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چکیده
مرینیان که حکومتشان در مغرب اقصی قریب به سه سده طول کشید ،با اهل ذمه رفتاار مااات -
آمیزی داشتند و یهودیان ،از ج له ذمیانی بودند که در ساایهی تااام مرینیاان ،از آزادیهاای دینای و
اجت اعی برخوردار شدند؛ بهگونهای که برخی از آنان ،از ج له بنیرقّاصه ،به دربار راهیافتاه ،باه مناصاب
مهمّ دیوانی دس یافتند .در این پژوهش ،با تتبّع در منابع ،به بررسی چگونگی و دتایل ورود یهودیاان باه
دربار مرینیان پرداخته شده و با تبیین نقش آنان در دیوانااتاری ،تأثیر آنها بر حکوم و جامعا اسالامی،
تحلیل و ارزیابی شده اس  .عدم تعلقات مذهبی برخی سلاطین و نیازهای ماتی آنان از یکساو ،و ثاروت
یهودیان و آشنایی آنان با امور دیوانی از دیگر سو ،سبب ورود یهودیان به دربار مرینیان گردید؛ اما باوجود
برخورداری از ح ای سلاطین ،در پیشبرد اهداف حکوم مؤثر نیفتادند؛ زیرا بیش از خدم به حکوما ،
در صدد حفظ منافع خود و دسیاهچینی و فتنهانگیزی بر ضدّ مال انان بودند.
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مقدمه

