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  تاريخ اندلس
  ر دوره فتح اسالمى و حكومت والیان عربد

  )م ٧۵۵ـ٧١١/ ' ه١٣٨ـ  ٩٢(

   )١(دكتر غالمرضا جمشیدنژاد اول

  ٧٩ـ پايیز  ٣فصلنامه تاريخ اسالم ـ شماره 

    

    

ز آمادگى مسلمانان و برو. مسلمانان درپى فتوحات ديگرى بودند تا زمینه نشر اسالم را ھرچه بیشتر فراھم آورند, بعد از فتح مغرب
. اسالم تمام اين منطقه را فرا گرفت, زمینه فتح يكى از مناطق وسیع يعنى اندلس را ممكن ساخت و با فتح آن, شرايط مناسب

ولى ديرى نپايید كه بروز , ابتدا سیاست ھاى مسالمتآمیز حكام و اتحاد مسلمانان توانست مسلمانان را به عزت و افتخار برساند
مقاله حاضر با . قرار داد... فرانك ھا و , سرزمین اندلس را در معرض تاخت وتاز اسپان, سیاسى اختالفات قبیلگى و آشوب ھاى

  .مى پردازد' ه١٣٨ـ ٩٢تكیه بر منابع اصیل به بررسى حوادث تاريخى فوق از سال 
  

  مقدمه
فى دانان مسلمان آن سرزمین را از مى نامیده اند و جغرا)) اندلس((واقع در جنوب غربى اروپا را )) ايبريا((شبه جزيره , مسلمانان

از آن جا كه ريشه يابى ) ٢.(از شمال و مغرب به اقیانوس اطلس و از شرق به كوھسار پیرنه محدود دانسته اند, جنوب به مديترانه
اى چند از  صفحه, گسترش اسالم در اين منطقه از ابتداى انتشار تا رسیدن به اوج اقتدار اھمیت بسیارى دارد در اين مقاله مختصر

در سه بخش به ترتیب , را با تكیه بر مطمئن ترين اسناد و مدارك) ساله فتح اسالمى و حكومت والیان عرب ۴۶دوره (تاريخ اندلس 
  :ذيل مورد پژوھش قرار مى دھیم

  ;از آغاز فتح تا ابتداى دوره والیان) ١
  ;استقرار مبانى اجتماعى و اقتصادى تازه) ٢
  .ب و شورش بربرھادرگیرىھاى قبايل عر) ٣

  
  از آغاز فتح تا ابتداى دوره والیان) ١

ھنگامى كه نیروھاى مسلمانان در كناره ھاى نزديك و جزيره ھاى ھمسايه آن گسترش مى يافت تحت حكومت گوت ھا , آندلس
  )٣.(بود

كافى بود شھر سبته را كه در  ,مغرب دور را گشوده و بر شھر طنجه استیال يافته بودند و براى سیطره كامل بر مغرب, مسلمانان
  .به تصرف خود در آورند, مقابل طنجه و در سوى ديگر زبانه مغربى قرار داشت

با تمام توان به دفاع از آن مى پرداخت و , كنت جولیان, تصرف اين شھر از آن جھت براى مسلمانان دشوار بود كه فرمانرواى شھر
مشتاق استیال بر اين ) ۴(,پسر نصیر, موسى, با اين وصف. دفع مى كرد, مى داد ھرگونه حمله اى را كه به منظور فتح آن جا رخ

  )۵.(رسید, شھر مستحكم شد و سرانجام به آن چه خواسته بود
  

  انديشه فتح اندلس
 با سپاھیان عرب) ۶(طارق. طبیعى بود كه موج كشورگشايى ايشان آرام نگیرد, وقتى مسلمانان مغرب را به طور كامل فتح كردند

  .در كنار طنجه اردو زد, ھمراه خود
با گذشت زمان و پس . موسى نیز نوزده ھزار سپاھى از بربرھاى به اسالم گرويده را با سالح و ذخیره كامل در اختیار طارق گذارد

ش مردم آن سرزمین ھمواره دلیرى بیشترى مى يافتند و اسالمشان حماسى تر مى شد و براى پی, از انتشار اسالم در مغرب
بدين ترتیب انديشه فتح اندلس يا اسپانیاى اسالمى به اذھان آنان خطور . آمادگى فزون ترى پیدا مى كردند, بردن پرچم آيین نو

بلكه از روى , مسلمانان نه با تحريك حاكم سبته يا شھزادگان غیطشه, در اين اقدام. و توجه كامل طارق بدين كار جلب شد) ٧(كرد
در اين ھنگام نامه اى از كنت جولیان به . جھاد روى آوردند تا نشر اسالم را ھر چه بیشتر كامل كنند به, ايمان اسالمى خويش

و چون . موسى رسید كه در آن مسلمانان را به فتح اندلس فراخوانده و وعده داده بود كه سنگرھاى خود را به ايشان خواھد سپرد
نانش با خبر شد كه اوضاع داخلى اندلس سخت دچار آشفتگى و اختالف موسى از طريق منابع اطالعاتى كنت جولیان و ھمپیما

  )٨.(به نداى وى پاسخ مساعد داد, سیاسى است
در پى پیشنھاد جولیان مبنى بر اين كه سبته و پايگاه ھاى ديگر خويش را در اختیار مسلمانان مى گذارد و كشتى ھاى خود را ھم 

, موسى از خلیفه اموى, ھد و با سپاھیان خويش ايشان را ھمراھى و راھنمايى مى كندبراى انتقال ايشان در دريا به آنان مى د
نظرخواست و خلیفه موافقت خود را با اين شرط , براى شروع عملیات پیشروى) م٧١۵ـ٧٠۵/ ' ه٩۶ـ٨۶: حكومت(ولیدبن عبدالملك 

  )٩.(يى براى حمله ھاى كوچك و گذرا بیازمايندو اعزام گروه ھا)) دست بردھاى مرزى((عالم كرد كه نخست قدرت اندلس را با 
از , باگذر از تنگه, م نیروى كوچكى مركب از پانصد رزمنده مسلمان كه صدتن از ايشان سواره بودند٧١٠/  ٩١بدين منظور در رمضان 

زرعه طريف بن مالك اين عبور در حقیقت يك حمله اكتشافى بود كه به فرماندھى إبو. در آمدند)) شبه جزيره ايبريا((سبته به 
)) جزيره طريف/ طريفه ((اين گروه در جنوب اسپانیا در كنار شھرى كوچك كه اكنون با انتساب به ھمین فرمانده . معافرى انجام شد
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موفقیتآمیز بودن اين . دست بردھاى آزمايشى خود را آغاز كردند و با انبوھى از غنايم به سالمت باز گشتند, پیاده شده, نام دارد
مسلمانان را به فتح اندلس امیدوار ساخت و ايشان را تشويق كرد كه به فرماندھى طارق بن زياد به حمله اى بزرگ تر , ورشي

  .بپردازند
  

  حمله گسترده و فتح اندلس
گرفته  نام)) جبل طارق((از تنگه عبور كرد و در كنار كوھى لنگر انداخت كه با انتساب به وى  ٧١١آوريل /  ٩٢طارق در ماه رجب 

 ٧١٢ژوئن /  ٩٣او نیز در رمضان , طارق اخبار پیشروىھا را به اطالع موسى مى رسانید و چون از موسى كمك خواست) ١٠.(است
) ) Tynaveraدو فرمانده در شھر طلبیره, با سپاھى مجھز حمله خود را آغاز كرد و پس از گذشت يك سال از شروع حمله موسى

از دورترين ) ١١(ھم رسیدند و پس از چھار سال اندلس به دست مسلمانان فتح شد و مسلمانان به, واقع در شمال عربى طلیطله
و سواحل شمالى و از مالقه و طركونه در شرق تا مالمريه و اشبونه در غرب را ) ) Parenessنقطه جنوبى تا كھساران پیرنه

مگر اين كه بر , ھیچ شھر بزرگ يا دژ استوارى نگذشتند گشودند و از دشت ھاى جنوبى تا ارتفاعات قشتاله را تصرف كردند و از
فرازش پرچم اسالم را بر افراشتند و آن سرزمین را تحت قلمرو وسیع دولت بزرگ اسالمى درآوردند و دامنه فتوحات ايشان در 

  )١٢.(رسید) ) Biscayدر كناره خلیج بسكاى) ) Gijonسواحل شمال شرقى اندلس به شھر جیحون
م موسى بن نصیر و طارق بن زياد از سوى ولیدبن عبدالملك به دمشق فراخوانده شدند و پیشروىھا ٧١۴/ ' ه٩۵سال باالخره در 
بدگمان شد و پنداشت , در گزارش ھا آمده است كه ولید پس از باخبر شدن از اين ھمه فتح و پیروزى موسى بن نصیر. متوقف شد

نامه ھاى موسى ھم به علت درگیرىھا مدتى به ; آن جا به استقالل حكومت كندكه وى قصد دارد او را از خالفت خلع و خود در 
بلكه مى خواست سپاه اسالم را , اما موسى ھیچ گاه چنین فكرى در سر نداشت. تإخیر افتاد و بر بدگمانى خلیفه اموى افزود

مى برساند و به اين ترتیب تمامى حوزه پايتخت خالفت اسال, پس از فتح كامل اروپا از طريق قسطنطنیه و آسیاى صغیر به شام
تاريخ , ولى اصرار ولید بر آمدن وى به دمشق او را از ھدفش باز داشت با وجود اين, مديترانه را تحت اختیار دولت اسالمى درآورد

ا او به گفت نويسان وجوھى را براى مثبت ارزيابى كردن عمل خلیفه برشمرده و گفته اند خلیفه مى خواسته است تا از نزديك ب
وگو بپردازد و از حقیقت رويدادھاى اندلس و فرنگستان مطلع گردد و در عین حال درجه وفادارى موسى را با رويارويى بسنجد و يا 

  )١٣.(مسلمانان را از بین ببرد, ممكن است ولید از اين امر ترسیده باشد كه دور افتادگى
, د و ھنوز در راه بازگشت به شام بود كه ولیدبن عبدالملك درگذشت و برادرشم اندلس را ترك كر٧١۴/ ' ه٩۵موسى در , به ھرحال
عبدالعزيز را به عنوان والى , موسى بن نصیر ھم درحالى كه فرزند خود. جانشین او شد) م٧١٧ـ٧١۵/ ' ه٩٨ـ٩۶: حكومت(سلیمان 

خود در مدينه , يا معاون وى تعیین كرده بود, رپسر ابوعبده بن عقبه بن نافع را به عنوان وزي, به حكومت اندلس گماشته و حبیب
  .درگذشت

  
  شیوه حكومت عبدالعزيز

به خصوص در طول ساحل شرقى اندلس و تا شھر ; گشود, عبدالعزيز نقاطى از اندلس را كه در زمان پدرش ناگشوده مانده بود
پیمان بست و به , كه از ياران مسلمانان بوددر اين منطقه با يكى از نجباى گوت به نام تدمیر . پیش رفت) بارسلون(برشلونه 

