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1383، پاييز 51سال چهاردهم، شمارة 

مدجنان و نقش آنان در اقتصاد اسپانياي

هاي ميانه سده

∗∗∗∗دكتر عبداهللا همتي گليان

چكيده
اي تدوين شده، بر آن است تا با بررسي نقش اقتصادي مقاله حاضر كه براساس روش كتابخانه

هاي ميانه، بخشي از سهم آنان را به عنوان حامالن ميراث اسالمي در توسعه و مدجنان در اسپانياي سده

.پيشرفت اين كشور روشن سازد

اين پژوهش پس از توضيح در مورد مدجنان، جايگاه آنان را در جامعه مسيحي اسپانيا بيان كرده 

شاورزي و صنعتي بررسي شده و نشان داده كه هاي كهاي اين جمعيت در بخشگاه تواناييآن. است

هاي آنان در گاه از مهارتهاي مسلمان، هيچرغم مخالفت با هويت ديني اقليتمسيحيان حاكم، به

.اندپرداختهها ميهاي اين اقليتبرداري از تواناييزمينه اقتصادي غافل نبوده و به بهره

اسالمي، مسيحي. ان، مسيحيان مدجنان، اسپانيا، مسلمان:هاي كليديواژه

 عضو هيأت علمي گروه تاريخ و تمدن دانشگاه فردوسي مشهد*
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از رويدادهاي بسيار ) دومين دهة سدة هشتم ميالدي(جزيره ايبريا توسط مسلمانان در دهة پاياني سدة اول هجري فتح شبه

رود، چرا كه در اين گوشه از جهان بود كه براي نخستين بار حكومت اسالمي در قارة شمار ميهاي ميانه بهمهم تاريخي در سده

براي مدت طوالني عرصة ) اندلس(به دنبال آن گرچه جهان مسيحيت با چالش بزرگي مواجه شد و اسپانيا . ا سر برآورداروپ

اي كه مسلمانان در اين سرزمين در جهت بستـرسازي تغيير هاي اسالم و مسيحيت گشت، اما باتوجه به نقش برجستهكشمكش

اي نيز بين دو جامعه مسلمانان و مسيحي هاي گستردهها و تعاملكردند؛ تبادلاوضاع و احوال ذهني، عيني، مدني و فرهنگي ايفا 

هاي اروپا متمايز شده هاي ميانه از ساير بخشطوري كه به سبب اين داد و ستدها تاريخ و فرهنگ اين كشور در سدهرخ داد، به

ها و خدمات ارزندة اين جمعيت به ي از اين تعاملهايمدجنان و معرفي آنان، به گوشه: اين پژوهش پس از بحث درباره . است

.پردازدهاي كشاورزي و صنعت ميجامعه مسيحي اسپانيا در بخش

1مدجنان

شده كه به هنگام پيشروي مسيحيان به قلمرو اسالمي، اين مناطق را اصطالح مدجن به گروهي از مسلمانان اسپانيا اطالق مي

اين «: در اين مورد در فرهنگنامة آكادمي رئال اسپانيا چنين آمده.  به حيات خويش ادامه دادندترك نكردند و تحت سلطة آنان

كه دين خويش را تغيير دهند، در كردند و بدون ايناي كه در آن سكونت داشتند را به نيروهاي مسيحي تسليم ميمسلمانان ناحيه

نشين به مسيحيان  تسليم شهرها و مناطق مسلمان2“.آمدند ميجا باقي ماندند و به صورت رعاياي حاكمان مسيحي درهمان

ها درواقع، به وسيله اين قراردادها كه در آن. گرفتشد، انجام ميبراساس قراردادهايي كه بين فاتحان و مغلوبان منعقد مي

اتي كه در اين توافقنامه براي حقوق و امتياز. كردوظايف مسلمانان و حقوق آنان قيد شده بود، جوامع مدجن رسميت پيدا مي

در ازاي : ها موارد مشتركي بدين قرار وجود داشتمدجنان منظور شده بود، در همه جاي اسپانيا يكسان نبود؛ ولي در بيشتر آن

يز قول پرداختند، فاتحان نهايي كه به آنان ميدادند و مالياتكارهايي كه مدجنان براي حاكمان و اربابان مسيحي انجام مي

دادند تا امنيت مالي و جاني اين جمعيت را تأمين كنند، به آنان اجازه دهند تا اعمال ديني خويش را آزادانه انجام دهند، از مي

هاي دوره اسالمي را به حاكمان مسيحي بپردازند، جلوگيري كنند، آنان همان ماليات) مدجنان(تعرض به اوقاف مسلمانان ذمي 

حيوان رام و اهلي را به عربي داجن گويند . پرنده يا حيواني اهلي شد: جا مقيم شد، دجن الطائر او الحيواندر آن: دجن، يدجنُ، دجناً، دجن و دجونا، دجنَ بالمكان. 1

م، 1958/ق1377؛ رضا، احمد، معجم متن اللغه، بيروت، دار مكتبه الحياه، 355م، ص 1992ي، بيروت، دارالعلم للماليين، لغوي عصرمسعود، جبران، الرائد معجم(

) 1/272تا، ؛ أنيس، ابراهيم و ديگران، المعجم الوسيط، استانبول، بي20/30

2. Harvey, L. P. Islamic Spain 1250 to 1500 (the university of Chicago, 1990) P. 3. 
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بايد توجه داشت كه اين . ازه دهند كه قضاتي از خودشان داشته باشند تا براساس قوانين اسالمي قضاوت كنندبه مدجنان اج

1.نهادنديافت، اما در عمل مسيحيان به حقوق مدجنان وقعي نميامتيازات فقط در قراردادها انعكاس مي

اند واژة مدجن را به كار برده و تقريباً آن را به انه قلم زدههاي مي اغلب نويسندگان اروپايي كه در زمينه تاريخ اسپانياي سده

