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 چكيده

میان دو جنگ صلیبی چهارم و پنجم، نهضتی از کودکان برای گرفتن اورشلیم از دست مسلمان توسط جوانان  

های اخیر تحلیل کامل و جامعی از آن مسیحی از آلمان و فرانسه تشکیل شد. منابع تاریخی از آن زمان تا ده

صورت اند یا بهمی تاریخی به آن یا اشاره نکرده ها و آثار علترین دانشنامهترین و کامل اند و حتی بزرگ ارائه نداده 

ها کودک  اند. بسیاری از مورخین از اتفاق افتادن آن و حتی بعضی نیز از اینکه همگی آن مختصر به آن پرداخته 

دادند؟ علل بوده باشند، در شک و تردید هستند. حال سوال اینجاست که این جنگ را فقط کودکان تشکیل می 

واقع هدف از نگاشته حاضر تحلیل جنگ صلیبی کودکان و تأثیرات و   یج آنچه بوده است؟ دراین حرکت و نتا

آوری اطالعات موردنیاز آن از  های تاریخی است که برای جمع باشد. این پژوهش از زمره پژوهشعلل آن می

تبیین مسئله استفاده و کوشیده شده تا مبانی الزم برای تبیین تحلیلی از موضوع به دست آید. همچنین بر    روش

وسطی و کنندگان، شرایط اروپای قرون شرکت   های موجود درهایی همچون انگیزهاساس یافته مقاله از مؤلفه 

دکان نام برد که پیامدهایی همچون  عنوان علل اصلی در وقوع جنگ صلیبی کوتوان بههای صلیبی میشور جنگ

مختلفی )جوانان،    اقشار  انفجار  پنجم را در پی داشت. این حادثه نمایانگر  صلیبی  جنگ  و شروع  پاپ  اقتدار  لغزش

همچنین ثابت شد که مسلمانان نقشی در کشته    .هستند   موجود  وضع  از  رهایی  خواهان  که  است  ها و زنان(سرف

 شدن این افراد نداشتند. 
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 مقدمه: 

 ازآن پس  مذهبی  هایجنگ  و  کرد  صادر  را  2صلیبی   جنگ  اولین  دستور  1095  سال  در  1دوم  اوربان  پاپ

  به  که  خواستندمی  اروپایی  مؤمنان  از  هاپاپ  مختلف،  هایزمان  در .  داشت   بستگی  کلیسا  تأیید  به

  توسط   که  صلیبی  هایجنگ  این  و  ببرند،  بین  از  را  مسلمانان  کنند  سعی  و  بروند  مقدس  سرزمین

 & Cleve؛  198:  1384شیخ نوری،  )یافت   ادامه  1400  هایسال تا   بود تأییدشده  کاتولیک  کلیسای

Atiya, 1963: 714-716) .  مهم  تاریخی  عطف  نقاط  از  یکی   عنوانبه  صلیبی  های جنگ  

  برای   را  جداگانه  مأموریت   هشت   اروپایی  مسیحیان  کاتولیک،  کلیسای  حمایت   با.  است   3وسطی قرون

-Riley)دادند    انجام  1291  و  1096  هایسال  بین  مسلمانان  کنترل  از  مقدس  سرزمین  کردن  خارج

Smith, 1977: 12).  رهبران  توسط  بسیار  جزئیات  با  صلیبی   هایجنگ  اروپایی،  نخبگان  رهبری  به  

  خوبی به  هاآن  نتایج  و  هاجنبش  ها،آن   رهبران  هاآن .  شد  ثبت   جنگیدند  که  افرادی  همچنین  و  کلیسا

این جنگ دارای نتایج مثبتی به لحاظ تمدنی در مغرب زمان و اروپای    .است   شدهشناخته  تاریخ   برای

)پالمر،   بود  زمان  در76:  1396آن    شرق   به   را  بازرگانی  هایراه  صلیبی  هایجنگ  حال،  همین  (. 

.  دادمی  را  مجلل  منسوجات  و  زیتونروغن  مانند  وارداتی  کاالهای  مطع  اروپاییان  به  و  بود  داده  گسترش

 (. 531: 1393 لوکاس،) گرفتند رونق ویژهبه بندری شهرهای  تجاری، اقتصاد توسعه با

. ح)  سوریه  و  مصر  مسلمان  سلطان  ،4الدین ایوبی پس از دو جنگ و در جنگ صلیبی سوم، صالح 

  مسیحیت   جهان  کرد،  تصرف   میالدی  1187  سال   در  را  5اورشلیم  که هنگامی  ،(میالدی  1193-1174

  رسیدن  در  حتی (  میالد  از  پس  1187-1192)  6سوم  صلیبی   جنگ  شکست   علیرغم.  بود  کرده  شوکه  را

 که   ،(میالد  از  پس  1204-1202)  بارترتأسف   7چهارم   صلیبی  جنگ  و  اورشلیم،  به  نزدیک  فاصله  به

 ,Moraru)بودند    قسطنطنیه  در   زیادی  مسیحیان  هنوز  بود،  کرده  حمله  8قسطنطنیه   به   عوض  در

 
1 Urban II 
2 crusade 
3 Medieval 
4 Salahuddin Ayoubi 
5 Jerusalem 
6 Third Crusade 
7 Fourth Crusade 
8 Constantinople 
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  بود و   اورشلیم  گیری بازپس  امر  در  کمک  و  مقدس  سرزمین   به  سفر   مشتاق   غرب   .(418 :2012

  شده خواسته  هاآن   از  که  هاییمالیات  علیرغم  که  داشت   وجود  ناامیدی  نیز  عادی  مردم   میان  در  شاید

  گیری بازپس  اولیه  هدف  صلیبی،  هایارتش  مکرر  تجهیز  برای  تدارکات  و  مواد  در  فداکاری  و  بود

  از   که  آمد  وجود  به  عجیب   جنبشی  میالد،  از  پس  1212  سال  در.  بود   نشده  محقق  هنوز  مقدس  شهر

 با  و  شدند  دهیسازمان  «ارتش»  یک  قالب   در  کودک  هزاران.  یافت دست   ایافسانه  جایگاه  به  زمان  آن

  راهی   کنند،  عمل   ساالنبزرگ  از  بهتر  بسیار  مسلمان،  کفار  دادن  شکست  در  توانندمی  که   فکر  این

 .(Madden, 2010: 134)شدند  خاورمیانه

اشاره    1212  سال  در  واقعی  و  تخیلی   وقایع   ای ازمجموعه  به  که  است   نامی  1کودکان   صلیبی  جنگ

ای است  . این جنگ، دارای مسائل پیچیدهRiley-Smith, 1977: 11)؛  Anchell, 2014a)  دارد

تاریخ بیشتر  نمیکه  یادی  میان هشت جنگ صلیبی  در  آن  از  نیز  گفته  دانان جهان غرب  به  کنند. 

