
  

 1علل سقوط امپراتورى موحدان از ديدگاه مورخان معاصر اسپانیا
ّور  ِل اُكُن  دكتر ايزاب

 2 دكتر عبدهللا ھمتى گلیان: ترجمه
ِ اسـپانیايى، بـه تــاريخ دوره ى  ى موحــدان عالقـه يكى از داليلى كه مورخان معاصـر

ھاى محلى است؛ تمايل بــه ايــن  تر آنان به تاريخ اند، عنايت بیش ترى نشان داده كم
در اين كشور رخ نمــوده  - 20ى  ربع آخر سده -ھا بعد از پیشرفت دموكراسى  تاريخ
ھـاى  اين گرايش موجب شده تا آنــان نـه فقـط نســبت بـه اشــخاص و چھــره. است

محلى دلبستگى نشان دھند، بلكه به جوامع محلى، خاصه مدجنان و يھوديان نیـز 
تـرى مـورد بررسـى  ى حاضر اين موضوع را در مفھــوم وسـیع مقاله. عالقمند شوند

پـردازد  دھد، يعنى به موقعیت مطالعات اسالمى در اسپانیاى معاصر مـى قرار مى
ً مورخـان اسـپانیايى بـر تفســیر تخیلـى و  و اين سؤال را مطرح مى كند كه آيا واقعا

 اند؟ اند، فائق آمده ى اندلس داشته جدلى، كه در مورد گذشته

 .اسپانیا، اندلس، مرابطان، موحدان، نبرد عقاب، مسیحیان: ھاى كلیدى واژه

اسپانیاى اسالمى يا اندلس، ھمواره جايگاه خاصى در افكار محققان و نیز اكثر مـردم داشـته 
يت قرطبـه، در ايـن سـرزمین . است اندلس تصويرى از خالفتِ با شكوهِ امويان را كـه بـه مركز

ى  ھاى از دست رفته ھا و جالل ھا، ثروت كند و يادآور كاخ تأسیس كردند در اذھان منعكس مى
ھاى تاريخى، آثار ھنرى، موسـیقى  اين تصوير، توسط كتاب. میالدى اسپانیا است 10ى  سده

ِ . و بقاياى بر جاى مانده از آن دوره جاودان شده اسـت در مـورد عصـر درخشـان تـاريخ اندلـس
ھاده،  اى كه اين سرزمین افتخارات كم اسالمى، نسبت به دوره ترى داشته و رو به انحطـاط ن

ته  ترى انجام شده و در واقع اين دوره تحت مطالعات بیش الشعاع اين عصر درخشان قـرار گرف
به، در سـده ى ملوك چون دوره است؛ ھم فت قرط  11ى  الطوايفى، كه به دنبال فروپاشى خال

ــى دوره ــه در پ ــدان، ك ــان و موح ــرىِ مرابط ــپراتورى برب ــر دو ام ــا عص ــود و ي ــالدى رخ نم ى  می
فت، مطالعـه  ملوك با عصـر خال الطوايفى اندلس را به سوى وحـدت سـوق داد و در مقايسـه 

ى بعد از  بايد گفت فقدان عالقه به بررسى دوره. تر صورت گرفته است ھا كم راجع به اين دوره
ِ اسالمى نـیز مشـابه خالفـت  خالفت، تا اندازه اى ناشى از اين واقعیت است كه تاريخ اندلس

در اين میان، مورخـان . ى پیدايش، عظمت و انحطاط تقسیم شده است شرقى، به سه دوره
 .اند ى عظمت آن عنايت كرده تر به دوره بیش

خان اسـپانیايى سـده ضیحاتى كـه مور ست، تـا تو ، در مــورد 20و  19ھـاى  اين مقاله بـر آن ا
. اند را مورد بررسى و تحلیل قرار دھد ارائه داده) م 13ى  سده(سقوط امپراتورى موحدان  علل

ظارت خـويش را بـر انـدلس از دسـت  13ى  ى سده در نیمه حدان ن كه مو میـالدى، ھنگـامى 
ى ايبريا به طور قطعى به نفع پادشـاھانِ مسـیحى رقــم  ى قدرت در شبه جزيره دادند، موازنه

ست مسـیحیان افتـاد به د . خورد و به استثناى پادشاھى غرناطه، ساير نواحى شبه جزيره 
ــده ــاريخى، نشــان دھن ــايع ت ــن وق ــس اي ــاز پ ــان ب ــه مســیحیان در جري ــود ك ــن ب ــیرىِ  ى اي (گ

reconquest ( اراضى اسالمى، به سـودى پايـدار و سرشـار دسـت يافتــه بودنـد و بــه ھمیــن
خويش جلـب كـرده اسـت . دلیل، اين حـوادث، بخـش اعظـم تحقیقـات را تـا كنــون بـه سـوى 

ى گذشته، توضیحات مختلفى در مورد علل سقوط موحدان،  مورخان اسپانیايى طى دو سده
اند و اين توضیحات متأثر از تحوالت فكرى و تاريخى، كه در اسپانیا طـى آن دو سـده  ارائه داده

 .باشد رخ داده بود، مى
سقوط موحـدان عرضـه 20و  19ھاى   مورخان اسپانیايى سده لل  ، دو گونه تفسیر راجع به ع

سده. اند داشته كه در  ى  تفسیر نخست توسط آن دسته از مورخان اسپانیايى مطـرح شـده 
اين گروه، علت سقوط دولت موحدان را منحصر به . اند زيسته مى 20ى  ى اول سده و نیمه 19
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مى ھه. داننـد برترى مسیحیانِ اسپانیا بر مسلمانان اين سرزمین  لى در آغـاز د ى  بـه طـور ك
ترى ارائه و در توضیحات خويش  میالدى، مورخان اسپانیايى در اين مورد، نظرات متعادل 1950

ِ خارج از اندلس را مورد توجه قرار داده دارى كرده؛ ھم تر از مسیحیان جانب كم . اند چنین عوامل
ى  ، از میان تحوالت سیاسى، اجتماعى و فكرى، تفسیر ديگــرى دربـاره20ى   در ربع آخر سده

در . علل سقوط موحدان بیان شده كه بعد از ديكتاتورىِ فرانكو، بر اسپانیا تأثیر گذاشته اسـت
ھاى فرھنگى  اند تا به خاطر كمك سال اخیر، تمايل داشته 30حالى كه مورخان اسپانیايى در 

و اقتصادى موحدان به اسپانیا، از آنان ستايش كنند؛ اما ھمین مورخان به بررسى اين نھضتِ 
 .اند ترى نشان داده ى كم بربرى، عالقه

اند بايد به طور مختصر به ايـن دولـتِ  براى فھمیدن نقشى كه موحدان در تاريخ اندلس داشته
نھضت موحدان بر اساس اصالحات مذھبى . ھاى آن در اندلس پرداخته شود بربرى و گرفتارى
ى بزرگ مصـموده بـود  رھبر اين جنبش، ابوعبداللَّه محمد بن تومرت، از قبیله. شكل گرفته بود

نظـر بـه ايـن كـه . میالدى به شرقِ اسالمى سفر كـرد 1117تا  1106كه براى مدتى از سال 
مود، حركـت او جنبـش موحـدان  ابن تومرت در تعلیمات خويش، بر يگانگى خداوند تأكید مـى ن

ِ خويش را  وى پس از بازگشت از شرق، مصمم شد تا برنامه. نامیده شد ى اصالحاتِ مذھبى
سازد؛ به ھمین منظور در صدد برآمد تا اعمال بربرھا را از زوايد غیر اسـالمى تطھـیر و عملى 

شمكش . سازى نمايد پاك طان بـه ك مرت بـا مراب كه ابـن تو به دنبال اين حركت، ديرى نپايیـد 
چنین با فقھاى مذھب مالكى كه به رژيم مرابطان مشروعیت بخشیده بودند،  پرداخت؛ او ھم

ابن . اين در حالى بود كه مرابطان در صدد تعقیب و دستگیرى ابن تومرت بودند. نیز درگیر شد
مر، ريیـس  تومرت روانه ى مناطق كوھستانى شد و در جايى كه تحـت محافظـت ابـوحفص ع

یالدى، خـود را مھـدى خوانـد 1122ابن تومرت در سال . ى بربرى بود، پناھنده شد قبیله او . م
ِ علیـا،  واقع در كوه) Tinmallal(ى تینملل، میالدى به سوى دھكده 1124در سال  ھاى اطلـس

كه جنبـش موحـدان بـه شـكل قبیلـه بود  اى، سـازمان يافـت و داراى  حركت كـرد و در آن جـا 
 .از آن پس، موحدان آشكارا با مرابطان به مقابله پرداختند. ماھیت سیاسى شد

شین وى، عبـدالمؤمن،  طان توسـط جان یه مراب پس از مرگ ابن تومرت، تھاجمات موحدان عل
یز . ھدايت شد عبدالمؤمن به حاكمیت مرابطان در شمال افريقـا پايـان بخشـیده، انـدلس را ن

میالدى تنھا موفق شدند كه بر جنوب غربـى انـدلس، اِعمـال  1148موحدان تا سال . فتح كرد
خى از رھــبران مسـلمان، ھـم قدرت نمايند؛ اما به واسطه بن مـردنیش،  ى مخالفت بر چـون ا

 .نتوانستند كنترل مناطق شرقى اندلس را در دست گیرند

  نخستین شرح و تفسیر در مورد علل سقوط موحدان

ھنگــامى كــه . میــالدى، مطالعـات اســالمى در اروپــا رشــد ســريعى پیــدا كــرد 19ى  در ســده
سترده قدرت سلطه ھاى اروپايى، صاحب فرمــانروايى گ ھا بخـش اعظمـى از  اى بودنـد و  ى آن

قان اروپـايى، بـه مطالعـات  جمعیت مسلمانان را در بر مى بود كـه محق مان  فت؛ در ايـن ز گر
ند سـاير نقـاط اروپـا، در سـده. اسالمى عالقمند شدند میـالدى ايـن  19ى  در اسپانیا نیز مان

خوردار شـد كـه بـا ديگـر  ّى بر مطالعات، توسعه يافت؛ اما اين رشته در اسپانیا از ويژگى خاص
كه در  اسپانیا داراى گذشته. كشورھاى اروپا متفاوت بود اى اسالمى، با تاريخى طوالنى بود 

ِ فراوانــى بیــن مســلمانان و مســیحیان رخ داده بــود و ايــن برخوردھــا  آن برخوردھــاى نظــامى
 .میالدى با اخراج مسلمانان، پايان يافت 17ى  چنان ادامه داشت؛ تا اين كه در اوايل سده ھم

ِ اوايل سده ، كـه بـه مطالعـات اندلسـى دلبسـتگى داشـتند، 19ى  يكى از مورخانِ اسپانیايى
او نخستین مورخى بود كـه . میالدى بود 1766متولد ) Jose Antonio conde(خوزه آنتونیوكنده

شى از مسـلمانان ايـن  تنھا بر اساس منابع عربى، به مطالعه ى تاريخ اسپانیا پرداخت و گزار
میالدى، دو جلدِ نخستِ اثر خويش را بــا عنــوان تاريـخ  1820وى در سال . سرزمین تدوين كرد

سپانیا عراب بـر ا منتشـر ) Historia de la dominacion de los arabes en Espana(تسـلط ا
اين اثر به زودى بر اذھان . انتشار يافت 1821پس از مرگ وى، جلد سوم آن نیز در سال . كرد

كرد كـه . ھا شد تأثیر نھاد و موجب بیدارى انديشه عالم  ِ تـاريخ اسـپانیا، ا آكـادمى سـلطنتى
كنـده در . كتـاب كنـده، سـبب نوعـى تحـول و انقـالب در تـاريخ و ادبیـات اسـپانیا خواھــد شـد
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تا منـابع اولیـه مقدمه شته  ى عربـى را بررسـى  ى اين اثر توضیح داده كه براى وى ضرورت دا
چنیـن  اند، ھم ھاى مسیحى عالوه بر اين كه حوادث را به اختصار نقل كرده نامه كند، زيرا وقايع

نوان گـزارش نه بايد آنھا را به ع صمانه و كی شمنان، كـه در فضـايى خ نه  ھـاى مشـكوكِ د توزا
ً بر اسـاس  ى تاريخ ھمه. اند، مورد مالحظه قرار داد نوشته شده ھاى قبل از اين دوره، منحصرا

ى  كنده معتقد بود كه آنھا بـراى دوره. ى تحرير درآمده بودند ھاى مسیحى، به رشته نامه وقايع
 .اند حكومت اعراب در اسپانیا، ارزش ناچیزى قائل شده