اين ) متن انگليسي (2المعارف اسالماما نويسندة مقاله مدجنان در دايره. اندجامعه خاصي از مسلمانان اسپانيا اختصاص داده

 اين واژه 3.كردند نيز تعميم داده است مياصطالح را به مسلماناني كه در خارج از اسپانيا به نحوي تحت سلطة مسيحيان زندگي

بودن است كه دومي بيشتر در مورد طيور ) رام(و آرام ) اقامت كردن(برگرفته از كلمة عربي دجن و متضمن مفهوم باقي ماندن 

واناتي كه تحت كند كه از لحاظ معنوي بين حي بر مفهوم آرام و رام بودن تأكيد بيشتري دارد و سعي مي5 هاروي4.رودبه كار مي

. اند، ارتباط برقرار نمايدخطري درآمدهاند و مردمي كه تحت قدرت برتري به صورت رعاياي بيحمايت انسان رام و اهلي شده

احتماالً . گفتني است رام بودن صفتي نيست تا كسي خواسته باشد به آن افتخار كند، بلكه متّصف به آن قابل سرزنش نيز هست

بردند، با عنوان مدجن خطاب كردند تا بدين وسيله كيشان خود را، كه تحت سلطه مسيحيان به سر ميان همنخستين بار مسلمان

7. متداول شد6سپس اين اصطالح به زبان اسپانيولي نيز راه يافت و به صورت مودخار. آنان را سرزنش و نكوهش كنند

كه بر مبناي تعاليم قرآن و سنت علماي اسالمي معتقدند براي رسد، به لحاظ ايناي درست به نظر مينظر هاروي تا اندازه

بر آنان واجب است درجايي اقامت نمايند كه بتوانند به نحو كامل واجبات ديني . مسلمانان جايز نيست تا هرجايي زندگي كنند

جا را نوعي اهانت به اسالم و نماندن در آجا كه چنين امري تحت سلطة مسيحيان غيرممكن بود، باقيخود را انجام دهند؛ از آن

شايد به همين جهت بوده كه اغلب نويسندگان مسلمان، . دانستندكردند و پذيرش چنان وضعيتي را جايز نميمسلمانان تلقي مي

د؛ انپوشي كردهاي از اين جمعيت چشممدجنان را شايسته توجه كردن و بررسي ندانسته و چيزي درباره آنان ننوشته و به گونه

احتماالً او نيز سخن . گويد تحت سلطة مسيحيان رفته، چيزي درباره مدجنان اين شهر نمي8خلدون زماني كه به اشبيليهحتي ابن

1. Nirenberg, David. Muslims in Christian Iberia 1000-1526: varieties of Mudejar experience, The Medieval world, ed. 
by Peter Linehen and Janet L. Nelson. (London and New York, 2001), p. 61.
2. EI2
3. Chalmeta, P. Encyclopedia f Islam (1993), Vol. VII, p. 286.
4. Harvey, Islamic Spain 1250 to 1500, p. 4; W.M. and cachia, P. A history of Islamic Spain (Edindurgh University, 
1965), p.151.
5. Harvey
1. Mudejar
2. Harvey, Islamic Spain…, P. 4. 
3. Seville
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يحيي و بنام احمدبن) الجزايري ( يكي از فقيهان مغربي 1.آميز دانسته استكيشان تحت سلطه حاكم مسيحي را اهانتگفتن از هم

به شدت زندگي كردن مسلمانان را در ...) المعيار المعرب(ر مورد آنان سخن گفته، در بخشي از اثرش كه د)  ق914د(نشريسي 

2.ياد كرده است» اهل الدجن«چنان شرايطي به باد انتقاد گرفته و از آنان به عنوان 

كه در قلمرو مسيحيان به شد و هم به لحاظ اينكيشان خويش محكوم بودند و به آنان توجهي نميمدجنان هم از سوي هم

هاي بسيار، مورد بغض شديد پيروان مسيح قرار داشتند و در سلسله شعائر اسالمي پايبند بودند؛ با وجود برخورداري از توانايي

.ترين جايگاه را به آنان اختصاص داده بودندمراتب اجتماعي پايين

هاي آنان را كردند به نحوي برجستگيجمعيت سعي مي در گذشته غالب نويسندگان مسيحي به هنگام بحث دربارة اين 

هاي مطلوب مدجنان نيز سخن هاي اخير كه تحقيقات بيشتري در اين موضوع انجام شده، از ويژگيكتمان نمايند، اما در سال

حققاني همچون اند، حتي در ادبيات هم مهاي اقتصادي، هنري و معماري از آنان تجليل كردهاند؛ از جمله در زمينهگفته

4.اندهاي آنان را توصيف نموده موارد مثبتي از نوشته3لوپزبارالت

. نظر وجود دارداما درباب اين كه مسلمانان از چه زماني به صورت اهل الدجن درآمدند؟ بايد گفت در اين مورد اختالف

: نويسد م پديد آمده است و نشريسي نيز مي11/ ق5اغلب نويسندگان غربي معتقدند نخستين بار چنين جوامعي در اسپانياي سده 

م آن هم زماني رخ داد كه پيروان مسيح بر بعضي از 11/ق5مواالت مسيحيان در صدر اسالم وجود نداشته، اين پديده در سدة 

م 10/ق5سدة  همو در جايي ديگر بدون ذكر شواهدي آغاز تَدجن در اندلس را به اواخر 6. استيال يافتند5 �����نواحي اندلس و

رسد، زيرا نويسندگان شرقي و مسلمانان به هر دليلي به اين موضوع كمتر  اين اختالفات طبيعي به نظر مي7.دهدنسبت مي

 تقريباً از نيمه دوم سدة 8هاي اخير توسط افرادي مانند فرناندز گنزالثاند و محقّقان غربي و مسيحي هم بيشتر در دورهپرداخته

4. Harvey, “the Mudejars”, the legacy of muslim Spain, ed. By Salma Khadra Jayyusi (Leiden, 1994), Vol. I, pp. 177-
178.

-2/150م، 1981/ق1401المعيار المعرب و الجامع المغرب عن فتاوي علماء افريقيه و االندلس و المغرب، بيروت، دارالغرب االسالمي، . ونشريسي، احمد بن يحيي. 5

151.

