام  25 لدت كاثرين أوف سيينا يفُو (74)

 :نظراعلى الكنيسة الكاثوليكية،  كبرٌي

 Foster and Ronayne, "I Catherine: Selected Writings of St. Catherine of Siena", p.7; 

Hamilton, "Eleanor of Castile and the Crusading Movement", pp.92–103. 
(75) 

Wilkinson, Women in Thirteenth-Century Lincolnshire, p.76. 
(76) 

Salmon, Beyond the Sea, pp.90-132. 
(77) 

Nicholson, "Women on the Third Crusade", p.349. 
(78) 

Luttrell, "Englishwomen as Pilgrims to Jerusalem", p.187. 
(79) 

Riley-Smith, Crusades, Christianity, and Islam, p.52. 
(80) 

Hurlock, Britain, Ireland and the Crusades, p.51. 
(81) 

Wilkinson, Women in Thirteenth-Century Lincolnshire, p.76. 
(82) 

Maier, "The Roles of Women in the Crusade Movement", p.68. 
قام بها امللوك  اليتحلمالت الصليبية الشمالية أو محالت البلطيق الصليبية، هي تلك احلمالت الصليبية ا (83)

هم ضد ؤاملسيحيون يف الدمنارك والسويد والليفونيون األملان واألنظمة العسكرية التيوتونية وحلفا

 :نظراية يف مشال أوروبا حول السواحل اجلنوبية والشرقية من حبر البلطيق، الشعوب الوثن

 Christianson, The Northern Crusades, pp.87-99. 



  د. علي حممد عبدالعزيز النغيمشي

114 

 
(84) 

Nicholson, The Crusades, p.119. 
(85) 

Nicholson, The Crusades, p.61. 
(86) 

Salmon, Beyond the Sea, pp. 90-132. 
(87) 

Riley-Smith, Family Traditions and Participation in the Second Crusade and the 

Cistercians, p.192.  
(88) 

Nicholson, The Crusades, p.115. 
(89) 

Hurlock, Britain, Ireland and the Crusades, pp.223-231. 
(90) 

Reynolds, The Prehistory of the Crusade, p.54. 
(91) 

Riley-Smith, Crusades, Christianity, and Islam, p.52. 
(92) 

Fonnesberg-Schmidt The Popes and the Baltic Crusades, p.98. 
 .142-132أسامة بن منقذ: كتاب االعتبار، ص  (93)
(94) 

Madden, Naus, and Vincent, Crusades– Medieval Worlds in Conflict, p.65-85. 
(95) 

Purcell, "Women Crusaders", p. 564. 
(96) 

Hurlock, Britain, Ireland and the Crusades, pp. 223-231. 
(97) 

Hurlock, Britain, Ireland and the Crusades, p.51. 
 :نظرابُبواسي بي، فرنسا،  1430وفيت يف بالبندقية، وُت 1364سبتمرب  11لدت كريستني دي بيسان يف ُو (98)

De Pisan, Vision of Christine de Pizan, p.87. 
ولة إدارية، ورثت عن والدها أراضي ؤوهي إجنليزية ومس ،األراضي مالكيانت نيقوال دي ال هاي من ك (99)

 :نظرا، 1230وفيت عام وُت1150لدت عام جنلرتا والنورماندي، ُوإيف كل من 

 Wilkinson, Women in Thirteenth-Century Lincolnshire, p.76. 
(100) 

Salmon, Beyond the Sea, pp.90-132. 
حكمت مريسيا يف ميدالندز م. 918يونيو عام  12وتوفت  869لدت إثفيليد أوف وسكس عام ُو (101)

حتى وفاتها، وكانت االبنة الكربى أللفريد العظيم ملك مملكة ويكسكس  911اإلجنليزية من 

 :نظرااألجنلوسكسونية، 

 Mercian Monarchs: Offa of Mercia, Egbert of Wessex, Æthelflæd, Æthelbald of 

Mercia, Æthelred of Mercia, Penda of Mercia, Coenwulf of Mercia, Wulfhere, General 

Books, 2013, p.76. 
 :نظرا، 1210وتوفت عام  1155لدت ماتيلدا دي باروس عام ُو (102)

 Hurlock, Britain, Ireland and the Crusades, pp. 223-231. 
(103) 

 Powell, p.234. "The Roles of Women in the Fifth Crusade"  
(104) 

Riley-Smith, What Were the Crusades?, p.54. 
(105) 

Bysted, The Crusade Indulgence, p.65. 
(106) 

Folda, Crusader Art in the Holy Land, p.54. 



 التصورات املتباينة للنساء الغربّيات يف عصر احلمالت الصليبية من خالل املراجع اإلجنليزية احلديثة

115 

 
ليكية للقضاء بدأتها الكنيسة الكاثو ،اعاًم 20هي محلة عسكرية دامت وهي محلة كاثار الصليبية  (107)

ته بدعة الَكثار يف إقليم لونغدوك بعدما حاول بابا الفاتيكان إينوسنت الثالث دحر على ما عّد

الكاثارية بال جناح يذكر، وأعلن محلة صليبية ضد النغودوك عارضا أراضي الفرقة الدينية املنشقة ألي 

 :نظرا، 1229 عام ىلإ 1209  عام يف الفرتة من واستمرت. نبيل فرنسي يستعد حلمل السالح ضدها

 Nicholson, "Women on the Third Crusade", p.349. 
(108) 

Nicholson, The Crusades, p.61. 
(109) 

Reynolds, The Prehistory of the Crusades, p.54. 
(110) 

Mayer, "Studies in the History of Queen Melisende", p.98. 
(111) 

Madden, Naus, Vincent, Crusades– Medieval Worlds in Conflict, pp. 65-85. 
(112) 

Fonnesberg-Schmidt, The Popes and the Baltic Crusades, p.98. 
(113) 

Fonnesberg-Schmidt, The Popes and the Baltic Crusades, p.87. 
(114) 

Fonnesberg-Schmidt, The Popes and the Baltic Crusades, p.87. 
(115) 

Cassidy-Welch, and Lester, Crusades and Memory, p.201. 
(116) 

Fonnesberg-Schmidt, The Popes and the Baltic Crusades, p.87. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  د. علي حممد عبدالعزيز النغيمشي

116 

 

 

 

 


