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چکیده

سرزمین مغرب اسلامی از آغاز گسترش اسلام تا قرر چهرا م هجرر  ،پریررا ولتر هرا
اسلامی از جمله او رسیا (273-273ه.ق) بردو اسر  .ب را بره اقتهرا همجردا سررزمی ی،
همسدو ل همچ ین حفظ م افع از جمله و عرصه اقتصاو  ،گا میا ولت ها مغربنشرین ل
ولت امدرا اندتس (221-233ه.ق) نیز پیدند سیاسی به لجدو آمد اس کره بره وتیرد جردا
بدو اندتس از مغرب ،آنا ا و حاشیه م اسبات با مغرب قرا واو اس ل زمی ه وخات ولجانبه
امدرا ل ولت ها مغربنشین همچد او رسیا ا و امد سرزمینها همدرگر فرراه کررو
اس  .تقا میا ولت ها میکد  ،به نزورکی و لابط میا آنها انجامید اس  .اررن لابرط ل
تأثیر ل تأثر آنها بر رکدرگر ل بهلرژ و فتا سیاسی او رسریا برا امدررا انردتس ،شرکدوه د
سؤاتاتی شد اس که عبا تاند از ار که :علد مؤثر بر فتا سیاسی ولتر شری ی او رسریا برا
ولت امدرا اندتس چه بدو؟ ل چه نتارجی برا ارن ولت واشته اس ؟
پاسخ واو به ارن پرسشها ،برا سید به تبیین فتا سیاسی شکد گرفته اسر ل ولتر
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او رسیا غاتباً برا سید به قد ت ،حفظ آ  ،تثبی مشرلعی خدو ل به طد کلری ،چگردنگی
کسب ل حفظ قد ت ،ندعی از فتا سیاسی ا که غاتباً مساتم آمیز بدو ،و پیش گرف  .برر اررن
اساس ،پژلهش حاضر و صدو اس تا با لش تا رخی متکی بر تدصیف ل تحلیلی ،فتا سیاسی
ولت او رسیا ا با ولت امدرا اندتس بر مب ا ساختا قد ت و مکتب کثررتگراررا  ،مرد و
بر سی قرا وهد.
واژگان کلیدی

او رسیا  ،امدرا اندتس ،فتا سیاسی ،قد ت ،م افع.
مقدمه

و ابتدا ،و ت ررفی جامع ل مختصر از لاژ « فتا سیاسی» 2و حدز علردم سیاسری ل علردم
اجتماعی بارد گف  ،فتا سیاسی اشا به ف اتی سیاسی افراو ل پیامردها آ بررا نهاوهرا
سیاسی وا و ل نیز ج بشی و عل سیاس اس کره برر تحلیرد فترا قابرد مشراهد برازرگرا
سیاسی تأکید میک د .و فتا سیاسی ،عدامد مؤثر  ،از جمله میهب فتا شخصی ل اجتمراعی
نقش وا ند که به طد کلی ،فتا سیاسی و ول شکد مساتم آمیرز ل خشردن آمیرز نمردو پیردا
میک د( .آقا بخشی ،افشا او332 :2216 ،؛ بابراری262-262 :2212 ،؛ کررمری-21 :2213 ،
)33
پژلهش حاضر ،فتا سیاسی ولت شی ی او رسیا ا با تکیه ل بر مب ا آ ا نظر مکترب
کثرتگرارا و مبحث قد ت مد و تحلید قرا واو اس  .و ارن مکتب ،مبحث قد ت و فرار رد
ا تباط گرل ها اجتماعی ل ف اتی ها مبت ی بر م افع سازما رافته ،متمرکرز اسر ( .گاتبرارر ،
 )22 :2272وال ،از صاحبنظرا ارن مکتب ،و با قد ت ارن گدنه میگدرد :قرد ت ،ابطرها
اس که بین افراو لجدو وا و ل برا و ک صحیح آ  ،بارد به انداز گیر قد ت پرواخ ل بررا
ارن انداز گیر بارد لرژگیها تدصیفی ل تدضیحی آ ا و نظر گرف  3.قد ت و ارن وردگا ،

. Political behaviour.

1

 .2از جمله این ویژگیها ،به ترتیب:
الف .توصیفی :شامل .1 :اندازه قدرت واحدهای کنترلکننده نسبت به واحدهای واکنشی است کهه بهه بررسهی مرهدار
قدرت و سنجش آن میپردازد؛  .2چگونگی تخصیص قدرت در نظهام کهه ویژگهیههای واحهدهای کنترلکننهده و
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بیشتر به صد ت ستیزها ل تصمیمات آشکا مشهدو اس ل به طرد کلری ،از ورردگا وال ،ابطره
قد ت ،ابطها علّی اس که و آ  ،فتا رک فرو (اتف) مدجب تغییرر فترا طرری ورگرر (ب)
میشدو( .مارکد)32 :2213 ،
با تدجه به آ ا ارن مکتب نظر ل تطبیق آ با ول تا رخی مد و نظر که که بر مب ا آ ،
ت دو قد تها مختلف ا و باز زمانی ل مدق ی جغرافیاری تقررباً مشرترک (مغررب) مشراهد
میک ی  ،به تحاظ قد ت ل م افع ،تقررباً و مدضع برابر با رکدرگر قرا وا ند ل از جمله آنها ،ول
ولت او رسیا ل امدرا میباشد .ب ابرارن ،و ابتدا به لرژگیها تدصیفی ل تدضیحی ،اتبتره برا
ع دا جامعتر لرژگیها حکدمتی ول حکدم پرواخته میشدو ل سپس ،فتا سیاسی او رسیا
با امدرا بر اساس مردل کثررتگراررا و حردز قرد ت مرد و بر سری قررا مریگیررو .مردل
کثرتگرارا  ،چ د محد ا مد و نظر وا و :اتف .حهد ف ال چ ردرن گررل همسردو؛ ب .تقسری
م افع و میا گرل ها؛ ج .ابطه شدرد قابتی و میا گرل ها؛ و .وائ اتتغییر بردو ائتلرایهرا ل
م افع؛ ﻫ .نتارج سیاسی که به نفع گرل خاصی نیست د( .کلگ)313 :2212 ،
ویژگیهای حکومتی ادریسیان
 .1قلمرو و دامنه قدرت

ولت او رسیا تدسط او رس الّل و سال 273ه.ق و مغرب اقصی تشکید شد .او رس الّل
لقتی لا و مغرب شد ،و مدت کدتاهی تدانس بسیا از قبارد بربر ل بردمی ا بره سرد خردو
جلب ک د که به ندعی برا ل ل ولت ال اعتبا ل مقبدتیر مرومری از سرد سراک ا م طقره
واکنشی ،تعداد و سرچشمه و تغییرات تاریخی آنها را مد نظر دارد؛  .9دامنه قدرت کهه بسهو و قهبن آن در هول
زمان و حوزه جغرافیایی به تناسب کثرت قدرتمندان اسهت و حهوزه قهدرت کهه دربردارنهده قلمهرو ،هول زمهان
حکمرانی و اعتبار صاحبان قدرت است.
