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  فصلنامه تاريخ اسالم
  49، شماره مسلسل 1391سيزدهم، شماره اول، بهار سال 

  
  درآمدي بر تاريخ اجتماعي اسپانياي اسالمي 

  در منابع تاريخي و جغرافيايي قرن چهارم تا هفتم هجري
  

  3/2/91: تاريخ تأييد  12/11/90: تاريخ دريافت

  ∗دكتر مريم سعيديان جزي
كمي پس از فتوحات اسالمي از پيكره سياسـي         به فاصله   كه  سرزمين اندلس   

 به دليل شرايط ويژه اقليمي، تاريخي و انـساني          ،دستگاه خالفت عباسي جدا شد    
دانان، اديبان و ديگـر نويـسندگان مـسلمان         همواره مورد توجه مورخان، جغرافي    

هـاي مربـوط بـه ايـن خطـه از جهـان             در ميان اخبار و روايت    . قرار داشته است  
هاي مربوط به تاريخ اجتمـاعي آن از جايگـاهي ويـژه برخـوردار          رش گزا ،اسالم
-اين مقاله پس از مروري بر سيماي كلي جغرافياي اسپانياي اسـالمي مـي             . است

ي قـرن چهـارم تـا هفـتم     ياي از منابع تاريخي و جغرافيـا  كوشد با تكيه بر گزيده    
د بـر موقعيـت     هجري، به شيوة سند پژوهي، تاريخ اجتماعي اين منطقه را با تأكي           

هـاي مـذهبي    هاي اجتماعي، اقوام و گـزارش     اقتصادي و تجارت، مشاغل، گروه    
تـر در ايـن     هـاي گـسترده   اي براي پـژوهش   مورد بررسي اوليه قرار دهد تا زمينه      

 .شاخة نوپديد تاريخ نگاري را فراهم آورد

  
  . اندلس، اسپانياي اسالمي، تاريخ اجتماعي، تجارت، شاغل:هاي كليديواژه

                                           
  .عضو هيأت علمي دانشگاه اصفهان ∗
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 مقدمه
بررسي موقعيت اسپانياي اسالمي در رويدادهاي سياسي و اجتمـاعي جهـان اسـالم از               

هـاي   رود؛ چرا كه قواعد اجتماعي حاكم بر سنت هاي مهم تاريخ اسالم به شمار مي        موضوع
چنان كه از موقعيت تاريخي، جغرافيايي و فرهنگـي ايـن منطقـه               اجتماعي اين منطقه، هم   

هاي سياسي و دسـتاوردهاي تمـدني هـم           هاي فكري، جناح بندي     نتأثير پذيرفته، در جريا   
  .آثاري جدي بر جاي گذاشته است

اندلس اسالمي به دليل تنوع فرهنگي و قومي ساكن در نقاط مختلف شـهري و سـيل                 
مهاجرت اعراب و بربرهاي شرق خالفت اسالمي، پراكندگي جغرافيايي وسيع و تمايالت و             

اي متفاوتي نسبت بـه تحـوالت مهـم تـاريخي در دوران            تعصبات قومي و محلي رويكرده    
  .حضور مسلمانان در اين منطقه داشت

چنين يكي از ابعاد اهميت پرداختن به تاريخ اجتماعي اندلس اسالمي، اسـتعدادهاي               هم
فرهنگي و علمي مشاهير اين ديار است كه برخي از آنها از مشاهير تاريخ اسالم بـه شـمار                   

  .آيند مي
برد دستاوردهاي تمـدني و       برداري و پيش    س اسالمي سهم مؤثري در بهره     ساكنان اندل 

فرهنگي تمدن اسالمي داشتند و در ادوار مختلف تاريخي در مديريت نظامي، اداري، مـالي           
اسپانياي اسالمي پس از جريان فتوح اسـالمي، بخـشي از          . و قضايي حضوري جدي يافتند    

ارتباط با سـوابق فرهنگـي و          آن به اسالم، بي    آمد و گروش اهالي     بالد اسالمي به شمار مي    
هـاي    تاريخي مردمان اين ناحيه، تحوالت دستگاه خالفت و جامعـه اسـالمي و دگرگـوني              

  ١.مناطق مفتوحه نبوده است
هـا و دسـتاوردهاي جامعـه شـناختي           يابي به شـرايط، زمينـه       اين تحقيق در صدد دست    

. قه مورد توجه نويسندگان قرار بگيرد     تاريخي است كه موجب شده تاريخ اجتماعي اين منط        
تـر    اين مهم در عين آن كه بسياري از تحوالت تاريخي سياسي و تمدن اسالمي را روشـن                

كند كه تبيين از اين مقوالت به ويژه در قرون ميانـه اسـالمي بـدون                  نمايد، تصريح مي    مي
مي مقـدور  تـك بـالد اسـال    شناسي تاريخي تـك  نظر در مباحث مهم و بنيادي جامعه        دقت  
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  .نيست
  

  يابي جغرافيايي و تاريخي اسپانياي اسالمي موقعيت
 تـأليف   احـسن التقاسـيم   يكي از بهترين منابع در توصـيف جغرافيـايي انـدلس، كتـاب              

دان معروف و متبحر مسلمان، مقدسي است؛ چرا كه نويسنده كتاب، مطالبي را نقل              جغرافي
ها و مطالعات وسـيعي بـوده          بر شنيده  هاي شخصي خود و مبتني      كند كه نتيجه دريافت     مي

از اين گذشته گروهي از مؤلفان مسلمان و به طـور خـاص        . ها داشته است    كه در اين زمينه   
جغرافي نويسان مشهور اسالمي به صورت مستقيم يا با واسطه درباره تعريف انـدلس از او                

 حمـوي در  ٢.انـد  مونـه  خردازبه، ابن فقيه و جـاحظ از ايـن ن   جيهاني، ابن. اند نقل قول كرده 
  :نويسد مي» اندلس« در ارتباط با معجم البلدان المعارف خود، ةداير

  ٣.رفته است اين نامي عجمي است و در زبان عرب  به كار نمي
  :خلدون هم معتقد است ابن

  ٤.كردند تلفظ مي» اندولوش«اعراب واژه اندلس را به صورت 
  :مقدسي بر اين باور است كه

   ٥.هار بهشت زميني است اندلس يكي از چ
  :نويسد حموي نيز به نقل از ابن حوقل مي

هـا در آن      هاي رودخانـه    آب. هاي بزرگ به صورت مثلث دارد       اندلس جزيره 
  گيـري   همين امر در تعدد و تنوع نام، مكان شكل        . روان و درختانش پرميوه است    

  ٦.شهرها، بالد و روستاهاي اندلس نقش به سزايي دارد
ي نويسان مسلمان اين منطقه در اقليم هشتم و در رديف خزر و گيل قرار               از نظر جغراف  

 شـباهت ايـن دو   ٧.اش است دارد و شرايط اقليمي و جغرافيايي آن، همانند همتاي آفريقايي      
هـاي زيبـا، ثـروت     ديگر در منابع طبيعي بسيار همسان چون رودهاي فراوان، منظره به يك 

چنـين   هم. نواز در مباحث عمراني و تمدني است شمهاي چ فراوان، مرزهاي محكم و جزيره 



 
 
 
  
 

  
  
  

  ...درآمدي بر تاريخ اجتماعي اسپانياي اسالمي در منابع تاريخي و جغرافيايي قرن چهارم
 

 
 
 
 

186

اشتراك فراواني در شكل شهرسازي و رفتارهاي اجتماعي و فرهنگي و در بـسياري مـوارد                
  .اعتقادي دارند

شايد همين امر سبب گرديده است تا مقدسي، مغرب و اندلس را در يك جا مورد بحث                 
ره اندلس در بسياري از مـوارد، قابـل         اطالعات تاريخي و جغرافيايي مقدسي دربا     . قرار دهد 

توانـد    قبول منابع و جالب توجه است اما وي به علت عدم اطالعات كافي و صـحيح، نمـي                 
اسپانياي اسالمي را به طور دقيق تشريح نمايد و حتي آن را همانند خراسان و بالد ديگري             

قيصه به عدم امكـان     بخشي از اين ن   . بندي نمايد   كند، خوره   كه در كتابش از آنها تعريف مي      
مسافرت وي به اندلس اسالمي و عدم ارتباط وسيع با مردمـان ايـن واليـت اسـالمي بـاز                  

  ٨.گردد مي
رسد اين گونه توصيفات سبب گرديده است اندلس شهر رويـايي بـسياري از             به نظر مي  

هـا، انـدلس را       در برخي روايـت   . سياحان، بازرگانان، نويسندگان اسالمي و مستشرقان باشد      
مرتبط با روايتي مـشكوك     ) شهر آرماني (دانند كه مصداق اتوپياي       همان جزيره خضراء مي   

 در اين منطقه و حيات اجتماعي مطلوبي است كـه اميـد             از حضور فرزندان امام مهدي    
  ٩.نهايي همگان است

  
  شهرها و موقعيت آن در اسپانياي اسالمي

 و  ١٠دارتـرين شـهرها هـستند      هاي تاريخي، شـهرهاي انـدلس از نـام          به استناد گزارش  
رسد بخـشي     به نظر مي  . شهرهاي اين خطه، شباهت بسياري با مغرب و شمال آفريقا دارند          

اي در    گيري شهرهاي جزيـره     از اين تشابه به خاطر حضور روميان در هر دو منطقه و شكل            
  :نويسد  مسعودي در توصيف اندلس مي١١.اين زمان بوده است

  ١٢.رگ، شهر بسيار و آبادي به هم پيوسته دارداي معتبر و مملكتي بز ناحيه
  :كند مقدسي اضافه مي

