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قلعه رَباح در تحکیم قدرت  تژیکاسترا اهمیت و نقش

 های اسلامی اندلس تا اواخر نبرد العقابدولت
 1سیدعلیرضا واسعي

 2اردشیر اسدبیگي

 3بي عفت جلاليبي

 چکیده

هانی بردد هره هشی ره مردرد تد ره تررنن قلعرهواقع در سرزمین اندلس، از مهم 4قلعه رباح،

منزلره شت؛ زنرا تسلط بر انرن قلعره، برههای مختلف اسلامی در اندلس قرار دامسیحیان و دولت

لحرا  نارامی، هرنرز از طررمین مخاررشه را در ای از اندلس بدد و بهاحاطه بر بخش گسترده

 مدقعیرت هره دهرد پاسر  سراا  انرن بره هدشردمی حاضرر داد. مقالرهوضعیت برتری قرار می

 (ساا ) است؟ بدده چگدنه اندلس اسلامی هایدولت پانداری در رباح قلعه استراتژنكی

 در سرزانیبه نقش هشداره رباح قلعه زمان، آن ا تشاعی-سیاسی مضای در رسد ههمی نار به
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 (مرضیه. )است داشته اندلس اسلامی هایدولت اقتدار

 از گزارشی وقانع، تحلیل و مدضدعی پیدندهای انجاد بر اساس گردنده تلاش پژوهش، انن در

 العقاب نبرد اواخر تا اندلس اسلامی هایدولت قدرت حكیمت در رباح قلعه استراتژنز نقش اهشیت

 (هدف. )گردد ارائه

 ن ران ،(روش) پذنرمته ردرت تحلیلی روش به و ایهتابخانه اسناد بر مبنای هه تحقیق انن

 اسرلامی هرایحكدمت اقتردار و بقا عدامل ترننمهم از رباح، قلعه استراتژنز مدقعیت هه دهدمی

 (نامته. )است هرده مراهم را اندلس مسلشانان رمتپس هایزمینه قلعه، سقدط و است بدده اندلس

 کلیدی واژگان

 های اسلامی اندلس، قلعه رباح، مسلشانان، مسیحیان، نبرد العقاب.دولت

 مقدمه

تررنن آنهرا های متعددی قرارداشت هه قلعه ربراح، از مهرمدر سرزمین اندلس، شهرها و قلعه

ق(، در حد ماررل دو شرهر 994)د.9رباح لخشیبنه تدسط ابدعبدالله علیشد. انن قلعمحسدب می

های علت نزدنكی به انرن دو شرهر، از هشران نخسرتین سرا ساخته شد و به 9و قرطبه 2طلیطله

                                              

/ 1: 1994؛ حمیدري، 229و  221/ 1: 1419)مقدري،  اند.. نام او در زمره تابعینی آمده است كه به اندلس وارد شده1
هجري قمري، نقشی اساسی داشت. مقري به نقدل از  91تح بنبلونه درساس ( وي درف111: ص 1333؛ مونس، 313

هجري قمري در مصدر بده دنیدا آمدد و  11دهد: درساس ابن يونس درتاريخ مصر، شرح حاس كوتاهی از او ارائه می
 پس از اين، به همراه اهل مصر در سپاه عبدالملک بن مروان شركت كرد وپس از چندي، مدورد عنايدت عبددالع ي 

( و بعد به لشدکر موسدی بدن 3/291و  1/222: 1419قرار گرفت. عبدالع ي  او را به غ وه افريقیه فرستاد )مقري، 
 متمدود علدی مکدی،نصیر پیوست و به همراه او در دوران فتوحات به اندلس رفت و در فتوحات شركت جیدت )

لگی[ به عنوان پیک ند د خلیفده ( و موسی، وي را ]در هشتاد سا131: ص1333؛ مونس، 91ص  91: الج ء1413
سدمت ه جانب درواز سرقیطه در( مقبره او در 121: ص1333فرستاد تا اخبار فتح اندلس را گ ارش كند.)مونس، 

: 1994باشدد.)حمیري،می باب القبله معروف هبه مقبر بر قبرش، زيارتگاهی ساخته شده است و شهر قراردارد و هقبل
شدواس سداس  در، فرزندان علی بن رباح نی  دردستگاه حکومت حضور داشتند؛ ( طب  روايتی از ابن خلدون1/313

)ابن جانب ابوجعفر منصور به امارت مصدر رسدید. از ،ق(163)د.موسى بن على بن رباح لخمىهجري قمري،  111
 ( 3/423: 2116؛ ابن خلدون، 6/62: 1391اثیر، 

2. Toledo:  ايدن  ،ومیدانر .است( اسپانیا غربی مادريد )پايتخت شصت كیلومتري جنوب طلیطله، شهري درتولدو يا
ام ند«. شادي ساكنان»گفتند، به معناي در زبان لاتینی به آن تولاظو می ،بکري هوشتنو به  خواندندشهر را طلیطم می

 .طُلیطُله، طُلیطَله و طُلیطِلهسه تلفظ داشته است:  ،عربی اين شهر در

http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://wikifeqh.ir/%D8%A8%DA%A9%D8%B1%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%A8%DA%A9%D8%B1%DB%8C
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هرای مختلرف اسرلامی در ای داشت و مدرد تد ه مسیحیان و دولتمتدحات اسلامی، اهشیت ونژه

-ای از اندلس بدد و بهمنزله احاطه بر بخش گستردهن قلعه، بهاندلس قرار گرمت؛ زنرا تسلط بر ان

لحرا  نارامی او را در مدقعیرت لحا  ناامی، استقرار هرنز ازطرمین مخارشه بر انن قلعه، بره

داد؛ چراهه قلعه رباح به  هت مدقعیت ساختاری و میزنكری، برتری نسبت به طرف دنگر قرار می

هرای  هرت، درگیریهشرینحشلرات مها شران بردد. بره دژی عایم و سپری مستحكم در برابر

پذنرمت وتسرلط هرنرز از متعددی بر سر تصرف انن قلعه بین مسلشانان و مسیحیان ردرت می

آورد. شكسرت مسرلشانان در ساز پیروزی آنان را مراهم مریطرمین بر انن قلعه استراتژنز، زمینه

دهرد. های اسلامی اندلس را ن ان میی دولتنبرد العقاب، نقش بر سته قلعه رباح در تارن  سیاس

ربراح در تحكریم  قلعه استراتژنز بنابرانن، در انن پژوهش، تلاش گردنده هه ضشن بررسی نقش

های اسلامی اندلس، میزان تأثیرگذاری انن قلعه در شكسرت مسرلشانان در سررزمین قدرت دولت

 اندلس را ترسیم نشاند.

 جغرافیای منطقه

تررنن شرهرهای انردلس سراخته شرد؛ از بزرگ 2رباح، در ناحیه  یان،بنلیقلعه رباح تدسط ع

انرن منطقره، بره  متصل به هدهى است. ههالعبدر رعب هدهى بلند وه بر دامنای حارلخیز ناحیه

اش، هشرداره نقرش اساسری در حردادد انردلس داشرته اسرت و از علت مدقعیت  غرامیانی ونژه

ن[ بدده هه با استقرار  ند قنسررنن در آن، قنسررنن نامیرده های شهرهای عربی ]مسلشاناپادگان

ها و ه رتزارهای گنرد ،  رد، ها و بدستانشده است. رود بلدن، در آن ناحیه  اری است و از باغ

باشد. در انن ناحیه، پرورش هر  ابرن م نیز معشد  بدده و حرنر باقلا و انداع حبدبات برخدردار می

 یران در ( با انن اورراف، 496، ص9: ج9994آند.)حشیری، ششار میآن، بهترنن حرنر اندلس به

علشرا بره آنجرا  ادبرا و شرشار  از گردند هره اندلس ادبیات در مهم علد  و مراهز اسلامى از هدور

 (353، ص4: ج9399منسدب هستند.)عنان، 

                                                                                                          

1. Cordova: اسپانیاي به قُرطَبه يا كوردوبا Córdoba به انگلییی:Cordova  جنوب  در اَندَلُس شهري در منطقه
)اسدپانیا( و پايتخدت « انددلس»کی از شدهرهاي معدروف . اين شهر، ياست اسپانیا در كوردوبا مرك  استان اسپانیا و
 .در اندلس بود امويان حکومت

2. Jean. 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7_(%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7_(%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86
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  مررز  حصراردر  2و  نردب طلیطلره 9قلعه رباح از نار  غرامیانی، در ششا  شرقی قرطبه 

( در واقرع، 539: ص9333.)مدنس، هردحفظ مى حشلات دششن از هه اندلس اسلامى را قرار داشت

