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انــــفن رنسیمـــــؤرخ ستیــــالم
*یبیةـــروب الصلــتابه تاریخ الحــوك

جاسمد. ناصر عبد الرزاق المال
جامعة الموصل-كلیة اآلداب

مدیر وحدة الدراسات االستشراقیة
نكاد نجدال، یزید أوالماضیة األربعةوعلى امتداد العقود ، نافتة للنظر انظاهر الالممن ال

كتاب المؤرخ البریطاني السیر ستیفن تصدرو إال، الحروب الصلیبیةعن باحثا عربیا تصدى للكتابة
ناتصوراتالكثیر من عینكان مَ حیث ،دره الغربیةاطلیعة مص)تاریخ الحروب الصلیبیة(رنسیمان 

ن رنسیمان لم النقل عأكثروامن غلب أإنغرابة األكثرلكن الظاهرة .عن الجانب الصلیبيناومفاهیم
عن شخصیة هذا المؤلف وعن مكانة كتابه ضمن سیاق التساؤل طرح صوب ، ذلكیمضوا ابعد من 

في فهم الكتاب أساسشرط- بال ریب –ذلكف، باألصلوالتي توجه لمخاطبتها ،بیئته التي صدر عنها
أن أوالنسعى أن- هصواصل االستشهاد بنصو ونحن ن–فالبد .وتقویم أرائه وأفكاره تقویما علمیا سلیما

مؤلفات رنسیمان المتعددة، بینوموقع كتابه سواء ه لفو مأوال شخصیة فنتفهم ،نزن كتابه بمیزان عصره 
تقبل تمعن في طبیعة ذلك من خالل الو ،لكتابة التاریخیة الغربیة عن الحروب الصلیبیةي سیاق أفوا

یمكن وأین ، آراء اعتراضهم على تضمنه من كتابه أو المختصین بدراسة الحروب الصلیبیة في عصره ل
بعد أكثر من نصف قرن على كتابتهالیوم أي - راءبما اشتمل علیه من مواقف وآ–ا الكتاب هذوضع 

.؟..في حقل الكتابة التاریخیة الصلیبیة

مما یؤشر ظاهرة ، بعنایة الباحثین العربلألسفلم تحظ - البالغةأهمیتهاعلى -األسئلةكل تلك 
رفض أواآلخرعن االقتباسإشكالیةعندنتوقف - كثیرة أحیانفي –مازلنا إنناغیر ایجابیة مفادها 

ضمن الحقیقیةاقیمتهإدراكأودرها،امصتقصي ب- كثیرةأحیانفي - اناتدعم اقتباسنأندون ، ذلك
كثیر من النصوص فصم إلى-وقد قاد بالفعل-قد یقودهذا اإلغفال و .الذي انطلقت منهاألصليسیاقال

بخسها نقد أوفنضفي علیها مظاهر أو سمات لم تكن منها التي نستعین بها عن بیئتها، واإلحكام
.باألصلحتى من انتقدهاأومن تبناها أومن صاغها بخلدم یدر جعلها تنطق بما لربما نأو،كاتهالَ مَ 

ممثلة بشخص رئیس الجمعیة الدكتور مایكل ،زنطیة*یزجي الباحث خالص امتنانه للجمعیة البریطانیة للدراسات البی
من المفاهیم المتعلقة بمكانة ومواقف المؤرخ ستیفن رنسیمان من عددالفرصة لمناقشة له ذي اتاحالساكسباي

مراحل انجاز هذا البحث .  أثناءتعدیل القناعات التي كانت تتبلور أوالتاریخ  البیزنطي والحروب الصلیبیة وتثبیت 
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تاریخ (كتاب المؤرخ البریطاني السیر ستیفن رنسیمان أمامالتوقفعمل هذا التهدف یسذلك ألجل
حروب الصلیبیة من خالل لالذي خلفه في دراسة اإلسهاملالفعلیةقیمةالالبحث فيو )الحروب الصلیبیة

استجالء من اجل الشخصیة والعلمیة رنسیمان التمعن في سیرة أوال:هي مهمةإشكالیاتإلىالتنبه 
ومنظوره الحروب الصلیبیةمعالجة اختطه لنفسه في الموقف المتفرد الذي تبلور ومقوماتمحطات

بین دراسات المؤرخ المكانة التي احتلها هذا الكتاب البحث في يالثانیة هواإلشكالیة.الخاص في فهمها
عن األوربیةالكتابات التاریخیة ن سیاقضمهمیتهأالثالثة فتسعى لرصد اإلشكالیةأما المتعددةرنسیمان 

طبیعة التلقي الغربي لهذا الكتاب وتباین وجهات النظر في من خالل استقصاء الحروب الصلیبیة
بعد التراكم الكبیر للدراسات الغربیة عن هذا اآلنأوىاألولتقییمه، في الخمسینات عندما نشر للمرة 

تناوله . وتطور المفاهیم والمناهج في ، الموضوع
ستیفن رنسیمان : سیرة حیاة 

من المؤرخین أندادهعن رنسیمان)ستیفنسنكوجرانجیمس األصلي( واسمه یتمیز ستیفن رنسیمان 
القرن أواخرمنذ خطیرة في مجال السیاسة واالقتصاد أدواراً لعبت ثریة، بریطانیة أسرةسلیل الغربیین انه 

البریطانیة- فقد ولد في نورثمبرالند على الحدود االستكلندیة،العشرینن على امتداد القر التاسع عشر و 
في ستقروا جنوبالیغادروا مناطقهم الجبلیة قد عبروا هذه الحدود و األوائلأجدادهكان و .١٩٠٣في عام 

ن ضویا عأصبحقد كانا الذین جده ووالده ارتبطت بأسرتهمكانة أنإال.انكلتراالمنطقة السهلیة شمال 
عضوین متزوجین أولوالده ووالدته وقبل ذلك كان، للوردات البریطانيأفي الوقت نفسه في مجلس

١.مجلسهذا اللالطویل تاریخالالعموم عبر مقاعد في مجلسمعا نشغالی

الشحن في سفن أقطاباحد أصبحفالبحري ،جده فقد حصد ثروة هائلة من العملفیما یتعلق بو 
قیاداتانه كان من فرنسیمان والتراألبأما٢.ونال اثر ذلك عضویة مجلس اللورداتة،المملكة المتحد

حتى منتصفهوشغل مناصب سیاسیة رفیعة منذ مطلع القرن العشرین و ، البریطانياألحرارحزب 
) في حكومات كامبل بنرمان وهربرت اسكویث ونیفل جامبرلن، من بینها ١٩٤٩(حیث توفي في عام 

التي لعبها هي اضطالعه عام األدوارابرز أنإال، مجلس التجارةوٕادارةلخزانة ووزارة المالیة وزارة ا
معاهدة توقیع عن أسفرت، والتي سلوفاكیاو جیكبین هتلر وحل مشكلة السودیت في بمهمة ١٩٣٨

ویةسالنیاسیة فكانت بدورها من كبار القیادات الس،والدته هیلدا ستیفنسنأما٣. میونخ في العام نفسه

1Anon.”The Obituary of Sir Steven Runciman” The Times , 2 November ,2000.
http://homepage.mac.com/paulstephenson/madison/byzantium/notes/runcimanobit.html
2Anon. “Sir Steven Runciman “The Daily Telegraph,2November ,2000.
http://www.telegraph.co.uk/news/obituaries/1372747/Sir-Steven-Runciman.html
3Ibid.



ـ3ـ

جانب عضویتها في مجلس العمومإلىمناصب رفیعة إلیهاوأسندتفي بریطانیا ، في حزب األحرار 
٤.من كلیة جریتون للبنات في جامعة كمبردج في تخصص التاریخأألولىمتخرجةال،عالوة على كونها 

بأعلىیحظى أننته ینشأ رنسیمان نشأة ارستقراطیة مكأنكهذه كان من الطبیعي أسرةوفي ظل 
والسیما بعد وفاة جده الثري وحصوله على ، فیما بعدله سرتوی،أظفارهنعومةمستویات التعلیم منذ 

یتفرغ للبحث العلمي.أن، ١٩٣٧عام اإلرثحصة طیبة من 
یة والدیه اختارا له مربیة حازمة بدأت بتعلیمه اللغة الفرنسإنیذكر مبكرالنسبة لتعلیم رنسیمان الوب

، الالتینیة والیونانیة وأختهبدأت بتعلیمهأخرىوفي سن السابعة استبدلت بمربیة ٥.وهو في سن الثالثة
یمان في شأن ذلك :سویقول رن

التالیة بدأت بتعلیمنا وفي السنة، السابعةدون الالتینیة وسنيختيوأنا أجاءت المربیة لتعلیمنا "
،ودفعتنا كما لو كانوا یعیشون بین ظهرانینااءالقدماإلغریقومان وعن لقد كانت تحدثنا عن الر ة.الیونانی

حبعلىتوطد عزمي وسرعان ما .الفرنسیةفعلنا ذلك بأنكما سبق لتمثیل مسرحیات بالالتینیة 
٦تعترض طریقي".أوربیةلغة أيلمحاولة قراءة دین لها باستعدادي أو من حبي للرومان،أكثرالیونانیین 

العدید من اللغات االستعداد لتعلم رنسیمان یمتلك أصبح،وبفضل هذا التدریب المبكر،بالفعلو 
مما أخرىحیث درس الروسیة في سن الحادیة عشر واتبعها الحقا بلغات ،أورباوفي مقدمتها لغات شرق 

سیصبح عنصر تفوقه في خوض حقول معرفیة لم یكن بمقدور الكثیرین مناجزته بها . 

إلىعلى الالتینیة سیدفع به في المستقبل الذي تلقاه منذ سنیه األولى وترجیحها عل حبه للیونانیة ول
على وٕایثارهاوالى بیزنطة ،تفضیلها على الكنائس الغربیةو الكنیسة االرذوكسیة إلىاالنحیاز بمحبته 

، كما سیمر معنا .األوربيالغرب 
ي لیتلقى تعلیما رفیعا ف، كلیة ایتون في كمبردجإلىرنسیمان رسلأُ وفي سن السادسة عشر 

بارزة في مجاالت مختلفة أدواراالطبقة الراقیة ممن سیلعبون أبناءولیرافق ،ةالكالسیكیاللغات تخصص 

4Anthony Pryer , “James Cochran  Stevenson Runciman(1903-2000)”,in Elizabeth
Jeffreys(ed.)Byzantine Style, Religion and Civilization ;In Honor of Sir Steven Runciman
,(Cambridge University Press ,2006) ,p. XXXIX.
5Ibid., p. XL
6Ibid., p. XL
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في هذه المرحلة بدأ تأثیر والدته یظهر و ٧.وابن رئیس الوزراء اسكویثالروائي جورج اورویلأمثالمن 
.دراسة التاریخ  الوسیط على تیارهاخووقع ، و حذوها ویتوجه لدراسة التاریخیحذفأراد أنفي شخصه،

١٩٢١.٨عام كلیة ترنتي في الجامعة ذاتهاهذا التخصص في في منحة دراسیة حصل على ف

،بمثابة نقطة تحدید مرتكزات حیاته التالیة،١٩٢٥التي امتدت حتى عام ،وكانت الدراسة في ترنتي 
ومن جانب ومن بعده التاریخ البیزنطي.الكالسیكينانيمامه بالتاریخ الیو ترسخ اهتولاألفي المقام ف

مجموعة من العلماء والمثقفین هم في هذه المرحلة اتصل بومن بین من .بدأ یكتسب الصداقاتآخر
ن م، )بلومزبري(جماعة عرفوا بو ممارسة الفن أوالكتابة أوالتدریس إلغراضممن استوطنوا كمبردج 

الروائي دادي رینالدز و وعالم المسرح جون مایارد كنز عالم االقتصاد الروائیة فرجینیا وولف و بینهم  
تأثیرا في بریطانیا روجر األكثروالرسام والناقد والرسام كلف بیل وزوجته فانیسالیتن ستراتشي والناقد 

مجاالت مختلفة بین الروایة جدیدة فيواجتماعیة هؤالء بصدد تطویر مواقف نقدیة قد كان و .٩فراي
ذه هبأفكاررنسیمان تأثروقد تمثل ١٠.واالقتصادیةوالفن والسیاسة والدراسات االجتماعیة واألدب

ثم منوالسیما التاریخ البیزنطي و ،فهم التاریخفي في رغبته بالتحرر من التصورات التقلیدیة جماعةال
ي على تشهجمات لیتون ستراإن" :قائاللرنسیماننهتأبیفیشیر محرر التایمس في ، لحروب الصلیبیةا

، زو السابقةمحاوالت الغفي البریطانیة قد مثلت سابقة لرنسیمان في شكه المتزاید یةاإلمبراطور عظمة 
. ١١"لفن البیزنطيعنایته بابینما ساعده حماس روجر فراي وكلف بیل لتغذیة 

راث البریطانیین بهذا ترنسیمان قلة اكاستوقف قدفبالدراسات البیزنطیةاألمروعلى قدر تعلق 
شبه كان بعد أن تهویعنى بدراسیسبح ضد التیار ، أنبرایرصدیقه انتوني كما ذكر ، فأراد،الحقل
أنإذ.)١٧٩٢-١٧٢٣(كیبونالمؤرخ ادواردعلى ي الكثیرون بالالئمة في هذا اإلهمالنحوی.١٢مهمل

تصورات غیر یة الرومانیة وسقوطها)اإلمبراطور (اضمحالل شهیر الفي كتابهرسخ هذا المؤرخ قد
١٣.من بیزنطة وتاریخها وحضارتهاخلقت نفرة ایجابیة بشأن التاریخ البیزنطي،

7Nigel Clive, ”Obituary : Sir Steven Runciman “ The Guardian ,3 November 2000.
http://www.guardian.co.uk/news/2000/nov/03/guardianobituaries.books
8 Anon.”The Obituary of Sir Steven Runciman” The Times.
9 Ibid.
10 http://en.wikipedia.org/wiki/Bloomsbury_Group.
11 Anon. ”The Obituary of Sir Steven Runciman” The Times.
12Anthony Bryer,” James Cochran Stevenson…” ,p. XL .