1. Lopez-Baralt
2. Harvey, Islamic Spain 1250to 1500, P.3. 
3. Sicily

.2/125، ...ونشريسي، المِعيار المعرب و. 4

.151-2/150همان، . 5

6. Fernandezy Gonzalez
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 م به بعد آنان توجه خاصي به چگونگي زندگي 20/ق14اند و به طور مشخص از نيمة دوم سدة وع كردهم كار را شر19/ق13

1.اندمسلمانان تحت سلطه مسيحيان نموده

دادند كه هر مورد آن به تاريخ خاصي مربوط هاي گوناگون تن به سلطة مسيحيان ميمسلمانان به صورت: همچنين بايد گفت

نه به صورت جمعي و از طريق امضاي قرارداد با مسيحيان، بلكه افرادي از آنان اين وضعيت را گاه مسلمانان . شودمي

هم زماني بوده كه مسيحيان به منظور مقابله با گونه تدجن چند دهه بعد از فتح اسپانيا رخ نموده است؛ آن شايد اين2.پذيرفتندمي

كه به شدند؛ چناننشيني مياه مسلمانان در برابر آنان مجبور به عقبهاي مقاومت تشكيل دادند، كه گنيروهاي اسالمي هسته

.  را كه مسلمانان از قبل تصرف كرده بودند، از دست دادند3هايي از جليقيهبخش. م750/ق133سبب پايداري مسيحيان در سال 

دي باقي ماندند، اما توانايي اي به لحاظ ضعف ديني و اعتقانشيني كردند و عدهبه گفتة مؤلف اخبار مجموعه برخي عقب

اند در اين ايام افرادي به صورت اهل الدجن درآمدند، ولي  برخي احتمال داده4.پرداخت ماليات را نداشتند و مسيحي شدند

 بعدها پيشروي پيروان مسيح كم و بيش ادامه 5.چون تعدادشان اندك بود، مدتي طوالني تحت سلطه مسيحيان دوام نياوردند

توجهي از مسلمانان تحت سلطة آنان گونه جمعيت قابل را تصرف كردند و بدين6م طليطله1085/ق478 اين كه در سال يافت تا

جا از طريق انعقاد قرارداد با حاكمان مسيحي تن به سلطه آنان درواقع، در جريان فتح اين شهر جامعه مسلمانان آن. قرار گرفتند

م 11/ق5پايي با استناد به اين واقعه است كه ظهور پديدة مدجن را در اسپانيا در سده غالب محققان ارو. دادند و مدجن شدند

.انددانسته

گر تاريخ قطعي كاربرد اين لفظ در مورد تاريخ كاربرد واژة مدجن بايد ذكر كرد كه مدرك صريحي وجود ندارد تا بيان

فتواهاي علماي اسالمي را دربارة مسلمانان تابع مسيحيان از سدة را به طور مكرر به كار برده و كه آن) ق914د(باشد و نشريسي 

اند، مثالً وي بدون ذكر تاريخ آوري نموده، اشاره نكرده كه مسلمانان از چه تاريخي واژة مدجن را به كار بردهم جمع12/ق6

7. Burns, Robert Igantius, Islam under the crusaders: colonial survival in the thirteenth-century kingdom of Valencia 
(Princeton university, 1973), Preface.
8. Chalmeta, EI2, Vol, p.286.
1. Galicia

.62م، ص 1867اخبار مجموعه في فتح االندلس و ذكر أمرتها و الحروب الواقعه، مادريد، . 2

3. O’callaghan, Joseph F. The Mudejare of castile and Portugal in the twelfth and thirteenth centuries, muslims under 
latin rule 1100-1300, ed. By Iamea M. Powell (Princeton University, 1990), pp.19-20.
4. Toledo
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كنند يرا آنان در شرايطي زندگي نميفقهاي اندلس فتوا دادند كه تعامل و خريد و فروش با اهل الدجن جايز نيست، ز: گويدمي

1.كه بتوانند بر مايملك خود تصرف داشته باشند

نوشته، در ...، اثري فقهي با عنوان كتاب المقدمات )ق520د (3 بنام ابوالوليد محمدبن احمدبن رشد2 يكي از فقهاي قرطبه،

بر : دهدوم كردن اين عمل، چنين فتوا ميكند، ضمن محكبخشي از آن كه در باب تجارت مسلمانان در دارالحرب بحث مي

كه او در هيچ جايي اثر اين به رغم4.شودگاه ساقط نميمسلمانان واجب است كه از دارالكفر مهاجرت كنند و وجوب آن هيچ

نان صادر اي به اين جمعيت نكرده، اما نشريسي معتقد است كه اين فتوا دربارة مدجخويش واژة مدجن را به كار نبرده و اشاره

 گرچه مسلمانان اندلس اين واژه را به كار 5.شده و اين فقيه قرطبي بدين وسيله از آنان خواسته تا قلمرو مسيحيان را ترك كنند

به هنگام پرداختن به شرح حال قاضي محمدبن هشام ) ق793د(مثالً نباهي . اند، ولي تاريخ دقيق آن مشخص نيستبردهمي

جا مهاجرت ، سپس از آن...)نشأ في الدجن. (...الد روم در شرق اندلس در ميان اهل الدجن پرورش يافتاين مرد به ب: نويسدمي

هاي اسپانيولي نداشته و از حدود سال م كلمة مدجن هنوز جايي در نوشته15/ق9 الزم است كه ذكر كنيم تا نيمة دوم سدة 6.كرد

 و در لهجة كاتالوني به شكل 8يان به زبان قشتالي به صورت مودخار در آثار مسيح7:م وارد اين متون شده است1462/ق866