و  3رمتششار میگذار دولت مرابطان، قلب اندلس بهتاشفین، بنیانبنانن منطقه به تدریف ندسف

در نزدنكی  4شد هه با خراب شدن قلعه اورنطامیه محسدب میدر زمره شهرهای  دند دوران بنی

( و 593، ص2: ج9391طلیطله، به آبادانی رسید و  شعیت زنادی را به خدد  رذب هرد)قرچرانلد، 

 (591، ص2: ج9419شهر درآمد. )ادرنسی، اندک به ردرت قلعهاندک

نكی از دلانل ارلی مدقعیت مناسب قلعره ربراح محسردب  5،«وادی نانه»رودی بزرگ به نا  

مرت ناشهرقلعه رباح  رنان مى دررمت و گسرچ شه مى« غدر»مكانى به نا   از انن رود،شد. می

، 9: ج9992؛ بكررری، 269و 936، ص9: ج9392.)زهری، دیرسرربطلیردس مى برره شررهر ،سرپسو 

ناحیره دارد  چندنن روستا و»( ناقدت حشدی در ت رنح شهر رباح اظهار داشته: انن شهر، 239ص

  زء ا زا  انن شهر است:ه  شل از باشند.مى  انگزنن اقلیم انن ا زاء، نامند.هه آنها را ا زاء مى

 6«(رباح»: ذنل واژه 9995حشدی، «.)غیره لخشیین و  زء بكرنین و

به مدقعیت مناسب  غرامیانی منطقه، دژ رباح در طد  زمان گسترش نامت تا  انی هه باتد ه

                                              

1. Cordoba. 

2. Toledo. 
كند كه قلبش قلعه رباح، سرش جیان، منقارش غرناطه، باس راستش به سوي مغدرب . او اندلس را به عقابی تشبیه می3

 ( 1/119: 1419و باس چپش به سوي مشرق است. )مقري، 
4. Oreto. 

1 .Wadi Yana: ري د. می اطلس اقیانوس به و كندعبور می و پرتقاس اسپانیا از كه ايبري شبه ج يره رود ب رگی در 

هدا  عدرب رمرتع كه تیرهنواحى پُ متوجه شدم كه اج اء فقط در»كند: . حیین مونس در توضیح اين مطلب ذكر می6
مناطقى  شود و دراين دست يافت مى مناطقى از ايوب و هقلع والنییا، سیلويلیا، :مانند ،گ يدند اآنها سکن در وفوربه

اگر به اين نکته اضافه كنیم كه بیشدتر اجد اء بده  وجود آنها خبر  نییت. از اند،كشاورز  بوده كه ديرباز زراعى و
ايدن . چهارپايدان اند مخصوص چرا  شدتران وهايى بودهزمین احتمالاً گیريم كه اج اءنتیجه مى ند،اشهرها منیوب

كس قدرار مالکیدت شخصدى هدی  در ،بندابراين ها هیتند وچراگاه مورد مراتع و انین اسلامى درمشموس قو، اراضى
شدهر در به عبارت ديگدر، .« شودگونه مالیاتى برآنها بیته نمىهی  باشند ومردم مىه هم بلکه مشاع و ازآنِ ؛ندارند

 ؛نبدود رداگرد آنها حصار و بدارو داشدت،ها كه گا  ازساختمانيعنى مجموعه، زمینمشرق معنا  شهر در اندلس به
تمدام مدردم آن شدارمند متیدوب  داد ويک يا چند اقلدیم را تشدکیل مدىه يعنى هیت ؛بلکه مفهومى رومى داشت

چنددين د  و  تدابع داشدت، انددلس چندد شدهر شهر در طوركه هرهمان( 149و  143: ص1333. )مونس،شدندمى
، به معناي شهري بد ر  و د ي قلعه شهر به صورت بود، وسیع، كه د ورتىكردند. درصآن تبعیت مى پناهگاه نی  از

 (111: 1333) مونس،.بود هم شهر  ب ر  يعنى هم يک د  ب ر  و ؛آمددرمىب ر  
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ساخته شد. انن  2قلعه رباح  دند 9اندک در دوازده هیلدمتری ششا  شرقی قلعه رباح قدنشی،اندک

محشدد علری ؛ 293: ص9495قرار گرمته است.)ابن حیان،  3اهندن در اقلیم لامانساشهر  دند، هم

انرن قلعره، »شردد هره: ( ابن حیان در تدریف قلعه رباح نادآور می59ص  91: الجزء9493 مكی،

ی در قلعه رباح باشد هه به ردرت دژمی 4ها، قرنه هَرهَیهانی است. نكی از انن قرنهدارای قرنه

پانتخت لامانسا است.  5اهندن در بیست هیلدمتری  ندب غربی شهر سبطاطواقع شده است و هم

حدقل مارله انن قلعه را تا ( ابن493و 439: ص9431ابن حیان، «)باشد.می 6دنگری، قرنه أروس

 66، ص 9: ج9939نداحی اطراف در سده چهار  هجری قشری بیران نشردده اسرت.)ابن حدقرل، 

 (  996و

 تاریخ و اهمیت قلعه رباح قبل از جنگ العقاب

به مدقعیت  غرامیانی قلعه رباح و نزدنكی آن به دو شهر طلیطله و قرطبه، بروز حدادد باتد ه

ساز، بر قلعه رباح، تأثیر مراوان داشته و تارن  پر مراز و ن یب آن را در انن دو منطقه مهم و تارن 

ر  932های آغازنن تأسیس حكدمرت امردی، عبردالرحشن داخرل) رقم زده است. در هشان سا 

  از 394ق/969ندسف مهرری هره در سرا   ( در تعقیب ابدالاسدد محشدبن356ر  399ق ر 939

زندان امدنان گرنخته و ضد آنها، با هشكاری مهرنان و قیسیان شدرنده بدد، تا قلعره ربراح، پریش 

/ 9: 9399؛ عنران، 349/ 23نده نشدد.)ندنری، بی تا: ندسف را به اطراف پراهآمد و ل كر محشدبن

( در نتیجه، در دوران امدنان، قلعه رباح پناهگاهی برای شدرشیان ناراضی از حكدمت بدد. در 214

دوران والیان، قلعه رباح برای سپاهیانی هه به سدی ششا  ل كره ی داشتند، از  هرت ترأمین و 

ر  992ق/235ر  311، چنردی در دوران امیرر عبداللره)تجدند قدا، دارای اهشیت بدد. انن قلعره

-سرداربن»: ذنرل 2113 ( )زرهلری، 939ق/233حشدون قیسری )د. (، تحت سیطره سداربن999

                                              

1. Castillo de Calatrava la vieja. 

 .Lanueva. به نام 2
3 .Lamancha2111تدا  611ارتفاع آن از فلات،  وهواي خشک، اما معتدس كه: يک منطقه طبیعی و تاريخی با آب 

هاي كوئنکا قدرار دارد و از جندوب بدا سدیرا هاي تولد تا تپهفوت است و در مرك  اسپانیا، جنوب مادريد و از كوه
 مرز است.مورنا و از شماس با آلکاريا هم

 .Cracuel. به اسپانیايی: 4
1. Giudad Real. 

6. Aros. 
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( وی از رؤسرای شدرشریان 9/324: 9399؛ عنران، 99/ 9: 9429قرار گرمت.)ابن ابرار، «( حشدون

 .نشددنردی ترشران را تصررف میب و هردندمسیحیان حشله می بر دژها  مدلدنن وعرب بدد هه 

( در دوران امدنان انردلس، قلعره ربراح 9/354: 9399.)عنان، رباح گسترش نامته تا قلع اوتسلط 

 هردند.آمد و امیران امدی برای آنجا، والیانی انتخاب میمی حسابناامی به-ای سیاسیمنطقه

وضاع طلیطلره از انرن منطقره نكی دنگر از هاربردهای مهم قلعه رباح در انن زمان، هنتر  ا 

باشرد. در انرن استراتژنز بدد. انن مسئله، بی تر در دوران امارت امدنان اندلس قابل م اهده می

 پناهگاه سران شدرشرى وها مرهز انقلاب ،از زمان عبدالرحشن داخلزمان، طلیطله شهری بدد هه 

عه رباح تجشرع هررده و عررره را ( امدنان اندلس در قل596/ 2: 9391آمد.)قرچانلد، می حساببه

بردنرد. ای ناگهانی، از پیروزی بهرره میهردند و سپس طی حشلهبرای شدرشیان طلیطله تنگ می

ق( از انرن 239-216دو ) عبردالرحشنهای طلیطله باعث شد هره  ، شدرش934ق/299در سا  

 ی ران شردرش قلعه برای ذخیره نیرو استفاده هند. در انن سا ، مررد  طلیطلره بره تحرنرز ه