  )١۴.(متن اين پیمان نامه در منابع آمده است. قلمرو او تحت نظارت مستقیم حكومت مسلمانان در آمد, مقتضاى اين پیمان
اداره به حكومت نوپا و . او مردى خیرخواه و با فضیلت بود. سیاست مسالمت و آشتى را در پیش گرفت, سپس براى آرامش اوضاع

تا احكام و اصول را به , تإسیس كرد)) ديوان((, آن سامان بخشید و براى اجراى احكام قانونى و تنظیم اصول مدنیت اسالمى
, ھرچند از قبايل گوناگون باشند, مدنیت اسالمى و وفاق ملى مسلمانان, تناسب اوضاع رعاياى جديد تنظیم كند و در پیرامون قانون

)) سانتا روينا((عبدالعزيز شھر اشبیلیه را به پايتختى حكومت برگزيد و با ھمسرش در دير ) ١۵.(آشكار شودبا تكیه بر وحدت كلمه 
  )١۶.(مسكن گرفته و از دير به عنوان مسجد براى برگزارى شعاير اسالمى استفاده كرد

آب وادىالكبیر و در غرب مصب آن اين شھر بر ساحل راست نھر پر; از نظر موقعیت جغرافیايى شھر اشبیلیه ويژگى خواصى داشت
وجود . قرار گرفته بود و از بزرگ ترين و مستحكم ترين و آبادترين شھرھاى جنوبى اندلس به شمار مى رفت, در يك خلیج عمیق

, اصل در. موقعیت جغرافیايى آن را به يك بندر دريايى درجه يك تبديل كرده بود, باروھا و امكانات ارتباطى با شھرھاى ديگر, دژھا
  )١٧.(به منزله دروازه اندلس باشد, موسى آن را براى عبدالعزيز در نظر گرفته بود تا با پھلو گرفتن كشتى ھاى مسلمانان در آن

  
  ناموفق بودن سیاست عبدالعزيز

باندن نتوانست میان قبیله ھاى گوناگون وفاق پديد آورد و حتى به فرو خوا, عبدالعزيز به رغم سیاست مسالمت طلبانه خود
مطیع ھمسرش بود و به آيین ھا و تشريفات سلطنت به , وى به سبب اين كه بیش از حد. شورش ھاى سپاه خود موفق نشد

افسر , وى به سان شاھان گوت: ((در اھداف خود ثابت قدم نبود و چنان كه برخى از مورخان ياد كرده اند, نوعى گرايش يافته بود
ھم چنین گفته اند كه او )). رانش در ھنگام باريابى فرمان مى داد كه برايش به خاك بیفتندگوھر نشانى برسر مى نھاد و به يا

به ھمین . سلطنت مى جست و در آن جھت تالش مى كرد و براى استقرار حكومتى مستقل براى خود در اندلس مى كوشید
كه غنیمت ھا و ھديه ھاى اندلس را براى ولید تا از موسى , خلیفه اموى او را كشتند, دلیل گروھى از سپاه به تحريك سلیمان

  )١٨. (انتقام بگیرند, مى برده است
  

  نخستین والى اندلس, إيوب لخمى
پسر حبیب لخمى را به حكومت اندلس برگزيدند و با حكومت يافتن او دوران والیان عرب , ايوب, سپاه اندلس پس از ترور عبدالعزيز

, م استمرار داشت تا اين كه در اين سال عبدالرحمان بن معاويه٧۵۶/ ' ه١٣٨مى تا سال حكومت اعراب بر اندلس اسال. آغاز شد
  .توانست خالفت امويان اندلس را بنیان گذارى كند, )وارد شونده به اندلس)) (الداخل((ملقب به 

خلیفگان مشرق به طور  شمارى چند از امیران عرب بر اندلس حكومت كردند كه برخى از آن ھا از جانب, در اين فاصله زمانى
خود برمى گزيد و سپس , مستقیم تعیین مى شدند و برخى ديگر از سوى والیان افريقا و تعدادى را ھم سپاه اسالمى اندلس

, زيرا در ھمین دوره, بسیار مھم است, اما در تاريخ اندلس, اين دوره ھرچند كوتاه بود. ايشان را تإيید مى كرد, دستگاه خالفت
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عوامل و اسباب , انگیزه ھا, چنان كه در ھمین دوره. مبناھايى نھاده شد كه حكومت مسلمانان بر آن ھا استوار بودبنیادھا و 
  )١٩.(اختالف نیز پى افكنى شد و سرانجام موجبات سقوط آن را فراھم ساخت

  
  استقرار مبانى اجتماعى و اقتصادى تازه) ٢

سرآغاز , در زندگانى عمومى و در نظام ھاى اجتماعى و اقتصادى آن سرزمین, به دست مسلمانان) اندلس(فتح شبه جزيره ايبريا 
زيرا پیش از آن اقلیتى ستمكار و فراھم آمده از شھرياران و اشراف و , يك دوران تازه و ابتداى يك تحول و تكامل بسیار مھم بود

مورد بھره كشى و اجحاف خود قرار , جه ممكننجباى ممتاز بر يك ملت سرورى و حكومت مى كردند و ايشان را به زشت ترين و
  .مى دادند و حتى آنان را در بردگى و بندگى خويش نگاه مى داشتند

آزادى و برابرى , اسالم در چنین وضعیتى به اين سرزمین آمد تا تمامى آن وضعیت نابه ھنجار را از میان بردارد و فرصت ھاى عدالت
در طى چند سال اندك توانستند , كه مدتى مسلمانان گرفتار تثبیت و گسترش فتح بودند با اين. را در اختیار ھمه مردم بگذارد

سامان بخشند و به سوى استقرار مبانى , عنصرھاى آشفتگى را ريشه كن كنند و اداره امور كشورى را كه تازه گشوده بودند
بلكه , در اسالم حكومت كردن ھدف نیست چرا كه, مدنیت مترقى و اجراى آرمان ھاى واالى اسالمى و انسانى حركت كنند
  )٢٠.(وسیله اى است براى انتشار اسالم و عملى كردن آرمان ھاى اسالمى

با عملكرد حكومتگران و ايجاد , در تاريخ فرھنگ و تمدن اسالمى ھمواره میان ماندگارى اسالمى و موفقیت دعوت اسالمى
دلخوشى و خوشنودى ملت ھايى كه دل , و فراھم آوردن موجبات رفاه, ويىھمخوانى ايشان میان آرمان گرايى و واقع گرايى از س

  .ھمبستگى كاملى وجود دارد, به حكومت اسالمى سپرده و تحت اطاعت مسلمانان در آمده اند از ديگرسو
  

  كیفیت رفتار مسلمانان با اھل ذمه
طريق امضاى قراردادھا و پیمان نامه ھا با حكومت  اھل ذمه پیروان دين ھاى ديگرى بودند كه به فرمان اسالم گردن نھاده و از

, ضمن حفظ فرھنگ و دين خود) مالیات سرانه(اسالمى و مسلمانان پیوند ھمزيستى مسالمتآمیز مى بستند و با پرداخت جزيه 
زمین ھا و لزوم  در ارتباط با مالكیت. در پناه مسلمانان در مىآمدند و از آزادىھاى مدنى و اجتماعى زيادى برخوردار مى شدند

مبانى اقتصادى معینى به اجرا درمىآمد كه مسلمانان خمیرمايه ھا و تشكیالت ادارى و ديوانى آن , )مالیات اراضى(پرداخت خراج 
و شايد از ھمین روى است كه . را از فرھنگ و تمدن ايران در دوره ساسانى اقتباس كرده و با وحى اسالمى تطبیق داده بودند

  )٢١.(خراج و ديوان كلماتى برگرفته از زبان فارسى اند, يعنى جزيه, ابع كھن ھر سه واژه كلیدى در اين زمینهطبق تصريح من
  

  قرارداد صلح عبدالعزيز و تدمیر
اين . مسلمانان در خالل فتح ھاى خود با ھر يك از منطقه ھاى اندلس از طريق پیمان نامه ھاى ويژه اى پیوند برقرار مى كردند

در معاھده اى كه میان . اما در روح و اساس يكسان اند, ه ھا ھر چند با يكديگر در بافت و در برخى جزئیات مختلف اندپیمان نام
  :در اين معاھده آمده است, عبدالعزيز و تدمیر منعقد گرديده نیز ھمان توافق كلى با روح اسالمى وجود دارد

ھنگامى كه براى صلح , فرزند غندريس, براى تدمیر, پسر موسى, العزيزاين نوشته اى است از عبد. بسم اهللا الرحمن الرحیم((
نگھدارد و تا اين كه در پناه خدا و , تا اين كه پیمان و قرار خدا را كه پیامبران و رسوالن خود را بدان خاطر فرستاده است; آماده شد

كوتاھى نشود و بديشان ] در حقشان[ بدى نرسانند وباشد و تا اين كه بدو و به ھیچ كدام از يارانش ) ص(محمد] حضرت[ در پناه
دشنام ندھند و میان ايشان و ھمسران و فرزندانشان جدايى نیندازند و ايشان را نكشند و كلیساھايشان را آتش نزنند و ايشان را 

واھد گذارد و قرارداد بسته بر دينشان اجبار نكنند و اين كه صلح با ايشان بر ھفت شھر است و البته او نگھدارى پیمان را فرو نخ
درست خواھد , شده را برھم نخواھد زد و ھر آن چیزى را كه بر او الزم گردانیده ايم و انجام دادنش را برايش بايسته شمرده ايم

ر بر ھ:] به شرح ذيل[ پرداخت جزيه است, پنھان نخواھد كرد و بر عھده وى و يارانش از آن جھات] از ما[ دانست و ھیچ خبرى را
ھر [ و چھار مد جو و چھار قسط, گندم] كیلوگرم ٣۶: / ۴ھر مد[ و چھار مد, نقد] گرم زر مسكوك ۴[ / ٢۶۵يك دينار, شخص آزادى

  .نیمى از اين مقادير است, و دو قسط عسل و يك قسط زيتون و بر ھر برده, سركه] كیلوگرم ١/  ۵: قسط
فرزند قیس لخمى و , فرزند يعمیرھمى و بشیر, فرزند قیس تجیبى و يحیى, فرزند عبداهللا رجعى و سلیمان, عثمان, بر اين پیمان

  )٢٢)).(نوشته شد ٩۴فرزند عبداهللا ازدى و ابوصم ھذلى گواه بودند و در ماه رجب سال , يعیش
  

  ساماندھى آشفتگى ھا با تسامح دينى
, ان بردارند و به سرزمینى كه گشوده بودندتوانستند عناصر آشفتگى و نابه سامانى را از می, مسلمانان در سال ھايى اندك

قوانین و قاضیان خود و بومیان را براى آنان به رسمیت شناختند حتى برايشان حاكمانى از , ايشان آيین ھا. سازمان ادارى بخشند
كردند و خود مسلمانان میان خودشان تعیین كردند كه استان ھا را اداره و مالیات ھا را جمعآورى و قوانین و فرمان ھا را اجرا مى 