 از خود برجاي 13م، اثري1238/ق635 در سال 12 پس از فتح بلنسيه11 پادشاه آراگون،10جيمز اول،. خورد به چشم مي9موديكسار

. نهاده كه در آن شرح حال خويش را نگاشته است

.2/439ونشريسي، المعيار المعرب، . 5

1. Cordova
.است، جد اوست) ق595د(ابن فقيه مالكي مذهبي كه همنام ابن رشد، فيلسوف اندلسي . 2

، كتاب المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونه من االحكام الشرعيات و )جد ابن رشد فيلسوف معروف اندلسي(ابن رشد، محمدبن احمد بن رشد . 3

.612-611تا، ص التحصيالت المحكمات الشرعيات االمهات مسائلها  المشكالت، بيروت، دار صادر، بي

.2/124ونشريسي، المعيار المعرب، . 4

173م، ص1995/ق1415ي بن عبداهللا مالقي، تاريخ قضاه االندلس، بيروت، دارالكتب العلميه، النباهي، ابوالحسن عل. 5

6. 5. Chalmeta, EI2, Vol. VIII, p. 286.
7. Mudejar
8. Mudeixar
9. James I
10. Aragon
11. Valencia
12. Book of Deeds
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 نام برده و توجهي هم به فرق اين دو واژه 2 و ساراسن1 در بلنسيه، با عناوين موراو در اين اثر از مسلمانان تحت سلطه مسيحيان

3.شده استبودند، اطالق مي) غرب جهان اسالم(نداشته، زيرا ساراسن به مسلمانان شرق جهان اسالم و مور به آنان كه در مغرب 

هاي  آنان روشن نبود درباره آن تصورها و حدسهنگامي كه واژة مدجن وارد آثار مسيحيان شد، چون ريشة اين كلمه براي

اهميت كردند آن را با واژة دجال ارتباط دهند و از اين طريق درصدد بودند تا اين جمعيت را بيبرخي سعي مي. نادرستي داشتند

يحي بوده بديهي است مرتبط ساختن اين كلمه با واژة زشت دجال ناشي از مباحث كالمي ضد اسالمي محافل مس. جلوه دهند

جا كه واژه دخار به معناي ترك كردن است، در اين صورت  ارتباط دادند، از آن4اي نيز آن را با كلمه اسپانيولي دخارعده. است

البته در اين مورد مدرك معتبري وجود . شان آنان را ترك كردندكيشانمدجنان يعني كساني كه از ديگران عقب ماندند و هم

رو اروپاييان متوجه شدند كه بايد ريشة آن را از اين. ايد كه اين كلمه عربي از دخار اسپانيولي اقتباس شده استندارد تا روشن نم

5.هاي عربي جستجو كننددر فرهنگ

م از آن 15/ق9بايد ذكر كرد كه كاربرد واژه مدجن به لحاظ زماني داراي محدوديت است و نويسندگان غربي تا پايان سدة 

اند، بعد از آن براي اشاره به اين گروه معموالً واژة موريسكو را به كار ناميدن مسلمانان ذمي در اسپانيا استفاده كردهبه منظور 

.برندمي

تأثير مدجنان بر بخش كشاورزي
ه محققان شايد به همين دليل باشد ك. هاي اقتصادي مدجنان دشوار استبه دليل كمبود منابع، سخن گفتن درباره فعاليت

در عين حال اغلب آنان اين نكته را . كنندغربي به هنگام بحث در اين زمينه به ارائه اطالعات پراكنده و غير دقيق بسنده مي

هاي گوناگون، در صحنة حيات اقتصادي اسپانيا نقش ها و مهارتاند كه مدجنان به لحاظ برخورداري از توانايييادآور شده

. هايي هم كه پيروان مسيح با اين جمعيت داشتند، مانع انتقال تجاربشان به جامعة مسيحي نشدناسازگاري. انددهاي ايفا نموبرجسته

1. Moors
2. Saracens
3. Burns, Islam under the crusaders…, P.64.
4. Dejar
5. Harvey, Islamic Spain 1250 to 1500, p.4. 
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هاي با نفوذ مسيحي از  همچنين گروه1.مثالً در زمينه كشاورزي به ويژه كشت آبي، مسيحيان فنون مختلف را از آنان فرا گرفتند

ها و ساير مقامات كليسايي، حتي رؤساي هاي نظامي، اسقفها و تشكلولتي، جمعيتزادگان، مأموران عالي رتبة دقبيل نجيب

پرداختند، اما در زمينه اقتصادي سعي مؤسسات خيريه و تشكيالت رهباني گرچه به لحاظ ديني و فرهنگي به مقابله با مدجنان مي

ها دادند كه اراضي و كارگاههاي مسلمانان ذمي ترجيح ميرتبرداري از مهاكردند با آنان رابطه داشته باشند و به منظور بهرهمي

2.را به آنان بسپارند

در اين سرزمين . را با خود به اسپانيا بردندبايد توجه داشت كه مسلمانان شيوة پيشرفته كشاورزي را از ايرانيان فرا گرفتند و آن

با استيالي مسيحيان بر مناطق . هاي چشمگيري دست يافتندسنت كشاورزي اسالمي را با شيوة رومي درآميختند و به پيشرفت

بهاي آنان م، از تجارب گران16/ق10اسالمي، آنان امور كشاورزي را به مدجنان واگذار كردند و تا مدتي طوالني، يعني تا سده 

ان در مورد كشاورزي با م و طي حكومت آلفونس دهم، پادشاه قشتاله، آثاري از مسلمان13/ق7همچنين در سدة . بهره بردند

توان از مجموع الفالحه ابن وافد طليطلي ها ميترجمه شد، از جملة آن) قشتالي(همكاري مدجنان از عربي به اسپانيولي 

و كتاب )] م11/ق5سدة (عبداهللا بن بصال [، ديوان الفالحه ابن بصال طليطلي )]م11/ق5سدة (ابوالمطرف عبدالرحمن بن محمد [