 را با حكمبنهامی 9،برادرش ،عبدالرحشن (396/ 9، 9399؛ عنان، 531: ص9431هردند.)ابن حیان، 

 ربراح دره قلعر الفترى در هسپاه خدد را به سرردار  میسرر سپاهى به آنجا مرستاد. امیه گروهى از

( 3/996: 2116؛ ابرن خلردون، 6/444: 9395)ابن اثیر، برگ ت. ،خدد  ندب طلیطله هشین نهاد و

 و چردن بره قلعره ربراح رسریدند،شهر بیرون آمدند  قصد حشله به سپاه میسره ازمرد  طلیطله به

؛ ابرن 6/444: 9395.)ابن اثیرر، عا  هردنردمرد  طلیطله را قتل وحشله هرده  ،ناگهان سپاه میسره

 انی انباشتند و ( امراد میسره، سرهای آنها را در 596/ 2: 9391؛ قرچانلد،996/ 3: 2116خلدون، 

میسره وقتی انن رحنه را دند، برخدد لرزند و چندنن روز بعد درگذشت. از انن حادثه، برا عنردان 

( اما شدرش هشچنان ادامه داشت تا آنكره 433/ 6: 9395اند.)ابن اثیر، ناد هرده« ملشحه العراس»

 به  نرگ آمرد.خدد   (، 922ر  952ق/216ر  239اوسط)عبدالرحشن هجری قشری،  221سا در 

مسرتقر ربراح  هقلعر عبدالرحشان ل كر خدد را در .مقاومت هردسختى قرطبه به برابر امیر در شهر

اباال شاخ را والی قلعه نشدد و سپاه بزرگی در اختیار او نهاد تا مراقب اوضاع طلیطله باشرد و  و هرد

تدسرط بررادر  هجرری قشرری 229بالاخره انن آشدب در سا   .هردبه سشت مغرب حرهت  خدد،

؛ ابن 233/ 9: 9399؛ عنان، 435/ 6: 9395)ابن اثیر،  پانان رسید.دنگر عبدالرحشان نعنی ولید، به

( انن چنین بدد هه قلعه رباح هشچنان تحت هنتر  آنها ماند و در انن نبررد 269: ص9431حیان، 

                                              

 ( 23/391تا: نويري، بیداند.)می . نويري، امیه را پیر عبدالرحمن1



 

 01 های اسلامی اندلس تا اواخر نبرد العقابقلعه رَباح در تحکیم قدرت دولت استراتژیک اهمیت و نقش
 

وف به أرذبلش ه رته ادرنس رباحی معرطدلانی، نكی از رهبران قدرتشند انن قلعه به نا  محشدبن

 (314: ص9431شد.)ابن حیان قرطبی، 

 آغراز در (،  996-953ق/233-239پس از عبدالرحشان اوسط، پسررش امیرر محشرد امردی)

ربراح مرسرتاد ترا ه بره قلعر ،حكم ،خدد سپاهى به سردار  برادر ،  953ق/239در سا  امارتش 

؛ 3/39: 9395)ابرن اثیرر،  .ن هرده بددنردانن بارو را مرد  طلیطله ونرا هند. بازسازیبارو  آن را 

( انن، نخستین سپاهی بدد هره محشرد امردی 393/ 9: 9399؛ عنان، 999/ 3: 2116ابن خلدون، 

تدرنج نیروهای نارامی در آن مسرتقر شردند.)ابن مرستاد. حكم، قلعه را تصرف و تعشیر نشدد و به

های طلیطلره، دبی شردرشهجری قشری، بررای سرره 249( وی در سا  2/942: 9951عذاری، 

هجری قشری ادامره  243مدسی به قلعه رباح مرستاد. انن  نگ تا بنسپاهی به مرماندهی مدسی

( او پس از انن، دستدر مستحكم 23/399)ندنری، بی تا:  داشت و به نفع امیر محشد، پانان گرمت.

ه، بره انرن مكران منتقرل دلیل آب مراوان هنار قلعرهردن قلعه را رادر هرد و مرد  بسیاری را به

 (9/469: 9994نشدد.)حشیری،

عنردان بزنرع را برهبنامیر محشد برای امزانش نیروهای دماعی در قلعه بسیار هدشید و حارد 

 گزارشرى دراو، از دوران ( 9/233: 9399؛ عنران، 334: ص9495والی قلعه تعیین هرد.)ابن حیان، 

گذاشتند، در دست است هره اگرر ر ارتش حكدمتى مىتعداد سدارانى هه برخى نداحى در اختیاه بار

شدد هه ناا  ا ناد برا  قدرت ناامى امارت امدنان اندلس تا چه حد معلد  مى ،آن دقت هنیم در

نفرر بردده  393اورنرط  بره هشرراهربراح ه قلع. در انن زمان، تعداد سداران در اهشیت داشته است

بر انن اساس، در انن زمران، قلعره ربراح ( 529: ص9333؛ مدنس، 556: ص9959است.)مدنس، 

 ر دماعی برای سرهدبی شدرشیان طلیطله و مسیحیان محسدب گردند.ای ناامیمنطقه

 هزمران متنر انن قلعه در حصارها شد. وتاز شدرشپس از انن، باز هم قلعه رباح، عرره تاخت

 ( و برادرش 992-996ق/311-233محشد)در دوران منذربنخلدون درمدره بنحجاج نا هرنبابن

  311ترا 293های ( و در ماررله زمرانی سرا 5/255: 2116گردنرد)ابن خلردون،  ونررانعبدالله، 

 ( پادشاهان طلیطله بردد هره 9199-9139ق/439-423ذوالندن)هجری قشری، شاهد آشدب بنی

ن عهرد  ز آن تا پانرا رباح وه قلع و وبذه و 9م رق طلیطله چدن اقلیش امارت مناطق واقع در در

)عنان، باقى ماندنرد. ( 969-992ق/351-311خلیفه عبدالرحشن النارر) عبدالله و اوانل عهد امیر

                                              

1. Ucles. 
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ذوالنردن طغیران هررده و قلعره ربراح را برنمدسریبن ، متح992ق/ 311( در سا  9/369: 9399

 (2/92: 9399عندان پناهگاه خدد انتخاب هرد.)عنان، به

ت مردارانى هره پردرانش نسربت بره سرران شدرشریان درنامته بدد هره سیاسرخلیفه النارر 

 ،روازانرن اسرت.ن ده آن حارل  تاهندن سدد  از سیاست خطرناهى بدده و ،گرمته بددنددرپیش

زده را به مرماندهى ا  از  لدسش نگذشته بدد هه نخستین حشله به مناطق آشدبچند هفته هندز

هه منجرر بره  رباح بدده قلع هنخست به منطق ،انن حشله عبدالعزنز قرشى آغاز هرد.بنوزنر عباس

 (9/399: 9399عنان،  ؛314: ص9431مدسی گردند.)ابن حیان قرطبی، بنشكست متح

ها، سیاست انتخاب والیان مختلف و متعدد را برای منطقه برانن، او در مقابل انن شدرشعلاوه

ح در مارله زمرانی انردک، بیرانگر دنبا  هرد. انن سیاست خلیفه، نعنی تغییر سرنع والیان قلعه ربا

 ، 939ق/ 329نشدنره، او در سرا  عنردانباشرد. برهاهشیت ناامی و سیاسی منطقه نزد خلیفه می

عندان والی قلعه مرستاد.)ابن حیران، عیسی را بهمحشدبنبن هدر را و در سا  بعد، عیسیبنه ا 

 (493: ص9495

مرررگ حكررم  پررس ازانرردلس،  دلیررل اوضرراع آشررفتههجررری قشررری، برره 366در سررا  

 انردلس و لیقیه چدن متد ره انتقرا  قردرت در ، مسیحیان  (936-969ق/366-351)الشستنصر

 حشلرهآن شدند، مررت را غنیشت ششرده و به اراضری انردلس  های ناشی ازدگرگدنی ات ولتحد

ادخداهی و دمرع داهالی آن مناطق به. رباح و اطراف آن بدد قلعه بی تر متد ه ،تعرض هردند. انن

دمراع  از مصحفی عثشانحا ب  عفربن :اما بزرگان دولت، از شله ؛قرطبه آمدند تجاوز دششن، به

 خردد را ونرران هننرد ترا مرانع پل نا سد رودخانه ندرباح پی نهاد هرد قلعهبه ساهنان  بازماندند و

در رأس  داوطلبانره ،آمرد و خرددگران  9،وزنر عامرابیمنصدربن انن هار بر .گردد دششن پی روی

 و در نرز نبررد پنجراه و سره روزه، مقابله با دششن رمت و وارد اراضی  لیقیه گردنرد به هیسپا