  اوقات   گاهی.  است   بوده  عمیق  درمان  مستحق  که  هاست مدت   کودکان  صلیبی  جنگ":  2دیکسون 

گاهیمی  رد  ناب  اسطوره   عنوان به و  شود می  تلقی  واقعی  ویدادر  یک   عنوانبه  اوقات  شود 

(Dickson, 2009; 594) .  تواریخ   در  خالصه   طوربه  فقط  کودکان  صلیبی  جنگ  اصطالحبه  

  ازنظر   نشد،  اعالم  پاپ  یک   توسط  رسمی   طوربه  هرگز  کهازآنجایی  و   است   ذکرشده  صلیبی  های جنگ

  - وحشتناک سقوط و  - جنبش  غیرمعمول  ظهور حال،بااین. نامید  صلیبی   جنگ  یک را آن نباید فنی

  کودکان   صلیبی  جنگ  داستان  .است   باقی  همچنان  هم  هنوز  که  آورد  ارمغان  به  آن  برای  را  مستعاری  نام

  که   آوردمی  یاد  به  را   وسطاییقرون  اروپایی   کودکان   از   انبوهی  از  قدرتمندی  تصاویر  1212  سال  در

  ها، صلیب   بلکه  .بکشند  بیرون  مسلمانان  دست   از  را  اورشلیم  تا  بودند  شده  جمع  دورهم  باایمان

 توانندمی   مقدس،   سرزمین  به  رسیدن  محضبه  که  داشتند  دست   در  بینانه خوش  فرض  این  و  هابرنوشته

 .دهند تغییر را مسلمانان الهی مداخله و اقناع با

  از   پس  دهه   چندین  نگارانوقایع  و  کرد  خود   مجذوب  را  سیزدهم  قرن   مخاطبان  سفر،  دو  این  وقایع  

  مورد  در  اولیه  و  دقیق  منابع  فقدان  حال،بااین.  نوشتند  متفاوتی  هایروایت   کودکان،  صلیبی  جنگ  پایان

 
1 Children's Crusade 
2 Dickson 
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  وقایع   که   باورند  این  بر   بیشتر .  شودمی  مورخان  از  مانع   سیزدهم  قرن اوایل  در  مردمی   هایجنبش  این

 . باشد آمیزاغراق یا ایافسانه است  ممکن بعدی نگارانوقایع توسط شدهثبت 

  نذر   جوان  هزاران   آن  در  که  1212  تابستان  در   اروپا  در  مردمی  مذهبی  جنبش  کودکان،  صلیبی  جنگ

  افتادند. این جنگ  راه  به  مسلمانان  دست   از  اورشلیم  گیریبازپس  برای  و  گرفتند  صلیبی  هایجنگ

  یافت  پایان  شکست نیز  با  بوده و  رسمی  مجوز   فاقد  پیدا نمود،  ادامه   سپتامبر  تا   می  ماه   از   تنها  که

(Dickson, 2009: 315).  1396نرسیدند )بیل،    مقدس   مینسرز  به  کنندگانشرکت   از  یکهیچ :

  صلیبی   جنگ  آغاز  وجود یکی از نقاط عطفی است که با برانگیختن شور مذهبی بهولی بااین  .(156

  جنگ   مورد  در  نکات و زوایای مبهم    از  بسیاری  این در حالی است که  .  کرد  کمک(  1218)  پنجم

های خارجی که  حال به تعدادی از پژوهش.  است   همچنان به قوت خود باقی مانده  کودکان  صلیبی

 شود. در پی پاسخ به سواالت و مسائلی که در مورد این جنگ باقی مانده است پاسخ بدهند اشاره می

 : قي تحق نه يشيپ

اند و تعداد مقاالتی  شدههای تاریخی ارائهبسیاری از تحقیقات منتشرشده در این زمینه در غالب کتاب

به موض که  این  تخصصی  ادبی  طور  منابع  را  منابع  از  بخشی  کم شمارند. حتی  کنند  تحلیل  را  وع 

 دهند.های خارجی تشکیل میهمچون شعر و رمان

گیرد که  نتیجه می" 1212  سال  در   کودکان  صلیبی  جنگ  " ( در پژوهشی با عنوان  1977)  1رادتس  پیتر

  در   فقیری  افراد   بلکه  نبودند،  کودک   1212  صلیبیون   که  دهدمی  نشان  اجتماعی  و  زبانی  هایتحلیل

 اساس نظر او،  بر .بودند آغشته رسولی  فقر فرقه هایآرمان با کامالً که بودند روستایی جامعه حاشیه

  را   جهان  این  هایقدرت   خداوند  مسلحانه،  صلیبی  هایجنگ  شکست   از   پس  که  بودند  معتقد  هاآن 

  وظیفه   این  انجام  برای  الهی  برگزیدگان  را  فقرا  عوض  در  و  دانسته  ناالیق  مقدس  اماکن  نجات  برای

 . است  داده قرار

  کند که جنگ کودکان خاطر نشان می   "جنگ صلیبی"( در کتابش با عنوان  2008)  2گری دیکسون 

  توسط   آن  واقعی  ماهیت   اما   آشناست،  همه  برای   مبهم  طوربه  که  است  رویدادی  کودکان  صلیبی

 
1 Peter Raedts 
2 G. Dixon 
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 ادعای  دهد ومی  قرار  بازجویی  مورد  را  نگاریتاریخ  ماهیت   او  .است   شده  پنهان  استعاره  و  اسطوره

دهد. دیکسون جز  می  ارائه  وسطاییقرون  منابع  از  سنجیده  و  قبولقابل  تفسیری  بلکه  ندارد،  قطعیت 

 صورت اسنادی و کامالً عالمانه دنبال کرده است.  اولین تاریخدانانی است که این رخداد را به

در مورد    "سیزدهم  قرن  از  قسمتی:  کودکان  صلیبی  جنگ"( در کتاب  2005)  1گری   زابریسکی  جورج

  شش  کند که حداقلباب جنگ صلیبی کودکان بیان می  محدودیت منابع موجود در عرصه تحقیق در

 زمان   در  که  اندشدهنوشته  افرادی  توسط  که  هستند  اطالعاتی  حاوی  یعنی  هستند،  زمانهم  اول  تواریخ

  گردآوری (  کوتاهی  مدت  در  همه  تقریباً)  بعدی  هایتاریخ  در  بقیه.  اندزیستهمی  کودکان  صلیبی  جنگ

 شدند. 