با آغاز قرن هفتم هجری ،اتّحاد و یکپارچگی مغرب اسلامی 8فرو پاشید و سرزمین مغرب بین
دوت های کوچک تقایم گردید؛ بنیحَفا 912-126ق) 2در مغارب ادنای ،بنایزَیّاان -126
146ق) 3در مغرب میانه و مرینیان 119-698ق) در مغرب اقصی بر سر کار آمدند .مرینیان که از
بربران زنّاته بودند ،طی کش کش و رقاب با دیگر قبایل بربر به قدرت رسیدند .آنان با براناداختن
موحدون 111-686ق) بر ت امی بخشهای مغرب اقصی سلطه یافتند ابنابایزرع8962 ،م ،ب،
833-832؛ ابنخلدون8441 ،ق ،اتف ،ج239 :6؛ مقاری تل ااانی8311 ،ق ،ج )314 :4و در دورۀ
اقتدار دوت  ،قل رو خود را تا مغرب میانه و مرکز آن ،تل اان گاتردند ابنخطیب8963 ،م ،اتف،
ج424 :2؛ ابنخلدون8441 ،ق ،اتاف ،ج342-348 :6؛ اباناح ار ،ب8919 ،م )23-22 ،و مغارب
ادنی و تونس را به تصرف خود درآوردند ابنخلادون8441 ،ق ،اتاف ،ج361-366 :6؛ ابانقنفاذ،
8911م864 ،؛ زرکشی8911 ،م )13 ،و در مقاطعی بر بخشهایی از اندتس نیز حکم راندند .نک:
نقش پیوس )
مرینیان برخلاف دوت های پیش از خود ،مانند مرابطون 649-468ق) و موحدون که رویکرد
مذهبی داشتند ،بیشتر بر تفکرات قبیلهای و نیروی نظامی تکیه میکردند و ع دتاً مقاصد دنیوی،
توسع اراضی ،کاب غنائم و رقاب با دیگر قبایل زنّاته را دنبال میکردند .ازاینروی ،از تعصبات
دینی و مذهبی بهدور بودناد کناون8918 ،م )814/8 ،و ایان تااام دینای زمینا آزادیهاای
اجت اعی را برای اهل ذمه 4فراهم میساخ ؛ اتبته فقها نیز در خصوص م نوعی جنگ با ذمیان،
 .1در سده های میانه به شمال آفریقا از برقه در مصر تا اقیانوس اطلس ،مغرب اطلاق مییگردیید .مغیرب شیامل سیه
قسمت بود :از اقیانوس اطلس تا رود مَلوِیَه را مغرب اقصی میگفتند؛ از رود ملویه تا بِجایه مغیرب اوسی میانیه)
نامیده میشد و مرکز آن تلمسان بود؛ از بجایه تا برقه را مغرب ادنی میگفتند ،مرکز آن تونس و گیاه قییروان بیود.
ابنخلدون1048 ،ق ،الف ،ج)131-128 :1
 .2بنیحفص 382-121ﻫ) ا ز بربران هَنتانه بودند .آنان ابتدا از طرف موحدون بر تونس حکی مییراندنید تیا اینکیه
ابوزکریا حفصی 106-121ه) اعلام استقلال نمیود .اانشیین او ،مستنصیر 161-106ه) خیود را خلیفیه نامیید.
ابنقنفذ1318 ،م)118 ،
رراسین بین زیّیان
 .3بنیزیّان یا بنیعبدالواد 312-136ه) بر مغرب میانه حکومت داشتند .مؤسس حکومت آنیان یَغم َ
181-136ه) بود .در سال 636ه سلطان ابوالحسن مرینی 603 -631ه) بر تلمسان اسیتیلا یافیت ،امیا در سیال
603ه بنیزیان دوباره آنرا پس گرفتند .ابنخلدون ،یحیی1044 ،ق ،ج)111-114 :1
 .0اهل ذمّه ،اصطلاحی است که به اهل کتاب ،از امله یهودیان ،مسیحیان ،مجوس و صابئین کیه در سیرزمین اسیلامی
تحت ذمه مسلمین زندگی میکنند و با آنان عهد و پیمان بستهشده است ،اطلاق میشود .ابنمنظیور ،بییتیا ،ج:12
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مادامی که نقض پی ان ن یکردند ،فتاوایی صاادر ن ودناد .ونشریاای8448،ق ،ج 224 :2و ج:1
)212
یهودیان از ج له ذمّیانی بودند که در مغرب اقصی پراکناده بودناد و ج عیا قابال تاوجّهی
داشتند؛ 8برخی از آنان بومی مغرب بودند 2،عدهای هم بهدتیل ساخ گیاریهاای ماایحیان ،از
اندتس به این سرزمین کوچیده بودند .از سال 8398م693 /ق تا سقوط غرناطاه و صادور فرماان
اخراج غیرمایحیان از اندتس در ساال 8492م192 /ق حادود  864هازار یهاودی وارد سارزمین
مغاارب شاادند .ساالاوی2448،م ،ج864 :2؛ اباانخوجااه8963 ،م36-33 ،؛ بشاایر2486 ،م)332 ،
یهودیان در شهرهای مغرب در مکانهایی به نام مِلّاح 3سکون داشتند؛ از ج لاه در ملّااح فاا
باتغ بر دههزار یهودی زندگی میکردند و دارای دکّانهاا و معابادی در ایان شاهر بودناد .وزّان،
8913م ،ج )214 :8فقهای عصر مرینی بیآنکاه باین یهودیاان شهرنشاین و بادیاهنشاین فارق
بگذارند ،شروط ذمّه 4را بر ه آنان جاری میساختند .ونشریاای8448،ق ،ج )263 :2ازایانرو،
آنان با قبول شروط ذمّه و پرداخ جزیاه ،بایش از گذشاته 6،از آزادیهاای اجت ااعی و ح ایا
حکوم برخوردار شدند؛ حتّی بعضی اوقات که باین ماال انان و یهودیاان نازاع درمایگرفا ،
)221
 .1حسن الوزّان ،به  13منطقه ،از بادس تا درعه ،که یهودیان در آنجاها اقامت داشتهاند ،اشاره کرده است .ن.ک :وزّان،
1383م)
 .2روایاتی که ابنخلدون از مورخان متقدّم ،مانند طبری 314ه) ،مسعودی 301ه) ،ابن کلبی 240ه) و ...نقیل کیرده،
همه بر این دلالت دارند که سابقه حضور یهودیان در مغرب به زمان داود نبی ع) بازمیگردد .ابنخلیدون1048 ،ق،
الف ،ج)123 :1؛ اغرافی نویسان نیز واه تسمیه برخی شهرهای مغرب را به قوم یهود نسبت دادهاند .ن.ک :یاقوت،
1331م ،ج182 :3؛ وزّان1383 ،م ،ج141 :1؛ مارمول1380 ،م ،ج)24-13 :2
 .3به مکانهای اقامت یهودیان در مغرب مِلّاح و حارۀالیهود اطلاق میشد؛ ظاهراً اولین مکانی که در شهر فاس اهیت
اقامت یهودیان بنا گردید ،انبار نمک بوده .ازاینرو ،ملّیاح نامییده شیده اسیتDemombynes, 1914, pp .
651-657؛ سلاوی2441 ،م ،ج118 :2؛ حرکات2444 ،م ،ج)138-136 :2
 .0بر اساس شروط ذمّه ،اهل ذمه ااازه احداث دیر ،کلیسا و یا صومعه ادیید را نداشیتند و آنهیای را کیه در حیال
ویران بودند ،نباید تجدید بنا میکردند .اهل ذمّه متعهد بودند به دین خود تظاهر ننمایند و کس را به سوى آن فیرا
نخوانند .آنان ااازه سوار شدن بر اسب ،حمل و نگهدارى سلاح و نگاشتن عبارات عرب بر انگشترىهاى خیود را
نداشتند و در پوشیدن لباس ،کلاه ،عمامه ،کفش نباید از مسلمانان تقلید میکردند؛ بلکه باید لباس مخصوص خود را
پوشیده و زنّار میبستند ...در صورت مخالفت با هر یک از این شروط ،دیگیر رابطیه ذمی بیودن در کیار نبیود و
مسلمانان م توانستند با آنان همانند معاندین رفتار کنند .فرهمند ،1381 ،شماره )14
 .1در دوره موحدون ،نسبت به یهودیان سخت گرفته میشده است .بنا بر گفته عبدالواحد مراکشیی 106ه) ،میور آن
دوره ،در مغرب با هیچ یهودی و نصرانی به عنوان ذمّی پیمانی بسته نمیشد .مرکشی1313 ،م)383 ،
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مرینیان از یهودیان جانبداری
بنابر گزارشهای منابع ،بعضی از یهودیان به دربار مرینیان راه یافتاه و باه مناصاب مه ّای،
مانند حجاب و وزارت رسیدند؛ ابنخلدون8441 ،ق ،اتاف ،ج346 :6؛ اباناح ار8962 ،م ،د،21 ،
39؛ ابااناح اار8919 ،م ،ب28،؛ زرکشاای8911 ،م861 ،؛ ساالاوی2448 ،م ،ج )811 ،864 :2امااا
گزارشهای دیگر بر م انع بعضی سلاطین مرینی از استخدام یهودیاان دتاتا دارناد .حکایم،
8961م869 ،؛ ابنمرزوق8918 ،م )361 ،ازاینرو ،نفوذ آنان در دیوانااتاری مرینیاان جاای تأمّال
دارد.
راجع به این موضوع ،چندین پژوهش باه زباانهاای مختلاف انجاام پذیرفتاه اسا  :دیویاد
کارکا در پژوهشی 8914م) وضع یهودیان مراکش در دورۀ پایاانی مرینیاان و زماان سالطان
عبداتحق مرینی 119-123ها) را بررسی کرده اس ؛ 2مایا شاتزمیلر مادخل «یهاود بنایوَقّاصاه
]بنیرَقّاصه[» را در دایرۀ ات عارف یهود در جهان اسلام به طبع رسانده اس ؛ 3عطاا علای مح اد
شحاته ریّه در اثر خود ،اتیهود فی بلاد ات غرب اتاقصی فی عهد ات رینین و اتوطاسین 8999م) ،با
گردآوری مطاتب و چینش منظم آنها ،اطلاعات ناابتا کامال و ه اهجانباه در ارتبااط باا اوضااع
سیاسی ،اجت اعی ،اقتصادی و فرهنگی یهودیان در دورۀ مرینیان و وطاسیان بهدس داده اس ؛4
اما اتّکای شحاته به تحقیقات دیگران ،مانند اتف سن من حیاۀ اتیهود بات غرب اثر حاییم زعفرانی،
سبب غفل وی از منابع اصلی شده اس ؛ از ج له ،راجع به نقش سفارتی یهودیاان در حکوما
مرینیان گفته :گزارشی در دس نیا ؛ درحاتیکه در برخی مناابع از سافارت یهودیاان از ساوی
مرینیان نزد دوت های مایحی سخن رفتاه اسا  .مصاطفی نشااط نیاز در پژوهشای بااعنوان:
 .1از امله زمانی که فردی یهودی خانه همسایه مسلمانش را غصب کرد ،این اقدام خش مسلمانان را بر ضدّ یهودییان
برانگیخت؛ اما سلطان مرینی شخصاً مداخله کرد و مسلمانان را از محل سکونت یهودیان دور ساخت و دسیتور داد
کسی به آنان تعرض نکند .شحاته1333 ،م ،14 ،به نقل از ذکر قضیة المهاارین ،ورقة )23
2. See: David Corcos, "The Jews of Morocco under the Marinides", The Jewish
Quarterly Review, Vol. 54, No. 4, Published by: University of Pennsylvania Press,
1964; J. S. Gerber, studies in communal and economic life Jewish society in Fez
1450-1700, Brill, 1980.
3. Shatzmiller, M, "Waqqāṣa family", Encyclopedia of Jews in the Islamic World.
(http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopedia-of-jews-in-theislamic-world/waqqasa-family-SIM_0022080).
 .0شحاته ریّه ،عطا علی محمد ،الیهود فی بلاد المغرب الاقصی فی عهد المرینین و الوطاسین ،دمشق1333 ،م.
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«جوانب من اتدی غرافیاا اتتاریخیاا تلیهاود و اتنصااری باات غرب فای اتعصار ات رینای» 8،باه
ج عی شناسی تاریخی یهود و نصارای عصر مرینی پرداخته و به نقش دیوانی یهودیان هم اشاره
ن وده اس  .برخی محققان مذکور ،قدرت و نفوذ یهودیان در حکوم مرینیان را در تااری دوران
اسلامی ،بی سابقه داناته و عصر مرینی را دورۀ طلایی برای یهودیان معرفای کاردهاناد؛ نشااط،
8999م16 ،؛ حرکات2444 ،م ،ج )94 :2اما برخی دیگار نفاوذ آناان را باه دورۀ ضاعف مرینیاان
محدود ساختهاند 2.در این پژوهش ،با رویکردی متفاوت و واکاوی گزارشهای منابع ،چگاونگی و
دتایل ورود یهودیان به دربار مرینیان ،نقش آنان در دیوانااتاری ،تأثیر آنها بر حکوما و جامعا
اسلامی و موضع عل ای مال ان ناب به آنها بررسی میشود و با توجه باه مااهله پایش روی،
ع لکرد متفاوت سلاطین مرینی در مواجه با یهودیان بررسی ،و علل و دتایل اتّکای مرینیان بار
آنان از یک سو و ایجاد فشار و محدودی بر آنها از دیگر سو معلوم خواهد شد.
زمینههای ورود یهودیان به دربار مرینیان

اطلاعات دقیقی از چگونگی ورود یهودیان به دربار مرینیان و استخدام آنان در امور دیوانی در
دس نیا  .قیام مردم فا بر ضدّ یهودیان در سال 164ق ،ابانابایزرع8962 ،م ،اتاف،281 ،
 ) 269ه چنین فتاوای عل ای مغرب مبنی بر برداشتن شروط ذمّه از یهودیان ،به دتیال مباادرت
آنان به شرابفروشی در بین مال انان ،ونشریای8448 ،ق ،ج )264 :2بر این دتات دارند که در
اوایل دورۀ مرینی نگاه بدبینانهای ناب به یهودیان وجود داشته که مانع ورودشان به دربار باوده
اس  .مرینیان ه واره برخی مزدوران مایحی را در امور سپاه و دربار بهکار میگرفتند 3.باه نظار
می رسد یهودیان نیز ه انند مایحیان ابتدا در امور سپاه به خدم مرینیان درآمده ،سپس با جلب
اعت اد سلاطین مرینی در دربا ر نفوذ کرده و به مناصب دیوانی رسیده باشاند .برخای مورخاان باه
حضور تعدادی از اعیان یهودی در سپاه سلطان ابویوسف 116-161ق) در محاصرۀ اشابیلیه باه