: 9499؛ ابرن بسرا ، 9/933: 9993.)ابن سرعید مغربری، د  تیر  گذرانرد ای از مسیحیان را ازعده

 (3/354: 9499؛ مقری،  9/595

 ( نیز از منطقره اسرتراتژنز قلعره 9191-959ق/ 399-343عامر)ابیمحشدبنبنعبدالرحشن

سرعت بره قلعره برای هنتر  اوضاع قرطبه استفاده نشدد. وی وقتی خبر انقلاب قرطبه را شنید، به

رباح آمده و در آنجا درنگ هرد و سپاهیانش را سروسامان داد. او در قلعه رباح، بالای منبر رمرت و 

                                              

هجري قمري، از هشام المؤيد، عنوان حاجب و لقب منصور بالله دريافت كرد و در اواخر حکومت  331. او در ساس 1
 امويان اندلس توانیت حکومت عامريان را تأسیس نمايد. 
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است هرد تا با او بیعت هنند و در نبرد با اهل قرطبه هشرراه او از رؤسای ل كر و خدمتكاران درخد

هرای مهشری باشند و به زنردستانش وعده داد هه پس از پیروزی به آنان زمرین و خانره و پسرت

( بنابرانن، نكری دنگرر از هاربردهرای قلعره ربراح در انرن 629و 9/623: 9399خداهد داد.)عنان، 

ای هه بی تر در دوران خلامرت امدنران به بدده است؛ مسئلهنارگرمتن اوضاع در قرطدوران، تحت

 باشد.اندلس قابل م اهده می

منصرردر بررن (، حا ررب وی، عبرردالرحشن9119-936ق/399-366حكررم)بررندر دوران ه ررا 

 ، بررای  لردگیری از نفردذ 9161ق/399عرامر در سرا  ابریابدالشطرف شنجد  پسر منصردربن

( وی هشچنرین 942: ص9424ا مدرد تد ه قرار داد.)ابن خطیب، مسیحیان به اندلس، قلعه رباح ر

آنجرا انردهى درنرگ » .از طلیطله به قلعه رباح آمد ،را شنیدقرطبه  انگیز درانقلاب هد  وقتی خبر

ا  به طلیطله نامه هند.به هشان حا بى اهتفا مى  دند وعهد  هناره مىگفت هه از ولانت هرد و

ولى  ؛ه ا  الشاند ب تابند ،مالد  ه  آن نداحى خداست به نار  خلیفمرد و اعشا  آن ندشت و از

 (9/629: 9399؛ عنان، 23/494ندنری، بی تا: .«)گدش نداد هیچ هس به سخن او

عبردالرحشن الناررر ملقرب بره برنحكرمبرن  بربرهای حرامی سرلیشان9191ق/411در سا 

لیشان در اندلس، قلعه رباح را تصرف ق(، رقیب ه ا  الشاند، برای قدرت نامتن س413مستعین)د. 

 در»آوردند و آنجا را پانگاهی برای حشله بره قرطبره قررار دادنرد و دست هردند و غنانم زنادی به

نتیجه انن اقدا ، به حكدمت رساندن سلیشان .« به ناا  آوردند و به تدبیر ن ستند راآنجا هار خدد 

 (9/649: 9399؛ عنان، 24/499: 9424؛ العشری، 9/299: 9395بدد.)ابن اثیر، 

پس از سقدط دولت امدی، قلعه رباح تابع قرطبه شد و مرماندهان مختلفری ماننرد ابدالحسرن 

رباح معروف به حجا  در انن قلعه حضدر داشتند.)ابن سرعید مغربری، بنمتح و ابدتشا  غالببنعلی

عنردان  ( به9123-9124ق/496-493حشدد )بن( چندی نیز انن قلعه از سدی قاسم2/39: 9993

امیرد ه ب( 295و  9/233: 9395به زهیر عامری به اقطاع داده شد.)ابن اثیر،  9دلجدنی از بنی عامر

: 9399د.)عنان، شانربهیدشران در امران  خصدمت و بندد و ازبكه با غلامان عامر  پیشان رلح انن

9/659) 

 مدنان اندلس عبارت بددند از:ونژه در دوران ااساس، هاربردهای مهم قلعه رباح بهبرانن

 ای محكم برای شدرشیان؛. قلعه9

                                              

 (232و  226تا: بیعامر، از قبیله يمنی معافر. )العبادي، ابی. منیوب به منصوربن1
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 . پناهگاهی برای هنتر  اوضاع در طلیطله؛2

 ای ناامی برای ورود به قرطبه.. منطقه3

 اهمیت استراتژیک قلعه رباح در نبردهای میان مسلمانان و مسیحیان

یان مسرلشانان و مسریحیان ترنن هارهردهای قلعه رباح، استداربددن آن در نبردهای ماز مهم

ذوالندن، قلعه رباح را  زء متصرمات خدد داشتند. طبق روانتی طدر هه ذهر شد، بنیباشد. هشانمی

عكاشره برنحكرم ( میران حرنرزبن9199-9139ق/439-463ذوالندن)از مقری، در دوران قادربن

نامرت، و سردارهاری نكی از م هدرترنن امرادی هه در قلعه ربراح حاهشیرت  9 (،9193ق/491)د.

مرنگی، نبرد درگرمت هه منجر به پیروزی حرنز شد. در طی انن ما را، آلفدنسد به هشراه سدارهار 

برد، در رأس نیرونی به سدی قلعه رباح حرهت هررد. سر میهه در رلح با حرنز بهمرنگی، درحالی

نیرت واقعری آلفدنسرد، حرنز در ابتدا گشان هرد آلفدنسد نقض پیشان هرده؛ ولی پرس از درنامرت 

علت ابتلا به نز بیشاری، چندی از نارانش را برای نبررد مرسرتاد. سردارهار مرنگری نپرذنرمت. به

بنابرانن، خدد به هشراه گروهی از سپاهیانش در مقابل سردارهار مرنگری و  شعری از سرپاهیان او 

؛ 4/964: 9499مقرری، قرارگرمت و پیروز شد. آلفدنسد در انن پیرروزی، حرنرز را پ رتیبانی هرد.)

به دست مسیحیان در  2( پس از تصرف شهر طلیطله2/919: 9399؛ عنان، 9/269: 9429ابار، ابن

 ، وضعیت برای مسلشانان دشدار گردند. در انن زمان، اهشیت قلعره ربراح هره 9199ق/439سا  

انن، مرابطران آمد، بسیار زناد شرد. بنرابرششار مینكی از خطدط ارلی دماعی در ششا  اندلس به

 ، بره 9199ق/494برای انن قلعه اهشیت زنادی قائل شدند. آنها پس از غلبه بر قرطبره درسرا  

ر  ن بدداناهه دورترنن شهر در اراضى مسلشر  رباح هبه قلعاسشاعیل، هزار سدار بنمرماندهی بطی

: 9421ن ابری زرع، هردند و سپس قلعه را تقدنت و انشن ساختند.)ابتصرف  نیز آنجا را و ندمرستاد

هرررانی مرررراوان از درگیرررری میررران ( در انرررن دوران، نشدنررره2/359: 9399؛ عنررران، 995ص

طدرمثا ، وی  ( و مسیحیان در قلعه رباح و دد دارد. به9946-9943ق/535-532علی)بنتاشفین

                                              

 ( 4/331: 1419بود.)مقري،  صاحب رسوس خدا متصن،بن. وي شاعر و از ذريه عکاشة1
. در دوران القادر، آلفونیوي ششم پادشاه قشتاله، لیون، جلیقیه و طلیطله را تصرف نمود. اين فتح، جنبه يدک جندگ 2

ها بود. طلیطله دوبداره كه در زمان گتشد؛ چنان صلیبی داشت؛ چون طلیلطه از اين زمان، پايگاه اسپانیاي مییتی
 (2/414: 1391مرك  كلییاي اسپانیا گرديد و تا امروز، اين عنوان را حفظ كرد.)عنان، 
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نبردهرانی داشرته اسرت.)ابن خطیرب،  9  در نزدنكی قلعه رباح با ق رتالیان9929ق/522در سا  

به سرزمین انردلس مجهز ق تالیان با سپاهى  ،انن سا  در( 3/929: 9399؛ عنان، 9/249: 9424

( دو 3/929: 9399)عنان، ربراح نزدنرز شردند. هبه قلعر تا  با  هرس پی رو  هردند و آمدند و

ترنن نبرد پیرامدن قلعه رباح میان تاشرفین و مسریحیان  ، بزرگ9931ق/524سا  بعد، در سا  

بردن مسیحیان بره اهشیرت اسرتراتژنز قلعره ت انن  نگ به روانت ابن خطیب، پیدرگرمت. عل