هايي از اين آثار باقي مانده نام برد، كه هنوز بخش)] م12/ق6نيمة دوم سدة (ابوزكريا يحيي بن محمد [ن عوام اشبيلي الفالحه اب

3.اي در توسعه كشاورزي اسپانياي مسيحي داشتندگونه، مدجنان هم به لحاظ نظري و هم عملي سهم عمدهبدين. است

هاي مي، در بخش كشاورزي نسبت به اربابان مسيحي از استعدادها و ظرفيتمدجنان با تكيه بر تجارب ارزندة دوره اسال

ها را ها را تحقير و آنعالوه بر اين، مسيحيان غالباً به دنبال امور نظامي و لشگري بودند و ساير حرفه. بيشتري برخوردار بودند

. كردند براي امور كشاورزي و صنعتي تربيت نميپنداشتند و معموالً فرزندان خويش راها و رعاياي دون مرتبه ميخاص برده

از اين رو، در نواحي مختلف اسپانيا . پيوستنديافتند، به كليساييان ميآناني كه در ارتش و تشكيالت دولتي به شغلي دست نمي

يان در مورد فنون چون مسيح. گيرتر بود ولي فعاليت آنان در بخش كشاورزي چشم4ها در دست مدجنان قرار گرفت؛اغلب پيشه

اين رشته از خودشان چيز قابل توجهي نداشتند، مسلمانان را به خدمت گرفتند تا بتوانند از سيستم پيشرفتة آبياري آنان استفاده 

آنان . وري بهينه از اراضي، مدجنان را در ساحل رودها اسكان دادندكه در ناحية آراگون حاكمان مسيحي براي بهرهكنند؛ چنان

1. Guchard, Pierre, the social history of muslim Spain from the conquest to the end of the Almohad Regime, The 
legacy of Muslim Spain, ed. By Jayyusi, Vol. II., pp. 706-707.
2. Burn, Roberts Ignatius, Muslims in the thirteenth-century realms of Aragon, Muslims under latin rule 1100-1300, ed. 
By James M. Powell, p.88.
3. Monroe, James T. Islam and the Arabs in Spanish scholarship (Leiden, 11970), pp.239-240.
1. Ellis, Havelock, The soul of Spain (London, 1937), p.38.
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ها را به نواحي دور دست انتقال دادند و در توسعه كشاورزي اين ها، آبهاي مختلف آبياري و با حفر كانالكارگيري روشبهبا 

1.هاي مؤثري برداشتندمنطقه گام

جا از گذشته براي پايداري خويش گاه ناگزير بودند كه در شمال با فرانسه و باتوجه به موقعيت ناحيه آراگون، مسيحيان آن

م، در شرق و 1137/ق531همچنين قبل از اتحاد با ايالت كاتالونيا در سال . در جنوب با مسلمانان و در غرب با قشتاله جنگ كنند

رو، اغلب مسيحيان آراگوني به كارهاي نظامي از اين. شمال شرقي منطقه آراگون گاه با مسيحيان اين ايالت نيز درگيري داشتند

هاي هنگام تسلط بر نواحي اسالمي دريافتند كه مسلمانان در امور كشاورزي و آبياري اراضي مهارتآنان به . روي آورده بودند

آميزي در پيش خاصي دارند؛ پس به منظور بازدهي بيشتر، اراضي منطقه را به مدجنان اجاره دادند و با آنان رفتار نسبتاً تسامح

در ميان »  درآمدي موجود نيست2بدون مور«ن داراي اهميت بودند كه عبارت جا به لحاظ اقتصادي مدجنان چنادر اين. گرفتند

شده گفته شده به مدت چهار سده بيشتر درآمد منطقه آراگون از كار مستأجران مسلمان حاصل مي. مسيحيان شايع شده بود

از قبيل برخورداري از خود مختاري حكمرانان مسيحي براي ترغيب مدجنان به كار به ويژه در بخش كشاورزي، امتيازاتي . است

3.اداري، نظام حقوق اسالمي و ايجاد مؤسسات ديني به آنان در اين ناحيه اعطا كرده بودند

تري از مدجنان حوزه رود ابرو در منطقه م نوشته شده، تصوير روشن13/ق7 كه در اوايل سدة 4كتاب منظومه السيد قشتالي

در آن از . ها مدجنان مشغول كشاورزي بودنده وصف روستاهاي آباد اين ناحيه پرداخته كه در آناين اثر ب. دهدآراگون ارائه مي

ها به  و شهرستان قلعه ايوب ياد شده كه مسلمانان در آن10 ترر9 اتكا،8 بوبيركا،7 الحما،6 ستينا،5هاي اريزا،چندين روستا به نام

11.هتمام آنان به كشاورزي، منطقه از رونق اقتصادي برخوردار شده بودكردند و به لحاظ اهاي كوچك زندگي ميصورت گروه

نشين حوزه رودابرو دست يافتند، مدجنان ساكن در شهرها را به حومة شهر انتقال كه بر مناطق مسلمانمسيحيان بعد از آن

راي كار به سوي امالك بزرگ حركت چون بسياري از آنان، كارشناسان كشاورزي بودند اين گروه را تشويق كردند تا ب. دادند

2. Hillgarth, J. N. The Spanish Kingdoms 1250-1215 (Oxford University, 1976), Vol. I, pp. 181,187.
3. Moor
1. Burns, Robert Iynatius, Muslims in the thirteenth-century realms of Aragon, Muslims Under Latin Rule 1100-1300, 
ed. By James <. Powell, p.65.
2. Pomo de mio cid
3. Ariza
4. Cetina
5. Alhama
6. Bubierca
7. Ateca
8. Terre
9. Hervey, Islamic Spain…, p.99.
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گرچه مدجنان به . ها، كليساها و دولتمردان بودندهاي نظامي، شهرداريها اشراف مسيحي، جمعيتامالكي كه مالك آن. كنند