بسیارى از اوقات , بدين ترتیب. تنھا وظیفه ھاى عالى حكومتى را بر عھده داشتند و بر حسن اجراى قوانین نظارت مى نمودند
مسلمانان با اقلیت ھاى دينى ) ٢٣.(متصدى بريد و اطالع رسانى و قاضى از میان بومیان بودند, والى خراج, رئیس شھربانى, والى

با تسامح دينى رفتار مى كردند و بھره مندى از جلوه ھاى اين تسامح دينى چنان گسترده بود كه كنیزان و , مسیحیان به خصوص
  )٢۴.(بردگان را ھم شامل مى شد

  
  خطمشى سیاسى تسامحآمیز والیان و نتايج مثبت آن

ھمه ھمین ... فرزند سحیم كلبى و, فرزند مالك و عنسه, از جمله سمح, والیانى كه بعد از عبدالعزيز به حكومت رسیدند
سمح بر مسیحیان جزيه مقرر كرد و ايشان را در عمل به آيین ھاى . خطمشى سیاسى تسامحآمیز اسالمى را به كار بستند

خودشان شخصا در استان ھا مى گشتند و به , فرزند سحیم كلبى و عبدالرحمان غافقى, ھم چنین عنبسه. دينیشان آزاد گذارد
بى آن كه میان دين ھاى مختلف و میان پیروان آن ھا تفاوتى قائل شوند و حتى ; اى مردم رسیدگى مى كردنددادخواھى ھ

  .به ايشان باز پس داد, غافقى كلیساھايى را كه از مسیحیان گرفته شده بود
زيستى مسالمتآمیز با ھیچ جاى گاليه اى باقى نمى گذاشت و اسالم در ھم... اين تسامح دينى براى آندلسیان و اسپان ھا و 
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نتیجه اين ) ٢۵.(يھوديان ھیچ مشكلى نمى ديد و میان ايشان در ھمه حق ھا و مسئولیت ھا جانب مساوات را نگاه مى داشت
بدين لحاظ ايشان حكومت مسلمانان را بر . خشنودى ھمگان از جمله مسیحیان از نظام جديد بود, سیاست والیان مسلمان

  .ترجیح مى دادند حكومت فرانك ھا و گوت ھا
از روشن ترين دلیل ھاى خرسندى مسیحیان از حاكمان تازه خود اين است كه حتى يك شورش دينى در اين دوره در كشور برپا 

مثل ; البته برخى از خلفاى اموى دمشق نیز در تالش براى گسترش روح حقیقى اسالم از ھیچ كوششى دريغ نمى كردند. نشد
در دوره خالفت وى حتى يك نفر بربر باقى نماند كه به آيین , عمربن عبدالعزيز كه به گفته پژوھشگران, تارخلیفه اموى تبار علوى رف

تا از , را بر زبان راند)) ص(گواھى بر يگانگى خدا و پیامبرى حضرت محمد)) (شھادتین((كافى بود شخصى . اسالم در نیامده باشد
  )٢۶.(بى آن كه به رعايت دقیق واجب ھاى دينى اش مجبور باشد, پرداخت جزيه معاف گردد و مسلمان شمرده شود

سپاه مخلص , عمربن عبدالعزيز خلیفه اى به حقیقت دين دار و بسیار دورانديش بود و مى دانست كه نوادگان ھمین نومسلمانان
انگیزه , ه دست آوردندزيرا پیروزى سريعى كه نخستین فاتحان ب; به خصوص پس از فتح اندلس به دست مسلمانان, اسالم اند

در ھمان زمانى . تا از دريا عبور كنند و به رزمندگان بپیوندند, نیرومندى شد براى كسانى از بربران مسلمانى كه عقب مانده بودند
از ريشه , بسیارى از مھاجران عرب, زبان عربى و مبانى دين را مىآموختند, كه بربران شمال افريقا تحت تإثیر فاتحان مسلمان

ارترين قبیله ھا و از آشناترين اشخاص با دين و زبان بودند كه بر مسیحیان و يھوديان خود اندلس تإثیر زيادى داشتند و اين د
  .اثرگذارى در گذر زمان ھمواره آشكارتر شد

ید كه با معاھد انتساب ايشان را به پیمان ھايى مى رسان. شناخته مى شدند)) مستعربان((و )) معاھدان((مسیحیان با نام 
حاكمان مسلمان بسته بودند و چون مسیحیان اندلس از مسلمانان ھم زبان و فرھنگ و ھم سبك زندگى را ياد مى گرفتند و 

مسلمانان و مسیحیان در كنار ھم آزادانه و بسیار . مستعرب نام گرفتند, بسیارى از ايشان زبان عربى را به خوبى مى دانستند
  )٢٧.(دوستانه مى زيستند

  
  خراج و كارھاى ديوانى, الحات اقتصادى و تسھیالت مالى در امر جزيهاص

تا جايى كه مقدار جزيه ; حكومت اسالمى در اصالحات اقتصادى خود ھم مالیات ھا را پايین آورد و ھم در ساده كردن آن ھا كوشید
كمتر نمى شد و كم و زياد آن به توانايى ) كگرم نقره مسكو ۴/  ٢۶۵: ھر درھم(در اندلس از دو دينار فزون تر و از دوازده درھم 

  )٢٨.(مقاديرى ھم جنسى دريافت مى گرديد, مادى شخص جزيه دھنده بستگى داشت و در كنار اين مبلغ نقدى
از قبیل زمین ھاى درباريان , زمین ھايى بودند كه دولت در اختیار گرفته بود, نوع نخست: زمین ھا از نظر مالكیت بر دوگونه بودند

اگر چه , اين گونه اراضى. لت گوت يا زمین ھاى كلیساھاى دولتى يا آن ھايى كه صاحبانشان رھا كرده و از كشور گريخته بودنددو
آن ھا را براى تإمین بودجه و ھزينه ھاى عمومى نگاه مى داشت و بقیه را در  ١۵اما دولت تنھا , به طور قانونى ملك دولت بودند

  .و بربر و ديگر مسلمانان تقسیم مى كرد مھاجران عرب, میان سپاھیان
لیون و اشترياس به بربرھا تخصیص يافته بود و واليت ھاى جنوبى , )جلیقیه(يعنى گالیكیه , واليت ھاى شمالى, در تقسیم زمین

ب خود يا به قبیله بايستى خراج را به اربا, گوت ھا كه به كشت و كار در اراضى مى پرداختند) ) Siervasكارگران تابع. به قبايل عرب
زمین ھايى بود كه ھم چنان در دست صاحبان , نوع دوم. محصول بود ٢۵و مقدار آن , اى مى پرداختند كه مالك زمین ھا شده بود

توان بازدھى زمین در نظر گرفته مى شد و در ھر , اصلى قرارداشت و مالكان تنھا خراج آن ھا را مى پرداختند و در تعیین مقدار آن
  )٢٩.(محصول تجاوز نمى كرد ١١٠ز صورت ا

يكسان گرفته مى شد و در اين امر ھیچ تفاوتى میان مسلمان و ذمى وجود , خراج از ھمه كسانى كه زمین را مالك مى شدند
از اين رو مسلمانان در آزادسازى كشاورزان اندلس از چنگ فئودالیسم كھن بسیار تالش كردند و زارعان براى نخستین بار . نداشت

حقى كه پیش از فتح اسالمى ; حق تصرف يافتند, ر زندگى خود مالك زمین ھا شدند و با انتقال مالكیت از راه خريد و فروشد
  )٣٠.(نداشتند

  
  درگیرىھاى قبايل عرب و شورش بربرھا) ٣

ندىھا و جنگ به سمت دسته ب, م٧٢١/ ' ه١٠٣فرزند سحیم كلبى در سال , سیاست داخلى والیان اندلس از آغاز دوره عنبسه
  .قبايلى و نزاع شديد میان قبیله ھاى عرب قیسى و يمنى گرايش يافت

فرزند سالمه عاملى در خالل فرمانروايى خود كه ھفت , فرزند عبداهللا فھرى و يحیى, فرزند سحیم و عذره, ھر كدام از عنبسه
آتش كینه را در سینه ھاى , جانبدارى از قبايل يمنىبا ) ٧٢٧ـ ژوئن  ٧٢٢مارس /  ١١٠ـ ربیع اول  ١٠٣شوال (سال به طول انجامید 

جنگ ھاى میان , زيرا بسیارى از افراد قیسى; آتشى كه در حقیقت به خودى خود برافروخته بود; قبايل قیسى اندلس برافروختند
یان را به دنبال كشتار و بخت برگشتگى قیس, زبیريان و مروانیان را در مشرق ديده بودند حتى كسانى از ايشان با چشم خود

از اين رو ھمواره به دنبال فرصتى براى كین خواھى و . شكست زبیريان در مرج راھط شام به دست كلبیان يمنى شاھد بودند
سیاست جانبدارانه خود را از كلبیان و , ھنوز اين سه والى. انتقام گیرى و تسويه حساب ھاى خود با يمنیان و كلبیان مى گشتند

در نیاورده بودند كه دل ھاى قیسیان از درد آكنده و جان ھايشان از تالطم لبريز بود و در انتظار فرصتى مناسب به يمنیان به اجرا 
  .سر مى بردند

  
  از دامن زدن به اختالف ھاى قبايلى, ناخرسندى ھشام بن عبدالملك

, عثمان فرزند ابونسعه خثعمى, یسىحذيفه فرزند احوص ق: به مجرد اين كه فرمانروايى اندلس به دست چند والى عرب قیسى
كلبیان يمنى در والى گرى ايشان سخت گرفتار آمدند و به محنت , ھیثم فرزند عبیداهللا كنانى و محمد فرزند عبداهللا اشجعى افتاد

  .كردندچنان بر يمنیان عرصه را تنگ گرفت كه به ناچار سربه شورش برداشتند و نافرمانى آشكار پیشه , ھیثم. زدگى دچار شدند
به ) م٧۴٣ـ٧٢٣/ ' ه١٢۵ـ١٠۵: حكومت(ھشام بن عبدالملك , كار سخت گیرى ھیثم بر قبايل يمنى به جايى رسید كه خلیفه إموى

از قبیله ھاى عرب و بربر ساكن , ھشام. به شدت كیفرش كرد, كار ھیثم را زشت شمرد و پس از عزل او, رغم قیسى بودن خود
فرزند , محمد, ان و زندانى كردن بسیارى از آنان شكايت ھايى دريافت كرد و به كارگزار خويشاز بدرفتارى ھیثم با ايش, آندلس

  .عبداهللا دستور داد تا در مورد اين شكايت ھا تحقیق كند
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ده محمد او را به زندان انداخت و زندانیانش را آزاد كرد و ثروت ھايشان را كه ھیثم مصادره كر, پس از بررسى و ثابت شدن اتھام ھا
تا به خاطررفتار , او را سوار بر االغ در خیابان ھاى قرطبه چرخانید) تونس(به ايشان برگردانید و قبل از تبعید ھیثم به افريقیه , بود

  )٣١.(بدنام و رسوايش سازد, ناپسندش نسبت به سران قبیلگان عرب و بربر
  

  صفآرايى بربران برضد اشراف عرب
اما به علت سرگرمى , ى آشكار و آسیب آفرين كھن و ريشه دار قیسى و يمنى شروع شده بوددشمن, اگر چه از آغاز دوره ھیثم