رباح و تلاش برای غلبه بر آن بدد. مسلشانان در انن  نگ، پیروزمندانه به غرناطه بازگ رتند.)ابن 

على خبرر دادنرد هره بنتاشفین   به امیر9932ق/526( هشچنین، در سا  9/259: 9424خطیب، 

سرعت رهسپار قرطبه امیرتاشفین به آند.به سد  قرطبه مى یطله بیرون آمده وطل ل كر ق تاله از

  شعرى از سرردار ق رتالیان وو آنان را شكست داد. دششن رمت ه با اندک ل كر  به مقابل شد و

نزدنكرى میردان  نرگ  ربراح دره اسیران وغنانم را بره قلعر 2تاشفین امیر شدند. مرماندهان اسیر

 (3/939: 9399.)عنان، برد

 ى را دررهَرشرهر هَ و ه ریدتاشفین بره ه ردر ق رتاله ل ركر  امیر ، 9936ق/539سا   در

( در سرا  3/933: 9399.)عنران، درآنجرا نیامت ی راولرى هسر ؛ربراح تصررف هررد نزدنكى قلعه

 ، مسیحیان بر دژ أرنبه واقع در شرق طلیطله استیلا نامتره و بره قلعره ربراح بسریار 9933ق/532

( آلفدنسدی هفتم به روانتی، حدود پرنج سرا  بعرد، نعنری در 3/949، 9399عنان، نزدنز شدند.)

  )سا  سقدط مرابطان(، قلعه ربراح 9943ق/549  و به روانتی دنگر، در سا  9942ق/533سا  

تصررف  مداضرع مهرم دمراعى انردلس را نكرى از ،ربراح مرتح قلعرهق تالیان برا را تصرف هرد. 

 مخصرردصنامه خرردد ثلررث ه رردرش را در وررریت( وی 523و 3/393: 9399.)عنان، هردنررد

 هننرد.دنرن مسریح حشانرت مى بیت الشقدس از اعتبار هه ان ان دراننبه؛ ها  معبد نشددشدالیه

مكانى  هت استقرار دهند و آنان را  ،ها به انن اهتفا هردند هه به  ا  ثلث مشلكت به آنانشدالیه

آن  مقابل تعهد هردند هه سراسر زندگى خدد را در درو  ندنار  نشان ،دنن حشانت از ا  درگدنهبه

 3در آراگردن و قطلدنیره ،ها  معبردگدنره شردالیهبدنن نداحى وقف حشانت از دنن مسیح نشاننرد.

دژهانى هره  شهرها و خصدص دماع ازهب  نگ با مسلشانان، زود  نیرومند شدند و درو به ستقرم

                                              

1. Qastalian. 

2  . Tashefin. 
3. Catalunya: كاتالونیدا تداريخی ست و تقريباً بدا ناحیدهاسپانیا بخشی خودمختار در شماس شرقی كشور ،كاتالونیا 

 .  استمنطب

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
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 ها  معبرد درقردرت نارامى شردالیهچندی، ازپس گردندند.راحب نا  وآوازه  ،آن حدود بددند در

 هررد وق رتاله دمراع مى دنگر قلراع مررز  از رباح هه مقد  بر هقلع ق تاله انعكاس بسیار نامت.

سد  آلفدنسرد  هفرتم بره  از ،اندلسى  یان سیطره داشت همنطق اش برمدقعیت دماعى برعلاوه

تاختنرد. آنهرا در سرا  چنردگاه بره انرن قلعره مریزامدحردنن هر و ها  داونه سپرده شردشدالیه

مذهبی مسیحیان بره  ر ، برای تسخیر قلعه اقدا  هردند؛ اما در مقابل نیروی ناامی9959ق/553

 (5/62و  534-3/532، 9399معتقد مسیحی، شكست خدردند.)عنان،  9رهبری دو راهب

یان درگرمت هه بسیاری در سطح هدچز و بزرگی میان مدحدان و مسیح ازانن، نبردهایپس

وپنج سرا  ( و انن قلعه، حدود پنجاه4/63: 9399پیدست. )عنان،وقدع از آنها پیرامدن قلعه رباح به

میران  2 ، در نبررد الرارک،9995ق/592در تصرف مسیحیان باقی ماند تا اننكه سرانجا  در سا  

تصررف مدحردان   ( بره9999-9994ق/595-591آلفدنسد ه تم و ابدندسرف نعقردب الشنصردر)

( انن نبرد، در پی اشتغا  خلیفره مدحردی بره 4/999: 9399؛ عنان، 5/294: 9499درآمد.)مقری، 

غانیه و اتشا  قرارداد رلح میان مدحدان و مسیحیان، در مكانی به هشین نا  در امدر امرنقیه و بنی

  قرطبه در مكانی به نا  اثیر انن درگیری را در قلعه رباح در ششانزدنكی قلعه رباح روی داد. ابن

( ناوگران عاریم ررلیبی 24/334؛ نردنری، بری ترا: 92/994: 9395داند.)ابن اثیر، مرج حدند می

هرای غررب مت كل از نیروهای آلشان و انگلستان به رهبری سانچدی او )شراه پرتغرا ( بره آب

هر شلب را در سرا  حفص گرمتند؛ اما نعقدب شابیبناسپانیا وارد شدند و شلب را از حامظ عیسی

دار امر اندلس ق، از مسیحیان پس گرمت و به مراهش بازگ ت و برادر خدد، ابانحیی را عهده593

 ژوئرن بره 22/ر رب 99ه روز پنج رنب ( خلیفه منصردر،9/999: 2116نشدد.)عبدالداحد مراه ی، 

  شرد ترا بره داد  الكبیر به قرطبه رسید و رهسپار ششاالاز طرنق نهر  سشت قرطبه حرهت هرد.

ربرراح ه و قلعرر (9/344: 9994ر)حشیری، ربرراح در نرردب غربررى قلعررهر  3هررا  شررلبطرهدشررت

                                              
هاي قلعده ربداح را درسداس پس از ايدن جندگ، جمعیتدی بده ندام شدوالیه ،راهب رامون. يکی از اين راهبان به نام 1

كردند. نخیتین رئدیس ايدن ويش را در راه مییتیت فدا میم با تأيید پاپ به وجود آورد كه جان خ1161ق/116
بدا  نبدرداش را به صورت يک نیرو  ب ر  نظامى درآمد و هدف اصلى ،اين جمعیتجمعیت، راهب ريموندو بود. 

ا  بود كه در ايدن عصدر در اسدپانیا تشدکیل ها  شوالیهگروهه هم از مشهورتر و نیرومندترآنها  داد. قرار میلمانان
 .گرديد

؛ «الأرک»: كلمه 1994(، دشتی در مرج التديد در شماس قرطبه و در ن ديکی قلعه رباح. )حمیري،Alarac. الأرک )2
 (23: 1994حمیري، 

و به روايت مراكشی، شلبتره، به معناي سرزمین سفید در جنوب غربدی قلعده  (Salvatierra. شلبطره )به اسپانیايی: 3
 (1/214: 2116رباح واقع شده است. )مراكشی، 
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مجلرس  ،مدحد  به آلفدنسد  ه تم رسیده آمدن خلیف چدن خبر( 9/216: 2116د.)مراه ی، رو

آور  برا   شع پیكار شد. شتابان با تشا  امكاناتش آماده هرندن ت كیل داد و شهر ا  درم اوره

 ولى منتار رسیدن آنان نشانرد و؛ نار  طلبید مرستاد وای نشانندهنزد پادشاهان لیدن و ناوار  ،سپاه

نزدنكرى  در گرمرت ودرپریشرا ربراح ه هرم راه قلعر خلیفه منصدر .خدد به اراضى قلعه رباح راند

نتیجه انن نبرد، شكست سخت سپاهیان مسیحی بردد.)مقری،  ل كرگاه ق تاله در ارک مرود آمد.