مود تـا بديـن  ھاى عربى را ترجمه و آنھا را ضمیمه اى از نسخه كنده مجموعه ى اثـر خـويش ن
صحیح نمايـد چه را كه وى به عنوان وارونگى، در تاريخ اسپانیا تصـور مـى وسیله آن از . كرد، ت

ستى از آن زدوده شـود  جا كه تاريخ، به بشريت زندگى مى آن آموزد، كنده معتقد بود بايد نادر
ِ تاريخى است طرفانه ى مورخ بررسى منصفانه و بى و در نتیجه، وظیفه اصرار كنده بر . ى وقايع

ِ تاريخ، يكى از ويژگى واقع تاريخ ھاى ايده نمايى گارى اسـت ھـاى معاصـر اروپـايى، در مـورد  . ن
ِ برجسته) Leopold von Ranke(لئوپلدرانكه، ، در مورد تـاريخ، 19ى  ى آلمانى اوايل سده مورخ

ِ خالصانه بیان مى به منظور تحقق اين ھدف، . ى حقیقت است كند كه تاريخ، خواھانِ دوستى
ھـم بايـد . ى وقايع تاريخى، بايد مبتنى بر سند انجام گـیرد كند كه مطالعه رانكه پیشنھاد مى
ِ دقیقى صورت گیرد و مشخص گردد كه آيـا مـى اين چنین بررسى ھـاى  توان انگـیزه ھا به نحو

 .را كشف كرد) حقیقت(واقعى 
يد، گذشـته پذيريم با ى  كنده اعتقاد داشت كه راهِ رسیدن به حقیقتِ تاريخى آن اسـت كـه ب

نده بـا انديشـه. مسلمانان را از زبان خودِ آنان بررسى كنیم چه  -ى رانكــه  ايـن اعتقـاد ك ھـر 
تـر آشـكار  تر مورد مطالعه قرار گیرد، مفیــدتر اسـت و حقیقـت بیـش اى مستندتر و دقیق واقعه
ً دوزى . شباھت دارد -گردد  مى  -محقق ھلندى  -كتاب كنده توسط محققان اروپايى، خصوصا

بان عربـى،  او ادعا مى. به شدت مورد انتقاد قرار گرفت كه دانـش و اطالعــات كنـده از ز كـرد 
ّ آشنايى با حروف عربى بوده است  .ناچیز بوده و اطالعات وى در حد

تاريخ اسـپانیا بـه راه انـداخت در ھر حال، كتاب كنده سلسله كارھاى جديدى را در زمینه . ى 
در ايـن . میالدى، سرآغاز گسترش مطالعات عربى در اسپانیا بود 19ى  كه گذشت سده چنان

ى برجسته، بـه  ، نخستین چھره)م Francisco codera) (1836 - 1917(رابطه فرانسیكو كودرا
آثـار . شـود او ھنوز ھم در اسپانیا به عنوان پدر مطالعات عربـى شـناخته مـى. رفت شمار مى

ست كودرا به خاطر اسـتفاده از روش بار ا وى تحقیقـات بسـیارى را . ھـاى علمـى، داراى اعت
شگاه مادريـد بـه تدريـس . انجام داد و اطالعات فراوانى را گرد آورد كـودرا در حـالى كـه در دان

یه اشتغال داشت، با كمك دانشجويانش چندين نسخه ً در ناح ى آراگـون  ى عربى را كه اخـیرا
 .پیدا شده بود، استنساخ نمود و منتشر كرد

یه قد بـود بـراى محققـان اسـپانیايى، بـه ويـژه آنھـايى كـه در ناح ى آراگـون متولـد  كـودرا معت
ى  او آشكارا اظھار داشت كـه از سـده. اند، روى آوردن به مطالعات عربى، ضرورى است شده

میالدى به لحاظ فكرى و فرھنگى، مسلمانان بر پیروان مسیح، برترى داشـته و زبـان  11تا  8
مرو  او خـاطر نشـان كـرد كـه ھمـه. مكاتبه در میان دانشمندان، عربى بوده است مردمِ قل ى 

آراگون بايد زبان عربى را فرا گیرند؛ زيرا دانستن آن، مربوط به تاريخ بیگانگان نیسـت بلكـه بـه 
كـودرا و شـاگردانش . انـد ھا نیز مانند ما، در اندلس متولد شده خود ما تعلق دارد و اسپانیايى

صى  ھاى عربى، كه اغلب با ھزينه آورى و چاپ نسخه در جمع) Ribera(چون ريبرا، ھم ى شخ
 .قدم بودند گرفت، پیش خودشان انجام مى

ین  ى وروديه او در جلسه. ى خود كامالً آگاه بود كودرا از مشكالت تحقق ايده ى شـاگردش ژول
اكو، ّ ِ تاريخ اسپانیا، يك سخنرانى ايراد ) TarragoJulian Riberay( ريبرا تار به آكادمى سلطنتى

كرد و در آن، از اين كه نظريات ريبرا، راجع به نفوذ فرھنگ مسلمانان در اسپانیا، حتى توسـط 
ین ايـده. شود، شكوه نمود روشنفكران به آسانى پذيرفته نمى ظر كـودرا، چن يى  مطـابق ن ھا

شه در  ھاى ناصوابى قرار مـى مستقیم يا غیر مستقیم، در برابر انديشه ً ري فت كـه عمیقـا گر
ھاى نادرست، وجود اين ايده بـود كـه، ھیــچ  گذشته داشت، راھنماى بسیارى از اين انديشه

ِ خوب و مطلوبى از مسلمانان صادر نمى  .شود چیز
قه ھر چند آن ى زيـادى را در مـورد مطالعـات  گونه كه كودرا انتظار داشت، اثرش نتوانست عال

تداوم بخشـیدند عربى ايجاد كند، ولى وى تعدادى از مورخان را تربیت كرد كه ايده . ھايش را 
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تريــن  شــايد معــروف. ســتودند اش، او را مــى ھــاى علمــى دانشــجويان وى بــه خــاطر توانــايى
شان كـرد كـه ) Ramon Menendez Pidal(دانشجوى او، رامون منندزپیدال  باشـد، او خـاطر ن

ھا  ى مسأله كودرا عادت داشت تا درباره اى، اطالعات زيادى را بیان كند و بالفاصـله خـودش آن
ِ آن  عى ّ قط بدين وسـیله قصـد داشـت تـا ديگــران را متوجـه مشـكالتِ حـل يد، وى  را دفع نما

 .مسأله كند
بى  19ى  عالوه بر آن كه در اواخر سده عات عر توسـعه ) اسـالمى(میالدى، در اسـپانیا مطال

يام بـود؛ حوادثـى كـه بـه   يافت، ھم چنین اين كشور شاھد رويدادھاى مھم تاريخى، در ايـن ا
بروز كـرد و مـدت ھا و نـاآرامى  شكل شورش ھـا اسـپانیا را دچـار پريشـانى و  ھاى سیاسـى 
خیر ايـن . آشفتگى نمود اسپانیا شاھد بركنارى حكومت پادشاھى بود، ولى بار ديگر در ربع ا

قرار گرديـد ین حكومـت . سده اين نظام بر ِ اسـپانیا، بـه تنـاوب ب در ايـن زمـان نظـام سیاسـى
مى ھـا و محافظـه لیبرال ییر  طى مورخـان اسـپانیايى، در . كـرد كارھـا تغ در چنیـن فضــا و محی

ِ اين كشور ارائه مى تفسیرى كه راجع به گذشته ديگـر اختـالف نظـر  دادند، بـا ھـم ى اسالمى
ِ آنان بود داشتند و اين اختالفات ناشى از گرايش چه . ھاى سیاسى به طور كلى، مطـابق آن 

ِ سـده) Joan Fuster(كه خوان فوستر، ، اظھـار داشـته، تـاريخ اسـپانیا در 20ى  مورخ والنسى
، بسیار محدود شده بـود؛ زيـرا اشـرافیت و روحانیـت سـنتى، تـاريخ را بـا تمـايالت 19ى  سده

ّى در آورده بودند دنیوى تركیب كرده و آن را در خدمت گرايش اين آمیختگى تاريخ با . ھاى خاص
ً سخنان جدل بى آورد كه اغلب آنھا ھـم آمیزى را پديد مى تمايالت، قطعا اسـاس  چـون سـراب 

 .بودند
ست بايد توجه داشت كه عوامل خارجى نیز در ناپايدارى بوده ا در . ھاى اوضاع اسپانیا، مؤثـر 

. ايــن كشــور، مســتعمرات خــويش را در كوبــا، پورتوريكــو و فیلیپیــن از دســت داد 1898ســال 
ھاى معاصر، از اين حوادث به عنوان بدبختى و مصیبتى بزرگ براى كشورشـان يـاد  اسپانیايى

رفـت، چـون  اى مادى و معنوى به شمار مى در واقع اين رويدادھا براى اسپانیا فاجعه. اند كرده
ِ اروپا، بى ِ اين كشور را نشان مـى در مقايسه با ساير نواحى سپانیايى . داد كفايتى متفكـران ا

یت و  درصدد برآمدند تا دلیل بى كفايتى كشورشان را كشف كنند و بدين منظور بررسـى ماھ
ِ جامعه ى تـاريخ ايـن  آنان براى انجـام چنیـن كـارى بـه مطالعـه. ى اسپانیا را آغاز كردند ويژگى

ســرزمین روى آوردنــد، تــا عواملــى كــه موجــب شــده اســپانیا از ســاير اروپــا متمــايز باشــد را 
شته. شناسايى كنند شامل گذ نیز مــى اين بررسى  شـد و بـه منظـور  ى اسـالمى اسـپانیا 

مى شناسايى ويژگى اسـپانیا، دوره ھى محسـوب  ضوع قابـل توج شـده  ى اسـالمى آن، مو
ى اسالمى اسپانیا، متفكران اين سرزمین، نسـبت  در اين میان، راجع به بررسى دوره. است

ى نگــرش را در پیــش گرفتنــد؛ مثــالً، رامــون منندزپیــدال در  بــه اســالم دو رويكــرد و دو شــیوه
يخ  سلمانان در تار كرده اسـت كـه م ظرات كـودرا پرداختـه و مطـرح  كاس ن اظھاراتش، به انع

ما تأكیـد  اسپانیا نقش مثبتى داشته اند و خود نیز براى مسلمانان چنین جايگاھى قائل بود، ا
یدال، حـتى مسـلمانانى كـه داراى پـدر . ى آنان اسپانیايى ھستند كرد كه ھمه مى ظر پ به ن

ھم در )جیلیقى(عرب يا افريقايى بودند و مادرشان گالیسى  ، كاتولونى و يا باسكى بود، باز 
لبرنوز. گرفتند ھا قرار مى شمار اسپانیايى  Claudio(در طرف ديگر اين جدال، كلوديو سانچس آ

Sanchez Albornoz (سط اعـراب، حادثـه كه فتـح اسـپانیا تو كرده  یان  ى  قـرار داشـت، وى ب
ايـن واقعـه موجـب . انگیزى بود كه حاصلى جز مصـیبت و انـدوه بـراى ايـن كشـور نداشـت غم

ِ اروپا شده بود عقب ى سانچس آلـبرنوز، مسـلمانان  به عقیده. ماندگى اسپانیا از ساير نواحى
بر روى پیشـرفت و  به لحاظ فرھنگى، مردمى فرومايه و نـاتوان بودنـد كـه درھـاى اسـپانیا را 

 .داد، بسته بودند اى كه در ساير نقاط اروپا رخ مى توسعه
فوذ اسـالم در اسـپانیا، ايـن بحـث را  ھـم. ، پايان يافـت19ى  اين جدل، در اواخر سده چنیـن ن

جزء آن شـود؟ در سـال ) مراكش(شد كه آيا اين كشور بايـد وارد مغـرب  شامل مى ، 1901و 
بدون برخـوردارى از موھبـت  ريبرا تاراگو، مطرح كرد كه اسپانیا كشـورى اسـت كـه رھـبرانش 

ست  پردازند و بايد از ھمـه رانى مى الھى، در آن به حكم ى ادعاھـاى امپريالیسـتى خـويش د
شور معطـوف نماينــد بردارند و در مرحله ِ ك ريـبرا بـه . ى نخست توجه خـود را بـه امــور داخلـى