آسیب ھاى اين اختالف زمانى آشكار شد كه دسته بندىھاى قیسى و يمنى به نزاع و , مسلمانان به جنگ در آن سوى پیرنه
  .فرزند حجاج سلولى, يعنى در روزگار حكومت عقبه; جنگ تبديل شد

فرزند حبحاب براى خوابانیدن شورش , عبیداهللا, سويى از فرانك ھا شكست خورده بود و از سوى ديگر والى افريقیه اين والى از
سرآغاز جنگ و صفآرايى تحزب ھاى , از او خواسته بود به سواحل شمال مغرب حمله كند و اين وضعیت, ھاى بربران بالد مغرب

  .قبايلى بود
واھى عبیداهللا پاسخ مساعد داد و با نیروھاى زيادى از دريا عبور كرد و به سواحل افريقايى به نداى كمك خ, والى آندلس, عقبه

  )٣٢.(موفق نشد, با وجود اين به خاموش كردن آشوب. رسید و ھر كس از بربران را كه به دستش افتاد از دم تیغ گذراند
پاھیانى را كه در اختیار داشت سازمان دھى كرد و ھمه س, عبیداهللا براى مقابله با آن. شورش بربران به سرعت فراگیر شد

تا در حوالى طنجه با رھبر شورشیان , خالد پیش رفت. سپرد)) ابن اصم((معروف به , فرزند حبیب فھرى, فرماندھیشان را به خالد
خودش او را كشتند  اما جنگ مھمى رخ نداد و میسره به شھر طنجه برگشت و در آن جا سپاھیان, برخورد كرد, میسره طغرى, بربر

فرزند حمید زناتى تعیین كردند و اين بار موفقیت بیشترى از قبل به دست آوردند و با , و بربران براى خود رھبر ديگرى را به نام خالد
زنده ماندن پس از , خالد و اشراف ديگر عرب كه ھمراھش بودند. موجب آشفتگى در سپاه عرب شدند, حمله به موخره سپاه خالد

)) جنگ اشراف((اين پیكار , از اين رو. شكست را ننگ شمردند و خود را بى محابا به صف ھاى دشمن زده و از دم كشته شدند اين
  )٣٣.(زيرا در آن برگزيدگان اشراف قبیلگان عرب كشته شده بودند, نام گرفت

  
  شكست سپاه اعزامى ھشام و عربان

ھشام بن عبدالملك , نظر به خلع وى دادند و خلیفه, ت زدگیشان شده استعربان چون مى پنداشتند كه عبیداهللا سبب اين محن
به فراھم آوردن لشكر عظیمى دستور داد و فرماندھى آن را به , وقتى از شكست سپاھیان وى در برابر شورشیان بربر با خبر شد

بلج فرزند , برادرزاده اش, ه شدپسر عیاض قشیرى واگذارد و سفارش كرد كه اگر وى كشت, يك فرمانده قیسى به نام كلثوم
از قبیله عامله يمنى برعھده داشته , فرزند سلمه, فرماندھى را ثعلبه, جانشین اش شود و در صورت درگذشت او, بشرقشیرى

باشد و به فرماندھانش فرمان كشتار ھمگانى داد و ريختن خون اھالى ھر منطقه اى را كه تصرف كنند و كشتار ھمه كسانى از 
  )٣۴.(رواشمرد, ن را كه به چنگشان بیفتندشورشیا

, چون در زمان خالفت برادرش, به قبايل يمنى تمايل و از قبايل قیسى نفرت داشت, از آغاز خالفتش آشكارا, ھشام بن عبدالملك
ايشان آگاه  از اين رو وقتى از برپا شدن شورش بربران و كوتاھى ھاى. قیسى ھا سر به طغیان برداشته بودند, يزيدبن عبدالملك

لشكرى به سويشان روانه مى كنم كه ابتدايش نزد ايشان و انتھايش نزد . از دست قوم عرب سخت خشمگینم: ((گفت, شد
به نام ھاى ھارون و مغیث كه منطقه را خوب مى , وى ھمراه كلثوم دو فرمانده ديگر از وابستگان إمويان) ٣۵)).(خودم باشد

  .روانه كرد, شناختند
از ايشان بدترين استقبال به عمل , ولى از سوى عربان منطقه, م به افريقیه رسید٧۴١/ ' ه١٢٣ى ھشام در تابستان لشكر اعزام

ايشان را ھمچون دشمن خويش شمردند و , آنان به جاى اين كه اھل شام و اين لشكر را به عنوان نیروى كمكى خود بپذيرند. آمد
  .پیغام فرستاده بدو خبر دادند كه كلثوم و ھمراھانش آمده اند تا در افريقیه بمانند ,فرزند ابوعبیده كه در تاھرت بود, به حبیب

نزاع ھايى نیز رخ داد كه البته به سرعت پايان يافت و لشكريان از ھر گروه براى جنگیدن با بربران به ھم , پس از برخورد دو گروه
مغیث و ھارون كشته شدند و عربان به شدت , حبیب, ا كلثومپیوستند و با ايشان به چندين جنگ پرداختند كه در خالل آن ھ

فرزند حبیب به اندلس رفتند سپس برخى از آن ھا به , فرزند بشر و عبدالرحمان, لشكر شام و ھمراه ايشان بلج. شكست خوردند
بربران . بر آن شھر چیره شدفرمانده عربان شكست خورده به بلج رسید و با ھمراھان خود به سبته پناه برد و . قیروان باز گشتند

پس , لیكن موفق نشدند, سبته را بازگیرند, نیز سواره نظام شامى را تعقیب كردند و تالش زيادى كردند كه با اعمال قدرت
  )٣۶.(كشتزارھاى پیرامون شھر را نابود كردند

  
  عزيمت لشكر شام به آندلس

پیش از . كمك خواستند, ر پى بیمارى عقبه سلولى حكومت يافته بودفرزند قطن فھرى كه د, عبدالملك, لشكر شام از والى آندلس
ولى اكنون وضعیتى پیش بینى نشده , به ھیچ وجه موافقت نكرده بود, آن عبدالملك با درخواست بلج مبنى بر عبور وى از آندلس

  .رخ داده بود كه عبدالملك را به تغییر روش وادار مى كرد
اما در نفرت از عربان با , نداشتند, آن برخورد تندى را كه برادران مغربیشان پیشه كرده بودند, ه ايبريابه رغم اين كه بربران شبه جزير

زيرا اين سرزمین به دست آنان گشوده شده بود و موسى و عربان جز چیدن میوه ھاى پیروزى بر لشكر غربى , آنان ھمگام بودند
بیش ترين , اين عربان ھنگام تقسیم نتايج فتح. كارى نكردند, راھم آورده بودندگوت كه طارق و لشكر بربرى دوازده ھزار نفره اش ف

  .بھره يعنى حكومت و پر نعمت ترين سرزمین ھا را به خود اختصاص دادند
ايشان زيردستان طارق را به دشت ھاى المانشاه و استرامادورا راندند و بدين ترتیب مسئولیت مبارزه با مسیحیانى كه در منطقه 

, مسیحیان. بردوش ايشان افتاد, جنبش مقاومت خطرناكى را سازمان داده بودند, و در سرزمین بشكنس) ناوار(ھستانى نبره كو
گرد پیشوايى به نام پاليو يا پالى را گرفته بودند و والیان عرب به خاطر ناچیز شمردن آن ھا و يا به سبب سختى گذر از كوه 

اما ھمین گروه ; به ايشان توجه نمى كردند و به تعقیب و ريشه كنى آنان نمى پرداختند, دندسارانى كه در آن جا پناه گرفته بو
در داخل كوھستان ھاى , ھاى ناچیز در ھنگامه ھاى آشفتگى كشور و سرگرم شدن والیان عرب به ساماندھى آشفتگى ھا

مسیحى نشین ھسته نیرومندى شد و توانست در آن مملكت , دورافتاده مى بالیدند و تنومند مى شدند و ھمین جنبش مقاومت
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حدود يك قرن در حكومت بر اندلس با اسالم به رقابت برخیزد و سرانجام زمینه ساز قدرت يافتن تدريجى اسپان ھا و در نھايت 
  )٣٧.(ريشه كنى حكومت مسلمانان از اندلس گردد

تا حدود زيادى به ھمین اختالف ھاى , در آندلسبدين ترتیب ريشه سقوط فرھنگ و تمدن اسالمى و نابودى حكومت مسلمان 
در حقیقت عربان شمال افريقا از حجاز و . و عربان و بربران از ديگر سو باز مى گردد, قبیلگان عرب قیسى و يمنى با ھم از يك سو

ه به روزگاران جنگ بیشترشان از مدينه منوره بودند و میان عربان حجاز و عربان شام كینه ھا و خونخواھى ھايى وجود داشت ك
  .م برمى گشت۶٨٣/ ' ه۶٣فرزند معاويه در سال , حره و كشتار ھمگانى مدينه در دوره حكومت يزيد

زيرا آنان آن جا را گشوده بودند و از اين كه , عربان شمال افريقا حكومت بر مغرب را حق خودشان مى دانستند, افزون بر اين ھا
بربران نیز در ھیچ شرايطى حكومت استبدادى عربان . ناراحت مى شدند, ايشان بشمرند عربان شام در ثروت ھايش خود را سھیم

ايشان تشنه اصل مساوات اسالمى بودند كه متإسفانه چه در افريقا و چه در . نمى پسنديدند, چه قیسى باشند و چه يمنى, را
  )٣٨.(زير پا گذارده شده بود ,با خود برتر بینى قبیلگان عرب و امتیازطلبى و اشرافى گرى ايشان, آندلس

تا ايشان را نیز آماده جنگ كنند كه شمشیر بكشند و حكومت قبايل , نزد خوارج در اندلس شتافتند, در اين ھنگام, بربران مغرب
 مثل شورش مغرب بر پا شد و تمامى مناطق, يك آشوب سیاسى ـ دينى) جلیقیه(به دنبال آن در گالیكیه . عرب را از ريشه بركنند

  )٣٩.(يگانه شھرى بود كه در اختیار عربان ماند, را دربر گرفت و اين شھر در منطقه شمالى) ساراكوزا(شمالى به جز سرقسطه 
  

  جنگ عربان و بربران در آندلس
 بلكه, نه تنھا با عزيمت لشكر شام به اندلس موافقت كرد, به خاطر وضعیت خطیر پیش آمده, بدين ترتیب عبدالملك بن قطن فھرى

به ,مجبور شد از عربان شامى كه در سبته بودند نیز كمك بخواھد و قول داد براى انتقال آنان به اندلس كشتى ھايى را روانه كند
اندلس را ترك گويند و براى تضمین اجراى پیمان از آنان خواست ده تن از سران , شرط اين كه وقتى شورش بربران را خوابانیدند

شامیان ھم پذيرفتند كه عبدالملك آن ھا را به . تسلیم كنند تا وى آنان را در يكى از جزيره ھا نگه داردقبیله ھاى خود را به وى 
پس انتقال ايشان به جزيره خضرا انجام . مغرب بازگرداند و در ساحلى سكنايشان دھد كه بربران در آن جا نفوذى نداشته باشند