  ظالمانه  داستان"  جنگ صلیبی کودکان"در کتاب    (2018)  3بورخساین   لوئیس  خورخه  و  2شلوتر   کیت 

  قهرمان  هشت   صدای  طریق  از  را   آن  که  آمیزدمی   هم  در  را  افسانه  و  تاریخ  که  است   انگیزیغم  و

 کند. کنندگان در این جنگ را بازگو میکند و حاالت روحی، روانی و معنوی شرکت می  بازگو  مختلف

کنندگان، علل آن و نتایج این جنگ  های شرکت با سیری در منابع فوق فقدان مباحث عمیق در انگیزه

  جنگ   یک  واقعاً  جنبش  این  آیا  که  اندکرده  بحث   دوره  آن  محققان  مثال،عنوانمطرح نشده است. به

 آن  جنگجویان  اکثر  آیا  و  افتاد؟  اتفاق  این  واقعاً  .بودند  جوانان  واقعاً  کنندگانشرکت   آیا  و  بود  صلیبی

 این بر پژوهشگران اند؟ علل و نتایج آن چه بود؟ هدفها را کشتهآیا مسلمانان آن بودند؟ بچه واقعاً

  راستا   این  در  و  دهند  قرار  کندوکاو  موردعلل و پیامدهای جنگ صلیبی کودکان را    که  است   مبتنی  امر

از روش ارائه، توصیف و توسعه مفاهیم مربوطه با استمداد  به  اقدام  هایی همچون تحلیل روایات 

 نموده و نسبت به چرایی و چیستی این رخداد پاسخ مناسب ارائه نماید. 

 شناسی: . روش2-1

روش تبیین مسئله تاریخی و    از استفاده  با  پژوهش  این  پیشرو،  پژوهش  در  نظری  رویکرد   به   توجه  با

 شدهانجام  ها،داده  آوریجمع  برای  برداریفیش  ابزار  از  استفاده   با  گیری از رویکرد کیفی وبا بهره

  خارجی   منابع  به   معطوف  داخلی،  آثار  هایمحدودیت   به  توجه   با   شدهاستفاده  منابع   اغلب .  است 

 
1 Gray, G. Z 
2 Schluter 
3 Schwob 



 
 1401سال چهارم، شماره دوازدهم، فصل بهار    -فصلنامه مطالعات جنگ     172 

  بر   سپس  و  گرفته   قرار  توجه  مورد  کودکان   صلیبی   جنگ  جزئیات   توصیف   و  شرح   ابتدا  در  باشد.می

 . است  گرفته  صورت  تحلیل اساس همان

 . مباحث اصلی: 2

هدف .  آورد  هم  گرد   را  ساالنبزرگ  و   نوجوانان  کودکان،   از  نفری  20000  لشکر   استفان و کلن، دو

بود  جهان  برای   اورشلیم  تصرف  و  ایحرفه  صلیبی  هایارتش  ترمیم  هاآن  بینانهخوش .  مسیحیت 

  عبور هزینه پرداخت  برای ایبودجه اما رسیدند، 1جنوا  به اروپا، سراسر به سفر در بالقوه هایصلیبی

  این   باشد،  که  هرچه  «کودکان  صلیبی  جنگ»  مغشوش  تاریخ  دقیق  رویدادهای.  نداشتند  شام  به  خود

  این  و داشت  وجود عادی مردم میان  در صلیبی جنبش برای مردمی همدلی که دهدمی نشان قسمت 

 در  هاآن  مقدس  هایمکان  از  دفاع  و   صلیب   برداشتن   به   مجبور  که   نبودند  ها2شوالیه   و  اشراف  فقط

 کودکان،  صلیبی  جنگ  .(242Dickson, 2 :007)بودند    وسطی مسیحیانقرون  در  3مقدس  سرزمین

 پاپ  تأیید  با  تنها  صلیبی  هایجنگ.  نبود  صلیبی  جنگ  یک  هرگز  رسماً  آن،  عمومی  نام  علیرغم

نکرد    احضار   را  آن  هرگز(  1198-1216)  4سوم  اینوسان  پاپ  و  بیاید،  وجود  به  توانست می

(Anchell, 2014: 1).  مذهبی مورد تأیید نهادهای سیاسی    بنابراین، این جنگ به لحاظ رسمی و

 .نداشتند سالح حتی آن کنندگانو نهادهای مذهبی نبود و شرکت 

  صلیب  گیریبازپس  و  اورشلیم  گیری بازپس   برای  را  خود  قصد  غیرمسلح  و  خوانده  خود  صلیبیون  این

  به (  1187)  5حطین   نبرد   در  که  - (  شد  مصلوب  آن  روی  بر  عیسی  که   صلیب   از  یادگاری)  حقیقی

 به بودند امیدوار هاآن چگونه اینکه مورد در چیزهیچ. کردند ابراز  - بود  گرفته شده مسلمانان دست 

»التین  به)  ها  6پوری  وجود، بااین.  برسند  خود  اهداف  که   اصطالحی  -(  «کودکان»  یا  « پسران: 

 صلیب   نشان  -  کردندمی  استفاده  جنبش  در  کنندگانشرکت   توصیف  برای  سیزدهم  قرن  نویسندگان

  حداقل   که  کسانی  جنگ برای این  .  پذیرفتندمی  را   صلیبیون  عهد  و(  صلیبیون   همه   مانند)  پوشیدندمی  را

 
1 Genova 
2 The knight 
3 the Holy Land 
4 Innocent III 
5 hittin 
6 puery 
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.  داد  تشخیص   نیز معتبر  را  هاآن   نذر  حدودی کلیسا  تا  این،  بر  عالوه.  بود  آورالزام   داشتند  سن  سال  14

 بیان  ناپسند  عبارات  با  را  کار  این  کنند، می  اشاره  کودکان  صلیبی  جنگ  به  که  هاییتاریخ  اکثر   اگرچه

 ,Anchell, 2014a; Madden)کنند  می  یاد  صلیبی  جنگ  عنوانبه  آن  از  هاآن  همه  اما  کنند،می

2010: 136;   Moraru, 2012). 

