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  بنی عباد در اندلس از آغاز تا سقوط امارت 

  

٨١

   

  امارت بنی عباد در اندلس از آغاز تا سقوط

  1دکتر ستار عودي

  2منیرالسادات موسوي

  

  چکیده

دلس بـه سراشـیب سـقوط     انـ  - آخرین امیر مقتـدر امویـان      -در پی مرگ حکم المستنصر      

ي اموي هشام المؤید، آثار فروپاشی خالفت امویان آشکار  افتاد؛ تا در عصر آخرین خلیفه

دولتی که در غرب جهان همپاي خالفت شرقی عباسیان اعتبـار و قـدرت داشـت، بـه                  . شد

کردند، علـم  ناگاه فرو ریخت، و فرمانروایانی که زیر لواي امویان در اندلس حکومت می            

ملوك الطوایفی بودند که هر کـدام تحـت نفـوذ و قـدرت قبیلـه و یـا         . قالل برافراشتند است

هـا   یکـی از ایـن خانـدان      . خاندانی از اعراب و یا بربرهاي غـرب و جنـوب انـدلس بودنـد              

تنها نتوانـست   عباد بود که توانست امارتی قدرتمند به وجود آورد؛ اما این امارت نیز نه             بنی

اي در از هـم        حفظ کند، بلکه طبق شواهد تاریخی، نقش عمـده         عظمت خالفت امویان را   

  .ي اتحاد اسالمی در اندلس داشت گسیختن رشته

الطوایـف، مـسلمانان، مـسیحیان، قـشتاله، مرابطـون،          انـدلس، ملـوك   : واژ گان کلیدي  

  عباد، بربر بنی

                                                
.رانیا،تهراناسالم،جهانيدانشنامهخ،یتارگروه.1

،يشهرر،یاسالمآزاددانشگاه،)ره(ینیخمامامیادگارواحد،یاسالممللتمدنوخیتارگروه.2

.com.yahoo@mousavimsadat               

26/9/93: پذیرش                  19/6/93: دریافت

   مسکویهيفصلنامه

  1392 بهار 24ي شماره8سال 
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  مقدمه

 تاریخ جهان اسـت و      ترین و تأثیرگذارترین مقوله در    از آنجا که تاریخ اسالم یکی از مهم       

هـاي  بخش مهمی از تاریخ تمدن بشري را در قرون وسطی تحت تأثیر فتوحـات و آمـوزه                

اسـت، در ایـن   خود قرار داده، و سهم عظیمی در تعیین مرزهاي غرب و شرق جهان داشته       

هاي غربـی     مقال به بخشی از مرزها و حدود تاریخی و جغرافیایی جهان اسالم در سرزمین             

  و به طور اخص دوران پـس از فروپاشـی امپراتـوري عظـیم اسـالمی امویـان              شدهپرداخته

زیرا . ي غرب و اسپانیا و علل فروریزي آن مورد بررسی قرار گرفته است            اندلس در منطقه  

 اموي - شرعی و قانونی-ضعف و ناتوانی آخرین خلیفه. این فروپاشی، علل مختلفی داشت

می در این منطقه از جهان عـاملی مهـم بـود؛ و از              در حفظ اتحاد و انسجام امپراتوري اسال      

هایی کوچک که بر سر خوان از هم گسسته امویان انـدلس   گیري دولتسوي دیگر شکل 

ایـن  . نشستند، خود به تدریج عاملی شدند براي زوال کامل قدرت اسالم در غـرب جهـان          

ملـوك  هاي کوچک در تاریخ اسالم ملـوك الطوایـف نـام گرفتنـد؛ یکـی از ایـن                   دولت

  . عباد شهرت داشتندعباد بودند که به بنیبنطوایف، خاندان قاضی

در این مقاله در پی پاسخ به این پرسش اساسـی خـواهیم بـود کـه چـرا دولـت مقتـدر                       

-پردازیم که، آیا ملـوك    امویان سقوط کرد و در پرسش دیگر به بررسی این موضوع می           

ي حکـومتی خـود       اي را در عقبـه    بیلهاي از قدرت و حمایت ق     الطوایف که هر کدام داعیه    

داشتند، در این فروپاشی سهیم شدند؟ اگر فرض را بر عدم توانایی ملوك مسلمان و عدم                

دادن سـرزمین آنـان بـه سراشـیب سـقوط          ها در حفظ موقعیت مسلمانان و سوق        انسجام آن 

اید در بـین  اند؟ پاسخ به این پرسش را ببدانیم، کدام یک از حکام پیشگام این حادثه بوده       

هاي مقتدري جستجو کرد کـه بیـشترین موقعیـت سیاسـی و اجتمـاعی را در دوران                    دولت

آمـد، بـه نظـر      با بررسی اجمـالیی کـه در مباحـث آینـده خواهـد            . ملوك الطوایف داشتند  

عباد به عنوان مقتدرترین این ملوك سهم عظیمی در فروپاشی دولـت            رسد خاندان بنی    می

 پیش از آن که بحث در باب علل بروز و ظهـور و سـپس سـقوط    .اسالم در اندلس داشتند   
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این خاندان و ارتباط آن با سقوط اندلس اسالمی آغاز شـود، مختـصري از تـاریخ و فـتح                    

  .اندلس بررسی خواهد شد

تاریخ و موقعیت جغرافیایی اندلس .١

ــدلس  ــپانیا) (Andalucia(ان ــه). اس ــدلس ناحی ــپانیا،   آن ــشور اس ــوب ک اي اســت در جن

ــهرودخ ــر  ان ــال  آن را مــشروب مــی) Guadalquivir(ي وادي الکبی ســازد و رشــته جب

در آن واقـع  ) Sierra Nevada) (شیلر(و سیرانوادا ) Sierra Morena(سیرامورنا 

] فاتحـان [ناحیـه اي اسـت بـسیار حاصـلخیز کـه            . است و به هشت والیت تقسیم می شـود        

یاد، غالم موسی بـن نـصیر، ایـن     هجري قمري، به سرداري طارق بن ز       92مسلمان در سال    

ناحیه را به تصرف درآوردند و سپس بر تمام اسپانیا تسلط یافتنـد و چـون سـپاهیان اسـالم                   

ابتدا وارد ناحیه مزبور شدند، مورخان و نویسندگان اسالمی همه کـشور اسـپانیا را انـدلس     

  ).  184/5 :1371معین، (نامیدند 

وس اطلس و دریاي مدیترانه و خلـیج بیـسکاري واقـع    ي ایبري واقع در اقیان        شبه جزیره 

ي ایبري، رومیـان تـا قـرن پـنجم مـیالدي بـر        قبل از حضور مسلمانان در شبه جزیره.است

اندلس حاکم بودند؛ لکن پس از زوال قدرت روم غربی، طوایف ویزیگوت و وانـدال بـه      

ند؛ به این ترتیب،  ي ایبري شدند و رومیان را اخراج کرد         صورت مهاجم داخل شبه جزیره    

ها و بربرها بودند کـه تحـت حکومـت            ها، واندال   هنگام فتوح مسلمانان، ساکنان آن گوت     

در زمـان  . زبـان آنـان التینـی بـود و دیـن مـسیحی داشـتند       . شدند  ها اداره می    اشرافی کنت 

اي که افریقـا و       خالفت ولیدبن عبدالملک، سپاه اسالم به فرماندهی طارق بن زیاد از تنگه           

الطارق ي جبل   کرد، وارد سرزمین اسپانیا شدند، که پس از آن تنگه           روپا را از هم جدا می     ا

  ).45-46 :1386شکیب ارسالن، (نامیده شد 

ي ایبري، اعـراب قلمـرو خـود را در ایـن جزیـره،            پس از ورود مسلمانان به شبه جزیره     

ایـن نـام از   .  اسـت  )Vandalicia(ایـن کلمـه تحریـف شـده واندالـسیا           . اندلس نامیدنـد  

  ).16/2 :1371وات، (است اند، گرفته شده هاي مهاجم بوده ساکنان قدیم آن که واندال
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ي ایبري هنگام فـتح   مسلمانان لفظ اندلس را هم بر شبه جزیره      : نویسد       حسین مونس می  

انـدلس بـر تمـام      : شـود   گفته می . کردند  آن، و هم بر بخشی از پادشاهی غرناطه اطالق می         

اسـت؛ زیـرا مـسلمانان در       ي ایبري، یعنی اسپانیا و پرتغال فعلی، اطالق می شده           ه جزیره شب

 هجري قمري، به سرداري طارق بن زیاد، آندلس را به تصرف درآوردند، سـپس               92سال  

ي   جاست که بر تمام شبه جزیـره        ي ایبري تسلط یافتند و از این        بر قسمت اعظم شبه جزیره    

  ).221: 1375مونس،  (گفتند می، اندلس )Iberia(ایبریا 

ي ایبـري    کیلومتر مربع در جنوب شبه جزیـره 87570     اندلس اسالمی با مساحتی حدود      

ــا     ــت کاتالونی ــه ایال ــرار دارد و از شــمال ب ــه ق ــاي مدیتران ــار دری ــدیم(در کن ــه ق ، )قطلونی

)Catalogne(       دریـاي  ي جبل الطارق، از مشرق به     ، از جنوب به دریاي مدیترانه و تنگه

هـاي  کـوه . و پرتغـال محـدود اسـت      ) Galieie) (گالیـسی (مدیترانه و از مغرب به قشتاله       

شده و رود وادي الکبیر  غربی، در این منطقه کشیده-و سیرامورنا با جهت شرقیسیرانوادا

آب و هواي اندلس اسالمی گرم و قـسمتی از آن حاصـلخیز و       . در این منطقه جاري است    

پرورش گاو و اسـب در ایـن منطقـه معمـول، و           . وه و زیتون است   محصوالتش غالت و می   

قرچـانلو،  (اسـت  منابع معدنی آن مس، آهن، روي و سرب، و از قدیم مورد اسـتفاده بـوده     

1380 : 454/2.(  

نویـسان اسـالم، انـدلس را    جغرافی: نویسد ي جغرافیاي اندلس می      جرجی زیدان درباره  

رند زیـرا در موقـع فـتح انـدلس، آن کـشور تـابع دیـار         دا  نیز جزو بالد مغرب محسوب می     

به هر حال، اندلس یا اسپانی کشور بزرگی است که پایتخت آن قرطبـه              . مغرب بوده است  

ان : از شهرهاي مهم آن   . باشداست و حدود آن نیز مشهور می       یــه       . جطلیطلـه، اسـتجه و ری

  ).250: 1389زیدان، (اشد بالطارق میاست، و از بنادر مهم آن شنترین، مالقه و جبل

ها و بربرها بودند که از          ساکنان اندلس پس از فتوحات اسالمی، بجز مردم بومی، عرب         

بومیان بیشتر مسیحی بودند که دین خـویش را وانمـی           . جا رفته بودند    شرق و افریقیه به آن    

ند؛ اما به   گفتند که به دین خویش بود       گروهی از ایشان را مسیحیان مستعرب می      . گذاشتند
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یهودیان نیز ساکنان ایـن سـرزمین بودنـد کـه در دربـار        . زبان و رسوم عرب رغبت داشتند     