كان رنسیمان من بین من استوقفھ موقف كیبون ،فكتب في شأن ذلك دراسة مستفیضة ،ناقش فیھا أسباب ھذا الموقف ١٣
ومظاھره

Steven Runciman,” Steven Runciman ,”Gibbon and Byzantium “Daedalus ,1976
,Vol.105 ,pp.103-110
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:عن ذلك قائلةالیوجلیكيانالیونانیة األصلةمؤرختحدثت الوقد 
یصیغ خطابه بلیغ ، لغوي وبأسلصاحب ولكونه،لتاریخ البیزنطيلاعمیقاكیبون مقتادوارد غّذى" 

عنایة محط) الرومانیة وسقوطها یةاإلمبراطور اضمحالل ( كتابه أصبح، آلة موسیقیة كأنه یعزف على 
تب كهوألن. البیزنطیةیةاإلمبراطور لوجهة نظر سلبیة تجاه أسسف،باالنكلیزیةینناطقمن الكل دارس 

١٤."ض الناسبعذبتج، على تقادم عهدهات ، لا زافان وجهة نظره هذه م،زةالُممیّ بمثل هذه اللغة

"روایة إالالتاریخ البیزنطي لیس إنانجیلكي كانت تقصد عبارة كیبون الشهیرة " إنومن الواضح 
ن الحكام  د متجّمع فاسبأنهم : للبیزنطییناألقسىوصفه أو١٥.مملة وواحدة من الضعف والتعاسة "

سویة، لون ، جمیعهمان والمتخنثین، والعسكر الخائف، وأالساقفة المتحاموالمنحطین، والخصیّ الجبناء
١٦.لبیزنطيهو التاریخ افي حد ذاته، . یامخز تأریخاوا َخلق

في متناول القارئ العام ،الدراسات البیزنطیةیضع بقوة حقل أن،برایرلوفقا،رنسیمانفقرر
وكان حجة الدراسات .أورباوالسیما لغات شرق ، اللغاتتسلحا بمقدرته المبكرة واالستثنائیة بمعرفةم

. فقرر ١٧بیوري مقیما في عزلة تكاد تكون مطبقة في كمبردجونجالمؤرخ آنذاكالبیزنطیة في بریطانیا 
١٨.فصده المؤرخ الكبیریقتحم عالم بیوري،أنالشاب الحیوي 

لقائه من وفاته،أشهرقبل بضعة ، في الیونانأجراهاةصحفیمقابلةآخرفي ویستذكر رنسیمان 
ولم یكن ، مشهوراً أستاذاً كان ، فقد عصیبا في مكتبه في جامعة كمبردجلقاءاً " كان ببیوري بقوله :األول

في العصور الوسطى أورباشرق تاریخ ادرس أنللوقت إضاعةواخبرني انه بحاجة للتعاطف معي،
یجید بأنهإیاهمغریا وأخرىفبادره مرة عزیمته ،من یفتر لك لم ذلكن ١٩.اللغات السالفیة"أجیدأندون 

أسبوعینبعد إلیهیعود أنبیوري بعدد من النصوص باللغة البلغاریة طالبا منه إلیهفدفع ،اللغة الروسیة
، على حد قولهأصبحفله بیوري جانبا من عنایته ،وأمالفنجح مسعى رنسیمان ٢٠.وقد قام بتحقیقها

14 Angiliki Laiou, ”Sir Steven Runciman :”A Man who Never Grow Tired “,  In Haris A.
Kalligas(ed.), New Griffon (Athens . A Gennadius Library Publication,2002).
15 Edward Gibbon, The History of the Decline and Fall of The of the Roman Empire , New
York: Fred de Fau &Co,1906) ,Vol.6,p.169.
16 Speros Vryonis, Jr. , “Sir Steven Runciman and the World of Byzantium “ .
http://www.greekworks.com/content/index.php/weblog/print/sir steven runciman and the
world of byzantium/
17 William Miller ,” John Bangell Bury “ ,EHR,  Vol. 43,  No. 169 (Jan., 1928), pp. 66-72.
18 Anon.,”The Obituary of Sir Steven Runciman” The Times .
19 Anon.The Last Interview with the Great Byzantologist Sir Steven Runciman ,The
Magazine of  Pemptousia http://www.impantokratoros.gr/B8BE43F5.en.aspx.
20 Anon. “Sir Steven Runciman “The Daily Telegraph.
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كان یقتنص نزهاته بعد ، أستاذهبیت إلىالقدوم عن رنسیمان دصُ وعندما٢١.والوحیدلاألو طالبه –
لقد وفي شأن ذلك یقول "اعتدت مرافقته حامال دفتر مالحظات،،الظهر لكي یستوقفه ویستدر منه علمه

كان ألنهواألبحاثالنصوص إلىولم یكن بحاجة للرجوع كان یمتلك معلومات ضخمة وعقل فطن،
٢٢.ف ما هو الجواب"یعر 

:بقولهاألولفي مقدمة كتابه ألستاذهوقد عبر رنسیمان عن دینه 
عن دیني للمساعدة الشخصیة للراحل األستاذ بیوري الذي وضع أقدامي على هذا الطریق أعلنأنأرید"

٢٣.فیه"ىاألولورعى خطاي 

س هذا لسفر وانعكالحبهفكان الذي ترسخ في شخصیة رنسیمان في هذه المرحلةخر المظهر اآلأما
حد انه إلىوقد بلغ ولعه بالسفر مبلغا كبیرا .اإلنسانیةبتنوع التجربة وٕایمانهالحب على فهمه للتاریخ 

٢٤.المسافر : مذكرات جزئیة )أبجدیةعنوان ( ١٩٩١عام لمذكراته الشخصیة التي نشرهاأعطى

في رحلة حول العالم لالستجمام من ١٩٢٤ر عام حیث ساف، سفراته في هذه المرحلةأولىوكانت 
أجملأنإال٢٥.األخیرإمبراطورهاوذكر انه لعب كثنائي بیانو مع مرض ذات الرئة بلغ فیها الصین،

إحدىمستقال ،قلیلة من عزل السلطان العثمانيأسابیعذكریات رحلته كانت عندما زار اسطنبول بعد 
مع المدینة التي شغل بدراستها طوال حیاته األولوعن احتكاكه .بواخر الشحن التي كان یملكها جده

:انتوني برایریقول المؤرخ
، بیم نوهو على متن سفینة جده ص، األفقعند خط ىاألوللرنسیمان للمرة اسطنبول ت" الح
نیسان وذلك في، الدخان المتصاعد من معامل یدیكولي باتجاه منارات ایا صوفیا لناظریه حیث بدا
لقد كانت الجمال تتهادى على جسر غالطة وكانت النساء المنقبات یتجولن في شارع دي بیرا .١٩٢٤
٢٦" .سیوس ما تزال شاخصةثیودأسواروكانت الكبیر

21 Anon.,The last Interview With Sir Steven Runciman.
22 Ibid. ,p 1 .
23 Steve Runciman .The Emperor Romanus Lecapenus and his Reign, (Cambridge ,
Cambridge University Press,1995) ,p.6.
24 Sir Steven Runciman , The Alphabet Traveler : Partial Memories ,(London , Thames &
Hudson,1991).

لمرتبطة بھا خالل رحالتھ المتواصلة وقد اختار رنسیمان أن یعمل مسرد ھجائي للتعریف باألماكن زارھا والحوادث ا
والمدیدة                     

25 Anon. “Sir Steven Runciman “The Daily Telegraph.
26 Anthony Bryer,” Obituary :The Hon. Sir Steven Runciman C. H., Litt.D., LL.D., F.B.A.
(1903-2000) “.Anatolian Studies , Vol. 50, (2000), pp. v-vi .
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یكرس حیاته أن–بعد تخرجه من ترنتي في العام التالي-قراره إلىافتتان رنسیمان باسطنبول أدى
في رسالته ببیوري واتخذه مشرفا لههصلتطدو أن، فكان نطي والكنیسة االرثذوكسیةخ البیز لدراسة التاری

وحصل رومانوس لیكابینوس وعصره).اإلمبراطورتحت عنوان ( ١٩٢٩عام للدكتوراه التي نشرها
، ریادة رنسیمان في عمله هذاعلى مراجعو الكتاب أكد قد و .١٩٢٧عامبموجبها على زمالة في كلیته

وهي أالالبریطانیین للدراسات البیزنطیة ، إهمالأة بریطانیة كانت تعاني بدورها من وطاحثة بفسجلت
فجاء السید ه احد ،نیسأل عالاألنقاضالتاریخ البیزنطي رازحا تحت ُترك لقد"قائلة:، جورجینا بكلر 

عرض باالنكلیزیة عن ولأقدم بأنهوقیمة انجاز رنسیمان ٢٧.رنسیمان لیكون احد العرابین لهذا التاریخ "
القرن العاشر المیالدي مكمال بذلك جهود مشرفه بیوري الذي توقف عند القرن التاریخ  البیزنطي في 

عمقا بین األكثر. وقد عد الكتاب الدراسة تفوقه في االستعانة بالمصادر السالفیة .عالوة على٢٨السابق
٢٩.أعماله المختلفة

تناول رنسیمان للحیاة الیومیة ومظاهر الحضارة :بینهامسائلجملة ؤالء وكان ابرز ما لفت انتباه ه
أحاط، إذ یة البلغاریة اإلمبراطور البیزنطي باإلمبراطورمعالجة رنسیمان المتفوقة لعالقة البیزنطیة و 

ولعل تنبیه٣٠.دراسات عنهإلىالفتة للنظر بموضوع تفتقر اللغة االنكلیزیة بصورة - برأیهم–رنسیمان 
) كتاب ١٩٣٠العام التالي (هذین الموضوعین هو ما حفز رنسیمان لیقدم في أهمیةإلىالنقاد 

، وهو ١٩٣٣عام )الحضارة البیزنطیةـ(عنونه بآخربكتاب هاتبعو ٣١،)األولىیة البلغاریةاإلمبراطور (
هتم االعتراف بوبهذه الكتب الثالثة المبكرة ٣٢.طبعه عشرات المراتویعادصبح كتابا شعبیا سیكتاب

. ٣٣في بریطانیارائدا في الدراسات البیزنطیة 
فكان وفقا ،وسعة افقهغزارة علمهو بشخصیتهإعجابهمفي مجال التدریس فقد سجل طلبته أما

من سیكون له دور سیاسي المع ومن بینهم دلیال وصدیقا ناصحا ومحببا لطلبته ،، لمحرر التایمس 

27 Georgina Buckler ,”Review of Steven Runciman ,The Emperor Romanus”, The Classical
Review, Vol. 43, No. 5 (Nov., 1929), p. 186.
28 Miller , “ J.B. Bury” ,p.70-72 .

لمیالدي في سلسلة من الكتب كان بیوري قد كتب عدة مؤلفات استعرض فیھ التاریخ البیزنطي وتوقف عند  القرن التاسع ا
من بینھا كتابھ  تاریخ االمبراطوریة الرومانیة الشرقیة

29 Bryer, “James Cochran  Stevenson Runciman(1903-2000)”p. XLII .
30 Buckler ,”Review…” ,p. ; A. E. R. Boak ,” Review of Steven Runciman, The Emperor
Romanus” . The Classical Journal, Vol. 25, No. 5 (Feb., 1930), pp. 399.
31 Sir Steven Runciman , The First Bulgarian Empire, Cambridge , Cambridge University
Press,1930).
32 Sir Steven Runciman , The Byzantine Civilization ,(Cambridge , Cambridge University
Press ,1933).
33 Vryonis, Jr. , “Sir Steven Runciman…” p.1.
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حتى من طلبة البكالوریوستحت إشرافه المتخرجین عدد وقد بلغ .ل انانغي بوركیس ونویمن امثال 
المختص البارز وهو أالاشرف على طالب واحد للدكتوراه و ٣٤.طالباوعشرین أربعةمغادرته كمبردج 

اإلشراف"كان رنسیمان نبیال بما یكفي لیوافق على :سجل قائالالذي بالتاریخ البیزنطي دونالد نیكول 
.یعنى كثیرا به–باعترافه –وفي موضوع لم یكن،كمبردجوهو یعد العدة لمغادرة ، ي للدكتوراه على رسالت

وقد واصل رنسیمان خالل السنوات ٣٥".االثنیوم في لندنناديمكتبة تتم في اإلشرافوقد كانت جلسات 
العطل التي كان منفأفاد، هوایاته في السفرضمن الهیئة التدریسیة في كلیة ترنتيأمضاهاالعشر التي 

عاود و ٣٦.األقدامتجول في اغلب مدنها على و ١٩٢٩في عام ر الیونانفزا،یحصل علیها لزیارة العالم
ثالثةاسطنبولیارة مدینته االثیرة ومنها زار مصر وفلسطین وسوریا ، ثم عاد لز ثانیة زیارة اسطنبول ،

. ٣٧وتنقل في االناضول وسوریا وفلسطین١٩٣٤عام 
حفزه لالستماع كبیر بإرثإلیهقد عادت ،١٩٣٧وكما سبق القول ، فان وفاة جده الثري عام 

فقرر ٣٨یصبح مؤرخا،أنأرادإذاكمبردجةغادر مبنصحه لنصیحة المؤرخ البارز جورج تریفلیان الذي 
مرة بالد الیونانإلىفقادته قدماه .والتفرغ للسفر والكتابةسیة في ترنتي،یدر تالالهیئة التخلي عن عضویة 

ثم تعقب ي ،اإلمبراطور خنادق القصر إلىیا صوفیا ونزل آالقسطنطینیة، فتسلق ساللم إلىومنها أخرى
التي وقعت مستكشفا تكتیكات معركة دورلیومفي تركیا،ىاألولخط سیر الحملة الصلیبیة األقدامعلى 

. ٤٠بیل وفاته ق، ثم حظي بمقابلة اتاتورك٣٩بین  جنودها وسالجقة الروم
رتب له تلمیذه واختص بتاریخها، فهاأحبالبالد التي إلىثم اندلعت الحرب العالمیة الثانیة ، فقادته 

١٩٣٩في عام ملحق صحفي في صوفیا وظیفة والموظف البارز بوزارة الخارجیة، السابق كي بوركیس 
٤١.واألفالمرقیبا للمطبوعات ومن بعدها القدس، في العام التاليالقاهرةإلىهان،وانتقل م

الفن والتاریخ البیزنطي أستاذعرض علیه الرئیس التركي عصمت اینونو منصب ١٩٤٢وفي عام 
وكانت اسطنبول الجامعة الوحیدة التي ١٩٤٥.٤٢في جامعة اسطنبول فشغل هذا المنصب حتى عام 

34 Bryer “James Cochran  Stevenson Runciman…”, p. XXXIX .
35 Donald M. Nicol, “ Sir Steven Runciman :A few Words of Eulogy” ,In Haris A. Kalligas
(ed.) New Griffon,(Athens ,A Gennadius Library Publication,2002)
36 Bryer ,” Sir James Cochran Stevenson Runciman …“p.XLII.
37Bryer, “Obituary :The Hon. Sir Steven Runciman…”,p. V.
38 Bryer ,” Sir James Cochran Stevenson Runciman… “p. XL.

حیث خلف تریفلیان بیوري في كرسي ١٩٢٧كان ذلك في أمسیة االحتفال بنیل رنسیمان عضویة كلیة ترنتي في عام 
األستاذیة أثر وفاة األخیر  

39 Bryer, ‘Obituary: The Hon. Sir Steven Runciman…” p.V.
40 Ibid., p.VI .
41 Philip Mansel,”Sir Steven Runciman : Obituary “The Independent, Nov 2, 2000.
http://homepage.mac.com/paulstephenson/madison/byzantium/notes/runcimanobit.html
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، غذى فیهم حب واألصدقاءالطالبمجموعة متنوعة من فیها وكان لدیه ٤٣.األستاذیةشغل فیها كرسي 
فرصة للتخطیط لكتابه عن الحروب الصلیبیة الذي وكان وجوده في اسطنبول .التاریخ والفن البیزنطي

.٤٤،وناقشه مع الجنرال ویفل في دمشققبل ذلك بسنواتالقدسبدا التفكیر في كتابته عندما كان في
یعبر آخروالتحق بمنصب األكادیمين منصبه الحرب بالنهایة تخلى رنسیمان عآذنتأنوبعد 

شغله الذي في أثینا المجلس الثقافي البریطاني وهو منصب مدیر، أالللدراسات البیزنطیة ن حبهعفیه 
وفي هذا الشأن یسجل .ثیناأوجوده في أثناءوقد شعر رنسیمان بسعادة غامرة ١٩٤٧.٤٥حتى عام

األروعمناخ في العالم والبلد هي أفضلثینا جمیلة للغایة ، المناخ أ"الحیاة في: ألخیهفي رسالة بعثها 
، االكروبولیس:نظیر لهاالشاهد والناس مع كل عیوبهم عطوفون للغایة ،وعندي شقة لطیفة تطل على م

٤٦"؟أكثریریده المرء أنجزر البیلوبنیز ، فما الذي یمكن ، البحر

فیذكر یما العاملین معه في المجلس،سوالالیونانیین ،ب محبة اكتساوبالمقابل فقد نجح رنسیمان في
كما سجلت - لیصبح " ٤٧.على العالم االنكلیزي والرجل الجنتلماناألنموذجاحدهم بان رنسیمان كان 

امرادفلدیهم اسمه ویتحول أنفسهم،من یزرع محبة التاریخ البیزنطي في نفوس الیونانیین - انجیلكي
٤٨.لبیزنطة

یبقى ملتزما لفترة طویلة بعمل ثابت وبمهام أنصبرا رنسیمان لم یستطع –بالرغم من ذلك –ن لك
االمتعاض من المجلس وقرر التخلي فأصابه،ثقافیةاألساسرسمیة محددة حتى لو كانت في جانبها 