ب .ویژگ:های توضفح :شامل :منابع و تخصیص آن بین افراد ،برات و گروهها و به نوعی تناسهب میهان قهدرت و
میزان دسترسی به منابع را شامل میشود؛  .1مهارت :این مورد در استفاده از امکانات و وجوه ممیزه افراد و گروهها
در اعمال قدرت در کنار مشروعیت ،خود را نشان میدهد؛  .2انگیزه :یکی از ویژگیهای مهم توضیحی است؛ زیهرا
دو فرد با وجود دسترسی به منابع یکسان ،ممکن است به دلیل انگیزههای متفاوت ،درجههای متفاوتی از قهدرت را
اعمال کنند .در این حوزه ،انگیزه عامل قدرت و پذیرنهده آن ،مههم اسهت؛  .9هزینههها :ایهن مهورد نیهز از جملهه
ویژگیهای توضیحی است که به میزان استفاده از منابع برای پیشبرد هدف و مهار قدرت مهیپهردازد .ددال:1971 ،
)13-71
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بهلجدو آل و؛ قبارلی همچد  :ال به ،ق دتال  ،بهلدانه ،مدردنه ،مازا  ،زناته ،زاعه ل مک اسره .همرا
طد که و برخی م ابع نیز مشهدو اس  ،حتی قبارلی از خدا ج ل نیز گرل ها مت دو از اعرراب
افررقیه ل اندتس ،از جمله اعراب :قیس ،میحج ،رحصب ،ازو ،خز ج ل اتصدی ،به ال پیدسرت د؛ بره
طد که او رس ،بسیا از ارن سرا عرب ا که با ال بی کررو بدونرد ،و م اصرب ولتتری
برا تشکید ولت قرا واو .از جمله ارن افراو ،عمیربنمص ب ازو  ،م رلی به ملجدم (سرلال ،
 ،2132ج )221-222 :2ل عامربنمحمدبنس ید قیسی به ع دا لزرر ،ل ابااتحسن عبداتلهبنماتک
خز جی ا به ع دا کاتب خردو م صردب کررو( .ابرنخلردل  ،2262 ،ج )6-272 :2ل برهترد رج
او رسیا  ،به طد کلی و سراسر مغرب طریوا انی رافت د ل هر م طقها کره ولتر اغلبیرا ل
ولت ها خدا ج و آ نفدذ نداشت د ،به سد وعدت او رسیا میشتافت د؛ به طد کره حتری
گفته شد گرلهی از مسیحیا ل رهدورا نیز با او رس بی ر کرونرد( .سرلال  ،همانجرا) سرال
273ه.ق ،به وتید گرارش قبارد مختلف برا بی با او رسیا  ،عاماتدفدو نامید شد .قلمرل اررن
ولت ر  ،از لتیلرری شرررله شررد ل ک ک ر ب ره تامس ر ا ،شرراته ،تاوتررا ل تلمسررا سررید ل و ول
محمدبناو رس ،ل ارن قلمرلِ گسترو ا میا براو ا خدو تقسی کرو ل اررن ولتر ترا سرال
273ه.ق مدجدور ل وام ه قد ت خدرش ا حفظ کرو( .ابنخلدل  ،ج)23-32 :2
 .2منابع قدرت

او رسیا و استا کسب اعتبا ل مقبدتی ل حتری مشررلعی بیشرتر ،عامرد ل ررا مؤتفره
مه تر نیز واشت د که رکی از م ابع قد ت مه ارن ولت محسدب میشرد ل آ  ،نقرش قباررد
بدمی ل بربر م طقه بدو .حمار ل گرارش قبارد ساکن افررقیه به او رسریا تدانسر پاررههرا
قد ت ارن ولت ا محک ک د ل آ اعتبا ل محبدبی ل به تبع آ اقتدا ل بهتد رج نفدذ حاکما
ارن ولت ا به ندعی تأمین ک د؛ چرا که با تدجه به آنچه و گزا شرات ترا رخی آمرد اسر  ،ترا
آخررن حکمرا او رسی ،تقررباً همه حکمرانا اررن ولتر  ،از نفردذ ل محبدبیر قابرد تردجهی
برخد وا بدوند ل همین اعتبا ل مقبدتی بدو که بخشی از قد ت آنها ا تا مدتها تدانس حفرظ
ک د .اتبته عامد ورگر و استا تأمین ارن هدی ،ضار کلی ساک ا افررقیه بدو ؛ چد مرروم
افررقیه نیز پس از فتح مغرب به وس مسلمانا  ،تقررباً برا الّتینبا ط عردات ل مسرالات ا
و ول او رس الّل ل به طد کلی و طدل ارن ولت چشیدند؛ بهلرژ ول او ررس الّل کره برا
برواشتن خراج ها س گین ل ارجاو ام ی ل احساس م زت ل کرام برا بربرها ،مدفق به جیب
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آنها شد ل حتی ب ا بر ت بیر مس دو  ،ارن م طقه م رلی به سرزمین او رس شرد( .سرلال 237 :؛
نصراتله227 :3112 ،؛ مس دو )2211 ،
اتبته بخشی ورگر از ارن اعتبا ِ بهوس آمد به وتید نسب آنها ل ار که از خانردا پیرامبر
بدوند نیز شامد میشد ،میتدانس تأکید بر مشررلعی ل تثبیر آ نیرز باشرد کره حاکمرا
او رسی به ارن مدضده بیتدجه نبدو  ،آ ا بازگد ل تبلیغ میکروند؛ اما همان د فاطمیا به طرد
صررح ل مشخص و صدو ارجاو خط سیر فکر و قاترب حکدمر نبدونرد .و اسرتا کسرب
مشرلعی  ،از جمله لقتی او رس ولم به قد ت سرید ،و خطبرها اررن مسرهله ا متریکر شرد:
« الحمدلله أحمده و أستعین به و أستغفره و أتوکل علیه و أعوذ به من شر نفسی و شهر کهل
ذی شر ،و أشهد أن لا إله إلا الله و أن محمد عبده و رسوله المبعوث إلهی الثرلهین بشهیرا و
نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا .صلی الله علیه و علی آل بیته الطیبهین الطهاهرین
الذین أذهب عنهم الرجس و هرهم تطهیرا .أیها الناس :انّها و قهد ولّینها ههذا الهامر الهذی
یضاعف للمحسن فیه الأجر و للمسیء الوزر .و نحن و الحمدللهه علهی قصهد الجمیهل .فلها
تمدوا الاعناق الی غیرنا فان ما تطلبونه من اقامة الحق انما تجدونهه عنهدنا( ».سرلال 263 :؛
ابنابیز ه )31 :2173 ،به همین م ظد  ،هیچگا خدو ا همان د خلفا عباسی ،خلیفه نخداندنرد ل
به جا آ  ،از ع دا امیر را فرزند سدلاتله استفاو مریکرونرد( .اسرماعید )32 :2212 ،و اررن
مد و ،ابنخرواوبه آل و اس « :مروم شرهرها تلمسرا  ،ط جره ،فراس ،سردس ،تیلره ،مد کره،
مترلکه ،عز  ،غمیر  ،حاجر تاجراجرا ل ف کد اتحهرا که و حردز قلمررل پسرر او رسبرناو ررس
اس  ،از ع دا خلیفه برا سلام ل اوا احترام به ال استفاو نمیک د؛ بلکه فقط میگدر د ،سرلام
بر تد ا پسر سدل خدا؛ که ارن عدم استفاو از ع دا خلیفه ،و اندتس نیز ارج اس ل و آنجا
کسی با ع دا خلیفه به امیر امد سلام نمیکرو ل میگف و لو بر تد فرزند خلفا( ».ابنخرواوبه،
)13-12 :2111
را و خطبها ورگر و استا م رفی ل قراب خدو به اهد بی  ،چ رین گفتره اسر « :مرن
او رسبنعبداتلهبنحسنبنعلیبنابی طاتب هست  .پیامبر ل علیبنابیطاترب اجرداو ،حمرز
سیداتشهدا ل ج فر طیا عمدها ،خدرجه صدرقه ل فاطمه ب اسد جد ها ،ل فاطمه وخترر سردل
اتله ل فاطمه وختر حسین ماو ا من هست د ،حسن ل حسین که سرل ا نسد پیامبرا اند ،پد ا
من ،ل محمد ل ابراهی فرزند مطهر عبداتله هدار شد براو ا من میباشر د( ».زبیرب:2112 ،
)213-222
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ل نیز و خطبها ورگر گدرد« :ا مروم! بدانید نزو ستمگرانی که و شرق ل غرب عات اسلام
ست ل فساو کرو ل زمین ا پُر از ظل کروند برارتا  ،هیچ جاری برا امیرد ل پ را براقی نمانرد
اس  .ا براو ا بربر! علیه وشم انتا با رکدرگر متحد شدرد ل فرزند پیامبرتا ا که مد و ظلر
قرا گرفته ل ه اک د اند شد ل سرگشته اس  ،را وهید ل ظاتما ستمگر ا نرابدو ک یرد».
(اتراز  271-211 :2113 ،ل )232
همچ ین ،و سخ رانی ورگر و تأکید بر نسب خدو میگدرد« :من ،فرزند پیامبرتا  ،شما ا به
کتاب خدا ل س ّ ل سیر فرستاو اش فرا میخردان  .پرس ،از ال و خداسر شرفاع ل ل لو بره
حدض کدثر نمارید .به خدا سدگ د کسیکه به ونبال قتد ل نابدو مرا باشرد ،مرد و شرفاع مرا
نیس ل از آب کدثر نیز نمیندشد .پرس ،پیامبرترا ا ررا وهیرد ل از اهرد بیرتش و مقابرد
وشم انشا حمار ل محافظ ک ید ( ».زبیب211 :؛ اتراز )271-232 :
ل را و گزا شی که بکر آل و اس  ،با ورگر از سد او رس تأکید بر نسب ورد میشردو.
واللوبنقاس بناسحقبنعبداتلهبنج فر گفته اس « :و مغررب همررا او رسبرناو ررس بردوم.