عموماً دور تا دور شهرهاي اندلس باروهاي قديمي و تنومندي قـرار داشـت              
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  ١٣.شد كه از آنها حفاظت مي
بنـدي داراي چهـل شـهر بـوده اسـت كـه               اين ناحيه براساس تقسيمات اداري و خوره      

دانان    برخي از جغرافي   ١٤.سط مسلمانان توسعه يافت   بسياري از آنها پس از فتوح اسالمي تو       
به همين منظـور مقدسـي معتقـد        . زنند برخي از اين شهرها قصبه باشد        مسلمان حدس مي  

از بجانـه، مالقـه، تـدمير، بلنـسيه،     : انـد  است اسپانياي اسالمي هيجده خوره دارد كه عبارت 
اشبيليه، بطليوس، باجه، شـذونه     سرقوسه، يابسه، وادي لجاده، وشقه، مدينه، سالم، طليطله،         

  .و جزيره الخضراء
بر همين اساس سيزده اقليم در      . گويند  كند مردم اندلس، روستا را اقليم مي        او اضافه مي  

البته در اين بين برخي معتقدند عنـوان دقيـق بيـشتر ايـن              . اطراف قرطبه قرار داشته است    
 آراي گونـاگوني كـه در مـورد         رغـم   با اين حال مقدسي علـي     . مناطق، ناحيه و نواحي است    

داند، نتوانسته قـصبه را   دهد، به جز قرطبه كه آن را شهر مي  گذاري بالد اندلس ارائه مي      نام
تـرين شـهرهاي انـدلس كـه در           يابي جغرافيايي، مهـم      بر اساس جهت   ١٥.از شهر بازشناسد  

 قرطبـه،   :جنـوب . 1: انـد از    جريان فتوح اسالمي در اختيار مسلمانان قـرار گرفـت، عبـارت           
. 3طليطله، قرطاجنه، مرسيه، لورقه، وانـاس، دانيـه؛         : مركز. 2اشبيليه، استجه، جيان، سونا؛     

سرقسطه، طرطوشه،  : شمال شرق . 4گاليسي، پرتغال، مارده، سياجه، شبونه، شلمنقه؛       : غرب
  ١٦.طرگونه، برشلونه، بربشته، ناربون، قرشونه

خي، اقتصادي، فرهنگي و سياسـي مـورد        برخي ديگر از شهرها هم از ابعاد طبيعي، تاري        
 مارتش، بالط مروان، بريانه،     ١٧توان به ارجونه،    اند كه از آن جمله مي       توجه منابع قرار گرفته   

چنـين     هـم  ٢٢. قرطبـه اشـاره كـرد      ٢١ طليطلـه،  ٢٠ بياسه، اشـبيليه،   ١٩ حفر، غرناطه،  ١٨جيان،
 شودر، قنبانش، نبج    شهرهايي چون تافت، منتشيه، وادي عبداهللا، حصن بلكونه، رياز، شنيد،         

بن لقيط، مالقه، استجه، ريگه، غافق، ترجانه، مـارده، الرده، باجـه، سـدونه، جبـل الطـارق،                  
هـاي جـدي      طرطوشه و يبغوا از شهرهاي مهمي هستند كه پس از فتوح اسالمي پيشرفت            

  .حاصل كردند و رنگ و بوي فرهنگ اسالمي را به خود گرفتند
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اين طرز تفكر   . لمان اندلس، بغداد شهري آرماني بود     مند مس   هاي قدرت     در نظر حكومت  
ســازي، احــداث مراكــز فرهنگــي و علمــي، جلــب شــعرا و  در توســعه شــهري، ســاختمان

جايگـاه  . دانان انجام امور اداري به سبك عباسيان و تقليد از دستگاه آنان رايج بود               موسيقي
ان حائز اهميت است كـه      هاي اداري و مراكز علمي در اندلس اسالمي چن          و اهميت دستگاه  

  ٢٣.نامد مي» خانه علم و وزارت«ابن جوزي آن جا را 
  

  موقعيت اقتصادي اسپانياي اسالمي
اندلس به جهت دارا بودن شرايط اقليمي و طبيعي استوايي و قرار گـرفتن در محـدوده                 
مناسب جغرافيايي، توان توليد انبوه محصوالت مختلف كشاورزي، دامـداري، دريـانوردي و             

 كه  ٢٤به عالوه بخشي از شهرت اين منطقه به خاطر وجود نخبگاني است           . ند آن را دارد   مان
تحوالت مرتبط با تمدن بشري و ساخت ابزار و توليدات، نتيجه خالقيـت و چـاره انديـشي           

  .دسته از مردمان بوده است اين
 به استناد اخبار درختان ميوه، غالت، خرما و زيتون از محصوالت معـروف ايـن منطقـه        

اين امر در توزيع محـصوالت كـشاورزي و ارزان بـودن            . شوند  هستند كه به وفور يافت مي     
ق بـه   .  ه9 بر اين اساس، زماني كه ابن خلدون در قـرن            ٢٥.قيمت آن تأثير بسياري داشت    

بـاره  وي در ايـن   . نمايـد   كند، اوضاع مردم را خوب و مناسب مشاهده مي          اين ناحيه سفر مي   
  :نويسد مي

اقليم پرناز و نعمـت و داراي كـشاورزي، دامپـروري، محـصول             مردمان اين   
عالوه بـر ايـن روغـن       . قوت غالبشان ذرت است   . فراوان و ميوه گوناگون هستند    

  ٢٦.كنند كنند و در برابر قحطي و گرسنگي مقاومت مي زيتون هم زياد مصرف مي
ارتبـاطي  اين دسته، از محصوالتي است كه كاشت و توليد آن با آب و هواي آفريقـايي      

اي    و برخي از آنها از كاالهاي صادراتي اندلس است كه شهرت اقتصادي ويژه             ٢٧جدي دارد 
  ٢٨.داشته است
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هاي تاريخي آن و برخورداري از امتيـاز طبيعـي و             شرايط اقتصادي اندلس به تبع زمينه     
هاي زيادي يافت كـه از        جغرافيايي ممتاز و شرايط سياسي در ادوار مختلف اسالمي، قابليت         

هاي حاكمان    به عالوه سياست  . دانان مغفول نمانده است     نگاه بسياري از مورخان و جغرافي     
وري از آن،     دهي امور اقتصادي و تـشويق تجـارت و بهـره            وقت در اوج قدرت براي سامان     

هـاي   اشـاره بـه نمونـه   . كـشد  چهره اقتصادي مناسبي از اندلس را در منابع به تـصوير مـي   
  .ديق اين مدعا استتاريخي زير، يكي از مصا

به نوشته ابن خلدون در زمان عبدالرحمن بن حكم اموي، امور مالي و صنعتي رشد بـه                 
امور سرحدات به طور مستقل و نيمه مستقل به نيروهاي نظامي واگذار شد تـا               . سزايي كرد 

هـاي وسـيع و زيبـايي بـه وجـود آمـد و        سـاختمان . امور داخلي مورد بازرسـي قـرار گيـرد       
چنين در دوران حكـم        هم ٢٩. نگهباني در جهت شمالي خالفت اموي برپا گرديد        هاي  پايگاه

بـسياري از مخالفـان واليـات    )  ه976 ـ  961(دوم خليفه اموي انـدلس، المستنـصر بـاهللا    
سركوب شدند و اين امر زمينه توجه حكومت را به امور اقتصادي و رفـاه اجتمـاعي فـراهم        

رزي، معادن، صنايع مستظرفه، نهرسـازي، توسـعه        امنيت، رونق اقتصادي، رشد كشاو    . آورد
شهري، استخدام مأموران در بالد مختلف در امور مهم اقتصادي، رشد تجارت با فرانـسه و                

ها، استفاده از نيروهـاي مـزدور چـون صـقالبه، ايجـاد               آفريقا، تصرف نيروي دريايي نورمن    
ي دينـي از ديگـر      هـا   هاي خوارج و شيعيان و ديگر نهـضت         حركت تعريب، سركوب جنبش   

اقدامات خالفت اموي در زمان حكم دوم بوده است كـه نقـش مهمـي در توسـعه رقابـت                    
  ٣٠.اقتصادي و ايجاد رابطه با آن سوي مرزهاي اندلس داشت

مقدسـي از   . اوزان و مسكوكات اندلس از مباحث مهم و مورد توجه مورخان بوده اسـت             
فيقه كه معادل نـيم قفيـز بـوده بـه     اوزاني چون قفيز اندلس كه شصت رطل وزن داشته و      

 جنس، نوع   ٣١.كند  عنوان موارد اختالف بين اوزان رايج بالد اسالمي با اوزان اندلس ياد مي            
عدونه يكـي از انـواع      . و ميزان درهم در اندلس با ديگر نواحي قلمرو اسالمي تفاوت داشت           

ين سكه با بسياري از     وزن ا . شد  مسكوكاتي بود كه در معامالت اين ناحيه به كار گرفته مي          
   ٣٢.شد هاي آن زمان تفاوت داشت و فقط در اندلس مبادله مي درهم
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بازرگاني، بازرگانان، اسـلوب داد و سـتد، قواعـد معـامالتي، تنـوع و تعـدد محـصوالت             
اين امر چنـان    . توليدي اندلس همواره مورد توجه و نقادي سياحان و نويسندگان بوده است           

 از شهرهاي اندلس چون قرطبه، غرناطه، طليطلـه و خـضراء            چه با شهرت اقتصادي برخي    
انـدلس بـه    . نمايد  پيوند خورد، جايگاه اندلس را در نظام اقتصادي قلمرو اسالمي تبيين مي           