وصف یأنهو وأحب، صف كما وُ ، لیعیش عقوده الخمسة التالیة ٤٩،بریطانیاإلىعن منصبه والعودة 
تتمثل في محاور توزعت حیاته و ٥٠ب.جنإلىیعیش هو والتاریخ جنبا مستقالامتفرغاعالم،دائما 

.ة التاریخباكتاالهم لرحالت وبناء الصداقات والمحاضرات العامة وشغل المناصب الشرفیة و با
قل بین كان رحالة من طراز رفیع تنبأنهبرحالته حول العالم یمكن القول األمروعلى قد تعلق 

لوس الشرق و أقصىفي والفلیبین وسیامها، بین الصین وفیتنامیمشارق الدنیا ومغاربها وشمالها وجنوب
وٕافریقیاامریكا الجنوبیة إلىشماال والقوقازوروسیااالسكا كندا و الوالیات المتحدة غربا و انجلس في 

42 Bryer ,” Sir James Cochran Stevenson Runciman”.p.XLI
43 Bryer, “Obituary :The Hon. Sir Steven Runciman…”,p. V.
44 Constable  ,” Steven Runciman…” ,p.97.
45Clive, ”Obituary : Sir Steven Runciman “ The Guardian.
46 Anthony Bryer ,” Steven Runciman Proem” New Griffon, : In Haris A. Kalligas (ed.)(
Athens, Gennadius Library, 2002).
47 Ibid.
48 Laiou,” Steven Runciman…” p.2.
49 Bryer, “Obituary :The Hon. Sir Steven Runciman…”,p. VI .
50 James Owen, ”A meeting With Sir Steven Runciman “,The Spectator ,August 15,1998
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التي من الذكریات الثریة والممتعة وقد احتفظ من رحالته هذه بالكثیر ٥١.جنوبافیجي جزر واسترالیا و 
وبقیت .تهمعاملأیضاوٕانمافحسب،طبقات المجتمع العلیاصعید على نبعت من صداقات وطیدة لیس 

والفصول الدراسیة التي كان یلقیها وتلون محاضراته العامة ، هذه الذكریات تثیر متعة واندهاش مستمعیه 
وفي هذا الشأن تقول المؤرخة .یلذ سماعهجدا امحببمحاضرابنظر مستمعیه فأصبح، عبر العالم 

:انجلیكي
وهلة أولیبهر من یقابله من اً ونمط حیاته غیر التقلیدي تماما جعل منه شخص،شخصیتهإن" 

قدر لنا هأن،أنساهانالمناسبات التي لإحدىفي ،یتحدث معه . واستذكر مرةامرئأي،ویثیر اهتمام 
الجامعات االمیركیة ... الطلبة الذین حضروا المحاضرات كلهم طالب إلحدىنكون معا في زیارةإن

فخلب القلیل من المعرفة عن التاریخ البیزنطي،إاللكن لیس لدیهم أذكیاءمرحلة البكالوریوس شباب 
حول كرسیه وتعلقت عیونهم وحواسهم بكل كلمة قالها جلسوا القرفصاءاذكر كیف لبهم رنسیمان.

تأسر أنمن الصعوبة إنویقینا بیزنطة وعن البلقان وعن التاریخ ،ل قصة یذكرها عنلك،مستمتعین 
٥٢.اهتمام جمهورا كهذا وان تتحدث عن هذه الموضوعات"

وهو یلقي فصوال دراسیة في جامعات كان رنسیمان محاضرا من طراز رفیع تعلق به مستمعوه،لقد
اآلدابوترك في نفس طلبة كلیة ، س فیها في الخمسیناتدرّ بغداد التي جامعةبالغة التنوع من بینها 

تلك المحاضرات التي ترجمها ٥٣،البیزنطیةالحضارةوهو یحاضر عن تاریخ ، نسىیالأثراً والعلوم 
في القاهرة وبیروت وفي بیشاور في كذلكودّرس رنسیمان٥٤.صدیقه المؤرخ صالح احمد العلي

اوكسفورد وسانت اندروز التي ألقاها فتوزعت بینةریاذكتمحاضرات الالسالسل أما٥٥باكستان.
والتي رقنها بنفسه ،المحاضرات تلكعددوقد بلغ٥٦.وكمبردج وبلفاست وهارفارد ولوس انجلس وسواها

العلمیة الرفیعة فاختیر لرنسیمان بمكانتهاألكادیميوقد اقر العالم محاضرة. ٢٤٢الكاتبة اآللةعلى 
حصل على مناصب في العام التالي ، كمااونصب فارس١٩٥٧البریطانیة عام ة األكادیمیعضوا في

لآلثارورئیس المعهد البریطاني ) ١٩٦٧- ١٩٥١(شرفیة متعددة مثل رئیس الرابطة الهیلینیة االنكلیزیة 

51 Giles Constable ,”Sir Steven Runciman  7 July 1903-2 November 2000“,Proceeding of the
American Philosophical Society ,Vol. 147, No.1 ( March 2003),pp.99- 100.; Anon. “Sir
Steven Runciman “The Daily Telegraph.
52 Liou ,’Steven Runciman “,p.3
53 Mansel ,”Sir Steven Runciman : Obituary” .

.
ناصر عبد الرزاق المال جاسم ،المؤرخ األستاذ الدكتور صالح احمد العلي ( بیروت،مركز دراسات الوحدة٥٤ العربیة

٦٢) ص٢٠١١،
55Constable,” Steven Runciman…” ,p.99.
56 Ibid., p.99.
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عالوة على تولیه الوصایة على ٥٧، ٢٠٠٠رئیس حتى وفاته عام لونائبا ل)١٩٧٥-١٩٦٠(أنقرةفي 
ونائب رئیس مستشار متحف فیكتوریا والبرت،منصب و ،١٩٦٧- ١٩٦٠اني بین عامي المتحف البریط

سبع درجات دكتوراه نال وبالمقابل فقد .وغیر ذلك من المناصب الشرفیة،٢٠٠٠- ١٩٧٤مكتبة لندن 
وكانت آخر مآثره هو تبرعه بمبلغ الجائزة المالیة التي ٥٨.فخریة من جامعات متعددة في بریطانیا والعالم

الف دوالر لغرض بناء ارشیف خاص لمكتبة جبل أثوس ١٢٥ه ایاها مؤسسة اوناسیس ومقدارها منحت
من لندن ٢٠٠٠في تموز عام طائرة هلیوكوبتر . وقد استقل ،ذلك الموقع ألدیني المقدسفي الیونان

فحة صولم تكد تمضي اشهر قلیلة حتى قدر ل،بریطانیاإلىنفسه م وعاد في الیو ،لیحضر حفل االفتتاح
ل كم یبقى السؤالكن ، نفسهفي الثاني من تشرین الثاني في العامالمدیدة أن تطوى لالبد، وذلك حیاته 

كتبه لألبد ؟؟؟ ئفحاستمضي من السنین لكي تطوى ص
مؤلفات رنسیمان 

واألكادیمي، فأنه كان حریصا على قد عاش حیاة حافلة على المستوى االجتماعيرنسیمان كانإذا
عودته من الیونان اثر نشر ، كتبه الثالثة المشار الیها سابقابعدف،كتابةللفیهاتفرغیااوقاتلنفسه یجد 
وهو أول اسهاماته في حقل سیختص به وهو ) عن (المانویة في العصور الوسطىهكتاب١٩٤٧عام 

ةعزلأخلد الى الف)یةتاریخ الحروب الصلیب(أألشهرالشروع بانجاز عمله أخیراقرر التاریخ الدیني. ثم 
شحنات الكتب رتب تدفق و .أسرتهوالتي كانت تملكها ،في الشمال الغربي من اسكتلنداایك في جزیرة 

١٩٥٣يدین التالیین عاموالمجل١٩٥١عام األولفاصدر مجلده وشرع بالكتابة...من لندنإلیه
.على التوالي١٩٥٤و

١٩٥٥عام ، فصدر له نشرالعن یتوقفلم ه هذا الكتاب على الرغم من النجاح الكبیر الذي حصدو 
بابویة والكنائس بین الالدینياالنشقاق ،كما یذكر العنوان الجانبي للكتاب)ویتناول شرقيالاالنشقاق (كتابه

وفیه ١٩٥٨عام )الصالة الصقلیة(كتاب اتبعه بو ٥٩.الشرقیة في القرنین الحادي عشر والثاني عشر
المذبحة التي ارتكبها منطلقا من في البحر المتوسط في القرن الثالث عشر،األوضاعتحدث فیه عن 

أما٦٠.صفوف المحتلین الفرنسیین بعد ترتیلهم للصالة في یوم عید الفصحفي ١٢٨٢عام الصقلیون 
. نفسهلىإاألثیرةوعد من الكتب ،١٩٦٥عام ىاألولفقد نشر للمرة ١٤٥٣سقوط القسطنطینیة كتابه 

57.Bryer ,” Sir James Cochran Stevenson Runciman “,p14.
58 David Abulafia,  “Sir Steven Runciman (1903-2000): A Memoir “,Mediterranean
Studies 9 (2000),p.1.

59 Steven Runciman , The Eastern Schism ,(Cambridge ,Cambridge university Press,1955).
60 Steven Rnciman ,The Sicilian Vespers, ,(Cambridge ,Cambridge university Press,1958).
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بیزنطیین م رنسیمان شهادة منصفة بحق الغزاة العثمانیین عندما یقارن بین ما قاموا به تجاه الیقدفیه و 
الحملة التي حملت شعار إبانیحیین المسإخوانهمین وما قام به االیطالیون من مذابح ونهب بحق بو 

ةالقسطنطینیھم كان بمقدور رنسیمان أن یغفر للعثمانیین احتالل،ویعلق برایر قائال١٢٠٤عام الصلیب

أصدرهفي كتابه هذا والكتاب الذي و ٦١.لكنھ لم  یجد جریمة اعظم من جریمة احتالل الصلیبیین للمدینة
ذوكسیة ) یتحدث رنسیمان عن تواصل الكنیسة االرثاألسرالكنیسة العظیمة في (بعده مباشرة والمعنون

وكال العملین ٦٢.الذي تمیز به المسلمونلیدلل على التسامح الدیني،في اسطنبول تحت الحكم العثماني
تعلقه بالكنیسة الشرقیة التي فضلها كثیرا على الكنائس تعبیر عن و ، امتداد لعنایته بالتاریخ الدیني

وسیتواصل رنسیمان في تناول هذا ٦٣.لجوهر الدینإخالصاعمقروحیة وأأكثرالغربیة ، حیث عدها 
والحق ،)لكنائس االرثذوكسیة والدولة العلمانیةا(كتابه ١٩٧٢م عافي نشر في كتاباته الالحقة،فع و الموض
.كتابا بعنوان (الثیوقراطیة البیزنطیة)١٩٧٧ام به ع

فنشر األخیرةفغطت كتاباته عنه سنیه ، وتاریخها شغله الشغلاحضارتها وفنونهفي وبقیت بیزنطة
وذلك عام )وحضارة بیزنطةأسلوب(اب ، واتبعه بكت)المتأخرةالنهضة البیزنطیة (كتابه ١٩٧٠عام 

اسمه على احد وأطلقتوهي المدینة البیزنطیة التي كرمته ١٩٨٠مدینة مسترا وكتاب عن، ١٩٧٥
عالوة على .١٩٩١٦٥) عامالمسافرأبجدیةبعنوان (الرحالت أدبوختم كتبه بكتاب في ٦٤.شوارعها
.راسخةي تتناول اهتماماته الالعلمیة ومئات المقاالت والتعلیقات التاألبحاثعشرات 

تاریخ الحروب الصلیبیة
بالرغم من ارتباط رنسیمان بالتاریخ البیزنطي ارتباطا لم ینفصم یوما وتواصله في الكتابة عنه 

تطوال حیاته، وبالرغم من أن مؤلفاته في هذا الحقل قد تواصل طبعها عشرات الطبعات وحصد
إال أن شهرته الحقیقیة بقیت مرتبطة ٦٦،)عریقة (مطبعة جامعة كمبردجشر الاألرباح الطائلة لدار الن

بكتابه (تاریخ الحروب الصلیبیة)،وهو كتابه الوحید في حقل التاریخ الصلیبي، فنادرا ما یذكر هذا المؤرخ 
ذكر الحروب الصلیبیة طوال نصف القرن الماضي إال ه هذا، وال تكاد تُ إال ویقفز إلى األذهان كتابُ 

61 Bryer  ,” Sir James Cochran Stevenson Runciman “,p14.

62 Laiou , “Steven Runciman…”,p.3
63 Anon.”The Last Interview with the Great Byzantologist Sir Steven Runciman” .
64 Anon. “Sir Steven Runciman “The Daily Telegraph.
65 Elizabeth Jeffreys  ,Byzantine Style ,Religion and Civilazation ;In Honor of Sir Steven
Runciman (Cambridge ,Cambridge University Press ,2006),pXX-XXVIII .

حیث تشتمل تلك الصفحات على فھرس كامل بمؤلفات رنسیمان
66 Anthony Bryer, “Sir Steven Runciman :The Spider ,the Owl and the Historian”, History
Today ,May 2001.
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ال بل ،رنسیمان موقعا متفردا بین صدارة مؤرخیها، فما هو سبب هذه الشهرة التي أربكتواحتل
أسخطت أحیانا المختصین بالدراسات الصلیبیة أنفسهم قبل سواهم ؟  

لإلجابة عن هذا التساؤل البد لنا من معرفة حقیقة إن البریطانیین لم یعنوا بالحروب الصلیبیة 
لمان ولم ینتجوا عنها إال القلیل من الدراسات مقارنة بما أنتجه هؤالء. ویكفي أن عنایة الفرنسیین وأأل

نذكر بان من كتب مدخل (الحروب الصلیبیة) في الموسوعة البریطانیة في النصف األول من القرن 
العشرین كان السیر ارنست باركر المختص بالتاریخ الحدیث وبالنظریة السیاسیة، بما یؤشر غیاب 

عالوة على إن صاحب أول دراسة رائدة لتاریخ الحروب في القرن العشرین ٦٧یین بهذا الحقل حینها.المعن
هجر هذا التخصص دون 7١٩٠ولیم ستیفنسن والمتمثلة بكتابه (الصلیبیون في الشرق)المنشور عام

.١٩٥١لیبقى المیدان شبه مقفر حتى نشر رنسیمان المجلد األول من كتابه عام ٦٨رجعة،
د قوبل كتاب رنسیمان باهتمام بالغ ، وكتبت بشأنه العدید من المراجعات النقدیة، بأقالم كبار لق

كل من المختصین في الحروب الصلیبیة في عصره، ففي بریطانیا تصدى لمناقشة الكتاب إبان صدوره 
لبیزنطیات وجان هسي المختصة با،٦٩الوحید بالدراسات الصلیبیة حینهااألكادیميریموند سمیل المختص 

في مدرسة واألدنىاألوسطكرسي تاریخ الشرق آنذاكوكذلك المستشرق برنارد لویس الذي كان یشغل 
. وفي والمستشرق باري من الجمعیة االسیویة الملكیة،في جامعة لندنواإلفریقیةالدراسات الشرقیة 
م من بین ابرز من كتب عن وه،اوكست كراي ومارشال بلدوین وهاري هازاردراجعه الوالیات المتحدة 

وحقق ترجمة األولىالذي كتب عن الحملة الصلیبیة األول؛الحروب الصلیبیة في الوالیات المتحدة
التي شدد األطروحةلولیم الصوري، والثاني صاحب )التي تمت ما وراء البحراألعمالتاریخ (كتاب

تحریر الكتاب اوین وهازارد هما من تقاسموبلدعن ریموند الثالث كونت طرابلس.أهمیتهاالكثیرون على 

67 Peter W. Edbury , British Historiography on the Crusades and Military Orders : From
Barker and Smail to the Contemporary Historians, Cardiff ,Cardiff Historical Papers ,2007)
,p. 1 .
68 Ibid., p.1; W.B. Stevenson, The Crusaders in The East ,(Edinburgh , Edinburgh University
Press,1907), p. IV.