ِ مغرب  بود، چون به نظـر وى مـردم آن ) مراكش(خصوص مدافع بیرون ماندن اسپانیا از مسائل
مى. گـرى و خشـونت بودنـد ياغى: ھايى از قبیل كشور داراى ويژگى ظر  به ن رسـد،  در واقـع 
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ِ سده جا مى تمايل ريبرا به مراكش، محدود بدان ھـاى میانـه،  شد كه وى بتواند از منابع عربى
نوان مـأمور سیاسـى،  1893راجع به تاريخ اندلس استفاده كند؛ براى مثال، او در سال  بـه ع

ِ عربى به مراكش سفر كرد براى خريدن نسخه  .ھاى خطى
نه میالدى، مقارن دوره 1901در سال  لى و رشـد مطالعـاتِ  اى كه اسـپانیا در زمی ى ھويـت م
ــايلس ايبــارسِ ) اســالمى(عربــى  ــود، آنــدرس پ ) Andres Piles Ibars(دچــار بحــران شــده ب

در واقع، اثر پايلس ايبارس بـه . را منتشر كرد) Valencia arabe(والنسى، كتاب اعراب والنسیا
ــدگى مــى اى مــى انعكــاس مضــمون جامعــه ــايلس در . كــرد پرداخــت كــه نويســنده در آن زن پ

مى پیش شان  يد،  گفتار اين كتاب، خاطر ن صد دارد اطالعـات جديـدى را عرضـه نما ند كـه ق ك
او مطـرح . اى از آن دورى جسته بودند اى اسپانیا به گونه شناسانِ حرفه ھايى كه عرب آگاھى

عات بـراى او قابـل دسترسـى بـوده  نموده كه به خاطر توسـعه ى مطالعـات عربـى، ايـن اطال
ست تـا از . است ضرورى ا قق اسـپانیايى  پايلس ھم، مانند كنده عقیده داشت كه براى مح

ِ عربى استفاده كند و آنھا را با مآخذِ مسیحى مقايسه نمايد  .منابع
ــت و ويژگــى جامعــه ــا ماھی ــه داشــت ت ــرانِ اســپانیايى، عالق ــد ســاير متفك ــايلس ھمانن ى  پ

سلمانان در  او در پايان اثر خويش، اين سؤال را مطرح مى. اسپانیايى را درك كند كند كه آيا م
انـد؟ و در ادامــه راجـع بـه آن،  ى تسـلط بـر اســپانیا بـه پیشـرفتِ ايـن كشـور كمـك كـرده دوره

مطابق نظر پـايلس، تعـدادى از متفكـران اسـپانیايى بـه سـبب . دھد پاسخى منفى ارائه مى
اند؛ چون آنان قصد داشـتند تـا از قـدرت كاتولیسـم،  نادانى، از فرھنگ اسالمى ستايش كرده

ِ آن را ناديده بگیرند  .كه اساس تمدن عالى بود، بكاھند و برترى غیر قابل انكار
كه ھمـه پايلس براى سقوط موحدان، علل متعددى را مطرح مى ى آنھـا داراى ماھیتـى  كنـد 

ھـاى  او بدون پرداختن به وقايع تاريخى كـه در سـاير بخـش. دارانه بودند پرستانه و جانب میھن
نگ بـا مسـلمانان، بـه  ِ اسـپانیا را در ج سیحى حدان رخ داده بـود، پادشـاھان م امپراتورى مو

لت سـقوط . كند عنوان جناح پیروز معرفى مى پايلس از علت سیاسى، به عنوان نخسـتین ع
ست موحـدان از مسـیحیان، در  به عقیده. موحدان ياد كرده است ى وى يك سال پس از شك

، موحدان دچار )حاكم موحدى(و به دنبال آن مرگ الناصر ) Las Navas de Tolosa(نبرد عِقاب 
قاب كـه در سـال . ھاى خاندانى شـدند كشمكش ین موحـدان و  1212در جنـگ عِ میـالدى، ب

مسیحیان رخ داد، قواى متحد مسیحى؛ متشكل از نیروھاى لئون، قشتاله، ناوار و آراگـون بـر 
مى ظر . كنـد مسلمانان فائق آمدند، كه پايلس آن را پیروزى درخشانِ مسیحیان معرفى  بـه ن

چنیـن  ھم. ھا و مشكالت داخلى مسلمانان بھره بردند وى در اين زمان، مسیحیان از گرفتارى
بر  ، به تحريك مادرش، بى)كاستیل(فرديناند سوم، پادشاه قشتاله  باكانه تھاجمات خويش را 

 .ضد موحدان آغاز كرد
ينى نـیز ذكـر مـى يك علـت د حدان،  شى  عالوه بر اين، پايلس براى سـقوط مو با نگر ند و  ك

صبانِ  ھم. پردازد دارانه به تفسیر آن مى جانب چنین او اعتقاد داشت كه موحدان در شمار متع
صالحات مذھبـى  جا ناشى مى دينى بودند؛ تعصب از آن خويش، بـر ا شد كه آنان در جنبـش 

یم  تأكید مى كردند و در صدد آن بودند تا در میان پیروانشـان، ديـن واقعـى را رواج دھنـد و تعال
غاز كـرد دينى را از بدعت بـه دنبــال . ھا پاك كنند و بدين منظور ابن تومرت، حركت خـويش را آ

تعصب . آن، موحدان با اعمالى نظیر نوشیدن شراب و پرداختن به موسیقى، مخالفت ورزيدند
شود كه پايلس اَعمالِ مذھبى آنـان را بـا آن چـه  تر آشكار مى مذھبى موحدان ھنگامى بیش

مى قرار داده و خـاطر نشـان  مول بـود، مـورد مقايسـه  ند كـه  كه نزد مسلمانان اندلس مع ك
اينان كه مولدان يـا مسـیحیانِ مسـلمان . مسلمانان اسپانیايى موافق مذھب موحدان نبودند

ّ  شدند، در پى آن بودند تا دولت شده، خوانده مى ھاى مستقلى به وجود آورند و قوانین خاص
. اى كه بـه آن اعـتراف كـرده بودنـد، ھماھنـگ باشـد خود را داشته باشند، تا با اسالمِ دو رگه

گويد، مربوط به فقه مذھب مالكى بود،  بايد توجه داشت قوانینى كه پايلس از آنھا سخن مى
ھـاى گونـاگونِ   پايلس به جاى اين كه در مورد نظام. رو موحدان، مخالف اين قوانین بودند از اين

مى عا  ھـا بـه آن  كنـد اسـالمى كـه اندلسـى حقوقى، بحث كند و به تشـريح آنھـا بـپردازد اد
ِ آن، از ماھیتى انعطاف بند بودند، به خاطر زمینه پاى تـر  پذير و عالى ھاى اسپانیايى و مسیحى

 .برخوردار بوده است
مى ته. كنـد پايلس در مورد سقوط موحدان، يك علت اقتصادى را نـیز مطـرح  ى وى بـه  بـه گف
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از اندلس به سوى شمالِ افريقا حركت كـرد ابـن ھــود ) حاكم موحدى(محض اين كه المأمون 
ى پايلس، ابن ھود، يـك  به عقیده. مرسى، رھبر مسلمانان اندلس، بر ضد موحدان قیام نمود

لى را كـه امیـدوار بودنـد . عرب نیكوكار از نسل امراى سابق سرقسطه بود او رھبرىِ گـروه م
قرار گرفتـه عدالت را  وى به مردمى كه مـورد آزار و اذيـت و رفتارھــاى ناعادالنـه  انـد، آزادى و 

ِ موحدى، درصدد برآمد تا مالیات. بازگرداند برعھده داشت ھـا  ابن ھود برخالف حاكمان ستمگر
 .اى تنظیم كند را بر اساس مقرراتِ منصفانه

(آنخـل گونزالـث پالنسـیا -ھا  دار مسیحیان و اسپانیايى طرف -يكى ديگر از محققان اين گروه 
Angel Gonzalez Palencia (یق پرداخـت بود، كسى كه با راھنمايى . ھاى ريبراتاراگو، بـه تحق
 Historia de la(، كتـابى بـا عنـوان تـاريخ مسـلمانان اسـپانیا1925گونزالث پالنسیا، در سـال 

Espana musulmana( منتشر كرد كه در آن، به طور مختصـر بـه حضـور مسـلمانان در اسـپانیا
گـیرى  ى وى، بعد از آن كه موحدان نتوانستند در برابر جنبش بـازپس به عقیده. پرداخته است

ناپــذير بــه نظــر  اى اجتنــاب مســیحیان، مــانعى جــدى ايجــاد كننــد، وقــوع جنــگِ عِقــاب حادثــه
سیا، در دوره. رسید مى كه گونزالـث پالن نگ جھــانى اول زندگـى  قابل توجه ايـن  عد از ج ى ب
شتند، بـا  كرد و تحت تأثیر آن فضا، از نیروھاى مسیحى كه در واقعـه مى ى عِقـاب شـركت دا

مى ، كـه سـرانجام بـا )م1939 - 1936(وقـايع جنـگ داخلــى اسـپانیا . كنـد عنوان متفقین ياد 
سیا  1939پیروزى حزب فاشیست، در سال  میالدى خاتمه يافت نیز بر تحقیقات گونزالـث پالن

سال . تأثیر نھاده اسـت ِ اسـپانیا،  ، يعـنى شـش سـال بعـد از جنـگ1945او در  ھـاى داخلـى
مســیحیان را، جنــگ داخلــى بیــن پــیروان اديــان مختلــفِ ) reconquest(گــیرى جنبــش بــازپس

 .اسپانیا، نامیده است
ھــا، داراى ماھیــت اســپانیايى  ى مكتــبى كــه تأكیــد داشــت اندلســى تــرين نماينــده برجســته

ھن. ھستند، كلوديو سانچس آلبرنوز بود ستانه و جانـب او شـرحى می مورد علـل  پر دارانـه در 
قد بـود، بـه رغـم ايـن كـه شـبه . سقوط موحدان، تدوين كرد سانچس ھمانند منندزپیدال معت

ى ايبريا در طول تاريخ، مورد تھاجم اقوام مختلف قرار گرفته است، ولى اسپانیا ھمـواره  جزيره
موجوديت خويش را حفظ كرده و پیوسته جاودان باقى مانده و در سراسر تاريخ خويش، ھیـچ 

ِ آن دست حاظ تـأثیرى . خوش دگرگونى نشده است گاه ماھیت اسپانیايى در عین حـال، بـه ل
جع . ھاى مختلفى بودند كه اسالم بر اسپانیا نھاده، اين دو محقق، داراى ديدگاه سانچس، را

در برابر تھاجمـات ) ملت اسپانیا(ھا  به اين تأثیر نگرشى منفى داشت، به نظر وى اسپانیولى
طلب افريقايى، خودشان را قربانى كرده بودند تا ساير نقاط اروپـا را  طوايف وحشى و خشونت

میــالدى، يعنــى  13و اوايــل  12، 11ھــاى  ى اواخــر ســده طــى دوره. از خطــر آنھــا حفــظ كننــد
مردم اسـپانیا  ھنگامى كه دو امپراتورى بربرىِ مرابطان و موحدان، بـر انـدلس مسـلط بودنـد، 

ى  ھا بر روى مطالعـه بنابراين ضرورى است كه كوشش. اى شده بودند گرفتار بدبختى فزاينده
نه، اھتمـام جـدى صـورت گـیرد یده. اين دوره، متمركز شود و در اين زمی ى سـانچس،  بـه عق

ى ايـن دوره، ناكـام  در پرداختن بـه مطالعـه) Americo Castro(رقیب وى، يعنى امريكوكاسترو،
به  1086سانچس آلبرنوز، معتقد بود كه زمان بین نبرد زالقه در سال . بوده است میالدى كـه 

ى اسـپانیاى  میالدى براى توسعه 1212پیروزى مسلمانان منجر گرديد، تا نبرد عِقاب در سال 
از سويى اسپانیاى مسیحى به پنج پادشـاھى . ى بسیار سختى بوده است مسیحى، دوره

كردند؛ از سـوى ديگـر  كارى مى ديگر ھم تقسیم شده بود كه به ندرت بر ضد مسلمانان، با يك
با تھاجمـات بربرھـاى خشـن و بـى يد  رحـم بـه  نیز ھمین قواى پراكنده و ضعیفِ مسیحى، با

 .پرداخت مقابله مى
شامل تجزيه و تحلیلى از ) Espana Musulmana(كتاب سانچس با عنوان اسپانیاى مسلمان 