وان تكردند، اما به لحاظ اين كه از مزايايي برخوردار شده بودند ميبر بر روي اين اراضي كار ميعنوان مستأجر و زارع سهم

رفتند؛ زيرا اربابان اراضي بدون رضايت و ميل زارعان اي كه در آن اشتغال داشتند نيز به شمار مياي مالك مزرعهگفت به گونه

 حتي اگر سود 1كه به ديگري اجاره دهند؛شان بيرون كنند يا اراضي را بفروشند و يا اينمدجن حق نداشتند آنان را از امالك

كه پس از مرگ زارع مدجن از نظر قانوني زمين به كردند باز هم اين عمل ميسر نبود، به دليل اينپيشنهاد ميبيشتري هم مشتريان 

.يافتپسران او انتقال مي

 سلطنت بودند و رابطه مخصوصي با پادشاه مسيحي در هرحال مدجنان ناحيه آراگون از سويي به طريقي وابسته به دستگاه

كردند؛ برخي از نويسندگان اي كه در توسعه كشاورزي و رونق اقتصادي ايفا مير با توجه به نقش برجستهداشتند، از سوي ديگ

گفتني است كشاورزان مدجن اين منطقه وابسته به . اندداده» گنجينة سلطنتي« به مدجنان حوزه رود ابرو عنوان 2همانند بازول

گفتند  مي3به هر يك از اين زارعان به اسپانيولي اكسريكو. برايشان تعيين كرده بودها را دولت هايي بودند كه به نحوي آنزمين

 به لحاظ بازدهي مطلوبي كه مدجنان در زمينه كشاورزي داشتند؛ در بعضي نواحي آراگون 4.كه آن محرّف كلمه شريك است

ت از مدجنان در برابر فشارها و اجحافات مالكان آنان نسبت به كشاورزان مسيحي از موقعيت بهتري برخوردار بودند، مثالً دول

 هرچند با توجه به ثبات و آباداني 5.شدكه چنين حمايتي بيشتر اوقات شامل زارع مسيحي نميكرد؛ حال آناراضي حمايت مي

شان نسبت به همكيشاننظر از منطقه بلنسيه و غرناطه، وضع آنان كردند، صرفجا زندگي ميحوزة رود ابرو، مدجناني كه در آن

6.ترين جاي نردبان جامعه قرار داشتنددر ساير نواحي شبه جزيره بهتر بود، ولي چون به شعائر اسالمي پايبند بودند در پايين

كردند و يا همچون كارگر زراعي بر روي اراضي آنان به ها را يا از مالكان مسيحي اجاره ميمدجنان براي كشت و كار زمين

گفته شده فقط دولت ناوار اين حق را به مدجنان قلمرو خويش داده بود كه بتوانند مالك زمين شوند و . پرداختندي ميكشاورز

بايد توجه داشت موقعيت جغرافيايي منطقه ناوار طوري بود كه داراي هيچ مرز . در خريد و فروش آن دخالت داشته باشند

از اين رو، مدجنان . ه نيز راه نداشت تا از سواحل آن مورد تعرض مسلمانان قرار گيردمشتركي با دولت اسالمي نبود و به مديتران

10. Burns, Muslims in the thireenth-century realms of Aragon,… P.65.
1. Boswell
2. Exarica
3. Havey, Islamic Spain… P.101.
4. Lourie, Elena. Crusade and colonization: Muslims, Christians and Jews in Medieval Atagon (U. S. A, Variorum, 
1990), pp. 14- 15.
5. Harvey, the mudejars, Leyacy of muslim Spain, ed. By Jayyusi, Vol. I, p.181.
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اگر در ساير نواحي سردمداران مسيحي از مدجنان . شدندهاي اسالمي نميگاه متهم به خيانت و همكاري با قدرتآن ناحيه هيچ

كردند؛ يد بالقوه و همدستان پنهان دشمن مسيحيت ياد ميساختند و از آنان به عنوان تهدتصويري خطرساز در ذهن خويش مي

كردند و عالوه دانستند، بلكه آنان را قابل اعتماد و ارزشمند تصور مي نه تنها اين جمعيت را عنصري خطرناك نمي1در ناوار

2.ردندبدادند تا مالك زمين شوند، از خدماتشان در ادارات دولتي و ارتش نيز بهره ميبرآن كه اجازه مي

هاي گوناگون به كشت محصوالت متنوعي اشتغال داشتند، در ناوار انواع غالت، پنبه، كتان و ميوه) مدجنان(مسلمانان ذمي 

منظور به پرورش كرم ابريشم عنايت در مناطق شرق اندلس آنان بيشتر به توليد ابرايشم مشغول بودند؛ بدين. كردندتوليد مي

آنان در . كردندرا به ايتاليا صادر مي بود كه آنحدي به6 و جيان5 المريه4 شاطبه،3يشم در شهرهاي بلنسيه،توليد ابر. خاصي داشتند

مسيحيان پرورش بسياري از محصوالت از قبيل زيتون،كرم . دادندبعضي نواحي به كشت برنج و نيشكر اهميت بيشتري مي

كه از بازدهي بيشتر و سود فراواني برخوردار ين ميان مالكان مسيحي براي ايندر ا. ابريشم، كتان و نيشكر را از مدجنان آموختند

7.كردندشوند، همواره از مدجنان در برابر فشارهاي اربابان كليسا حمايت مي

نقش مدجنان در امور صنعتي
 ولي باز هم در صحنة اقتصادي اسپانيا هاي گوناگون تحت فشارهاي پيروان مسيح قرار داشتند،كه مدجنان به بهانهرغم اينبه

هاي اينان در جامعه مسيحي در شمار اعيان، كليساييان، نظاميان و راهبان نبودند تا نقشي در فعاليت. كوش بودندهايي سختانسان