 (955-4/953: 9399؛ عنان، 5/295: 9499

سپاهش را بره اراضرى  ازگروهی نبرد عایم الارک تازه پانان گرمته بدد هه ابدندسف نعقدب 

رباح  آنگاه مدحدنن قلعه چند دژ از دژها  دششن در انن منطقه غلبه نامت. بر رباح مرستاد وه قلع

ربراح هره ه ها   شعیرت قلعرشردالیه آن را از ، نگرى سرخت پس از را مدرد حشله قرار دادند و

سرا   درهره  شرلبطره بره دژ قلعه بیرون آمدنرد و ها ازشدالیهگرمتند.  ،آن بددند دار دماع ازعهده

ابدندسف نعقدب مرمان داد تا مسرجد ، پناه بردند.   به تصرف مسیحیان درآمده بدد9943ق/544

 پادگانى هه در را برقادس بنندسف و دندتطهیرهر ،را هه به هلیسا تبدنل شده بدد قلعه رباح امع 

 (216: ص 9421رد.)ابن ابی زرع، امیر ه ،آنجا نهاد

 سقوط قلعه رباح در جنگ العقاب و تأثیر آن بر استیلای مسیحیان و ناکامي مسلمانان

گیرری دژ الرارک آغراز ای را برای برازپسدو  مسیحی ششا  با تحرنز پاپ، حشله گسترده

نعقدب الناررر نتدانسرت از دسرتاوردهای متن تها م نیروهای دششن، محشدبنگرهردند و باشدت

متح الارک در زمان پدرش استفاده هند و دژ، به رلح سقدط هرد. نیروهای النارر، پراهنده شردند 

 292: ص9399ترتیب، مدحدان در اندلس، اتحاد خردد را از دسرت دادند.)شرهیدی پراک، و بدنن

 (396یه می اسبانیا، ص ر.ک: بیضدن الدوله العرب

 پانران  9291ق/613سرا   آلفدنسرد  ه رتم در میان مدحدنن ونبرد الارک قرارداد رلح  

 ،پادشاهان مسریحى دلگرر  شرده بردد آلفدنسد  ه تم هه به دوستى دنگرگرمت. به دنبا  آن، 

 ،انرن تجراوزات آغاز هرد.  یان و بیاسه و اندو ر همنطق حشلات خدنش را به اراضى مسلشانان در

ها  شدالیه شلبطره هه اهندن مقر هقلعو  آغاز شد  9291و 9219ق/ 613و  616 ها میان سا 

؛ عنان، 3/996: 9416گردند.)ابن عذاری، پانگاه حشلات خدنین ضد مسلشانان  ،رباح شده بدده قلع

بیررون  از اشربیلیه  9299ق/ 619نارر با سپاه خدد در روزها  نخسرتین سرا  ( 4/295: 9399

طبرق  شرلبطره رود. ششا  گردند تا بره قلعره آنگاه رهسپار . یان، ابده و بیاسه شد رهسپار ،آمده
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او را  9 رامعبنسرعید ولى وزنرش ؛آهنگ ق تاله داشت ،هشان آغاز خلیفه از های تارنخی،گزارش

ف هردت. گدنرا بیران داشر مدقعیت حساس آن را بررا  او و به و دب تسخیر شلبطره قانع نشدد

(  نرگ مدحردان و 293و  4/296: 9399اسرت.)عنان، شرلبطره بردده  ،خلیفه از انن ل كره رى

هلیساهانش روز ادامه نامت و مسلشانان پیروز شدند و مدراً  53مسیحیان در قلعه شلبطره به مدت 

مرتح  الناررر پرس از هه به بلاد خردد رونرد. و به مسیحیان ا ازه دادند هردندتبدنل را به مسجد 

 (4/293: 9399 ت.)عنان، پیروزمند به اشبیلیه بازگ طره،شلب

سرقدط وبدنی رلیبی دهد؛ چرا هه ، تلاش هرد به انن  نگ، رنگپادشاه ق تاله با سعى تشا 

زنرگ خطرر   مثابهرباح برا  مشالز مسیحى هشجدار بهه ها  قلعشدالیهشدن منهد  شلبطره و

: 9399؛ عنران، 9/993:  2116.)مراه ری، دهرهرردن چنرین  نگرى را تد یره مىررلیبى بدد و

4/293) 

 دسرته متطردعین بره طلیطلره  انن وضع ادامره داشرت و دسرته9299ق/ 619 تشا  سا  در

با  شرع ر مسئد  گردآوری متطدعین ر  مطران ردرنز  ،9292ق/ 619 در اوانل سا . آمدندمى

گدمرث به سررهردگی  رباح قلعهها  دننى و شدالیهآمد متطدعین مرانسد  به طلیطله  هثیر  از

 هرر و ها  معبرد()شردالیه پدرو آرنراس و اسربتارنه و داونرهبه سرهردگی  ناقبشنت رامیرس و

حاضرر  ها  ق رتاله نیرزوشدالیهها هنت طلیطله گردآمدند. در ،آن حدود بدد  شعیت دننى هه در

زان خردد را ترأمین سرربا هزننره راند وشهر  اسقفى مرمان مى رفدف  نگجدنان هر بر. شدند

 نگجدنان را  هه هرنز  شعى از آمده بددند  شعى از روحانیان مرانسه نیز ،براننهاعلاوه .نشددمى

 لیقیه  ناوار و آراگدن و اهیان ق تاله و. بنابرانن، سپاه رلیبی عایشی مت كل از سپداشتندهشراه 

هرای آمدنرد. اننهرا  ردای از هشزهای ناامی مراوان از مرانسه و انتالیا گررد با هشز پرتغا  و

: 2116معندی پاپ در اعلا  سه روز روزه در ر  و برگزاری نشازهای عشردمی و ... بدد.)مراه ری، 

 (4/299: 9399؛ عنان، 9/295

طلیطلره رهسرپار  و از هرردهحرهرت  نسپاه عاریم مسریحیا  ،9292ق/ 619هشان سا   در

آن استیلا  در حدود اراضى اسلامى رسید و بر ملجدن به دژ ژوئن 24محر / 29و در   ندب گردند

طردر هره هشان آمد.پیش ،آن منطقه بدد ها  اسلامى درترنن پانگاهرباح هه بزرگ هتا قلعو نامت 

                                              

باشد كه با او به اي سرشناس بود. جدش از اصتاب ابن تومرت از مردم اندلس میجامع وزير، از خانواده. ابوسعیدبن1
( ابن ابدی زرع، او را عممدان بدن 219: 1، ج2116مراكش رفت و پس از چندي، در طلیطله ساكن شد. )مراكشی، 

 ( 311: 1421نامد.)جامع می
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قادس از سدی خلیفه الشنصدر با حدود هفتاد مدامع برای قلعه بنذهر شد، مرمانده انن قلعه، ندسف

سربب مردانعى هره بره ،هنار آن بدد رباح در نانه هه قلعه مسیحیان هنگا  عبدر از رود واد بدد. 

-ولى دسرت ؛قلعه را محارره نشددند بلامارله، و سختى عبدر هردندبه ،مدامعان انجاد هرده بددند

را محاررره  جراهره آنرا آنربر و اندن ه نشددند آنجا  سه روز در ،روازانن .دشدار بدد نامتن به آن

در  گرمتند و عاقبت تصشیم به حشله نارر به تصرف آورند.ال كر خلیفهل  پیروز  بر بعد از هنند و

و هار به آنجا منتهى شد هره مردامعان قلعره را امران  آغاز هردندرا ژوئن حشله  31محر / 23 روز

. مدامعان قلعه را امان داده بددنرد ،نبرد شلبطره گدنه هه مسلشانان درآن ؛دهند تا به بلاد خدد روند

 ولى پاسخى ن نید و ؛نار  خداست ،هشان نزدنكى بدد قادس از خلیفه هه دربنسفابدالحجاج ند

گردن ، به انن پی نهاد ،خداست مردانش بیهدده ه ته شدندنشى دانست وچدن دماع را بیهدده مى

؛ مرردنس، 392: ص9421؛ ابررن ابرری زرع،6/39: 9395؛ ابررن اثیررر،9/235: 2116.)مراه رری، نهاد

 دنگر  نگجدنانى هره از وها اما آراگدنی؛ د  شدخدش د پادشاه ق تاله نیزآلفدنس( 2/359: 9394

 دهنرد.ترن انرن هرار ، بهخداستند بدون رنختن خدن مدامعان مسلشاننشى ،دنگر  اها آمده بددند

 قلعره خرارج شردند. اسرب از 35تنها برا  مقرر شد مدامعان قلعه بدون سلاح و ،پس از گفتگدهانى

: 9399.)عنران، ربراح تحدنرل داده ها  قلعرنعنى شردالیه ،ه راحبان پی ین آنقلعه را ب ،آلفدنسد

4/221) 

  به دنبا  اتحاد رلیبی ق رتاله، لیردن، نراوار و 9292ق/ 619بنابرانن،  نگ العقاب در سا  

آراگدن، به رهبری آلفدنسدی ه تم برای انتقا  از شكست الأرک و به دنبا  غفلرت دوازده سراله 

-2/356: 9394 ( از وضرعیت انردلس)مدنس، 9293-9999ق/691-595شدالنارر)ابدعبدالله مح

پیدست و منجر به شكست سخت مسلشانان گردند؛ شكستی هه سه دهه بعد از آن،  وقدع( به359

ق( نیرز  646ق( و اشربیلیه) 631های مهم اسلامی در اندلس نعنی شهرهای قرطبه)آخرنن پانگاه