نوس آيـرس  1946او اين اثر را در سال . ى موحدان است دوره یدگاھش در بوئ  Buenos(از تبع
Aires (كه . منتشر كرد سلمانان،  ِ مسـیحیان و م ِ قـديمى نابع اين كتاب، بر اسـاس بقايـاى م

توسط محققان ديگر، ترجمه شده بود، تدوين گشت و خود سانچس نیز شرح مختصرى بر آن 
كاس  ى موحدان است، ايده در فصلى كه متضمن دوره. افزوده است ین انع ى كلى در آن، چن

لوب اسـپانیايى شت كـه پـیروزى . ھـا شـدند يافته كه موحدان سرانجام مغ سـانچس بـاور دا
بر موحـدان  ، بـه نفـوذ امـپراتورى افريقـايى در )م 1212(مسیحیان اسپانیايى در نـبرد عِقـاب 

توان گفـت بعـد  اين موفقیتِ مسیحیان، موجبِ زوالِ موحدان شد، يعنى مى. اسپانیا پايان داد
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 .از آن موحدان از اوج قدرت، به حضیض ذلت نزول كردند
نج  به نظر سانچس، اگر چه موحدان خیلى قدرتمند بودند و مسیحیان اسپانیا نیز به صـورت پ

ى  جويانِ مسیحى تا حدى، ضـعف جبھـه پادشاھى، پراكنده شده بودند؛ اما بعدھا عزم جنگ
به سـال . مسیحیان را جبران كرد نگ االرك، 1195پیروزى مسلمانان  ) Alarcos(میـالدى در ج

ساخت بل، مسـیحیان در صـدد جمـع. خسارات فراوانى را بر پیروان مسیح وارد ن آورى  در مقا
ــه ــتانند ھم ــاز س ــامى در االرك را ب ِ ناك ــام ــا انتق ــد ت ــواى خــويش برآمدن ــن . ى ق ــرانجام، اي س
به وقــوع پیوسـت انتقام قـاب  عد از ايـن واقعـه،  بنـا بـه عقیـده. گیرى در نبردِ عِ ى سـانچس، ب

امپراتورى موحدان چند سال سقوط نكرد، اما در میان مسیحیان عالقه و اشتیاق وافرى پديـد 
مى دادنـد،  آمد تا مناطق اسپانیا را از مسلمانان كه اكثريت جمعیت اين سـرزمین را تشـكیل 

 .بازپس گیرند
ى موحدان نتوانست برغم از دست دادن انـدلس فائـق  پس از شكست در نبرد عِقاب، خلیفه

فرو نشـاند ِ شكست و ناكامى خويش را با نوشیدن شراب  حاكمـان . آيد و متعاقب آن، تلخى
حدان قیـام  مسلمانِ استان ضد مو ھاى مختلفِ اسپانیا نیز از اين موقعیت سود جسـته و بـر 

سانچس براى آن كه بر نقـش . در اين میان گروھى در پايتخت، دست به شورش زدند. كردند
سريع  يد، جانشـینى  اسپانیاى فناناپذير تأكید كند و ماھیت جاودان اسپانیايى را معرفـى نما

ھا بر اين سرزمین، مورد مقايسه  ى حكومت رومى ى موحدى را در اندلس، با دوره سه خلیفه
ــا بــه عقیــده. دھــد قــرار مــى زادگــان موحــدى، در ايــن اواخــر پیشــوايان  ى ســانچس، شــاه بن

مسلمانان اسپانیايى را مورد تعقیب قرار دادند و دو نفر از رھبرانى كه از قبل ادعاى حكومــت 
 .كرده بودند را به قتل رساندند

به بررسـى شـورش سانچس آلبرنوز با اصطالحات جانب سلمانانِ  دارانه،  ھـايى كـه توســط م
ى فتوحـات  اســپانیايى انجـام شــده بــود، پرداختــه اسـت، حــتى آنھــايى كــه در مراحـل اولیـه

او . دھـد  پرستانه، مورد بررسى قرار مـى موحدان به وقوع پیوسته بود را با ھمان نگرش میھن
گذشته از اين، او نه فقط تن بـه حكومــت . تأكید كرده كه ابن مردنیش، اسپانیولى بوده است

گام را بـر ضـد  موحدان نداد و آنان را متجاوزانِ به اسپانیا خواند، بلكه جرأت كـرد تـا نخسـتین 
مى. موحدان بردارد ھبر شـجاع يـاد  كه ھدفـش  سانچس از ابن مردنیش به عنوان يك ر ند  ك

خــود ابــن . ى افريقايیــان بــه وطنــش، اســپانیا بــوده اســت مقاومــت قھرمانانــه در برابــر حملــه
 .مردنیش اسپانیا را وطن مشتركى براى مسلمانان و مسیحیان دانسته است

ّ و جانب مى سانچس با گرايشى خاص . كنـد دارانه، براى سقوط موحدان دلیل ديگرى نیز ذكر 
قرار گیرنـد و  او بحثى را به میان مى جازه دادنـد تـا مــورد تملـق  كشد كه بربرھاى افريقايى ا

بــراى مثــال، ابـن مـردنیش نتوانســت مــانعى در برابـر . مغلـوب شــعر و نبــوغ اندلســى شــوند
فتوحات موحدان ايجاد كند، اما دو دختر زيباى او موفق شدند بر حاكمان موحدى، ابويعقـوب و 

 .ابويوسف، چیره گردند و با آنان ازدواج نمايند
گاه از علل خارج از اندلس، كه ممكـن اسـت در ســقوط موحـدان  سانچس در اثر خويش، ھیچ

كه بحـث خـويش را در مـورد . آورد مؤثر بوده باشد، سخنى به میـان نمـى مثـالً وى بعـد از آن 
ً از بنى . اى كوتاه به بنى مرين كرده است موحدان به پايان رسانده، تنھا اشاره سانچس صرفا

مى ِ ديگـرى يـاد  كنـد كـه بـا اســتفاده از بحـران سیاسـى  مـرين بـه عنـوان امــپراتور افريقــايى
 .موحدان، موفق شد جانشین آنان شود

نه در دوره ى  ى بعد از جنگ داخلى اسپانیا، سانچس و رقیبِ فكرى او، امريكو كاسترو، در زمی
سته از . پرداختند تحقیقات اسپانیولى، به طور يك جانبه به مطالعه مى به آن د مورخ  ايـن دو 

، اسپانیا را 1939متفكران اسپانیايى تعلق داشتند كه بعد از پیروزىِ حزب فاشیست در سال 
سھمى نبردنـد ترك كردند و از آرمان متفكـران ديگـرى كـه در اسـپانیا باقـى . ھـاى ايـن حـزب 
ند بايست تحت مراقبت و نظارتِ دقیق رژيم فرانكو كـار مـى ماندند، به ناچار مى حكومـت . كرد

مى فاشیستِ اسپانیا به اين دلیل در زمینه كرى اھتمـام  به  ى آثار ف ورزيـد، تـا بتوانـد از آنھـا 
ِ ايدئولوژى رژيم، بھره عنوان وسیله ثال اســپانیا . بردارى كند اى مطلوب براى تبلیغ نوان م بـه ع

كاتولیكى را  با واتیكان عھدنامه 1953در سال  ً طرز تفكـر  اى امضا كرد كه بر اساس آن، رسما
ھر جـزء از زنـدگى اسـپانیايى. داد به عنوان ايدئولوژىِ رژيم مورد تأيید قرار مى ھـا از  بنابراين، 

ى  بـه گفتــه. شد ھاى كاتولیك، تنظیم مى جمله تعلیم، تربیت و تحقیقات بايد بر اساس ارزش
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ست) Jaume Vicens Vives(مورخ كاتالونى، خايومه ويسـنس ويـوس، ھـا بعـد از جنـگ  فاشی
طاط و زوال تحقیقـات گرديـد جب انح ِ اسپانیا، سانسـور رسـمى ايجـاد كردنـد كـه مو . داخلى

ند، آن را  ويسنس ويوس، مشكل تحقیق را بیش از آن كه ناشى از مالحظات ايدئولوژيكى بدا
مى ِ تحقیــق، نسـبت  قديمى ھاى  كه محققـان تمايلـى  تا حد زيـادى بـه سـختى الگو دھـد 

 .ى سخت كاوش در آرشیوھا را بر عھده گیرند و خود را به زحمت بیاندازند نداشتند تا وظیفه
ند، ايزيـدرو دى الس كاگیگـاس (يكى از مورخانى كه بعد از جنگ داخلى در اسـپانیا بـاقى ما

Isidro de Las Cagigas (كه باعـث شـد بـه . بود سالم داشـت  ھان ا او دانـش وسـیعى از ج
سپانیا كـه . برگزيده شود) مراكش(ى سیاسى اسپانیا، در مغرب  عنوان نماينده در اين زمان ا

كرد تا بـا  مراكش را تحت قیمومیت و سرپرستى خويش درآورده بود، تالش مى 1912از سال 
شته باشـد كى دا سال . جھان اسالم، به خصوص شمال افريقـا، روابـط نزدي بـدين منظـور از 

گى بـا مصـر، عــراق، ايـران، اردن، لبنــان،  1958تا  1949 میالدى اين كشور قراردادھايى فرھن
ضى از ايـن توافقنامـه . شـد ھا شـامل تبـادل دانشـجو مـى سوريه و مراكش امضا كرد كـه بع

بادل سرمايه حكومت اسپانیا، كه در مـورد ايـن ت شجويان  گـذارى مـى ھـا  كـرد، آن را بـراى دان
دانست تا آنان به عنوان خادمانى دلسوز، فرھنگ اسـپانیولى  اسپانیايى فرصت مناسبى مى

ين بايـد بكوشـند تـا فرھنـگ عربـى را نیـز  را به مردم كشورھاى ديگر عرضه كنند؛ عالوه بـر ا
ى تبادل دانشجو سبب شد تا مطالعات اسالمى در اسپانیا از  چنین برنامه ھم. تحصیل نمايند

 .رشد وسیعى برخوردار گردد
ى  دارانـه ھـاى جانـب مداران اسپانیايى، به سرعت دست به كار شـدند تـا سیاسـت سیاست

مور خارجـه1959در سـال . اسالمى خويش را توجیه نماينــد ى اسـپانیا بیــان كـرد كـه  ، وزيـر ا
با كشـورھاى  دگرگونى یوى  فى و دن بود رقابـت عر جب اصـالح و بھ سالم، مو ھـا در جھـان ا

كرد . انـد كارى و تفاھم تبديل شـده اسالمى شده و امروزه مسلمانان به عاملى براى ھم روي
، زمانى كه بر ضد 1936گردد؛ كه فرانكو در سال  جديد، تا حدى توسط اين واقعیت آشكار مى

خواه اسپانیا، در مراكش دست به شـورش زد، نیروھــاى مسـلمان او را  رژيم قانونى جمھورى
ثر ايـن كمـك بعـد از آن نیـز . خواھـان غلبـه يافـت ھـا، وى بـر جمھـورى ھمراھى كردند كه بر ا

ِ فرانكـو را تشـكیل مـى شى از نیروھـاى امنیـتى ند ھمواره مسلمانانِ مغربى، بخ عـالوه . داد
با جھــان  بیان كرده، ھـم 1959ى اسپانیا در سال  گونه كه وزير امور خارجه براين، ھمان كـارى 

 .اسالم به منظور جلوگیرى از نفوذ شوروى سابق، ضرورى بوده است
در ھنگامى كه ايدئولوژى رسمى رژيم فاشیست به داليل سیاسى و فوايد عملى، به القاى 

مـداران نــیز آن را توجیــه  پرداخـت و سیاســت گســترش روابــط فرھنگـى بــا جھــان اســالم مـى
شى كـه آنـان در  مى كردنـد؛ روش و نگـرش محققـان اسـپانیايى نسـبت بـه مسـلمانان و نق

چنان به صورت منفى باقى مانـد و در محافـل تحقیقـاتى، در  ى اسپانیا دارا بودند، ھم  گذشته
كـارى بـا رژيـم فرانكـو  بنابراين، تعدادى از مورخان اسپانیايى بـه ھـم. صدد اصالح آن برنیامدند

ــه انكــار شــگفتى ــد و ب ــد ادامــه دادن ِ مســلمانان پرداختن ــان مــورخ . ھــاى فرھنگــى يكــى از آن
او نقـش . بـود) Marcelino Menendez Pelayo(ى اسپانیايى، مارسلینو مننـدز پاليـو، برجسته

شت نظريه ِ رژيم فرانكو را بر عھده دا كرد كـه تمــدن عـرب . پرداز در چنیــن موقعیـتى وى بیـان 
سفه) اسالمى( یچ علــم و فل عراب و افريقايیــان، ھ اى تولیـد  داراى ماھیت سـامى نبـوده و ا