قات را نيز تأمين هاي اين طباي از هزينهتوليدي نداشته باشند، بلكه شرايطي بر آنان تحميل شده بود تا با كار خويش بخش عمده

زادگان مسيحي و صاحبان سرمايه همواره درصدد بودند تا از نجيب. هاي مدجنان در صنايع مختلفبا توجه به قابليت. كنند

بنابر سياست معمول خويش، سعي ) م1248/ق464(مثالً مسيحيان به هنگام تسلط بر اشبيليه . برداري كنندهاي آنان بهرهمهارت

بدين منظور با پراكندن مسلمانان به . نشين به صورت مسيحي درآورندشهر اسالمي را همانند ساير مناطق مسلمانكردند تا اين 

در عين حال براي جلوگيري از تبعات سوء اقتصادي، متعرض صاحبان حرف و . نواحي ديگر، مسيحيان را جايگزين آنان كردند

1. Navarre
2. Harvey, Islamic Spain…, pp. 139-140.
3. Valencia
4. Jativa
5. Almeria
6. Jean
7. Hillgarth, J. N. the Spanish kingdoms 1250-1516, vol. I, p.38;

.285. م، ص1981/ق1401تاريخ المغرب و االندلس، دمشق، . بدر، احمد
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سازي را به تصرف خويش درآوردند، اما ادارة بافي، سفالگري و صابونارچههاي اين شهر از قبيل پاگرچه كارگاه. صنايع نشدند

جا محصوالت خويش را به بازارهاي قبل از استيالي مسيحيان بر اشبيليه، مسلمانان آن. گران مدجن سپردندها را به صنعتآن

ها را به نواحي شمال اسپانيا و ستين بار آنبراي نخ) دورة حاكميت مسيحيان(كردند، ولي اكنون شمال افريقا و مصر صادر مي

1.انگلستان نيز صادر و نقش مؤثري در رونق اقتصادي اين شهر ايفا كردند

2پيش از اين ذكر شد كه بيشتر مدجنان ناحيه آراگون جهت اهتمام به امور كشاورزي در كمربند واقع در امتداد رود ابرو

سازي و ساختن قايق براي سازي و صباغي، چرمهايي نظير رنگآنان در اين منطقه به حرفهاي ديگر از كردند، اما عدهزندگي مي

جا ساخت و ساز بناها نيز در اين. استفاده در رود ابرو و تأمين انواع خدمات در روستاها و محالت شهري، روي آورده بودند

بالد و آثار د آثار معماري اين جمتعيت برخود ميگرفت كه ناحيه آراگون از وجوعمدتاً توسط هنرمندان مدجن انجام مي

3.كنندها را به اين منطقه جلب ميبرجاماندة آنان حتي امروزه هم بيشتر توريست

مثالً در بلنسيه ساختن . ها تقريباً در انحصار آنان بودهاي متنوعي داشتند كه برخي از آنمدجنان در امور صنعتي مهارت

وران مسيحي توانايي رقابت با سفالگران مدجن را نداشتند، گاه با آنان به جا چون پيشهدر اين. ودندرقيب بظروف سفالي بي

سازي اي در توليد سالح، ابزارهاي فلزي و وسايل ساختماندر آراگون مدجنان داراي سهم عمده. پرداختندكشمكش مي

 آنان در زمينه تجارت كاال نقش مهمي 6 در مرسيه5.كردندتوليد ميهاي گوناگون  آنان به توصية حاكمان مسيحي سالح4.بودند

بدين منظور آنان همواره به پرورش استر و اسب راهوار . در ناوار نيز مدجنان در انتقال كاال و مسافر مشهور بودند. برعهده داشتند

همچنين مدجنان ناوار در توليد بيشتر تجهيزات . تندساخمرتبط با اين حرفه، وسايلي همچون زين، نعل و غيره نيز مي. پرداختندمي

با عنايت به اين . ها نقش قابل توجهي داشتندهاي ميانه از قبيل سپر، زره، كمان، شمشير، نيزه و جز اينجنگي و دفاعي سده

ها و دژها نگهداري سالحها بود كه گاه پادشاه مسيحي ناوار شغل مهم و حساسي همچون ادارة تداركات ارتش و تعمير و قابليت

م شخص مدجني به نام احمدبن هذيل رياست اين امور را برعهده داشته 1360/ق760كه در دهة كرد؛ چنانرا به آنان واگذار مي

دولت ناوار اغلب اوقات با تهديدات جنگجويان فرانسوي مواجه بود و براي مقابله با آنان ضرورت داشت سپاه را به . است

1. Hillgarth, Vol. I, p. 180.
2. The Ebro River
3. Burns, Muslims in the thirteenth-century realms of Aragon, Muslims under Latin Rule 1100-1300, ed. By James. M. 
Powell, pp.65-66.
1. Nirenberg David, Muslim in Christian Iberia 1000-1526: varieties of mudejar experience, the medieval world, ed. By 
peter linehan and Janet L. Nelson (London and New York, 2001), p.64.
2. Lourie, Elena. Crusade and colonization: muslims, Christians and jews in medieval Aragone, p.75.
3. Murcia
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جنگي پيشرفته مجهز كند و به منظور تأمين اين تجهيزات دولت به متخصصان مدجن تكيه داشت و آنان در اين جهت ابزارهاي 

1.هاي مهمي به ناوار كردندكمك

مدارك موجود حاكي از آن است كه .  در قشتاله قديم، نيز مدجنان حضوري فعال داشتند2در صحنة اقتصادي ناحية برغش،

همچنين در اين بخش از شمال اسپانيا، آنان صنعت .  در اين منطقه توليد كفش در انحصار آنان بوده استم1259/ق657در سال 

در اين منطقه بيشتر . م را به خود اختصاص داده بودند15 و 14/ق9 و 8هاي سازي در سدهنجاري و توليدات مربوط به ساختمان