گیری اندلس تدسط مسیحیان بردد هره ، بخ ی از روند بازپسسقدط هردند و سقدط انن دو شهر

های مسیحی در ششا  اندلس برا هزننره دو  ررلیبی اروپرا و گیری تدرنجی دولتحارل شكل

های هلیسا با حشانت مالی و معندی پاپ بدد. آلفدنسدی محارب)شاه آراگدن و شاه ق تاله(، برنامه

گیرری هررد و رار بخ ید. او، خدد را واقرف برازپسگیری را استشبدون هیچ مانعی حرهت بازپس

، 9423های  نگجد اختصراص نابد.)شركیب، وریت نشدد بخ ی از امدالش در انن راه به شدالیه

9/392  ) 

گردد هه تصرف قلعه رباح تدسط مسیحیان از دو به مطالب ذهرشده، چنین استنباط میباتد ه
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 ت است: هت در سقدط العقاب تأثیرگذار و دارای اهشی

 . موقعیت دفاعی و استراتژیک قلعه رباح1

هرانی را هره در ناشریانن مدضدع، باعث شد آلفدنسدی ه تم پس از اسرتیلا برر قلعره، بری

ها هم به دنبا  متح قلعه رباح در سرپاه مسریحیان ناشیسپاهش روی داده بدد، رمع هند. انن بی

 ل كر مسیحیان میان  نگجدنان ق تالى وسبب شد در ه قلع هشین متحو ددآمده بدد؛ چرا هه به

خلراف بررهاهردن مدامعان قلعره را  ؛ زنرا گروهیلاف امتدتخا ،آمده بددندها دنگر  ای آنان هه از

آلفدنسد را متهم ساختند هه ذخانر نفریس قلعره را  ،دنگر سد  ششردند و ازنز  نگ رلیبى مى

تابند و با شررهت در دا  گر  اسپانیا را برنشىاظهار هردند هه ه ،روازانن خدد تصاحب هرده است.

 باند اهندن به بلاد خدنش بازگردند. اند ووظیفه شرعى خدد را ادا هرده ،رباحه قلع  نگ ملجدن و

پنجرراه هررزار نفررر و نزدنرز  سرردد نبخ ررید پیشانرران اودنگرر هم هررا  پادشرراه ق ررتاله وتلراش

هند هه چدن آلفدنسرد آنران را از ه رتن ح مىتصرننیز مراه ى ( 4/221: 9399بازگ تند.)عنان، 

انم هه شهرها را متح هنیم ومسلشانان را بك ریم و چردن آمده: گفتند رباح منع هرد، همدامعان قلع

 (9/993:  2116مراه ی، .«)نیست اماندن ما رو ،هنىما را از آن منع مى

انن تعداد از سرپاهش  رغم بازگ تاما هشین مدقعیت دماعی قلعه باعث شد هه آلفدنسد، علی

دهی دنگر ناامیانش، نعنی ( به سامان4/291: 9399از نیروی رد و بیست هزار نفری آنها)عنان، 

 ا بدد هه پادشاه ناوار نیز به اررار پراپ دنگر، در هشینآراگدن،  لیقیه و پرتغا  بپردازد. از سدی 

مد برات پیرروزی آنهرا مرراهم  دلیل ربغه مذهبی انن  نگ، به سپاهیان ق تاله پیدسرت وو به

علت تصرف قلعره ربراح، درسرت در ( انن روحیه محكم رلیبی به3/253: 9416شد.)ابن عذاری، 

 شدت ضعیف شده بدد.مقابل خلیفه النارر بدد هه با از دست دادن قلعه، به

 . سیاست خود شخص خلیفه، الناصر 2

سررت خرردد را قطعرری اش تضررعیف شررد و شكوی هرره پررس از سررقدط قلعرره ربرراح، روحیرره

(، رمتاری نابخردانه با بخش مهشری ازسرپاهش، نعنری اندلسریان 4/214: 9399دانست)عنان، می

تد هی مدحدان به مسائل انردلس، از انرن دلیل بیها قبل بهگرمت؛ اندلسیانی هه از مدتدرپیش

قلعه ربراح را  به انن بخش مهم در سپاهش، پس از اننكهتد ه  دولت ناراضی بددند. النارر بدون

چینری قادس، والی قلعه و دامادش را در پی سرخنبنداد، دستدر قتل سردار اندلسی ندسفازدست

قادس از مرماندهان برتر خدنش، ا ازه دمراع بن امع، رادر نشدد. او به ندسفوزنرش، ابدسعیدبن
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رتكب خیانت شده م ،به مسیحیان تسلیم قلعه او را متهم ساخت هه درنداد و به تحرنز وزنرش، 

انن درحالی بدد هه ابن قادس در هنگا  محارره قلعه رباح تدسرط مسریحیان، بره الناررر  است.

 امع، النارر را از نامه زرع، سعیدبنابیهای مراوانی نگاشته و هشز طلبیده بدد. به روانت ابننامه

( و شراند 399: ص9421قادس مطلع نكرد؛ چدن درحا  محارره شلبطره بددند)ابن ابی زرع، ابن

-قادس و بهاغراق نباشد هه گفته شدد انن، بدترنن سیاست النارر بدد هه بدون شنیدن دلانل ابن

  امع وزنر از وی، دستدر قتلش را رادر نشدد.های ابندلیل بدگدنی

به دنبا  انن مسائل بدد هه بر نفرت اندلسیان امزوده شد. گروهی از آنهرا بره روانرت عنران، 

هرانی در سرپاه مدحردان  رامع تررک هردنرد و هشرین، مد رب نابسرامانیا به دستدر ابنسپاه ر

( برخی دنگر نیز در  نگ، به انن دولت بزرگ خیانت هردند؛ زنرا 229و 4/221: 9399شد.)عنان، 

ر از مقابل نیروهای مسیحی هه نتدانسته بددنرد هه  ناح راست سپاه را دراختیار داشتندمرار آنها ر

ح چپ و از میان نیروهای مراوان داوطلب عبدرهنند، منجر بره شكسرت سرخت مدحردان و از  نا

 (361//2، 9394پیروزی بزرگ برای مسیحیان گردند.)مدنس، 

 انرن مرررت را داد هره بتدانردآلفدنسد  ه رتم دنگر، هشین اختلامات مدحدان، به  از سدی

( 4/223: 9399پردازد.)عنران،و در سرشت  نردب بره پی رروی ب ش را سرامان دادههرانناشیبى

برا   نگ در اراضى اندلس اسلامى ل كر بیررون آورد   9293ق/ 691سا   آلفدنسد  ه تم در

تبردنل مسجد آن را بره هلیسرا  شهر هرس غلبه نامت و بر هرد و رباح حشله آغاز هقلع ناحیه و از

با درک  قلعه رباح را شنید ربرانن، زمانی هه النارر، خبر سقدط ( علاوه4/461: 9399.)عنان، نشدد

ترنن دژ مانع مسیحیان بدده است ر ازخدردن و آشامیدن دست ه رید انن مدضدع هه رباح، مهم

ماه شعبان  در وگ ت به مراهش باز( او 393: 9421شدت مرنض شد.)ابن ابی زرع، تا  انی هه به

 (5/263:  2116.)ابن خلدون، هشان سا  درگذشت

تررنن عندان مهرماقع، نخستین گا  در شكست العقاب، سقدط قلعه رباح بهبا انن تفاسیر، در و

های اسلامی اندلس بدد هه مد بات تضرعیف روحیره و ضرعف مانع مسیحیان در نفدذ به سرزمین

منزله پانان واقعی قدرت اسلا  در انردلس تدبیر خلیفه را مراهم آورد و به شكستی منجر شد هه به

پس از سقدط انن قلعه، نه سپاه چند هزار نفری مدحدان سددی داشت و نه آند و دنگر ششار میبه

( و انرن 6/249: 2116های مغرب.)ابن خلدون، های منصدر از دولتطلبیدنها و هشزنگارینامه

های قبانل مختلف ضد ها و شدرشآور قیا تبدنل به نقل ملا »شكست بدد هه تارن  مدحدان را 

های خلفا ضد وزرا، سربرداشتن شدرشریان و ناغیران چینییه خلفا، دسیسهمدحدان، تدطئه وزرا عل
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( از سردنی 9/41: 9394نشدد.)مدنس ، « مرنندر نداحی مختلف و ه شكش میان مدحدان و بنی

های آلشران، مرانسره، پرتغرا  و دنگر، شكست مدحدان از اتحاد رلیبی در نبرد العقاب هه حشانت

داشت، تأثیر بسیاری در تارن  مغرب و اندلس نهاد و قلشرو مدحردان های پاپ را به دنبا  ت دنق

نصرر در مرنن در مغرب و دولت بنیعبدالداد و بنیحفص، بنیرا میان چهار دولت تقسیم هرد)بنی