سپانیا كـه تحـت  ى منندز پاليو، رشته به گفته. اند نكرده ھاى علمى فقط در منــاطقى ماننـد ا
یه ِ ھنـد و  نظارت مسلمانان بود، پیشرفت كرد؛ يعـنى ناح مردم آن، از اصـل ھـايى كـه غالـب 

 .اروپايى بودند و جاھايى كه برخوردار از بقاياى فرھنگ باستانى و كالسیك پیشین بودند
كس كننـده شیوه اثر مورخ اسـپانیايى، ايزيـدرو دى الس كاگیگـاس، منع گرش ى  ھـاى  ھـا و ن

ى تصوراتى است كه متفكران اسـپانیايى  باشد و يا در واقع در بردارنده گوناگون و متغیرى مى
ھـاى  به رغـم تمـاس. انـد ھـاى میانـه داشـته نسبت به اسالم معاصر و سده 1940ى  از دھه

نزديكى كه اسپانیا با جھان اسالم داشت، باز ھم كاگیگاس برترىِ اسپانیاى مسـیحى را بـه 
نوان مـدجنان،. كند عنوان علت اصلى سقوطِ موحدان معرفى مى  Los(وى اثر خـويش را بـا ع

Mudejares ( كاگیگاس عالقمنـد . ى مطالعات افريقايى منتشر كرد در مؤسسه 1949در سال
قى  بود تا به بررسى جامعه سپانیاى مسـیحى با سلمانان مغلوبـى كـه در ا ى مدجنان، يا م

عنى عصـر  ماندند، بپردازد؛ اما در اين تحقیق وى ناگزير شد، تا دوره ى قبل از فتح مسیحیان ي
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در اين كتاب، كاگیگاس از شكستى كه موحـدان . موحدان را نیز مورد تجزيه و تحلیل قرار دھد
ياد مـى قاب متحمل شدند به عنوان علت اصلى سقوط آنان  ظر وى ايـن . كنـد در نبردِ عِ بـه ن

ھم  ى آغاز انحطاطِ موحــدان بـه شـمار مـى شكست نقطه مراكش  تأثیر آن، در خـود  رفـت و 
آنجايى كه وى راجع بـه  -ى ابن خلدون  ى عِقاب، بر نظريه او معتقد بود كه واقعه. مشھود بود

 .داللت داشته است - 3 ھا بحث كرده ى نھايى ظھور و سقوط امپراتورى دوره
سقوط  كاگیگاس در اين گروه، نخستین محققى است كه در صدد برآمده بود تا راجع به علل 
ھا را در تحلیــل خويـش  موحدان به حوادثى كه در شمال افريقا رخ داده بود نیز توجـه كنـد و آن

 .مورد مالحظه قرار دھد
ِ جديدى كـه بسـاط قـدرت موحـدان را از  -در عین حال، وى از قیام بنى مرين  نیروى سیاسى

كه  به عنوان يكى از علل سقوط موحدان ياد مى -شمال افريقا برچیدند  ند و معتقـد اسـت  ك
 .علل اسپانیايى ھم در اين واقعه، دخیل بوده است

انـد، امــا ظھـور ايـن  كند كه گرچه بنى مرين، در سقوط موحدان مؤثـر بـوده او خاطر نشان مى
ِ مستقیم ناآرامى ھاى اولیه خاندان و پیشرفت ھايى دانست، كه منجر به  ى آنان را بايد حاصل

یده ِ موحدى، در شمال افريقـا شـد و بـه عق ى كاگیگـاس ايـن  بدبختى ابوعبدهللا محمد الناصر
 .ھا، در پى مرگ الناصر، گسترش يافتند ھا و ناآرامى آشوب

كرد، اوالد ابن تومرت در مراكش  ادعاى حكومت مى) Seville(ھنگامى كه المأمون در اشبیلیه
ھاى خاندان موحـدين در انـدلس نیــز  كاگیگاس به كشمكش. مدعى خالفت پسر الناصر بودند

. ى المھـدى بـه نـبرد پرداختنـد توجه كرده و اشاره نموده كه اينان آشكارا بر ضــد اوالد صـحابه
ى موحـدان، جنـاح اسـپانیولى  ھاى سلسله عالوه بر اين، كاگیگاس ھنگام بحث از كشمكش

لى بـن يعقـوب  موحدانى ھم: گويد كند و مى ھا را ستايش مى اين رقابت چـون المـأمون ابوالع
فاوت از  المنصور، چون در اسپانیا متولد شده و در آن كرش كـامالً مت پرورش يافتـه، تف نیز  جـا 

ھـا، بـا  كند كه سرانجام ايـن كشـمكش وى ھم چنین اشاره مى. موحدان مراكش بوده است
بـه . اى كه بعد از مرگ المستنصر موحدى، بین دو بخش امــپراتورى رخ داد، پايـان يافــت تجزيه
بل الطـارق  گفته فانِ خـويش، در دو سـوى ج ند كـه بـا مخال ى كاگیگاس، موحدان نـاگزير بود

كردند تـا  ى مراكش مى در اين اواخر، آنان نیروھاى نظامى خود را از اندلس روانه. مقابله كنند
ند ناآرامى مده بـود، سـركوب نماي ھنگامـى . ھايى كه در آن جا، بر اثر بحرانِ جانشینى پديد آ

جا بـا رقیـب خويـش   میالدى، ابوالعلى از اندلس راھى مراكش شد تا در آن 1299كه در سال 
رانانِ موحـدىِ  بردارى نمودند و بر ضد حكم ھا از اين موقعیت بھره يحیى، مقابله كند، اندلسى

مان مجبـور بـه تــرك مناطـق  اندلس، كه نیروى كافى نداشتند، قیام كردند؛ در نتیجه ايـن حاك
ِ موحدان در اندلس، در نواحى مرزىِ با مسیحیان . خويش شدند بايد گفت فقدان نیروى كافى

حدان، حمــالت  بر ضـد مو ھم فرصـت يافتنـد تـا  یان پـیروان مسـیح  نیز، تأثیر نھاد و در ايـن م
 .متعددى را سازماندھى كنند

ندلس رخ  بايد توجه داشت كه كاگیگاس ھمانند سانچس آلبرنوز، براى شورش ھايى كـه در ا
ھا، ھنگامى به وقوع پیوست كه شورشیان  اين شورش. داد، ماھیت اسپانیولى قائل بود مى

ِ امپراتورىِ بربر، سود مى در اين اواخر، موحدان در انـدلس از نـیروى . بردند از مشكالت داخلى
ِ كافى برخوردار نبودند و اين كمبود نیرو، منجر به قیام رھبرانى، ھم چـون ابـن ھـود بـر  نظامى

ِ  اى ھمه ابن ھود كه حاكم مرسیه بود موفق شد تا اندازه. ضد موحدان شد ى اندلس را مطیع
 .شد ھا محسوب مى به نظر كاگیگاس، ابن ھود قھرمانِ آزادىِ اندلسى. فرمان خويش كند

ى حاكمیت موحدان، متحمل رنج فراوانـى  او نخست، تحت حكومت مرابطان و سپس در دوره
براى آزادسـازى  شـده بـود؛ ولـى ايـن قھرمــان بـزرگ اندلسـى، در سـعى و اھتمـام خـويش 

به  اندلس، با شكست مواجه شد، زيرا وى بـه اشـتباه بـه شـیوه تا  اى دموكراتیـك روى آورد 
شود ندلس برخـوردار  مردم ا ين زمـان چـون .  منظور اخراج مھاجمانِ خـارجى، از حمايـت  در ا

كه بـه آنـان داده  توده ى مردم داراى بصیرت اندكى بودند، توانايى آن را نداشتند تـا از قـدرتى 
آنـان . بنابراين، طبقات باال بر ضد ابـن ھـود واكنـش نشـان دادنـد. شده بود، بھره بردارى كنند

سى ديگـرى، يعنـى  زمانى كه دريافتند قدرتشان در حال فرسوده شـدن اسـت، از قیـام اندل
سف بـن احمـد بـن نصـر  گذار پادشـاھى غرناطـه  -ابوعبدهللا محمد بن يو نب -پايـه  دارى  جا

 .كردند
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مى یان  ظر . آورد كاگیگاس، در مورد سقوط موحدان، از يك علت مذھبى نیز سخن بـه م بـه ن
میالدى،  12ى  ھاى مذھبى، كه توسط موحدان و مسیحیان كلونى در سده گیرى وى، سخت

ِ اسپانیايى را منسوخ كرد ِ دينى ِ موحـدان، آنـان . وارد اسپانیا شد، سنت تسامح ينى تعصب د
نوان مركـز ادارىِ خويـش ) Cordoba(را واداشت تا در اندلس، به جاى قرطبه، اشبیلیه را به ع

شان  برگزينند؛ زيرا به نظر آنان، اين شھر نسبت به جاھاى ديگر اسپانیا، جھت قبله را بھتر ن
 .داد مى

  دومین تفسیر در مورد علل سقوط موحدان

ھـاى كاگیگــاس در مــورد موحــدان، بــه طـور كامــل از بیــن نرفتــه و چنیــن  ھـر چنـد تـأثیر بحـث
سده بحث خوردار بـوده 19ى  ھايى از  گاه مناسـبى بر ِ اسـپانیا از جاي ِ تحقیقـاتى ، در محافـل

 .اى از تحول را بنا نھاد است؛ در عین حال اثر وى، در تحقیقات اسپانیولى، مرحله
یدوارىِ بـه آينــده را نشـان  ، ويسنس ويوس برنامه1960از سال  مود تـا در آن، ام غاز ن اى را آ

ى بزرگـى  نگارىِ اسپانیولى، دوره ى كاتالونى، اعتقاد داشت كه تاريخ اين مورخ برجسته. دھد
كه در آن در زمینـه سى جھـت ى تـاريخ از تحول تفكر و عقیـده را تحمـل كـرده،  ھـاى  گیرى نوي

به طور كلى، اين شیوه از آنِ كسانى بـود كـه بـه مكتــب (شده است؛  موردى، اعمال مى بى
ى  بــه گفتــه). تعلــق داشــتند]  قشــتالى[ى ناسیولیســم كاســتیلى  شناسـانه عالمانـه و زبـان

شته ويسنس ويوس، تـاريخ ھدايت مكتـب بارسـلونا، ر ھـاى  نگـارى جديـدِ اسـپانیولى، تحـت 
ھاى واھى و تخیـالت  نگارى كرده و شاخ و برگ شناسى را داخل در تاريخ جديدى چون جامعه

ته و . بى معنا را از آن زدوده است ويسنس ويوس، بر جدل بین كاسترو و سانچس خرده گرف
اى از تجديـد حیـاتِ فكـرى را مطـرح كـرده  آن را مورد حمله قرار داده است و بدين گونه، نمونه

 .است
ید  او با سانچس، كه معتقد بود اسپانیا يك معماى تاريخى است، بـه مخالفـت پرداخـت و تأك

ِ اســپانیا بــا تـاريخ مديترانــه شــباھت فراوانــى دارد بــرخالف تحقیقــات ســنتى . كــرد كــه تــاريخ
ِ جديدى را در ذھن خـويش پـرورش مـى ِ  اسپانیولى، ويسنس ويوس تاريخ داد، در ايـن نگــرش

جديد به تاريخ، وى چنین انتظار داشت كه تاريخ نبايد تنھــا بـه وقــايع سیاسـى بـپردازد، بلكـه 
سنس ويـوس، در  عنى وي ند؛ ي بايد توجه خويش را بر انسانِ معمولى و عاليق وى، متمركز ك

ى بین  صدد برآمد تا دلبستگى جديدى به تاريخ اجتماعى، نشان دھد و آن را به سوى عرصه
 .المللى سوق دھد

ــارات خــوش ــه انتظ ــود ك ــاعى اســپانیا ب ــیرات اجتم ــام تغی ــه در ھنگ ــوس  بینان ــنس وي ى ويس
طه1960در سال . بندى و تنظیم شدند فرمول ى  ، حكومت استبدادى پايان يافت و اسـپانیا راب

ھاى  به پیشرفت 1960ى  چنین اين كشور در دھه ھم. خويش را با اروپاى غربى گسترش داد
فراد تحصـیل كـرده. اقتصادى نايل آمد اى در سـطح عالـى  اين وضعیت موجب ظھور ناگھانى ا

ّ ارزش فضاى دانشكده. گرديد ھا و نظريات طرفداران فرانكو در  ھا به صورت مراكزى در جھت رد
ى تاريخى و فكرى جديدى كه پديد آمده بود توسط ويسنس ويوس شـرح داده  اين زمینه. آمد

ــود كــه مــورخ والنســى . شــد ــدا،)بلنســى(در چنیــن فضــايى ب ( ، امبروســیو ھويســى میران
MirandaAmbrosio Huici (راجع به علل سقوط موحدان، توضیحات جدى و مفصلى ارائـه داد .