یسجل ولیم ستیفنسن دینھ للمستشرق ولیم میور الذي وجھھ للكتابة في تاریخ الحروب الصلیبیة من منظور الشرق المسلم 
اإلسالمي وتولى التدریس في جامعة ادنبرة ،ولم یذكر لھ من نشریات عن الحروب ،وقد تخصص ستیفنسن  في التاریخ 

الصلیبیة خال كتابھ (الصلیبیون في الشرق).
، ص                                                ٣،ج٥) ،ط٢٠٠٦،نجیب العقیقي ، المستشرقون،( القاھرة ،دار المعارف ،

.
69 Edbury ,British Historiography…,p.1 .

التيالعسكریةاألسالیب"كان سمیل قد نال درجة الدكتوراه في التاریخ الصلیبي من جامعة كمبردج برسالة بعنوان 
ب الصلیبیة) الذي ،واشتھر بكتابھ (الحرو١٩٤٧" وذلك عام١١٩٢- ١٠٩٧بالد الشام الالتینیة فيالدویالتاستخدمتھا
.١٩٥٦نشر عام 
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األمیركیة للعصور الوسطى، األكادیمیةعلیه اإلشرافالحروب الصلیبیة الذي تولت تاریخ الشامل عن 
والذي طبع برعایة جامعة بنسلفانیا أوال ومن بعدها جامعة ویسكنسن، واستغرق نشره أكثر من ثالثة 

ي مناقشة طروحات رنسیمان كذلك المؤرخ المصري . وقد أمعن ف٧٠عقود،في ستة مجلدات ضخمة
ن خالل ممن الحروب الصلیبیة ،المتأخرةالعالمي عزیز سولایر عطیة،الذي تخصص في دراسة المراحل 

و(الحروب الصلیبیة في أواخر ١٩٣٦المبكرین باللغة االنكلیزیة (الحملة الصلیبیة على نیقیة) عام عملیه 
جامعة یوتا في حق في أواخر الخمسینات بالهیئة التدریسیة في. والت١٩٣٨العصور الوسطى)عام 

دون جمع من المختصین االمیركان بالحروب - عطیة المصري كان إنوالمثیر .الوالیات المتحدة
من تصدى لكتابة المراجعات النقدیة لكتاب رنسیمان(وفقا ألجزائه الثالثة) ضمن الدوریة -الصلیبیة

، والتي تصدر عن األكادیمیة األمیركیة للعصور الوسطى المار Speculumاألهم في التاریخ الوسیط 
ذكرها . 

المؤلف و ب تالكاالعمل المؤرخ ریتشارد نیوهل من جامعة هارفارد و ومن غیر المختصین استوقف 
. ریكسروث كینیث والكاتب واالدیب االمیركياالمیركي هارولد المب صاحب كتاب(شعلة اإلسالم)

ناقشه مؤرخان بارزان اختصا بدراسة الحروب الصلیبیة هما جان ریشار صاحب كتاب وفي فرنسا
(مملكة بیت المقدس) وكلود كاهن المستشرق والمؤرخ المعروف الذي بدأ حیاته االكادیمیة مختصا 
بتاریخ الحروب الصلیبیة في اطروحته الشهیرة (سوریا الشمالیة في عصر الحروب الصلیبیة) والتي 

.وسیتم تناولها هذه المناقشات بقدر من التفصیل ألنها تعكس طبیعة تلقي أولئك ١٩٤٠م نشرت عا
ومحاور النقاش الذي أثاره عند نشره للمرة أألولى ، ثم سننتقل الحقا إلى رصد تلقي ،ن للكتابیالمختص

ة المكانة للكتاب،وتطور مناقشة مفاهیمه وأحكامه ، لمعرفصلیبیةالمؤرخي الحروب الجیل التالي من 
التي یحتلها كتاب رنسیمان أالن، وما الذي تبقى منه بعد توالي العقود وتداعي المختصین.        

لقد رحب من تولى مراجعة المجلد األول للكتاب باقتحام رنسیمان لحقل الحروب الصلیبیة في 
یل بان موضوع الحروب الصلیبیة بریطانیا، فسجلوا أوال تخلف الدراسات الصلیبیة في بریطانیا، فذكر سم

قد بقي لقرون حكرا على الفرنسیین واأللمان، فهم من نشر النصوص األولیة وهم من كتب الدراسات 
ویلوح من طرف آخر المستشرق برنارد لویس معلقا: إن ٧١الدقیقة وهم أیضا من وضع الدراسات العامة.

ضخما عن الحروب الصلیبیة هو كتاب رینیه تجربة الوجود الفرنسي على ارض سوریا قد أنتجت كتابا

70 Hans Eberhard Mayer, “America and the Crusades” Proceedings of the American
Philosophical Society Vol. 125, No. 1 (Feb. 16, 1981), pp. 38-45.

متحدةالستعراض أولیات ومراحل تطور الكتابة التاریخیة عن الحروب الصلیبیة في الوالیات ال
71 R.C. Smail ,”Review of Steven Runciman , A History of the Crusade ,Vol. I ” EHR,
Vol.68, No.266 (Jan.1953),p.85.
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،بینما لم یثر االنتداب البریطاني على ارض فلسطین الباحثین االنكلیز ١٩٣٦كروسیه الذي نشر عام 
ویعزز، على الجانب أآلخر من االطلسي، هارولد المب هذا القول، مشددا على ٧٢لیقدموا كتابا مماثال.

ج أعمال عن الحروب الصلیبیة تضارع ما أنجزه الفرنسیون تخلف البریطانیین واالمیركان عن إنتا
وكذلك یسجل عزیز سولایر عطیة بان االنكلیز قد تخلفوا كثیرا عن غیرهم في حقل ٧٣وأخرهم كروسیه.

الحروب الصلیبیة، وٕان وعي ستیفن رنسیمان عالم البیزنطیات الشهیر بذلك دفعه لتكریس نفسه لهذه 
.٧٤فراغ في األدبیات االنكلیزیة"المهمة الجبارة في سد هذا ال

لكن أكان مجرد تألیف كتاب جدید عن الحروب الصلیبیة هو الذي اكسب كتاب رنسیمان مكانته أم 
من كبار - كما ذكرنا-إن للكتاب مزایا أخرى ؟ ومن جانب آخر ما ألذي دفع هؤالء النقاد، واغلبهم

ي، للتنبؤ بأنه سیبقى ألمد طویل قادم ،بوصفه المختصین بتاریخ الحروب الصلیبیة في العالم الغرب
أو التاریخ المعیاري للحروب ٧٥أفضل مسح علمي للموضوع باللغة االنكلیزیة من قبل مؤلف فرد،

وما ألذي دفع المؤرخ  االمیركي اوكست كراي ، وهو یراجع الجزء األول منه للقول: ٧٦؟الصلیبیة.
لالنجاز الذي یمثله هذا العمل،وٕاذا قدر للمجلدات التالیة أن تكون "نؤكد دیننا العمیق للمزایا الرفیعة جدا 

وٕانمابنفس معیار المجلد األول فالنتیجة لن تكون فقط أفضل نص شامل ینجزه فرد في هذا المیدان ، 
.٧٧سیبقى عمال سامقا بحق وفقا لكل المعاییر "

في الوالیات األخیرةاللمسات وبعضهم من وضع،كیف یتـأتى لهؤالء أن یطلقوا هذه األحكام
الستكمال مخطط كتاب (تاریخ الحروب الصلیبیة) وساهم مساهمة جوهریة في انجازه، وفي المتحدة
ینسخ كل ما كتب قبله في هذا الحقل . لقد كان رنسیمان أول من لفت األنظار إلى المقارنة أننیتهم 

بین عمله والمشروع  المرتقب، حیث قال:
ت الكاتبة األمیركیة ، غیر من غیر المعقول أن ینافس مؤرخ انجلیزي واحد حشدا من أألال" ربما یكون 

انه لیست ثمة منافسة ؛ مع العلم بأنه لیس في استطاعة مؤرخ واحد أن یباري مجموعة من المختصین، 

72 Bernard Lewis ,”Review of Steven Runciman , A History of the Crusade Vol. I” BSOAS,
Vol.15, 1953, p 397-398.
73 Harold Lamb, ”Review of Steven Runciman , A History of the Crusade Vol. I ”Middle
Eastern Journal, Vol. 5,   ( Autumn 1951),p.513.
74 Aziz S. Atya , ”Review of Steven Runciman , A History of the Crusade Vol. I ”Speculum,
Vol. 27, No. 3 (Jul., 1952),  p. 422 .
75 Smail,” Review…”, p.85.
76 Lewis ,”Review…” ,p.398 .
77 A.C. Krey , ,”Review of Steven Runciman , A History of the Crusade ,Vol. I”, AHR,
Vol.57, No. 1 (Oct., 1951), pp. 117.
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یشترك لكنه ربما یستطیع أن ینجح في أن یجعل لكتابه صفة الترابط المتصل ،وهو ما ال یتحقق لكتاب 
٧٨فیه مؤلفون عدیدون". 

لكن األمر لم یكن محصورا فحسب على القول بتفوق كتاب رنسیمان على أسالفه البریطانیین وال 
إلىعلى صموده في وجه  اإلعصار العلمي القادم من امیركا، وٕانما اندفع بعض هؤالء المختصین 

ث العریق في الدراسات الصلیبیة، سواء أكان ذلك المناداة بتفوقه على األلمان والفرنسیین ذوي الترا
األلمان أنفسهم. فیرى سمیل بأن كروسیه أوحتى الفرنسیین ال بل،ادة البریطانیین أو االمیركانبشه

كان واضحا في تحیزه وتعصبه الفرنسي، وان روریخت قد أثقل الكتاب بالتفاصیل الدقیقة المتعبة 
ویقدم كراي شهادة ٧٩ابسط في تركیبه واصدق وأوضح في نصه.والمرهقة ، أما كتاب رنسیمان فهو

مماثلة في مراجعته للجزء الثاني من الكتاب حینما قال " كتاب رنسیمان أكثر أهمیة من عملي روریخت 
ویعقب مختص أمیركي آخر بالحروب الصلیبیة ٨٠وستیفسن واقل رومانسیة وأكثر موثوقیة من كروسیه".

و عقد من الزمن على تألیف كتاب رنسیمان بان :هو جیمس بروندیج بعد نح
" العمل ارفع مستوى بكثیر مما قدمه كروسیه والشك بأنه أفضل تاریخ للحركة بمجملها كتبه شخص 

.  ٨١واحد وسیبقى كذلك في المستقبل المنظور " 
د الثالث، وبالنسبة للفرنسیین فقد سجل المستشرق والمؤرخ الفرنسي كلود كاهن، وهو یراجع المجل

وذیل على ٨٢إلى ترجمته إلى الفرنسیة . اروسیه، و دعاعترافه بان كتاب رنسیمان ارفع منزلة من ك
ذلك األلمان الذین كانوا أسرع من الفرنسیین كثیرا في اإلقرار بقیمة الكتاب والسعي لنقله إلى لغتهم، فقد 

٨٣نشر كتاب رنسیمان، دینه له .ق المؤرخ  األلماني ادولف فاس بعد مضي اقل من عامین علىوثّ 

، ٨٤في مدینة میونخ ١٩٥٨فضال عن ذلك فقد صدرت الترجمة األلمانیة للجزئین األول والثاني عام 

١٣- ١٢،ص ١)ج١٩٦٧ستیفن رنسیمان ، تاریخ الحروب الصلیبیة، ترجمة السید ألباز العریني ،بیروت،دار الثقافة ،٧٨
79 Smail ,”Review…” ,p.86
80 A. C. Kray ,” Review …”,p.115.
81 James Brundage, Recent Crusade Historiography: Some Observations and Suggestions”
The Catholic Historical Review, Vol. 49, No. 4 (Jan., 1964), pp. 493

82 Claude Cahen, Revue des Steven Runciman ,A History of the Crusades III” ,Revue
Historique
T. 214, Fasc. 2 (1955), pp. 327-32

83 Adolf Wass, Geschichte  der Kreuzzuge ,( (Freiburg: Verlag Herder, 1956),pp.3-4 .
حیث أكد فاس إعجابھ بالطابع الملحمي لكتاب رنسیمان 

84Steven Runciman, Geschichte der Kreuzzüge: 1 Der erste Kreuzzug und die Gründung des
Königreichs Jerusalem, aus dem Englischen übertr ,Peter de Mendelssohn (Munich,Bech
,1958)
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، في حین تأخر صدور النص ٨٥وصدر الجزء الثالث بعد ذلك بعامین في مدینة زیورخ بسویسرا 
٨٦الفرنسي للكتاب نحو أربعة عقود عن نظیره األلماني.

ا سر ذلك االستقبال الحافل للكتاب، وما هي المزایا الرفیعة التي حازها رنسیمان وأثارت إعجاب فم
لقد توزعت مزایا الكتاب وفقا للنقاد، في الهیكل ومنظور المعالجة واألسلوب وطریقة العرض .... نقاده؟

الصلیبیة في أهدافها وتنوع المصادر، عالوة على األحكام المغایرة التي أصدرها رنسیمان على الحركة
وسلوكیات الصلیبیین وما خلفته من آثار .

نجد إن رنسیمان قد حذا حذو كروسیه بتقسیم كتابه إلى ثالثة مجلدات ، قسم كل لهیكل الكتابفبالنسبة 
مجلد إلى عدة كتب ،وبدورها قسمت إلى فصول . 

ین أوربا واألراضي المقدسة منذ ظهور غطى المجلد األول ثالثة محاور أساسیة : هي تاریخ العالقة ب
اإلسالم وحتى قیام الحرب الصلیبیة األولى، وأصل فكرة الحروب الصلیبیة في أوربا، ثم وقائع الحملة 

.١١٠١الصلیبیة األولى حتى تتویج بلدوین األول ملكا في القدس في عید المیالد من عام 
ه، إلیراد "قصة إمارات الفرنج بالشرق األدنى منذ أن اما المجلد الثاني فقد كرس، وفقا لرنسیمان نفس

٨٧ولى بلدوین األول حكم مملكة بیت المقدس إلى أن استردها صالح الدین". 