  اند کرده  استدالل  ،1رادتس   پیتر  آلمانی  مورخ  مانند  محققان،  از  برخی  بودند؟  جوان  واقعاً  هاپوری  آیا

  از   اجتماعی  ایطبقه  بلکه  نیست،  سنی   گروه   یک  معنای  به  دیگر  اسناد  و   تواریخ  در   «پوئری»  که

 :Price, 2011)کند  می  توصیف  را  نامشخص  سن  با  روزمزد  کارگران  و  فقیر  زمینبی  دهقانان

پوله   بسیاری  درواقع،  .(988 . داشتند  تعلق  اجتماعی   طبقه  چنین  به  واقعاً (  «دختران)»  2از پوری و 

  با  رابطه  در  جوانان  شیوع  بر  نگارانوقایع.  کندنمی   رد  را  هاآن   جوانی   وجههیچبه  این  حال،بااین

. کردند  تأکید  مسن  افراد  و  مادران  شهری،  کارگران ازجمله  کودکان، صلیبی  جنگ  در   دیگر  هایگروه

  های خانه در را خود فرزندان والدین  از برخی که کردند خاطرنشان نگاروقایع چندین این، بر عالوه

 جوانان  که  رسدمی   نظر  به  بنابراین،.  کنند  جلوگیری  هاآن   پیوستن  از  تا  کردندمی   زندانی  خود

 نیز  احتمال  این  اگرچه  بودند،  آن   رهبران  همچنین  و  کودکان  صلیبی  جنگ  در  عنصر  ترینبرجسته

 .(Jombo et al., 2011: 102-104)باشد    نشده  تشکیل  جوانان  از  منحصراً  جنبش  که  دارد  وجود

  هم   گرد  3دنیس  سن  در  کودکان  صلیبی  جنگ  در  فرانسوی  کنندگانشرکت   استفان،  رهبری  تحت 

 استفان.  بود  متغیر  30000  به  نزدیک  تا  15000  از  استفان  پیروان  اندازه  از  معاصر  هایآمدند. تخمین 

  پادشاه  4دوم   فیلیپ  به  را  هایینامه  که   بود  داده  دستور  -  بود  عیسی درواقع   که   - فقیر  زائر  یک  توسط

  و  است   نشده  فاش  چیزی  باشد،  داشته  وجود  واقعاً  اگر  ها،نامه  این  محتوای  مورد  در.  برساند  فرانسه

  بیشتری   اطالعات  اگرچه.  شوند  متفرق  که  داد  دستور  هاپوری  به  پادشاه  حال،بااین.  شاه  با  مالقاتی  از  نه

  به  شرق  و  شمال  سمت   به  سپس  است   ممکن  پوری  فرانسوی  هایگروه  نیست،  دست   در  استفان  از

  تاریخی  سوابق  از  فرانسوی  هایپوری  مرحله،  این  در.  باشند  کرده  حرکت   5کوئنتین   سنت   شهر  سمت 

 
1 Peter Radets 
2 puelle 

3  
4 Philip II 
5 San Quentin 
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  تا   14  حدود  هاآن  از  برخی  است   ممکن  اما  است،  نامشخص  هاآن  نگهداری  محل  شوند،می   ناپدید

  جنگ   خاستگاه   ترینمحتمل  فرانسوی  هایپوری  با  تماس.  باشند  رسیده   آلمان  1کلن  شهر   به   ژوئیه  18

 ;Dickson, 1989: 229-231)شد    آغاز  زمان  همان  در  که  است   آلمان  در  کودکان  صلیبی

Hodges, 2005: 722-724) . 

 2ماینز   به  جنوب   سمت  به   را  آلمانی  پوری  مقدس،  سرزمین   به  رسیدن  برای   تالش  در   کلن  کالسین

  شهر  حومه  از  او  اینکه  جزبه  دارد  وجود  نیکالس   مورد  در  کمی  اطالعات.  کرد  هدایت   3اسپایر   و

  نشان  که  کردمی  حمل  را(  4تاو  صلیب )  تی  شکل  به  صلیبی  و  گرفتمی  سرچشمه  کلن  نزدیک

  اعالم   سرخ،  دریای  شدن  جدا  و  مصر  از  مقدس  کتاب  خروج  به  استناد   با  هاآن.  بود  او  کاریزماتیک

  ای درجه  از  حاکی  که  الهی  انتخاب  از  موتیفی  شد،  خواهد  جدا  هاآن   برای  مدیترانه  دریای  که  کردند

  شهرهای  به  5آلپ  سراسر  در  را  هاپوری  سپس  نیکالس.  است   اسرائیل بنی  با  پنداری  ذات  هم  از

 سرزمین  به   هاآن  بردن  برای   ایکشتی  نتوانستند  آنجا  در   اما  کرد،  هدایت  جنوا  و  6پیاچنزا   ایتالیایی 

 ;Maier, 2004: 78; Nicholson, 1997: 342; Paul, 2005: 137)بیابند     مقدس

Virgili, 2009: 309).  که درحالی  باشند،  سفرکرده  مارسی  به  کشتی  با  است   ممکن  هاآن   از  برخی 

  باطل   را  خود  صلیبی  جنگ  عهد  که  بخواهند  پاپ  مقامات  از  تا  کردند  سفر  رم  به  ظاهراً  دیگر  برخی

 ها در همان شهرآن   از  بسیاری  شدند،  وارد  جنوا  به  که  پوری  7000  از  بیش  از.  بیندازند  تعویق  به  یا

 آنچه   بنابراین،.  بود  موردنیاز  ایتالیا  پررونق  شهرهای   سایر  و  آنجا  در  ارزان  کار  نیروی  -  ماندند  باقی

 پایان  کارگری  گسترده  مهاجرت  یک  عنوانبه  احتماالً  شد  آغاز  مردمی   صلیبی  جنگ  یک  عنوانبه

  « مقدس  فرزندان »  اصطالحبه  اگرچه.  نبودند  خوانده  خود  صلیبی  های جنگ  این  مشتاق  همه  .یافت 

  اما کردند،می عهد پاپ صلیبی هایجنگ در کنندگانشرکت  با اغلب  و داشتند مذهبی اشتیاق انگیزه

 زیاد   تعداد  و  -  واردیوانه  هایحمایت   برانگیختن  در  پسران  توانایی.  دانست می   تهدیدی  را  هاآن  کلیسا

 بدهند  دست  از را خود گله که بودند  نگران و کرد زدهوحشت  را  محلی روحانیون - هاآن پیروان