یکی از مردان با نفوذ در دربار امویان حسداي شـبروط بـود،     . قرطبه حضور و نفوذ داشتند    

حسداي شبروط یک بار نیز بـه سـفارت انـدلس بـه نـزد               ... که مهماندار سفیران بیگانه بود    

  ).  911 :1391ابراهیم حسن، (ار رفت پادشاه ناو

ي شـام انجـام شـد و والیـان آن را اداره                    فتح سرزمین اندلس در زمان خلفاي بنـی امیـه         

امیه در شام و روي کار آمدن بنی عباس، والیان قبلی پس از سقوط خالفت بنی  . کردند  می

که خالفت مـسلمانان    پس از آن    . کردند  اي اداره می    اندلس آن را به صورت ریاست قبیله      

به دست عباسیان افتاد و آنان مشغول قلع و قمع بازماندگان بنی امیه بودند، جـوانی جـسور            

ي امـوي، از تعـصب    به نام عبدالرحمن از نوادگـان هـشام بـن عبـدالملک، دهمـین خلیفـه       

توانست بـا همراهـی و جلـب        . به شهر منکب وارد شد    . عباسیان گریخت و به اندلس رفت     

 هجري  138ها و بربرها در سال        ي ایبري؛ همچنین گوت     راب ساکن شبه جزیره   حمایت اع 

  ).145/3؛ 1 /136 :1375ابن خلدون، (قمري امارت امویان اندلس را تشکیل دهد 

     هنوز پنج سال از بنیاد خالفت عباسی نگذشته بود که عبدالرحمان جوان، تنها بازمانـده            

 جان به در برده بود، در اسپانیا به قرطبه رسید و پس       از کشتار امویان به دست عباسیان، که      

دولتی معتبر بنیاد نهاد و براي نخستین بـار از پیکـر خالفـت            ) م756/ق.هـ139(از یک سال    

هاي دیگـر بـه زودي از او پیـروي کردنـد            والیت. هاي آن جدا شد     عباسی یکی از والیت   

  ).557 :1344حتی، (

 خود قرار دادند؛ تا در تاریخ غرب جهان اسـالم اهمیـت           امویان، قرطبه را مرکز امارت    

یعقـوبی  . اسـت نویسان بـوده از این رو، مورد توجه مورخان و جغرافی. اي یافت  فوق العاده 

اي است وسیع و آبـاد کـه در آن دو شـهر اسـت یکـی از آن دو را                      تدمیر ناحیه : نویسد  می

شوند که قرطبه گویند   شهري می جا رهسپار   عسکر و دیگري را لورقه گویند؛ سپس از آن        

  ).123/1-132  :1356یعقوبی، (

     عبدالرحمن بن هشام بن عبـدالملک، بـه عبـدالرحمن الـداخل لقـب یافـت و توانـست                  

 هجري قمري در شبه     422که تا سال    . امارت خود را به امپراتوري قدرتمندي تبدیل نماید       
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 حـاکم امـوي فرمـان راندنـد، کـه از            در این امپراتوري، شـانزده    . ي ایبري درخشید    جزیره

، عبدالرحمن )الداخل(عبدالرحمن اول : توان نام برد مقتدرترین آنان سه عبدالرحمن را می

سـنگ خالفـت عباسـیان      امویان اندلس توانستند حکومتی هم    . الناصراوسط و عبدالرحمان  

 اندلس خوانـد و     ي اموي   الناصر خود را خلیفه   ایجاد کنند، و از این رو بود که عبدالرحمن        

  ).87-121 :1380نعنعی،(خالفت غربی را ایجاد کرد 

-ي حاکمیـت جانـشینان عبـدالرحمن             امپراطوري عظیم اموي اندلس نتوانست در دوره      

-الناصر اقتدار اسالم در اندلس را حفظ نماید، قدرت امویان متوقف شد و در زمان هـشام       

زوال رسید و در دوران مدعیان خالفت پس   به -ي قانونی و شرعی  آخرین خلیفه-المؤید

. حاکمان و والیان مناطق مختلـف اعـالم اسـتقالل نمودنـد    . از او به طور کامل منقرض شد     

اي مـسلط شـدند، و        ي اندلس اسالمی را تکه تکه کردنـد و هـر یـک بـر تکـه                  آنان پیکره 

گـر کـه در   اي دی   هایی به وجود آوردند که پس از آن هر امیر چـشم بـه تکـه                 امارت نشین 

  در - غـرب جهـان اسـالم   -تـا آن کـه ایـن بخـش        . حاکمیت امیري دیگـر بـود، دوخـت       

ي امت اسالم محـل نـزاع بـر سـر      هایی که پس از این خواهد آمد،  بخشی از پیکره            جنگ

قدرت حاکمانی قرار گرفت که هر یک خود را امیري مـسلمان و مـستحق خالفـت امـت           

 اسالمی بـه مـدت یـک قـرن در نـزاع بـین ملـوك              اندلس. دانستاسالم در این منطقه می    

 -ي نیروهـاي نظـامی مغـرب    شد، تا در نهایت، پـس از مداخلـه    طوایف دست به دست می    

 و حضور مرابطون اندلس مدتی بر پاي ایستاد، اما با ضعف دولت مرابطون پـس              -مراکش

 دولـت  گـذار دولـت مرابطـون،   از مرگ امیر یوسف بن تاشفین، اولین امیـر مقتـدر و پایـه            

حاصل دولت و امـت مـسلمان    هاي بی   موحدون علیه مرابطون قد برافراشت، و در این نزاع        

  .ي اسالم جدا شد اسپانیا تاب مقاومت نیاورد و از پیکره

هاي این منطقه، پس از فروپاشی خالفت امویان اندلس، بـه شـرح ذیـل            ترین امیرنشین   مهم

  :  است
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  )ق. هـ407-426 (در قرطبه، بنی حمود و  بنی جهور. 1

  )ق414-484(در اشبیلیه، بنی عباد . 2

  ) ق. هـ413-488(در بطلیوس، بنی االفطس . 3

  )ق. هـ427-478(در طلیطله، بنی الذونون . 4

  ) ق. هـ403-483(در غرناطه و مالقه، بنی مناد . 5

  )ق. هـ404-459(در قرمونه، بنی برزال . 6

  ) ق. هـ409-488(زایر، بنی تجیب و غالمان عامري دانیه و ج. در سرقسطه و مرسیه. 7

-454 :1366عنـان،  ) (ق. هــ 478-431(، بنی تُجیب و بنی هود )ثغر اعلی(در سرقسطه   . 8

450/2.(  

  :بودي مهم تقسیم شده      در دوران امپراطوري اسالمی، سرزمین اندلس به شش منطقه

نـابع اقتـصادي و اهمیـت نظـامی و          قرطبه و نواحی آن که از لحاظ وسـعت اراضـی و م            . 1

  .الجیشی و مرکزیت سیاسی و مقر خالفت اموي اهمیت معنوي داشتسوق

  طُلیطله یا ثغر اوسط. 2

  .اشبیلیه مرکز امارت بنی عباد بود که موضوع اصلی در این مقال است. 3

  غرناطه، ریه، فرنتره. 4

  بلنسیه. 5

)2 /11-12 :1366عنان، (سرقسطه یا ثغر اعلی . 6

  عباد از ظهور تا سقوطامارت بنی

-عباد در اشبیلیه بود، ابتدا به بررسی موقعیـت اشـبیلیه مـی            از آن رو که مقر فرمانروایی بنی      

عباد را به دلیل نفوذ و قدرت فرمانروایی و برتریی که بـر دیگـر               سپس، دولت بنی  . پردازیم

دهیم و به عوامل ظهـور و   میامیران مسلمان اندلس داشتند، در این مقال مورد بررسی قرار         
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بروز و سپس علل سقوط دولـت آنـان و نقـشی کـه در تـضعیف و سـقوط دیگـر امـارات                        

  .اسالمی داشتند، اشاره خواهیم کرد

در جنـوب   . اندنام قدیم آن را هیسپالیس گفته     ). Sevil-Sevilla() سویل(اشبیلیه  . 1

-اسـت کـه المدینـه   ق مهمی بـوده در دوران اندلس اسالمی از مناط. غرب اسپانیا قرار دارد 

قبـل از اسـالم   ). 58: 1984حمیـري،  (است شده گفته می) به معناي شهر گسترده (المنبسطه  

 مـیالدي  712/  هجـري قمـري  94در سـال  . اسـت هـا بـوده    در دست رومیان و سپس گوت     

موسی بن نصیر بعد از فتح قرمونه به اشبیلیه آمد، و پس از یک مـاه محاصـره، آن را فـتح                      

مـردم لبلـه و بِجـه       . هاي اشبیلیه بر ضد مسلمانان قیام کردند        بعد از رفتن موسی گوت    . ردک

چون خبر به موسی بن نُـصیررسید،       . هم به آنان پیوستند و هشتاد نفر از مسلمانان را کشتند          

عبـدالعزیز  . پسرش عبدالعزیز را با سپاهی به اشـبیلیه فرسـتاد تـا دوبـاره آن را فـتح کردنـد                   

بـا دختـر رودریـک    . را از آن رو که در نزدیک دریا بود، پایتخـت خـود قـرار داد           اشبیلیه  

ازدواج کرد و محل زنـدگی خـود      ) ي پادشاه   به روایت دیگر، همسر بیوه    (ها    پادشاه گوت 

را در دیــر ســانتاروفینا قــرار داد و آن شــهر را از نظــر تجــاري و صــنعتی رونــق داد و ایــن 

او را متهم کردند که قصد استقالل اسـپانیا را از           . شدي رنجش حسودان      اصالحات او مایه  

 هجري قمري جماعتی از سپاهیان به او حملـه     97سرانجام در ماه رجب     . خالفت شام دارد  

 هجـري   143در سـال    . کـشتند ]او را [کردند و در هنگام نماز در یکـی از مـساجد اشـبیلیه              

الـداخل بـه    بـدالرحمن  ع نعمان شورشی در اشـبیلیه درگرفـت کـه        بنقمري به رهبري رزق   

  ).2 /459: 1382قرچانلو، (اشبیلیه لشکر کشید و آنجا را از شورشیان گرفت 

ــزه      شــهر اشــبیلیه در ــستعرب   دوران اســالمی آمی ــدین و مــسیحیان م اي از عربهــا، مول

شـماري  . بود) مسیحیانی که در دین خود مانده اما روش زندگی عربی را برگذیده بودند      (

زیستند و از ایـن   ا اصیل عرب که صاحب ثروت و قدرت بودند، در اشبیلیه میه از خاندان 

در زمـان امیـر عبـداهللا بـن محمـد امـوي در اشـبیلیه        . هـا بـود   رو، محل کشاکش و شورش   

امیرعبداهللا پسرش مطرف را به اشبیلیه فرسـتاد، وي شـورش را سـرکوب              . شورش برپا شد  
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 دلیل بزرگی و ثروت و نزدیکـی بـه قرطبـه مـورد            اشبیلیه تنها محل نزاع نبود بلکه به      . کرد