وري، توليد و توزيع محصوالت بـه         هاي آبي و خشكي و امتياز بهره        خاطر برخورداري از راه   
زا    به عنوان يكي از مناطق سودآور و ثروت        دست آمده از امكانات طبيعي و توليدات انساني       

 شايد به سبب اهميـت ايـن امـر اسـت كـه بازرگانـان در انـدلس از                    ٣٣.شناخته شده است  
  ٣٤.اي داشتند العاده موقعيت اجتماعي بااليي برخوردار بودند و در دستگاه حكومتي نفوذ فوق

يــري، گ برخــي از ابعــاد ظهــور و توســعه مظــاهر فرهنــگ و تمــدن اســالمي بــا پــي 
بيشتر بازرگانـان در توسـعه      . مندي صنف بازرگانان گره خورده است       گذاري و عالقه    سرمايه

نظام شهري و بنيادهاي عمراني نقش به سزايي داشتند؛ چـرا كـه ايـن گـروه در قـسمت                    
مهمي از بافت شهري كه ربض نام داشت و نبض حيات اقتـصادي شهرنـشيني بـه شـمار                   

توان به شهر جيان اشـاره كـرد           از آن جمله مي    ٣٥.شتندرفت، نقش محوري و كليدي دا       مي
اهميـت  . آمـد   كه يكي از شهرهاي مهم اندلس و به عقيده برخي، بهشت آن به شمار مـي               

در ايـن شـهر دژي وجـود        . اش بوده اسـت     هاي سنگي     اين شهر به ويژه به خاطر ساختمان      
  ٣٦.كردند و رفت و آمد داشتند داشت كه بازاريان در آن تجارت مي

هـا    تجارت در اندلس در دو سطح داخلي و خارجي اعم از معامله با مسلمانان و فرنگـي                
بازرگانان محصوالت خود را در ربض كه محل اسـتقرار دائمـي خريـداران و               . شد  انجام مي 

كردند و در بسياري موارد با حركت مستمر و سيار در شهرها و               دالالن شهري بود، ارائه مي    
 رابطه بازرگانان اندلسي با ملـل       ٣٧.هاي جدي يافتند    تصادي مهارت مناطق ديگر در حلقه اق    

هاي پشمي و كيـسه را از         كنند پارچه   كه نقل مي    ها پررنگ بود، به طوري      مسلمان و فرنگي  
. كردنـد   آوردند و پوشاك خوب را از سيسيل براي اهل كـاخ تهيـه مـي                شرق به اندلس مي   

كردند    ديگر محصوالت را از افريقيه وارد مي       چنين روغن، پسته، زعفران، بادام، برقوق و        هم
هاي بزازي را از انـدلس   و محصوالت صنعتي و كشاورزي چون خرما، زيتون، ذرت و پارچه         
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  ٣٨.كردند هاي ديگر چون شمال اسپانيا و افريقيه صادر مي به سرزمين
 هـاي جـاري،   موقعيت جغرافيايي و اقليمي اندلس، نزديكي به درياها، جريان داشتن آب      

بارندگي مناسب، رشد و توليد انـواع محـصوالت در منـاطق مختلـف سـبب شـده انـدلس                 
به نقل اخبار تـاريخي، كـشاورزي در        . عنوان يك منطقه كشاورزي شناخته شود       همواره به   

هـاي    بـاغ . شـد   ها به صورت ديمي آبياري مي       زار   و بيشتر كشت   ٣٩بيشتر شهرها متداول بود   
هـاي مـشخص آبـاداني شـهرهاي انـدلس بـه شـمار                مونـه هـا از ن     فراوان، رودها و آسياب   

  ٤٠.رفت مي
در كنار اين، دامپروري هم از مشاغل و منابع درآمد مالي و حياتي مردم در اندلس بوده                 

ها چون گاو، گوسفند، پرندگان و ساير حيوانات در نواحي كوهستاني             انواع مختلف دام  . است
، حمل و نقل، صادرات و خوراك مـردم از          يافتند و در امور كشاورزي      ها پرورش مي    و دشت 

  .شد آنها استفاده مي
وجـود  . وري و اشتغال به حرف مختلف بـود         ترين مشاغل در اندلس اسالمي، پيشه       مهم
هايي كه در قلمرو اسالمي شهرت يافت، انـواع ابـزار نجـومي و                هاي توليدي، پارچه    كارگاه

وران   ابن خلـدون بـه ويـژه از پيـشه         . طبي از ديگر دستاوردهاي اندلس در اين زمينه است        
  ٤١.گويد اندلسي و رونق كار آنان سخن مي

ها در      به نقل منابع اسالمي صنايع در اندلس قدمتي ديرينه دارد و برخي از آنها تا مدت               
توان به صنايع مستظرفه      چرخه حيات اجتماعي حضور فعال داشته است كه از آن جمله مي           

ارد صـنايع مـستظرفه در انـدلس از زيبـايي و ظرافـت و                ابن خلدون عقيده د    ٤٢.اشاره كرد 
كند صاحبان اين نوع مشاغل نـسبت بـه           ور شده است و اضافه مي       گيري بهره   تكامل چشم 

  .ديگر مناطق ماهرتر و بصيرترند
هاي الوان انبوه از كاالهاي صادراتي به         توليد سفال، ظروف مختلف، مواد فلزي و پارچه       

 صـنعت سـاخت     ٤٣.گرديـد   ختلف اسالمي و فرنگي توزيـع مـي       رفت كه در بالد م      شمار مي 
هاي هنگي مرتبط بـا ابـزار         هاي شمشير، توليد پارچه     وسايل نظامي، شمشير سازي و دسته     

جنگي هم از صنايع فعال و سودآور اندلس بود كه عالوه بر تأمين نيازهاي داخلي به خارج                 
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  ٤٤.شد از مرزهاي اندلس صادر مي
يروي دريايي هم وجود داشـت كـه وسـايل  و مـواد مـورد نيـاز                  تعداد زيادي كارخانه ن   

منـابع تـاريخي    . كرد  هاي اسالمي را تأمين مي      هاي نظامي بحري دولت     ها و پادگان    كشتي
ها در دوران حكومت امويـان بـر انـدلس سـاخته شـده                بر اين باورند كه عمده اين كارخانه      

  :نويسد باره مي ابن خلدون در اين٤٥.است
سـازي در     هاي كـشتي     خالفت عبدالرحمن بن حكم اموي، كارخانه      زمان با   هم

هاي دريايي روميان و فاطميان رقابت كند و عـالوه              اشبيليه بر پا شد تا با ناوگان      
المللـي را برعهـده گرفتـه و منـافع رقبـاي              بر تسلط بر درياها، امور تجارت بين      

  ٤٦.طره بيندازدها و جزاير سيسيل به مخا امويان؛ يعني فاطميان را در آب
بر اين اساس روشن است كه اهتمام و توجه جدي به برپايي اين نوع صنايع، ضمن آن                 

هـاي    كه در استقالل اقتصادي اندلس سهم بـه سـزايي داشـته در حفـظ مرزهـاي دولـت                  
هـاي ايـن      اين امـر در اقتـدار تـاريخي دولـت         . اسالمي اندلس نيز تأثير مهمي داشته است      

ها و غلبه بر رقباي هم كيش و مسيحي آنهـا نقـش مهمـي را ايفـا                  ناحيه، دوام حاكميت آن   
  .كرده است مي

با اين حال، اندلس همواره شـرايط اقتـصادي، طبيعـي و تـاريخي متعـادل و مناسـبي                   
هايي چون جذام كه با اين اقليم مطابقت دارد در اندلس فـراوان بـه                 نداشته است و بيماري   

 نعمت گاه بر اثر باليـاي طبيعـي يـا هجـوم اقـوام         اين همه آباداني و وفور    . خورد  چشم مي 
اي جـز درهـم ريختگـي         شد كه نتيجه    ديگر و مشكالت داخلي دچار نابساماني و تشتي مي        

  .اوضاع اندلس و ويراني متوالي شهرها و مناطق سرسبز و معروف آن نداشت
 اي و حمـالت سـاكنان شـمال آفريقـا از            مسئله نقش دائمي و مخرب بادهاي مديترانه      

ديگـر از   چنين قحطي يكي  هم٤٧.كنند حوادث مهمي هستند كه منابع بارها به آن اشاره مي         
اين اتفاق گاه اسباب سقوط يك دولـت و         . كرد  بالهايي بود كه همواره اندلس را تهديد مي       

كـرد و گـاه بـر اثـر شـرايط سياسـي، اجتمـاعي و         ها را فراهم مي ها و ناامني  ظهور شورش 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

 49، شماره مسلسل 1391سيزدهم، شماره اول، بهار           سال 

 

 
 
 
 

193

ها و ركـود را در        ها، سختي   يافت كه در هر دو حالت بستر پريشاني         يبالهاي طبيعي نمود م   
كنـد كـه      ق در اندلس ياد مي    .  ه448ذهبي از يك قحطي در سال       . نمود  جامعه فراهم مي  

» گرسـنگي بـزرگ  «اين بال در تاريخ اندلس اسالمي بـه   . بر اثر آن بسياري از مردم مردند      
كنند كـه بـراي مـدتي         هاي ديگري ياد مي     نويسندگان ديگر نيز از قحطي     ٤٨.شهرت يافت 

  ٤٩.آورد اوضاع جامعه را بر هم زده اسباب ناامني و شورش ياغيان را فراهم مي
  

  شناسي تاريخي مسلمانان در اسپانياي اسالمي  جامعه
 البتـه برخـي   ٥٠.هـا بودنـد   بيشتر ساكنان اندلس پيش از اسالم از اقوام جاللقه و گـوت          