لز با ل برا ج گ با خدا ج بیرل فت  .لقتی با ارشا لرا ل شدر  ،سه برابرر مرا بدونرد.
پس ،ج گی شدرد با آنا کرور  .او رس مرا و آ لز به شگف آل و ل پیدسته به ال مینگرست
تا ار که گف  :لا بر تد! چرا بر من چش ولختها ؟ گفت  :به وتید چ د خصل تد؛ نخس آنکه
و گرماگرم ج گ وها تد پُرآب اس ل پیدسته آب وها میانداز ؛ حال آنکه و وها من آبی
نیس ل گلدر خشک شد اس  .گف  :به وتید ارن اس که مرن خراطرجمع هسرت ؛ لتری آب
وها تد به سبب پراک دگی عقل پررد اس  .گفت  :ولم ،قد تی اس که از تد میبیر  .گفر :
پیامبر بر ما و لو فرستاو اس  .گفت  :سدم ،ار که میبی چگدنه پیدسته حرک مریک ری ل
ل اسب قرا ندا  .گف  :ارن برا اوا ج گ اس ل گما نکن که به سبب تررس اسر ل
من کسی هست که میگدر  :آرا پد ما هاش نبدو که کمررش ا مریبسر ل فرزنردانش ا بره
ضربه لا و کرو سفا ش میکرو .پس ،ما از ج گ خسته نمیشدر تا ار که ما ا خسته ک د ل از
شدارد که بر ما لا و میک د ،شکار نمیک ی ( ».بکر 222 :2213 ،؛ ابنابیز ه)36 :
ب ابرارن ،او رسیا و ابتدا تشکید ولت خدو که مقا با ولت ها اسلامی ش اخته شرد
ورگر بدو ،برا کسب جارگا بهتر ،نیاز بیشتر به کسب ل تثبی مشررلعی ل حتری مقبدتیر
ناشی از آ واشت د ل و همین استا ،او رس سخ رانیها پریو پری برا تأسری از پیرامبر ل
اهدبی ارشا برا م رفی ل حقانی ولت خدو وا و تا بتداند به ارن مه  ،وس پیدا ک د.
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اتبته شارا ذکر اس که او رسیا با تدجه بره ول قرر حهرد ل حراکمیتی کره و مغررب
واشت د ،بیش از آنکه و صدو اثبات ،برتر ل تأکید خاص بر برتر خط فکر ل میهبی ل اشاعه
آ باش د ،مقبدتی مرومی ا کسب کروند ل ارن مقبدتی ل سپس اقتدا  ،ب ا بر نظر پا سردنز کره
پیشتر اشا شد ،و با او رسیا غاتباً از کانالهاری همچد نفردذ اجتمراعی برا واو مزاررا
مثب به مروم ،لجدا ل ت هدات اخلاقی که به ندعی ارجاو محبدبی میک د ،تأمین شد ل همرین
مقبدتی  ،و تثبی ل کسب مشرلعی بیشتر آنا مؤثر لاقع شد .اتبتره اررن مطلرب بره آ م را
نیس که هیچ اقدامی و استا م رفی ل را برتر مشرلعی خدو انجام نداو باش د؛ چ را کره
به برخی خطبهها او رس و الارد تشکید ولت اشا کرور  .ارن اقدامات و ابتردا تشرکید
ولت ل ثبات آ ضرل مینمدو؛ اما ارن لند برهترد رج جرا خردو ا بره کسرب مقبدتیر ل
محبدبی اجتماعی واو؛ به طد که او رس سیاس همزرستی مساتم آمیز ل تسرامحگرارانره ا
بیشتر و زمی ه میهبی و پیش گرف که به تأمین محبدبی او رسریا کمرک بسریا کررو ل
همین مدضده ،بهلرژ و الارد تشکید ولت  ،و کسب مشرلعی تازم بسیا کمکک د بردو ل
ک ک ارن نگرش تسامحگرارانه او رسیا  ،بسیا زبا زو شد .بر همین مب ا ،ارن ولتر و گیرر
خاصی ،بهلرژ و زمی ه میهبی ،با ولت ها مقا نداش ؛ اتبته به استث ا چ د مد و حمله بره
قلمرل ولت هاری همچد برغداطه ل ب یمد ا که انگیز ها اقتصاو آ کمتر از میهبی نبردو
اس ؛ چ ا که او رسیا و طدل حکمرانی خدو ،بهلرژ الاررد حکدمر ل زمرا تثبیر قرد ت،
متحمد هزر ه چ دانی نشدند که به ولت ل مروم خدو فشا بیال نرد ل تقرربراً نردعی همزرسرتی
مساتم آمیز نیز با ورگر قبارد مدجدو ،از جمله خدا ج ل اهد س ّ واشت د که برا مثال ،به وتید
غلبه میهب ماتکی و گستر مغرب نسب به ورگر میاهب اسلام ،برخی از بز گا ارن میهب و
قلمرل او رسیا ساکن بدونرد ( سر د زغلردل ،ج )327-321 :3ل لاکر ش خشردن آمیرز علیره
او رسیا نشا نداوند .او رس و استا همین نگرش تسامحگرارانه ل فتا سیاسری مسراتم -
آمیز و میا پ اه دگانی که از قیرلا به ارن ولت پ را آل و بدونرد ،بز گرا مراتکی همچرد
عمیربنمص ب ل عامربنس ید ا به لزا ت ل قهالت خدو برگزرد( .ک د  ،2162 ،ج)26 :2
همچ ین ،او رس الّل برا کسب مشرلعی بیشتر ،با رکی از زنا ک یز قبارد بربرر بره نرام
«ک ز » ازولاج کرو که ارن اقدام ،به ندعی نشا وه د تلاش او رسیا برا همزرستی ل نزورک
شد به قبارد بدمی م طقه برا حفظ ل ثبات حاکمی ل مشرلعی حکدم بدو .ب رابرارن ،اررن
اقدام ،نقش مهمی و گرارش قبارد بربر ل طبقات پارین به او رسیا واش ل حتی خدو ک ز نیز
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نفدذ زراو و ولت واش که از جمله به پیش هاو ل  ،محمدبناو رس حکدم ا بین برراو ا
خدو تقسی کرو( .ابنخلدل  ،ج27-212 :2؛ سلال  ،ج233 :2؛ نصراتله )226 :2117 ،او رسیا با
استفاو از همین نفدذ ل اعتبا  ،قلمرل خدو ا از لتیلی بره م راطق ورگرر همچرد  :شراته ،تاوتره،
تلمسا  ،تامس ا ،تاهرت ،ط جه ل سبته گسترش واوند؛ بهلرژ او رس ولم ،قلمررل او رسریا ا از
لاو شلف و مغرب اتألسط ،و را متدسط و شمال ل تا صحرا ج دب تدسر ه واو (نصرراتله،
223 :2117؛ وبدز2212 ،ه.ق ،ج ،3پیدس ) ل بسیا از قباررد قد تم رد ا تحر ک تررل خردو
و آل و ل از آ به ع دا رک م بع قد ت ،و استا تدس ه قد ت ل قلمرل خدو استفاو کرو.
ب ابرارن ،او رس اهمی لجدو قبارد بربر ل نقش آنها ا و مغرب و رافته بدو ل بدرن م ظرد ،
نه از ا خشدن ل نظامی ،بلکه با فتا مساتم آمیز ل نزورک شد به آنها ،حمار ل نظر آنها
ا جلب کرو .اتبته ابنخلدل وتید گرارش بربرها به او رس ا چ ین برازگد مریک رد« :بربرهرا از
رکسد به عل اعترای به عصبی آنا  ،ل از ورگر سد به وتید اطمی ا از ار که سپاهیانی از ولت
لجدو ندا ند که با آنرا نبررو ک رد ،وعردت او رسریا ا پیررفتره ل از آنرا حمارر کرونرد».
(ابنخلدل  ،ج 332-333 :2ل  )212ارن نظر ،قابد تأمد میباشد .ارن گدنه گرارش قبارد به رک
ولت ندپا و عرصه قد تها مختلف ،میتداند بخشی از بازخد و فتا سیاسی ولت با ساک ا
آ م طقه باشد که پیشتر و قلمرل ولت ها ورگر بدو اند.