 .1نشاط ،مصطف « ،اوانب من الدیمغرافییة التاریخییة للیهود و النصاری» ،کنانیش ،العدد ،1وایدۀ ،منشیورات کلیییة
الآداب و العلوم الانسانیة1333 ،م ،ص .84-11
 .2شحاته ،نفوذ یهودیان را تنها به دوره ضعف مرینیان محدود دانسته است همیو)14 ،؛ درحیالیکیه گیاهی در دوران
اقتدار حکومت نیز آنان بر امور حکومت سلطه مییافتند .ن.ک :ادامه مقاله)
 .3ن.ک :مقاله نگارندگان این نوشتار با عنوان «مزدوران مسیحی و نقش آنان در حکومیت مرینییان 813-131ه)»،
مجله تاریخ و تمدن اسلامی ،شماره1330 ،22ش ،ص .66-13
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سال 114ق که وظیف جاسوسی از شاه قَشتاتَه 8را داشتهاند ،اشاره کردهاناد .ابنخلادون8441 ،ق،
اتف ،ج266 :6؛ سلاوی2448 ،م ،ج )441 :8اتبته یهودیان ه انند مایحیان مزدوری ن یکردهاند؛
زیرا ت کّن ماتی آنان مانع از مزدوری میشد .ه اانطاور کاه گذشا  ،یهودیاانی کاه در ساپاه
ابویوسف حضور داشتند ،جزء اعیان و بزرگان بودند .ازاینرو ،ه کاری آنان با مرینیان به دتیل نیاز
ماتی نبوده اس  ،بلکه باتعکس ،برخی سلاطین مرینی برای تأمین مخارج حکوم به اموال آناان
نیازمنااد بودنااد؛ مااارمول8914 ،م ،ج66 :2؛ فیااا 8484 ،ق )216 ،از ج لااه عبااداتحق -123
 119ق) ،آخرین سلطان مرینی ،پیش از آنکه هارون بن بَطاش یهودی را به منصب وزارت گ ارد،
جه تأمین نیازهای ماتی خود از وی که شغل صارّافی داشا  ،اساتعان مایگرفا  .شاحاته،
8999م62 ،؛ عبداتعزیز8998 ،م)26 ،
از دیگر عوامل توجه مرینیان به یهودیان ،خبرگی و مهارت آنان در دیوانااتاری بود .مرینیان
به دتیل داشتن خوی و خصل قبیلهای بربران ابنخلادون8441 ،ق ،ب ،ج )646 :8و ه چناین
شاکل نظ امی حکومتشان ،تجرب کافی در امور دیوانی نداشتند .بنابراین ،گاهی برای حل و فصال
امور ،خاصّه در امور مااتی درباار ،از یهودیاان ک اک مایگرفتناد .ابنخطیاب ،بایتاا ،ب341 ،؛
ابنخلدون8441 ،ق ،اتف ،ج346 :6؛ مارمول8914 ،م ،ج)861 :2
یهودیان به دتیل اشتغال به تجارت در سرزمینهای مختلف تردد میکردناد و باا زباانهاای
گوناگون آشنا بودند .ازاینرو ،گاهی مرینیان جه برقراری رابطه با دوت های مایحی ،ه چنین
به عنوان جاسو از آنان استفاده میکردند .نک :ادام مقاته)
مناصب دیوانی یهودیان

بر اسا گزارشهای منابع در دو مقطع از تاری دورۀ مرینی ،یهودیاان در اماور درباار نفاوذ
یافته و مناصب مهم دیوانی را تصاحب کردند :باار اول ،یهودیاان رقّاصاه در زماان دو سالطان
مرینی ،یعنی :ابویعقوب و ابواتربیع 684-641ق) ،به قدرت رسیدند و باار دوم ،در زماان سالطان
عبداتحق مرینی ،گروه دیگری از یهودیان بر امور حکوم دس یافتند .خلیف بانرقّاصاه ،خلیفا

 .1قشتاله ،سرزمین نسبتاً وسیعی در قسمت شمالی اسپانیا بود .قشتاله  )Castlesبه معنای قلعههاسیت کیه مسییحیان
منطقه برای مقابله با مسلمانان آنها را بنا کرده بودند .شهسواران ناحیه قشتاله در حدود سیال 318ه334/م دولتیی
با مرکزیت بررغرش برپا کردند .سپس ،بر بخش عظی شهرهای اسلامی تسل یافتند .حکومت قشتاله تا سال 818ه/
1063م که با آراگون متحد شد ،ادامه داشت.
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کوچک ،هارونبنبَطّاش و حاین یهودی ،از صاحبمنصبان با نفوذ و درخور ذکر یهودی در دربار
مرینیان بودهاند که مناصبی مانند :حجاب  ،وزارت ،ریاس شرطه و ...داشتند.
حجابت

ابنخلدون از حجاب با عنوان «مزوار» و وزارت کوچک یااد کارده اسا  .در عصار مرینای
کایکه این منصب را عهدهدار میشد ،ریاس نگهبانان قصر سلطان را داش  ،بر زندان نظاارت
میکرد و ملاقاتهای مردم با سلطان را ه اهنگ مایکارد .ابنخلادون8441 ،ق ،ب ،ج)348 :8
مرینیان ،بردگان فرمانبردار و یا افراد موثق از اهل ذمّه را به عنوان حاجاب انتخااب مایکردناد.
حریری8441 ،ق ) 216 ،برخی از سلاطین مرینی منصب حجاب را باه یهودیاان ساپرده بودناد.
خلیف بنرقّاصه ،خلیف کوچک و شاویلبنبطاش از ج له حاجبان یهودی مرینیان بودند .سالاوی،
2448م ،ج)811 :2
خلیفۀبنرقّاصه

سلطان ابویعقوب 641-116ق) علیرغم اینکه سلطان مقتدری باود ،اماا تقیّاد چنادانی باه
مذهب نداش و از خوشگذرانی و همنشینی با نادی ان دریاغ ن ایکارد .خلیفیةبینرقّاصیه یاا
خلیفةبنحَیرونبنزمامه د648 .ق) ،ابناح ر8962 ،م ،د39 ،21 ،؛ اباناح ار8919 ،م ،ب )28،از
ج له ندی انی بود که از دوران جوانی ،سلطان در مجاتس شادخواری وی حضور مییافا  .او باه
واسط سابق دوستی که با سلطان ابویعقوب داش  ،به دربار او راه یاف ؛ ابتدا وکیل دخالوخارج
دربار شد ،سپس به مقام حاجبی رسید .ابنخلدون8441 ،ق ،اتف ،ج)346 :6
اینکه خلیفةبنرقّاصه از چه زمانی به منصب حجاب دس یاف  ،اطلااع چنادانی در دسا
نیا ؛ اما مالم اس که وی مکان ویژهای نزد سلطان باهدسا آورده باود؛ باهگوناهای کاه
ابویعقوب ت امی امور را با رأی و نظر او انجام میداد .از قِبَل موقعی او ،دیگر افراد بنیرقاصه نیز
هرکدام به منصبی دس یافتند؛ برادر ،پارعم و بنیاتاَبتی دامادهای خلیفه) هرکدام باه مقاامی
رسیدند.
خلیفةبنرقاصه و گ اشتگان او در طول سلط خود در دربار ،ت ام ه ّ خاود را علیاه وزراء،
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شرفا 8و عل ای مال ان بهکار گرفته و با آنان بدرفتاری میکردند و بر آنهاا فخار مایفروختناد.
بنابراین ،سلطان ابویعقوب ناگزیر شد آنان را از میان باردارد .در نتیجاه ،در ساال 648ق ،هنگاام
محاصره تل اان ،خلیف بنرقاصه و اطرافیانش دستگیر شده و پس از شکنجه ،به قتال رسایده و
مثله شدند .ابنخلدون8441 ،ق ،اتف ،ج346 :6؛ سلاوی2448 ،م ،ج)428 :2
خلیفۀ کوچک (د907 .ق)