رسـد     به نظر مي   ٥١.دهند  ان و سكونت آنها در اين جا خبر مي        منابع اسالمي از حمالت ترك    
اين كه در اخبار موجود، ساكنان اندلس را از نظـر جـسمي و شـكل ظـاهري شـبيه مـردم             

 ميـزان حـضور اقـوام       ٥٢.دانند، برگرفته از همين قـضيه باشـد         فرغانه، خوارزم و افريقيه مي    
 طبري و بالذري معتقدند كـساني  داري چون   متعدد در اندلس تا جايي است كه مورخان نام        

هـا در دسـت       از مردم اصفهان هم به اين شهر مهاجرت كرده و اداره امور شهر را تا مـدت                
سـازي فرزنـدان آدم در نگـاه مورخـان            بنـدي و پراكنـدگي شـجره        از زاويه تقسيم  . گرفتند

  ٥٣. داشتمسلمان كه همواره هبوط آدم آغازگر كتابشان است نبايد بيشتر از اين هم انتظار
ــا     ــوارد ب ــسياري از م ــژادي در ب ــتالط ن ــه اخ ــر دور داشــت ك ــد از نظ ــويي نباي از س

تواند متـأثر از       اين امر مي   ٥٤.اي گره خورده است     هاي افسانه   پردازي  ها و قصه    سرايي  داستان
با توجه به قـراين و شـواهد   . حوادث متعددي باشد كه ريشه در گذشته تاريخي اندلس دارد  

هـاي اجتمـاعي و       دد كه اين تسلسل زماني، بـه طـور حـتم دگرگـوني            گر  متعدد روشن مي  
سـاز پيچيـدگي فرهنگـي و نمـود           فرهنگي فراواني را در اين منطقه به وجود آورده و زمينه          

باورها و رفتارهاي متفاوتي در اندلس شده است و بر اين اسـاس فرهنـگ، تـاريخ، هنـر و                    
رسـد    به نظر مـي   . ز بيشتري يافته است   سياست در اندلس نسبت به ساير بالد اسالمي تماي        

هاي قوميتي خـالص، سـمعاني را مجبـور كـرده             اختالط نسبي و نژادي و عدم وجود ريشه       
هـا از ذكـر انـساب بـه معنـاي مـصطلح آن        است در بيان انساب و پيشينه قـومي اندلـسي         
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  ٥٥.خودداري نمايد و افراد را با بيان نسبت آنها به شهرها معرفي كند
هايي وجود دارد كه از سابقه حضور گسترده بربرهـا، اعـراب و               عددي، روايت در موارد مت  

هـا بـا سرگذشـت پيـامبران الهـي چـون حـضرت         دهد كه برخـي از ايـن      يهوديان خبر مي  
هـايي بودنـد كـه بـه شـبه            ترين گـروه     اعراب از مهم   ٥٦. ارتباط تنگاتنگي دارد   سليمان

 تأثيرگذار اين قـوم تـا جـايي اسـت كـه             حضور گسترده، پردوام و   . جزيره ايبري وارد شدند   
برخي بر اين باورند تركيب جمعيتي اين قسمت از اروپا در دوران قـرون وسـطا بـه شـدت                    

اعراب مسلمان، عالوه بر آن كه مدعي بودند حامالن پيام شريعت هستند به             . دگرگون شد 
م مختلـف بـه     جهت برخورداري از دامنه نفوذ در بالد مختلف و بهره گرفتن از تجارب اقوا             

اي در انتقال بسياري از دستاوردهاي قلمروي مركزي و شرقي اسـالمي              تدريج، نقش عمده  
  .به آن سوي مرزها ايفا كردند

اعراب مهاجر هم از اعراب شمالي و هم از قبايل جنوبي بودند و موالي نيز همـراه آنهـا              
ان و انصار بودند كـه      نخستين مهاجران از نيروهاي فتوح، مهاجر     . آمدند  به اين سرزمين مي   

 بني كهـالن، قبيلـه منـصور    ٥٧.شدند  محسوب مي ) اوس و خزرج  (بيشتر از دو قبيله جنوبي      
  ٥٨.آمد عامري از قبايل مهم عرب ساكن در اندلس به حساب مي

توان به كنده وبطون آن؛ يعنـي بنـي حمـاوح،      از ديگر قبايل عرب مهاجر به اندلس مي       
  ٥٩.ردبني ذوالنون و بنو افطس اشاره ك

هـاي    با استناد به روايت٦٠.بيشتر اعراب يماني در اوايل دولت عباسي وارد اندلس شدند 
 ايـن گـروه كـه بـه         ٦١.ها و وابستگان امويان هم به اندلس آمدند         تاريخي، برخي از خاندان   

شهرت داشتند در شهر قرطبه كه بيشترين محل سكونت اعراب و بهتـرين             » بني خالئف «
 اعراب شامي در جريان فتوح و حوادث داخلي به هـر            ٦٢.اكن گرديدند تمركزگاه آنان بود، س   

شـد و بـه طـور متمركـز اعـراب             گذاري مـي    شدند آن شهر به نام آنها نام        شهر كه وارد مي   
شـدند بـه عنـوان مثـال دمـشقيون در البيـره،               شهرهاي مختلف شام در آن جا ساكن مـي        

هـا در شـدونه و        ها در رين، فلـسطيني      ، اهالي قنسرين در جيان، اردني       حصينيان در اشبيليه  
  ٦٣.مصريان در تدمر مستقر شدند
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شـدند كـه در شـهرهاي         بندي مي   اعراب شامي به دو دسته اعراب بلدي و شامي دسته         
 اين گروه پس از برچيده شدن دستگاه خالفت امـوي           ٦٤.مختلفي چون شدونه ساكن شدند    

عراب به سرعت اقدام به تـشكيل       ا. شام به عنوان حاميان امويان در اندلس شهرت داشتند        
هـاي    دولت و تجهيز نيرو و تشكيالت نمودند و برخـي از آنهـا موفـق شـدند اميـر نـشين                    

ها علم حيات نيم جان مسلمانان را در          مستقلي را در شهرهاي مختلف پديد آورند و تا مدت         
دي از   آنهـا افـرا    ٦٦. بني حمود از ايـن گـروه هـستند         ٦٥.شبه جزيره ايبري بر افراشته دارند     

سادات علوي بودند كه پس از سقوط امويان اندلس در مناطق جنوبي شبه جزيـره ايبـري؛                 
 حـضور جـدي علويـان در عرصـه حيـات            ٦٧.يعني غماره، اميرنشين مستقلي ايجاد كردنـد      

  :نويسد سياسي و فرهنگي سرتاسر قلمرو اسالمي چنان است كه ابن ابي الحديد مي
رسـد همـان بنـي        ط هاشم كه به نظـر مـي       بني اميه در شام مانند اندلس توس      
  ٦٨.هاشم و اعقاب آنها باشد، از بين رفت

هـا چـون بربرهـا و         زمان با عصر طاليي تمدن اسالمي، غيـر عـرب           از اين گذشته، هم   
هاي علمـي و فرهنگـي    برداري  و ساير كساني كه اندلس را براي سكونت يا بهره  ٦٩ايرانيان

جـا   ديدند، به اين سـرزمين رو آوردنـد و از آن           ميو يا كسب موقعيت اجتماعي برتر مناسب        
، تحت حمايت آنها قـرار      ةشدند بنا بر رسم مواال       مجبور مي   كه غلبه فرهنگي با اعراب بود،     

شد در حفظ و افزايش موقعيـت آنهـا           اين امر عالوه بر آن كه سبب بقاي حيات مي         . گيرند
متي نفـوذ كـرده و نقـش        هـاي حكـو     اين گروه به سرعت در دسـتگاه      . نقش مؤثري داشت  

  .هاي سياسي و مذهبي ايفا كردند هاي اجتماعي و فرهنگي و جنبش اي در دگرگوني عمده
هاي نژادي در امور      تنوع نژادي چنان در اندلس شديد بود كه باعث ورود برخي از گروه            

هاي نژادي و اجتماعي در دورانـي از          سياسي، مداخله در عزل و نصب خلفا و ايجاد شورش         
هاي داخلي     از سويي ديگر به نسبت اختالف      ٧٠.يخ حكومت مسلمانان در اين ديار گرديد      تار

هـا، ميـزان نـاآرامي در شـهرهاي انـدلس             هاي قومي آنها در برابر عجـم        اعراب و عصبيت  
هــاي  يافــت و خلفــاي امــوي شــام و پــس از آن امويــان انــدلس و خانــدان افــزايش مــي
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د تدابير مختلفي را به كار گرفتنـد كـه برخـي از             گري كه در اين ناحيه امارت كردن        حكومت
  .افزود آنها براي همگان، مفيد بود و برخي ديگر بر وخامت اوضاع مي

نـشين   به عنوان نمونه در زمان خالفت عمر بـن عبـدالعزيز برخـي از شـهرهاي عـرب               
تخطيط گرديد و مطابق با تجربه پيشين مسلمانان در عراق هر شهر به پنج قسمت تقسيم                

به دستور خليفه اقداماتي در جهت عمران و ايجاد امنيـت در شـهر انجـام گرديـد كـه           . شد
هـاي متعـدد در       هاي مختلف، برپـايي مـصال       هايي براي گروه    ساخت ربض، تعبيه گورستان   