  )۴٠.(ند و سپس به نیروھاى عبدالملك پیوستندپذيرفت و ذخیره و لوازم جنگى و لباس دريافت كرد
حتى نیروھايى ھم كه ايشان قبال به كمك خود فراخوانده ; در اين ھنگام در ھمه جاى اندلس شكست دامنگیر عربان شده بود

, سته بودندقلويه و طلبیره كه ھمه به يكديگر پیو, مارده, شورشیان گالیكیه. شكست خورده بودند, بودند تا با شورشیان بجنگند
  :اينك به سه گروه تقسیم مى شدند

  ;گروه نخست مى رفتند تا طلیطله را بگشايند
  ;گروه دوم براى حمله به قرطبه حركت مى كردند

به جزيره خضرا ھجوم مى بردند تا كشتى ھاى جنگى پھلوگرفته در خلیج آن جا را تصرف كنند و سپس از تنگه بگذرند , گروه سوم
از میان بردارند و جماعتى از بربران افريقا را به اندلس , )كه از انتقالشان به اندلس بى خبر بودند(سبته را  و شامیان مستقر در

با بربران درگیر شدند و ايشان را به سختى ) سدونیا(نخست در شذونه , نیروھاى متحد عرب, در اين وضعیت) ۴١.(انتقال دھند
  )۴٢.(ندشكست دادند و به غنیمت ھاى زيادى دست يافت

شكست خوردند و سپاه سوم كه شمار , سپاه دوم شورشیان بربر نیز كه در حال ھجوم به قرطبه بودند پس از پايدارى سختى
روز طلیطله را محاصره كردند تا اين كه دو سپاه در كناره ھاى رود سلیط با ھم درگیر شدند  ٢٧, افرادش از ديگر سپاه ھا بیشتر بود

ست خوردند و عربان شورشیان را در ھمه جا دنبال و به شدت كشتار كردند و عربان شامى كه تا پیش و بربران خیلى سخت شك
, با غنیمت ھاى فراوانى كه اينك به دست آورده بودند, از آن در سبته از گرسنگى و تھیدستى در شرف نابودى قرار گرفته بودند

  )۴٣.(زندگى راحتى يافتند
  

  نقض پیمان و والى شدن بلج
از بلج قشیرى و ھمراھانش اجراى مفاد پیمان را كه با ھم بسته , ین كه عبدالملك بن قطن از آتش شورش بربران رھايى يافتھم

اما ايشان كه تازه به زندگى آسوده بھشتى دست , خواستار شد و دستور داد كه عربان شامى از اندلس به مغرب بروند, بودند
ه از يك فرصت به دست آمده بر عبدالملك در كاخش شوريدند و او را از حكومت خلع كردند و نپذيرفتند و با استفاد, يافته بودند

  )۴۴.(برگزيدند) ٧۴١سپتامبر  ٢٠/  ١٢٣ذيقعده  ۴(بلج را به والى گرى اندلس , فرمانده خود
دالملك آنان را در جزيره اى عب. شروع كرد, بلج كارش را با آزادسازى سران قبايل شامى كه عبدالملك نزد خود گروگان گرفته بود

نگاه داشته و آب و غذا را ھم از ايشان باز گرفته بود و بدين سبب يكى از )) ام حكیم((به نام جزيره , در مقابل جزيره خضرا, كوچك
كشتن عبدالملك را , به قصاص مرگ اين شخص, از نجباى شامیان عرب ساكن ام حكیم در گذشته بود و شامیان, گروگان ھا

  )۴۵.(لیكن بلج نپذيرفت; ستار شدندخوا
  

  تقسیم شدن اندلس به دو اردوگاه متخاصم
وى به . به جانبدارى از او متھم كردند و سر به شورش برداشتند, عربان يمنى بلج را كه مانند عبدالملك از قبیله مضر و شامى بود

  .را كشتند ناچار به درخواست لشكر خود تن درداد و عبدالملك را بديشان سپرد كه او
امیه و قطن را كه پس از خلع و سقوط حكومت پدرشان به سرقسطه , پسران عبدالملك) ساراكوزا(در آن ھنگام اھالى سرقسطه 

: از قبیل, به حكومت خود برگزيدند و گروھى از فرماندھان, گريخته و مورد حمايت عربان بومى شده آن جا و بربران قرار گرفته بودند
بديشان , بزرگ لشكر كه از ياران بلج نیز بود, حاكم اربونه و عبدالرحمان فرزند حبیب فھرى, د علقمه لخمىعبدالرحمان فرزن

اردوگاه عربان شامى كه حكومت را در دست گرفته بودند و : پیوستند وبدين ترتیب اندلس به دو اردوگاه بزرگ متخاصم تقسیم شد
  )۴۶.(ا از راه رسیدگانى غاصب به شمار مىآوردنداردوگاه عربان يمنى و بربران بومى كه شامیان ر

بیش از يك صدھزار رزمنده و يا به گزارش برخى , شمار افراد لشكر عربان بومى شده كه صاحبان نخستین حمله به اندلس بودند
)) اقوه برطوره((به نام دو لشكر در شھرى . اما سپاھیان بلج و يارانش دوازده ھزار نفر مى شدند, ديگر از مورخان چھل ھزار نفر بود

  . میانشان جنگ درگرفت, ٧۴٢آگوست /  ١٢۴با ھم برخورد كردند و در شوال سال 
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حاكم , فرزند علقمه لخمى, عبدالرحمان, در خالل پیكار. شامیان با دلیرى تمام ھمه حمله ھاى ھم پیمان شدگان جلوگیرى كردند
از اين رو بلج را كه پرچمى , به جنگ خاتمه دھد, با قتل فرمانده سپاه دشمن خواست, اربونه كه از دلیرترين سواركاران اندلس بود

  )۴٧. (لیكن خود عبدالرحمان ھم بى درنگ كشته شد, با شمشیر زد, به دست داشت
پیروزمندانه به قرطبه , پس از اين شكست به سرقسطه باز گشتند و شامیان كه جز اندكى كشته نداده بودند, عربان محلى

ثعلبه به علت اين كه به پايدارى در . فرزند سالمه عاملى يمنى را به حكومت برگزيدند, ثعلبه, و بعد از كشته شدن بلج درآمدند
عربان و بربران كه در , با اين وصف) ۴٨.(در نظر لشكريانش از محبوبیت زيادى برخوردار بود, مقابل عربان محلى تصمیم گرفته بود

ا در جنگ شكست دادند و وادار كردند به قرطبه عقب نشینى كند اما ھنگام پراكنده شدن محاصره وى ر, مارده فراھم آمده بودند
وى فرصت را مساعد ديد و به سختى بر ايشان ھجوم برد و كشتارى فجیح كرد و زنان و تعداد زيادى از رزمندگانشان را , كنندگان

  )۴٩.(نیز به اسارت برد
  

  ب رقیبپیدايش گروھى معتدل در میان دو حز
میان دو حزب رقیب در آندلس يك گروه از معتدالن پديد آمده بودند كه از نتايج اين آشوب ھا غمگین بودند و ھمواره , در اين ھنگام

فرصت اختالف میان مسلمانان را غنیمت بشمرند و به توسعه قلمرو خود در مرزھا , مى ھراسیدند كه مبادا مسیحیان شمال
فرزند صفوان كلبى خواستند كه يك والى جديد براى آندلس بفرستد و او ابوالخطار , حنظله, والى افريقیه از اين رو از. بپردازند
شامیان وى را چون يكى از اشراف . م به اندلس وارد شد٧۴٣/ ' ه١٢۵فرزند ضرار كلبى را فرستاد كه با سپاه خود در , حسام

از آمدنش خوشحال , دين امید كه از نكبت اختالف و آشفتگى رھايى يابندبه خوبى پذيرفتند و عربان بومى شده نیز ب, دمشق بود
  )۵٠.(شدند

  
  اقدامات سیاسى ابوالخطار

و بزرگان به توافق رسید و حكومت برخى از واليت ھاى شمالى را بديشان , امیه و قطن, نخست با پسران عبدالملك, ابوالخطار
آزاد ساخت و سپس اراضى را به اقطاع , ورش را كه ثعلبه ھم در زمره ايشان بودسپرد و دوازده نفر از فرماندھان افراطى محرك ش

, مثل خانه ھاى خودشان در استان ھاى شام, شامیان غالب داد و ايشان را در میان عربان محلى پخش كرد و در خانه ھايى
انست اين سیاست عادالنه را میان يمنیان و البته ابوالخطار نتو) ۵١.(مسكن داد و شھرھاى زيادى را نیز در اختیارشان در آورد

و چون خود در شمال ) ۵٢(بازگشت, قیسیان پیوسته دنبال كند و خیلى زود به دشمنى طبیعى و قبیلگى خود نسبت به قیسیان
, ايشان فرزند جواس را كشته بودند با, سعد, افريقا مورد ستم قیسیان قرار گرفته بود و در اندلس ھم يكى از بزرگان قبیله اش

مگر بعد از اين كه قضاوت ناعادالنه ابوالخطار در آنان اين ; اما قیسیان اندلس به استفاده از قدرت نپرداختند. خشونت پیشه كرد
دادخواست به والى داد و با . ماجرا از اين قرار بود كه شخصى از قبیله معدكنانه با يك نفر كلبى نزاعى داشت. انگیزه را ايجاد كرد

پس اين فرد از اين داورى غیرعادالنه نزد پیرى بزرگ از قبیله كلب به نام صمیل . حق با وى بود ابوالخطار حق را به وى نداداين كه 
  )۵٣.(بن حاتم شكايت برد

و كسى بود كه سر ) ع(يكى از كشندگان حضرت امام حسین, شمر از اشراف عربان كوفه. نوه شمرذىالجوشن كلبى بود, صمیل
شمر با فرزندان و , انتقام مى گرفت) ع(در زمانى كه مختار از كشندگان حضرت امام حسین. را نزد يزيد برده بود )ع(سیدالشھدا

  )۵۴.(خانواده اش گريخت و خود را به شام رسانید و در آن جا در میان عربان شامى با عزت و سربلندى اقامت يافت
, ربه قبیله بنى كلب اندلس و در میان قیسیان و عربان شامى محترم بودصمیل كه از سواركاران دلیر و فرماندھان آگاه و با تج

به نزد وى رفت و او را به خاطر جانبدارى از خويشانش سرزنش كرد , وقتى از پايمالى حق شخصى معدى به دست والى آگاه شد
میل نیز درشت و با خشونت جوابش اما والى به وى پاسخ درشت داد و ھنگامى كه ص. و از او خواست كه حق را به حق دار بدھد

  )۵۵.(صمیل اين ھانت را تحمل كرد و خشمگنانه بیرون رفت. والى وى را از مجلس خود بیرون راند, را رد كرد
  

  صفآرايى دوباره قیسیان و يمنیان در برابر ھم بر سر حكومت اندلس
: مثل, مضريان و برخى از يمنیان كه دشمن و رقیب ابوالخطار بودند, فرماندھى مھارت داشتدلیرى و , چون صمیل در سواركارى