 
1 Köln 
2 Mainz 
3 Speyer 
4 Tau 
5 Alp 
6 Piachenza 
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 (Vallis & Inayatullah, 2016: 136; Wolf, 1991: 210).    ازجمله دالیل اینکه این جنگ

 شناختی است. گرفته است مربوط به مسائل زبانبه جنگ صلیبی کودکان نام

  مردمی   هااین.  کردند  ظهور  به  شروع  اروپا  سراسر  در  سرگردان  فقیر  هایگروه  ،1200  دهه  اوایل  در

 شمال  در  فقیر  دهقانان  از  بسیاری  که  بودند  شده  آواره   اقتصادی  تغییرات  دلیل  به  زمان  آن  در  که  بودند

 تحقیرآمیز  ایشیوه  به  موسیقی  هایگروه  این.  کرد  خود  زمین  فروش  به  مجبور  را  آلمان  و  فرانسه

  مناطق   مردم  به  که  روشی  همان  به  دقیقاً  شدند،می  شناخته(  «پسران»  معنای  به  التین)پوری    عنوانبه

  به   فرانسوی  جوان  پوئر  یک  ،1212  سال  در  .گویندمی  «روستایی  پسرهای»  متحدهایاالت  در  روستایی

  از   یک  هر  که  کردند  ادعا  این  به  شروع   جداگانه  طوربه  نیکالس  نام  به  آلمانی  پوئر  یک   و  استفان  نام

  در   سرگردان  فقیر  هایگروه  این  که  شد  این  به  منجر  این.  اندداشته  عیسی   از  مشابهی  هایدیدگاه  هاآن 

.  کرد  تبدیل  مذهبی  سفر  یک  به  را  اجباری  سرگردانی  این  که  شوند  متحد  مذهبی  اعتراضی  جنبش  یک

  همراه   عیسی  مقدسی  کتاب  سفر  با  را  خود  و  کردند  دنبال  را  صلیب   و  کردند  راهپیمایی  هاپوری

  ها موکب   این  هایگزارش  نگارانوقایع  بعد،   سال  سی  .نبود  مقدس  جنگ   برای  ایمقدمه   این  اما.  کردند

  صلیبی   جنگ   بنابراین،.  کردند  ترجمه  «کودک »  عنوانبه  کاربرد،  درک   بدون  را  پوئری  و  خواندند  را

 ,Maier, 1995; Malkiel, 2002; Munzinger, 2006; Stephenson)  شد  متولد  کودکان

  ریشه   زمان   آن  مردم  در  حد  چه  تا   صلیبی   جنگ  مفهوم  که  دهدمی  نشان   آمدهدست به  داستان  .(2003

  خود  معصومیت  در باشند، بوده  صلیبیون باید هاپوری که کردندمی فرض  نگارانوقایع  - بود  دوانده

انگیز  غم  سرنوشت   نوع  همان  با   و  بازگشته   نشینگوشه  1زاهد  پیتر  ویژگی  صلیبی   جنگ  هایپایه  به

 . کردند مالقات

پژوهش و  آثار  اساس  بر  پوریبنابراین  شده؛  منتشر   تواند می  که  است   التین  اصطالح  یک  های 

 ;Munzinger, 2006; Stephenson, 2003)باشد    پسران  یا   کودکان  معنی  به  طورکلیبه

Williams, 1997; Wolf, 1991).  صلیبی   جنگ  عمومی   نام  به  منجر  منابع   در  کلمه   این   ظهور  

. بودند  کودکان  کلمه  واقعی  معنای  به  کنندگانشرکت   همه  که  نیستند  مطمئن  مورخان  اما  شد،  کودکان

. کرد  تعیین  را  پوری  افراد  همه  دقیق  سن  تواننمی  بنابراین  دارند،  کمی  جزئیات  موجود  منابع

 
1 Peter the Hermit 
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  مورخان   از  برخی   اند،کردهاشاره  کردند  شرکت   که  کسانی  از  بسیاری  جوانی  به  نگارانوقایع  کهدرحالی

 جنبش  و  باشد  زمین  بی  و  فقیر  دهقانان  برای  اجتماعی  نام  تواندمی  «پوئری»  که  اندکرده  پیشنهاد  اخیراً

 . باشد توجهقابل دهقان فقیر جوانان زیاد تعداد دلیل به است  ممکن هاآن 

 جنگ صلیبی کودکان:  هایعلل و ریشه

 وسطی: بافت فکری اروپای قرون

  را  آن  دانشمندان  که  شدمی  اداره  سیستمی  توسط  روستایی  زندگی   وسطی،قرون  اروپای  در

 را   2فیف   نام  به  زمین  از  بزرگی  قطعات  پادشاه  فئودالی،  جامعه  یک  در.  نامندمی  «1فئودالیسم »

  بیشتر  شوند،می شناخته  رعیت  عنوانبه  که  زمین  بی  دهقانان.  کرد می اعطا اسقف  و  اشراف  به

  بیشتر  و کردندمی برداشت و  کاشتندمی محصول  هاآن: دادندمی  انجام  هافیف روی بر را کار

. کنند  زندگی  زمین  در  شد  داده  اجازه  کارشان  درازای.  دادندمی  زمین  صاحب  به  را  محصول 

و 11- 9:  1396شد )کوریک،    داده  حفاظت  قول   هاآن   به  دشمن  تهاجم  صورت  در  همچنین

ها بر سکون و حمایت  بنابراین بافت مادی آن  .(163و    33- 31:  1386کاسیمینسکی و دیگران،  

وسطی را  های فکری مردمان قروناز یک منبع تأکید داشت. در این میان کلیسا تمام خواسته

ه کلیسا وجود خرافات در  کرد. در کنار این حد از ازخودگذشتگی و عالقه مردم بتأمین می

 وسطی بسیار رایج بود. بافت زندگی اجتماعی قرون

در   و   داشتند  اعتقاد  شیطانی  ارواح  و  جادوگران  به  قاطعانه  مردم  وسطی،قرون  همچنین 

  زمانی   در  کوچک  کلیسای  دیوارهای.  انداختندمی  هاآن   گردن  به  را  بدبختی  و  بدشانسی

 مردان   و  زنان  که  زمانی  بود،  افزایش  حال   در  اروپایی  «جادوگری  شور»  که  شدند  آمیزیرنگ

 .(Graham, 2019: 111؛  13:  1385شدند )بیگدلی،  می  اعدام  بودن  جادوگر  جرم  به  اغلب