 و ساختن پل بـر روي رودخانـه قرطبـه از ايـن              ٧١شهرهاي مختلفي چون قرطبه، اُرجذُونه    
اي   ها در دوران بعد به گونـه        تكاملي ايجاد بناها و عمارت     فرآيند روبه رشد و      ٧٢.نمونه است 

ادامه يافت كه در قرن دوم هجري، شهرهاي مهمي چون قرطبه و اشـبيليه داراي مـسجد                 
  ٧٣.شد جامع بودند و نظام شهرنشيني در آنها رعايت مي

شمال آفريقا كـه    عالوه بر گروه عمده ساكن در اندلس پس از فتوح اسالمي، بربرهاي             
اسكان بربرها در   . كردند در اين سرزمين ساكن شدند       با اعراب در جريان فتوح همكاري مي      

مناطق فتح شده در مرحله نخست بـه سـبب تثبيـت مـسئله فتـوح و گـسترش مرزهـاي                     
قلمروي اسالمي بود اما به تدريج بربرها يكي از اركان جدي اسـتقرار حكومـت در جامعـه                  

برخي از مورخان مسلمان، حضور گسترده و پر تعداد بربرها در اندلس بـه              به نظر   . گرديدند
البتـه نبايـد از نظـر دور داشـت كـه نزديكـي              . خاطر اقدام كساني چون طارق بن زياد بود       

مرزهاي جغرافيايي اندلس و آفريقا و حضور جدي بربرها در سير رو به رشد فتوح اسـالمي                 
ي است كه سبب شده تا در جريان فتوح مـسلمانان    در شمال آفريقا و اندلس از عوامل مهم       

  ٧٤.در ايبري، تعداد نيروهاي عرب كمتر از بربرها باشد
بربرها برخالف اعراب و ديگر اقوام، تمايل چنداني بـه تـشكيل حكومـت و حـضور در                  

هاي حـاكم، يـدي       ها و همراهي با مخالفان دولت       نظام اداري نداشتند اما در برپايي شورش      
رسد علت اصلي برتري طلبي اعراب در اين منطقه اين است              به نظر مي   ٧٥.ندطوالني داشت 

هاي غير عربـي را فـراهم       كه تفاخر قومي و برتري نژادي، اسباب مخالفت بسياري از گروه          
شايد به همين سبب هم بود كه مهاجران بربر پس از اتمام دوره نخـست فتـوح و                  . آورد  مي
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دور دست ايبري اسكان يافتند و اغلـب در مراكـز           هاي اسالمي در شهرهاي       تشكيل امارت 
البته برخي از آنها نيز بـه عنـوان نيـروي نظـامي در              . كشاورزي يا كوهستاني ساكن شدند    

  .ها قرار گرفتند و يا در دفاع از مرزها به كار گماشته شدند خدمت حكومت
 در نقـاط    با استناد به نظر ابن حزم و ابن اثير نـام طوايـف بربـر و مكـان حـضور آنهـا                     

 بنـودليم و رجـال دينـي در         ٧٦ها در ارتفاعـات اشـبيليه،       غافقي: اند از   مختلف اندلس عبارت  
وزداجه، بنوالباس در منتانيه، زناته شامل بنومخزوم، بنوعرون در بريهه، امـراء ثغـور شـامل                
بنوهذيل در مديوز، بنوعبدوس در سرته، بنوغرلون در قيروان، بنوعيره در شاطبه، بنـوزرين              

 آل لخـم در اشـبيليه، صـنهاجه در    ٧٧ذوالنون و برخي ديگر از اقوام در مرزها، ر شهله، بني د
غرناطه، ذوالنون در طليطله، نجيبي در سرقسطه، مالري طرقوش و بلنـسيه و بنوطـاهر در                

  .مرسيه ساكن شدند
به عالوه، به جهت نزديكي حوزه جغرافيايي شمال آفريقا و انـدلس، بـه داليلـي چـون         

ها به     سياسي، تجاري، مذهبي، تبليغي، نظامي و دخالت در امور مختلف، مهاجرت           سفرهاي
جايي به قـرون      داد و در موارد متعددي، حجم وسيعي از اين جابه           صورت روز افزون رخ مي    

 منابع، بوميان اندلس را پس از جريان فتوح اسالمي بـه سـه              ٧٨.گشت  ميانه اسالمي باز مي   
  :كنند گروه تقسيم مي

ايـن گـروه، نـسل دوم مـسيحيان         . شـوند   ناميده مـي  » مسالم«هي كه با عنوان     گرو. 1
كردنـد و در برخـي از         اندلسي بودند كه به اسالم گرويده و گاه در امور سياسي فعاليت مـي             

  .شدند هاي اجتماعي وارد مي شورش
مند بودند    گروه دوم، مضرب يا مستعرب بودند كه به فرهنگ اسالمي و عربي عالقه            . 2

دار  گفتند و دوسـت    به زبان عربي سخن مي    . كردند  هاي عربي را براي خود انتخاب مي        امو ن 
  .نوع زندگي اعراب مسلمان بودند

گروه يهوديان كه ضمن حفظ آداب دينـي و عمـومي خـود بـا مـسلمانان درگيـري                   . 3
  ٧٩.خاصي نداشتند و در تاريخ حكومت اسالمي اخباري ازتشنجات آنها نقل نشده است

هـاي متعـدد و مـداومي         هاي مسلمان در اندلس، شورش      مشكالت عمده دولت  يكي از   
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شهر طليطله كه يكي از نقاط مهـم تالقـي          . داد  بود كه ميان مسيحيان و مسلمانان رخ مي       
ايـن  . هاي قومي و نژادي بـوده اسـت         اعراب و بوميان مسيحي بود، محل تنش و درگيري        

هاي داخلي حكام مـسيحي نـشين بـود؛          امر، جداي از تحريكات مرزي مسيحيان و دسيسه       
هاي فصلي بـا تحريـك    هاي سياسي و اجتماعي و به طور مشخص، شورش     چرا كه جنبش  

هـاي    شـد و در بـسياري از آنهـا گـروه            نشين شمال اسپانيا تـشديد مـي        هاي مسيحي   دولت
  .مختلف بوميان، اعراب و ساير مخالفان حكومت قرار داشتند

ها تالش فراوانـي      يان اندلس براي فروخوابانيدن شورش    حاكمان مسلمان و به ويژه امو     
چنان كه معروف است عبدالرحمن، نخـستين خليفـه امـوي انـدلس بـا اقتـدار                 . نمودند  مي

اي كوشيد تا برخـي       شعارهاي اسالمي را در جامعه اسپانيا مرسوم كرد و با ايجاد سپاه حرفه            
ود، كنترل نمايد و بـر اوضـاع        هايي را كه در شهرهاي مهم اندلس شدت گرفته ب           از شورش 

ساخت، سـبك   مسلط شود اما آن چه شرايط مسلمانان را در اين منطقه با بحران مواجه مي  
زندگي و مسائل جامعه شـناختي بـود كـه پـس از مهـاجرت و اسـكان در منـاطق جديـد،               

كردند و دچـار نقيـصه تعـصبات قـومي و             چنان بر گذشته قومي و تاريخي خود اتكا مي          هم
  . بودندنژادي

 همـواره پـا برجـا بـود و           چنان كه مشكالت اعراب جنوبي و شـمالي، يمـاني و نـزاري            
گراي اسالمي تشديد     هاي عرب   هاي آنها نه تنها دفع نشد، بلكه با عموم سياست دولت            نزاع

بن هشام اموي كه پـس از سـقوط امويـان           ية  به عنوان نمونه، عبدالرحمن بن معاو     . گرديد

بود با استفاده از اختالف اعراب در اين ناحيه بر اوضاع مسلط شد و بـا                شام به اندلس آمده     
وي در شعارهايش مدعي بود كه      . طرح شعارهاي عربي و قومي آنها را به جان هم انداخت          

خواهد روز مرج راهط ـ همان روز كه مروان حكـم بـر رقبـايش پيـروز شـد ـ را زنـده          مي
   ٨٠.كند

شد و شرايط دوام و بقاي حكومت آنها         انجام مي  همين موضوع در شام به دست امويان      
گيـري و رشـد فزاينـده         اين مسئله در اندلس، بستر مناسبي براي شـكل        . آورد  را فراهم مي  
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تـر بـه    هاي عمومي فراهم كرد و در نگاهي كالن هاي اجتماعي ـ سياسي و شورش  جنبش
بـه عنـوان   . يان گرديدهاي اسالمي و ناتواني در رويارويي با مسيح تدريج مايه ضعف دولت 

هاي قومي و سياسي احزاب مختلف اسـالمي و غيـر اسـالمي يكـي از                  نمونه حب و بغض   
ايـن  . و شكست مسلمانان در اين نبرد شد  )  م 714/ ه 114(داليل مهم ظهور جنگ پواتيه      

هـاي    گرفـت بارهـا زمينـه بحـران         گرايي امويان شام نشأت مـي       مسئله كه از سياست قبيله    
  .اعي را در اندلس گسترش دادسياسي و اجتم

ها و نزاريان به رهبري صميل بن حاتم و ابوالخطار بر             به نوشته ابن اثير، اختالف يماني     
هاي داخلي مهمي گرديد كه نتيجه آن توافـق نـه چنـدان               سر امارت اندلس باعث درگيري    

هـا    ريها و يـك سـال نـزا         پايدار اين دو گروه عربي بر اين مسئله بود كه يك سال يماني            
ها در حمايت امويان قرار داشتند و داراي نفوذ و            جا كه نزاري  اندلس را اداره كنند ولي از آن      

قدرت بيشتري در اندلس بودند، برنده اصلي نبردهاي قومي شدند و به شدت رقباي خود را                
  ٨١.قلع و قمع كردند