3.يز از مدجنان بودندكردند نهاي پزشكي و جراحي كار ميكساني كه در حرفه

. توانستند با توليدات آنان رقابت كنندوران مسيحي نميهاي مدجنان از چنان كيفيتي برخوردار بود كه اغلب پيشهفرآورده

بنابراين، ديري نپاييد كه بخش عمده حرف و صنايع اسپانيا در دست مسلمانان ذمي قرار گرفت؛ آنان در صنعت نساجي بلنسيه، 

هايي متنوع و گاه هايي با طرحدر اين صنعت با ظرافت خاصي به توليد پارچه. اي بودنده و اشبيليه داراي نقش برجستهشاطب

در . شدبافي مرسيه هم توسط آنان اداره ميسازي و قاليهاي كاغذسازي شاطبه، شيشههمچنين كارگاه. پرداختندزربافت مي

فلزكاري، بنايي و پزشكي اشغال داشتند كه نام برخي از متخصصان مدجن در اسناد مسيحيان هايي نظير اشبيليه مدجنان به حرفه

6.سازي در دست مدجنان بودتراشي، نجاري، خياطي و چرمهايي همچون سنگ نيز پيشه5 در ناحيه الرده4.اين شهر آمده است

در اين جزاير چون . صباغي و شمشيرسازي مشغول بودندآنان در صنايع نساجي، دباغي، زرگري، ) 7بالئار(در جزاير شرقي 

از اين رو، . كردند، هرگز نتوانستند جامعه متشكلي را سامان دهند تا از حقوق خويش دفاع كنندمدجنان پراكنده زندگي مي

كردند و حتي ميدادند و با اين جمعيت همانند برده رفتار رنج آنان را به خود اختصاص مياربابان مسيحي ظالمانه دست

8.توانستند آنان را به ديگري بفروشندمي

هاي مؤثري در شود كه مدجنان به عنوان حافظان ميراث اسالمي در جامعة مسيحي، گامچه ذكر شد مالحظه ميبنابر آن

 محصوالت خويش با كردند و باآنان در صنايع اين كشور استادانه كار مي. جهت توسعه و پيشرفت اقتصادي اسپانيا برداشتند

4. Harvey, Islamic Spain..., pp.141-145.
5. Burgos
6. Hillgrath, the Spanish Kingdoms..., Vol. I, pp. 180-18.
1. Ibid, pp.40, 180,183-184
2. Lerida
3. Burns, muslims in the thirteenth-century realms of Aragon, Muslims under Latin Rule 1100-1300, ed. By James M. 
Powell, p. 62.
4. The Balearics
5. Lourie, Elena. Crusade and colonisationL muslims, Christians and Jews in medieval Aragon, p.645; Harvey, Islamic 
Spain..., p.115.
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هاي مرسيه، ظروف سفالي مالقه و بلنسيه، ابريشم المريه، پارچه. پرداختندشد به رقابت ميچه كه در اروپاي آن دوره توليد ميآن

مدجنان در صنايع نجاري، تجليد و صحافي كتب و مينياتور هم بر . هاي طليطله و مصنوعات قرطبه در همه جا زبانزد بودسالح

طوري كه اين هنر در قلمرو مسيحيان اسپانيا تا سدة بافي نيز تجلي يافته، به نبوغ صنعتي آنان در قالي1.يان برتري داشتندمسيح

هاي خاصي هاي ابريشمي داراي استعداد و تواناييهمچنين در زمينه بافت پارچه. م در دست اين جمعيت بوده است15/ق9

بافي آنان از سدة اي از اين سبك پارچهكردند؛ نمونهاي استفاده  ميهاي ويژهز طرح مدجنان در صنعت بافندگي ا2.بودند

 اما بايد تأكيد كرد كه 3.هاي هندسي بافته شده استرنگ در بين نقشهاي اسپانيولي آبيم برجاي مانده، كه در آن نوشته15/ق9

. هاي ميانه جايگاه پراهميتي داشته، نمايان شده استمع سدهسازي، يعني صنعتي كه در جواشاهكارهاي صنعتي مدجنان در سفال

 در مورد سفالگري و 4.ساختند كه مالقه و بلنسيه دو مركز عمده اين توليدات بودداري ميآنان ظروف سفالي براق و لعاب

 داشت، گرچه عناصر  در اسپانيا به مدجنان تعلّق9/15م و 14/ق8هاي جالدادن به ظروف سفالي، بهترين محصول در سده

 سفالگران 5.هاي هنر اسالمي استگر ويژگيمسيحي هم در توليدات سفالي آنان انعكاس يافته، ولي از جهات متعددي نمايان

اسناد برجاي مانده حاكي از آن است كه آنان در سدة . كردندها و ظروف تزييني هم توليد ميمدجن در بلنسيه و شاطبه بشقاب

با گذشت زمان مسيحيان نيز به . اندكردهيد محصوالت سفالي ماليات قابل توجهي به پيروان مسيح پرداخت ميم بابت تول13/ق7

6.تقليد از مدجنان به اين صنعت روي آوردند و به تدريج دو سنت مسيحي و مدجن در اين زمينه با هم درآميخته شدند

1. Adoms, Nicholson B. The heritage of Spain an introduction to Spanish Civilization (New York 1943), p.84.
2. Bloom, Jonathan and Blair, Sheila, Islamic Arts (London, 1998), p. 245.

.178-178ش، ص 1347هنر اسالمي، ترجمه هوشنگ طاهري، تهران، . كونل، ارنست. 3

4. Trend, J. B. Spain and Protugal, the legacy of  Islamic, by sirthomas Arnold and Alfred Gullaume (London, 1986), 
p.14.

.170-169ش، ص1381نتشارات علمي و فرهنگي، ا: هنر اسالمي، ترجمه ماه ملك بهار، تهران. رايس، ديويد تالبوت. 5

6. Burns, muslims in the thirteen-century realms of aragon, Muslims under Latin Rule 1100-1300, ed. By powell, p.98.
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