همچ ین ،او رسیا تدانست د از برخی از ارن م ابع به بهتررن شکد و استا حفرظ ل نفردذ
ولت استفاو ک د که رکی از آنها ،استفاو از نیرل ل تخصص افراو فررا ل پ اه رد اندتسری ل
قیرلانی به فاس بدو( .پرللانسال ،بیتا )21 :لقتی گرلهی از مخاتفا امد ب د از حاوثه بض 2ل
پس از سرکدب شد به وس حک ابنهشام امد و قرطبه ،به او رس الّل پ را برونرد ل نیرز
قبد از آ  ،فرا را ل مخاتفا اغلبیا و شد شی علیه ارن ولت به او رسیا پ ا بروند کره بره
 .1ربن ،منطره جغرافیایی حومه شهر قر به بود که جمعیت انبوهی از تاجران فریهان و پیشهورانی را که به مرور زمان
به سوی پایتخت آمده بودند ،در خود جای داده بود .در اواخر فرمانروایى حکهم در 139ق ،و بهه روایتهى 212ق،
مولّدون و فرها و در رأس آنان فرهایى همچون :عیسیبندینار غافرى ،یحییبنیحیى لیثى و الوت معافرى ،بر ضهد
حکم شوریدند .اعتراض و بدخواهى مردم نسبت به حکم ،به جایى رسید که هنگام نماز ،منادى آنها ندا مىداد« :اى
مخمور! وقت نماز است ».بنابراین ،مردم کاخ حکم را محاصره نمودند و فرها هم خون حَکَم را مباح اعلهام کردنهد.
محافظان قصر ،عده زیادی را کشتند .شورش با قساوت تمام سرکوب و بازارهاى ربن و مزارع درهم کوبیده شهد.
حکم سیصد تن از بزرگان را وارونه به دار آویخت .حادثه ربن ،آن قدر مهم بود که پس از آن ،حکمبنهشهام بهه
«حکم ربن» معروف شد .دابنعذاری1339 ،م ،ج)7۷-79 :2
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ترتیب محلههاری با ع دا عدوة الأندلسیین و عدوة الررویین برا اسرکا هرکردام اختصراص
واو .ارن افراو به ع دا رکی از گرل ها مخاتف ولت ها خدو ،برا او رسیا م رافع بسریا
واشت د .علال بر آ  ،بارد از بهر بروا از ا ها تجا سدوآل به ع دا رکی مه تررن م رابع
قد ت همچد م طقه سدوا ل م اطق اقتصاو ورگر ل برقرا مباوتات تجا برا همسرارگا
خدو اشا کرو؛ چد او رسیا قبد از ل لو فاطمیا برا تأمین ل تشرکید ولتر خردو ،برخری
م اطق ل مراکز تجا ا مد و تدجه قرا واو بدوند؛ از جمله ار که پس از ل لو به مغرب ،از شهر
لتیلی که و بین ول م طقه تجا فاس ل مک اسه قرا واشته ل نقطه مهمی برا تجرا ت بردو ،
استفاو کروند( .مرؤنس )232-233 :3112 ،و ول او رسریا  ،برخری شرهرها از جملره :فراس،
مسیله ل اتحُجْر به تحاظ تجا بسیا مشهد ل ثرلتم د شدند( .او رسی ،ج ،2بیررلت2211 ،ق:
 13-16ل  )271اتبته از میا ارن شهرها ،شهر فاس مدق ی بسیا برتر  ،ه به تحاظ سیاسری
به ع دا پارتخ ل ه تجا واشته اس ( .ابنابیز ه فاسی22-22 :؛ ابنحدقد ،بیتا)11-11 :
ب ابرارن ،او رسیا ه از م ابع مدجدو ل ه م اب ی که خدو کسب کروند ،تدانست د و الاررد
شکدگیر قد ت و استا برلز ل م رفی آ به ولت هرا مقرا ل هر و ول ا حکمرانری
برا حفظ آ  ،از ارن م ابع استفاو ک د.
ویژگیهای حکومتی امویان اندلس
 .1قلمرو و دامنه قدرت

ارن ولت با تدجه به پیشی ه حکدمتی خدو و شرق با حمار قبارد :رم ی ،قیسی ل کلبری ل
خاندا ها عرب مستقر و اندتس از زما فتح ارن م طقه به سال12ه.ق که گرلهی از مرداتی ل
حامیا امدرا از ارن لا و اندتس شدند ل گرلهی نیز و حملات ب د از جملره برا بلرج قشریر
آمدند ل بیشتر و م اطق کد اتبیر ل جیا ساکن شدند ل به لاسطه ارن پیشی ه ل حمارر بردو
که لقتی عبداترحمنبنم الره م رلی به «اتداخد» و پی ت قیب عباسیا از شام به سد مغرب
گررخ ل و ک ا خدرشالندا ماو خدو و مغرب که بیشتر از قبیله نفز ل بربرها طررابلس
بدوند ،برا تشکید حکدم تلاش نمدوند ل و زما کدتاهی و انردتس تشرکید حکدمر واو ،
جارگا مستحکمی پیدا کروند( .ابنخلدل  ،ج233 :2؛ ابنخطیرب )7-1 :2136 ،پرس از اسرتقرا ،
گرل ها مختلف ساکن و اندتس همچد  :اعراب ،مسیحیا  ،بربرها ل مرروم بردمی انردتس ،و
برابر ولت امدرا تمکین کروند .قلمرل که امدرا بر آ حکدم کروند ،حدز واخلری انردتس
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شامد م اطقی همچد  :قرطبه (مرکرز حکدمر ) ،ماتقره ،قرطاج ره ،غرناطره ،طلیطلره ،مرا و ل
سرقسطه که به نقد ابنخرواوبه بیش از چهد شرهر واشرته اسر  ،بردو ل حمیرر نیرز بریش از
ولرس م طقه ل شهر ا و اندتس نام برو اس (وبدز ،همانجا؛ ابنخرواوبه61 :2271 ،؛ حمیر ،
 )321-322 :2127که با فرماندهی لاحد رک امیر ل را خلیفه امد  ،تا پارا حکدمر اوا شرد.
مدت زما حکدم امدرا  ،از سال 221تا 233هجر بدو اس .
 .2منابع قدرت

اگر بخداهی به انگیز امدرا برا تشکید حکدم ل اوامره قرد ت آ بره ع ردا رکری از
مه تررن عدامد استفاو قد ت برا ارن ولت اشا ک ی  ،بارد گفر از مهر ترررن انگیرز هرا،
کسب قد ت و مقابد عباسیا به ع دا قیب ل وشمن اصلی آنها بدو ل برا ارن م ظد  ،تمام
تلاش خدو ا کروند تا به هدی خدرش برس د؛ اتبتره و اسرتا کسرب اعتبرا ل جارگرا باترا و
اندتس ،بارد به قد ت ،نفدذ باتا ل اتبته حُسن برخد و ل فتا شخصی برخری حاکمرا امرد نیرز
اشا کرو که ارن مسهله و جلب نظر مروم بسیا مؤثر لاقع شد ل ارن ولت تدانس نزورک به
سه قر و اندتس حکدم ک د؛ برا مثال ،میتدا به عبداترحمن سدم ،ملقب بره «ات اصرر» از
خلفا مقتد امد که و سال211ه.ق به قد ت سید ،اشا کرو( .ابنخلردل  ،ج272-273 :2؛
ابررناتابررا  ،2113 ،ج )217-311 :2و خصرردص حُسررن فتررا ل اقترردا عبررداترحمن سرردم ،و
گزا شها تا رخی آمد اس که بسیا صبد ل بخش د ل و عین حال ،و حدز فقره ل اوبیرا
نیز زبا زو بدو اس ( .اخبا مجمدعه223 :2167 ،؛ ابناتابا  )322 :و حدز فتا شخصی ال نیرز
ابنعیا آل و اس که با وشم انش بسیا سخ گیرر ل برا مسرلمانا بسریا خردشبرخرد و ل
باان طای بدو اس ( .ابنعیا  ،ج )332-322 :3ل ول حکدم ال ول ا آ امی بدو ل به تحاظ
فراه کرو امکانات زندگی برا مروم ،نسب به حاکما ورگر تلراش بیشرتر واشرته اسر .
(ابنعیا  ،همانجا؛ ابناتابا  ،همانجا) و زمی ه سیاسی نیز همیشه از بهتررن ل خبر ترررن افرراو
برا اوا حکدم استفاو میکرو اس ( .ابنقدطیه )211 :2261 ،به طد کلی ،میتردا گفر
و طدل ول حکدمر امدررا برر انردتس ،بره تحراظ تجرا  ،فره گری ررا سیاسری ،الضراه
ضار بخشی برا مروم ارن م طقه به لجدو آمد.