ـــھرھاى سرقســـطه ـــر يونـــامونو،) Salamanca(و ســـاالمانكا) Zaragoza(او در ش (زيـــر نظ
Unamuno (سى در سـال ھم. متفكر بزرگ اسپانیايى، مشغول مطالعه شد ین ھوي ھـاى  چن

جا بود كه به نحو مطلوبى زبان عربى را فرا   در بیروت به تحصیل پرداخت و در آن 1906و  1905
 .گرفت

ستفاده  نامـه ھاى وقايع چون سانچس آلبرنوز كه از ترجمه برخالف مورخانى ھم ھـاى عربـى ا
مه كـرد نامـه كردند، ھويسى خود، چندين وقــايع مى كه بـراى . ى عربـى را ترج او توضـیح داد 

اى از منابع آن، يعنى آثار  واسطه نوشتن تاريخ اسپانیاى اسالمى بايد اطالعات مستقیم و بى
اى تفسـیر شـوند،  اين منابع بايد به نحو شايسته. مسیحى، داشته باشیم -عربى و التینى 

ته،  ھم صفیه قــرار گرف چنین آنھا بايد با سعى وافر و توسط قواعد جديدِ انتقاد تاريخى، مورد ت
عــالوه بــر ايــن، ھويســى عقیــده داشــت در طــول مرزھــايى كــه در . حقــايق آشــكارتر شــوند
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كه رخ  ھاى میانه، مسلمانان و مسیحیان را از ھم جدا مى سده كرد، براى فھمیدن اتفاقـاتى 
ھـاى  نامه ھويسى براى آن كه وقايع. ھاى عربى بھتر از منابع مسیحى بود نامه داد؛ وقايع مى

قايع ندين ترجمـه از و ھد، چ ھـاى  نامـه عربى را در دسترس ساير مورخـان اسـپانیايى قـرار د
 .عربى، مانند كتاب المعجب را منتشر كرد

ھويسى در تحقیقات اسپانیولى، راجع به موحدان تحول ديگرى پديد آورد و نخستین مورخـى 
سیا  به لحاظ اين كه ناحیـه. بود كه به طور كامل به خود موحدان پرداخت در ) بلنسـیه(ى والن

نى  ھاى گسترده عصر موحدان شاھد فعالیت اى بود؛ وى ھم به تاريخ محل زندگى خويش يع
جه مت موحـدان، مـورد تو ھويسـى در ايـن . اش قــرار گرفـت والنسیا عالقمند شد و ھم حكو

اى  موضوع سلسله مقاالتى به چاپ رساند و راجع به تاريخ والنسیاى اسالمى نـیز مجموعـه
مورد  سه جلدى با عنوان تاريخ مسلمانان والنسیا منتشر كرد تـا از خـأل تـاريخ نگـارى در ايـن 

 almohadeHistoria Politica del( اما، اثر اصلى وى تاريخ سیاسى امپراتورى موحدان. بكاھد
imperio ( یالدى در تتـوان 1957است، كه آن را در دو جلد به سـال شر كـرد) Tetuan(م . منت

شن اين محل رابطـه سالم رو يك وى را بـا جھـان ا ند، زيـرا تتـوان مركـز ادارى  تـر مـى ى نزد ك
جـا حفـظ كـرده  در آن 1956مراكش، تحت الحمايه اسپانیا بود، كه قیمومیت خويش را تا سال 

 .بود
نه موقعیت ھويسى و نیز محیطى كه او در آن زندگى مى ى  كرد موجب شد تا وى بتوانـد زمی

ين امـپراتورى  ِ امپراتورى موحدان را مورد تجزيه و تحلیل قرار دھد و در مورد علل سقوط ا كلى
ظر كنـد كه، بـه نظـر وى  ى عمـده نكتـه. تجديد ن كه ھويسـى بـه آن توجـه كـرد ايـن بـود  اى 

ند،  ّـت قائـل بود شكست موحدان در نبرد عِقاب آن چنان كه مورخان اسپانیايى براى آن اھمی
قـاب، نــه تنھــا دچـار . چنــدان مھــم نبــوده اســت بنـابراين موحــدان بعــد از شكســت در نــبرد عِ

نابسامانى نشدند بلكه برعكس ھويسى معتقد بود كه، ھنگامى كه قواى مسیحى در برابر 
موحدان به طور مصلحتى از وضعیت جنگى خارج شدند و به حالت صلح درآمدند و به خصوص 

را خرد كرده بود، در چنیـن شـرايطى ) قشتاله(بیمارى طاعون و گرسنگى سپاھیان كاستیل 
 .ى متقابل زدند بالفاصله موحدان واكنش نشان دادند و دست به حمله

حدان متمركـز كـرده  ھويسى كه اھتمام خويش را تنھا بر روى تـاريخ سیاسـى امــپراتورى مو
ِ داخلى نسبت مى بود، سقوط اين امپراتورى را به مجموعه ھا عبـارت اى از علل انـد  دھد كه آن

سته بـا  -نھضت سیاسى . 1: از مرت آغـاز شــده بـود و پیو مذھبى موحدان كه توسط ابن تو
 گشت؛ پايه و اساس بر ديگران تحمیل مى ھاى بى خشونت

قواى موحدان پس از ورود به اندلس، به تدريج ھمبستگى خويش را از دست دادند و دچار . 2
 تفرقه شدند؛

شینى . 3 بر سـر جان فاى جــوان موحـدى  ضعف موحـدان ايـن بـود كــه خل لل  يكى ديگر از ع
 كردند؛ آورى ابراز مى ادعاھاى تأسف

ــر، بیــش از ھــر چــیز بــه قبیلــه. 4 ــر  ى خــويش اصــالت مــى ھــر كــدام از طوايــف برب ــد و ب دادن
 اى تأكید داشتند؛ ھاى قبیله اى و فرد گرايى ھاى طايفه خودسرى

 كردند؛ ھايى كه قبايل عرب در قلمرو موحدان ايجاد مى ھا و ناآرامى بى نظمى. 5
مراكش منجـر  استقالل. 6 مرين بـه  طلبى نیروھاى افريقايى كه سرانجام به ورود قواى بنى 

 .شد
گر در  عوامل فوق از علل درونى سقوط موحدان به شمار مى لل، حـتى ا روند؛ با وجود اين ع

ــیروزى نصــیب قــواى مســیحى نمــى شــد و فردينانــد ســوم، پادشــاه كاســتیل  نــبرد عِقــاب پ
 .آمد، باز ھم سقوط موحدان قطعى بود ، به فتوحات بزرگى نائل نمى)قشتاله(

براى   ى ديكتاتورى فرانكو زندگى مى ھويسى كه خود تحت سلطه شرايط،  تأثر از آن  كـرد، م
يد در رأس قــدرت، حــاكم نیرومنــدى  ّت زيادى قائل بود و تأكید داشت كه با قدرت مركزى اھمی

در نتیجه، وى معتقد بود كه شكست موحدان در نبرد عِقاب بى ارتباط بـا . وجود داشته باشد
به نظر ھويسى، در ھنگام نـبرد عِقـاب، . شخصیت ضعیف الناصر، حاكم موحدى، نبوده است

موحدان براى فائق آمدن بر مسیحیان از موقعیت مطلوبى برخوردار بودند، چون بعـد از آن كـه 
حدان بـه مخالفـت پرداختـه بودنـد  آخرين حاكمان مرابطى كه سال -بنى غانیه  در  -ھا بـا مو
ى نظامى موحـدان تقويـت  به طور قطعى شكست خوردند، روحیه) جزاير شرقى(جزاير بالئار 
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جـا  اى محدود كرد و در آن به جاى آن، خود را در خیمه. اما الناصر از اين شرايط بھره نبرد. شد
زده از  به خواندن قرآن پرداخت و به محض اين كه برخورد با پیروان مسیح قطـع شـد، وحشـت

 .میدان جنگ فرار كرد
چنین ھويسى، الناصر و ساير خلفاى موحدى را مورد انتقاد قرار داد، چون بـه اعتقـاد وى  ھم

شغول  آنان ھیچ گونه كمكى به اندلسى ھا نكردند؛ مثالً الناصر در حالى كه در قصر خويش م
بايـد گفـت كــه . ھا را رھا كرد تا به تنھايى با مسـیحیان مقابلـه كننـد استراحت بود، اندلسى

سیحیان در شـبه جزيـره خلفاى موحدى نسبت به پیشروى شان  ھاى م شى ن ى ابیريـا واكن
ين  ھاى شخصى مى ى فردى و رقابت دادند، آنان ھمواره به موضوعات بیھوده نمى پرداختند؛ ا

ّـى بـر قـدرت . رفت ھاى خاندانى به شمار مى ھا حاصل بحران رقابت ھويسـى كـه تأكیـد خاص
حدى موجـب  ِ خلفـاى متعـددِ مو نه خردسـالى كه چگو مركزى نیرومنـد داشـت، توضـیح داده 

عات خانـدانى منجـر . زادگان بزرگ در امور آنان مداخله كنند شد تا شاه مى سرانجام ايـن مناز
در چنیـن اوضـاع و احوالـى بـود كـه انـدلس و افريقیـه مسـتقل . شد ھاى داخلى مى به جنگ

بنى مـرين نـیز از ضـعف آنـان بھـره بردنـد و در . شدند بعد از شكست موحدان در نبرد عِقاب، 
مل طبیعـى ھـم. ى قدرت حضور يافتند صحنه چـون طـاعون و  اين شرايط توسط يك سـرى عوا
 .تر شد تر و پیچیده سالى وخیم خشك

ندلس، برخـوردار از احسـاس و  ھود در ا حدى، ابـن  كه شـورش ضــد مو ھويسى معتقد بود 
شن . پرستانه نبوده است ى میھن روحیه ھود را رو ِ ابـن  ِ مبھـم كه اصـل و تبـار ين  وى بـراى ا

مى سیحى  ھـا را بـا ھـم مقايسـه  پـردازد و آن سازد، به تجزيه و تحلیـل منـابع اسـالمى و م
نابع مسـیحى ادعـا  كند و سرانجام نتیجه مى مى شھور آن گونـه كـه م ياغى م گیرد كه اين 
مده كـه . كنند، از تبار خاندانى سلطنتى نبوده است مى ھود از خانـدانى بـر آ در عوض، ابـن 

ست نقش نظامى مھمى در ناحیه قیـام . ى مرسیه، واقع در جنوب شرقى انـدلس، داشـته ا
ابن ھود از آن رو شھرت يافت كه ريیس ديگرى با صفات ممتازتر در آن منطقـه وجـود نداشـت 

ھود  -در نتیجه، اين ماجراجوى گمنام . اعمال قدرت كند) Murcia(ى مرسیه تا بر ناحیه  -ابـن 
یش نامه در واقع، بنابر وقايع. گیرد مورد توجه قرار مى ِ البیان المغرب، منجمى پ گويـى  ى عربى

كرده بود كه ابن ھود رھبر اندلس خواھد شد؛ به منظور تحقق اين ھدف، منجم به ابـن ھـود 
) al - Gusti(زن ديگرى، بـه نـام القسـطى، توصیه نمود تا در صدد كمك گرفتن از ماجراجو و راه

شده  ھويسى با ابراز تأسف، خاطرنشان مى. برآيد ھود موجـب  ِ ابـن  كند كه دالورىِ نظـامى
میالدى آماده  13ى  در ھر حال ابن ھود تا اوايل سده. ى مردم اندلس اغفال شوند بود تا توده

 .بود تا از ھر ماجراجويى كه به مخالفت با مشروعیت حكومت بپردازد، حمايت كند
ھاى نظامى ابن ھود بر ضد موحدان، سـبب شـد تـا   عالوه بر اين، گزارش ھويسى از فعالیت

سبت داده  اى كه مورخان اسپانیايى به طور متداول به شورش نقش قھرمانانه گـر اندلسـى ن
ِ الروض المعطار كه نخسـتین بـار توسـط  نامه مثالً بر اساس وقايع. بودند، اصالح گردد ى عربى