پیمان ھمكارى , با ھم, فرمانده قبیله غطفان و رئیس قیسیان رفته, به عالوه صمیل نزد ابوالعطا. قبايل جذام و لخم بر او گرد آمدند
  )۵۶.(بستند

ياران خويش را براى جنگ فراخواند و دو جناح , قیبانش در اندلس برضد خود باخبر شدابوالخطار ھمین كه از ھم پیمانى دشمنان و ر
با ھم برخورد كردند و ابوالخطار شكست خورد و اسیر شد و برخى از  ٧۴۵آوريل /  ١٢٧بركناره ھاى دره لكه در رجب , در شذونه

تصمیم گرفت كه , فرزند نعیم, به نام عبدالرحمان, شاناما يمنیان شكست را نپذيرفتند و يكى از فرماندھان. يارانش كشته شدند
پس با برخى از ھمراھان خود به زندان وى حمله برد و ابوالخطار را بیرون آورد و او را به شھر باجه , ابوالخطار را از زندان برھاند

  )۵٧.(گريزانید كه ياران يمنى اش در آن جا بودند
آشكارتر مى , ره تحول مى يافت و پیوسته اختالف در میان قبايل عرب برسر حكومتبدين ترتیب اوضاع در سرزمین اندلس ھموا

فرزند حريث كه , فرزند ثوابه و يحیى, دو فرمانده از قبیله جذام به نام ھاى عمرو, م فرارسید و در اين سال٧۴٧/ ' ه١٢٩شد تا سال 
, به نزاع برداشتند و چون صمیل پراكندگى مردم را ديدسر , براى دست يابى به حكومت, كینه اى بسیار شديد با شامیان داشت

دشمنى , عربان شامى, فرزند حريث برسد كه نسبت به خويشان خود, رضايت نداد كه حكومت اندلس به مردى ھمچون يحیى
يارى كنند و  زيرا معتقد بود كه قیسیان ناتوان تر از آن اند كه او را, خودش ھم حكومت را نپذيرفت, از طرف ديگر. سختى داشت

سرانجام چنین صالح دانست كه حكومت را به شخصى بسپارد كه ھم يمنیان و قیسیان و ھم مغربیان از او خشنود باشند و به 
فرزند حريث ھم به . فرزند عبدالرحمان فھرى بود كه در اين زمان در البیره مى زيست, آن شخص يوسف. حكومتش رضايت دھند

  )۵٨.(دادحكومت بر استان ريه رضايت 
  

  حكومت يوسف فھرى بر اندلس
ھمه به خاطر احترام , مردى بى نظیر بود و يمنیان و مضريان, فرزند عبدالرحمان در خود شرطھاى فرماندھى را جمع داشت, يوسف
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سترده فرمانده نامورى بود كه قسمت گ, فرزند نافع فھرى, او از نسل عقبه. خاندان و تبارش از حكومت يافتن وى خوشحال شدند
قبیله اى از قريش در اطراف مكه بود كه در شرافت پس از قريش به شمار , افزون بر اين ھا او از فھر. اى از افريقا را گشوده بود

  )۵٩.(مىآمدند و ديگر قبايل به ديدن ايشان در رده ھاى باالى فرماندھى عادت كرده بودند
اما صمیل ; اتفاق نظر پديد آمده و او حاكم اندلس شد ٧۴٧ژانويه /  ١٢٩بدين ترتیب بر والى گرى يوسف فھرى در جمادىاالول 

نخست با پسر حريث جذامى پیمان , صمیل. نفرت خود را نسبت به يمنیان آشكار ساخت, پس از واگذارى حكومت آندلس به وى
ل دامن زد و پسر حريث را واداشت تا شكنى آغاز و او را از حكومت استان ريه خلع كرد كه اين كار به درگیرىھا و به آتش جنگ قباي

, ولى از آن جا كه در اين ھنگام, ھر كدام از اين دو سخت درپى حكومت بودند. با ابوالخطار براى مقابله با اين وضعیت پیمان ببندد
ابوالخطار : دو جناحابوالخطار به نفع پسر حريث از حكومت چشم پوشید و ھر , براى انتقام از قیسیان به اتحاد قبايل سخت نیاز بود

  )۶٠. (از طرف ديگر با ھم برخورد كردند, با ايشان بودند) قیسیان(و يوسف فھرى وصمیل كه معديان , و پسر حريث از يك طرف
يوسف و صمیل با سپاه خود از رود گذشتند و به سوى . اردو زدند, ابوالخطار و پسر حريث بركناره رود قرطبه در روستاى شقنده

م میان دو جناح جنگى خونین درگرفت كه در آن ابوالخطار و پسر حريث اسیر شدند و يمنیان ٧۴٧/ ' ه١٣٠و در سال  ايشان رفتند
  )۶١.(پسر عبدالرحمان فھرى استوار گرديد, تعدادى از فرماندھان خود را از دست دادند و كار بر يوسف

وى از ھیچ اختیارى جز , وذ مستبدانه صمیل در كار حكومتلیكن به سبب نف; ھیچ رقیبى نداشت, ديگر, يوسف پس از اين پیروزى
سخت مى ترسید و چنین صالح ديد كه او را از قرطبه دور سازد تا از نفوذ , فرزند حاتم, از اين رو از صمیل. برخوردار نبود, لقب حاكم

با پیروان و , عتراضى كندپس سرزمینى در استان سرقسطه و اطراف آن به وى بخشید و صمیل بىآن كه ا. وى رھايى يابد
  )۶٢.(مستقر شد) ساراكوزا(م در سرقسطه ٧۵٠/ ' ه١٣٣حركت كرد و در , خواجگان خويش كه دويست تن مى شدند

  
  استفاده نھضت مقاومت مسیحیان شمالى آندلس از اختالف ھاى مسلمانان

رزمین اندلس ھم چنان ناآرام و آشفته بود و در تمامى س, در اين ھنگام اوضاع سیاسى به علت اختالف ھاى قبايل بر سر حكومت
فرمانده مسیحیان كه در اشتوريه در ) پالى(پاليو . نیز برضد مسلمانان سر به شورش برداشته بودند) جلیقیه(مسیحیان گالیكیه 

  .با جنگ و گريز به توسعه قلمرو حكومت خويش مشغول بود, كوھساران پناه گرفته بود
بلكه امیران بشكنس و شھزادگان گوت در , اما مرگ وى نه تنھا به نھضت ايشان پايان نداد, گذشت م پاليو در٧۵٠/ ' ه١٣٣در 

  )۶٣.(بر مسلمانان مى شوريدند, ماوراى كھساران پیرنه به رھبرى فرمانده خود كنت آنزيموند به نھضت ادامه داده
حتى , و بر اثر ھمین آشفتگى ھا و نابه سامانى ھا آشوب ھاى درون قبايل عرب به سخت ترين حد خود رسیده بود, در اين میان

/ ' ه١۵١ـ٩۶) ) (Pepin Le Brefپپین كوتوله, روابط میان مسلمانان اربونه و قرطبه قطع شده بود و آنزيموند از پادشاه فرانك ھا
بدين ترتیب . ده بودشارل مارتل آن را شروع كر, درخواست كرده بود به تكمیل كمك ھايى بپردازد كه پدرش) ۶۴(,)م٧۶٨ـ٧١۵

/ ' ه١٣۶در , با وجود پايدارى سخت پاسگاه ھاى اسالمى, توانستند بر مراكز اسالمى سپتامانیا, به كمك ھم, آنزيموند و پپین
زيرا يمنیان كه اكثريت , تفاھمى نسبى و آرامشى ظاھرى برقرار بود, در اين دوره میان قیسیان و يمنیان) ۶۵.(م دست يابند٧۵٣

, خود را در حكومت بر اندلس از ديگران شايسته تر و بر حق تر مى ديدند و با اين وصف, اندلس را تشكیل مى دادند مسلمانان
پس طبیعى بود كه پیوسته چشم امید به . مشاھده مى كردند كه صمیل و پیروان قیسى او از موقعیت ممتاز حكومتى برخوردارند

بر ضد يوسف , از بنى عدى, ا احقاق كنند و اين فرصت را با اعالن شورش عامرنخستین فرصتى بدوزند كه بتوانند حق خويش ر
  )۶۶.(فھرى به دست آوردند

  
  ائتالف برضد والیان عرب اندلس
از او درخواست كمك كرد و از او خواست كه , پیغام فرستاده) م٧٧۵ـ٧۵۴/ ' ه١۵٨ـ١٣۶: حكومت(عامر به ابوجعفرمنصور عباسى 

يك قرشى , درست در ھمین زمان. بارويى ساخت, پارد و از پى آن در زمینى كه در غرب قرطبه داشتحكومت اندلس را بدو بس
عامر در سرقسطه با او روبه رو شد . نوه عبداهللا زھرى كالبى نیز سر به شورش برداشت, فرزند رواحه) حبحاب(ديگر به نام حباب 

ھاى خود را برضد صمیل متحد سازند و در فراخوانى يمنیان و بربران براى پیشنھاد داد كه نیرو, و به وى كه از فرماندھان مضرى بود
نیروى عظیمى از مضريان و يمنیان و بربران گرد ايشان فراھم , با اين كار ايشان. پیكار با يوسف فھرى و صمیل با ھم ائتالف كنند

  .آمد
م دامنه محاصره را بر صمیل تنگ كردند و تالش ٧۵٣/ ' ه١٣۶عامر و حباب زھرى با اين نیروى عظیم به سرقسطه ھجوم بردند و در 

به جايى نرسید و از اين رو به , صمیل براى كمك خواھى از يوسف فھرى كه قدرتش به ضعف گرايیده و نفوذش از میان رفته بود
و ايشان , مى دادندقیسیانى روآورد كه بخشى از نیروى سپاه قنسرين و دمشق مقیم در منطقه جیان و البیره اندلس را تشكیل 

فرماندھى حمله را به ابن شھاب رئیس قبیله كعب عامر ). م٧۵۵/ ' ه١٣٧آغاز سال (به كمكش شتافته به طلیطله حمله بردند 
ھم چنین ايشان در شكست محاصره صمیل و پیروانش نیز موفق شدند و آن گاه قیسیان با ھم پیمانان خود به شھر . سپرده بودند

  )۶٧.(در آمدند
  
  ررسى نتايج اختالف ھاى قبیلگى در اندلسب

يمنیان كه از تصدى امور حكومتى . تإثیرى چشمگیر داشت, در تاريخ اندلس, اختالف ھاى قبیلگى و درگیرى میان يمنیان و قیسیان
لس شدند و در به كارھاى اجتماعى و امور شھرى و روستايى روى آوردند و از ثروتمندترين و مالدارترين مردمان اند, محروم شدند

به نشر تعالیم قرآن و اسالم و اشاعه زبان عربى پرداختند به طورى كه , ضمن اشتغال به كشاورزى و دادوستد با ساكنان بومى
  )۶٨.(زبان اھالى اندلس به يك نوع گرايش عربى ـ يمنى تبديل شد كه از آن به زبان عربى اندلسى تعبیر مى كنند