اما اعتبا ل جارگا خلفا امد اندتس به تحاظ میهبی که از ورگر م ابع قرد ت اررن ولتر
محسدب میشد ،شارد بیشتر به پاسدا از مریهب مراتکی ل لاج آ و انردتس برازگروو .اررن
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میهب که تدسط علما آ  ،از جمله :زراوبنعبداترحمن تخمی م رلی به شبطد  ،عیسیبنور ا
ل رحییبنرحیی تیثی که از شاگروا امرام ماترک و حجراز بدونرد ،لا و انردتس شرد( .اتمقرر
اتتلمسانی ،2111 ،ج23 ،1-21 :3؛ ابنعماو ح بلی ،بیتا ،ج)221221 :2
ولت امد از زما هشامبنعبداترحمن و استا لاج ارن میهب و اندتس به جه ار که
گرارش خدبی از طری مروم به ارن میهب شد بدو ،تلاش کروند ل شرارد اررن عمرد ،و مقابرد
ح مار عباسیا از میهب ح فی و شرق انجام شد باشد که حتی امام ماترک برا هشرام ابطره
نزورکی واشته ل و جمع گرلهی از شراگروا اندتسری و برا هشرام گفتره :از خدالنرد مت رال
میخداهی که حرم ما ا به پاوشا شما بیا ارد( .ابنقدطیه62 :؛ مجهدل اتمؤتف ،اخبرا مجمدعره:
)231
ابنخلدل و ت بیر ورگر ،لاج میهب ماتکی ا و اندتس چ ین بیا کرو اس :
«میهب ماتک ،بهلرژ و میا مروم مغرب ل اندتس ،لاج رافته اس ؛ هرچ رد و غیرر اررن
نداحی نیز راف میشدو؛ لتی مغربیا ل مروم اندتس ،به جز عد کمی ،از ورگر تقلیرد نکرونرد؛
زررا غاتباً آنا به حجاز سفر میکروند ل حجاز م تها سفر آنا بدو ل مدر ه و آ لزگا  ،مرکرز
عل به شما می ف ل از آنجا چراغ عل بر عراق ه میتابید؛ لتی عراق بر سر ا ارشا نبدو ل
به فرا گرفتن عل از عاتما مدر ه اکتفا میکروند ل شیدخ ل پیشدا مروم مدر ره و آ لزگرا
ماتک ل پیش از ماتک استاوانش بدوند ل پس از ل شاگرو ال ،ارن مقام ا واش  .ازارن ل ،مرروم
مغرب ل اندتس به ل جده کروند ل جز ل  ،از ورگر مراج ی که طررقه آنا به آ ورا نرسید
بدو ،تقلید نکروند ل گیشته از ارن ،خد باورهنشی ی بر مروم مغررب ل انردتس غاترب بردو ل بره
تمدنی که مروم عراق واشت د ،ل نمیآل وند ل به م اسب لجه مشترک باورهنشی ی ،بره اهراتی
حجاز متماردتر بدوند ل به همین سبب ،میهب ماتکی و میا ارشا همچ ا جدرد ل تاز براقی
ماند ل ت قیح ل تهیربی که تازمه تمد اس  ،بدا ا نیافته اس ؛ چ ا که و میاهب ورگر ،ارن
گدنه تغییرات ل نداو اس ( ».ابنخلدل  ،ج )112 :3همچ رین ،حاکمرا امرد و قابر برا
خلفا عباسی و شرق ،از میهب ماتکی و مقابد میهب ح فی ،بسیا حمار میکروند( .ن ی،
)262 :2216
همچ ین ،بارد گف کسب اعتبا ل لجهه ور ی ل اجتماعی برا امدررا بره ع ردا رکری از
ولت ها مه اسلامی مغرب که از مرزها اسرلامی و مقابرد مهاجمرا غیرر مسرلما وفراه
مرریکرررو نیررز قابررد تدجرره اس ر کرره از جملرره ،و ول حک ر ولم ،ل سیاس ر ل اقرردامات
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قد تم دانهاى ا و برابر وشم ا مسیحى شمال اندتس و پیش گرف ل سپاهی که برا حملره
به م اطقی همچد  :اتبه ،قلاه (قشتاته قدر ) ل بلاط بشک س (نالا ) فرستاو ،با پیررلز برز و ل
بیشتررن غ ار برگش ( .ابناثیر ،2272 ،ج12 :26؛ اتمقر اتتلمسانی ،ج)212-213 :3
ب ابرارن ،انتخاب ل لاج ارن میهب تدسط امدرا اندتس به ع دا گسترو تررن میهب ،مد و
قبدل بیشتر مروم بدو ل حمار حکدم از آ و م طقها که گرل ها مختلف مریهبی لجردو
واشت د ،به رکپا چگی میهبی و میا مروم انجامید که ارن خدو ،ندعی اعتبرا ل لجهره مریهبی
خاص برا خلفا امد و ول ا ارن حکدم به لجدو آل و.
از ورگر مشخصهها قد ت امدررا  ،اسرتفاو از م راطق سردق اتجیشری ل اقتصراو بررا
استفاو خدو ل حتی ضربه زو به برخی ولت ها همجدا  ،بهلرژ فاطمیا بدو؛ چد سررزمین
اندتس ،با مدق ی اقتصاو ل تجا خدب ،مسلماً م بع ماتی خدبی ه از تحاظ خراج ،کشال ز
ل ورگر ف اتی ها اقتصاو برا حاکما امد بدو ل ارن ،علرال برر اقردامات تدسر هطلبانره
امدرا با سرزمینها مسیحینشین شماتی خدو بدو که هزر هها ل لو ل خرلجی نیز واش .
علل مؤثر بر رفتار سیاسی ادریسیان با دولت امویان اندلس
 .1حفظ اقتدار

ولت امدرا اندتس ،هما طد که پیشتر ذکر شد ،به سال221ه.ق تشکید حکدمر واو ل
او رسیا به سال273ه.ق ل تقررباً ه زمانی ول حکدم با به قد ت سید ولمین خلیفه امرد ،
ر ی هشامبنعبداترحمن میباشد .و با نده لابط ل فتا سیاسی ول ولت  ،نظرها مختلفری
مطرح شد اس ؛ از جمله ار که با تدجه به پیشی ه طدتانی خصدم علد ل امرد  ،بره تبرع آ ،
ارن وشم ی میهبی و مغرب نیز بین ارن ول ولت برقرا بدو اس  .اررن خصردم میتدانرد و
لابط ول طری وخید باشد؛ اما نمیتدا گف همیشه ارن گدنه بدو اس ل را به بیا بهترر ،بره
حساسی خصدم ول طری و شرق نبدو اس  .بارد وق واش کره و اررن ول زمرانی ل و
مغرب اسلامی ،بین ولت ها ،ندعی تداز نیرل ل قد ت لجدو واش  .ب رابرارن ،و ول میرانی ررا
تثبی ارن ولت ها ،از جمله و ول ولت امدرا ل او رسریا  ،ج رگ تمرامعیرا بررا نرابدو
رکدرگر خ نداو اس ؛ اما ارن مطلب به ارن م ا نیس که ول ولت و فکر برک را ررا حتری
ته یف قد ت مقابد نباشد؛ چد تقررباً ارن مسهله ،از خصارص با ز نهاور هشرد و هرر قرد تی
اس ؛ چ ا که و مد و ول حکدم مد و بحث نیز اررن اتفراق افتراو .برا تدجره بره لرژگریهرا
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تدضیحی ول حکدم  ،از تحاظ قلمرل بسیا به ه نزورک ل ه مرز بدوند؛ اما به تحاظ گستروگی
قلمرل ل تثبی قد ت ل جارگا و م طقه ،میتدا گف امدرا  ،پیشترر ل بیشرتر از او رسریا از
ارن لرژگیها برخد وا بدوند.