پس از فروپاشـی امویـان، بنـی عبـاد در اشـبیلیه حکومـت یافتنـد           . توجه خالفت اموي بود   

  ). 53/1-72: ؛ عنان، همان102-103 : 1956،  االحاطه(

ي غربی اندلس گسترش       اشبیلیه توانست سیادت خود را بر دیگر مناطق خارج از منطقه 

اي است که پس از تزلزل قدرت امویان و     منطقه از لحاظ اقلیمی و سیاسی منطقه       این. دهد

هاي قرطبه، یعنی مرکـز خالفـت انـدلس،           پس از آن فروپاشی عامریان، خود را از آشوب        

قاضی ابوالولید اسماعیل بن عباد در این زمان سکاندار قضاوت اشبیلیه بود . داشتدور نگه

او کـه در زمـان      . ي وسـیع را در دسـت گرفـت          ن منطقه و در سکوت و آرامش زعامت ای      

ــود،     ــت آورده ب ــه دس ــبیلیه را ب ــضاوت اش ــان، ق ــر اموی ــب و وزی ــصورالعامري، حاج المن

  ).جا همان(الطوایف در اشبیلیه فرمانروایی کنند فرزندانش نیز توانستند تا پایان عمر ملوك

  عباداصل و نسب بنی.٢

مؤسـس  . انـد ي لخـم نـسبت داده       بـه قبیلـه   )  شـناس  نسب(عباد را از قول علماي انساب       بنی

دولت ایشان قاضی ابولقاسم محمدبن اسماعیل بن قریش بن عمـروبن اسـلم بـن عمـروبن                 

بـن  عطاف جد ایشان از مردم حمص شام بود که در زمره سـپاه بلـج              . عطاف بن تمیم، بود   

نزدیکـی شـهر   بود و در روستاي بومین در بشرالقشیري در عصر فتوحات وارد اندلس شده 

ي رود  طشانه شهري بـود واقـع در کرانـه    . بوداز توابع اشبیلیه مقیم شده    ) Tocina(طشانه  

وادي الکبیر که از لحاظ وضعیت طبیعی به شهر حمص شام شـباهت داشـت و آن را گـاه              

  ).2 /28-29: عنان، همان(اند  حمص اندلس گفته

  عبادچگونگی قدرت یافتن بنی.٣

ندلس به دلیل انقراص خالفت امویان، و آشوب در قرطبه مرکز پس از آشوب در سراسر ا

خالفت اسالمی در اندلس، و تسلط اقوام بربر به سرکردگی بنی حمود، که مصمم بودنـد                

به اشبیلیه وارد شوند، مردم به منظور جلوگیري از هر نوع خـشونتی، بنـی حمـود، بـا آنـان          

 مالی به او و سپاهش بپردازند و قاضی بـن        حمود خطبه بخوانند و   پیمان بستند که به نام بنی     
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بدین ترتیب، قاضی ابوالقاسم بـن عبـاد زعامـت    . عباد فرمانروایی اشبیلیه را به دست بگیرد   

شرعی و قانونی اشبیلیه را در دست گرفت و بساط بربرهاي بنی حمود، از اشبیلیه و قرطبـه         

  ).2 /36: عنان، همان(شد برچیده

اشبیلیه ملقب شد، به آرامی مخالفان ) قاضی و حاکم( ذوالوزارتین      قاضی بن عباد که به

خود را از صحنه قدرت خارج کرد و همزمـان بـا خریـد بردگـان و فـراهم آوردن مـردان        

حمود و دانست بنی شبیلیه کوشید، زیرا میشدن اجنگی و جمع آوري سالح، در قدرتمند   

ي  پس به ناحیـه . مجدد بر اشبیلیه هستندیاران بربر ایشان مترصد فرصت براي قدرت یافتن         

افـت چـشم دوخـت و بـا بنـی االفطـس،         یجا رقیبی براي خود نمی      غربی اندلس که در آن    

قاضی ابن عباد، در عین خصومت بـا        . ، به جنگ پرداخت   )Badajoz(حاکمان بطلیوس   

ی بـرزال کـه از    بربرها، با بنی برزال، حاکمان قرمونه، که بربر بود، پیمان دوستی بست و بن             

چنـدي از ایـن پیمـان       . جانب بنی حمود بیمناك بودند، دست دوستی ابن عباد را فـشردند           

سـر حاکمیـت بـر شـهر     نگذشته بود که بین بنی االفطس حاکمان بطلیوس، و بنی عباد بـر 

ابـن عبـاد پـسر خـود اسـماعیل را بـا لـشکري بـه جنـگ بنـی           . اختالف افتاد ) Beja(بِجه  

دو .  و همپیمان بربر آنان بنی برزال نیز با لشکري به کمک آنان شتافتند االفطس روانه کرد  

چهـار  . نیروي همپیمان شهر بِجه را از بنی االفطس گرفتند و مردم شـهر را کـشتار نمودنـد        

سال بعد نیز بین بنی االفطس و بنی عبـاد جنـگ درگرفـت؛ امـا ایـن بـار بنـی االفطـس از                       

 هجري قمري در جنـگ      425د آورده بودند، در سال      همنژادان بربر خود سپاهی عظیم گر     

  ).            3 /194-196: 1951ابن عذاري، (با بنی عباد، شکستی سنگین بر آنان وارد کردند 

ي قرمونـه   عباد دوام بسیاري نیافت، زیـرا اخـتالف بـر سـر منطقـه          برزال و بنی       اتحاد بنی 

)Carmona (  ابـن عبـاد   . د، ایـن روابـط را تیـره کـرد    ي دژ شرقی اشبیلیه بـو       که به منزله

اي سـریع  فرزند خود اسماعیل را با سپاهی عظـیم بـه قرمونـه فرسـتاد و اسـماعیل بـا حملـه        

در شـرق قرمونـه حملـه کـرد و          ) Ecija(قرمونه را تصرف کرد و از آنجا به شهر اسـیجه            

تأید حاکم مالقه،   برزال از همتایان بربر خود بنی مناد، ادریس الم        بنی. آنجا را تصرف نمود   
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عباد بیم  و بادیس بن حبوس حاکم غرناطه یاري طلبید و اینان که خود از توسعه طلبی بنی               

بین سپاه عظیم بربرها و سپاه اشـبیلیه جنگـی سـخت در             . برزال شتافتند داشتند، به یاري بنی   

  ).45-315: همان(گرفت و اسماعیل ابن عباد شکست خورد و کشته شد 

باد در این جنگ، براي قاضی ابن عباد تحمل شدنی نبود، از این رو، پسر ع     شکست بنی

 هجري قمـري، در  433دیگر خود را مقام سپهساالري داد و او تا زمان مرگ پدر در سال        

ي   آنان در اندیشه  . وقفه در پی سلطه بر دیگر مناطق اندلس بودند        عباد بی بنی. این مقام بود  

ي   به همین دلیل، حکومتی با صـبغه      . بردند  درتمند به سر می   توسعه طلبی و ایجاد درباري ق     

پادشاهی و درباري با شکوه فراهم آوردند؛ اما هرگز نتوانـستند حکـومتی مقتـدر تـشکیل                 

  ).جا همان(اي و موروثی تشکیل دهند  تنها توانستند قدرتی بر اساس تعصب قبیله. دهند

عبـاد دانـست؛ امـا      بـن اسـماعیل نتـوان محمـدب     عبـاد را مـی         مؤسس حقیقی دولـت بنـی     

وي ابوعمرو عبادبن محمدبن    . باهللا دانست توان المعتضد عباد را می  ترین حاکم بنی    معروف

و هنگـام   . اسماعیل بود که ابتدا فخرالدوله لقب داشت، سپس به المعتـضد ملقـب گردیـد              

: همـان عنان،  (امارت یافتن، جوانی بیست و شش ساله بود که قدرت و سطوت نیز داشت               

36/2.(  

بسیاري از .      المعتضد باهللا، کار فرمانروایی خود را با قتل حبیب، وزیر پدرش، آغاز کرد

از آن جمله بودند فقیه ابـو عبـداهللا        . زعما و رؤساي پیشین را عزل نمود و به خواري افکند          

 با این .عباد، در ریاست شهرمریم همکاران جدش، قاضی بنالزبیدي و ابو محمدعبداهللا بن

وصف، دیگر کسی از مردان نیرومند صـاحب حـسب و نـسب در دسـتگاه فرمـانروایی او                   

اي طرح کرد و  سپس براي تصرف بالد غربی با برخی امراي زیردست خویش نقشه   . نماند

عبـاد  هاي غرب آنـدلس را تـا سـواحل اقیـانوس اطلـس زیـر فرمـان بنـی                 توانست سرزمین 

له واقع در مغرب اشبیلیه و شمال شرقی ثغر ولبه بود کـه   ي این شهرها، لب     درآورد، از جمله  

ابـن االبـار،   (در اختیار ابوعبداهللا محمدبن یحیی الیحصبی ملقب به معزالدوله قـرار داشـت       

ي  لبـه و جزیـره  پس از آن نیز در طمـع دسـتیابی بـه دو امیرنـشین و       ). 2 /130-125 :1963

پـس  . طلس در مصب رود اودیـل بـود     روي اقیانوس ا    شلطیش در جنوب غربی لبله و روبه      
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اي جـز مـصالحه ندیـد و در زیـر             جا لشکر کشید و حاکم آن، ابوزیدالبکري، چـاره          به آن 

هـزار مثقـال طـال بـه المعتـضد،      هـاي خـود را بـه ده         فشار سپاه المعتضد، امـالك و کـشتی       

ابن عذاري،( هجري قمري رخ داد 443این حادثه در سال . فروخت و خود به قرطبه رفت

1951 :209/ 3.(  

هاي کوچـک را مـورد    ي قلمرو خویش امارت      المعتضد بن عباد همچنان در پی توسعه   

هاي کوچـک غـرب انـدلس، امـارت      ي امارت نشین از جمله . داد  حمله و تصرف قرار می    

ي غربی بود که بر ساحل اقیـانوس اطلـس، در جنـوب پرتغـال، قرارداشـت، و در               شنتمریه

.  هجري قمري به جنگ او رفـت 443المعتضد به سال .  هارون بود  دست محمدبن سعیدبن  

سعیدبن هارون قدرت مقابله با سپاه المعتضد را نداشت، مقر خویش را رها نمود و تـسلیم                 

پس از آن المعتضد توانست میرتله، یکی از شهرهاي جنـوبی بِجـه را از ابـن      . المعتضد شد 

المعتـضد در  . ه در دست بنـی مـزین بـود   طیفور بگیرد و چشم به امیرنشین شلب دوخت ک     

جـا المظفـر عیـسی بـن       هجري قمري بر شلب حمله برد و با کشته شدن امیر آن      455شوال  

  ).3 /205-299: همان(محمد، به حاکمیت بنی مزین پایان داد 

هـاي کوچـک      ي امـارت         المعتضد قریب به بیست سال جنگ و ویرانی، توانـست همـه           