معرفت نیز در ھمین دوره آشكار شد و بعدھا در فقه و امور علم و دين استادان اندلسیان شدند و در  تإثیر يمنیان در زمینه دانش و
يمنیان طلیعه داران نھضت علمى در آن سرزمین بودند و در خالل ھمین دوران پر از شورش ھا و آشوب ھا بود كه ايشان , حقیقت

تا به حكومت دست يابد و بدين طريق براى , نبال فرصتى مى گشتبه ايجاد حزبى مخالف قدرت حاكمه پرداختند كه پیوسته د
  .حكومتگران به منزله يك منتقد و يك رقیب و يك كنترل كننده به شمار مى رفت

حدود يك چھارم از سرزمین , نتیجه ديگر اين سال ھاى خونبار در تاريخ اندلس اين بود كه مسلمانان به خاطر ھمین اختالف ھا
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كینه و نفرتى كه در ژرفاى جان ھاى , افزون برآن. از دست دادند, روپا و اندلس به دست آورده بودند در ھمین دورهھايى را كه در ا
; سرزمین زيباى شبه جزيره ايبريا را آلوده مى كرد, عربان و بربران در خالل سده ھاى طوالنى جاى گرفته بود با ريختن خون ھا

ى واالتر و برتر و در مسیر انتشار و حراست آرمان ھاى گرامى انسان دوستانه خون ھايى كه مى بايست در راه ھدف ھاي
  .گل بوته ھاى مھر و عشق را بكارد و آبیارى كند و به بار بنشاند, اسالمى نثار گردد و به جاى كینآفرينى

ر ماوراى پیرنه نیز جلوگیرى د, از پیشرفت تعالیم عالى انسان دوستى اسالم, ھمین نزاع ھا و اختالف ھا و پیكارھاى بى حاصل
تجاوزھايى ; قرار داد... كرد و حتى خود سرزمین اندلس را نیز در معرض تجاوزھا و تاخت وتازھاى بعدى اقوام اسپان و فرانك ھا و 

آغاز گرديد و سرانجام به سقوط كامل ) م٨١۴ـ٧۴٢/ ' ه١٩٨ـCharlemagne) )(69) (124كه به خصوص از دوره حكومت شارلمانى
  .انجامید) اندلس(كومت اسالمى در شبه جزيره ايبريا ح

منجى اى كه در جنگ ھاى ; سرزمین اندلس به شدت نیازمند يك منجى بود, پايانه حكومت والیان عرب, به ھرحال در زمان ھاى
ن فرزند معاويه دستانش به خون آلوده نشده باشد و گويا سرنوشت چنین مى خواست كه آن منجى عبدالرحما, قبیلگان با يكديگر

يافت و بنیان گذار حكومت ) وارد شونده به اندلس)) (الداخل((لقب , و نوه ھشام بن عبدالملك بوده باشد كه با ورود خود به اندلس
  . گرديد) م١٠٢٣ـ٧۵۶/ ' ه۴١۴ـ١٣٨(إمويان اندلس 

  
  :پى نوشت ھا

  .عضو ھیئت علمى دايره المعارف بزرگ اسالمى ١
ص ) ١٣٧۶, مركز نشر میراث مكتوب, تھران(به كوشش غالمرضا جمشیدنژاد اول , بطبقات االممالتعرف , قاضى ساعد. ٢

  .٢٣٨ـ٢٣۶
سه ھزار , جزيره سردانیه و شھرھاى آن را گشود و عالوه بر زر و سیم بسیار, پسر نصیر,در اين ھنگام موسى . ٢٣۶ص , ھمان. ٣

غالم خود را كه , آن جا را گشود و طارق, در جزيره میورقه پیاده شده نیز به گشودن سوس اقصى پرداخت و. تن را به اسارت گرفت
, مصر(االمامه و السیاسه , ابن قتیبه: ك.ر(به فتح طنجه و اطراف آن فرستاد , به فتح شھرھا و دژھاى بربرھا در افريقا مشغول بود

  ).٨۶ـ٨۵ص ) 'ه١٣٢٨
م در خالفت عمربن خطاب زاده شد و در مدينه درگذشت ۶۴٠/ ' ه١٩فرزند نصیربن عبدالرحمان بن زيد بكرى در سال , موسى. ۴
  ).۴۴ص ) م١٩٧١, معھدالدراسات االسالمیه, مادريد(تاريخ االندلس , ابن الكرد بوس(
, ١ج ) م١٩۶٠/ ' ه١٣٨٠, موسسه الخانجى, قاھره: چاپ سوم(دوله االسالم فى االندلس , عنان ٨۶;ـ٨۵ص , ھمان, ابن قتیبه. ۵

  .۵٢ص ) م١٩۵٩, قاھره: چاپ اول(فجر االسالم , سو مون ٣٨ص 
پیش از فتح اندلس از كارگزاران , فرزند زيادبن عبداهللا بن رفھوبن ورفجوم بن نیرغاسن بن ولھاص بن يطوفت بن نفزاو, طارق. ۶

  ).۵ص  ,٢ج ) دارالثقافه, بیروت(البیان المغرب فى اخبار االندلس و المغرب , ابن عذارى(پسر نصیر بود , موسى
نفح الطیب , احمدبن مقرى ۵;ـ۴ص , ھمان, ابن عذارى, ٢٣٢ص ) م١٩۵٩, المكتبه التجاريه الكبرى, قاھره(فتوح البلدان , بالذرى. ٧

  .ھمان, و حسین مونس ١١٧و  ١١١, ١٠٧ص , ١ج , من غصن االندلس الرطیب
المطابع , قاھره(االعشى فى صناعه االنشإ  صبح, احمدبن على قلقشندى ۴;ص , ھمان, ابن عذارى ۵;ص , اخبار مجموعه. ٨

, مصر(تاريخ عرب فى فرنسا و سويسرا و جزائر البحر المتوسط , امیر شكیب ارسالن ٢۴٢;ص , ۵ج ) م١٩١٣/ ' ه١٣٣١, االمیريه
  .٣٩ص , ١ج , ھمان, و محمدعبداهللا عنان ٢٩ص ) مطبعه عیسى البابى الحلبى

, و زامباور ١١٨ص , ١ج, ھمان, مقرى ۵;ص , اخبار مجموعه ١٠۴;و  ٢ص , ھمان, رىابن عذا ۴۵;ص , ھمان, ابن الكردبوس. ٩
  .٢ص , ١ج ) م١٩۵١, قاھره(ترجمه زكى محمدحسن و ديگران , معجم االنساب و االسرات الحاكمه فى التاريخ االسالمى

مطبعه , قاھره(صفه جزيره االندلس , حمیرى ۵;ص , ھمان, ابن عذارى ۴۶;ـ۴۵, ھمان, ابن الكردبوس ۶;ص , اخبار مجموعه. ١٠
) داراالرشاد للطباعه و النشر, قاھره(اندلسیات , حجى ١١٨;ص , ھمان, مقرى ١٢٧;ص ) م١٩٣٧, لجنه التإلیف و الترجمه و النشر

  .۴٣ص ) م١٩۶٨, الدار التونسیه للنشر, تونس(القیروان عبر عصور ازدھار الحضاره االسالمیه فى المغرب العربى , و جنجانى ٣٣ص 
  .١۶ـ١۵, ١٢ص , ھمان, و ابن عذارى ١۵ص , اخبار مجموعه. ١١
  .٣۴ص , ھمان, حجى ٢۴٢و  ١٠۵ص , ھمان, مونس ۵٢;ـ۵١ص , ھمان, عنان ١١;ص , ھمان,ابن عذارى . ١٢
و  ٣۶ھمان ص , ارسالن ٢٧;ص , ھمان, حمیرى ٢٠;ص , ھمان, ابن عذارى ١٩;ص , اخبار مجموعه ۶١;ص , ھمان, ابن قتیبه. ١٣
  .۵٣ص , ھمان, و عنان ٣٩
ابن  ۶٣;ـ۶٢ص , ھمان, حمیرى ۵;ص ) م١٩۶۵, مطبعه الدراسات االسالمیه, مادريد(ترصیع االخبار و تنويع االثار , ابن الدالئلى. ١۴

, مونس ١٢٣;ص , ھمان, مقرى ٣۵;ص ) م١٩۶٣, قاھره(المعجب فى تلخیص اخبار العرب , مراكش ٢٣;و  ٢٠ص , ھمان, عذارى
, قاھره دارالنھضه العربیه للطباعه و النشر(قرطبه حاضره الخالفه فى االندلس , و سالم ۵۵ص , ھمان, عنان ٢۴٣;ص , نھما

  .٣١ص , )م١٩٧١
  .٧٠, ۵۵ص , ھمان, و عنان ٨ص , ۵ج ) 'ه١٢۴٧, بوالق(الكامل فى التاريخ , ابن اثیر. ١۵
  .٢٣ص , ھمان, رىو ابن عذا ٢٠ص , اخبار مجموعه ٨;ص , ھمان, ابن اثیر. ١۶
  .٣٠و ٢٨ص , ھمان, و سالم ٢۴و  ١۴ص , ھمان, ابن عذارى ١٩;ص , اخبار مجموعه. ١٧
, ابن قتیبه ٧١;ص, ھمان, عنان ٢٠;ص , اخبار مجموعه ۵٢٣;ص , ۶ج ) م١٩٣٩, قاھره(تاريخ االمم و الملوك , طبرى: ك.ر. ١٨

 ٢٠;ص , ھمان, ابن عذارى ٢۶;ص , ٣ج ) م١٩٧٧, دارالثقافه(عیان و فیات اال, ابن خلكان ٩;ص , ھمان, ابن اثیر ٧٨;ص , ھمان
سیر فرھنگ و ((, و جمشیدنژاداول ٣٣ـ٣٢ص ) ١٣۶۵, شباويز, تھران(ھفت قرن فراز و نشیب تمدن اسالمى در اسپانیا , اوالگوئه

, ١٣٧۶بھار , ۴شماره , ال اولس, مركز پژوھش ھاى بنیادى, تھران, نامه پژوھش, ))تمدن اندلس با توجه به گزارش قاضى ساعد
  .١٧٣ص 
  .٧٣ص , ھمان, و عنان ۴۵ص , ھمان, جنجانى ٢۵;ص , ھمان, ابن عذارى ١٠٩;ص , ھمان, مقرى. ١٩
, الدعوه الى االسالم, و آرنولد ۶٢ـ۶١ص , ھمان, عنان ٣٢;ص , ھمان, حجى ۴٧;ص , ھمان, ارسالن ١٢٧;ص , ھمان, مقرى. ٢٠