خلیف کوچک پارع وی خلیفةبنرقّاصه بود که بهدتیل ه نام باودن باا او ،خلیفا کوچاک
خطاااب مااایشااد .ابنخلااادون8441 ،ق ،اتااف ،ج )381 :6اباااناح اار از او باااا نااامهاااای
خلیفةبنابراهی بنحیونبنرقّاصه ،ابناح ر8962 ،م ،د )84 ،خلیفه اباراهیمبانحیاونبانرقّاصاه
ابناح ر8919 ،م ،ب )23 ،و ابوخزر ابناح ر8962 ،م ،اتف )61 ،یاد کرده اسا  .خلیفاه کوچاک
بهسبب صغر سن ،بنایم8488 ،ق )8443 ،یا بهدتیل اینکه فاردی بایاعتباار و کاماه یا باود،
ابنخلدون8441 ،ق ،اتف ،ج )346 :6از کشتار بنیرقّاصه ،در زمان سلطان ابویعقوب ،جاان سااتم
بهدر برد .زمانیکه سلطان ابواتربیع به حکوم رسید ،بیآنکه از رفتار بنیرقاصه در گذشته عبرت
بگیرد ،خلیف کوچک را حاجب خود کرد .ابنخلدون8441 ،ق ،اتف ،ج381 :6؛ ابناح ار8919 ،م،
ب )23 ،اینکه چرا ابواتربیع ،علیرغم خیان بنیرقاصه ،وی را اساتخدام کارد ،چنادان مشاخ
نیا ؛ ظاهرا سلطان نیاز شدیدی به او داشته اس ؛ زیرا پس از استخدام ،ت امی امور دربار را باه
وی سپرد و خلیفه چنان جایگاهی یاف که درباریان او را «سایدی اباوخزر» خطااب مایکردناد
ابناح ر8962 ،م ،اتف )61 ،و فرستادگان دوت های دیگر نیز باا او باه ماذاکره ماینشااتند ،از
ج له ژاک دوم8326-8298 2م) ،پادشاه آراگاون ،سافیران خاود را نازد او فرساتاد Corcos,
 )1964, pp 50, 137بهنظر میرسد سبب توجه سلطان به خلیف کوچک ،رابط وی با ژاک
بوده باشد؛ زیرا در آن زمان بنواح ر سَبتَه 3را اشغال کرده بودند و ابواتربیع برای آزادساازی سابته
به ک ک ناوگان آراگون نیاز داش  4و تنها خلیفه کوچک بود که میتواناا نظار ماااعد ژاک،
 .1شررَفا امع شریف ،در گویش مراکشی به معنای اصیل است .شررَفا ،علویانی بودند که در سرزمینهای اسلامی در نزد
مسلمانان مورد احترام بودند .بیشتر شرفاى مغرب ،از نسل حسنیان و از فرزندان ادریس ،مؤسس دولیت ادریسییان
بودند .ن.ک :پروونسال« ،شرفاء» ،ترامه فهیمه مخبر دزفولی ،فصلنامه تاریخ اسلام ،شماره )13
 .2ژاک یا خایمی دوم ،معروف به خایمی العادل به اسپانیایی.Jaime el Justo :
 .3سَبتَه؛ در گویش مراکشی سِبتَه  ،)Ceutaشهری مشهور در سرزمین مغرب و از بهترین بنادر آن محسوب میشید و
نزدیکترین فاصله را با اندلس داشت .در دوره فتوحات ،مسلمانان از آنجا وارد انیدلس شیدند .ییاقوت1331 ،م،
ج)182 :3
 .0ن.ک :مقاله نگارنده با عنوان «کشمکشهای سیاسی در اندلس و نقش آن در معاهدات نظامی مرینیان با آراگیون»،
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پادشاه آراگون را جلب ن اید.
خلیفه کوچک پس از آنکه قدرت یاف  ،با عبداتلهبنابایمِادین ،وزیار ابواتربیاع بادرفتاری در
پیش گرف ؛ زیرا وی را عامل کشتار خاندان خود میدانا  .با آنکه عبداتله مطیع خلیفه کوچاک
بود و بیرأی و نظر او کاری انجام ن یداد ،اما خلیفه نزد سلطان به سعای از عبداتلاه پرداخا و
چنین وان ود کرد که وی با دختر سلطان سروسرّی دارد؛ سعای های او کارساز شد و عبداتلهبان-
ابیمدین به دستور سلطان و به دس گونزاتس مایحی 8کشته شاد؛ ابنخلادون8441 ،ق ،اتاف،
ج381 :6؛ ابنمرزوق8918 ،م318 ،؛ ابناح ر8962 ،م ،اتف )69 ،اتبته طوتی نکشید کاه سالطان
ابواتربیع به دسیاه خلیفه در قتل عبداتله پیبارد و او را از میاان برداشا  .ابنخلادون8441 ،ق،
اتف ،ج)381 :6
وزارت

آنچه از گزارشهای تاریخی بهدس میآید ،در دورۀ مرینیان ،وزیار متصادی اماور جناگ و
سپاه بود و بهعبارتی بر دیوان جناد اشاراف داشا  .ابنخلادون8441 ،ق ،ب ،ج )899 :8وزرا باه
شکایات رسیدگی میکردند و امور ماتی نیز در دس آنان بود؛ حرکاات2444 ،م ،ج )846 :2اتبتاه
زمانیکه سلطان ضعیف بود ،وزیر بر ت امی امور سلطه مییاف  .برخی از سلاطین مرینای مقاام
وزارت را به یهودیان سپرده بودند.
خلیفۀ کوچک

هرچند شحاته بر این نظار اسا کاه یهودیاان جاز در زماان عباداتحق باه منصاب وزارت
نرسیدند شحاته8999 ،م )64 ،و باآنکه ابناح ار در اتروضا اتناارین خلیفا کوچاک را حاجاب
سلطان ابواتربیع معرفی ن وده ابناح ر8962 ،م ،د ،)84 ،اما در اتنفح اتنارینی از وی به عناوان
وزیر یاد کرده اس  .ابناح ر8919 ،م ،ب )23 ،راجع به سخن اباناح ار ،در بااب وزارت خلیفا
کوچک ،این احت ال میرود که خلیفه کوچک پس از آنکه ابواتربیع را به قتل عبداتلهبنابیمادین
وزیر وادار ساخ  ،خود به جای او به وزارت نشاته باشد؛ اما مدت وزارت او چناد صاباحی بایش
نبوده اس ؛ زیرا سلطان ابواتربیع زود باه دسیااه وی در قتال عبداتلاه پای بارد و او را از میاان
برداش  .ابنخلدون8441 ،ق ،اتف ،ج)381 :6

فصلنامه علمی  -پژوهشی تاریخ اسلام ،شماره  ،10زمستان  ،1330ص.222-133
 .1گونزالس گونثالث ،غونصالو ،)Gonzalez :یکی از سرداران مسیحی بانفوذ سپاه سلطان ابوالربیع بود .ابنابیزرع،
1362م ،الف263 ،؛ ابنخلدون1048 ،ق ،الف ،ج)313-318 :6
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هارونبنبَطّاش (د967 .ق)