هـاي شـرقی      لط خـویش درآورد؛ پـس از آن، چـشم بـه امـارت             غربی اندلس را تحت تس    

مالقـه و جزیـره در دسـت بنـی حمـود      . این امارات کوچک، در دست بربرها بود    . دوخت

قرار داشت، غرناطه در دست بنی زیري، رنده در دست بنی یفرن و مورور در دسـت بنـی          

بنی .   برزال بودندشذونه و ارکش در دست بنی خزرون و امارت قرمونه در دست بنی. دمر

عباد در آغاز کار با زعماي بربر پیمان دوستی داشتند وگاه با یکی علیه دیگـري همپیمـان               

سـاختتند؛ امـا    پیمانی با خود دلگـرم مـی  شدند، و گاه با هدایایی ارزشمند آنان را به هم       می

این بنـابر . ي خویش درآوردنـد     همیشه مترصد فرصتی بودند تا امارت  آنان را تحت سلطه          

پیمانـان  از هم.  هجري قمري اولین مرحله از طرح خود را اجرا نمود     445المعتضد در سال    

حـاکم رنـده، ابونـوربن ابـی قـره، و      . خود دعوت کرد تا در اشـبیلیه بـه دیـدار وي برونـد          
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محمدبن نوح الدمري حاکم مورور، و عبدون بـن خـزرون حـاکم ارکـش، دعـوت او را                   

المعتضد در قصرهاي خویش از آنان استقبال نمـود و در  . ه شدندپذیرفتند و به اشبیلیه روان  

سومین روز از مهمانی دستور زندانی کردن آنان را صادر کرد، سالح آنان را گرفتند و به                 

دوتن از این امیران را کشتند و یکی از آنـان را آزاد نمودنـد و مـدتی             . شان افکندند زندان

جـا را تـصرف       ق تحت حاکمیت آنان حمله برد و آن       المعتضد به مناط  . بعد به قتل رساندند   

هـا، ایالـت    ترین این امیرنـشین  از مهم. جا گماشت نمود و امراي مورد اعتماد خود را بر آن     

 هجري قمـري بـه دسـت المعتـضد افتـاد       457رنده و دژي استوار بود و در نهایت در سال           

  ).212-213 و 208: همان(

لی اسپانیا، که مانند دژي محکم بـراي اشـبیلیه بـود، در                  ایالت قرمونه، نزدیک مرز شما    

هایی  ها به اراضی بنی برزال و جنگ المعتضد بارها در یورش. دست بنی برزال قرار داشت  

اي که چند سال طول کشید، بربرها را نابود و منطقه را ویـران نمـود و در نهایـت        فرساینده

وي در . هر را ناچار بـه قبـول تـسلیم نمـود        عزیزبن محمدبن عبداهللا برزالی ملقب به المستظ      

 هجري قمري از قرمونه بیرون آمد و شهر را به المعتضد تـسلیم کـرد و خـود بـه               459سال  

  ) .312:همان(جا درگذشت  اشبیلیه پناه برد و اندکی بعد در آن

بود، کـه بـراي     ) Algeciras(ي مهم مورد توجه المعتضدباهللا، جزیره الخضراء               منطقه

در آن زمـان  . بـرد  ارزش بسیار داشت و مترصد فرصتی براي دستیابی به آن به سر مـی          وي  

رفـت و تحـت حاکمیـت قاسـم بـن             ي جنوبی اندلس به شمار مـی        جزیره الخضراء دروازه  

جا گسیل داشـت و از دریـا و         المعتضد باهللا سپاه خود را به آن      . محمدبن حمود قرار داشت   

در تنگنـا قـرار گرفتنـد و چنـان شـد کـه قاسـم بـن               مـردم   . جا را محاصره کرد     خشکی آن 

محمدبن حمود از سردار سپاه بنی عباد، عبداهللا بن سالم، امان خواسـت و تـسلیم او شـد و           

ابن (  هجري قمري رخ داد 466این واقعه در سال . اش به شهر المریه پناه برد همراه خانواده

  ).3 /242-243: 1951عذاري، 

کاســتیل ( و قــدرت آنــان، فرنانــدوي اول پادشــاه قــشتاله       وســعت مملکــت بنــی عبــاد

Castile- Castilla (او را بر آن داشت تا منطقه را از . را به حسادت و ترس دچار کرد
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هـا دوخـت و از اختالفـات و           از این رو چشم به ایـن سـرزمین        . دست بنی عباد خارج کند    

مـیالدي، بـا    1062/ي هجـري قمـر    444الطوایف بهره گرفـت و در سـال         هاي مکوك   نزاع

رفـت و در  ) Toledo(لشکري متشکل از سواران و تیراندازان، به قصد تـصرف طُلَیطَلـه             

جا چنان کشتار و غارت نمود که حاکم آن المأمون بن الذونون در برابر هجوم سپاه او                   آن

قدرت مقاومت نداشت، پس خواستار صلح شد و با پرداخت جزیه موقتاً به تاراج طلیطلـه                

  ). جا همان( داد پایان

دومـین پـسرش الفـونس      ...      پس از مرگ فرناندو، قلمرو او بین سه پـسرش تقـسیم شـد             

: 1931چـاپمن،  (فائق آمد و بر تمام قلمـرو پـدرش اسـتیال یافـت             ] برادرانش[ششم بر رقبا    

و با استفاده از نفاق و چنددستگی مسلمانان، موفق شد تقریباً بر نیمـی از نـواحی شـبه                   ) 71

  ).26: 1963مونس، (یره تسلط یابد جز

ساز بود، تـأثیر چنـدانی بـر مـسیحیان               اگرچه وضعیت جغرافیایی براي مسلمانان مشکل     

جاهـا   ؛ آنان به این مناطق و آب و هوا آن   )3 /242-243: ابن عذاري، همان  (شمال نداشت   

بود، چنان که هخو گرفته بودند و طبیعت سخت شمال نیز بر اخالق و منش آنان تأثیر نمود

آنان مردمی فرومایه و اهل غـدر و دنائـت اخالقـی بودنـدو معیـشتی                ": نویسد  ابوالفداء می 

  ).170 :1840ابوالفداء، ("شبیه بهائم داشتند

  عباداوضاع داخلی مملکت بنی.۴

دانند، و در باب  داري، المعتضد بن عباد را پیرو خلفاي عباسی می        در باب سیاست مملکت   

سـازد، اقـدام    اند؛ اما آنچه این فضایل را تیـره و تـار مـی     وي بسیار گفته   فضایل و شجاعت  

ابـن عـذاري بـه نقـل از  ابـن حیـان       . المعتضد باهللا به کشتن فرزند خویش اسـماعیل اسـت         

در پی حکم : گونه کرده استمعاصر المعتضد، این واقعه را به طور کامل بیان و آن را این   

مله به قرطبه از سوي المعتـضد بـراي پـسرش اسـماعیل،        صدور فرمانروایی بر سپاه براي ح     

وي از حکم پدر سرپیچی نمود و دلـیلش آن بـود کـه ایـن سـپاه و امکانـات بـراي چنـین             

 را -ي ابــن عبــاد  خزانــه-اي مناســب نیــست، پــس مقــداري از خــزاین و امــوال وي حملــه
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- اشبیلیه به جزیره   برداشت و همراه مادر و زن و فرزند و همچنین وزیر پدرش، بزلیانی، از             

جا ابن ابی حصار او را پـذیرفت و در نهـان المعتـضد را از ورود       حاکم آن . الخضراء رفت 

ي خود، پـشیمان اسـت و      اسماعیل به قصرش خبردار نمود و پیام داد که اسماعیل از کرده           

المعتضد در ظاهر او را بخشید؛ لکن پس از بازگشت وي به اشـبیلیه           . درخواست عفو دارد  

  ).244/3-249: ابن عذاري، همان(را دستگیر و زندانی نمود و در نهایت کشت او 

المعتضدباهللا، سـرهاي کـشتگان   : نویسد      عبداهللا عنان، به نقل از ابن بسام در الذخیره، می      

داشت، از جمله سرهاي ابن خزرون و یحیـی بـن علـی بـن      از امیران را در گنجینه نگاه می  

 مرابطـون بـر سـرزمین       -ه فتح شد و المعتمد بن عباد خلع گردیـد           ، و چون اشبیلی   ... حمود

؛ 240: 1939ابـن بـسام،     (هـا یافتنـد       هـا و ظـرف       این سرها را در جوال     -اینان مسلط شدند    

  ). 2 /52: عنان، همان

قـصرهاي بنـی عبـاد در تـاریخ و شـعر         :      در باب شکوه و جالل دربار بنی عباد گفته اند         

ــد  ــتهار دارنـ ــ. اشـ ــت، از     در اشـ ــود داشـ ــصر وجـ ــد قـ ــاد چنـ ــی عبـ ــت بنـ بیلیه پایتخـ

 در شرق نهر وادي الکبیر که از بناهاي عصر المعتضدبن عباد اسـت              "قصرالمبارك"جمله

و دیگري قصرالزاهی است که المعتضد بنا نهاد و پس از وي پسرش المعتمد براي محافل                 

گرداگـرد آن   . کبیر بـود  این قصر در کناره دیگر نهر وادي ال       . لهو و لعب خود اختیار کرد     

ابوعمرو بن عباد، صاحب اشبیلیه، اهل ادب بـود و در ایـن فـن        . هاي خرم گرفته بود     را باغ 

مـن از شـعرهاي او      . اهل معرفت را دوست می داشت     . شعر نیکو می گفت   . براعتی داشت 

  ).1 /217-218: 1985ابن حزم، (دفتر کوچکی دیدم که شصت ورق داشت 

در بین وزیران المعتضدباهللا یـا معاونـان   ": شاوران ابن عباد، آمده است     در باب وزرا و م   

کـه بعـدها نیـز در    . او مردي از مسیحیان مستعرب وجود داشت بـه نـام سـسنندو داویـدس            

در شمال پرتغال بود، که در  Alvira اصل او از البیره. دستگاه ملوك الطوایف شهره شد

یه به اسارت درآورده شد، در حالی که خردسال    هنگام حمله قاضی بن عباد به منطقه قلمر       

قاضی بن عباد او را همراه دیگر غالمانش در قصر خود تربیت کرد و چون المعتـضد                 . بود

ي معاونان خود درآورد و به  هاي او آگاه شد، او را در زمره به حکومت رسید و به توانایی     
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ت و سـسنندو از بـیم جـان از    او اعتماد نمود؛ اما مورد سعایت برخـی درباریـان قـرار گرفـ      

اشبیلیه گریخت و به فرناندو پادشاه قشتاله پنـاه بـرد و در تعیـین روش سیاسـی فرنانـدو بـا                      

  ).جا ؛ عنان، همان3 / 285: ابن عذاري، همان ("ممالک اسالمی نقش مؤثري داشت

 - هجـري قمـري  461 سـال فرمـانروایی در سـال     18 بعد از    -     پس از مرگ المعتضدباهللا   

محمـد المعتمـد    . اهللا، حاکم بـر مملکـت اشـبیلیه شـد         سرش محمد، ملقب به المعتمد علی     پ