في حین تناول المجلد الثالث تاریخ الشرق الفرنجي والحروب الصلیبیة منذ إحیاء مملكة الفرنج زمن 
إذ وجد إن الخاتمة ٨٨ى على إحیائها قرن من الزمن.الحملة الصلیبیة الثالثة حتى انهیارها بعد أن مض

المناسبة للحمالت الصلیبیة إنما تتمثل بفشل مشروع البابا بیوس الثاني للقیام بحملة صلیبیة جدیدة عام 
، والذي صاغه بعبارة مؤثرة قال فیها :١٤٦٤

رب الصلیبیة األلوف من " لقد حدث منذ نحو أربعة قرون أن أرسل البابا ایربان الثاني بدعوته للح
الرجال لیخاطروا بحیاتهم في الحرب المقدسة ، أما أالن فان كل ما استطاع البابا الذي اتخذ الصلیب ، 
أن یحشده لم یتجاوز إال عددا قلیال من المأجورین، الذین تخلوا عن واجبهم قبل أن تتحرك الحملة ، لقد 

٨٩."ماتت الحرب الصلیبیة

85 Steven Runciman , Geschichte der Kreuzzüge , (Zürich : Buchclub Ex Libris, 1960)
86 Steven Runciman ,Histoire de Croisades ,trad.  Denis A Canal; Guillaume Villeneuve
( Paris , Dagorno,1998-2000)

٩،ص ٢رنسیمان ، تاریخ ، ج٨٧
.                                                                                                       ١٤،ص٣نفسھ ،ج٨٨

٧٨٠،ص ٣نفسھ ،ج٨٩
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ن ریشار، وهو یستكمل مراجعة الجزء الثالث بعد ان سبق له ان راجع الجزء الثاني ، وقد أشاد جا
بهیكل الكتاب بقوله "كتب رنسیمان ثالثة مجلدات جمیلة جدا ، تركیب دقیق جدا مسیطر علیه جدا 

بینما سجل سمیل بان الكتاب متوازن في طریقة عرضه فال تصرفنا التفاصیل ٩٠ویتمتع بحیویة فائقة".
٩١متضمنة فیه عن تتبع هیكله العام.ال

واثنى عدد من المؤرخین على رنسیمان، وعدوه من بین قلة من المؤرخین ممن بدأ روایته بدخول 
المسلمین البیت المقدس للمرة األولى في عهد الخلیفة عمر بن الخطاب  (رضي اهللا عنه) لیضع 

بینما اشاد عزیز ٩٢لیدي بین الشرق والغرب،الحروب الصلیبیة في منظور جدید یربطها بالصراع التق
م بقوله :١٢٩١سولایر عطیة باالمتداد التاریخي لروایة رنسیمان للحروب الصلیبیة بعد سقوط عكا 

، على الرغم من ضعف وضآلة ما 1291إّن معالجة الحمالت الصلیبیِة التي تلت سقوط عكا في " 
غیر مشكوك فیها لطالب تأریخ العصور الوسطى، یعد خدمةُ قدمته من أبعاد صغیرة ونتائج ضعیفة ،

. لقد أضاف رنسیمان ماّدة جدیدة عن الموضوع ستذكر باالمتنان كمساهمة إلى تطویر الفكِر التاریخي
من بین األعمال العظیمة الثالثة عن الحمالت الصلیبیة من قبل رویخرت وكروسیه ورنسیمان ، ف

ابه قیود التقلید الخاطئ وتابع الحمالت الصلیبیة خالل المؤلف األخیر هو الوحید الذي كسر بكت
٩٣.”العصور الوسطى المتأخرة

. العلمیة آنفة الذكرهباهتماماتالتاریخي للحركة الصلیبیة مرتبط اإلطاروال ریب إن إشادة عطیة بهذا 
في الغالب على واألمر الثاني الذي ارتبط بالهیكل الذي اختطه رنسیمان لنفسه، ان روایته تركزت 

النشاط الصلیبي الموجه صوب الشرق اإلسالمي، والذي كانت غایته االستیالء على بیت المقدس. فأثار 
سواء تلك التي وجهت ضد ،ذلك نقد البعض ألنه لم یضمن كتابه تفاصیل ما عّد حمالت صلیبیة

ة مثل االستونیین والوندیین المسلمین في األندلس وبالد المغرب أو تلك الموجهة ضد أقوام أوربیة وثنی
في البلطیق أو ضد فرق مسیحیة رأى فیها الباباوات مروقا عن المسیحیة مثل االلبجنسیین في جنوب 

وسنرى كیف سینقسم ٩٤البابویة في ایطالیا ذاتها.أعداءفرنسا أو االرثذوكس في روسیا وغیرهم او حتى 

90 Jean Richard, “Review of Steven Runciman, A History of the Crusade ,Vol. III”, MEJ , ,
Vol. 9, No. 4 (Autumn, 1955), p.452 .
91 Smail ,”Review…” ,p.86.
92 Aitya,” Review …” ,p. 423.
93Aziz S. Atiya, “Review of Steven Runciman , A History of the Crusades ,Vols. II&III “,
Speculum ,Vol. 31,No.2 (Apr.,1956) p. 405.

.٢٩ص  انظر٩٤
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لمسالة الى مدرستین تمثل كل منها منظورا المختصون بالحروب الصلیبیة بعد رنسیمان حیال هذه ا
مختلفا.

أما األمر الثالث الذي شخصه النقاد في معالجة كتاب رنسیمان هو تركیزه على الحرب والسیاسة 
وٕاغفاله المظاهر االجتماعیة واالقتصادیة والفكریة وسواها. وقد كان رنسیمان قد حذر قراءه في مقدمة 

لكن هذا ٩٥لتاریخ على طریقة المؤرخین القدماء الذین ركزوا على الحرب.الجزء الثاني بأنه یكتب ا
ولم یشفع له أن أضاف إلى مجلده الثاني فصال عن التحذیر لم یقنع نقاد عصره وال من جاء بعدهم.

األول كرس للتجارة والثاني للعمارة ؛"الحیاة في الشرق الفرنجي"، والى مجلده الثالث فصلین
.لى ملحق  بعنوان "الحیاة العقلیة في الشرق الفرنجي"والفنون،عالوة ع

یشیر كراي في مراجعته للجزء الثاني قائال :و 
" سیعد اغلب دارسي الحروب الصلیبیة تركیز رنسیمان على الحرب اكبر عیوبه ،فتصریح المؤلف 

نفسهم قد أدركوا أهمیة بأنه یفعل ذلك اقتداء بالمؤرخین القدماء غیر مقبول ،الن المؤرخین القدماء أ
عن التغیرات ١١٢٤العالقات السلمیة مثل فوشیه الشارتري في نصه الشهیر الذي أورده في حدود عام 

االجتماعیة،أو ولیم الصوري الذي تناول تفسیر بعض التطورات االقتصادیة في نقده لسیاسة الملك 
. ١١٥٥جه البطریرك فوشیه إلى روما عام املریك تجاه مصر ،ومناقشته للجوانب اإلداریة عند تناوله تو 

هذه الَتَطّورات كان لها نتائج مهمة على مملكِة القدس، وتستحق، كما یبدو، اهتماما أكبر في هذا كل
:وینبه كراي إلى المحاور التي كان یجدر برنسیمان معالجتها في كتابه بالقول . ٩٦".المجلد

هور وطبیعة التنظیمات العسكریة، وبناء القالِع الصلیبیة، كان البد للكتاب ان یتضّمن مناقشة أوسع لظ"
باإلضافة إلى ذلك فان االتصال العسكري . والتغییرات الالحقة في الخطط المرحلیة والبعیدة المدى

ن یكون قد نجح في أوالدیني والدبلوماسي والتجاري المتواصل بین الشرق والغرب أثناء هذا القرِن البد 
عریض، لیس فقط في الحرب والسلع لكن أیضًا في مختلف الجوانب أالجتماعیة تحقیق تبادل واسع

وأكثر القّراء، كما یعتقد المراجِع ، كان سیسرهم تبادل ...والثّقافیة والفكریة والفنیة ووجهات النظر 
لمشاجرات مناقشة أكمل لهذه الَتطورات بدًال مْن العنایة الفائقة الذي أوالها المؤلف إلى العدید ِمْن ا

٩٧".والمنازعات بین األحیاء المتجاورة، والهجمات البسیطةالساللیة التافهة

١٠،ص ٢رنسیمان ، تاریخ ، م٩٥

96 A. C. Krey , “ Review of Steven Runciman , A History of the Crusades. Volume II “, AHR
, Vol. 58, No. 3 (Apr., 1953), pp. 591-592 .
97 Ibid., p.592.
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ویعترض عطیة ایضا على ما ذكره رنسیمان عن سیره على منحى المؤرخین القدماء واالقتصار 
ن على تناول الحرب والسیاسة ، ویراه اعترافا مباغتا السیما وانه یصدر عن رجل بمنزلة مؤرخ كرنسیما

فحتى كتاب الحولیات من القدماء یمكن ان یستقي المرء عنهم صورا تمرس في حقل التاریخ البیزنطي،
المحاور التي كان یمكن وكما هو الحال مع كراي، ینبه عطیة إلى. ٩٨حقیقیة عن المجتمع والحضارة 

: لرنسیمان أن یغني قراءه بمعالجتها بقوله 
ن والجغرافیة الصلیبیة ، وتركیب المدینة الشرقیة في األرِض المقّدسة، للصلیبییإّن النظام االقتصادي"

والتحول الدستوري للحكومة إالقطاعیة التي فرضت على الشرق، والهندسة المعماریة العسكریة للقالع 
والمجتمع العالمي الذي نشأ في الشرق ومنزلة الكنائِس الشرقیة القدیمة، وموقع المسلمین الذینالصلیبیة،

كل هذه والعدید من المواضیِع األخرى ذات األهمیة الرئیسیة جزء ال - الالتینِي الحكمانكفأوا تحت 
عندئذ فقط .یتجزأ من الكتابة التاریخیة الحدیثة وكان یجب أْن تتلقى معالجة منفصلة وفي فصوِل مستقلة

خطى مؤرخي الحولیات من اقتفاءأما. ، یْمِكن َأْن یصبح تأریخ الحملة الصلیبیة ككل حقیقة حّیة
.٩٩"العصور الوسطى فُیقزم التأریخ إلى حكایة ُمرهقة ومشّوشة

تؤكد بان:      أما هسي فهي وان تقر بان من حق أي مؤرخ أن یختط طریقه الخاص في الكتابة، لكنها
اعیة "من حق القراء أن یقرأوا في تاریخ للحروب الصلیبیة تفاصیل عن الجوانب الثقافیة واالجتم

واالقتصادیة والدستوریة،وال یعتد بما ضمنه رنسیمان في مجلدیه الثاني والثالث عن هذا الموضع فهو 
یتسم باإلیجاز الشدید ،عالوة على إغفاله للحدیث عن الكنیسة واالكلیروس ، األمر الذي كنا نفترض انه 

١٠٠.سیمنحه اهتماما اكبر"

فیسجل كاهن ازارد وعطیة على فهم رنسیمان للحرب،عالوة على ذلك یعترض كلود كاهن وهاري ه
والهي شرح التحركات العسكریة من ١٠١بان الحرب هي لیست مجرد حركة الجیش الیومیة میدان القتال،
والهي،كما یسجل ١٠٢،كما یقول هازاردخالل المبالغة بتبسیط ردود الفعل الشخصیة بین الورع وعكسه

جب أن یتم تناولها استنادا إلى ما ی،وفقا لكاهن،فالحرب١٠٣.عطیة ، مجرد وصف الحمالت وحركتها

98 Atiya, “Review of Steven Runciman , A History of the Crusades ,Vols. II&III “ ,p. 404 .
99Ibid.,404 .
100 J . M. Hussey,” Review of Steven Runciman , A History of the Crusades ,Vols.I&II&III”
Journal of Hellenic Studies, Vol. 76,1956 ,p151.
101 Claude Cahen “ Revue des Steven Rumciman, A History of the Crusade ,II “
Revue Historique,  Tome. 211, Fasc. 1 (1954), pp. 106.

102 Harry Hazard ,” Review of Steven Runciman , A History of the Crusades ,Vol.II” ,MEJ.
Vol. 8, No. 1 (Winter, 1954), pp. 98

103 Atiya,” Review of Steven Runciman , A History of the Crusades ,Vols. II&III “ ,p. 404
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تتركه من آثار سواء بالنسبة للمملكة الالتینیة أو بالنسبة للمسلمین فیما یخص التوزیع السیاسي أو 
.١٠٤التأثیر االجتماعي أو وسائل ممارسة الحكم أو حتى طرائق القتال

مان على السیاسة والحرب ،فأنهم اجمعوا على الثناء وٕاذا كان النقاد قد اعترضوا على تركیز رنسی
ستوقفهم أسلوبه اللغوي المشرق فقد اوعدوه احد ابرز عوامل نجاح كتابه،أسلوب رنسیمانعلى 

والواضح ،وصیاغاته  الذكیة وتعبیراته الممتعة المتهكمة والالذعة احیانا، فمن بین أكثر من عشرین 
ثالثة، لم یغفل اغلبها اإلشارة إلى سالسة أسلوب رنسیمان وٕاشراقه مراجعة كتبت بحق أجزاء الكتاب ال

بل هناك من عد أسلوبه من ارفع ١٠٥ولطاال قورن بكیبون أو حتى بالمؤرخ الشهیر ماكولي.وطالوته،
. ویذكر أكثر من مؤرخ تدقیق رنسیمان البالغ في اختیار مفرداته ، وانه ١٠٦مستویات النثر االنكلیزي

ه بإصبع واحد فقط، لیدقق في اختیار كل كلمة، وانه كان یقرا كل فقرة عندما اعتاد طباعة نصوص
١٠٧ینتهي من طباعتها بصوت جهوري لالطمئنان بان إیقاع اللغة متسق وان الجمل تتدفق بسالسة.

لكن یبقى األسلوب اللغوي األداة التي تناول فیها رنسیمان موضوعه، واألهم الطریقة التي سیعرضه 
، وهو األمر ألذي ُعزي إلیه إعجاب السرد التاریخي القصصيقد اختار رنسیمان أن یتبع طریقة فیها! ل

طیف واسع من القراء بكتاباته، وفي مقدمتها كتابه عن الحروب الصلیبیة وتصدرها قائمة الكتب األكثر 
ار في وجهه وبالمقابل هو أیضا ما أث١٠٨مبیعًا بین نشریات مطبعة جامعة كمبردج لعقود من الزمان.

١٠٩النقد من قبل عدد من األكادیمیین الذین نظروا إلى الكتابة التاریخیة من منظور مختلف. 

ومن الالفت للنظر إن رنسیمان كان واعیا باالتجاهات المختلفة في دراسة التاریخ ، فقد عاصر 
ا من تخصصه ، لكنه لم مدرسة الحولیات الفرنسیة، وكانت أعمال براودیل عن البحر المتوسط قریبة جد

إن باریس ولیس كمبردج قد تكون المكان المناسب للتخصص في الدراسات –كما یقول برایر –یفكر 
. وتبقى عبارته الشهیرة التي لطالما جرى االستشهاد بها ، ومفادها إن الواجب األسمى ١١٠البیزنطیة
دا مترابط األجزاء عن أهم األحداث حسب قوله " ان یؤلف في سلسلة متعاقبة واحدة كتابا واح–للمؤرخ 

104 Cahen “ Revue…” , p. 106.
105 Clive,” Sir Steven Runciman “,The Guardian.
106 Liou ,” Steven Runciman …“, p.2.
107 Bryer ,” Sir James Cochran Stevenson  Runciman “ , p. XLVI ; Laiou, ,” Steven
Runciman …“, p.1
108 Constable ,” Sir Steven Runciman “pp. 100-101   ; Mansel ,” Steven Runciman “.

حیث ینقل كل من  جایلز كونستابل وفیلیب مانسل عن رنسیمان قولھ ان الكتاب الوحید الذي ینافسھ بین نشریات ھذه 
المطبعة العریقة ھو الكتاب المقدس 

109 Constable ,”Sir Steven Runciman…”p.100.
110 110 Bryer ,” Sir James Cochran Stevenson  Runciman “ , p. XLI .
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وتدافع انجیلكي الیونانیة األصل عن األسلوب السردي ١١١والحركات التي تحكمت في أقدار اإلنسان"
الذي تبناه رنسیمان بقولها: 

"لم یكن التاریخ السردي مودة العصر بعد الحرب العالمیة الثانیة، فمدرسة االقتصاد وانحرافها صوب 
ومدرسة الحولیات والبنیویة ومدرسة المهاجرین كلها كانت مزدهرة ...وان رنسیمان كان االقتصاد الكمي

مدركا التجاهات عصره لكنه بقي مخلصا لنمط التاریخ الذي أمن بكونه األكثر فاعلیة ، لكن التاریخ 
الرائعة السردي یستدعي شروطا مسبقا منها المعرفة العمیقة بالمصادر وملكة الكتابة القصصیة واللغة 

. ١١٢...ورنسیمان هو من آخر عظماء المدرسة السردیة في التاریخ" 
وملكة السرد القصصي في معالجة موضوع بالغ التعقید والتنوع مثل الحروب الصلیبیة تمثل تحدیا 
بالغ الضخامة لمن یتصدى لهذه المهمة ، فیذكر لویس "إن المهمة التي تنكب لها السید رنسیمان لیست 

. ویعقب مستشرق بریطاني آخر هو باري على قول ١١٣فقصته تتنقل عبر القارات والحضارات"سهلة  
لویس "لقد عرف رنسیمان كیف یجمع خیوط تلك الروایات المتعارضة بروایة سردیة واضحة ومتوازنة في 

١١٤قصة مثیرة جمعت بین الشجاعة العالیة والخصومات الدنیئة وبین التألق العابر والوهم األزلي. 