از یهودیانی که وزارت او در دوره مرینیان مالم اس  ،هارونبنبَطّاش میباشاد .هاارون کاه
نامش به صورت ابنشنتون و ابنشِ ون نیز آمده ،ابتدا شغل صرّافی داشا و در اماور مااتی باه
عبداتحق ،آخرین سلطان مرینی ک ک میکرد .سی ون8998 ،م8211 ،؛ شحاته8999 ،م ،62 ،باه
نقل از ابنشاهین ،ورق  )23برخی او را طبیب ،منجم و فیلاوف داناتهاند که از دوران جوانی در
دربار خدم میکرده اس  .سی ون8998 ،م )8211 ،صغر سن و بیکفایتی عبداتحق ،باعث شاده
بود تا امور حکوم در دس وزیرش ابوزکریای وَطّاسی 162-138ق) قرار گیرد؛ اما سالطان کاه
از نفوذ ابوزکریا بی ناک بود ،ابوزکریا را از میان برداش و هارونبنبطاش یهودی را باه جاای او
به وزارت گ اش  .سلاوی2448 ،م ،ج )864 :2مدت وزارت هارون از هف تا سی سال ذکر شاده
اس  .سی ون8998 ،م8211 ،؛ شحاته8999 ،م )62 ،اگر او پس از ابوزکریای وطاسای باه وزارت
رسیده باشد ،بایاتی وزارت او هفده سال طول کشیده باشد.
هارون در مدت وزارت ،صاحباختیار تامّ حکوم بود و بر ت امی امور فاا سالطه داشا و
بیتوجّه به رأی و نظر سلطان به رتقوفتق امور میپرداخ  .زرکشای8911 ،م )861 ،افازون بار
این ،اقوام خود را برسرکار آورد و امور مهم حکوم را به آنان سپرد ،از ج له شاویلبانبطااش را
حاجب و نائب خود ساخ و حاین یهودی را به ریاس شرطه گ اش  .زیاادهخاواهی هاارون و
سایر یهودیان موجب خشم مردم فا و قیام آنان گردید که طای آن در ساال 119ق یهودیاان
قلعوق ع شدند .سلاوی2448 ،م ،ج811 :2؛ حریری8441 ،ق)266 -264 ،
رئیس شرطه

وظیف رئیس شرطه ،مراقب از رفتار مردم ،ح ای از اموال و دارایی و صیان از حقوق آناان
بود .حریری8441 ،ق )264 ،ه چنین صاحب شرطه از وقوع جرائم جلوگیری میکرد و حادود را
اجرا مین ود .ژوتیان ،بیتا ،ج )241 :2به گفت ابنخلدون :مرینیان این منصب را به رعایای خاود
و افراد ن کپرورده و مورد اعت اد میسپردند .ابنخلدون8441 ،ق ،ب ،ج )382 :8بناابراین ،تکیا
یهو دیان بر این ماند ،از مقام و منزت آنان و ضعف حکوم در این دوره حکای دارد.
حسین یهودی (د697 .ق)

حاین از ج له یهودیان مهاجر اندتای بود .حرکات2444 ،م ،ج ،13 :2به نقل از :تقییاد عان
اتبلدین بفا  ،ورق  )4اطلاق نام حاین بر او ،تظاهر وی به اسلام را محت ل مین اید .چناانکاه
گذش  ،هارونبنبَطّاش ،ریاس شرطه را به حاین سپرده بود .طبق گزارشهای تاریخی ،حاین
به جای برقراری نظم و امنی و صیان از حقوق مردم ،به جان و نامو ماردم تعارّ کارده و
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اموال آنان را مصادره ن ود .او دکّانهای قیااریه 8فا را برای یهودیان مهاجر اندتای خریداری
کرد و مردم را به فروش آنها مجبور ساخ و به یهودیان دستور داد بهای دکّانها را باه سالطان
عبداتحق که بدان نیازمند بود ،بپردازند تا بر آنها ت لّاک یابند .شاحاته8999 ،م ،64 ،باه نقال از:
ابنباسم ،ورق  )6 - 4او در ظلم و ستم و چپاول اموال مردم ،چندان جاارت ورزید کاه در قیاام
مردم فا بر ضد یهودیان در سال 119ق به دس آنان کشته شد .سلاوی2448 ،م ،ج)811 :2
قهرمانی

قهرمان به کای اطلاق میشد که ماهول دخلوخرج قصر سالطان باود .در دورۀ مرینیاان از
ماهوتی یهودیان بنیرقّاصه در این منصب سخن رفته اس  ،از ج له خلیفةبینرقّاصیه قبال از
آنکه به حجاب سلطان ابویعقوب برسد ،عهدهدار این منصب بود و بر قصر سلطان اشراف داشا
و ت امی مایحتاج او را تأمین میکرد .ابنخلدون8441 ،ق ،اتف ،ج346 :6؛ سالاوی2448 ،م ،ج:8
 )428موسی اتابتی ،د648 .ها) داماد خلیفةبنرقّاصه نیز نیاب وی را در امر دخلوخارج درباار
بر عهده داش  .ابنخلدون8441 ،ق ،اتف ،ج)346 :6
سفارت

در مناااابع اسااالامی از برخااای سااافرای ماااال ان دورۀ مرینیاااان ،مانناااد قاضااای
ابویحییبنابیاتصّبر د641ق) 2و عبداترح ن ترج ان [؟] یاد شده؛ اما از نقاش سافارتی یهودیاان
چیزی ذکر نشده اس  .بااینحال ،از برخی قرائن و شواهد ،میتوان باه نقاش سافارتی یهودیاان
پیبرد .صاحب نف اتطیب از فردی یهودی به نام ابراهیمبانفخّاار کاه سافارت باین آتفونااو و
سلاطین مغرب را داشته ،یاد کرده؛ اما راجع به او اطلاعات چندانی باه دسا ناداده اسا  .مقری
تل اانی8311،ق ،ج )344 :4مقری تل اانی د8448 .ق) ،از یهودی دیگری به نام ابراهیمبنزرزار

 .1قیساریه ،به بازارهای پارچه و پوشاک اطلاق میشد .لوتورنو1380 ،م)114 ،
 .2أبویحی بنعبدالله بن عبدالواحد بن محمد بن أبی الصّبر ااناتی د 648ه) :ابناحمر او را فقیه ،ادییب و از قاضییان
خاص سلطان ابویعقوب مرینی در فاس ذکر کرده است .ابناحمر1361 ،م ،ج.)031-030 ،
ابن ابیالصبر ،امامت اامع قرویین فاس را داشت و از طرف ابویعقوب بر اشنهای مولدالنبی در این مسیجد نظیارت
میکرد .سلاوی2441 ،م ،ج 233 :1و )34/3
ابنخلدون و ابنابیزرع ،به سفارت وی در سال648ه از سوی سلطان ابوثابت نزد امیرای غرناطیه و برقیراری پیمیان
صلح با آنان اشاره کردهاند .ابنابیزرع1362 ،م ،الف261 ،؛ ابنخلدون1048 ،ق ،الف ،ج)313 :6
ابن ابیالصبر ،در حین مأموریت در هشت صفر سال 648ه در طنجه درگذشت و اسدش به شاله منتقل شد و در آنجا
دفن گردید .ابنابیزرع1362 ،م ،الف)261 ،
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نیز یاد کرده و از ملاقات ابنخطیب د661 .ق) در غرناطه باا وی کاه حامال ناماهای از ابوزَیّاان
مح دبنعبداترح ن 616-613ق) 8برای اباناح ار باوده ،ساخن راناده اسا  .مقری تل ااانی،
8311ق ،ج )844 :1با آنکه ابنخطیب در آثارش به این ملاقات اشارهای نکرده ،اما ظنّ قاوی آن
اس که ابنزرزار عهدهدار سفارت بین دوت ها بوده اس ؛ زیرا ابنخلدون نیز از ملاقاات خاود باا
ابنزرزار در مجلس سلطان ابوعنان 669-649ق) سخن رانده اسا  .ابنخلادون8441 ،ق ،اتاف،
ج )668 :6ابنزرزار در خدم پادشاه قشتاته بوده ابنخلدون8441 ،ق ،اتف ،ج )443 :6که احت اتاا
برای انجام مأموریتی نزد ابوعنان فرستاده شده بود .بنابراین ،باتوجهبه نقش سفارتی او و گازارش
مقری باید پذیرف که وی سفیر سلطان ابوزیان مرینی بوده اس .
گاهی تجّار یهودی نیز ه انند سفرا در برقراری و محکم ساختن روابط بین مغرب و م اتاک
اروپایی نقش ایفا میکردند )Corcos, 1964, pp, 66-67 .یوسف کااهن 2،از ج لاه تجّاار
یهودی سابته باود کاه در ساال 8389م681 /ق باا ژاک دوم ،پادشااه آراگاون ،پی اان تجااری
با  .نشاط8999 ،م)11 ،
جاسوسی