وي جوانی  . بود هجري قمري متولد شده    431ساله بود که در شهر بِجه در سال         جوانی سی 

ي شعر و ادب درخشید؛ امـا در امـور سیاسـی و نظـامی درخـشش                   در عرصه . نرم خو، بود  

ود و در ایام حیـات پـدرش المعتـضدباهللا، والـی شـهر            لذت جو و عیاش ب    . چندانی نداشت 

نخستین اقدام المعتمدبن عباد پـس از حاکمیـت یـافتن تـسلط او بـر                . بود) Silves(شلب  

شهر قرطبه است؛ بدین ترتیب که، در  آن هنگام قرطبه در دست بنی جهور بود و از سوي 

او نیز خلف بن نجـاح و  . دبنی جهور از المعتمد یاري خواستن. شدبنی الذونون تهدید می

محمدبن مرتینی را به یاري بنی جهور فرستاد؛ اما طبق یک نقشه بر قرطبه مـسلط شـدند و                  

جنگ بـین  . بنی الذونون قصد تصرف قرطبه را داشتند      . دولت بنی جهور را پایان بخشیدند     

رطبـه  الدوله فرزند المعتمد در جنـگ و دفـاع از ق      بنی عباد و بنی الذونون درگرفت، سراج      

  ).همان(در نهایت، ابن عباد بر قرطبه مسلط شد . کشته شد

المعتمد قبل از فتح غرناطه، شهرجیان      . هاي المعتمد، فتح غرناطه است           از دیگر پیروزي  

)Jaen  ( ترین شهر منطقه، غرناطه بـود، تـصرف کـردو ایـن باعـث شـد کـه         را که مهم

ظ مملکت خود دست به سوي مسیحیان قشتاله      عبداهللا بن بلقین، فرماندار غرناطه، براي حف      

از شرایط این . دراز کند و المعتمد نیز از الفونسوي ششم یاري گرفت و بر شهر مسلط شد        

ي الحمـرا از آن آلفونـسو         کمک آن بود که شهر در اختیار المعتمـد باشـد و ذخـایر قلعـه               

راضـی غرناطـه بـویژه    این معاهده آثاري زیان بار داشت؛ زیرا مسیحیان به تخریـب ا          . باشد

  ).160 :1956، اعمال االعالم(اراضی مرتفع آنجا دست زدند 
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. عباد بـود به قلمرو ابن) Murcia(     از دیگر فتوحات المعتمد، ضمیمه شدن شهر مرسیه        

. طاهر، از زعماي مرسیه بود    بنبدین ترتیب که، در آن زمان مرسیه، در دست عبدالرحمان         

اما عناصر ناراضی مرسـیه، بـراي    . ت خیران العامري گرفته بودند    آنان خود مرسیه را از دس     

المعتمد وزیر خود ابن عمـار     . ابن عباد نامه نوشتند و او را به تصرف مرسیه ترغیب نمودند           

را که شاعري فصیح و در دربار پدرش نیز صاحب شـوکت و اعتبـار بـود، بـراي تـصرف                     

کنـت رامـون    "ه بر تکیه بر لشکر خود، با        ابن عمار عالو  . مرسیه با سپاهی عظیم روانه کرد     

اي برقرار کرد که طبق آن، کنت برنگر در  معاهده) Barceloona( امیر برشلونه "برنگر

برابر یاري ابن عمار در فتح مرسیه، ده هزار مثقال زر بـستاند و هـر دو طـرف بـراي انجـام           

در مرحلـه اول    . اردگرفتن تعهد خود، یکی از فرزندانشان را نزد دیگري به گروگان بگـذ            

حمله به مرسیه، به دلیل عـدم پایبنـدي دو طـرف بـه تعهدشـان، فـتح ممکـن نـشد؛ امـا در             

ي    و گـشودن دروازه    - ابن طاهر  -ي دوم، به سبب خیانت مردم شهر به حاکم خود             مرحله

 هجـري قمـري     471ابن طاهر دستگیر شد و فتح شهر در سـال           . شهر به روي سپاه ابن عباد     

  ).جا همان(اهر پس از مدتی آزاد شد و به بلنسیه رفت طابن. کامل

ي امور مرسیه، قصد استقالل داشت؛ اما ابن رشـیق کـه در         ابن عمار مدتی پس از اداره    

اي شهر را از ابن عمار گرفت،  دانست، با توطئه سپاه او بود و خود را فاتح اصلی مرسیه می      

وي ششم شد؛ اما پس از چندي از الفونـسو روي      او نیز مجبور به پناهندگی به دربار الفونس       

69: عنـان، همـان   (پناه برد   ) Zaragoza(برگرداند و به دربار بنی هود در شهر سرقسطه          

/2.(  

پس از مرگ المقتدر بن هود، ابن عمـار، از سـوي            ": نویسد   می المعجب     المراکشی در   

ي شقوره ابن عمار را گرامـی       فرمانروا. شدپسر و جانشین او، به تصرف دژ شقوره فرستاده        

خبـر بـه    . داشت و او را به درون دژ بـرد و در یـک هجـوم او را دسـتگیر و زنـدانی نمـود                       

المعتمـد رسـید، وي بـا فرسـتادن هـدایایی بـراي فرمـانرواي شـقوره، ابـن عمـار را از وي           

  هجري477در سال . ابن عمار در نهایت به دست المعتمدبن عباد کشته شد... خواستار شد

المعتمـد در دوران زمامـداري خـود        .  "قمري او را در قصر المبـارك بـه خـاك سـپردند            
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ي اندلس به     ي جنوبی شبه جزیره     ترین سرزمین ملوك الطوایفی را در نیمه        توانست بزرگ 

چنان که مملکت او از شـرق تـا تـدمیر و از غـرب تـا اقیـانوس اطلـس، و از                       . وجود آورد 

را در بـر    ) Frontera(تـا سـرزمین فرنتـره       ) Guadiana(جنوب به شـمال وادي یانـه        

کفایت آن، بنی  او توانسته بود بیشترین نواحی و اراضی طلیطله را از زمامدار بی. گرفت می

الذونون بگیرد؛ اگر چه هنوز طلیطله در دست بنـی الـذونون، بـود، و حاکمـان نـاتوان آن                    

هـاي    ه باشد و از آن جزیـه      باعث شدند که چشم طمع ملوك مسیحی قشتاله مدام به طلیطل          

  ). 2 /73-74: ؛ عنان، همان63 :1948المراکشی، (گزاف بستانند 

ي مسیحیان قشتالی قـرار داشـت، المعتمـد نـه                  زمانی که طلیطله مورد هجوم و محاصره      

جـا نـاتوان بـود،     تنها براي نجات طلیطله از دست القادر بن الذنون و هجوم مسیحیان به آن             

و ایـن امـر     . هاي قبلی خود به مـسیحیان همچنـان متعهـد بـود             رداخت جزیه لکن در تعهد پ   

هـاي طـالي المعتمـد     جسارت سفیر دربار مسیحیان را چنان باال برد که در خلوص شـمش     

این امر چنان   . غش وارد دانستند، و فرستادگان المعتمد را تهدید به تصرف اشبیلیه نمودند           

ر یهودي آلفونسو را صادر کرد و سـپاه همـراه او            بر المعتمد گران آمد که دستور قتل سفی       

اما همین امر نیز قدرت المعتمد را در نزد مسیحیان باال نبرد، بلکـه بـه          . را به زندان انداخت   

جا را محاصره     فکر انتقام از او افتادند؛ پس آلفونسو با سپاهی عظیم راهی اشبیلیه شد و آن              

  ).همان(ه دفاع از سرزمین خود نمود کرد و با غارت وکشتار، المعتمد را مجبور ب

     الفونسو همچنان بر تسلط خویش بر طلیطله ادامه داد و گستاخی را بـدانجا رسـاند کـه                  

را به وي تسلیم کند؛  ) Coimbra(براي المعتمد نامه نوشت و از او خواست شهر قلمریه           

ري بود تـا المعتمـد      این هشدا . بودوگرنه بر سر او آن خواهد آورد که برسر طلیطله آورده          

اي براي یوسف بن تاشـفین   به همین دلیل نامه. به فکر یاري گرفتن از دیگر مسلمانان بیفتد    

امیــر یوســف بــن تاشــفین  .  نوشــت و از او یــاري خواســت- در مــراکش -امیــر مغــرب 

درخواست یاري از سوي امراي اندلس را پذیرفت و در پاسخ به آنـان از ایـشان خواسـت          

الخظراء را در خدمت او قرار دهند، براي این که پایگاه او و سـپاهیانش              رهشهر مرزي جزی  
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پـس امیـر    . رغم مخالفـت پـسرش الرشـید، پـذیرفت          المعتمد این درخواست را علی    . باشد

سپاهش در . یوسف بن تاشفین، سپاهی عظیم به سرداري داوود بن عایشه به اندلس فرستاد    

ها را ایجاد و اصالح     تحکامات پرداختند و راه   جزیره الخضراء ساکن شدند و به ساخت اس       

227: 1375ابن خلـدون،      ( هجري قمري انجام شد      479این امر در ماه ربیع االول       . نمودند

  ).97-101: 1984؛ حمیري، 3/

 همـت نمـود و رأي   - درخواسـت یـاري از مرابطـون      -     هنگامی که المعتمد به این امـر        

خـوانی،  کسانی را که به انـدلس مـی  ": رده گرفت کهصادر کرد، فرزندش الرشید بر او خ      

: المعتمـد در جـواب گفـت   . "گیرند و جمـع مـا را پراکنـده مـی سـازند           پادشاهی از ما می   

هرگز از من نخواه اندلس را دارالکفر نمایم و به دست قشتالیان بسپارم تا مرا بر منابر لعن           "

"چرانـی اسـت   انی بهتـر از خـوك     در نظر من شـترب    . چنان که دیگران را لعنت کنند     . کنند

  ).2 /74: ؛ عنان، همان84-85 :1937حمیري، (

  چگونگی سقوط اشبیلیه و پایان دولت بنی عباد.۵

که گفته شـد، مـسیحیان اسـپانیا کـه همـسایگان صـفحات شـمالی و غربـی مرزهـاي                     چنان

لمانان وقفه در پی ایجاد آشوب و ناامنی و دست اندازي به سرزمین مس   مسلمانان بودند، بی  

هایشان دچـار اختالفـات سیاسـی و مـذهبی بودنـد،       آنان خود نیز در داخل سرزمین     . بودند

ولی آن هنگام کـه پـاي منافعـشان درمیـان بـود و مـسلمانان را دشـمن مـشترك احـساس                       

کردند، دسـت از اخـتالف برداشـتند و بـه اتحـادي مقـدس متمایـل شـدند کـه بعـدها                         می

هاي اسالمی در انـدلس را باعـث شـد،            ي سرزمین   ههاي صلیبی و از دست رفتن هم        جنگ

باشـد،   لکن آنچه مربوط به این بحث مـی . گنجد ها در این مقال نمی ي آن  که بحث درباره  