شته اسـت ھنگامـى . ھويسى تصحیح شده بود، به شجاعت و دلیرى ابن ھود اعتقـادى ندا
 the military orders of(ھاى نظـامى سـانتیاگو و القنطـره میالدى، دسـته 1232كه در سال 

santiago and Alcantara (،ّو (ى جديـد اِكسـترمادور، واقـع در منطقـه)  Trujillo(شـھر تروجیل
Extremadura ( سیحیان بـه را مورد محاصره قرار دادند، ابن ھود سعى كـرد تـا بـه اردوگـاه م

اى حمله كند؛ وى پـس از آن كـه نتوانسـت بـا ارتـش مسـیحى، كـه در برابـر  گیرانه طور غافل
یش شھر تروجیلّو اردو زده بودند، مقابله كند و به منظور جمع به اشـبیلیه  آورى نیروھـاى ب تـر 

سوى آن  بازگشت و در مسیر خويش با قواى افزون ّو بـه  بر تروجیل ترى بار ديگر بـراى تسـلط 
ستولى . شھر حركت كرد طالع يافــت قـواى مسـیحى بـر شـھر م اما ابن ھود ھنگامى كـه ا

نه كوششـى بـه  اند، در حركتى كه حاكى از عمل شجاعانه شده یچ گو ى او نبود، و بـدون ھ
 .گیرى تروجیلّو، به راحتى به اشبیلیه عقب نشینى كرد منظور بازپس

حوادث سیاسـى  تجزيه و تحلیل ھويسى راجع به علل سقوط موحدان، ھر چنـد متمركـز بـر 
بر خالف نظر كاگیگـاس، . بوده است، اما در اين زمینه به يك علت دينى نیز اشاره كرده است

ھويسى معتقد بود شور و شوق مذھبى كه توسط جنبش موحـدان پديـد آمـد، در تمـاس بـا 
ِ مراكش و مذھب ظاھريه اندلس، فروكش شد و پايدار باقى نماند  .مذھب مالكى
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 ]در فضاى اسپانیا[وزش نسیم جديد 

به صـورت كشـورى . درگذشت 1973ھويسى در سال  رد و اسپانیا  ُ دو سال بعد، فرانكو نیز م
بینى  ى جديدى از خويشتن ھا را به مرحله اين تحوالت سیاسى، اسپانیولى. دموكراتیك درآمد

خويش را  سوق داد، تحوالتى كه باعث شد تا محققانِ اسپانیولى بار ديگر گذشـته شور  ى ك
سپانیا، از  ھا تفسیرات جديدى راجع به گذشته بر اثر اين بررسى. مورد بررسى قرار دھند ى ا

ــورد دوره ــه در م ــه جمل ــد ى اســالمى آن، ب ــود آم ــه. وج ــه گفت ــان ب ــن ھ  Peter:(ى پطــرس لی
Linehan ...(سپانیا  ھـاى میانـه مورخان معاصر اسپانیايى، به آن چه كه اختصاص به سده ى ا

قان . كنند كشف شده توجھى نمى 19ى  داشته و توسط محققان اسپانیايى سده نگـاه محق
سايى كننـد به اين دوره به ھیچ وجه نگرش به ارزش 19ى  سده بايـد . ھا نبوده تا آنھـا را شنا

با ھمـه ى اسپانیا و روش گفت تعبیر كالسیك در مورد گذشته ى متعلقـات  ھاى مربـوط بـه آن 
 .به پايان رسید 1975در سال ) Francoism(فرانكوئیسم

ھاى مسـیحى در  با برقرارى دموكراسى در اسپانیا، در مورد سقوط موحدان و قیام پادشاھى
يد آمــد 13ى  سده یل جديـدى پد سپانیايى 1974از سـال . میالدى، تجزيـه و تحل ، محققـان ا
سیادى كورتـازار ھـم تأكیـد كردنـد كـه سـقوط موحـدان ھیـچ ) Garcia de cortazar(چـون گار

در عوض، گارسیادى كورتازار معتقد بود . ارتباطى با شكست آنان در نبرد عِقاب نداشته است
یه در  شكالت اول كه نظارت موحدان بر اندلس از ھمان آغاز شكننده و ناپايدار بوده و ھمـان م

میالدى  1170بنابراين ھر چند موحدان بعد از سال . سقوط اين امپراتور بربرى مؤثر بوده است
با شـورش يى  نظارت خويش را بر اندلس گسترش دادند، اما آنان اغلـب در شـمال افريقـا  ھا

ى  بـه گفتــه. ھا حكايت از آن دارد كه قدرت اين رژيم محدود بـوده اسـت اين. شدند مواجه مى
گه سوى تن ظارت داشـته  ى جبــل گارسیادى كورتازار موحدان ناگزير بودنـد تـا بـر دو  الطـارق ن

حدود بـه  باشند، نظارتى كه سیاست جنگى آنان را در اندلس تعیین مـى كـرد و مشـروط و م
ھاى نظامى مسـیحى بـه  تصرف دژھايى بود كه در طول يك خط دفاعى قرار داشتند و دسته

ھـاى موحـدان در انـدلس از  ى گارسیا پـیروزى به عقیده. كردند شدت از اين دژھا حفاظت مى
ّت چندانى برخوردار نبوده است، چون آنان در صدد تصرف سرزمینى نبودند، بلكـه ھـدف  اھمی

مى. اصلى، دفاع از سر حداتشان بوده است ى  دھـد كـه ايـن شـیوه در واقع، گارسیا توضیح 
دفاعى موحدان باعث شد تا متحدين مسیحى، كه متشكل از قـواى قشـتاله، نـاوار و آرگـون 

عرض ین ت بر اثـر ھم  1212ھا بـود كـه آنـان بـه سـال  بودند، دست به حمالت متقابل بزنند و 
میـالدى  1220میالدى در نبرد عِقاب بر موحدان غلبه يافتند، اما حاصـل ايـن پـیروزى تـا سـال 

مورد . مشھود نشد قاب چـیزى در  ست موحـدان در نـبردِ عِ به نظر گارسـیادى كورتـازار، شك
كه بیـش حران سقوط امپراتورى بربر نمايان نساخت، بل براى ب ھـاى بعـدى ايـن   تـر سـرآغازى 

فت امپراتورى بود؛ ھم با مخال ھـاى بـنى مـرين در شـمال افريقـا مصـادف  چنین اين شكست 
 .شد

ّـت اسـت حدان داراى اھمی ثر، . اثر گارسیادى كورتازار از جھت ديگرى نیز در مـورد مو در ايـن ا
ى اندلسى ياد شـده، كـه  براى نخستین بار از موحدان به عنوان شركت كنندگان فعال جامعه

ّه در زمینه ى گارسـیا موحـدان  به عقیده. ى اقتصاد مورد توجه قرار گرفته است نقش آنان خاص
ى جھان اسالم نمايند و در صدد برآمدنـد  تأكید داشتند كه به لحاظ اقتصادى اندلس را ضمیمه

ى  بايـد گفـت در دوره. غـش را وارد اسـپانیا كننـد ى طالى بى ھاى میانه بھترين سكه در سده
صادى دسـت يافــت، كـه ايـن پیشـرفت موحدان، اسپانیا به پیشرفت ً در  ھاى اقت ھـا مخصوصـا

عــالوه بــر ايـن اســپانیا در عصــر . اشــبیلیه، پايتخــت آنــان در انــدلس، قابــل توجـه بــوده اســت
ِ اقتصادى نیز برخوردار شد كه آنـان بـا آوردن فلسـفه. موحدان، از منافع بود  قد  ى  گارسیا معت

بدين گونه اسـپانیا . ھاى فكرى و عقالنى نیز پرداختند ارسطو به اندلس، به حمايت از فعالیت
 .ى موحدان، از جھت عقالنى ھم توسعه يافت در دوره

ِ موحدان،  شناسانِ اسپانیايى، فعالیت خويش را شروع كرده چنین عرب ھم اند تا در مورد تاريخ
) Mikel de Epalza(يكـى از نماينـدگان مھـم ايـن گـرايش، مايكــل دى ايپــالزا. تجديد نظر كننـد

وى بـا . است، كه تحقیقات خويش را بر شرق االندلس يا اندلس شرقى، متمركز كرده اسـت
) Maria Jesus Rubiera Mata(شناسان ديگرى، به نام ماريا خسس روبیرا ماتا، كارى عرب ھم
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گر  نوشته) Xativa musulmana(كتابى با عنوان مسلمانان شاطبه  اند، اين دو در ايـن اثـر، دي
به ايـده اين دو نويسنده، بیش. اند موحدان را افراط گرايانِ مذھبى معرفى نكرده ھـاى  تر راجع 

حدان  پايـه -ابن تومرت  بش مو ته -گذار جن يده. انـد بـه بحـث پرداخ ھـا، نوعـى گرايـش  ايـن ا
ورزيدنـد، بـه  ھاى غزالى را كه مرابطان با آنھا مخالفت مـى اصالحى بودند كه با خود، انديشه

قاب  ھمان. غرب اسالمى منتقل كردند گونه كه قبـالً ذكـر شـد، شكسـت موحـدان در نـبرد عِ
ّـت اندكـى  ين واقعـه اھمی براى گارسیادى كورتازار، چندان مھم نبود؛ ايپالزا و روبیرا نیز براى ا

حدان را نمايـان  به عقیده. قائل بودند ِ مو قدرت نظـامى  ِ قص ً ن مدتا ى آنـان، ايـن شكسـت، ع
سیب رسـاند از ) بـنى مــرين(از آن پـس بربرھـاى ديگــرى .  ساخت و به حیثیت و اعتبار آنان آ

حاكم . ضعف نظامى موحدان بھره بردند يك) موحـدان(در حالى كه خاندان  شغول  بـا  ديگـر م
 .منازعه بودند، بنى مرين به مقابله با قدرت آنان پرداختند

اند؛ بـه نظـر ايـن دو،  ھاى اندلس نیز اظھار نظر مشابھى كرده ايپالزا و روبیرا، راجع به شورش
بود كـه حريصـانه، در اسـپانیا بـا موحـدان مقابلـه مـى يك اندلسـى  او . كـرده اسـت ابن ھود 

زنـان، از ضـعفِ موحـدان بـه خوبـى  ھـاى نظـامى راه طلبى بود كه با استفاده از حمايت فرصت
گر ) اسالم شناسان(شناسان  ى اين عرب عالوه بر اين، به عقیده. برد سود مى ابـن ھـود، دي

حدان، كـه آن را در  يك قھرمان ملى نبود، بلكه شورش گرى سرسخت بود كه از سیاسـت مو
اين سیاسـت عبـارت از . اندلس از آغاز حكومتشان به اجرا گذاشته بودند، استفاده نكرده بود

. كردنــد ھــا را بــه دســتگاه ادارى و نظــامى خــويش وارد مــى ايــن بــود كــه موحــدان، اندلســى
ــت ــه ســتايش از موفقی ــیز ب ــیرا ن ــالزا و روب ــه و  ســرانجام، ايپ ِ موحــدان پرداخت ھــاى فرھنگــى

. اند كه از آنان تعدادى قلعه، قصر و مسجد در انـدلس بـر جـاى مانـده اسـت خاطرنشان كرده
موده، از  چنین اين سلسله ھم ھاى قـديمى را تعمـیر ن ستحكامات و دژ ى بربرى در اندلس، ا

مارى اسـتفاده مــى فنون و تكنیك يدى در مع ھاى جديـد و . كردنـد ھـاى جد ھار نظر گرچـه اظ
ِ بربرى، مجسم  مثبتى راجع به موحدان شده، اما در ھیچ يك از آنھا كارھاى بزرگِ اين جنبش

شور، . نشده است ين ك به دنبال مرگ فرانكو و پیشـرفت دموكراسـى در اسـپانیا، مورخـانِ ا
 .ھاى محلى معطوف كردند توجه خويش را به سوى تاريخ

شیوھا و سیسـتم آموزشـى، از حكومــت  بر آر كه نظـارت  در اسپانیاى كنونى به خـاطر ايـن 
ھـاى شخصـى و  ھاى محلى يا خود مختار انتقال يافته، كشف كردن زمینه مركزى به حكومت

ِ افراد، آسانتر است ھاى  ى اقلیت بخش مھمى از اسلوبِ جديدِ تاريخى، به مطالعه. اجتماعى
ته اسـت صاص ياف سلمانان، اخت یت. يھودى و م ِ بـازپس ايـن اقل بش گـیرىِ  ھـا، در جريـان جن