  .١۵٧ص , )به عربى(ترجمه حسن ابراھیم 
, آرنولد ۶٢;ص , ٢و ج ۶۵ص , ١ج , ھمان, عنان ۵٧;ص , ھمان, ارسالن ۵٩;ص ) م١٨٩۵, لیدن(مفاتیح العلوم , خوارزمى. ٢١
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  .١١٠ـ٨۶, ٨٠ـ٧٨ص) ١٣٧۶, تھران(نظام ھاى اقتصادى صدر اسالم , و جمشیدنژاد اول ١۵٧ص , ھمان
  .۶٣ـ۶٢ص , ھمان, و حمیرى ۵ص , ھمان, ابن الدالئى. ٢٢
  .١۵٧ص , ھمان, آرنولد. ٢٣
  .ھمان. ٢۴
  .٨٧و  ۵٨ص , ھمان, و ارسالن ١۵٩ص , ھمان. ٢۵
, ھمان, آرنولد ١۴۶;ص ) 'ه١٣۴٢, قاھره(ترجمه حسن حبشى , تاريخ مسلمى اسبانیا, دوزى ۶۵;ـ۶۴, ۶٢ص , ھمان, عنان. ٢۶

  .٧٠ـ۶۶ص , ھمان, و جمشیدنژاد اول ١۵٩ص 
  .١۶٠ـ١۵٩, مانھ, و آرنولد ۶۵ص , ھمان, عنان. ٢٧
فرمانرواى شرق اسپانیا مالحظه مى , فرزند موسى بن نصیر و تدمیر, چنان كه در بندھاى معاھده بسته شده میان عبدالعزيز. ٢٨

گندم و چھار مد جو و چھار ] كیلوگرم ٣۶: / ۴ھر مد[ نقد و چھار مد] گرم زرمسكوك ۴[ / ٢۶۵يك دينار, برھر شخص آزادى: ((كنیم
 ۵ص , ابن الدالئى)) (نیمى از اين مقادير, سركه و دو قسط عسل و يك قسط زيتون و بر ھر برده] كیلو گرم ١/  ۵ :ھر قسط[قسط 

  ).۶٣ـ۶٢ص , و حمیرى
  .١۵٧ص , ھمان, و دوزى ٧۴ص , ھمان, عنان ٧٧;ـ٧۵, ۵٢ص , ھمان, ارسالن. ٢٩
  .٧۴ص , ھمان, و عنان ٨٧ص , ھمان, ارسالن ۴٠;ص , قصه العرب, لین. ٣٠
  .١۵٨ص ) م١٩۴٨, قاھره(المجله التاريخیه , ))ثورات البربر فى افريقیه و االندلس((, و مونس ٨٧ص , ھمان, ارسالن. ٣١
  .١۴٨ص , ھمان, و دوزى ١٧٠ص , مونس ھمان ۵٢;ص , ھمان, ابن عذارى ٧۵;ص , ھمان, ابن اثیر. ٣٢
و  ١١٧ھمان ص , عنان ١۴٩;ص , ھمان, دوزى ۵۴;ـ۵٣ص , نھما, ابن عذارى ٢٨;ص , اخبار مجموعه ٧۵;ص , ھمان, ابن اثیر. ٣٣

  .۴٠ص ) الدار البیضإدارالثقافه, مغرب(الخوارج فى بالد المغرب حتى منتصف القرن الرابع الھجرى , عبدالرزاق
  .١۵٠ص, ھمان, و دوزى ۵۴ص , ھمان, ابن عذارى ١٣٢;و  ٣٠ص , اخبار مجموعه ٧۶;ص , ھمان, ابن اثیر. ٣۴
  .ھمان, ھمان و ابن عذارى, رابن اثی. ٣۵
, و دوزى ١١٨ص , ھمان, عنان ۵٨;و  ۵۵ص , ھمان, ابن عذارى ٣۵;و  ٣۴ص , اخبار مجموعه ٩٩;و  ٧۶ص , ھمان, ابن اثیر. ٣۶

  .١۵۵و  ١۵٠ص , ھمان
ص , االندلس ثورات البربر فى افريقیه و, مونس ٣٠;ص , ھمان, ابن عذارى ٢٨;ص , اخبار مجموعه ٧۶;ص , ھمان, ابن اثیر. ٣٧

العالقات السیاسیه بین الدوله العباسیه و االندلس فى القرنین الثانى و , راشد ١۵۵;و  ١٢١, ٨٢ص , ھمان, عنان ٢٠٢;و  ١٩۴ـ١٩٣
  .١۵٧و  ١۵۵ص , ھمان, و دوزى ۶۴ص ) م١٩۶٩/ ' ه١٣٨٩, مكتبه النھضه, رياض(الثالث الھجره 

  .١٩۴ص , ھمان, مونسو  ١۵۵ص , ھمان, دوزى ١١٨;ص , ھمان, عنان. ٣٨
 ۶۵;ص , ھمان, راشد ۴١;ص , ھمان, حجى ٨٢;ص , ھمان, عنان ٣١;ـ٣٠ص , ھمان, ابن عذارى ٣٨;ص , اخبار مجموعه. ٣٩

  .١۵٨ـ١۵٧ص , ھمان, و دوزى ١٩۶و  ١٩٣ص , ھمان, مونس
ھمان ص , مونس ١٢١;ص, نھما, عنان ٣٢;ـ٣٠ص , ھمان, ابن عذارى ٣٩;ـ٣٨ص , اخبار مجموعه ١٠٠;ص , ھمان, ابن اثیر. ۴٠

  .١۵٨ص , ھمان, و دوزى ١٩٧
  . ١٩۶ص , ھمان, و مونس ١٢١ص , ھمان, عنان; ھمان, دوزى; ھمان, اخبار مجموعه. ۴١
ص , ھمان, دوزى ١٩٧;ص , ھمان, مونس ٣٢;ـ٣٠ص , ھمان, ابن عذارى ٣٩;ـ٣٨ص , اخبار مجموعه ١٠٠;ص , ھمان, ابن اثیر. ۴٢

  .ھمان, و عنان ١۵٨
  .١٩٨ص , ھمان, و مونس ١۵٨ص , ھمان, دوزى ٣١;ص , ھمان, ابن عذارى ۴٠;ص , بار مجموعهاخ. ۴٣
  .ھمان, ھمان و عنان, دوزى; ھمان, ابن عذارى ۴٠;ص , اخبار مجموعه. ۴۴
  .٣١ص , ھمان, و ابن عذارى ۴١ص , ھمان, اخبار مجموعه. ۴۵
 ١۵٨ھمان ص , و دوزى ١٢٢ص , ھمان, عنان ٣٢;ص , ھمان, ارىابن عذ ۴٣;ـ۴٢ص , اخبار مجموعه ١٠٠;ص , ھمان, ابن اثیر. ۴۶
  .١۶٢ـ١۶١و 

  .١۶٢ص , ھمان, و دوزى ١٢٢ص , ھمان, عنان ٣٢;ص , ھمان, ابن عذارى ۴۴;ـ۴٣ص , اخبار مجموعه. ۴٧
  .١٢٣ص , ھمان, ھمان و عنان, دوزى; ھمان, ابن عذارى; ھمان, اخبار مجموعه. ۴٨
  .٣٣ص , ھمان, و ابن عذارى ۴۵ـ۴۴ص , بار مجموعهاخ ١٠٢;ص , ھمان, ابن اثیر. ۴٩
و  ١٢٣ص , ھمان, عنان  ۵٨;ص , ھمان, ابن عذارى ۴۵;ص , اخبار مجموعه ۶١;ص ) م١٩۶٣, قاھره(الحلیه السیار , ابن إبار. ۵٠

  .١۶۵ص , ھمان, دوزى
  .١۶٨ص , ھمان, و دوزى ١٢۴ص , ھمان, عنان ١٢۵;ص , ھمان, ابن اثیر; ھمان, ابن إبار. ۵١
  .١۶٩ص , ھمان, و دوزى ١٢۵ص , ھمان, عنان ۴۶;ص , اخبار مجموعه. ۵٢
  .ھمان, ھمان و دوزى, عنان ٣٣;ص , ھمان, ابن عذارى ۵۶;ص , اخبار مجموعه ۶٧;ص , ھمان, ابن إبار. ۵٣
  .ھمان, ھمان و اخبار مجموعه, ابن إبار. ۵۴
  .١۶٩ص , ھمان, و دوزى ١٢۵ص , ھمان ,عنان ۵٧;ـ۵۶ص , اخبار مجموعه ١٣۶;ص , ھمان, ابن اثیر. ۵۵
  .ھمان, و ابن اثیر ۶٧ص , ھمان, ابن إبار. ۵۶
  .١٧٢و  ١۶٩ص , ھمان, و دوزى ١٢۵ص , ھمان, عنان ۵٨;ـ۵٧ص , اخبار مجموعه ١٩٨;و  ١٣۶ص , ھمان, ابن اثیر. ۵٧
ابن  ۵٧;ص , اخبار مجموعه ٩;ص ) م١٩۶۶, قاھره(جذوه المقتبس فى ذكر واله االندلس , حمیدى ١۵١;ص , ھمان, ابن اثیر. ۵٨

, و دوزى ٢۵ھمان ص , عنان ۵۵;ص ) مكتبه النھضه المصريه, قاھره(المجمل فى تاريخ االندلس , عبادى ٢٣;ص , ھمان, عذارى
  .١٧٣ص , ھمان

  .ھمان, ھمان و عبادى, ابن عذارى; ھمان, حمیدى. ۵٩
  .١٧۴ص , ھمان, و دوزى ۴٠ص , ھمان, سالم ١٢٩;و  ١٢۵ص , ھمان, عنان. ۶٠
  .١٢۵ص , ھمان, و عنان ۶٠ص , ھمان, ارسالن ۶١;ـ۵٩ص , اخبار مجموعه ١٣۵;ھمان ص , ابن اثیر. ۶١
  .١٧۶ص , ھمان, و دوزى ١۵٩ص , ھمان, عنان ۶٣;ـ۶١ص , اخبار مجموعه; ھمان, ابن اثیر. ۶٢
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١١ 
 

  .ھمان, دوزىو  ١٣١ص , ھمان, عنان ۶٣;ـ۶١ص , اخبار مجموعه ١۵٣;ص , ھمان, ابن اثیر. ۶٣
م به پادشاھى فرانك ھا رسید ٧۵١/ ' ه١٣٣دوك بورگونیا و پرووانس و اوسترازيا بود كه در , فرزند شارل مارتل و پدر شارلمانى. ۶۴

  .و لومبارديان را به دست برداشتن از راونا به سود پاپ واداشت
  .ھمان, و عنان ٨٠ص , ھمان, ارسالن. ۶۵
  .۶٣ص , ر مجموعهو اخبا ١٣٧ص , ھمان, مقرى. ۶۶
ص , ھمان, و دوزى ١٣۴ـ١٣٣ص , ھمان, عنان ٣٧;ص , ھمان, ابن عذارى ۶۵;ـ۶٣ص , اخبار مجموعه ١٨٧;ص , ھمان, ابن اثیر. ۶٧

١٣٧.  
  .۶۶ص , اخبار مجموعه. ۶٨
لسله كارولى پادشاه فرانك ھا و امپراتور غرب و بنیان گذار س, )م٨١۴ـ٧۴٢/ ' ه١٩٨ـ١٢۴(شارلمانى يا شارل نخست بزرگ . ۶٩

/ ' ه١۶١اما در سرقسطه در , او بسیار كوشید كه بر آندلس استیال يابد. را به پايتختى خود برگزيد) آخن(است كه اكس الشاپل 
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