تـرین  الطوایف مسلمان با مسیحیان اسپانیا و فرانسه است که از سرسخت          هاي ملوك   جنگ

ان نیـز بـراي بـازپس    دشمنان مسلمانان بودند و به محض زوال قـدرت امویـان انـدلس، آنـ     

هاي داخلی ملوك مـسلمان ایـن         هاي اسالم به دنبال فرصت بودند و جنگ         گیري سرزمین 

ترین دشمن مـسلمانان بـود کـه توانـست         آلفونسوي ششم خطرناك  . فرصت را به آنان داد    
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و . ي سدي محکـم در برابـر تجـاوزات وي بـود، تـصرف کنـد                ابتدا طلیطله را که به منزله     

دیگـر امـراي   [نان همچنان با هم در تعارض بودند، بنی عباد و برخی از چون ملوك مسلما  

بنی االفطس فرصت را    ] در چنین وضعی  . [ورزیدند  با حاکم طلیطله خصومت می    ] مسلمان

قــادربن ذولنــون، حــاکم طلیطلــه، سراســیمه از . غنیمــت دیدنــد و بــر شــهر اســتیال یافتنــد 

مـراي مـسلمان او را یـاري ندادنـد و        یـک از ا     چـون هـیچ   ....آلفونسوي ششم یـاري طلبیـد     

ــسته بــود و بــه او جزیــه   قدرتمنــدترین آنــان بنــی ــا آلفونــسو پیمــان ب عبــاد امیــر اشــبیلیه ب

با طوالنی شدن محاصره، مردم دچار سختی و برخـی          ]. طلیطله محاصره شد  [پرداخت،    می

بـن  ا( هجري قمري تسلیم مسیحیان شـد        478سرانجام در محرم    . مجبور به مهاجرت شدند   

هـاي قـدرتش در طلیطلـه،     پادشاه قشتاله، در پی تحکـیم پایـه    ). 84-89: 1971الکردبوس،  

تجاوزات خویش را به سایر نواحی گسترش داد و چون طمع تـصرف بـالد اشـبیلیه را در                    

پرداخت، نپذیرفت و پس از تهدید  سر داشت، خراج سنگینی را که معتمدبن عباد به او می

قـشتالیان  ] سـتم و تـاراج    [بدین سان، مردم بلنـسیه گرفتـار        ... . ردابن عباد، آهنگ بلنسیه ک    

سپس گروهی از سپاه قشتالی به سـوي سرقـسطه تاختنـد و مـسلمانان را مجبـور بـه                    . شدند

بـا وجـود همراهـی امیـر     . گروهی از سرداران قشتاله به سوي المریه تاختنـد   . تسلیم نمودند 

: 1984حمیري، (یز از تجاوز آنان در امان نماند ، این شهر ن   ]باسپاه آلفونسو قشتالی  [غرناطه  

101-97.(  

     سقوط طلیطله باعث شد، المعتمد بن عباد، امیر اشبیلیه، که از هر گونه پیمان و مـودت                 

دیـد، از قـدرت نظـامی     هاي خود را از دست رفته مـی     بود و سرزمین  با آلفونسو ناامید شده   

ي کمـک بـه    ایـن سـپاه قدرتمنـد کـه آمـاده        سپاه مسلمانان در مراکش، کمک بخواهد و        

المعتمـدبن  . هاي اسالمی بود، مرابطون بودند به سرداري یوسف بن تاشفین           دیگر سرزمین 

عباد، به رغم مخالفت فرزند و بزرگان دربارش، تصمیم گرفـت از مرابطـون یـاري بطلبـد                

تاد و درخواست اي به یوسف بن تاشفین فرس پس براي این کار، نامه). 2 /76: عنان، همان(

امیر یوسف ابن تاشفین سردار مرابطون، با فقهـاي دربـار خـود             . کمک خود را اعالم کرد    
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 در پاسخ کمک به بنی عباد از آنان خواسـت  -و چون جواب موافق شنید-مشورت کرد 

. الخضراء را در اختیار سپاهیان او قرار دهد، تا پایگاه نظامی و اردوگاهشان باشد  که جزیره 

 هجري قمري، سپاه    479ي ماه ربیع االول سال        در رور پنج شنبه نیمه    . اد نیز پذیرفت  ابن عب 

المعتمدبن عباد، فرزند خود عبـداهللا را بـه اسـتقبال           . الخضراء وارد شدند  مرابطون به جزیره  

مرابطـون پـس از آن بـه سـوي اشـبیلیه            . آنان فرستاد و آذوقه و طعام برایشان آمـاده نمـود          

هاي اشبیلیه، المعتمـدبن عبـاد خـود بـه همـراه اصـحاب و        یک دروازه نزد. حرکت نمودند 

امیـر یوسـف بـن تاشـفین سـه روز در            . سران لشکرش به استقبال یوسف بن تاشـفین آمـد         

اشبیلیه توقف کرد و براي دیگر ملوك الطوایف نامه نوشت و خواست تا بـراي جهـاد در                

طوایف به او پیوسـتند، عبـداهللا بـن         نخستین کسانی که از سران      . راه خدا به او ملحق شوند     

از . بلقین بن بادیس بن حبوس، امیر غرناطه، و برادرش تمیم بن بلقـین، امیـر مالقـه، بودنـد        

دیگر امرایی که درخواست او را اجابت کرد، امیر المعتصم بن صمادح التجیبی بـود، کـه                 

، پـوزش   )Aledo) (الیـدو (به دلیل کهولت سن یا ترس از تجـاوز مـسیحیان بـه دژ لیـیط                 

/ 330-333: همان(خواست؛ اما پسر خود معزالدوله را با سپاهی عظیم به کمک او فرستاد              

2.(  

ي لشکر و مرابطـون            سپاه متحد اندلسی و مرابطی به سرداري المعتمدبن عباد در مقدمه          

نزدیک پرتغـال   (این سپاه به دشتی در شمال سرزمین بطلیوس         . در پی آنان حرکت کردند    

-کـشیده ) Coria(این دشت را که در یـک سـرباالیی، تـا قوریـه              . فرود آمدند ) زيامرو

  ).جا همان(اند  گفته)  SagrajasZallaka(شود، که زالقه  می

او . شدن سپاه مرابطون در شبه جزیره به آلفونسوي ششم پادشاه قـشتاله رسـید       خبر پیاده 

پس محاصره سرقسطه را رها . ه داشتجا را در محاصر در این هنگام در سرقسطه بود و آن

ي امراي آن سوي پیرنه نامـه نوشـت و همچنـین نـزد سـانچورامیرز، پادشـاه                   کرد و به همه   

سـانچورامیرز هـم در ایـن زمـان طرطوشـه           . اراگون، سفیر فرستاد و او را به یـاري خوانـد          

)Tortosa (لب از به این ترتیب، سپاهی عظیم از جنگجویان داوط. را در محاصره داشت

آلفونسوي ششم سـردار خـود البرهـانس را کـه در            . ایتالیا و فرانسه به سوي او روان شدند       
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بلنسیه بود، فراخواند و خود سرداري این سپاه عظیم را برعهده گرفت و به سـوي جنـوب                  

دو سپاه در مقابل هم   . در مکانی در سی مایلی لشکرگاه مسلمانان اردو زدند        . حرکت کرد 

مورخان، تعداد سپاه مسیحیان را هـشتاد       ). 2 /527: 1968،    نفخ الطیب (آرایی کردند   صف

همچنین روایات حاکی از آن است که سپاه    . اند  هزار، و برخی روایات، پنجاه هزار، نوشته      

یوسـف بـن    . اسـت مسیحی از لحاظ ساز و برگ جنگی بـر سـپاه مـسلمانان برتـري داشـته                

، ابتدا قبل از آغاز نبرد، براي آلفونسو پیـام     هاي مسلمانان با کفار     تاشفین، طبق سنت جنگ   

ي جنـگ باشـد؛ و در پیـام خـود             فرستاد که یا اسالم بیاورد و جزیـه بپـردازد، و یـا آمـاده              

همـواره  . اي  اي ادفونش، به ما خبر رسیده کـه تـو بـر ضـد مـا لـشکر گـردآورده            ":نوشت

اینـک  . سرزمین ما آیـی   آرزویت این بوده که ناوگانی داشته باشی و از دریا بگذري و به              

اکنـون  . اسـت روي هـم قـرار داده       خداوند دعاي تو را مستجاب کرده و مرا و تـو را روبـه             

جا؛ عنان،  همان ("عاقبت دعاي خود را خواهی دید و دعاي کافران جزضاللت هیچ نیست

  ).332/2: همان

. او نوشـت  اي همه تهدیـد در پاسـخ               الفونسو، از این خطاب سخت به خشم آمد و نامه         

بزودي خواهی دانست که چه حادث خواهد ":یوسف نیز در پاسخ او چنین عبارتی نوشت 

  ).2 /332:  و عنان، همان10 /52: 1982ابن االثیر،  ( "شد

شنبه بـراي المعتمـدبن     اي اندیشید و در روز پنج          الفونسو، براي تعیین روز جنگ خدعه     

، نامه نوشت که، فـردا روز جمعـه عیـد شماسـت و              عباد، امیر اشبیلیه و سردار سپاه اندلسی      

پس از آن شنبه عید یهود است که بسیاري از آنان در لشکر ما جـاي دارنـد و پـس از آن                       

. کنـیم شـنبه عیـد مـا مـسیحیان اسـت؛ پـس جنـگ را در روز دوشـنبه آغـاز مـی                   روز یک 

لـشکر خبـر از     داران  المعتمدبن عباد و یوسف بن تاشفین به خدعه، او پـی بردنـد و طالیـه               

ي پیکار شدند و آنچه منتظـرش بودنـد      مسلمانان هم آماده  . تحرکات سپاه مسیحی آوردند   

بیـست و سـوم اکتبـر       /  هجري قمري  479صبح روز جمعه دوازدهم ماه رجب       . اتفاق افتاد 

  ).296/2: ابن اثیر، همان(میالدي سپاه مسیحی حمله را آغاز کرد و نبرد رخ داد 1086
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اي سـخت   کر قشتاله و اراگون، به سرداري آلبرهانس، بـر مـسلمانان حملـه         ي لش        مقدمه

فرماندهی سپاه اسالم را المعتمـدبن  . ي سپاه اسالم را برهم زدند که نظم مقدمه  بردند، چنان 

سردارشـان چنـدین زخـم      . جنگیدند  سلحشوران اشبیلیه با قدرت می    . عباد  به عهده داشت    

. ن به سوي بطلیوس گریختند و تعدادي هم کشته شدندبرداشته بود و تعدادي از جنگجویا

در این هنگام آلفونسو خودش بر مقدمه، سپاه مرابطون که داوود بن عایشه سردار آن بود، 

در این زمان، یوسف بن تاشفین سپاهی از سلحشوران بربر بـه سـرداري سـیربن                . حمله برد 

و خود نیز با سپاهش بـه قلـب لـشکر          ابی بکر اللمتونی به یاري اندلسیان و مرابطون فرستاد          