توجه به این   های پیاپی در برابر مسلمانان بادرنتیجه عدم رشد عقلی و محول کردن شکست

 نمایانند. کننده مینوع از تفکر، وجود این فاجعه صلیبی را برای تاریخدانان قانع

 
1 Feudalism 
2 Fiff 
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 های صلیبی: . شور جنگ2-1-2

  شوندمی  ظاهر  زمانی  معمواًل  کودکان  صلیبی  جنگ  مانند  مذهبی  احیاگر  مردمی  هایجنبش

  برانگیخت،   را   جمعی  شوق   و  شور   1موعظه .  شوندمی  موعظه   رسمی   صلیبی   هایجنگ  که

 آن   اطراف   منطقه  و  2شارتر   شهر  مانند  صلیبی،  های جنگ  طوالنی  سنت  با  مناطقی  در  ویژهبه

 ادامه   و  یازدهم  قرن  اواخر   در  صلیبی  جنگ   اولین  شروع   با.  فرانسه  مرکزی   شمال   در(  شارترن)

  طول در. فراگرفت را منطقه این صلیبی هایجنگ شور متوالی امواج سیزدهم، قرن در یافتن

  جنوب   گذاربدعت  کاتارهای  علیه  3آلبیجنسی   صلیبی  جنگ  ،1212  بهار  و  1211  زمستان

: 1390شد )دوالندلن،    4چارترن   از  نظامی  نیرومند  استخدام  به   منجر  که  شد  موعظه  فرانسه

  صلیبی   هایجنگ  از  دیگری  بحران  صحنه  مسیحیت،  جهان  غربی  مرزهای  در  اسپانیا،.  (422

  سال   در  5سالواتور   قلعه   سقوط  به  منجر  1210  سال   در  آفریقا  شمال   از  مسلمانان  حمله.  بود

  سوم  اینوسان پاپ. رفتمی انتظار  1212 سال  در 6پنطیکاست  روز در اوج نبردی. شد  1211

  تهدید   معرض   در  اسپانیایی  کلیسای  از  نمایندگی  به  را  مسیحیان  دعای  تا  کرد  تالش  نگرانی  با

 ,Petkov, 1997; van Moolenbroek)  1212  مه   16  در  رم   در  راهپیمایی .  کند  بسیج

1987; Williams, 1997) .    بنابراین تمام اروپا در حال اصالح و درگیر نبرد با منحرفان

سال، این حرکت  بزرگهای صلیبی  این راستا، با توجه به شکست شوالیه  و مسلمانان بود. در

ای مربوط به وضعیت موجود در  چیز از دنیا، مسئله خودجوش کودکان معصوم و فقرای بی

 اروپای آن زمان بود.

 

 

 
1 Preaching 
2 Shutter 
3 Albigensian Crusade 
4 Chartrain 
5 Castle of Salvatore 
6 Pentecost day 
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 کنندگان:انگیزه شرکت

  چه  و  فرانسه  در  را  طرفدارانی  چه  بود،  یکسان  هاپوری  انگیزه  خود،  هسته  در  رفته،همروی

  تدریجی  گسترش  کند، می  متمایز  را  اشتیاق  مرحله  دو  این  که   چیزی.  کند  جذب   آلمان  در

 و شد ترناهمگون 1راینلند  احیای. است آلمان در آن طرفداران اجتماعی ترکیب و سنی دامنه

پیوستند    آن  به  هاخانواده  کل  شاید   و  نوزادان  مادران،  مسن،   افراد  شهری،  کارگران

(Dickson, 2008b: 83-84).  مسلمانان   پیروانش،  با  همراه  او:  بود  بزرگ  استفان  دیدگاه  

  دیگری  چیز  اما.  گرفت  بازپس  هاکاتولیک  برای  را  مقدس  سرزمین  و  کرد  بیرون  اورشلیم  از  را

  که   بودند  کودکانی  نیز  او  پیروان  .داشت  سال   12  فقط  او  -  بود  توجهقابل  استفان  مورد  در

  و.  شدندمی  اغوا  هایشانخانواده  از  داشت  که  الهی  رؤیایی  درباره  استفان  هایموعظه  توسط

 ,Gaposchkin)نترسیدند    هاآن  اما  کرد،  رد  را  استفان  درخواست  پادشاه  فیلیپ  اگرچه

  به   خودشان  که  بودند  مصمم  نبودند،   آماده  و  سالح  بدون  هابچه  این  .(346-347 :2008

 شدند، می  شناخته  متعصب   عنوانبه  استفان  و  نیکالس  اگرچه  اما   .بزنند  دست   صلیبی   جنگ

  مؤمنان  هاآن.  کرد  خود  مجذوب   را  هاآن  پیروان  مقدس  سرزمین  در  ها آن  عرفانی  مأموریت  اما 

  که  بود  جذاب  قدرآن  نیکالس.  کردندمی  طلسم  معجزه  هایوعده  و  سرودها  ها،موعظه  با  را

 .نامیدند 2گیر  موش یا  پیپر پان  افسانه بخش الهام را او

  بینش   یک   سمت   به  و  کردند می  فرار  خود  دهقانی  منفی   هویت   از   ها آن  این،  بر  عالوه

  هویت   وجویجست  در  هاآن.  رفتندمی  خود  از  انگیزهیجان  و  واضح  اما  حدوحصر،بی

 بعد،  به  اول   صلیبی  جنگ  از.  «3جو صلیب»  شد:می  خالصه  کلمه   یک  در  که  بودند  جدیدی

  واعظان   توسط  آن  پیام.  کرد  نفوذ  مسیحی  جامعه  سطوح  تمام  در  صلیبی  هایجنگ  ایدئولوژی

  های شیشه  با  بصری   ازنظر .  شد  منتشر   کردندمی  استخدام  گروهبان  عنوانبه  که  صلیبی  جنگ

  هایافسانه  و هاتاریخ  شد و گذاشته  یادگار به کردند،می تجلیل  را قهرمان صلیبیون  که رنگی

 
1 Rhineland 
2 Pied Piper of Hamelin 
3 crucesignatus 
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  به   را  جنگی  غنائم  مقدسین،  و  مسیح  بقایای.  گرفتندمی  جشن  را  صلیبیون  اعمال   جوانمردی

 ,Raedts)باشد    هاآن  برای  قدرتمندی   انگیزه  باید  هاآن   اجتماعی  مافوق  به  آورد  ارمغان

1977: 293) . 