بـرد   يواضح است كه هر كس سوداي تسلط بر اين اوضاع را داشت به گروهي پنـاه مـ     
توجـه بـه ايـن      . كـرد   خوشي نداشته باشد و از آنها طلب ياري مي        كه از حاكمان پيشين دل    

 بن هشام اموي به اندلس،      يةبرداري از آن، اسباب ورود عبدالرحمن بن معاو         موضوع و بهره  

ها به وي، مقابله با رقبـا و در نهايـت امـارت وي را در ايـن منطقـه فـراهم                        گرايش يماني 
هاي تاريخي درباره سرنوشـت       ساسي اين است كه در تواريخ، منابع و گزارش         نكته ا  ٨٢.كرد

مردم در ارتباط با اعراب و ايستارهاي آنها و شرايط جديد پس از فتـوح سـخني جـدي بـه        
  .ميان نيامده است

گرايي، حركـت تعريـب       چه در بخش علوم آمد، موج عرب      رسد با توجه به آن      به نظر مي  
 به ادبيات، علوم ادبي، اسالمي و نقلي، تمركز بـر عـرب و شـبه          خلفاي اموي اندلس، توجه   

منـابع اسـالمي    . كرد  جزيره عربستان هرچه بيشتر موج عرب زدگي را در منطقه تشديد مي           
انـد و احـزاب كليـسا بـه عنـوان مخالفـان،               تحت تأثير شرايط، مخالفان را ترسـيم نكـرده        
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رزهاي شمالي و دولت روم از گفـتن        هاي لئون مسيحيان در آن سوي م        داران و دولت    زمين
شود حكم اول دستور داد تا در سپاه اموي از            اند اما مشاهده مي     برخي از مسائل امتناع كرده    

اين گروه به عنوان محافظ خليفـه و سـلطان و   . مزدوران فرانك، اسالو و بربر استفاده شود      
  ٨٣.شدند به منظور شركت در خدمات نظامي استفاده مي

هـاي رفتـار       مردمان اندلس كه برخي از نويسندگان، آن را جـزو مؤلفـه            ويژگي اخالقي 
آورند برخورداري از هوش، چابكي، خرد و روحيـه پـذيرش علـوم               تاريخي آنها به شمار مي    

شود كه اندلس مهد و مأمن بخش وسيعي           با استفاده از منابع مختلف مشخص مي       ٨٤.است
 ادبيـان تـاريخ تمـدن اسـالمي بـوده و در             از انديشوران، هنرمندان، دانشمندان، فقيهـان و      

. پردازي بـوده اسـت       منقول، هنر و ادب صاحب اسلوب و تئوري         هايي از علوم معقول،     شاخه
گـر و     هاي حكومـت    هاي اسالمي و خاندان     شود حيات تاريخي دولت     آن چنان كه گفته مي    

  ٨٥.صاحب نام اندلس اسالمي با دستاوردهاي تمدني آن پيوند خورده است
 اين امـر سـبب   ٨٦.شود اندلس به عنوان محل تفريح و تفرج در منابع اسالمي ياد مي  از  

گرديده تا اوصافي كه درباره مردمان اين ديار ثبت شـده اسـت بيـشتر از هـر چيـز يـادآور                      
به عنوان مثال، ابن خلدون وضـعيت مـردم در   . گذراني و رفاه طلبي ساكنان آن باشد   خوش

كند و بر اين باور است كه مردم اين ديار بـه              نعمت توصيف مي  اين اقليم را خوب و پرناز و        
ها و اعياد، در شيوه لباس، خوراك، پوشاك و ترسـيم             تقليد از شاهان خود در مراسم، جشن      

  ٨٧.تصاوير بر روي ديوارها و مواردي از اين قبيل سعي وافري دارند
دانـان،    جذب موسيقي هاي معروف اندلس به موسيقي و         عنايت ويژه خلفا، امرا و خاندان     

نوازندگان و خوانندگان دربار خالفت شرقي در گسترش اين نـوع مراسـم و رشـد محافـل                  
گذراني نقش داشت به طوري كه شهري چون غرناطه محل موسـيقي و خواننـدگي                 خوش
  ٨٨.بود

گردد كه اين رفـاه طلبـي در مـوارد          مي  با توجه به عوامل سقوط اندلس اسالمي روشن         
 با فرهنگ ديني اسالمي سازگاري نداشت و اسباب تعالي اخالقي را فراهم             بسياري نه تنها  

روي اقشار مختلف گسترش يافت و آنهـا   هاي انحراف و كج آورد، بلكه بر اثر آن، زمينه       نمي
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شايد توجه به اين مقوالت است      . هاي دشمنانشان منفعل ساخت     را در برابر حيله و سياست     
 ٨٩.كنـد   معرفي  » كثير الحروي و الفتنه   «لس را مردماني    شود ذهبي، اهالي اند     كه سبب مي  

هايي چون وابستگان، مـوالي و        هاي گروه   توان نقش و تأثير خرده فرهنگ       در اين ميان نمي   
دست پروردگان حاكمان و دربار و اقوام مختلفي را كه پيش از اين به انـدلس آمـده بودنـد            

  ٩٠.ناديده گرفت
شناسـي تـاريخي انـدلس         ديگر مظـاهر جامعـه     تساهل و تسامح فرهنگي و عقيدتي از      

گـون نـژادي مـردم و         رسد يكي از داليل اين امر، تركيـب نـاهم           به نظر مي  . اسالمي است 
 البته واضح اسـت كـه   ٩١.هاي مستمر و تدريجي اقوام مختلف به اين منطقه است           مهاجرت

طـه،  هـا در غرنا     هاي مـستقل محلـي كـه عمـده آن           نقش خلفاي اموي در اندلس و امارت      
 وجـود ايـن   ٩٢.تـأثير نبـوده اسـت    قرطبه و شهرهاي مرزي قد برافراشتند، در اين زمينه بي 

هـايي   روحيه در دوراني از حيات تاريخي اين سرزمين مفيد بود ولي آن هنگام كه دگرگوني    
جدي در فرهنگ، سياست و اقتصاد رخ داد و حاكمان و نظام سياسي و اداري از اداره امـور                   

لمروي تحت نفوذ خود ناتوان ماندند، روباه صفتان در جامعه ظاهر شدند و             داخلي و مرزي ق   
دار  توانـست طاليـه   براي حذف حضور مسلمانان و آثار و عناصر اسالمي از اندلس ـ كه مي 

گسترش مرزهاي قلمروي اسالمي تا قلب اروپا باشد ـ نهايت تالش و توانايي خـود را بـه    
  .كار گرفتند

  
  نتيجه
ي جغرافيايي، تاريخي و فرهنگي اندلس به ويژه پـس از فتـوح اسـالمي،               ياب  موقعيت. 1

. هاي مختلف جامعه، به خصوص نويسندگان مسلمان بـوده اسـت            همواره مورد توجه گروه   
آيد اين است كه ساكنان اين خطه از رفتارهاي اجتمـاعي             در اين ميان آن چه به دست مي       

هـاي     در تاريخ اجتماعي انـدلس و سـرزمين        و فرهنگي متفاوتي برخوردار بودند كه اين امر       
كنـد كـه      اين مهم، روشن مـي    . پيرامون آن چون اروپاي قرون وسطا تأثير فراواني گذاشت        

اسپانياي اسالمي سهم به سزايي در تحوالت تاريخ اجتماعي و فرهنگـي تمـدن اسـالمي                
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سلمانان كـه  هاي جامعه شناختي مبتني بر تجربه تاريخي م         داشته است و بسياري از تحليل     
در تحقيقات مستشرقان آمده برگرفته از مطالعات وسيعي است كه اين گروه در مورد حيات               

  .اند تاريخي اسپانياي اسالمي داشته
شهرهاي اندلس از ابعاد مختلف طبيعـي، تـاريخي، اقتـصادي، فرهنگـي و سياسـي                . 2

ايـن موضـوع   . سـت اسباب اعجاب و شگفتي فراوان نويسندگان و سياحان را فراهم آورده ا 
درباره شهرهايي كه در ايام حضور سياسي و فرهنگي مسلمانان در انـدلس سـاخته شـدند                 

شايد بتوان گفت كه اين دستاوردهاي تمدني كـه از عناصـر برجـسته              . شود  بيشتر ديده مي  
رود سهم به سـزايي در تـاريخ تحـوالت اجتمـاعي              فرهنگي اسپانياي اسالمي به شمار مي     

بر اين اساس بـه    .  فرهنگي مسلمانان با اقوام و مذاهب ديگر داشته است         اندلس و تعامالت  
هاي مسلمان از اين سرزمين برداشته شـد امـا در جهـت               تدريج، سايه قدرت سياسي دولت    

ديگر، عناصر و تشكيالت فرهنگي مسلمانان موقعيت بهتري در ميان جوامع اروپـايي پيـدا            
گيـر    هاي چـشم    ون وسطا بدون توجه به پيشرفت     توان گفت كه اروپاي قر      بنابراين مي . كرد

  .تمدن اسالمي قادر به بازخواني حيات گذشته خود نبود
گـر آن اسـت       شناسي اجتماعي ساكنان اسپانياي اسالمي، بيان       مسائل حاكم بر روان   . 3

هاي متعدد سياسي، مـذهبي و فرهنگـي موجـود در ايـن         كه تنوع قومي و نژادي و گرايش      
هـاي پردامنـه      هاي اجتماعي و شـورش      ي را براي رشد و تقويت جنبش      منطقه، بستر مناسب  