یهودیان به سبب اشتغال در تجارت ،به زبانهای گونااگون ،مانناد :عربای ،عباری ،فارسای،
رومی ،آرامی ،فرنگی و  ...آشنایی داشتند و بهآسانی میتواناتند با مل های دیگر ارتبااط برقارار
کنند .بنیامین تطیلی2442 ،م )821 ،ازاینرو ،گاهی به عنوان جاسو از آنان استفاده میشاد ،از
ج له سلطان ابویوسف در سال 114ق 244 ،تن از اعیان یهودی و مایحی را جه جاسوسی به
اشبیلیه فرستاد .ابنخلدون8441 ،ق ،اتف ،ج266 :6؛ سلاوی2448 ،م ،ج)441 :8
موضع مرینیان و علما در برابر اقدامات تهدیدآمیز یهودیان

هر چند برخی سلاطین مرینی به قصد ادارۀ اماور حکوما و رفاع نیازهاای مااتی خاود باه
یهودیان روی میآوردند و مناصب مهم را به آنان میسپردند ،اما حضاور یهودیاان چنادان اماور
حکوم را سامان ن یداد؛ بلکه به ناأمنیهای سیاسی و اجت اعی نیز دامن میزد .آنان هر زماان
به قدرت میرسیدند ،از وظایف خود عدول کرده و در جه مصات و منافع یهودیان میکوشیدند.
بنابراین ،گاهی توسط مرینیان مجازات میشدند؛ اتبته عل ا و فقهای مال ان نیز نفوذ یهودیان در

 .1ابوزیّان 616-613ه) در آن زمان به دلیل منازعات داخلی مرینیان ،به قشتاله گریخته بود و در پناه آلفونسو به سر
میبرد .ابن خلدون1048 ،ق ،الف ،ج)024 :6
2
. Joceff coffen.
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حکوم و تحکّام آنهاا بار ماال انان را برن ایتافتناد و علیاه آناان موضاع مخااتف گرفتاه و
میشوریدند8.
زمانی که بنیرقاصه به قدرت رسیدند ،با وزرا ،شرفا و عل ا رفتار حقارتآمیز در پیش گرفتناد
و برای حکوم مشکل آفریدند تا اینکه سلطان ابویعقاوب باهنااگزیر آناان را از میاان برداشا .
ابنخلدون علّ برافتادن بنیرقاصه را بیم سلطان از نفوذ زیاد آنان و سعای عبداتلهبنابایمادین
ذکر میکند و با بیان ج لا  « :ابویعقاوب دوتا را از رجاس وجاود و نناگ ریاسا آناان پااک
ساخ  ».ابنخلدون8441 ،ق ،اتف ،ج )346 :6نفرت خود را ناب به بنیرقاصه آشکار میساازد.
با تأمّل در این سخن ابنخلدون و قا های دیگر گزارش او ،مانناد تصا یم ناگهاانی سالطان
ابویعقوب بر دستگیری و قلعوق ع بنیرقاصاه باه هنگاام محاصارۀ تل ااان ،علایرغام رفاقا
دیرینهای که با خلیف بنرقاصه داش و نحوۀ کشتار آنان که با شکنجه و مثله ه راه بود ،میتوان
خاصاه آنکاه پاس از ایان حادثاه،
قصد آنها بر ایجاد توطهه و فتنه ای بزرگ را محت ل داناا ؛ ّ
مرینیان چند مدتی یهودیان را استخدام ن یکردند و حتی دیگران را به خودداری از استخدام آنان
توصیه مین ودند؛ چنانکه وزیر سلطان ابویعقوب 2که در سال 648ق در قاهره حضور یافته باود،
به سبب استخدام کاتبی مایحی توسط سلطان م لوکی 3بر او خارده گرفتاه و محادودی هاای
ایجاد شده برای یهودیان و مایحیان در مغرب را به او گوشزد کرد .ابنتغری بردی8962 ،م ،ج:1
)833
خلیفه کوچک ،تنها فرد بازماندۀ از بنیرقاصه ،عبداتلهبنابیمدین ،وزیار سالطان ابواتربیاع را
عامل کشتار خاندان خود میدانا  .ازاینرو ،نزد سلطان بر ضد او دسیاه چیاد و سالطان را بار
قتل وی برانگیخ  .عبداتلهبنابیمدین یکی از وزرای بزرگ و کاردان بهش ار میرفا و قتال او
اشتباه بزرگی بود که ابواتربیع با حیله و نیرنگ خلیفه کوچک مرتکب آن شد؛ اتبته سلطان بعداً به
مکر خلیفه کوچک پیبرد و در سال 649ق دستور قتل او را صادر کرد .ابنخلدون8441 ،ق ،اتف،
ج)381 :6
پس از کشته شدن خلیف کوچک ،اعت اد مرینیان ناب باه یهودیاان سالب شاد .تاا زماان
عبداتحق ،آخرین سلطان مرینی که یهودیان مجدداً به عرص قدرت بازگشتند ،خبری از استخدام
 .1البته تا زمانی که اهل ذمه به شروط پیمان ذمه وفادار بودند ،علما نییز بیا آنیان مسیامحه مییکردنید .ونشریسیی،
1041ق ،ج)14 :14
 .2این خبر را ابن تغری بردی بیآنکه اسمی از وزیر ابویعقوب ببرد ،در النجوم الزاهرۀ آورده است .ابن تغیری بیردی،
1362م ،ج)133 :8
 .3در این دوره ،بین مرینیان و ممالیک مصر ،رابطه حسنهای برقرار بود .ن.ک :ابنخلدون1048 ،ق ،الیف ،ج-233 :6
)344
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یهودیان در امور حکوم در دس نیا  .در این مدت کاه قریاب یاک قارن و نایم باه طاول
انجامید ،نگاه بدبینانهای ناب به یهودیان وجود داش  .در زمان سلطان ابواتحان مرینی -638
649ق) در عرص سیاسی محدودی هایی برای یهودیان ،از ج له م انع از ورود آنان به خدمات
دوتتی ،درنظرگرفته شد .حکیم8961 ،م )869 ،بنابر گفت ابنمارزوق ،ابواتحاان از باهکاارگیری
یهودیااان در کااار کتابا  ،خااودداری مااین ااود و از آنااان طبیااب و مخاازندار امااوال اسااتخدام
ن یکرد .ابنمرزوق8918 ،م )361 ،اجتناب ابواتحان مرینی از استخدام یهودیان چندان باود کاه
حتی وقتی بی ار شد و طبیبی یهودی را برای درمانش فراخواندند ،اعلام کرد :در صاورتی طبابا
یهودی را خواهد پذیرف که اسالام بیااورد .ابنمارزوق8918 ،م )312-318 ،احت اتااً دیانداری
سلطان و تأثیر فقها و عل ا بر او سبب دوری وی از یهودیان بوده اس  8.در این دوره ،گاهی برای
یهودیان محدودی های اجت اعی نیز اِع ال میشد ،از ج له سلطان ابوسعید عث ان مرینی -144
 123ق) میزان جزیه را بر یهودیان فا افزود و محل اقام آنها را از مال انان جدا سااخ و در
ملّاح اسکانشان داد .وزّان8913 ،م ،ج)214-213 :8
در زمان عبداتحق مرینی که یهودیان دوباره به قدرت بازگشته بودند ،بیشازپیش ظلم و ستم
در پیش گرفتند و بر ناامنیها دامن زدند .آنان ،شرفا ،فقها و دیگر طبقات مردم را تحقیر کردند و
آسایش مردم را در معابر سلب ن ودند .بناابر گفتاه سالاوی ،یکای از یهودیاان روزی جلاوی زن
مال ان عفیفه ای را گرف و او را مورد ضرب و شتم قرار داد ،آن زن به رسول خدا ص) متوسال
شد .وقتی یهودی نام پیامبر ص) را شنید ،خش گین شد و او را بیشتر آزرد .سالاوی2448 ،م ،ج:2
 )81هر چند این گزارش به افاانه میماناد و توساط حااین ماونس ماورد تردیاد قارار گرفتاه
اس  ،نک :مونس8394 ،ش )11 ،اما نفوذ یهودیان در حکوم و بادرفتاری آناان باا ماال انان
بهحدّی بود که خشم ع ومی را برانگیخ و مردم فا در سال 119ق به رهبری فقیه عبداتعزیز
وریاتکی 2قیام کردند و به حارۀالیهود ،محل یهودینشین فا  ،هجوم بردند و با کشتار یهودیان
و قتل سلطان عبداتحق به سلط یهودیان و حکوم مرینیان پایان دادند و با شاریف ابوعبداتلاه