 ندب شرقی اندلس( و بسیاری از رهبران، سران و علشای اندلسی را مجبدر به مهرا رت نشردد و 

پرد و اندلس اسلامی را تباه نشدد؛ ولی قلعره ربراح هشچنران آمراج اندلس را به دست مسیحیان س

 4/349:  9399های انن قلعه گردند.)عنان، حشلات و اختلامات میان ق تالیان و اندلسیان و شدالیه

 (5/353و 

 نتیجه

با بررسی نقش و اهشیت قلعه رباح بر اقتدار و حاهشیت سیاسی مسلشانان اندلس، نشانان شرد 

اش، از عشده عدامل استشرار و بقا و اقتدار و حاهشیرت به مدقعیت استراتژنكیاح باتد ههه قلعه رب

های اسلامی و حاهشان مسلشان اندلس بدده است و تا زمانی هه مسلشانان برر انرن سیاسی دولت

انرد. در اند، تدانانی مقابله و دمع حشلات مها شین، مخصدراً مسیحیان را داشرتهقلعه سلطه داشته

قع، اهشیت ونژه قلعه رباح برای مسیحیان هم ملشدس بدده است و برای هشین، نگراه و تد ره وا

اند. بنابرانن، برای رسیدن به انن خداسرته هره قلعره ربراح را متصررف ای به انن قلعه داشتهونژه

 نند. دادند؛ به انن امید هه بتدانند قلعه را ازهنتر  مسلشانان خارج ههانی شكل میشدند، اتحادنه

تردان نكری از دلانرل سرقدط هشچنین در انن پژوهش م خص گردند هه قلعره ربراح را می

ششار آورد؛ زنرا متعاقب سقدط آن، دوره نزو  و امد  مسلشانان شروع شرد مسلشانان در اندلس به

و اننكه شكست نبرد العقاب متأثر از سقدط قلعه رباح بدد هه مسیحیان قرادر بددنرد برا هزننره و 

سد، مسلشانان نیز برای دماع از خردنش بانرد ی هشتری به  نگ با مسلشانان بپردازند و از آننیرو

هررد هره م رار پرداختند و هشین هزننه بالا، حاهشان مسلشان را مجبردر میهزننه هنگفتی را می

ض های زنادی بر مرد  عادی تحشیل هنند. در نتیجه انن اقدا ، نارضانتی و اعترامالیاتی و هزننه

 هرد. عشدمی و در نهانت سلب م روعیت حاهشان مسلشان اندلس را مراهم می
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 منابع 

(، التلة الییرا فی تراجم الشعراء من أعیان الأندلس و 1429ابن ابار، متمد بن عبدالله )
المغرب من المائة الأولی للهجرة إلی المائة الیابعة، تتقی  علدی ابدراهیم متمدود، بیدروت: 

 لمیة. دارالکتب الع

(، الأنیس المطرب بروض القرطاس فی اخبدار ملدوک 1421ابن ابی زرع الفاسی، علی )
 المغرب و تاريخ مدينة فاس، الرباط، المطبعة الملکیة.

(، الکامل فی التاريخ، بیروت: دار 1391ابن اثیر، ع الدين ابوالتین علی بن ابی الکرم )
 صادر.

(، الذخیرة فی متاسن أهل الج يرة، تتقی  1419ابن بیام الشنترينی، ابی التین علی )
 سالم مصطفی البَدري، بیروت:، دار الکتب العلمیة.

 (، صورة الارض، بیروت: دار صادر.1939ابن حوقل، متمد )

(، المقتبس مِن أنباء اهل الانددلس، حققده و قددم لده الددكتور 1411ابن حیان قرطبی )
 نا.متمود علی مکی، القاهرة: بی

(، الیفر المالث من كتاب المقدس، حققه و قددم لده الددكتور متمدودعلی 1431ددددد )
 مکی، الرياض: مرك  الملک فیصل للبتوث و الدراسات الإسلامیة.

ابن خطیب، لیان الدين ابوعبدالله متمد بدن عبداللده بدن سدعید بدن احمدد الیدلمانی 
، بیدروت: دار الکتدب (، اعماس الاعلام فیمن بويع قبل الاحتلدام مدن ملدوک الاسدلام1424)

 العلمیة.

 (، الاحاطة فی اخبار غرناطة، بیروت: دار الکتب العلمیة.1424ددددد )

(، العبر و ديوان المبتدا و الخبر فی ايام العدرب 2116ابن خلدون، عبدالرحمن بن متمد )
 و العجم و البربر و من عاصرهم من ذوي الیلطان الاكبر، قیروان: الدار العربیة للکتاب.

(، المغرب فی حلی المغرب، تتقی  خلیل منصدور، بیدروت: دار 1993ابن سعید مغربی )
 الکتب العلمیة.

(، البیان المغدرب فدی اخبدار الانددلس و المغدرب، 1416ابن عذاري، متمد بن متمد )
 جا: دار الغرب الاسلامی.بی
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(، ن هة 1419ادريیی، الشريف ابوعبدالله متمد بن متمد عبدالله بن ادريس التمودي )
 المشتاق فی اختراق الآفاق، بیروت: عالم الکتب.

(، المیدالک و الممالدک، تتقید  انددري فیدري، 1992بکري، عبدالله بن عبددالع ي  )
 بیروت: دار الغرب الاسلامی.

(، معجم البلددان، بیدروت: دار 1991حموي، شهاب الدين ابوعبدالله ياقوت بن عبدالله )
 صادر.

تا(، جذوة المقتبس فی ذكر ولاة الاندلس، بیدروت: المکتبدة ح )بیحمیدي، متمد بن فتو
 العصرية.

(، الروض المعطار فی خبر الاقطار، بیدروت: مکتبدة 1994حمیري، متمد بن عبدالمنعم )
 لبنان.

(، الاعلام قاموس تراجم لاشدهر الرجداس و النیداء، مصدر: دار 2113زركلی، خیرالدين )
 العلم للملايین.

(، الجغرافیة، ترجمه حیدین قرچدانلو، تتقید  متمدد 1392ن ابی بکر )زهري، متمد ب
 حاج صادق، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

 .1399شهیدي پاک، متمدرضا، تاريخ تتلیلی اندلس، قم: جامعة المصطفی، 
(، التلل الیدندية فدی الاخبدار و الآثدار الاندلیدیة، منشدورات 1423شکیب، ارسلان )

 ن.متمدعلی بیضو

 تا(، فی تاريخ المغرب و الاندلس، بیروت: دار النهضة العربیة.العبادي، احمد مختار )بی
(، میالک الابصار فی ممالک 1423العمري، شهاب الدين احمد بن يتیی بن فضل الله )

 الامصار، ابوظبی: المجمع المقافی.

بدالمتمد آيتدی، (، تاريخ دولت اسلامی در اندلس، ترجمه ع1391عنان، متمد عبدالله )
 تهران: شركت انتشارات كیهان.

 (، جغرافیاي تاريخی كشورهاي اسلامی، تهران: سمت.1391قرچانلو، حیین )
(، معجدم قبائدل العدرب القديمدة و التديمدة، بیدروت: مؤسیدة 1419كتاله، عمررضا )

 الرسالة.

فدی  ةعربیدذات الأصوس ال ةالأعلام الجغرافیة مدخل لدراس»(، 1413) علی مکی ،متمود



 

 11 های اسلامی اندلس تا اواخر نبرد العقابقلعه رَباح در تحکیم قدرت دولت استراتژیک اهمیت و نقش
 

 ، مجلة مجمع اللغة العربیة، مصر.«إسبانیا
(، المعجب فدی تلخدیا اخبدار المغدرب، بیدروت: 2116مراكشی، عبدالواحد بن علی )

 المکتبة العصرية.
 (، نفح الطیب من غصن الاندلس الرطیب، مصر: دار الفکر.1419مقري، احمد بن متمد )

خ مِن الفدتح الاسدلامی إلدی قیدام (، فجر الاندلس فی دراسة تاري1919مونس، حیین )
 الدولة الأموية، القاهرة: الشركة العربیة للطباعة و النشر.

(، سپیده دم انددلس، ترجمده حمیدرضدا شدیخی، مشدهد: آسدتان قددس 1333ددددد )
 رضوي.

 (، تاريخ و تمدن مغرب، ترجمه حمیدرضا شیخی، تهران: سمت.1394ددددد )

، نهاية الأرب فی فنون الادب، قداهره: دار الکتدب و تا(نويري، احمد بن عبدالوهاب )بی
 الوثائ  القومیة.
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6939 ستانتابو  بهار ،9 هششار م،پنج سا   

 ها:پیوست

 9تصدنر ششاره 

 

 2تصدنر ششاره 