لابط ول ولت ل به بیا بهتر ،فتا سیاسی او رسیا و مقابد امدرا  ،به طرد مشرخص از
ول حک بنهشام امد  ،ه زما با او رس ولم ،بهخصدص و لاق ه بض (نقش او رس و پ ا
واو به فرا را بض) شکد گرف ( .ابنخلدل  ،ج )213 :2هما طد که اشا شد ،و مقط ری
که هر ول ولت به تحاظ جارگا ل قد ت و قلمرل خدو تقررباً متداز بدوند ر اتبته با غلبه بیشرتر
امدرا نسب به او رسیا ر لرا لری نظامی اتفاق نیفتراو اسر ؛ امرا لررا لری غیرمسرتقی ل
پ هانی علیه رکدرگر لجدو واشته اس ل ارن برخد و ل به ندعی فتا سیاسیِ تقررباً خشدن آمیرز
ل اتبته غیرمستقی او رسیا و مد و امدرا اندتس ،از زمانی شررله شرد کره عبداتلره بل سری ل
براو ش سلیما  ،علیه براو زاو شا حک بنهشام قیام کروند ل برا پیشبرو قیام خدو ،از او رس
ولم کمک خداست د .ل نیز ارن فرص ا از وس نداو ل سرپاهی ا بررا کمرک بره آنهرا و
سالها  211ل 213ه.ق فرستاو؛ بدل آنکه خدو ،به طد مستقی لا و ج گ شدو( .ابنعریا ،
ج72 :3؛ ابنخطیب )22 :هرچ د ارن قیام م جر به شکس شد ل به نتیجها نرسید؛ اما فرصرتی
بدو برا او رس ولم تا از ا ول قد تنمراری ک رد؛ حتری بره نقلری ،حک برنهشرام بره وتیرد
قد تم د او رس ولم ل عار جانب احتیاط ،با شا تمانی قرا واو صلح ان قاو کرو تا از ول طرری
ضربه نخد و( .ع ا  ،2266 ،ج)331-331 :2
اتفاق ب د که و لرژگیها حکدمتی او رسیا به آ اشا شد ل ارن ولت مدفرق گروررد
از آ به بهتررن نحد استفاو ک د ،پ ا واو به م ترضا ل مخاتفا واخلی حک بنهشام پرس از
اخراج آنها از اندتس ،و نتیجه لاق ه بض بدو که تدسط ارن خلیفه امد خ واو؛ اتبته او رسریا
از ارن حربه و جا ورگر نیز استفاو کروند ل آ  ،پ ا واو مخاتفا ولت اغلبیا و فاس بردو
ل محلها برا آنها به عدوة الررویین ساخت د .ب ابرارن ،او رس ولم ارن فرص ا مغت شرمرو
ل حتی مکانی به نام آنها ،عدوة الاندلسیین ،اختصاص واو ل همه آنها ا پ ا واو( .ابنعیا  ،ج:3
77؛ ابنخلدل  ،ج213 :2؛ ابنابا  ،ج22-23 :2؛ بکر 217 :2213 ،؛ سلال  ،ج222 :2؛ ابنحیرا
قرطبی3112 ،م )262 :علال بر استفاو از تخصص آنها و زمی هها مختلرف مهرا تی همچرد
آباوانی قلمرل او رسیا  ،بهتررن اسرتفاو ا کره از حهرد آنرا مریکررو ،بهرر گیرر از نفردذ
غیرمستقی آنها و قلمرل امدرا  ،بهلرژ برا ف اتی ها سیاسی بدو( .ات باو  ،بیتا )232 :برا
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مثال ،ه گامی که حک  ،خلیفه امد  ،سپاهی به فرماندهی عمدرش عبداتله بل سی به مرزهارشا
فرستاو ،ارن سپا با فتدحات چ دانی برنگش ل لمیا نیز به ندعی به ارن مسهله پی برو بدوند؛
و نتیجه ،هر ول طری مسیر صلح ا و پیش گرفت د .هما طد که پیشتر اشرا شرد ،و برا
عل ارن اقدام ،ابنحیا  ،از مد خا مغرب ،آل و اس که از علد مه صلح سررع ول طری ،آ
بدو که قد ت او رسبن عبداتله و مغرب بیش از پیش شرد بردو ل بسریا از مرروم از م راطق
مختلف افررقیه ل اندتس ،به سد او رسیا میشتافت د .حک برا چا اندرشی و ارن مد و ،ارن
صلح ا م قد کرو تا به ارن مسهله بپروازو( .سلال  ،ج72-73 :2؛ ع ا )331-331 :
ب ابرارن ،تا ارن مقطع زمانی ،هیچرک از ولت ها هزر ره چ ردانی بررا ل ررا لری متحمرد
نشدند ل اتبته بیشتر ،او رسیا از فرص ها پیشآمد به نفرع خردو و مقابرد امدررا اسرتفاو
میکروند .و اوامه ارن سیاس هرا ،باررد بره حمارر ابرراهی بنقاسر او رسری ،امیرر بصرر از
عمربنحفصد که از مخاتفا سرسخ امدرا بدو  ،اشا کرو .هما طد کره و گزا شهرا
تا رخی آمد  ،عمربنحفصد و ابتدا شد ش خدو علیه امدرا به اغلبیا پیدس ؛ با ارن شررط
که به نام عباسیا خطبه بخداند؛ اما پس از گیش مدتی ،اغلبیا حمار خدو ا از ال برواشرت د.
سپس ،به سد امیر ابراهی بنقاس او رسی و بصر متمارد ل پ اه د شد؛ با ارن شرط کره بره
نام ال خطبه بخداند( .اسماعید ،بیتا231-221 :؛ ابنعیا  ،ج322 :3؛ ابنحرزم اندتسری:2112 ،
 )31ابنعیا از ارن مسهله با ع دا «نفاق» نام برو ل آل و اس که پیک ل نامههاری بین ارن
ول و ل بدل شد( .ابنعیا  ،ج)322 :3
حال بارد ورد لاک ش امدرا و مقابد ارن نده فتا سیاسی او رسریا چگدنره بردو اسر ؛
امدرا  ،با تدجه به و گیر ها واخلی ل نیرز ج رگهرا خرا جی برا وشرم ا مسریحی خردو،
نتدانست د اقدام نظامی و ارن مقطع زمانی انجام بده د؛ لتی ارن گدنه نبدو کره وسر بره هریچ
اقدامی نزن د .برا همین ،با همسارگا او رسیا از جمله ولت خا جیمیهب ب ی سرت لابرط
ولستانه واشت د ل از ارن لابط ،برا و ت گ ا قرا واو اقتصاو او رسیا نیز استفاو میکروند.
ارن مدضده تقررباً و بین ولت ها مغرب و ارن باز زمانی لجدو واشته اس ؛ بدرنگدنه که ول
را چ د ولت با ارجاو ائتلای ل همسدو ها سیاسی ل اقتصاو و م طقها که چ ردرن ولتر ،
متکثر شد بدوند ل به ندعی کثرتگراری قد ت لجدو واش  ،ولت ورگر ا که قصرد پیشررل
بیشتر واش ل را به وتارلی با م افع آنها و تهاو بدو  ،محاصر کرو  ،و ت گ ا قرا مریواونرد.
امدرا نیز از ارن مدضده علیه او رسیا استفاو کروند.
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همچ ین ،افراو به ع دا جاسدس از سد امدرا  ،بهلرژ و ول عبرداترحمن ات اصرر ،و
حدز او رسیا ف اتی میکروند( .دولة الادارسة223 :؛ ع ا 221 :؛ ابنس ید مغربی ،بیترا)216 :
همچ ا که ابنحیا و چ د گزا ش به ارن مدضده اشا کرو (ابنحیا قرطبری )363 :ل آل و
اس « :ول ا خلاف امیر ،محمدبنعبداترحما  ،ول ا و خشرانی بردو .اخبرا پُرشرکد قرد ت ل
عظم ال به شرق سید ...ل بسیا از پاوشاها عدل  ،خلاف ال ا تصردرق کررو ل برا ال از و
ولستی و آمدند ...که از جمله نزورکتررن ارن افراو ،لاتیا ب یمد ا ل ب ی افلحبرنعبرد اتدهراب
امیرا تاهرت بدوند( ».ابنحیا قرطبی)373 :
ل و جا ورگر میگدرد« :امیر محمد ،ا تباط بسیا خدبی با لاتیا عدل واش ل برا جلب
همکا آنها ،از طررق نامهنگا ل فرستاو هدارا تلاش مریکررو ل بره لز ا ل و با ررا خردو
سفا ش میکرو تدجه آنها ا به وس بیال ند .ل وستد میواو کره و مقابرد هردارا بز گرا ل
تاجرانشا  ،همیشه بهتر ل ا زشم دتر از آ ا پس بفرست د( ».ابنحیا قرطبی)233 :
همچ ین ،و ول ا پس از تسلط نالگا امدرا بر بخش غربی و را مدرترانره ل سرداحد
اقیاندس اطلس ،نفدذ ل قد ت آنها بر او رسیا بیشتر ه شرد ل متقابلراً از سرد او رسریا نیرز
هما طد که پیش تر اشا شد ،برخی قبارد بربر ساکن اندتس متماررد بره او رسریا بدونرد ل
اصد ل رشه آنها و قلمرل او رسیا ساکن بدو ل نیز ب هی از پ اه دگا اندتسی ،پرس از لاق ره
بض ،و پ ا او رسیا زندگی میکروند ل ول ولت از ارن ع اصر بررا تدطهره علیره همردرگر
استفاو میکروند ل ارن مسهله ،باعث اصطکاک ل کشمکش بیشتر ول طری میشد.