  دهقانان   و  بودند  جوانمردانه  سالیبزرگ  دنبال   به  که  وسطاییقرون  نجیب  جوانان  بین  طبیعتاً، 

  که  داشت  وجود  بزرگی  اجتماعی  شکاف  چنان  پیوستند،  کودکان  صلیبی  جنگ  به  که  جوانی

  محتمل  نتیجه  وسطی،قرون  دهقانان  برای  حال،بااین.  بود  احمقانه  مشابه  مناسک  جستجوی

  احتماالً   که   ازدواجی  طریق  از   تنها   ها آن  اجتماعی  بلوغ  زیاد،احتمال به.  بود  خواهد  یکسان

  دیگری   راه  رسد می  نظر  به.  است  تأییدقابل  خانواده  یک   تأسیس   و  افتاده  تعویق   به  مدت طوالنی

  که ازآنجایی  حال،بااین.  است  نداشته   وجود  روستا   جامعه   در  سالی بزرگ  مقام   کسب  برای

  غیرممکنی یا  دور  دورنمای  وسطیقرون فقیر  دهقانان   از زیادی  تعداد  برای  خانواده  و  ازدواج

 وضعیت  برسند،  بلوغ  به  ازدواج  پیامد  عنوانبه  توانستندنمی  که  هاییآن  که  بود  این  نتیجه  بود،

  است   ممکن  کامالً  .(Lester, 2009: 260-265)کردند  می  حفظ  را  خود  اجتماعی  نابالغ

  که   آلی  ایده  یا  جدید  پایی  جای:  اندبوده  فرار  دنبال   به  کودکان  صلیبی  جنگ  در  افراد  این  که

  کرده  انتخاب  اورشلیم  آزادی  برای   را   فقرا  خدا  واقعاً   اگر .  دهد  جهت   ها آن  زندگی  به  تواندمی

  دیگر  هاآن  فقر.  بودند  یافته دست  فرد منحصربه  واقعاً  موقعیتی  به   جهان  فقیر  های توده  این  بود،

  ثروتمند   هاآن  مسیح   مانند  تا  داشتند   بیشتری   امکانات   دیگران  به  نسبت   هاآن.  نبود  آورشرم

  این   به   دقیقاً.  شد  تبدیل   بلند   دعوتی  به  تحمل غیرقابل  باری   از  هاآن  فقر   اما   آن،  برای  نشدند.

  را  مسیحیان  مجذوبیت  اول   قرن  از  بیش  برای  که  را  شهری  توانستندمی  بودند،  فقیر  که  دلیل

  که   کنند  تسخیر  دوباره  گرفت،برمی  در  را  قومش  به  خدا  عهد   و  بود  دادهجای  خود  در

 ,Raedts)برد    خواهند  ارث  به  را  باشکوه  ایآینده  کشند،می رنج  مسیح برای  که  کسانیهمه

1977: 292-294).   
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  ی برا یگوناگون یهامحرک و زهی انگ یدارا  کنندهشرکت افراد گرید و فقرا و کودکان نیبنابرا

  ی افسارها   از  ییرها  یبرا  یاعده  بودند؛  یحی مس  جامعه  از  یمهم  عضو  عنوانبه   خود  دادن  نشان

  ی برا   ای   خرافات  اساس  بر  یا عده  مقدس،  نیسرزم  یواقع  یی رها  ی برا  یاعده  سم،یفئودال

 درجه  ارتقا  روسفر،یس  شهرها،  در  سکونت  مهاجرت،  مناسب،  یهانیزم  افتنی  و  تجارت

 ... .و یاجتماع

 . نمودار مفهومی پژوهش1نمودار 

 جنگ:  ی امدهایپ

  خود   سفر  از   ونی بیصل  از  یکم  تعداد.  بود  مطلق   فاجعه   ک ی  کودکان  یبیصل  جنگ   خ،ی توار  طبق

  گران ید  کهیدرحال  شدند،  غرق  ا یدر  در  ای  مردند   یتشنگ  ای  یگرسنگ   از  هاآن  شتریب.  بازگشتند

 ;Gaposchkin, 2008; Lester, 2009؛156:  1396  ل،یب)  شدند  فروخته  برده  عنوانبه

Maier, 2004; Nicholson, 1997; Paul, 2005; Raedts, 1977a Virgili, 

 باشد،  طورنیا  که  هرچند .  نخواست  خدا:  داشت  یروشن   امی پ  نگارانعیوقا  داستان  .(2009

  مرگ  دورازبه  ی بیصل  جنگ  شوق  و  شور   که   کرد   د ییتأ  را   پاپ  اعتقاد  کودکان  ی بیصل  جنگ

 .فراخواند را پنجم ی بیصل جنگ او  بعد سال  کی  از کمتر و است

علل جنگ صلیبی کودکان

انگیزه شرکت 
کنندگان

مگرفتن اورشلی
رهایی از 
فئودالیسم

مهاجرت

شور جنگ های 
صلیبی

ا جنگ در اسپانی
علیه مسلمانان

جنگ های 
صلیبی

جنگ مسیحیان
با آلبی ژوا ها

وضعیت اروپا

فئودالیسم
محدودیت های 

اجتماعی
خرافات دین محوری
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.  افتی  ادامه  هاقرن  طول   در  کودکان  ی بیصل  جنگ  به  عالقه  جنبش،   دی شد  یکوتاه  وجود  با

 4وونگات   کرت  و  3ی ستیکر  آگاتا   ،2برشت   برتولت   ،1ولتر   مانند  ی مختلف  سندگانینو  آثار  در  نیا

.  است  شدهنوشته  آن  درباره  کودکان یبرا  یشماریب  یهاکتاب  و  است  شده  دهی کش  ر یتصو  به

  .(Dickson, 2009: 419)  آوردیم  وجد  به  را  یادب  لیتخ  هنوز  آن  زیانگخاطره  نیمضام

  کودکان،   از  یبرخ  نبود،  راه  در  جنواها  توسط  یماد  کمک  شنهادیپ  ای  معجزه  چی ه  نکهیبعدازا

 در   افتاد،  اتفاق  هیبق  یبرا  قاًی دق  آنچه.  رفتند  خانه  به  ،یکوچک  تیاقل  طورقطعبه  باًیتقر

  بر .  است  شده گم  کردند   خلق  یوسطقرون  ی بعد  انیگرااخالق  و  سندگانینو  که   یی هاافسانه