وبالصورة ذاتها تعقب المختصة بالبیزنطیات هسي قائلة :
"عالج السید رنسیمان مواده الصعبة المتناقضة في اغلب األحیان على نحو جدیر باالعجاب دون 
مبالغة في التبسیط فهو یجید بسهولة التنقل بین انطاكیا القدس وبین مجالس البابویة والقسطنطینیة إلى 

.                   ١١٥ضوح تقدیمه وعنفوان أسلوبه األدبي یسرع بنا الخطى بین مجلداته الثالثة االمارات اإلسالمیة ،وو 
ویدعم هذا القول سمیل فیسجل :  

وحللت بعنایة ودقة ،تظهر قدرات رنسیمان األدبیة في أثقل میزان  فالخیوط المعقدة للروایة تم تعقبها
ویسجل أدیب وناقد ١١٦یین وأولئك الذین مروا في أراضیهم. العالقات بین المجامیع المختلفة من الصلیب

أدبي امیركي هو كور فیدال إعجابه بأسلوب وطریقة رنسیمان في الكتابة التاریخیة فیقول:
" یقف السیر ستیفن جنبا إلى جنب مع كبار المصممین والخبراء في الشؤون العامة من خالل رؤیته 

جلیة، فلطالما ان ما یقوله لیس نصا مقدسا وال یشعر أن واجبه الرزینة، فهو یقص حوادث قصته بصورة

١،١٣رنسیمان، تاریخ ج١١١

112 Laiou ,“ Sir Steven Runciman… “p.2.
113 Lewis.”Review …” ,p397.
114 Parry, ”Review of Steven Runciman, History of the Crusades ,Vol. III”JRAS,1956 ,p.170 .
115 Hussey,” Review…”, p.151 .
116 Smail ,” Review …”,p.86.



ـ23ـ

ان یقوم بمقام الواعظ . فهو یصدر أحكامه ولكن بعد أن یعرض القضیة . فهو یحب الحقیقة وال یثق 
١١٧بالنظریة . ومن المبهج جدا قراءة نصه.

ویمضي فیدال في القول :
خ عمل أدبي یشبه تماما الروایة ،فالمؤرخ یجب ان یكون " تذكرك قراءة مؤرخ كستیفن رنسیمان بان التاری

سیدا لیس فقط للطابع العام لروایاته وٕانما كذلك لتفاصیلها الدقیقة ،والبد أن یفهم الشخصیة اإلنسانیة 
١١٨لكي یفهم الفعل اإلنساني ،واألهم یجب أن یكون أخالقیا 

إحدى المزایا األهم في كتابه ، فغالبا ما في كتاب رنسیمان هيتنوع الروایةوبطبیعة الحال إن 
كانت الحروب الصلیبیة مغامرة أوربیة غربیة تكتب استنادا إلى المصادر الغربیة وال تتناول إال نشاط 
الغربیین ومنظورهم الخاص في تفسیر مجریات هذه الحرب، فجاء رنسیمان بمنظور مختلف عندما سعى 

ا في الشرق األدنى وأعطى لإلطراف األخرى التي اشتركت في لرسم صورة الحروب الصلیبیة في بیئته
هذا النزاع العالمي ولمصادرها الفسحة للتعبیر عن تصوراتها الخاصة، فیشر الكاتب االمیركي ریتشارد 

فهو یعالج الصلیبیین كجزء من نیوهول بان رنسیمان یحقق فهما افضل للعالقات بین الشرق والغرب،
اریخ الشرق االدنى...ویضع الحملة الصلیبیة من منظورها االسیوي،وهذا یتطلب قصة مفصلة لشؤون ت

االسر الحاكمة االرمنیة والتركیة والمصریة ...،مما یظهر بان الصلیبیین زجوا أنفسهم في بیئة مضطربة 
ستوى رفیع من األلفة وبالتأكید إن تحقیق ذلك لم یكن میسورا إال بم١١٩.لم یكونوا جزء من سیاساتها "

فإجادة رنسیمان للغات المنطقة والسنوات والدرایة العمیقة مع المصادر والبیئات والمفاهیم الشرقیة،
الطویلة التي قضاها في بالد الیونان وتركیا ورحالته المتعددة إلى مصر وفلسطین وسوریا ولبنان 

لحیوانات المسالك التي اتخذها الصلیبیون في على ظهور اواالردن والعراق وتتبعه سیرا على اإلقدام أو
رحالتهم إلى الشرق هي التي مكنته من ذلك. ویذكر المؤرخ جایلز ، نقال عن كتاب رنسیمان األخیر 

١٢٠یمكن فهم مجریات معركة اال إذا تفحص المرء التضاریس الفعلیة. (ابجدیة المسافر) " ال

یقول:  ویدعم كراي ما سبق بنص بالغ االحاطة ،حیث 
النظرة الشاملة التي قدمها عند تناوله للمرحلة الصلیبیة كل أسالفه في هذا الحقل تجاوز رنسیمان في "

فلم یبزه علیه احد في تقلیب هذا الموضع على .وهذا یتجلى بوضوح في مناقشته لتاریخ الشرق األدنى
شاركت في الحروب الصلیبیة مختلف أوجهه ، فقد تعامل بعین حاذقة مع تقریبا كل العناصر التي 

117 Gore Vidal, “Byzantine Mosaic”, The Reporter, October 7, 1965, p.55.
118 Ibid.,p55
119 Richard Newhall ,” Sinful Holy War, Review of Steven Runciman ,A History of the
Crusade”, The Saturday Review ,Jan. 1, 1955.p.57.
120 Constable ,”Sir Steven Runciman…” ,p.101.
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وعالج بثقة الشرق الیوناني والعناصر السالفونیة واألفرع المختلفة للعرق التركي وجغرافیة وسكان الشرق 
. االسالمیة المختلفة األدنى بمجمله من ارمن ویهود وأكراد وعرب ومصریین والمذاهب النصرانیة و

من مؤرخي الحروب الصلیبیة ألداء هذه المهمة، وقلة قلیلة ، هذا ان وجد احد ، یمتلك التاهیل 
ٕان فالسنوات التي قضاها رنسیمان في صوفیا واثینا والقسطنطینیة والقاهرة قد یسرت له تحقیق ذلكن ،و 

اإلضافة التي قدمها رنسیمان تتمثل بمعرفته  الفائقة بالشرق لیس فقط بجغرافیته وٕانما بشعوبه ومواقفها 
١٢١ه غیر المتوانیة في الكشف عن دوافعهم .الدینیة والسیاسیة ورغبت

وبالتأكید إن ذلك ال یمكن تحقیقه دون الرجوع إلى المصادر الشرقیة ذاتها واستجالء تصوراتها ،فقد 
أغنى روایاته بإجادة  لغات شرق أوربا الیونانیة والبلغاریة والروسیة وسواها ، إلى جانب العدید من 

كما هو الحال مع - ریة واالرمنیة والسریانیة، وعندما یقف حائل اللغة أمامهاللغات الشرقیة من بینها العب
وألجل ذلك أشاد النقاد ١٢٢یتتبع روایات المصادر التاریخیة في ترجماتها األجنبیة.نراه-لعربیةأ

.١٢٣بضخامة البیبلوغرافیا التي الحق بها كتابه وتنوعها 

رنسیمان بین البیزنطیین والصلیبیین

هتمام وألفة رنسیمان العالیة مع التاریخ والحضارة البیزنطیة جعله قادر على نقل الصورة ولعل ا
البیزنطیة بصورة عدت أهم خصائص  كتابه إلى حد دفع احد النقاد لتسمیة كتابه تاریخ الشرق الالتیني 

ب وثمة شواهد كثیرة على ذلك من بینها على سبیل المثال في منحه لكتا١٢٤.من منظور بیزنطي
الكسیاد الّنا كومنین مساحة غیر مسبوقة في كتاب عن الحروب الصلیبیة، لتعرض تصوراتها القاسیة 
أحیانًا عن قادة الحملة الصلیبیة األولى من الغربیین وتصویر والدها اإلمبراطور البیزنطي الیكسیوس 

بین ]دها رنسیمانالتي عق[المقارنات وفي هذا  الشأن یشیر سمیل قائال : ١٢٥.كومنین بصورة فخمة
ةالالتین والیونانیین باألحرى مالت أیضا في أغلب األحیان إلى غیر مصلحة الغربیین، وبینما صور 

الیكسیوس كومنین بارزة المالمح ، هو ال یظهر الصورة الكاملة لبوهیمند، الذي كان رمزا یقف على قدم 

121 Krey , “ Review of Steven Runciman , A History of the Crusades. Volume II” ,p.591.
عن ضعف معرفة رنسیمان بالعربیة وحرصھ بالمقابل على تتبع (یرحمھ هللا )تحدث االستاذ الدكتور عبد المنعم رشاد ١٢٢

المصادر العربیة المترجمة الى اللغات االوربیة
123 Jean Richard, ”Revue des Steven Runciman, A History of the Crusade II “Syria, Tome
124 Lewis ,”Review …”,p.398.

حیث عقد رنسیمان فصال بعنوان االمراء واالمیراطور                           ٢٤٥-٢٠٧،ص  ١رنسیمان ، تاریخ ، ج١٢٥
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رسم الخلفیة البیزنطیة وأحكامه غیر . ویرى عطیة في مراجعته إن رنسیمان قد برع فيالمساواة معه
١٢٦قابلة للنقض في هذا الحقل.

ویضیف مارشال بلدوین موضحا هذا الموقف :
متخصصكو.البیزنطیةللسیاساتتفهمههوالتفسیريجانبهفيرنسیمانخاصیة لكتابأهمإن"ربما 
العالقةتتناول التيبیزنطیةالللمشكلةبارزامكانابالتأكیدأعطىفأنهالبیزنطیةبالدراساتبارز

إنومع. الصلیبیةالحروبخلقتهالذيالعسكري–الدبلوماسيوالوضعوالغربیةالشرقیةالمسیحیة
صحیح ایضا ان اغلب مؤرخي یبقى،فانهللبیزنطیینمانوعامتحیزرنسیمانبانیشعرالقراءبعض

١٢٧"قهاالحروب الصلیبیة من الغربیین لم یوفوا هذه المسألة ح

ویدعم ذلك لویس في قوله : "یظهر رنسیمان متحررا من التحیزات المتوارثة ضد الیونانیین والمسلمین 
والتي ضللت الكثیر من الكتاب الغربیین وهم یكتبون عن الحروب الصلیبیة، وانه كان أحیانًا یشارك 

١٢٨.یهمأراضالبیزنطیین موقفهم غیر الودود صوب البرابرة الفرنج الذین غزو 

وفي هذه المسألة بالذات تأتي قدرات رنسیمان التصویریة حینما یصور الكراهیة المتبادلة بین البیزنطیین 
والصلیبیین ،فیقول:

الریف الذین ظنوا أهللقوه من ترحیب بارد من ماوتحدیهم للبیزنطیین،]الصلیبیین[تعصبهمأثار"وما 
سطنطینیة من االتساع والفخامة والثروة ونشاط سكانها من جاءوا إلنقاذهم. وما اشتهرت به القإنهم

التجار والصناع،وما یتدثر به نبالؤها من ثیاب متمدنة جمیلة ،وما ترتدیه كبار العقائل من ثیاب فاخرة، 
وسار من ورائهن حاشیة من الطواشیة والجواري ، كل ذلك أثار عندهم االزدراء ن بالزینة،یوقد تحل

لم یفهموا لغة البلد وعاداتها بل إن صلوات الكنیسة االضطراب،حدمتزج بالنقص بلغواالحتقار الذي ا
) ةالقسطنطینیإذ أن سكان العاصمة (وطقوسها كانت غریبة علیهم. وبادلهم البیزنطیون هذه الكراهیة،

اض الذین ال ضابط لهم والذین عسكروا زمنا طویال في ارباعتبروا هؤالء اللصوص األجالف الغالظ
. وقد اثار هذا الحدیث عن تفوق البیزنطیین حضاریا على ١٢٩مدینتهم ،مصدر نكد واضطراب شدید"

حنقا شدیدا في صفوف الغربیین ،الذي دافع عنه رنسیمان عبر مسیرة حیاته الطویلةاألمروهو الغرب،
،وسنرى كیف مؤرخو الجیل التالي للتنكب للرد على أرائه .   

126 Atiya , ”Review…”
127 Baldwin ,” Review of Steven Runciman, A History of the Crusade Vol. II”, The Catholic
Historical Review, Vol. 39, No. 2 (Jul., 1953), p. 197.
128 Lewis ,”Review…” p.399.
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الصلیبیین عند تناوله للحملة الصلیبیة الرابعة التي انحرفت عن نمان حدة مویتعمق موقف رنسی
، ونتج عنها مذابح شنیعة وعملیات نهب مریعة ةالقسطنطینیمسیرتها واتجهت تحت تأثیر الطمع لغزو 

قاء عاصمتها قام بها حملة الصلیب تجاه إخوانهم البیزنطیین ونتج عنها سقوط اإلمبراطوریة البیزنطیة وب
عاما تحت سیطرة الغزاة ،هذه الحادثة التي وصمها رنسیمان بالقول "لم ستینالقسطنطینة ألكثر من

وعباراته في وصف ١٣٠.هو اشد من الحملة الصلیبیة الرابعة "من الجرائم مااإلنسانیةیرتكب في حق 
مناقشات متواصلة وستثیر،صریحة وغیر مسبوقة للصلیبیینإدانةتمثل ألنهاجدیرة باالقتباس تأثیرها

اذ یقول :فیما بعد 
"في المجال الفسیح لتاریخ العالم تعتبر نتائج الحملة الصلیبیة الرابعة فاجعة في جملتها ، إذ أن بیزنطة 
ظلت منذ قیام امبرطوریتها حارسة ألوربا إزاء غیر المسیحیین في الشرق والمتبربرین في الشمال ، إذ 

مدینتها ...غیر إن وحدة العالم البیزنطي قد تحطمت بضیاع القسطنطینیة قاومتهم بجنودها وروضتهم ب
تم استرداد أنولم یعد من المستطاع إصالحها ،حتى بعد ]الحملة الصلیبیة الرابعة[نتیجة ذلك ،

العاصمة (القسطنطینیة) ... وفي تلك األثناء انغرست بذور الكراهیة بین العالمین المسیحي في الشرق 
فما كان للبابا انوسنت الثالث من آمال رائعة وما أدعاه الصلیبیون من مفاخرات خادعة ، والغرب .

همجیتهم إنالشقاق ووحدوا الكنیستین ، كل ذلك لم یتحقق . بل حدث بدال من ذلك اانهو بأنهم
١٣١ووحشیتهم خلفت من الذكرى   ما ال یغتفر لهم ". 