ب ابرارن ،تا ارن مقطع زمانی ،ترداز نسربی قرد ت برقررا اسر ل هرکردام از ول ولتر برا
لشها مختلف ،از جمله تهدرد غیرمستقی به زل  ،برا حفظ اقتدا ل برتر قرد ت اسرتفاو
میک د؛ زررا مسهله ورگر که برا امدرا اندتس اهمی واش  ،ارن بدو کره او رسریا بررا
آنها به تحاظ جغرافیاری ندعی مانع بین آنا ل خلاف عباسیا بدو ل از همین ل ،لجدو او رسیا
و عین واشتن تهاو ،برا امدرا مه بدو .ب ابرارن ،هر ول ولت برا واشرتن ع اصرر نفردذ و
واخد حکدم رکدرگر ،از ا ول ل به طد غیرمستقی با همدرگر و ا تباط بدوند.
بارد ارن نکته ا افزلو که مسائد اقتصاو ل تجا و مغرب اسلامی ،و بیشتر مداقع جدا از
سیاس ولت ها بدو؛ چد بیشتررن م افع ل همسدو ها ولت ها و تجا ت تاجرا با رکردرگر
بدو .ب ابرارن ،ول ولت امد ل او رسی نیز از ارن امر مستث ا نبدو ل بر الضاه اقتصاو خدو ،برر
لابط تجا و بازا ها اصیلا ،با لجدو کشمکشها سیاسی بین فاس ل قرطبه تأکید واشرت د؛
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چ ا که و ارن زمی ه اتبکر و م ج خدو آل و اس  :تاجرا امد ل او رسی و ب یا گریا
اصیلا سه مهمی واشتهاند ل ارن م طقه که و آغاز باط بدو ،و اثر ف اتی ها تجا گسرترو
ول طری ،به بازا ل سپس شهر مهر تجرا تبردرد شرد( .بکرر  )11 :2213 ،اتبتره و میرا
ف اتی ها تجا  ،اهدای سیاسی ول ولت نیز تدسط جاسدسا هر ول طری و تباس تجرا ت،
مد و نظر بدو اس ( .ابنحیا قرطبی)373 :
 .2حفظ موجودیت

با ظهد فاطمیا و مغرب ،به ندعی تداز قد تها مدجدو و م طقه وچا تغییر شد ل ارن
مسهله ،از جمله و مد و او رسیا خ واو؛ اما تا قبد از ل لو فاطمیا  ،فتا سیاسی او رسریا و
مقابد امدرا  ،بهگدنها محافظهکا انه بدو ل پس از فاطمیا  ،ارن فتا با ان طای بیشتر و مقابد
امدرا برا حفظ مدجدور ل قد ت ،تغییر راف  .برا ارن م ظد  ،او رسیا بیش از پیش سر ی
و گسترش نفدذ ل جلب محبدبی  ،بهلرژ و میا قبارد با تبلیغرات ارردئدتدژرکی ل امیدبخشری
قبارد به ظهد م جی (ابناتابا  ،ج )223 :2ل همچ ین ،استفاو از مدق ی نزورکی به قد ت برترر
مدجدو ل اتبته متماردتر به امدرا واشت د .شارد و رک مقطع زمانی ،همسدو ل ائتلای ول ولت
او رسی ل امد برا حفظ قد ت ل مدق یتشا و مقابد فاطمیا  ،ضرل نشا میواو .با لجدو
ارن ،با ل لو فاطمیا شی یمیهب ،مثلث سهگدش فاطمیا  ،او رسیا ل امدرا و مغرب اتاقصی
ر اتبته بدل و نظر گرفتن ولت ها خدا ج ر شکد گرف ل هررک از ار ها ،با انداه لشها و
تلاش برا حیی ورگر بدو که و مقطع زمانی قد ت برتر ل بیشتر برا لاواشرتن ورگرر بره
تب ی از آ قد ت ،حری الّل ا میزو ل از ارن پس ،ول قد ت برتر فاطمیا ل امدررا  ،و صردو
برلز ل ظهد قد ت ،تسلط ل ستیز بیشتر و عمد و مقابد همدرگر ل بهلرژ و مقابد او رسریا
برا برانداز آنها ل و اختیا گرفتن قلمرل آنا بدوند.
مدق ی او رسیا و ارن زما نسب به آ ول حکدم ورگرر بره تحراظ عردم رکپرا چگی،
ض یف ل متزتزلتر بدو .و ارن ه گام ،او رسیا برر خلرای واشرتن مریهبِ تقرربراً مشرترک برا
فاطمیا  ،برا حفظ مدجدور  ،بیشتر متمارد به امدرا بدوند تا فاطمیا  .شارد بتدا ارن اقردام
او رسیا ا ارن گدنه تحلید کرو که آنها قد ت جدرد ل تاز نفس فاطمیا ا بررا خردو قیبری
جد میوردند که ولت ها قبد خدرش ا از سر ا برواشته ل حال ندب او رسیا اس تا بره
طد کلی برچید شدو را و نهار  ،وس نشاند آنها شدند؛ اما و مقابد ،با امدرا از قبد همجدا
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ل بر همدرگر لاقف بدو اند .ب ابرارن ،با عقبنشی ی فاطمیا  ،او رسیا مریتدانسرت د بره جارگرا
الّتیه خدو و مغرب اتاقصی برگروند؛ اتبته ارن مسهله محقق نشد ل او رسریا بره ع ردا قرد ت
ض یف مدجدو ،و فرص م اسب که امدرا به ونبال آ بدوند ،برچید شد ل ارن مهر  ،و ول
حک مست صر که همیشه و صدو تسلط بر مغرب اقصی بدو ،محقق شد.
اتبته قبد از تصری ارن م طقه ،زناته ل او رسیا بره همررا قباررد ه پیمرا خردو و برابرر
پیشرل ها امدرا  ،لاک ش نشا واو ل خداستا حفظ قلمرل خدو بدوند .از ارن پرس ،قرد ت ل
ستیز آشکا و نظرره ابرت وال و لابط بین ولت ها ،بیشتر مشهدو میشدو ل ولتر هرا بررا
حاکمی مقتد انه ،علیه همدرگر صفآ اری میک د ل و ارن صفآ اری ،از نیرلها مختلف نیرز
استفاو میک د؛ تا جاری که حتی حسنبنج د  ،هبر او رسیا تدانس ط جره ا بررا مردتی
اشغال کرو ل و تصری خدو نگه وا و .با ارن اقدام ،حک برا بازپسگیر ط جه ل نفدذ وائمی
و مغرب اقصی ،سپاهی ا به فرماندهی محمدبنطلمسی و سال 262ه.ق عرازم مغررب اقصری
کرو .ل حسنبنج د ل سپاهیانش ا و ط جه محاصر کرو ترا جلرد هرگدنره اقردام ل نیرز
کمک از طری فاطمیا به ال ا بگیرو .پس از محاصر سخ  ،او رسیا تسلی شدند ل اتبتره و
نبرو نیز شکس خد وند ل شهر مه اصیلا به وس امدرا افتاو( .ابنعریا  ،ج)322-323 :2
پس از مدتی حسنبنج د با جمعآل سپا و نزورکی ط جه ،برا امدررا نبررو م ررلی بره
فحص مهرا کرو ل حتی پیرلز ه شد (ابنخلردل  ،ج)331-321 :3؛ امرا اررن پیررلز وررر
نپارید ل حک با اعزام سپاهی به فرماندهی غاتب ناصر ل اقدامات جانبی ،آنرا ا شکسر واو.
ارن اقدامات ،مه تر از حمله نظامی بدو ل آ  ،استفاو از اهکا جلب بربرهرا برا اعطرا صرله ل
هدارا بسیا ل نیز جیب شاعرا ل عاتما ل فقیها برا ته یف جارگا ل محبدبی او رسریا
و میا قبارد بدو؛ چد هما گدنه که گفتی  ،از جمله مشخصهها ل لرژگیها قد او رسیا ،
محبدبی آنها و میا قبارد بدو .حک از ارن فرص استفاو کرو ل به هدی خدو سید .پرس از
ارن اقدامات بدو که بسیا از قبارد وس از حمار او رسیا کشیدند؛ اما همرینجرا باررد اررن
نکته ا ذکر کرو که قبارد نیز نقش ت یینک د ا و ظهد ل سقدط ولت هرا واشرت د کره اررن
نقش ،خدو ا و سقدط او رسیا نشا واو .با ار که محبدبی او رسریا براقی بردو ،امرا قباررد،
قد ت ل ولت برتر ا ترجیح میواوند.