  آنجا   در  و  شدند  فرستاده  بغداد  یحت  و  مصر  ،5یساردن  به  کودکان  شتریب  منابع،  یبرخ  اساس

  با   یکمتر   ارتباط   است   ممکن  عیوقا  از  نسخه  نیا  حال،نی باا.  شدند  فروخته  یبردگ  به

  ک ی  عنوان به  ماجرا  کل  با  برخورد  یبرا   سا یکل  لی تما  با   شتریب  و   باشد   داشته  ی واقع  ی دادهایرو

  ی هاجنگ  فقط  نکهیا  بر  یمبن  گران ید  به  ی جد  ی هشدار  باشد،  داشته  ارتباط   یاخالق  داستان

  ها بچه  داستان،  یهانسخه  از  یبرخ   در  درواقع،.  شوند  موفق  است  ممکن  پاپ   اقتدار  با   یبیصل

.  برگردند  خود  خانه  به  که  گفت  هاآن  همه  به  فوراً   پاپ  که  یی جا  رساندند،  رم  به  را  خود

  ی برا  اسلحه و ینظام آموزش بدون و خود از تیحما یبرا ی امکانات  بدون انیگدا از یانبوه

.  نداشت  یا دهیفا  کسچی ه  یبرا  برسند  مقدس  نیسرزم  به  شدند   موفق  اگر  یری خ  کار  هر  انجام 

نهاد    نیتریاصل  دییتأاز پاپ و خودسرانه، بدون    اجازهیباز اقدامات    یکی  توانیم  نیبنابرا

 نمود. نییتب ینید

 
1 Voltaire 
2 Bertolt Brecht 
3 Agatha Christie 
4 Kurt Wongat 
5 Sardinia 
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 نوسانیبود و پاپ ا  پنجم یبیشروع جنگ صل یاصل  علل  از  یک ی  کودکان جنگ  نیا  نیهمچن

کودکان    نیا  میما در خواب بود  کهیدرحال  اند کردهکودکان من را خجل    ن یا"  کندیم  انیب

 (. 141-140: 1396)بارکر،  "قدم برداشتند مقدس خاک یسوبه

 ی ریگجهینتو  بحث 

  با آن یامدها ی پو  علل   یبررس باکودکان و  یبیجنگ صل لیو تحل ن ییتب باهدف پژوهش  نیا

در پاسخ به سوال   نیهمچن.  رفتی پذ   صورت  یفیک  یکردیرو  در  یخی تار  روشاز    استمداد

  هاافتهی   اساس  بر  پژوهش   نیا  کودکان   یبی صل  جنگ   ی لیتحل  نیی پژوهش در خصوص تب  ی اصل

  نبود   ر یرفراگی غو    یواقعه نهضت  کی جز    ی زیجنگ و ابعاد آن، چ  نیا  که  ساخت  خاطرنشان

 .دندی بخش تیجامع را عی وقا نیا یبعد نگارانعیوقاکه 

 ت یحی مس گسترش و دفاع به لی م  از که بود یاتوده  جنبش کی  کودکان  یبیصل  جنگ داستان

  کودکان   از  یانبوه  مورد   در  وار افسانه  ریتصاوو    بود   شدهگرفته  الهام  1200  دهه  لیاوا  در

  ی ااراده  و  خالص   یمانیباا  که  گذاردیم  ش ینما  به  1212در سال    را  ییوسطاقرون  ییاروپا

که    ندینما  خارج  مسلمانان  اقتدار  طهیح  از  را  میاورشل  تا  بودند  شده  جمع  دورهم  نیآهن

  نیاز ا  ی متفاوت   یها تیروا  کودکان،  یبیصل  جنگ   انیپا  از   پس  دهه  نیچند  زی ن  نگارانعیوقا

-رسازهیتصودر    عیوقا  نیداشتن ا  شهیو ر  قیدق  منابع  فقدان  حال،  نیباا.اندرخداد را نقل نموده

را اتخاذ نموده و    کردیرو  نیهم  یبعد   نگارانعیوقاتا    د یباعث گرد   مورخان یا اسطوره  ی ها

 .ند یرخداد اقدام نما نیا ز یآماغراق و یا افسانه  تیروا به نسبت

  ی عوامل  به  توانی مجنگ    نیا  یامدهایپعلل و    خصوص  درپاسخ به سوال دوم    در  نیهمچن

  سه عنوان    به  یبیصل  یها جنگو شور    یوسطقرون  یاروپا  طی شرا  کنندگان،شرکت  همچون

  ی هشدار  بزرگ،  سندگانینو  آثار   در  ریتأث  بر  عالوه  که  برد  نام کودکان    یبیعلل عمده جنگ صل 

و غارت   یبردگ  مرگ،همچون    یی امدهای پ  پنجم  ی بیصل  جنگ  شروع  و  پاپ   اقتدار  به   یجد

 .. نداشتند آن در ینقش مسلمانکه  داشت  یپ  در راعاقبت کودکان 
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گذرا با    یکودکان رخداد  یبی در ظاهر جنگ صل  که  نمود  نشان  خاطر  دی با  جی نتا  لی تحل  در

در   شه یمسئله ر ن یا یبود ول ها آنبرده شدن  ا ی هاآنگم شدن  ایو  یحی کشتار چند هزار مس

  ساله صد چند یندیداشته و حاصل فرآ وسطیقروندوران  یو فرهنگ  یاجتماع یکردهایرو

و   کارگران  بردگان،  آن  در  که  و   توانستندنمی  هاسرفاست  کنند  ثابت  را  در جامعه خود 

به    زی ن  ییجوانان و زنان اروپا  ان یضعف در م  نیسازند. ا  مندبهرهرا    گرید  یاجتماع  هایطیف

مس  اریبس  ،خوردمیشم  چ جوانان  پ  یح یاز  تا    یفرصت  یدر  در    های قدرتبودند  موجود 

را در جهان  یمذهب  شرافت  و  یشغل   ندهیآ  درخانواده،   و خود  بشکنند  بهتر و   یرا در هم 

زنان    ترشدهشناخته کنند.  جنگ صل  ها آنمشارکت    باوجودمطرح    نیسوم  ،کودکان  ی بیدر 

وسطی در ضعف قرار داشتند و خواهان  ورسوم قرونطیف اجتماعی هستند که زیر فشار آداب

گیری کرد که این جنگ صلیبی نمایانگر انفجار اقشار  رهایی از آن بودند. درنهایت باید نتیجه

 مختلفی است که خواهان رهایی از وضع موجود هستند. 
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