چه بيشتر از همه، اندلس را دچار تحول اساسي كرد، فتـوح              در اين ميان، آن   . كرد  فراهم مي 
اسالمي و اسكان مسلمانان به ويژه اعراب در اين منطقه بـود كـه پيامـدهاي فرهنگـي و                   

  . تاريخي فراواني را به دنبال داشت
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  هانوشتپي
                                           

پژوهشكده حوزه  :  ترجمه محمد سپهري، قم    دولت امويان در اندلس،   ي،  ع عبدالمجيد نعن  .1
؛ 1984 تـا  بي : تحقيق ابراهيم آبياري، بيروت    تاريخ علماء اندلس،  ، ابن فرضي،    1380و دانشگاه،   

 تـاريخ العـرب و البربـر و مـن           ديـوان المبتـدأ و الخبـر فـي        عبدالرحمن بن محمد ابن خلدون،      
: بيـروت نيـة   ط الثـا  ،  ة تحقيق خليـل شـحاد     ،)تاريخ ابن خلدون  (عاصرهم من ذوي الشأن األكبر      

؛ محمـد   1919نا،    بي: طة غرنا نهاية االرب في فنون االدب،     م؛ نويري،    1988/  ه 1408دارالفكر،  
: ، بيـروت  الثانيـة اهيم، ط    تحقيق محمد أبوالفـضل ابـر      تاريخ األمم و الملوك،   بن جرير الطبري،    

 .1959نا،  بي: ة قاهرفجر االندلس، م؛ حسين مونس، 1967/  ه1387دارالتراث، 
 مكتبـة  :ة القـاهر  الطبعة الثالثة،   األقاليم، ةأحسن التقاسيم في معرف    أبوعبداهللا محمد مقدسي،     .2

 .347 ـ 346، ص 1 م، ج 1991/  ه 1411 مدبولي،
، ص 1، ج 1995دارصـادر،  : ، بيـروت نية ط الثا معجم البلدان،  ياقوت بن عبداهللا الحموي،      .3
 .264 ـ 262
 .419، ص 3 ج پيشين، ابن خلدون، .4
 .42 ص پيشين، مقدسي، .5
 .پيشين الحموي، .6
 .95 ـ 82 ص پيشين، مقدسي، .7
 .327 ـ 310 ص همان، .8
جا را شـهر آرمـاني     اينبحار االنوار، 55 تا 51 مجلدات به عنوان مثال، عالمه مجلسي در    .9

، 51، ج 1983، ءنشر الوفـا : ، لبناننية ط الثابحاراالنوار،محمدباقر مجلسي،   . كند  شيعه معرفي مي  
؛ اين مقوله از سوي كساني، چون 230، ص 55؛ ج  347، ص   54؛ ج   163، ص   52؛ ج   164ص  
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يـده   رد شده است ولـي برخـي نيـز عق          جزيره خضراء افسانه يا واقعيت    مرتضي عاملي در كتاب     

برخي نيز معتقدند اين جزيره همان مثلـث        . دارند كه اين جزيره محل تجمع فرزندان امام است        
ابن خلـدون،   . كند  هاي زيادي از نام اندلس و ساكنانش نقل مي          ابن خلدون داستان  . برمودا است 

 .277، ص 1 ج پيشين،
 .83 ـ 82 ص پيشين، مقدسي، .10
 .601، ص 2تا، ج   بيمكتبة الثقافة الدينية،:  بور سعيدالبدء و التاريخ، مقدسي، .11
   تـصحيح عبـداهللا اسـماعيل   التنبيـه و اإلشـراف،     أبوالحسن علي بن حـسين مـسعودي،         .12

 .286 ـ 285تا، ص  دارالصاوي، بي: ةالصاوي، القاهر
 .310 ص احسن التقاسيم، پيشين، مقدسي، .13
 تحقيق اسعد داغر،    الجوهر،مروج الذهب و معادن      ابوالحسن علي بن الحسين مسعودي،       .14

؛ براي مسئله فتوح اسالمي در مغرب و 183 ـ  182، ص 1، ج 1409، الهجرةدار : چاپ دوم، قم
آستان قـدس رضـوي،     : شيخي، مشهد   حميدرضا سپيده دم اندلس،  حسين مونس،   : ك. اندلس ر 

1373. 
 .317 ـ 316 ص پيشين، مقدسي، .15
 .266 ـ 264 ص پيشين، الحموي، .16
. شـد   شهر داراي بارو و فاقد درخت و باغ بود و مركز غالت اندلس محسوب مـي                اين   .17
. شـد   زارهاي آن با روش ديمي آبيـاري مـي          سارهاي زيادي در آن جريان داشت و كشت         چشمه

 زير نظر كاظم موسوي بجنـوردي،       ،10 ذيل واژه اندلس، ج      دائرة المعارف اسالمي،  : قاسم طوير 
 .1380 بزرگ اسالمي، المعارف ةانتشارات مركز دائر

كـرد و مـواد       اب بـود، آب انـدلس را تـأمين مـي          ي جيان داراي دوازده چشمه و سه آس       .18
ايـن شـهر بـه تعبيـر     . شـد  خوراكي و خوار و بار الزم براي قرطبه در اين شـهر نگهـداري مـي      

هـايش سـنگي و آب و هـوايش معتـدل             سـاختمان . دانان مسلمان، بهشت اندلس است      جغرافي
كردند و رفت     هر جامع ديگر شهرها بود، دژي داشت و بازاريون در آن تجارت مي            اين ش . است
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 .)همان( و آمد داشتند

نشين اندلس قبل از فتوح اسالمي بوده است و پس از آن به عنـوان                  غرناطه مقر سلطان   .19
 جآخرين جايي بود كـه از دسـت مـسلمانان خـار           . شهري مهم در تاريخ اسالمي شهرت يافت      

نگ بـااليي داشـت و مركـز مهـم علمـي و فرهنگـي ـ هنـري اسـالمي محـسوب           فره. گرديد
ان التين و تجمع دانشمندان داشـت       شهر غرناطه نقش مهمي در نهضت ترجمه به زب        . گرديد  مي

  .)همان(
 اين شهر به نام خوره و ناحيه هم ناميده شده است و نسبت به ساير شـهرها دورتـر و                     .20

داشت كه همواره محل تـنش ميـان مـسلمانان و مـسيحيان     در مرزهاي اسالمي ـ مسيحي قرار  
اين شهر قبل از فتوح اسـالمي، پايتخـت         ). 356 ص   پيشين،مقدسي،  (رفت    فرانسه به شمار مي   
:  بيـروت  الكامل في التاريخ،  عزالدين أبو الحسن علي بن ابي الكرم ابن اثير،          (اندلس بوده است    

 ).162 ص ،13 م، ج 1965/  ه1385دارصادر ـ دار بيروت، 

ابوالحـسن  ( طليطله به عنوان پايتخت سياسي حكام اندلس قبل از فتـوح اسـالمي بـود                .21
نهرهاي فراوانـي در    ). 228، ص   1988 الهالل،   مكتبةدار و   :  بيروت فتوح البلدان، احمد بالذري،   

بـه  . آن جريان داشت و بعد از فتوح همواره براي دولت اموي دردسرهاي فراواني را ايجاد كرد               
مين جهت از اين زمان، استحكامات شهر افزايش يافت و بناهاي آن تغيير ساختاري جدي به                ه

طليطلـه بارهـا   ). 184 ـ  180 ص پيشين،مسعودي، . (هاي متفاوتي يافت خود گرفت و كاربري
اين ). 83 ـ  82، 336 ـ  334 ص پيشين،مقدسي، (كرد  در مقابل امويان و مأمورانش شورش مي

. ي چهـره شـهر در ادوار مختلـف حـضور مـسلمانان در انـدلس گرديـد                 امر سبب تغييـر جـد     
 ).184 ص پيشين،مسعودي، (

از سـه بخـش     .  قرطبه در بيابان خـشكي قـرار گرفتـه و كـوهي بـر آن مـشرف اسـت                   .22
ترين شهر اندلس است  ترين و باثبات مهم. شهرستان؛ يعني مركز، حومه و ربض برخوردار است   

اهميـت ايـن شـهر بـه     . كردنـد   مركزي اداري ـ سياسي استفاده مي كه مسلمانان از آن به عنوان
به به نام مركز اندلس معـروف اسـت         قرط. اند  تر از بغداد دانسته     حدي است كه برخي آن را مهم      
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پايتخــت مغــرب و انــدلس ناميــده اســت ابــن خلــدون آن را ). 183 ص پيــشين،مــسعودي، (
 ترجمـه محمـد پـروين گنابـادي، چـاپ           ،مقدمه و تاريخ ابن خلدون    عبدالرحمن ابن خلدون،    (

هـايش در     مقر سلطان و كـاخ    ). 34، ص   1، ج   1375انتشارات علمي و فرهنگي،     : هشتم، تهران 
هـا از سـفال    بام خانه: نويسد  مقدسي مي.ها و بازرهاست   و پس از آن ديوان    . اين شهر قرار دارد   

 مسجد يها شويي دست. است و مسجد جامع آن از سنگ ساخته شده و ديوارش از رخام است        
جديـد، عطـاران،    : انـد از    قرطبه پنج دروازه دارد كه عبارت     . نيز در اطراف و پشت آن قرار دارد       

تـرين شاخـصه آن دادوري،        قرطبه شهري خوش آب و هوا است و مهم        . قنطره، يهودي و عامر   
نـش  دا). 336 ـ  332 ص پيشين،مقدسي، (سياست مداري، نعمت فراوان و ديانت استوار است 