ي جنگ دگرگون شد و جنگجویان مسلمان قواي خود        به زودي چهره  . مسیحی حمله برد  

آلفونـسو تـا نزدیـک    . جنگی سخت درگرفـت  . را بازیافتند و فراریان به صفوف بازگشتند      

یوسـف بـن تاشـفین از پـشت بـه اردوگـاه            . ي مرابطون رسید و از خندقی عبور کرد         خیمه

نگهبانان اردوگاه کشته شدند و لشکر آلفونسو از پشت سر مورد حمله        . نسو حمله برد  آلفو

ابـن خلکـان،   (ها به صدا درآمد و لشگرگاه الفونسو را به آتش کـشیدند               طبل. قرار گرفت 

  ). 29/5: همان

ها و اظطراب جنگاوران قشتالی،            از قول پیدال، مورخ خاورشناس، در باب صداي طبل        

آورد آشـنا      تا آن زمان لشکرهاي اسپانیا با این بانگی که زمین را بـه لـرزه مـی                 ":نوشته اند 

- از سلحشوران مسلمان بربر که در مغرب به قدرت رسیده(از سوي دیگر مرابطون . نبودند

در صفوف به هم پیوسته استوار اقدام به جنـگ   ) بودند و مراکش مرکز حکومت آنان بود      

" بود که سواران سلحشور مسیحی بدان عـادت نداشـتند          ي جدیدي   کردند و این شیوه     می

  ).333/2: عنان، همان(

در . بود و کشتگان از هر دو سپاه فراوان بود        سپاه اندلسی قدرت یافته   .      نبرد ادامه داشت  

این زمان، یوسف بن تاشفین گروهی چهارهزار نفره از نگهبانان سپاهپوست سپاه خـود را                

لـشکر  . یکی از جنگجویان بربر خنجري به پاي آلفونسو زد     . تادبه قلب لشکر آلفونسو فرس    

یوسـف بـن تاشـفین دسـتور داد از تعقیـب      . نشینی کردند و پا به فرار نهادنـد      الفونسو عقب 

چنین نبرد زالقـه بـه پیـروزي مـسلمانان و عقـب نـشینی سـپاه              و این . فراریان دست بردارند  
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ي ایـن     درباره). 84-85: 1937میري،  ح( هجري قمري منجر گردید      479آلفونسو در سال    

هاي مسیحیان این بود که یوسف بن تاشفین فاتح پیروزمند             از خوشبختی  ":نویسند  نبرد می 

 را بـرایش    - امیـر ابوبکرسـیر    -زالقه پس از شکست دشـمن، ناگـاه خبـر وفـات فرزنـدش             

از این  اي را که      یوسف مجبور شد از تعقیب مسیحیان منصرف شود و نتواند ثمره          . آوردند

-100 : 1965وات،  ("پیروزي حاصل می شد، یعنی استیالي بر طلیطله را به  دسـت آورد    

  ).337/2: ؛ عنان، همان99

را دو برابر کـرد و بـه سـردار خـود     ) الیدو(     پس از نبرد زالقه، آلفونسو پادگان دژ لییط      

ند در اراضی لورقـه     تواگارسیا خمینس دستور داد براي انتقام از المعتمدبن عباد هرچه می          

و مرسیه آتش برافروزد؛ زیرا المعتمدبن عباد بود که بـر او خـروج کـرد و مرابطـون را بـه          

  ). 338/2: ؛ عنان، همان29/5:ابن خلکان، همان (درون اندلس کشانید 

     المعتمدبن عباد مشتاق بود تا استیالي حقیقـی خـود را بـر مرسـیه کـه در آن زمـان در                      

د، اعمال کند؛ پس با سپاه خود و لـشکري کـه یوسـف بـن تاشـفین در      دست ابن رشیق بو   

ابتدا به لورقه رفت؛ اما لورقه در برابر حملـه، او     . بود، به مرسیه حمله کرد    اختیار او گذاشته  

جا را محاصره نمود؛ لکن ابـن رشـیق بـا مرابطـون               پایداري کرد؛ پس به مرسیه رفت و آن       

.  قانع کند تا او را در سرزمینش به حال خود بگذارنـد            ها را   وارد مذاکره شد و توانست آن     

المعتمدبن عباد، پس از این، بدون هیچ دستاوردي به اشـبیلیه بازگـشت و خـود بـه همـراه              

رفت و از او خواسـت  ) مراکش(چندتن از اصحابش به دیدار یوسف بن تاشفین به مغرب      

امیرالمسلمین یوسـف بـن    . ایدبراي رهایی دژ الیدو از شر پادگان الفونسو به کمک شان بی           

: 1982؛ ابن االثیر،    527/2-531: 1968،  نفخ الطیب (ي خود عمل کرد       تاشفین نیز به وعده   

نبـرد زالقـه، بـه    امیریوسـف بـن تاشـفین، پـس از    ).76-94: 1984؛ حمیـري،  10 /53-52

ي الطوایف با یکـدیگر پـی بـرده و درپـی فرصـتی بـرا              کفایتی و اختالف شدید ملوك      بی

از این رو، پس از ساقط نمودن اولـین امـارت           . ي اندلس اسالمی بود     دراختیار گرفتن همه  

اندیـشید؛ زیـرا سـعایت        مناد در غرناطه و مالقه، به تصرف اشـبیلیه مـی            الطوایفی بنی ملوك
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پیمانی او با پادشاه مـسیحی و تـسلیم نمـودن           مردم اشبیلیه علیه المعتمدبن عباد، مبنی بر هم       

هاي غیر شرعی، تبـذیر در مـال مـسلمانان بـراي دربـار       انان به آنان، وضع مالیات  بالد مسلم 

امیرالمـسلمین  ). 29/5: ابن خلکـان، همـان    (بود  خویش، بهانه اي براي این امر فراهم کرده       

ترین مملکت مسلمان اندلس بود، به        دانست تسلط بر اشبیلیه که مهم         یوسف بن تاشفین می   

از این رو، از فقهاي دربـار خـود بـراي برانـداختن             . م اندلس است  معناي استیالي او بر تما    

امیر اشبیلیه فتوا خواست، و آنان نیز به حکم آن که المعتمدبن عباد بـراي حفـظ مملکـت                   

ي سـاز و بـرگ جنگـی     پیمان شده و بـه تهیـه    خود از دستیابی مرابطون با پادشاه قشتاله هم       

امیر مرابطون یوسـف بـن     .او را صادر کردند   اقدام نموده بود، مجوز شرعی براي جنگ با         

وي نیز از دورترین شهر . تاشفین، سردار خود سیربن ابی بکر را مأمور تصرف اشبیلیه کرد    

از سـوي دیگـر،     . مرزي اشبیلیه، یعنی شهر طریف، آغاز کرد، سـپس رهـسپار شـمال شـد              

حملـه قـرار دادنـد و در    هایی از سپاه مرابطون، شهرهاي ریان، جیان، قرطبـه را مـورد          فوج

.  بـود بـا او نبـرد کردنـد    -یزیدالراضـی -شهر رنده که در دسـت فرزنـد المعتمـدبن عبـاد،         

کرد تا شهر را از سقوط نجـات دهـد؛ لکـن ایـن تـالش               الراضی با قدرت از شهر دفاع می      

الـبالط و    و شقوره و حصن    Ubedaنمود؛ زیرا سقوط قرطبه و پس از آن ابده          بیهوده می 

فاتح قرطبه سردار مرابطی، بطی بـن اسـماعیل،   . دور به تصرف مرابطون درآمدند المحصن

ي رباح، را تصرف کند و        با هزار سوار توانست دورترین شهر اراضی مسلمانان، یعنی قلعه         

تنهـا رنـده،   ). 155-165: 1955امیـر عبـداهللا،   (بر سراسر اراضـی وادي الکبیـر تـسلط یابـد        

 هجـري قمـري،   484پـس در هفـدهم ربیـع االول سـال        . بودقرمونه و اشبیلیه تصرف نشده    

سـپاهی عظـیم    . ي نبرد با اشبیلیه شد      سیربن ابی بکر شهر قرمونه را نیز تصرف کرد و آماده          

گردآورد و در نزدیکی اشبیلیه براي المعتمدبن عباد نامه نوشت کـه شـهر را تـسلیم کنـد؛                

نداشت، پس با آلفونسو پادشاه قشتاله لکن المعتمدبن عباد تصمیم به از دست دادن اشبیلیه     

دانـست، مرابطـون پـس از فـتح اشـبیلیه             براي دفع مرابطون پیمان بست و آلفونسو کـه مـی          

. سرزمین او را تهدید خواهند کرد، سپاهی به سرداري البرهانس به کمک المعتمد فرستاد              

ی اشـبیلیه  سان، دو طرف در نزدیکی حصن المـدور، و بـه روایتـی در بلمـه در حـوال            بدین
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مرابطون قریب چهـار    ).360/2:  و عنان، همان   163: ، همان اعمال االعالم (رویاروي شدند   

امیـر  (المعتمـد و لـشکرش بـه شـدت از آن دفـاع نمودنـد                . ماه، اشبیلیه را محاصره کردند    

در خالل این مدت جماعتی از اهل شهر از دشمنان بنی عبـاد آتـش               ). 170: 1955عبداهللا،  

سان که امر دفاع مختـل شـد و مقـدمات ورود مرابطـون        خلی را برافروختند، آن   شورش دا 

اي در  عاقبت مرابطون به یاري این خائنان توانستند رخنه ). 361/2: عنان، همان (فراهم آمد   

المعتمدبن عبـاد   . این رخنه در کنار دروازه الفرج نزدیکی نهر بود        . باروي شهر ایجاد کنند   

در ایـن هنگـام یکـی از        . اي بـود نـازك      ن نداشت پوشـش او جامـه      او زره بر ت   . خبر یافت 

. اش نمود المعتمد بر او تاخت و با شمشیر، دو نیمه. اي به زیر بغلش زد سواران مرابطی نیزه  

هـایی    مرابطون از همان رخنه گریختند؛ اما عصر همان روز سپاه مرابطون آتش در کـشتی              

مـردم دریافتنـد    .ها نابود شدند    بیشتر کشتی . ودندانداختند که در وادي الکبیر پهلو گرفته ب       

که خط دفاعی شهر ضعیف شده است؛ لذا دچار رعب و وحشت شدند و بسیاري راه فرار 

طـی ایـن   ). جـا  همـان (همه جا هرج و مرج بود و عالمت حادثـه آشـکار           . در پیش گرفتند  

ایـن  .  را فـرودآورد مدت سیربن ابی بکر، قواي خود را گرد آورده بود تـا آخـرین ضـربه             

: 1956،  اعمال االعالم ( هجري قمري فرود آمد      484 ماه رجب    22شنبه    ضربه در روز یک   

خواست تا آخرین نفس از خود و کشورش دغاع کند؛ ولی این          المعتمدبن عباد می  ). 164

همه دلیري سود نبخشید و مرابطون بر شهر و قصرهاي شـاهی دسـت یافتنـد، و المعتمـد و              

و عیالش را به اسارت گرفتند، و پسرش مالـک را در برابـر چـشمانش کـشتند               ي اهل     همه