:فه من الحملة الصلیبیة الرابعة بقولهمارشال بلدوین رنسیمان في موقدأیّ وقد 
فان هناك الكثیر من االنتهازیة والحقد في مهاجمة " ان عبارات رنسیمان وان بدت قاسیة بل قاسیة جدا،

قد بالغ في الحدیث عن نتائج هذه الحملة لیس على الحمالت بأنهالقسطنطینیة، ویصعب القول 
بمجملها من خالل ما أحدثته من انشقاق بین الكنیستین الصلیبیة وحدها وٕانما على الحضارة الغربیة

.   ١٣٢الشرقیة والغربیة وكان للحمالت الصلیبیة دور كبیر في تعمیقه"
وموقف رنسیمان من البیزنطیین كان مدخال للتعبیر عن تصوره الجدید للحمالت الصلیبیة والصلیبیین 

والذي طالما استشهد به  ،لذي ختم به كتابهویمكن تلخیص موقف رنسیمان بحكمه القاسي ا.ودوافعها
من عرج على تناول  كتابه عن الحروب الصلیبیة ،وهو : 

.                                                                                                                      ٢٣٣،ص٣نفسھ، ج١٣٠

.٢٣٥-٢٣٤،ص٣ھ ،جنفس١٣١
132 Marshal Baldwin ,”Review of Steven Runciman , A History of the Crusades Vol.III”
The Catholic Historical Review, Vol. 41, No. 2 (Jul., 1955), pp. 201



ـ27ـ

"لم تكن الحروب الصلیبیة إال فاصال محزنا مدمرا ، كلما تطلع المؤرخ إلى الوراء عبر القرون إلى 
شاهد على قیود الطبیعة یلقى إن إعجابه قد حجبه األسى والحزن لما یحمله من أنقصة بطولتها ، البد 

فالمثل العلیا واشتد اإلیمان وضعف الفهم واإلدراك،لقد توافرت الشجاعة وتضاءل الشرف،البشریة.
إنأفسدتها القسوة والنهم كما إن المغامرة والتحمل دمرهما االعتقاد األعمى والضیق بصدقیة الذات ، بل 

عصب باسم الرب ،وهي لیس إال خطیئة ضد الروح الحرب المقدسة لم تعد أكثر من فعل متطاول من الت
١٣٣.القدس "

فعلى قدر تعلق األمر بمن تولى مراجعة كتابه نجد  إن المب، وهو أول من اصدر مراجعة للكتاب  
قد أكد على الصورة التي رسمها رنسیمان لجشع الصلیبیین وتنافسهم على االقطاعات سواء فیما بینهم 

حیث تحولت الحملة الصلیبیة العظیمة إلى جهود مادیة تمیزت بتفتیش الزعماء عن أو مع البیزنطیین،
وأذا كان ١٣٤االقطاعات والتنافس مع السلطة البیزنطیة والنزاع مع األرمن من المسیحیین الشرقیین .
" حینما قال،كراي قد تقبل موقف رنسیمان المار ذكره حول تبادل الكراهیة بین البیزنطیین والصلیبیین 

القصة كما وقعت وتطورت أحداثها .الناحیة المثالیة غالبا ما وقعت ضحیة الطبیعة ]رنسیمان[لقد سجل
،فانه ١٣٥إدراكهممستوى فوقالبشریة البسیطة للرعاع الذین كانوا یتعاملون في الغالب مع مجتمع معقد 

على حكمه القاسي على یتوقف في مراجعته للمجلد الثالث عن تأیید رنسیمان ویسجل اعتراضا قویا
الحملة الصلیبیة الرابعة فیقول :

التي حسنت من قیمة مجلداته الثالثة،قد ،عنایة رنسیمان العمیقة ومعرفته الطیبة بالشرق األدنىإن" 
تحیزا لصالح البیزنطیین، الذین كان المصیر الذي حل بهم بمثابة أداة یقیس على بالتأكیدأكسبته

بهم من ظالمات كما أحاقمن كل ما أبریاءكان البیزنطیون أالصلیبیة . ولكن ضوئها نتائج الحركة 
؟  ١٣٦نصدقأنلنا أراد

جانب رنسیمان بقولهإلىأما كلود كاهن فیقف 
الحكم النهائي على الصلیبیین مثیر حقا للمشاعر، صحیح انه یناقض الصورة التقلیدیة ،إال انه إن" 

لیبیین وما خلفوه من اثر على العالقة بین الشرق، حتى المسیحي صادق تماما في وصف شرور الص
انجیلكي الیونانیة فتشد على ید رنسیمان وتقول "فهم رنسیمان الحمالت الصلیبیة أما١٣٧منه، والغرب".

٧٩٧،ص ٣رنسیمان، تاریخ ،ج١٣٣
134 Lamb, ”Review…”,p.313

135 Krey,”Review of Steven Runciman ,A History of the Crusade, Vol. I”, p. 116.
136 A. C. Krey, “Review of Steven Runciman ,A History of the Crusade, Vol. III”, AHR,
Vol. 60, No. 3 (Apr., 1955), pp. 591-593 p.593.
137 Cahen ,” Revue des Steven Runciman, A History of the Crusade III” ,p.328.
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دمار الحضارة في القرون الوسطى، فالحضارة المسیحیة الشرقیة الراقیة إلىبوصفها حركة عالمیة أدت 
بشكل مطلق الحركة أدانوان قلة من العلماء الغربیین الذین یضحایاها .ورنسیمان بكانت هي ابرز

١٣٨الصلیبیة

ویعلق بلدوین بدوره على ما ذكره رنسیمان قائال : إذا كان مؤرخي النظم من أمثال ریتشارد و براور 
مان قدم الرأي قد شددا على االنجازات االیجابیة لالستعمار الصلیبي ألرض بالد الشام فان رنسی

وبالمقابل یعترض ١٣٩المعارض ، فأضاف موادًا جدیدة في الجدال األبدي حول الحروب الصلیبیة.
ریتشارد بأنه لیس على رنسیمان أن یبحث عن التسامح وهو یتحدث عن العصور الوسطى ففكرة 

مثار جدل . وبالتأكید سیصبح حكم رنسیمان١٤٠شخصي جدًا ]رنسیمان[التسامح " حدیثة جدا وموقفه 
حكمه تعبیر عن جلد الذات وسیجهد من جاء بعده إنكبیر ،وكما قال محرر التایمس في تأبینه له " 

وهذا ماسنعرض له اآلن . ١٤١من المؤرخین البریطانیین من اجل نقضه."
حیث ویمكن أن نضع أراء رنسیمان النقدیة القاسیة الصلیبیین ضمن سیاق العصر الذي كتبت فیه،

مع انحسار موجة االستعمار بعد نهایة الحرب العالمیة الثانیة وتطلع الشعوب المستعبدة إلى تزامنت 
وٕادانة الحمالت الصلیبیة بوصفها األنموذج األوربي ،الحریة، وٕاعادة النظر في الماضي بعین الحاضر

قارنته بین المبكر لالحتالل . وفي هذا الشأن یقول الكاتب االمیركي االمیركي ریكسروث في معرض م
كتابي كروسیه ورنسیمان " إن كتاب األول كان منشورا استعماریا كتب لتبریر احتالل فرنسا لسوریا 
ولبنان، وان قراءة رنسیمان لهذا الكتاب لربما كانت محفزا لكتابة كتابه ، والسید رنسیمان بوصفه مواطنا 

ع القوى اإلسالمیة من الصعوبة أن في إمبراطوریة خرجت طواعیة من المشرق ولدیها عالقات مدیدة م
یكون موالیا للصلیبیین، ومرة أخرى، ولكونه انكلیزیا،  فانه سیكون معادیا للبابویة وان بصورة معتدلة . 
وكان البیزنطیون ، من بین كل األطراف التي اشتركت في هذه الدراما الطویلة والطائشة ، هم األمة 

١٤٢اإلفراد اإلمبراطور الیكسیوس كومنین". التي تعاطف معها أكثر من الجمیع ومن 

جاء في وقت تصاعد فیه االهتمام بالعالقات الشرقیة الغربیة بینما یرى كونستابل إن الكتاب قد 
عمومًا، وبالحمالت الصلیبیة خصوصا، وفي زمن كان یشكك فیه العدید من الغربیین في شرعیة 

.١٤٣الصلیبیِة السیاسات اإلمبریالیة التي ألصقت بها الحمالت

138 ,Laiou ,”Sir Steven Runciman…”,p 2.

139 Baldwin”Review of Steven Runciman, A History of the Crusades Vol.III ”,p.203.
140 Richard,”Review…”p.452.
141 Anon. “The Obituary of Sir Steven Runciman” .
142 Kenneth Rexoth, ”Unchristian Crusade”, The Nation, 10 September 1955.
143 Constable,” Steven Runciman…” ,p
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وتدعم المؤرخة الیونانیة انجیلیكي وال شك هذا الرأي بقولها :
األولى یتم تقّدیم الحمالت الصلیبیة كمجابهة عالمیة تاریخیة تمیز كتاب رنسیمان بأنه للمرة " 

یبیِة فهم رنسیمان أهمیة الحمالت الصل. وٕانشباك ثالثة عوالم ، هي بیزنطة، إالسالم وأوربا الغربیة
كحركة دولیة أّدْت إلى دمار حضارة القرون الوسطى ، حضارة مسیحیي الشرق التي، كما یالحظ، كانت 

دانوا وبشكل واضح ومطلق االغربیین، الذین هو أحد قلة  من العلماِء األوربیین. ضحایاها الرئیسیین
، الذي هو ذنب ضّد روح اهللاباسمال شيء أكثر ِمْن فعل طویل ِمْن التعّصب "الحمالت الصلیبیَة كـ

".القدس 
رنسیمان والمدرسة البریطانیة للحروب الصلیبیة

كان كتاب رنسیمان وما أثاره من جدل محفزا قویا لكي یلتفت البریطانیون لالهتمام في تاریخ 
ا الحروب الصلیبیة بعد زمن طویل من االهمال ، فبدأت تتبلور عبر العقود التالیة ما یمكن تسمیته

سمیث الذي اتسم - كان رائدها المؤرخ جواناثان رایلي) مدرسة تاریخیة بریطانیة في الحروب والصلیبیة(
والمثیر إن ١٤٤.بغزارة كتاباته وبالسعي لتكوین جیل من الباحثین من طلبته للتخصص في هذا الحقل

سواء في بیة، هذه المدرسة قد جعلت همها أن تخرج من القالب الذي وضعه رنسیمان للحروب الصلی
الهیكل أو طریقة المعالجة أو حتى في المواقف الجریئة التي نادى بها. وٕاذا كان رایلي سمیث قد اعترف 
بأنه استمد  إلهامه عن الحروب الصلیبیة في سني حیاته األولى من كتاب رنسیمان، فانه انطلق في 

وتناول أفكاره یحقق ١٤٥مه رنسیمان .كتاباته المختلفة من منظور مخالف بصورة تكاد تكون كلیة لما قد
بحث والمتمثل بالموقف الذي یشغله رنسیمان أالن في الكتابة التاریخیة الصلیبیة ، هذا الالهدف األخیر ل

العقود وتدافع الدراسات وبزوغ األفكار وأفول غیرها ، ویمكن تلخیص اعتراضات والي السنین بعد ت
سمیث على رنسیمان وفقا لالتي :

: یرى سمیث بأنه یجب التخلي عن اإلطار التقلیدي للحروب الصلیبیة في كونها الحمالت التي الهیكل
البابویة إلي شن نادت دعت الیها البابویة وتوجهت صوب األراضي المقدسة، فثمة ساحات أخرى 

كما هو الحال في –الحمالت ضدها ومنحت الغفران لمن یشترك بها وحمل المشتركون الصلیب واقسموا 
على الدفاع عن المسیحیة، كما هو الحال في اسبانیا أو ضد  العثمانیین أو في –الحمالت إلى الشرق 

البلطیق أو حتى تجاه المسیحیین المنشقین مثل االلبجنسیین في جنوب فرنسا أو أعداء البابویة أیا كانوا. 
ددیون )،في مقابل سمیث على أصحاب االتجاه الجدید الذي یقوده هو اسم( التع–وأطلق رایلي

144 Walter Edbury ,” British Historiography  on the Crusades and Military Orders: from Ernst
Parker and Smail to Contemporary Historians”,( Cardiff ,Cardiff Historical Papers ,2007 ) p.2
145 Jonathan Riley-Smith ,” Crusade and fraternal Love” ,History Today ,1982, p 52
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ویعد كتابه الحروب ١٤٦(التقلیدیون) إي من وصفهم بأصحاب التصور الضیق للحروب الصلیبیة.
ىویرى ان تلمیذه نورمان هاوسلي قد أصبح اقو .ممثال لهذا االتجاه١٩٧٧الصلیبیة الذي صدر عام 

ایطالیا وكیف تم دمجها المدافعین عن هذا االتجاه والسیما من خالل دراساته عن الحروب البابویة في
١٤٧.ضمن الحروب الصلیبیة

تحریرأي(١٢٩١سمیث كذلك قلة اهتمام رنسیمان بالحمالت الصلیبیة بعد عام - وانتقد رایلي
صفحة أربعین الصلیبیین) ، حیث لم یكرس لهذه المرحلة إالأیديكانت بأخر مدینة المسلمین لعكا

ائل بامتداد الحروب الصلیبیة حتى القرون المتاخرة ویجعل من اخذ سمیث الرأي الق–،بینما یدعم رایلي 
. ١٤٨بمثابة سقوط آخر المعاقل الصلیبیة ١٧٩٨نابلیون لمالطا من فرسان القدیس یوحنا عام 

: أید سمیث االنتقادات السابقة التي وجهت لرنسیمان في التركیز على التركیز على الحرب والسیاسة
أضاف بان الحرب ذاتها لم تعالج لدى رنسیمان كما ینبغي، ویرى ان معالجات الحروب والسیاسة، لكنه

یشرحه وهذا ما,مشرفه سمیل والسیما كتابه (الحرب الصلیبیة ) قد أعطى منظورا مختلفا لدراسة الحرب،
سمیث المؤرخ ادبیوري بقوله " كانت دراسة الحرب قبل سمیل تركز على العمارة العسكرة –تلمیذ رایلي 

فحول سمیل االنتباه صوب تكوین الجیوش، والعالقة التكاملیة بین المشاة التكتیكات في ساحة الحرب،و 
والخیالة وعلى الغارات وغیرها من إشكال الصدامات العسكریة ،والى دور القالع بوصفها مراكز للسلطة 

لى تناول رنسیمان . ومن جانب اخر فان احد االعتراضات الرئیسة ع١٤٩عالوة على كونها نقاط عسكریة
في أهمیةصورة وافیة عن الطوائف العسكریة التي كانت احد الظواهر إلعطاءللحرب هو انه لم یسع 

من كتب أولالذي عني به البریطانیون بعده عنایة كبیرة ،حیث كان األمرتاریخ الحروب الصلیبیة ، 
عن فرسان ١٩٦٢ها سمیل عام سمیث نفسه من خالل اطروحته التي اشرف علی–دراسة فیه هو رایلي 

القدیس یوحنا في القدس وقبرص وتبعه الكثیر من طالبه، وبین ابرز الدراسات التي تناولت هذه 
الطوائف مالكولم باربر في دراساته المتعددة عن فرسان المعبد واالن فوراي في كتابیه الطوائف العسكریة 

وكال الكتابین الصلیبیةوالطوائف العسكرة والحروب مقتبل القرن الرابع عشر إلىمن القرن الثاني عشر 
١٥٠صدرا في التسعینات.