هاي ساكنان قرطبه است  بسيار، قوت فراوان، بازرگاني سودآور و آمادگي نظامي از ديگر ويژگي   
  در زمان ابن خلدون قرطبه در اوج تمدن، عمران و ترقي بوده و بازار دانـش               ). 336 ص   همان،(

ن، ابن خلدو (اي ديرينه برخوردار است       قرطبه در دانش و هنر از سابقه      . آن هنوز برپا بوده است    
 ).349 ص پيشين،

 تحقيق محمد عبدالقادر عطـا و       المنتظم في تاريخ األمم و الملوك،      ابوالفرج ابن جوزي،     .23
 .92، ص 18، ج 1412، العلميةدار الكتب : مصطفي عبدالقادر عطا، بيروت

كند كه تعداد دانش، دانشوران، بازرگانان و سـياحان در انـدلس بـسيار                 مقدسي نقل مي   .24
 ).341 ـ 328 ص پيشين،مقدسي، (است 

 .721، ص 3 ج ديوان المبتدا و الخبر، پيشين، ابن خلدون، .25
 .163 ـ 162، ص 1 ج همان، .26
 .618، ص 2 ج همان، .27
 .343 ص پيشين، مقدسي، .28
 .799 ـ 798، ص 1 ج پيشين، ابن خلدون، .29
رات كيهـان،  انتـشا : جـا   ترجمه عبدالحميد آيتـي، بـي  دولتهاي اسالمي در اندلس، عنان،   .30
 .467، ص 1366
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 .344 ص پيشين، مقدسي، .31
تا،   دارالجيل، بي :  بيروت نيل االوطار من االحديث سيد االخبار،      محمد بن علي شوكاني،      .32

 .423 ، 122، ص 12؛ ج 198، ص 4ج 
 .343 ص پيشين، مقدسي، .33
 تـصحيح   تـاريخ فـتح انـدلس،     ابوبكر محمد بن عمر ابن قوطيه،       : ك.  به عنوان نمونه ر    .34

، ص  1378آستان قـدس رضـوي،      : ابراهيم آبياري، ترجمه حميدرضا شيخي، چاپ دوم، مشهد       
111. 

 .356 ص پيشين، مقدسي، .35
 .پيشين المعارف اسالمي، دائرة .36
 .پيشين مقدسي، .37
 .343، ص 1 ج همان، .38
 .336 ـ 334، ص 1 ج همان، .39
 .162 ص پيشين، ابن خلدون، .40
 .707، ص 2 ج  پيشينمقدمه، ابن خلدون، .41
 .797 ـ 796، ص 2 ج ديوان المبتدا و الخبر، پيشين، ابن خلدون، .42
 .829 ـ 797 ص مقدمه، پيشين، ابن خلدون، .43
 .344 پيشين مقدسي، .44
 .485 ـ 484، ص 1ج  ديوان المبتدا و الخبر، پيشين، ابن خلدون، .45
 .798 ص همان، .46
 .618، ص 2 ج همان، .47
تـاريخ  ( تـاريخ االسـالم و وفيـات المـشاهير و األعـالم           حمـد الـذهبي،      شمس الدين م   .48
 1993/  ه 1413دارالكتاب العربي،   :  بيروت الثانية،، تحقيق عمر عبد السالم تدمري، ط        )اإلسالم

 .25، ص 28ج  م،
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 .102 ص پيشين، ابن قوطيه، .49
 .419، ص 3 ج پيشين، ابن خلدون، .50
 .597، ص 2 ج پيشين، مقدسي، .51
 .149، ص 1 ج همان، .52
 .468، ص 6 ج پيشين،  الطبري،؛230 ص پيشين، بالذري، .53
افريقيه از نام افريقيس است كه كيخسرو توانست تا         : نويسد   مي اخبارالطوال دينوري در    .54

حتي در اين كتـاب آمـده كـه حـضرت     . طنجه و اندلس بيايد و شهرهايي در آن به وجود آورد        
ابوحنيفـه  (طنجـه و افريقيـه جنگيـد    مـردم مغـرب زمـين، انـدلس،     سليمان به اين جا آمد و با       

منـشورات  :  تحقيق عبدالمنعم عامر مراجعـه جمـال الـدين شـيال، قـم             األخبار الطوال، دينوري،  
 در تواريخ عمومي نقل شده است كه اعقاب كنعان بـن حـام بـن    .39 ـ  38، ص 1368الرضي، 

شـهري از  . كش اندلس را به اسارت گرفـت حضرت سليمان، شاه سر. نوح نيز به اين جا آمدند   
مس ساخت كه به روايت ابن قوطيه در طي فتوح اسالمي، طارق بن زياد برخي از ايـن غنـايم                    

؛ 38 ص   پيشين،ابن قوطيه،   (هاي پنهان در آن جا را با خود به شام آورد              اعم از تخت و گنجينه    
 پيشين،مجلسي،  (ا آورده است     اين داستان ر   بحار، عالمه مجلسي در     .)47 ص   پيشين،دينوري،  

دينوري، اخبار ديگري از اين شهر مسي كه طول و عـرض جغرافيـاي آن را                ). 164، ص   51ج  
ابن اثيـر هـم دربـاره تاريخچـه و وجـه            ). 59 ص   پيشين،دينوري،  (كند آورده است      ترسيم مي 

نه شـباهت   كند كه بيـشتر بـه افـسا         ي را نقل مي   يها  گذاري آن، گزارش    تسميه اندلس و علت نام    
 ).پيشينابن اثير، (دارد تا واقعيت تاريخي 

 تحقيق عبدالرحمن بن يحيي المعلمي اليمـاني،  األنساب، عبدالكريم بن محمد سمعاني،      .55
 .365، ص 1 م، ج 1962/  ه1382، دائرة المعارف العثمانيةمجلس : حيدرآباد
 .624، 612، ص 2 ج پيشين، مقدسي، .56
 .343، ص 1 جدا و الخبر، پيشين،ديوان المبت ابن خلدون، .57
 .300 ص همان، .58
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 .325 ص همان، .59
 .286 ـ 285 ص التنبيه و االشراف، پيشين، مسعودي، .60
 .537، ص 1 ج پيشين، ابن اثير، .61
 .185، ص 1 ج پيشين، مروج الذهب، مسعودي، .62
 .172، ص 3 ج پيشين، ابن خلدون، .63
 .49 ص پيشين، ابن قوطيه، .64
انتشارات اميركبيـر،   :  ترجمه علي جواهر كالم، تهران     تاريخ تمدن اسالم،  دان،   جرجي زي  .65
 .844 ـ 843، ص 1382
 .22 ص پيشين، ابن خلدون، .66
 .54 ص همان، .67
داراحيـاء  : جـا    تصحيح محمد ابوالفضل ابراهيم، بي     شرح النهج البالغه،   ابن ابي الحديد،     .68

 .287، ص 15 ج ؛130، ص 7، ج 1378الكتب العربيه، 
سـمعاني،  . بسياري از سـاكنان انـدلس از عـراق و خراسـان بودنـد             : نويسد   سمعاني مي  .69
 .پيشين
كند كه روزي صميل از اعراب متعصب شـامي بـر معلـم                ابن قوطيه در روايتي نقل مي      .70

صميل خطاب بـه    . كرد   سوره آل عمران را بر كودكان قرائت مي        140گذشت و او آيه       اطفال مي 
كرد كه بـين النـاس درسـت          يه با عبارت بين العرب آمده است و معلم انكار مي          آخر آ : او گفت 
بيـنم بردگـان      به خدا سـوگند كـه مـي       «صميل در نهايت پاسخ معلم را اين چنين داد كه           . است

ابـن قوطيـه،    » د شـد  نـ با ما شـريك خواه    ] حكومت[سروپا در اين امر       فرومايگان و مردمان بي   
 .62 ص پيشين،
 .47 ص همان، .71
 .38 ص همان، .72
 .83، 81 ، 64 ص همان، .73
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 .166، ص 13 ج پيشين، ابن اثير، .74
 .179، 161 ص پيشين،؛ ابن خلدون، 53، 40 ـ 39 ص پيشين، ابن قوطيه، .75
 .39 ص پيشين، ابن قوطيه، .76
 499، ص   1403،  العلميةدارالكتب  :  بيروت لجنة علما،  جمهرة االنساب العرب،   ابن حزم،    .77

 .500ـ 
 .435 ـ 390، ص 2؛ ج 62 ـ 23، ص 1 ج پيشين، مقدسي، .78
 .93 ـ 89 ص پيشين، ابن قوطيه، .79
 .49 ص همان، .80
 .47 ـ 39 ص پيشين، ابن قوطيه، .81
 .172 ص پيشين،؛ ابن خلدون، 297، ص 14؛ ج 126، ص 15 ج پيشين، ابن اثير، .82
 .430 ص پيشين، عنان، .83
 .163 ـ 162، ص 1 ج پيشين، ابن خلدون، .84
 .843 ـ 842، ص 2 ج مقدمه، پيشين،ابن خلدون، .85
؛ جرجي  1015، ص   2، ج   1400صنعاء، غمضان،   :  بيروت شرح االزهار،  احمد مرتضي،    .86
 .985 ـ 984 ص پيشين،زيدان، 
 .282 ص ديوان المبتدا و الخبر، پيشين، ابن خلدون، .87
 .85، 80 ـ 78 ص پيشين، ابن قوطيه، .88
 .257، ص 28 ج پيشين، سالم،تاريخ اال الذهبي، .89
 .298ـ 297، 284، ص 2 ج پيشين، ابن خلدون، .90
 .295، ص 1 ج همان، .91
 .751، ص 2 ج همان، .92