-مقاومت مـی  ) Ronda(الراضی پسر المعتمد در رنده      یزید). 2 /361-362: عنان، همان (

کردند؛ در جنوب پرتغال مقاومت می   ) Mertola(کرد و پسر دیگر او المعتمد در میرتله         

شـان  انش را وادار به تسلیم کنـد تـا بـه خـانواده            اما سردار مرابطی از المعتمد خواست پسر      

 بـراي   -اعتمادالرمکیـه -پس پسران المعتمدبن عباد به درخواسـت مادرشـان          . آسیب نرسد 

بـدین ترتیـب مرابطـون سراسـر        . حفظ جان پدر تسلیم شدند و امان نامـه دریافـت کردنـد            
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؛ 171: اهللا، همـان امیر عبد(مملکت  اشبیلیه را تصرف کردند و دولت بنی عباد سقوط کرد  

  ).2 /342-343: عنان، همان

  عباد از دیدگاه مورخان مسیحیسقوط بنی

ي بخت آن که روزگاري در آسمان  عباد در ظرف چند ماه سقوط کرد و ستارهدولت بنی

سـقوط اشـبیلیه و     ). 2 /362: عنـان، همـان   (درخشید و نور افـشانید، افـول کـرد            اندلس می 

هـاي مفتوحـه در انـدلس پـس از ایـن باعـث              بطون بر سرزمین  امارت بنی عباد و تسلط مرا     

ي پیامدهاي آن که نهـضت        نبردهایی با مسیحیان قشتاله شد که مورخان را به بحث درباره          

به ] هایی که در نهایت نزاع. [شد، وادار نمودنامیده) the reconquest(بازپس گیري 

هـاي    در باب چگونگی جنگ   توماس مادن نویسنده مسیحی،     . هاي صلیبی منجر شد     جنگ

هاي صـلیبی شـد،      ساز جنگ آگاه و ناخواسته زمینه   امراي مسلمانان با مسیحیان اسپانیا که نا      

ي  هاي شمال آفریقا حمله بردند، از تنگـه      فاتحان مسلمانی که به سرزمین     ":گوید  چنین می 

هـشتم نیروهـاي   تا قـرن  . الطارق نیز  گذشتند و اساس حکومت را در اسپانیا بنا نهادند        جبل

. "...هاي پیرنه گذشتند و به قلـب اروپـاي کاتولیـک پـا گذاشـتند      اعزامی مسلمانان از کوه   

هـاي   بـسیاري از مفـاهیم بنیـادي جنـگ       ": گویـد   ي کـالم خـود مـی        توماس مادن در ادامه   

کردنـد تـا      ها سربازان را ترغیب مـی       ها پاپ   عقیدتی در اسپانیا شکل گرفت، جایی که قرن       

شارلمانی  به کرات در ساکسونی      ) میالدي(اوایل قرن نهم    . ان را عقب برانند   فاتحان مسلم 

ي صـلیبی بـه شـمار     ها مبـارزه  این جنگ. انداخت براي تغییر مذهب مردم جنگ به راه می     

گرفـت و نـه قـصد     شد، نه آمرزشی صورت مـی  رفت؛ زیرا در آن نه سوگندي یاد می      نمی

هـاي صـلیبی      را معادل جنـگ   » جنبش بازپس گیري   «ها عمومًا   پاپ... . زیارتی در کار بود   

شـدن بـه سـمت    کردنـد بـه جـاي روانـه      گرفتند و مسیحیان اسپانیا را ترغیب مـی         مشرق می 

و طلـب بخـشایش و   در سرزمین خود با مسلمانان بجنگند) المقدسبیت(سرزمین مقدس 

 17: 1389مـادن،   ("گفتند  ي گناهان در انتظار کسانی بود که به این توصیه لبیک می             تبرئه
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  نتیجه گیري        

عبـاد میـراث از     بنی: توان گفت عباد در اشبیلیه می   در پایان این مبحث، در باب ملوك بنی       

پـس از اسـتیال بـر       . ي امویـان را در میانـه و جنـوب انـدلس تـصاحب نمودنـد                 دست رفتـه  

، در جنـوب اسـپانیا      )خزرونبنیدمر و   فرن،  بنی  یبرزال و بنی  بنی(هاي کوچک بربر      دولت

مملکتی گسترده به وجود آوردنـد؛ لکـن نتوانـستند، اقتـدار و عظمـت والیـانی مـسلمان و                    

عباد به تعهدات با همسایگان مـسیحی  بنی. قدرتمند را براي مدتی مدید به نمایش بگذارند  

رین توان کردند، همیشه و تا آخ  که همواره او را تهدید می    -آلفونسو و جانشینش  –خود  

چینی علیه دیگر مـسلمانان و همتایـان خـود            خود پایبند بودند؛ اما در عهد شکنی و دسیسه        

آنان در پی برانداختن بربرها از انـدلس بودنـد؛      . رفتاري غیرمنصفانه و ناجوانمردانه داشتند    

ه اینـان بـ  . شدند پیمان میرغم این تفکر خود، با برخی از ملوك بربر علیه دیگري هم اما به 

. اندیشیدند، مصالح مسلمانان، حفظ نفوس آنان و حفظ بیت المال مسلمانان بـود       آنچه نمی 

در پرداخت جزیه از بیت المال مسلمانان به مسیحیان راه افـراط مـی رفتنـد، در حـالی کـه           

 اَشداء علی الکُفـار    "ملوکی بودند که بر طبق نص صریح قرآن       . هیچ سودي عایدشان نشد   

کیشان خـود   کردند و بر مسلمانان و هم       بودند؛ بلکه بر زورمداران رحم می      ن "رحماء بینهم 

کردند، و با دشمنی و کینـه  توجهی برخورد میدر برخورد با رعایا با بی . گرفتند  سخت می 

تـرین دشـمن مـسلمانان کـه همانـا       توزي نسبت به دیگر امراي مسلمان راه را براي بـزرگ     

 رعایت اصل پایبندي به تعهدات با همسایگان مـسیحی          مسیحیان بودند، هموار نمودند و با     

هـاي آنـان را    خود براي نبرد با همسایگان مسلمان، خـزاین مـسلمانان را خـالی و سـرزمین            

  .نمودند ویران می

در .       ابن عباد در اشبیلیه قدرتمندترین فرمانروایان اندلس اسالمی پس از امویان بودنـد             

ي خـود      امارات کوچک غربی اندلس را بـه زیـر سـلطه           ي  زمانی قریب به بیست سال همه     

هاي شرق وادي الکبیـر در جنـوب انـدلس شـدند و               درآوردند و پس از آن متوجه امارت      

اندازي به وقفه در پی ایجاد تفرقه، توطئه و دستهمه را به قلمرو خود ضمیمه کردند و بی      
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ي احیاي    در اندیشه . اندیشیدندهرگز به اتحاد مسلمانان نمی    . دیگر امارتهاي مسلمان بودند   

توانستند با تشکیل  که می در حالی. ي اموي به شکلی جدید نبودند امپراتوري از دست رفته

هاي کوچک محلی و نژادهاي مختلف،        یک دولت مرکزي مقتدر و در پناه گرفتن دولت        

عالوه بر حفـظ نفـوس مـسلمانان، بـراي حفـظ سـرزمین انـدلس پـس از امویـان، قـدرتی                   

متأسفانه چنین نشد، زیرا هنگامی کـه سـرزمینی         .  منازع در برابر مسیحیان متجاوز باشند     بال

جـا   گرفتند، در پی آبادانی و ارتقاي زندگی مسلمانان آن      را از همسایگان مسلمان خود می     

شـد،    مـی "مؤلفـه قلـوبهم  "آنچه به قول رسول گرامی اسالم باعث ایجاد امر  . آمدند  برنمی

  .گرفت انجام نمی

گیرد که علل این حـوادث را در        از این همه که گفته شد، این سؤال در ذهن شکل می      

عـدم آشـنایی بـه دسـتورات و     : توان گفت توان یافت؛  و در جواب چنین می چه امري می  

. تأکیدات رسول گرامی اسالم به امرا و قدرتمندان امت اسـالم در حفـظ اتحـاد مـسلمانان     

هـاي دینـی،     جهاد و دالیل آن، و عدم درك عمیـق آمـوزه           عدم آشنایی ملوك به احکام    

تدبیري، طمع ورزي بـی حاصـل و عـدم تحمـل امیـران و ملـوك دیگـر، عـدم                  تکبر و بی  

توجهی بـه آنچـه عامـل اتحـاد و            توانایی در حفظ دستاوردهاي مسلمانان در اندلس، و بی        

سلمان در  ایـن ملـوك، بـه جـاي تکیـه بـر قـدرت امـت مـ                 . شـد   حفظ نفوس مسلمانان می   

تـرین دشـمنان امـت اسـالم یعنـی          تـرین و دیرینـه      ها، دست یاري به سوي اصـلی        گرفتاري

بهره گرفتن از وزرا و دبیران یهودي و مسیحی، کمک خواستن           . نمودند  مسیحیان دراز می  

هاي دیگر مسلمانان و باز گذاشتن دسـت          از سپاهیان  مزدور مسیحی براي نابودي سرزمین       

ي مـسلمانان     هـاي مغلـوب شـده       فوس مسلمین و  تاراج امـوال سـرزمین        آنان براي کشتار ن   

توسط همپیمانان مسیحی و راضی شـدن بـه ذلـت و خـواري مـسلمانان در برابـر دشـمنان،           

چنان کـه در  (تعصبی نسبت به رنج به  اسارت رفتن زنان و مردان مسلمان به دست آنان   بی

اندك بـود از بـسیاري دیگـر از آنچـه ایـن      ، دالیلی )شدنبرد آلفونسو با مردم طلیطله دیده 

  .اتفاقات را رقم زد
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عباد پس از آن از سپاه مغربـی مرابطـون بـراي شکـست آلفونـسو یـاري گرفتنـد و                          بنی

پـس از مـدتی المعتمـدبن    . مسیحیان به دست قواي مرابطون از اندلس بیرون رانـده شـدند          

دسـت شـد، و بـراي       ا مـسیحیان هـم    عباد دوباره به راه گذشته بازگشت و علیه مرابطـون بـ           

-برانداختن قواي مرابطی از اندلس، با پرداخت جزیه و هدایایی با مسیحیان در این امر هم      

عباد بیش از هر یک از ملوك مـسلمان،         امراي بنی : توان گفت   از این رو، می   . پیمان شدند 

ویش و هاي قـدرت امـارت خـ      نقش اصلی را در تحلیل رفتن قواي اسالم و تضعیف ریشه          

توان به این  اند، و در پایان این مقال می به خطر انداختن موقعیت مسلمانان در اندلس داشته       

قالَـت انَ  ... ": فرمـود 34ي  ي نمـل آیـه شـریفه    آیه از قرآن کریم اشاره کرد که در سـوره     

ک یکَذال لۀ وها اَذزَةَ اَهللوا اَععخَلوا قَرَیۀ اَفسدوها و جلُوك اذا دلُونالمفع".  
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