 .1سلطان ابوالحسن ،به :دانش ،همت ،اخلاق و تقوا شهرت داشت .ابنمرزوق1381 ،م )116 ،به گفته ابن احمر ،دربار
او محل تجمع دانشمندان بود .ابناحمر1313 ،م ،ب )14 ،زمانی که کشتی ابوالحسن در سواحل تلمسان غرق شید،
 044تن از علما او را مشایعت میکردند .زرکشی1311 ،م)83 ،
 .2عبدالعزیز بن موسی وریالکی وریاغَلی) فاسی د881 .ه) ،خطیب اامع قرویین فاس بود .ابنقاضی1363 ،م ،ج:1
 11و ج012 :2؛ تنبکتی1383 ،م)261 ،
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اتحفید ادریای بیع کردند .زرکشی8911 ،م861 ،؛ سلاوی2448 ،م ،ج )81 :2ایان حاواد  ،باار
دیگر نشان داد که یهودیان قابل اعت اد نیاتند و مال انان نیز سلط آنان را تح ل ن یکنند.
عل ای مال ان در برابر دسیاهچینیهاا و رفتارهاای خدعاهآمیاز یهودیاان موضاع مخااتف
ماای گرفتنااد؛ برخاای ،ماننااد عبااداتحق اساالامی د .پااس از 691ق) 8و مح اادبنعبااداتکریم
مغیلی د949.ق) 2به نگارش آثاری در ردّ یهودی اقدام کردند .اغلب نویاندگان عصر مرینای در
آثار خود ،هنگام بحث از یهودیان عبارت «تعنهم اتله» را بهکار بردهاند .نک :ابنابایزرع8962 ،م،
اتف899 ،؛ ابنمرزوق8918 ،م361 ،؛ عبداتحق اسالامی2448 ،م21 ،؛ حکایم8961 ،م 69 ،و 13؛
ابنبطوطه8486 ،ق ،ج811 :2؛ جزنائی8998 ،م )11 ،ابنبطوطه د669 .ق) رحّاته مشاهور مغربای
که مدتی را در خدم مرینیان گذرانده بود ،وقتی در آسیای صغیر در درباار سالطان بِرکِای ،دیاد
طبیب یهودی بر صدر مجلس نشاته و مقام او را پا میدارند ،به شدت برآشف و خطااب باه
یهودی گف « :ای ملعونبنملعون! تو یهودی چطاور جرئا مایکنای باتادسا قاریاان قارآن
بنشینی!» نک :ابنبطوطه8486 ،ق ،ج )811 :2وجود چنین عباراتی در آثار نویاندگان ایان دوره،
از خشم و نفرت مال انان ناب به یهودیان حکای دارد.

 .1عبدالحق اسلامی د .پس از 631ه) ،از امله کسانی بود که بر آیین یهود ردّیه نوشت .او از یهودیان سیبته بیود کیه
اسلام را پذیرفت و خود را عبدالحق اسلامی نامید و ابیمحمد اسلامی لقب گرفت .اثر عبیدالحق «الحرسیام الممیدود
فی الرّد علی الیهود» نام دارد که پس از گرویدن به اسلام آن را نوشته است .ن.ک« :عبدالحق اسیلامی2441،م-1 ،
 6و )21
 .2محمد بن عبدالکری المغیلی د343 .ه) ،چند سالی پس از سقوط مرینیان به مبارزه با یهودیان برخاست و رسالهای
با عنوان «مصباح الارواح فی اصول الفلاح» در ردّ آنان نوشت .الخیالی2441 ،م ،الف)13 ،
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نتیجه

ثروت یهودیان و آشنایی آنها با امور دیوانی از دتایل مهم استخدام آنان توسط مرینیاان باوده
اس و برخی از سلاطین بهدتیل نیازهای ماتی و رتقوفتق امور به یهودیان روی میآوردند؛ اتبتاه
ه سلاطین مرینی در استخدام یهودیان نظر و ع لکرد مشابهی نداشاتند و برخای از سالاطین،
مانند سلطان ابواتحان از ورود یهودیان به امور دربار به شدت م انع میکردند.
سلط یهودیان تنها به دوران ضعف حکوم محدود نبود ،بلکه دورۀ سلطان مقتادری ،مانناد
ابویعقوب را نیز شامل میشد .بااینحال ،یهودیان تنهاا در دورۀ فرماانروایی ساه تان از سالاطین
مرینی ابویعقوب ،ابواتربیع و عبداتحق) ،آنهم برای مدتی کوتاه ،بر امور حکوم سالط یافتناد.
آنان بهرغم برخورداری از ح ای سلطان و دس یابی به مناصب مهم دیوانی ،نتواناتند بااری از
دوش حکوم بردارند؛ بلکه با زیادهخواهی و کوشش در جها مناافع و مصاات یهودیاان و باا
فتنهانگیزی و توطههچینی بر ضد وزرا ،فقها و عل ا برای حکوما مشاکل آفریدناد و در نهایا ،
سبب نابودی خود شدند .بنیرقاصه به دستور ابویعقوب و ابواتربیع قلعوق اع شادند و دورۀ پایاانی
حکوم نیز به قیام مردم فا و کشتار یهودیان و سقوط مرینیان انجامید.
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منابع