جا كه اغلب يھوديان و مسیحیانِ مغلوب يا جوامـع مـدجن،  مسیحى، به وجود آمدند؛ اما از آن
كننـد، نـاگزير بايـد  بعد از سقوط موحدان ظاھر شدند، محققانى كه اين موضوع را تعقیب مـى

ِ مقدماتى راجع به سقوط موحدان بگنجانند  .در تحقیق خويش، حداقل يك بخش
) Mudejars(بـه بحـث در رابطـه بـا مـدجنانِ ) Julio Gonzalez Gonzalez(جولیوگنزالث گنزالث،

ته  13ى  سـده) Castile)(كاستیلِ (ى  قشتاله ِ . میـالدى پرداخ گرچـه گنزالـث، متخصـص تاريـخ
ً بحـث شـد را منعكــس مــى موحدان نیست، ولى اثر وى، ايده به  ھاى جديدى كـه اخـیرا ند  ك

یت اسـپانیايى،  ى اندلسى آورد تا ھمه عنوان مثال، وى كوششى به عمل نمى ھـا را بـا ماھ
متِ فردينانـدِ سـوم،  معرفى نمايد؛ بلكه مثالى راجع به اين مورد، تجزيـه و تحلیـل وى از حكو

گنزالث اين اثر را با چند تن از محققان اسپانیايى در يك جلد و در سال . پادشاه قشتاله است
بـه ھنگــام توصـیفِ ايـن قضـیه كـه . میالدى، نوشت و آن را به دولت قشتاله اھدا نمـود 1990

قط  چگونه پس از مرگ المستنصر موحدى، عمويش الوحید، مدعى خالفـت شـده؛ گنزالـث ف
ى المستنصر، ادعاى خالفت كـرده بـود،  كند كه در اندلس، جايى كه العادل برادرزاده بیان مى

در اين بحث، چون العادل، اندلسى بوده، گنزالث به . خالفتِ الوحید به رسمیت شناخته نشد
 .وى بھتر نپرداخته است

ئه مـى عادل، ارا ابـن . دھـد بحث گنزالث راجع به شورش ابن ھود، مثال ديگرى از اين نظـر مت
مى ھن پرسـتى نبـوده  ھود در نظر گنزالث، آن گونه كه سانچس آلبرنوز تصـور  كـرد، رھــبر می

ً به عنوان رھبرى توصیف شده كه بیعتِ خويش را با موحدان، شكسـت و خـود . است او صرفا
نده عالوه بر اين، ابن ھود چنین مــى. را تابع عباسیان خواند ِ  پنداشـت كـه نجـات دھ ى مـردم

ى  بـه عقیـده. ى خويش گنجاند اندلس است و به ھمین علت آزار و اذيت موحدان را در برنامه
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ھود وارد آورده بـود و از  گنزالث، به خـاطر شكسـت بر ابـن  ھـاى نظـامى كـه فردينانـد سـوم 
ھاى گزافى كه بر مردم تحمیل كرده بود؛ حیثیت و اعبتار خـويش را در  سويى به خاطر مالیات

 .میان مردم اندلس از دست داده بود
پى و ھـم) Fr Robert Burns(بین مورخ آمريكايى، روبـرت برنـز ِ فرانسـوى او،  چارد، كـار (يـر گی

Pierre Guichard (اثر نبوده اسـت اى به وقوع پیوست كه آن نیز در اسپانیا بى بحث محققانه .
اين دو مورخ، در اظھارات خويش راجع به تأثیراتى كه فتوحاتِ مسیحیان، بر جمعیت مسلمان 

مى. اندلس داشته، با ھم اختالف نظـر دارنـد نز، خـاطر نشـان  ند كـه ايـن  در حــالى كـه بر ك
پى فتوحات، گسیختگى زيادى را در جامعه چارد اعتقـاد  ى موحدان پديد نیاورده اسـت،  يـر گی

شته دارد كه فتح مسیحى، موجب شد تا در جامعه ى  ى اسپانیا گسـیختگى شـديدى بـا گذ
اگر چه اين مناظره در خارج از اسپانیا شروع شده بود، اما به سرعت بر .  اسالمى ايجاد شود

ثالً ريكـارد سـوتو كمپـانى،. مورخان اسپانیايى تأثیر نھـاد كـه بــه ) Ricard soto i company(م
ِ وى بـه  پرداخته، توضـیح مــى) Mallorca(ى مدجنانِ میورقه مطالعه درباره دھـد كـه دلبسـتگى

، بدان منظـور بـود كـه بفھمـد چگونـه )میورقه(بررسى كتابى راجع به توزيع اراضى اين جزيره 
 .متفاوت بوده است -عصر موحدان  -ى پیشین آن  میورقه بعد از فتح مسیحى با دوره

جاد  ى اين مباحثِ محققانه، نسبت به جامعـه به رغم اين كه به وسیله ى موحـدان، عالقـه اي
ند، پیـش از  ھاى میانه كه به موحدان مى شد؛ اما اغلب متخصصانِ تاريخ و فرھنگ سده پرداز

نه ِ موحدان متمركز كنند، اين موضوع را فقط بـه عنـوان زمی ى  آن كه توجه خويش را بر موضوع
ى  در نتیجــه، توضیحاتشــان در رابطــه بــا دوره. گنجاننــد ضــرورىِ واقعــه، در بحــث خــويش مــى

ِ الزم برخـوردا نیسـت؛ بـراى مثـال، در سـال  مق بوده و از ع میـالدى،  1980موحدان، مختصر 
ً بیان مى كند كه براى مسیحیان، پیروزى در نبرد عِقاب قطعـى بـود، چـون  خولیو والدون، صرفا

 .بعد از آن، قدرت موحدان دچار از ھم پاشیدگى شد

  نتیجه

ين سقوط موحـدان، از تقسـیماتى  در ا سپانیايى راجـع بـه  ضیح دادنِ تحقیقـات ا جـا بـراى تو
ھنـوز . شوند استفاده شده كه به عنوان تقسیمات جامع و غیر قابل تغییر، در نظر گرفته نمى

ِ ديگرى وجود دارند كه جانب زننـد؛ ماننـد آنتونیـو آرخونـا  دارانه قلم مـى ھم محققان اسپانیايى
ــدلس 1980كــه در ســال )  Antonio Arjona castro(كاســترو (میــالدى كتــاب مســلمانان ان

Andalucia musulmana (كرد نب. را منتشـر  پرسـتانه را  دارانـه و میھــن وى در آن، نظـرات جا
قرار ) دارانـه گـرايش جانـب(مطرح نموده است؛ از اين رو، بايد او را در شمار گـرايش نخسـت 

ست كاسترو ادعا كرده كه نبرد عِقاب، آغازى براى پايان دادن به دوره. داد بوده ا . ى موحـدان 
ِ خويش نگريسته است او ھم ِ میھن  .چنین به ابن ھود به عنوان مدافع

ِ اسپانیا، در كتاب روى ھم رفته تاريخ موحدان و شكست آنان توسط حكم ھـاى  رانانِ مسیحى
حدان در . ھاى فراوانى بـوده اسـت ھا دچار فراز و نشیب تاريخ اسپانیايى زمـان تحسـین از مو

سیله ى سـده نیمه كه بـه و بوده  بزرگ ى بیسـتم  سى  ى  مدافع آنـان، آمبروسـیو ھوي تـرين 
ــه اســت ــدا، صــورت گرفت ــن . میران ــه اي ــد آورد و موضــوع آن را ب ــاريخى پدي ــدار و ت ــرى پاي او اث

تاب. ى بربرى، اختصاص داد سلسله ھـاى عمومـى، كـه راجـع بـه تـاريخ اندلـس  قبل از آن، ك
ين آثـار . گنجاندند ى موحدان، در خود مى شد، فقط مطالب مختصرى را، درباره نوشته مى در ا

گرفتند كه بعد از چندى بـه  آنان به عنوان گروه بربرىِ متعصب و خشن، مورد مالحظه قرار مى
ِ مسیحى مغلوب مى اسـالم (شـناس  سپس ھويسى، عـرب. شدند آسانى توسط قواى برتر

ى موحدان، تصحیح نمود كه اين  ھاى متعددى از دوره نامه او وقايع. معروف سر رسید) شناس
ــاره ــا درب ــرد ت ــه وى كمــك ك ــدادى از فرضــیه تصــحیحات ب ــد؛  ى تع ــد نظــر كن ــه تجدي ھــاى اولی

ِ قبل از سقوط موحدان مربوط مى  فرضیه ِ سیاسى و نظامى ند، . شد ھايى كه به وقايع ھـر چ
ھاى مثبت بسیارى به  ى تحقیق راجع به موحدان، روش بعد از ھويسى به طور كلى در زمینه

قرار گرفتـه چشم مى . انـد خورد اما بايد گفت بـار ديگـر آنـان در جريـان فراموشـى و گمنـامى 
سپانیاى سـده ھـاى متعـددى را بـه  پردازنـد، تـك نگـارى ھـاى میانـه مـى  آنھايى كه به تاريخ ا

دھند و براى اينان ضرورى است كه در ابتداى ايـن  مدجنان يا مسلمانان مغلوب، اختصاص مى
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 .ھا در فصلى ھر چند مختصر راجع به موحدان بحث كنند تك نگارى
به مطالعـه ى عصـر موحــدان چــه داليلـى  اكنون اين سؤال مطرح است كه براى فقدان عالقه 

ید  وجود دارد؟ يكى از جواب پس از پیشـرفت دموكراسـى در اسـپانیا، تأك كه  ست  ھـا ايـن ا
اين گرايش به . ھاى محلى شده و تحقیقات بدان جھت سوق داده شده است زيادى بر تاريخ

كه  ھاى محلى نه فقط موجب شده محققان به چھره تاريخ ھاى محلى عالقه نشان دھند، بل
ً يھوديان و مدجنان نیز توجه كنند كن اسـت . باعث شده كه آنان به جوامع محلى، خصوصا مم

حدان نـیز متناسـب بـا آن الگـو ھسـتند  كه مو نان را در اسـپانیا (كسى اعتراض كند  يعـنى آ
براى درك ايـن مطلــب، ). ى محلى تلقى كرد و مورد بررسى قرار داد توان به عنوان جامعه مى

ترى  وجوى وسیع اند، ما نیاز به جست ى محلى قرار نداده كه چرا موحدان را در وضعیت جامعه
در موقعیت مطالعات اسالمى، در اسپانیاى معاصرنظرى بیفكنیم؛ آيـا الزم است كه ما . داريم

ّلـى راجـع بـه گذشـته بر تفسـیرات جـدلى و تخی ً محققـان اسـپانیايى  ئق  واقعا ى انـدلس، فا
نا، اند؟ بنا به عقیـده آمده  Luis(ى يكـى از اســالم شناسـانِ اسـپانیايى، بـه نـام لـوئیس مولی

Molina (میالدى مولینا، ھشدار داد كه ھنوز مورخانِ   1992در اواخر سال . جواب منفى است
به تـأثیرات تسـلط  لبرنوز و كاســترو، راجـع  ین سـانچس آ قديمى كـه ب اسپانیايى، در بحثى 

مولینا معتقد اسـت كـه ھـر . اند و گرفتار آن ھستند مسلمانانِ اسپانیا وجود داشته، فرو رفته
ّت جاودان و ابدى اسپانیايى گويند و  ھا سخن مى دو طرفِ اين بحث، يعنى آنھايى كه از ماھی

شته بافى مـى ھا خیال كسانى كه در مورد اندلسى به ر ند، بـه طــور يكسـان  ى مطالعـاتِ  كن
كند، ممكن است بـه  بینى مى وى با ابراز تأسف، پیش. اند اسالمى در اسپانیا آسیب رسانده

كه . اى كاھش يابد ھاى حاشیه زودى سطح اين مطالعات، تا حد فعالیت ھا چـیزى  آن گاه، تن
با  نامه سودمند خواھد بود اين است كه محققان، به وقايع ھاى محلى عالقه نشان دھند، تـا 

 .شناسايى اقسام كلمه، نام رودى كه از راه شھرشان جريان دارد را بدانند
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 .دانشگاه فردوسى مشھد -استاديار گروه تاريخ و تمدن ملل اسالمى .1
 :اى است از اين مقاله ترجمه
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ى نھايى دولت به سن پیرى رسیده و رو به انحطاط و اضمحالل نھاده و محكوم به يك مرگ تـدريجى يـا ناگھـانى اســت  در مرحله. 3
 ).171ى ابن خلدون، ص  مقدمه(
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