پس از ارن اقدامات ،حسنبنقاس ج د که تداناری مقابله ا و خدو نمیوررد ،عقربنشری ی
کرو ل به حجر ات سر ،شهر کدهستانی ف ؛ اما و سال 262ه.ق سپاهیا حک مست صر ،حسرن
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ا و آ قل ه محاصر کروند ل به وتید طدتانی ل سخ شد محاصرر  ،بسریا از سرپاهیا ل
اطرافیا  ،امیر او رسی ا ترک کرونرد ل ل ناچرا بره تسرلی شرد ل حکر پرس از انتقرال ال ل
اطرافیانش به قرطبه ،و سال 263ه.ق آنها ا به مصر فرستاو که تا سال 272ه.ق تح حمارر
ات زرز باتله فاطمی و آنجا ماندند( .ابنخطیب ،هما )321-332 :
گفت ی اس که او رسیا به وتید حفظ مدجدور ل حتی تلاش برا بازگشر بره مدق یر
قد ت ،نده ائتلای آنها با ول قد ت ورگر فاطمی ل امد و ندسا بدو؛ به طد که گاهی القات
حاکمی امدرا ل گاهی فاطمیا ا به سمی میش اخت د .برا همره اررن الصرای ،اررن ولتر
نتدانس و مقابد ارن ول قد ت ولام بیال و؛ تا ار که و سال 273ه.ق و افررقیره برچیرد شرد؛
هرچ د بازماندگا آنها چ درن سا ل و اندتس ولتتی ورگرر بره نرام حمدوررا ا تشرکید واونرد.
(ات باو  322-326 :؛ ابناتابا  ،ج311-316 :2؛ بکر .221-222 :2213،؛ ابنابیز ه)11-13 :
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او رسیا  ،رکی از ولت ها مستقد و مغرب اسلامی بدوند که و سال 273ه.ق .به تشکید
حکدم و شهر لتیلی مدفق شدند .ارن ولت و طری ول قرر حکدمر خردو ،برا ولتر هرا
مختلفی همجدا ل همساره بدوند که از جمله آنها ،ولت امدرا اندتس بدوند .ارن پژلهش ،علرد
مؤثر بر فتا سیاسی ارن ولت شی ی ا با امدرا س ّیمیهب مد و وق قرا واو ل و ارن استا،
آ ا نظر مکتب کثرتگرارا و حدز قد ت ل م افع ل انطباق آ با ول تا رخی مرد و نظرر،
بر سی شد .و نهار  ،با بر سی مسائد گدناگد  ،ارن نتیجه حاصد شد که او رسیا  ،ترا قبرد از
ل لو فاطمیا به صح ه مغرب ،با حفظ تداز قد ت ل بررلز اقتردا همررا برا محافظرهکرا ل
فتا سیاسی بهظاهر مساتم آمیز ا با امدرا و پیش گرفت د که پس از ل لو فاطمیرا  ،اررن
فتا با شدت بیشتر به شکد انف رال و آمرد ل اررن برا  ،اتخراذ اررن فترا  ،و اسرتا حفرظ
مدجدور بدو تا شارد با اخراج فاطمیا از مغرب ،بتدان د به مدضع قرد ت قبرد خردو برگرونرد ل
حتی بدرن م ظد  ،تمارد ل نزورکی او رس یا به امدرا بیش از پریش شرد؛ برا ار کره بره تحراظ
میهبی ،با فاطمیا شی همیهب همسد بدو تا امدرا س ّیمیهب .با لجدو ارن ،بهتد رج برا ضر ف
شدرد قد ت او رسیا  ،ارن ولت برا حفظ حکدم خدو ،ائتلای ل همسدو ها مت الب برا ول
قد ت برتر فاطمیا ل امدرا واش  .ارن حکدم با ول قد ت ورگر و حال ندسا با فاطمیرا ل
امدرا بدو ؛ تا ار که ارن ندسا ائتلای ل ض ف قد ت ،به ارن حکدم و مغرب اقصی پارا واو.
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او ،می د ،)2272( ،فره گ علدم سیاسی ،تهررا  :مرکرز اطلاعرات ل

آقابخشی ،علی ،افشا
مدا ک علمی اررا .
ابناتابا  ،ابدعبداتله محمدبنعبداتلره ،)2113 ( ،اتحلر اتسریرا فری اشر ا اترامرا ،ج ،2قراهر :
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ابنحیا قرطبی ،حیا بنخلف ،)3112( ،اتسفر اتثانی من کتاب اتمقتبس ،راض :تلبدحرد ل
اتد اسات اتاسلامی .
ابنخرواوبه ،ابداتقاس عبیداتلهبنعبداتله ،)2111( ،اتمسراتک ل اتمماترک ،بیررلت :وا تاحیرا
اتترا ات ربی.
ررررر  ،)2271( ،مساتک ل مماتک ،ترجمه حسین قر چانلد ،تهرا  :مترج .
ابنخطیب ،تسا اتدرن ،)2136( ،اعمال اتاعلام ،بیرلت :وا اتمکشدی.
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مطات ات ل تحقیقات فره گی.
ابنس ید ،علیبنمدسی ،اتمغرب فی حلری اتمغررب( ،بریترا) ،تحقیرق شردقی ضریف ،مصرر:
وا اتم ا ی.
ابنعیا مراکشی ،محمدبنمحمد ،)2111( ،اتبیا اتمغرب فی اخبا اتاندتس ل اتمغرب ،ج2ل
 ،3بیرلت :دارالثرافة.
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مکتبة تجاری للطباعة و النشر و التوزیع.
ابنقدطیه ،ابدبکر محمدبنعمر ،)2261( ،تا رخ فتح اندتس ،ترجمه حمید ضا شیخی ،مشرهد:
ب یاو پژلهشها اسلامی.
او رسی ،محمدبنمحمد ،)2211( ،نزه اتمشتاق فی اختراق اتآفاق ،ج ،2بیرلت :عات اتکتب.
اسماعید عبداترزاق ،محمدو ،)2212( ،او رسیا ؛ رافتهها جدرد ،ترجمه حج اتله جردوکی،
تهرا  :باز.
اسماعید عبداترزاق ،محمدو( ،بیتا) ،الاغالبة ،قاهره :مکتبة سعید رأفت.
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حمیر  ،ابیعبداتله محمدبنعبداتلهبنم  ،)2127( ،صفة جزیرة الاندلس ،قهاهرة :مطبعهة
التالیف و الترجمه و النشر.
وال ،ابرت ،)2271( ،قد ت به ع دا ک ترل فتا  ،تهرا  :مطات ات ل تحقیقات فره گی.
وبدز ،محمدعلی ،)2162( ،تا رخ اتمغرب اتکبیر ،ج ،2بیجا :احیا اتکتب ات ربی .
احمدبنسهد اتراز  ،)2113( ،اخبا فخ ،بیرلت :وا اتغرب اتاسلامی.
زبیب ،نجیب ،دولة التشیع فی بلاد المغرب ،)2112( ،بیرلت :دارالامی للثرافة و العلوم.
سلال  ،احمد ،)2132( ،اتاستقصا تاخبا ولل مغرب اتاقصی ،ج ،2مغرب ،وا اتبیها .
ع ا  ،محمد عبداتله ،)2266( ،تا رخ ولت اسلامی و اندتس ،ج ،2ترجمه محمدابراهی آرتی،
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کررمی ،غلامرضا« ،)2213( ،جام هش اسی فتا سیاسی» ،ماه امه اندرشره ل ترا رخ سیاسری
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کلگ ،استدا ت ،)2212( ،چها چدبها قد ت ،ترجمه مصطفی ردنسری ،چراد ولم ،تهررا :
پژلهشکد مطات ات اهبرو .
ک د  ،عبداتله ،)2162( ،ات بدغ اتمغربی فی اتاوب ات ربری ،ج ،2چراد ولم ،بیررلت :وا اتکترب
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اتلب انی.
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نصراتله ،س دل  ،)3112( ،تا رخ ات رب اتسیاسی فی اتمغرب ،بیرلت :دارالنهضة العربیة.
نصراتله ،س دل  ،)2117( ،دولة الادارسة فی المغرب ،بیرلت :دارالنهضة العربیة.
ن ی ،عبداتمجید ،)2216( ،ولت امدرا و اندتس ،ترجمه محمد سرپهر  ،قر  :پژلهشرگا
حدز ل وانشگا .
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