ابنابیزرع ،أبوالحسن علی بن عبدالله الفاسی ،الأنیس المطرب بیروض القرطیاس فیی
أخبار ملوک المغرب و تاریخ مدینییة فیاس ،الربیاط ،دارالمنصیور للطباعییة و الوراقییة،
1362م.
همو ،الذخیرۀ السنییة فی تاریخ الدولییة المرینیییة ،الربیاط ،دارالمنصیور للطباعییة و
الوراقیة1362 ،م.
ابنالأحمر ،أبوالولید إسماعیل بن یوسف الغرنیاطی الأندلسیی ،بیوتیات فیاس الکبیرى،
الرباط ،دارالمنصور للطباعة والوراقة1362 ،م.
همو ،روضة النسرین فی دولة بنیمرین ،الرباط ،المطبعة الملکیة1313 ،م.
ه و ،نثیر اتج ان فی شعر من نظ نی و إیاه اتزمان ،تحقیق مح اد رضاوان اتدایاه ،بیاروت،
مؤسا اترسات 8961 ،م.
همو ،النفحة النسرینیة و اللمحة المرینیة ،تحقیق عیدنان محمید آل طعمیه ،دمشیق ،دار
السعدین ،مطبعة الشام1362 ،م.
ابنبطوطه ،شمس الدین ابی عبدالله ،تحفة النظّار فی غرائب المصیار ،الربیاط ،آکادیمییة
المملکة المغربیة1016 ،ق.
ابنتغری بردی ،أبوات حاسن ج ال اتدین یوسف بن عباد اتلاه اتظااهری اتحنفای 164هاا)،
النجوم الزاهرۀ فی ملوک مصر والقاهرۀ ،مصر ،وزارۀ الثقافیة والررشیاد القیومی ،دار اتکتاب،
8392 -8341ها8962 -8934 /م.
ابناتخطیب ،تااناتادین ،الرحاطیة فی أخبار غرناطیة ،تحقیق محمد عبد الله عنان ،ط،2
القاهرۀ ،مکتبیة الخانجی1363 ،م.
همو ،نفاضیة الجراب و علالیة الیاغتراب ،بیه کوشیش احمید مختیار عبیادی ،قیاهرۀ،
دارالکتب العربی ،بیتا.
ابنخلدون ،ابی زکریا یحیی ،بغیة الرواد فی ذکر الملوک من بنی عبدالواد ،الجزائر ،مکتبة
الوطنیة1044 ،ق.
ابنخلدون ،عبد الرحمن بن محمد ،العبر دیوان المبتدأ و الخبر ف تاریخ العرب و البربیر
و من عاصره من ذوى الشأن الأکبر ،تحقیق خلیل شحادۀ ،بییروت ،دارالفکیر ،ط الثانیییة،
1048ق1388/م.
همو ،مقدمه ،تحقیق خلیل شحادۀ ،بیروت ،دارالفکر ،ط الثانییة1048 ،ق1388/م.
ابن خوجه ،مح د اتحبیب ،یهود ات غرب اتعربی ،اتقاهره ،معهد اتبحاو و اتدراساات اتعربیاه،
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8963م.
ابنقاضی ،اح د بن مح د بن اتعافیه ات کناسی د8426 .ها) ،اذوۀ الاقتباس فی ذکیر مَین
حرلّ مِن الاعلام مدینة فاس ،الرباط ،دارالمنصور للطباعة و الوراقة1363 ،م.
ابن قنفذ القسنطینی ،ابوالعباس احمد بن حسین ،الفارسیة فیی مبیاد الدولیة الحفصییة،
تقدی و تحقیق محمد الشاذلی النیفر و عبدالمجید الترکی ،الدار التونسیة للنشر1318 ،م.
ابنمرزوق تلمسانی ،محمد ،المسند الصحیح الحسین فیی میآثر و محاسین مولانیا ابیی
الحسن ،به کوشش ماریا خیسوس بیغییرا ،بیه کوشیش محمیود بوعییاد ،الجزاییر ،الشیرکة
الوطنییة للنشر و التوزیع1041 ،ق1381/م.
ابن منظور ،ج ال اتدین ابواتفضل مح د بن مکرم ،تاان اتعرب ،مصار ،طبعیة دارالمعیارف،
بیتا.
بشیر ،الیهود فی مملکتی قشتالة وأرااون ،دارعین2486 ،م.
بنایم« ،بنرقاصاه» ،معلمة المغرب ،سلا ،الجمعیة المغربییة للتیالیف و الترامیة و النشیر،
8488ق8998 /م.
پرووناال ،توی« ،شرفاء» ،ترج ه فهی ه مخبر دزفاوتی ،فصالنام تااری اسالام ،شا اره ،83
دانشگاه باقراتعلوم.8312 ،
اتتطیلی ،بنیامین بن یونه ،رحلة بنیامین التطیلی ،ابوظبی ،ات ج ع اتثقافی2442 ،م.
اتتنبکتی ،اح دبابا ،نیل اتابتهاج بتطریز اتدیباج ،تقدیم عبداتح ید عبداتله اتهراماه ،منشیورات
کلیة الدعوۀ الاسلامیة ،طرابلس تیبیا8919 ،م.
جزنائی ،ابواتحان علی ،اَنی زَهرۀ الآس فی بناء مدینیة فاس ،به کوشش عبداتوهاب بن
منصور ،رباط ،المطبعة الملکیة8998 ،م.
حرکات ،ابراهیم ،ات غرب عبر اتتاری  ،اتجزء اتثانی ،دارالرشاد الحدیثة ،داراتبیضاء2444 ،م.
حریری ،مح د عیای ،تاری ات غرب اتاسلامی و اتاندتس فی اتعصر ات رینی ،کویا  ،داراتقلام
تلنشر و اتتوزیع8441 ،ق.
اتحکیم ،ابواتحان علی بن یوسف« ،الدوحة المشتبکة فیی ضیواب دارالسیکة» ،تحقیاق
حاین مونس ،مجل اتعهد ات صری تلدراسات اتاسلامیه فی مدرید ،ات جلاد اتاااد  ،اتعادد ،2-8
8361ها8961/م.
ح وی ،یاقوت ،معجم اتبلدان ،بیروت ،داراتصادر8996 ،م.
اتخیاتی ،عبدات جید ،رسالتان فی اهل الذّمة ،بیروت ،دارالکتب العلمیة2448 ،م.
ه و ،رساتتان فی اترد علی اتیهود ،بیروت ،داراتکتب اتعل ی 2448 ،م.
الزرکشی ،ابوعبدالله محمد بن ابراهی  ،تیاریخالیدولتین الموحدییة و الحفیصیة ،تحقییق
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محمد ماضور ،المکتبة العتیقة بتونس1311 ،م.
ژولیان ،شارل اندری ،تاریخ أفریقیا الشمالییة ،تحقیق ،محمد مزالی و البشیر بن سیلامه،
ج ،2الدار التونسیة للنشر ،بیتا.
سلاوی ،احمد بن خالد ناصری ،الرستقصاء لاخبار الدول المغرب الأقصی ،بیه کوشیش
محمد حجی ،ابراهی بوطالب و احمد توفیق ،منشورات وزارۀ الثقافیة و الاتصال ،بیی ایا،
2441م.
سیمون« ،بطاش» ،معلمة المغرب ،سلا ،الجمعیة المغربییة للتیالیف و الترامیة و النشیر،
1011ق1331 /م.
شحاته ریّه ،عطا علی مح د ،اتیهود فی بلاد ات غرب اتاقصی فی عهد ات ارینین و اتوطاساین،
دمشق8999 ،م.
عبداتحق اسلامی« ،اتحُاام ات دود فی اترّد علی اتیهود» ،رساتتان فی اترد علی اتیهود ،دراس
و تحقیق عبدات جید اتخیاتی ،بیروت ،دارالکتب العلمیة2448 ،م.
عبدالعزیز ،نوال علی ،علاقات المغرب الاقصی الخارایة فی عهید بنیی وطیاس -813
312هی) ،رساله دکتوراه ،معهد البحوث و الدراسات الافریقیة ،اامعة القاهره1331،م.
فره ند« ،شروط اتع ریه ،معرفی متنی کهن در باب اهل ذمّه» ،مجل عل ی-پژوهشی تااری
اسلام ،دانشگاه باقر اتعلوم ،ش اره .8318 ،84
فیا « ،اتنطام ات اتی فی ات غرب اتاقصی ابان اتحکم ات رینی» ،مجل اتعقیاق ،اتعادد  6و ،1
8484ق.
کنون عبداتله ،اتنبوغ ات غربی ،بیروت ،داراتکتب اتلبنانی8918 ،م.
لوتورنو ،روایه ،فاس فی عصر بنیمرین ،ترامه نقولیا زییادۀ ،بییروت ،مکتبیة لبنیان،
1316م.
مارمول ،کرفجال کربخال) ،إفریقیا ،ترامیة عن الفرنسییة محمد حجی و آخرون ،اترباط،
مکتبا ات عارف8914 ،م.
مراکشی ،عبداتواحد ،ات عجب فی تلخی اخبار ات غرب ،تحقیق مح د سعید اتعریان ،القاهره،
المجلس العلی للشؤون الاسلامیة8913 ،م.
مغیلی ،عبداتکریم« ،مصباح اتارواح فی اصول اتفلاح» ،رسالتان فیی اهیل الذّمیة ،دراسیة و
تحقیق عبدالمجید الخیالی ،بیروت ،دارالکتب العلمیة.2448 ،
مقری تل اانی ،اح د ،نف اتطیب ،به کوشش احاان عبا  ،بیروت8311،ق8911 /م.
مونس ،حاین ،تاری ت دن مغرب ،ترج ه ح یدرضا شیخی ،تهران ،س .8394 ،
ه و ،عاتم اتاسلام :دراسة فی تکوین العال الاسیلامی و خصیائص الجماعیات الاسیلامیة،
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.م8963 ، دارات عارف،مصر
،8 اتعدد، کنانیش،» «اوانب من الدیمغرافییة التاریخییة للیهود و النصاری، مصطفی،نشاط
.م8919 ، منشورات کلییة الآداب و العلوم الانسانیة،وجده
، ترج ه عن اتفرنایه مح اد حجای و مح اد اتاخضار، وصف إفریقیا، حان بن مح د،وزّان
.م8913 ، داراتغرب اتاسلامی،بیروت
 المعیار المعرب و الجامع المغرب عن فتاوی علماء افریقییة، احمد بن عیسی،الونشریسی
 وزارۀ الأوقیاف و الشیؤون الاسیلامیة، الربیاط، برشراف محمد حجیی،و الاندلس و المغرب
.ق1041 ،بالمملکة المغربیة
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