146 Jonathan Riley-Smith ,” The Crusading Movement and Historians” in Jonathan Riley-
Smith (ed.) The Oxford History of the Crusade ,(Oxford ,Oxford University Press ,1999)
,p.10.
147 Ibid., p.11.
148 Ibid., p.12.
149 Edbury “ British…” ,p2.
150 Ibid., p.14.
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للحروب الصلیبیة واإلداريسیمان للتاریخ واالقتصادي واالجتماعي والفكري نر إغفالوقد تواصل انتقاد 
،وكان بین سعى لسد هذه الثغرة من غیر البریطانیین عزیز سولایر عطیة في كتابه (الحروب الصلیبیة 

وریتشارد ویوشع براور الذین أمعنا في دراسة نظم مملكة بیت المقدس الصلیبیة بما ١٥١تجارة وثقافة):
أعطى صورة مغایرة لهذه المملكة، حیث تم التخلي عن الصورة التقلیدیة لمملكة إقطاعیة متحجرة 

١٥٢ان آخر.لتكتسب شكال أكثر طبیعیة تخضع للتطورات السیاسیة والدستوریة بما ال یختلف عن أي مك

دراسة إلىویرى كونستابل إن هذه الدراسات قد حولت دراسة الحروب الصلیبیة من دراسة حركة 
١٥٣للمؤسسات الصلیبیة في الشرق 

أما أكثر القضایا الجدلیة التي أثارت المؤرخین المعاصرین، كما هو الحال مع المنظور البیزنطي
ظر البیزنطیة ، وبالتالي حكمه القاسي على الصلیبیین ،ومرة مؤرخي الخمسینات فتتمثل بتفهمه لوجهة الن

بمهمة الرد علیه فیبذل غایة جهده لتفنید طرح رنسیمان بشأن التباین سمیث–أخرى یضطلع رایلي 
الحضاري بین بیزنطة بوصفها مركز الحضارة اإلنسانیة في العصور الوسطى وبین الصلیبیین الهمج 

وشعورهم بالنقص غایته في الحملة الصلیبیة الرابعة،  فیشیر سمیث الى ذلك والبرابرة الذین بلغ حقدهم 
عندما راجع طبعة جدیدة ١٩٨٠: كتب األول عاممواضع متعددة ننتخب منها ثالثة نصوصفي

(تاریخ لـوالثالث مقدمته الحملة الصلیبیة االولى وفكرة الحرب الصلیبیة لكتاب رنسیمان، والثاني كتابه 
وعنوانها (الحروب الصلیبیة ١٩٩٩للحروب الصلیبیة) الذي تولى تحریره وصدر عاماوكسفورد 
سمیث رنسیمان في مسألتین:األولى طبیعة وجهات النظر –، ففي النص األول یجادل رایلي والمؤرخون)

بان المتبادلة بین الصلیبیین والبیزنطیین، والثانیة أصل الفكرة الصلیبیة ، فبالنسبة للمسألة األولى یرى
انتشار كتاب رنسیمان على مستوى العالم رسخ قناعة الناس بما قال ولم یعد ثمة حاجة للبرهنة على ما 
رآه عن االحتقار المتبادل بین الصلیبیین والبیزنطیین نتیجة التباین الحضاري ؛ احتقار البیزنطیین 

الشعور بالنقص. المتحضرین للصلیبیین المتبربرین، مقابل االحتقار الفرنجي الناجم عن 
سمیث إن واجبه هو إبطال هذا التصور من خالل رفضه الحدیث عن شعور بالنقص –فیرى رایلي 

بین الطرفین لم تكن كبیرة كما یشاع، –برأیه –لدى الغربیین تجاه البیزنطیین ،الن االختالفات الحضاریة 
سمیث –س هذا الشعور . وال یرى رایلي وعندما یتجه المرء إلى المصادر الغربیة ال یجد إشارة واحدة تعك

ما رآه رنسیمان من حقد وطمع في نفوس الغربیین تجاه البیزنطیین، وٕانما كانوا ینظرون إلیهم بوصفهم 
Fraternal(أخوة آذاهم المسلون جدًا. وبرأیه إن الحملة الصلیبیة كانت عبارة عن فعل للحب األخوي

151 Aziz S. Atiya , The Crusades : Commerce and Culture,( (Bloomington, Indiana, 1962).
152 Riley-Smith ,”The Crusade and Historians”.p.9.
153 Constable ,”historiography …”,p.20
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(Love.یث الرجوع إلى هذه المسالة في كتابه المشار الیه اعاله ، سم–وال یغفل رایلي ١٥٤لمساعدتهم
حیث یعاود ألقول:

"في الحقیقة لیس هناك أي حقد أو حتى حسد تجاه الشعب الیوناني ، على الرغم من وجود فكرة عدم 
وورد وصف مقدرتهم العسكریة وان الحكومة البیزنطیة وموظفیها كانوا ظلمة وموصمین بالخیانة ،

یین الشرقیین كأخوة في العقیدة وٕانهم عانوا من الوثنیین وٕانهم بحاجة إلى المساعدة والثأر لهم المسیح
رص الصلیبیون على تصویرهم على إنهم یحاربون من اجلهم ،وٕانهم لم تمتد أیدیهم على أمتعة ح.ولذلك

١٥٥الیونانیین".

سمیث واجبه - صلیبیین، فیرى رایلي یتعلق بأصل الحركة الصلیبیة والدوافع التي حركت الاأما فیم
هاهنا أیضًا أن ینفي منظور رنسیمان الذي جعل الشرق المحور األساس في حدیثه عن أصول الحركة 
الصلیبیة، عندما ركز على فكرة الحج إلى القدس، والى الصراع بین الشرق والغرب، والى فكرة االنشقاق 

مقتبل الثمانینات إلىالذي یعود األول في نصهسمیث-لي راییدعواذ بین الكنیستین الشرقیة الغربیة، 
النظر في هذه  المسألة واالتجاه من جدید صوب الغرب في تفسیرها، من اجل إعادةإلىالمؤرخین 

التشدید على الدوافع الروحیة الكامنة وراءها، فالحركة الصلیبیة هي حركة عبادیة شعبیة صادقة نبعت 
وكان هو نفسه من مقدمة ١٥٦.شها المجتمع األوربي في القرن الحادي عشرمن فكرة اإلصالح التي عا

الملبین لهذه الدعوة في كتابه الذي سیصدره بعد ذلك بنحو عقد من الزمن بعنوان (الحملة الصلیبیة 
األولى وفكرة الحرب الصلیبیة)، وفیه حاول أن یدافع عن الطابع والدافع الدیني للتحرك صوب األراضي 

سواء في فكر البابا ایربان الثاني أو في فكر وسلوك القادة والفرسان والعامة الذین انخرطوا في المقدسة 
هذه الحملة . 

وقد قسم الكتاب إلى ستة فصول تمحورت كلها حول هذا الهدف، إذ تناول في الفصل األول 
اجل توجیههم لخدمة الكنیسة جهود البابا ایربان الثاني على غرس فكرة الغفران في نفوس العلمانیین من 

بینما أعطى للفصل الثاني عنوان (استجابة عامة الناس) لیبین إن االستجابة المذهلة للناس لدعوة 
ایربان مبعثها اإلیمان والتقوى ولیس الطمع أو البحث عن  القطاعات أو تحت الضغط االقتصادي. 

الرابع والخامس التي عنونت بـ سمیث بأوضح صوره في الفصول الثالث و –ویتجلى موقف رایلي 

154 Riley-Smith ,” Crusade of Fraternal Love…” ,p.52.
سمیث یعطي لمراجعتھ عنوان  (الحب االخوي).-حیث نالحظ ھنا ان رایلي

سمیث، الحملة الصلیبیة االولى وفكرة الحرب الصلیبیة ،ترجمة محمد فتحي الشاعر (القاھرة ، الھیئة -جوناثان ریلي١٥٥
١٩٩٩المصریة العامة للكتاب ، .١١٩،ص  ٢ط

156 Riley-Smith ,” Crusade and Fraternal Love…” ,p52.
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)، حیث یدافع بكل ١٠١١(األحوال إبان الزحف الصلیبي) و(أفكار الصلیبیین) و(الحملة الصلیبیة لسنة 
وسیلة ممكنة عن فكرة تصویر الحملة الصلیبیة األولى بوصفها تجسید للقیم الروحیة وتعبیر عن عمق 

ل للرؤى الدینیة للسید المسیح (علیه السالم) الدوافع الروحیة ،من خالل حدیثه عن الدور الفاع
وللقدیسین في كونها تعبیر عن تقوى الصلیبیین، وان نجاح الحملة الصلیبیة على الرغم من المصاعب 
الهائلة التي واجهتها عّمَق من إیمان المشاركین فیها بأنهم جنود العنایة اإللهیة التي تحرسهم وتؤكد 

صدق تقواهم .
ف احد نصوص كتابه الذي یعبر بوضوح عن هذه الفكرة حیث یقول :ویمكن اقتطا

"وهكذا تطورت العناصر المنفصلة التي تضمنتها دعوة ایربان للحرب الصلیبیة، وانصهرت في بوتقة 
واحدة ، وصارت مجموعة من األفكار الصلیبیة، وعندما أصبح الصلیبیون مدركین لعظمة انجازهم، 

ید لنجاحهم، هو وجود قوة مقدسة تدخلت مادیا لمساعدتهم . وكان ظهور اعترفوا بان التفسیر الوح
العالمات في السماء واكتشاف اآلثار المقدسة ،وظهور أرواح  الموتى ...أدلة على وجود هذه القوة 
المقدسة ...وفي الحقیقة كانت حربا مقدسة خاضها جند المسیح من اجل تنفیذ إرادة اهللا ... وبالطبع  

الن یجعل الحرب الصلیبیة عمال له ما یبرره من الناحیة األخالقیة والسیما إن الصلیبیین هذا یكفي 
كانوا یقدمون الدلیل بأنفسهم على محبتهم هللا وطاعتهم ألوامره ،كما عبروا عن محبتهم إلخوانهم 

سمیث في الحدیث عن اإلخالص الدیني للصلیبیین وتصویر حركتهم–ویمضي رایلي .١٥٧المسیحیین "
بمنظار التقوى والورع الدیني ، وبالتاكید  إن رنسیمان ونصه الشهیر في إدانة الصلیبین كان أهم ما 

،ورد علیه قائال ":"الحروب الصلیبیة المؤرخون"ن هذا النص في بحثه عن ضمّ یشغل ذهنه،لذا
ز من العنف "لقد أغشیت أبصار المؤرخین عن رؤیة الحقائق واألدلة نتیجة شعورهم باالشمئزا

، كیف آخراألیدلوجي وعجزهم عن إدراك انه یمكن في الواقع مقبوال . لقد نسي هؤالء، وكل شخص 
حظیت الفكرة المسیحیة حول العنف االیجابي باالحترام على المستوى الفكري. وال یبدو إن ثمة من كان 

امیركا الالتینیة، حیث ان مهیئا لتقبل عملیة إحیائها في الستینات في حركات التحرر المسیحیة في
بعض هذه الحركات التي  كان لها أجنحة مسلحة بررت اللجوء إلى العنف بوصفه عمال من أعمال 
الخیر یأتي منسجما مع رسالة المسیح للبشریة وبوصفه حال أخالقیا . لقد اكتشف مؤرخو الحروب 

اإلخالص یحملون ایدلوجیات الصلیبیة فجأة بان هناك أناس بین المعاصرین ممن اتسموا بالصدق 

٢١٤-٢١٣سمیث ، الحملة الصلیبیة ،ص –ریلي ١٥٧
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تشابه اراء الدعاة الذین یدرسونهم في العصور الوسطى. وتفتحت أعینهم بصورة أوضح على مسالة 
. ١٥٨تهافت األدلة التي استند إلیها القائلون بالدوافع   المادیة"

بالقول : ویوجز رایلي سمیث التطور الذي طرأ على تناول الحروب الصلیبیة منذ أن نشر رنسیمان كتابه
"أیا كان ما یجري تحت السطح قبل اربعین عاما، فان النظرة المقبولة بصورة عامة لتاریخ الحمالت 
الصلیبیة هو ما كان معنیا بصورة خاصة بالحمالت الواسعة النطاق التي توجهت صوب الشرق 

،حیث ١٢٩١بعد عام وبالمستوطنات الالتینیة في فلسطین وسوریا. ویتالشى اهتمام اغلب المؤرخین بها
جرى االعتقاد بان الفكرة الصلیبیة قد مضت إلى طریق االضمحالل الواضح . ومنذ ذلك التاریخ توسع 
موضوع الحمالت الصلیبیة في مدیین زماني ومكاني ، لتتغیر طبیعتها إلى حركة دامت أكثر من سبعة 

اقتصادیة واستعماریة وعسكریة ، قرون، في مسارح مختلفة من الحروب . وقد صورت غالبا ذات دوافع 
أما اآلن فهي حركة دینیة ،قانونیة واجتماعیة، وهناك تشدید على تناول أصولها والجهد الذي بذل فیها 

١٥٩.واالندفاع صوبها

سمیث وطالبه لم یكونوا هم وحدهم أصحاب المیدان في مناقشة رنسیمان ،وعلى الرغم من -لكن رایلي
ودفاعهم المتواصل عن أفكارهم ، فقد بقیت الصورة التي رسمها رنسیمان الزخم الكبیر في نتاجهم 

للصلیبیین تجد لها من یتحمس لها. وتكفي اإلشارة إلى ما كتبه احد كبار المؤرخین البریطانیین 
مراجعة مطولة لعدد من الكتب التي تناولت ١٩٧٠عام المعاصرین ،أال وهو جیفري براكلو الذي كتب

(New York Review of Books)یة في الدوریة األمیركیة المختصة بنقد  الكتب الحروب الصلیب
) معیدا إلى األذهان الصیحة التي Deus De Voltتحت عنوان الفت للنظر هو ( تلك مشیئة الرب

أطلقها المتجمهورن حول ایربان الثاني في كلیرمونت لیعلنوا قیام الحروب الصلیبیة ،ومما قاله :
ون بالكشف عن الجذور النفسیة ألول صور ألعدوان االستعماري الغربي، لندرسه ونرى أي نحن معنی“

ضوء سیلقي على الدوافع  الالحقة لالستعمار الغربي النهبي، من غزو المكسیك وبیرو هجمات قوات 
العاصفة لهتلر، على األقل لنكتشف كیف اضمحلت رسالة المسیحیة المنادیة بالسالم والنیة الصالحة
واعیدت صیاغتها لتصبح أكثر من اي دین آخر دینا للسیف ... فنحن لم نعد ننظر الى الحروب 
الصلیبیة بوصفها حركة للدفاع عن المسیحیة الغربیة، ونحن لم نعد نرى الدویالت الالتینیة بؤر للحضارة 

وتضع انجیلكي یدها ١٦٠.في عالم من الكفرة ، وٕانما مراكز لم یهدأ لها أوار في استغاللها االستعماري"
الصلیبیین فتقول :إدانةعلى رصد وقع كلمات رنسیمان في 

158 Riley- Smith ,”The Crusades and the Historians” ,p.8 .
159 Ibid., p.14
160 Geoffrey Barraclough,” Deus de Volt” New York Review of Books,21 May 1970.
http://www.nybooks.com/articles/archives/1970/may/21/deus-le-volt/?pagination=false
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رؤیة هذه الكلمات في النعي الذي نشر بالتایمِس ، فهي تعید إلى الذاكرة قصة الحمالت لقد أثارتني"
مما یؤكد بان حكم رنسیمان هذا ما یزال یخلق اإلزعاجالصلیبیة بوصفها نوع من جلد الغرب لذاته ،

١٦١".الضمیر  الغربي

وختاما ،یمكن القول بأن كتاب تاریخ الحروب الصلیبیة كان بالفعل معلما مهما من معالم الكتابة 
ومما اكسبه مكانته عوامل عدة من بینها التاریخیة الغربیة عن الحروب الصلیبیة في القرن العشرین،

قراءه ویسرت لهم أمتعتالسردي بطریقة وباألسلمؤلفه في استخدام وٕاجادةاللغوي المشرق أسلوبه
المختصین المدى البالغ االتساع لمصادره أثارالدخول في عالم الحروب الصلیبیة بسهولة ویسر ، كما 

. إال أن هذا التنوع قد أثار بالمقابل نقدا اختلفت درجة المتنوعة التي شید من خاللها روایتهالشواهدو 
الصلیبیة حیز للبیزنطیین والتوافر للدفاع عنهم في وجه االعتداءات حیث اتهم رنسیمان بالتقسوته،
التي كانت برأیه أعظم جریمة في تاریخ اإلنسانیة .ارتكبتها ،الحملة الصلیبیة الرابعةبلغت ذروتها بوالتي 

فقضى بذلك رنسیمان على الصورة الرومانتیكیة لفرسان الصلیب  آخر موجات البربریة الغربیة.
التي وصمها بأنها راناس دیدنهم الجشع والنهب والسعي وراء االقطاعات وارتكاب المجاز لیصبحوا

.جریمة بحق الروح القدس
ومما عزز صارخة للعدوان الصلیبي علیها،وٕادانةبیزنطة شهادة دفاع عنلقد كانت كتابات رنسیمان 

مار التي رافقت نهایة الحرب العالمیة ایضا من اهمیتها انها جاءت متزامنة مع روح التحرر ونبذ االستع
الثانیة، فلعل رنسیمان قد استشرف روح العصر القادم وقدم له االسهام الذي ینسجم تماما مع تطلعات 
عصره . وبالمقابل هاقد عادت الدراسات لتمجد الحروب الصلیبیة وتلتمس للمشاركین فیها ادوارا روحیة 

فهال وجدنا من یقف من بني جلدتنا لیرفع !!لقي علیه اللوم ....ملهمة ،وتعود مرة اخرى الى الضحیة فت
صلیبي القدیم ویدین العدوان الصلیبي الجدید؟؟؟؟صوتا كصوت رنسیمان ویدین العدوان ال

160 Laiou,” Steven Runciman…” p.2

161 Laiou ,” Steven Runciman…”,p.2 .
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