
  

  

  

 )1(بنى غانیه خاندانى حكومت گر در غرب اسالمى
 )2(دكتر شھال بختیارى

شرق انـدلس و ب كه در قـرن ششـم ھجـرى در منطقـه  نى غانیه خاندانى از بربرھا بودنـد 
ُسـوفى و . افريقیه به حكومت رسیدند یه م نخستین امیر از بنى غانیه محمد بن على بن غان

رابطـان روى كـار آمـد. بن اسحاق است& آخرين آنان عبدا ُ پـس از , اين خاندان كه با حمايت م
سقوط دولت مرابطى و در زمان حاكمیت موحدان از حامیان بزرگ تفكر مرابطان به شمار مى 

سپاھى كـه . تاخت و تازھاى بنى غانیه تا مدت ھا سبب سلب آرامش از موحدان شد. رفت
یه در نیمـه دوم , آنان از اعراب مھاجر و صحرا گرد فراھم آوردند سـبب آشـفتگى اوضـاع اِفريق
نان در . سده ششم و نیمه نخست سده ھفتم شد فصـیان بـه آ ضـربات مـداوم موحـدان و حَ

 .افريقیه سرانجام به حضور بنى غانیه در آن جا خاتمه داد
ديگر اين خاندان در میورقه حضور داشتند كه موحدان در سال ھاى آخر سده ششـم   شاخه

اين نواحى تا زمان تصرف به دست مسـیحیان در دسـت موحـدان , به حضور آنان خاتمه دادند
 .باقى ماند

لُس, موحدان, بنى غانیه: واژه ھاى كلیدى  .میورقه, ريقیه²اِف, اَندُ

 مقدمه

بـا وجـود . مطالعه درباره تاريخ كشورھا و سرزمین ھاى اسالمى چندان در ايران سابقه ندارد
غاز شـده اسـت , مطالعات و بررسى ھايى كه در سال ھاى اخیر در اين شـاخه مطالعـاتى آ

ــد ھنــوز در مراحــل  ــران باي ــت ھــاى اســالمى را در اي ــاريخ تحــوالت كشــورھا و دول بررســى ت
ھـر يـك , حیات و مرگ دولت ھا و حكومـت ھـاى اسـالمى, پیدايى. مقدماتى به حساب آورد

ھد  ويژگى ھايى به دنبال دارد كه شناخت آن ھا به درك بھتر تحوالت جھان اسالم كمــك خوا
 .كرد

در سده ششم ھجرى ھمزمان باتالش دولت ھاى كوچك مسیحى كه در اندلس براى بیرون 
دولـتى در جزايـر شـرق انـدلس و , راندن مسلمانان از اسپانیاى اسالمى فعالیت مـى كردنـد

سیحیان اروپـا را  شمال افريقا به وجود آمد كه مدت ھا حاكمیت ھاى بزرگ شمال افريقـا و م
تـالش بـراى حفـظ بقايـاى حاكمیــت مرابطـان و قیـام بـنى غانیــه علیـه . به خود سـرگرم كـرد

موحــدان از بــزرگ تــرين حركــت ھــا در انــدلس اســت كــه حــتى ســبب ورود موحــدان بــه ايــن 
اين امر در زمانى صورت گرفت كه نیروھاى مخالف مسلمانان عالوه بـر وحـدت . سرزمین شد

ندن مسـلمانان قـرار داشـتند وجـود ايـن دولـت و . با يكديگر در بھترين وضعیت بـراى بـیرون را
ظر از  ـ صــرف ن مقاومت آن در برابر مسیحیان را مى توان از آخرين تالش ھاى دنیـاى اسـالم 
دولت بنى نصر ـ در مقابله با حمالت صلیبى مسیحى دانست كه در روابط مسلمانان و اروپـا 

نى . بابى را به خود اختصاص داده است اين نوشته در صدد بررسى نقش سیاسـى دولـت ب
ھاى آن بـا . غانیه در حوادث دنیاى ھمزمان خود است ھم چنین كوشش مى شـود تـا ارتباط

 .نواحى ھمجوار به ويژه با دولت ھاى اسالمى بررسى شود
ابـن عـذارى , ابـن خلــدون, ابـن اثـیر,ابـن القطّـان , منابع كھن مانند آثـار عبدالواحـد مراكشـى

حوالت حركـت آنـان اغلـب بـه , مراكشى و ديگر نوشته ھا در بررسى مسائل بـنى غانیــه و ت
ً سیر تاريخى حوادث را نقل كرده اند اغلب كتاب , با اين حال. وقايع نگارى بسنده كرده و صرفا
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به تاخـت و …ھايى كه درباره تاريخ مغرب اعم از كھن و متا خر نوشته شـده انـد صـفحاتى را 
 ً صرفا كه  تازھاى بنى غانیه در شمال افريقا و سرگرم كردن دولت موحدى اختصاص داده اند 

به آثـار عبـدا…از میان تحقیقات متا. در حد اطالع رسانى جاى دارند توان  ـان & خر نیز مى  ّ عن
اشاره داشت كه ضمن تاريخ اندلس مسلمان و شمال افريقا مطالب مربوط بـه بـنى غانیـه را 

مه و معرفـى بسـیار كلـى ايـن . ذكركرده است اخبار دانشنامه جھان اسـالم نـیز در حـد ترج
 .دولت است

 تبار بنى غانیه

بنى غانیه را مى توان از سلسله دولت ھاى نیمه مستقل دانست كه بـه دسـت بربرھـا بـه 
زيريـان , اين دولت در رديف دولت ھايى چون حفصیان. سیس شده است…ھمراھى اعراب تا

دولـت , البته نبايد از نظر دور داشت.قرار مى گیرد كه بربرھا در آن دست قوىتر را داشتند ... و
شده انـد كـه دامنـه نفـوذ آنـان تــا  ھا تشـكیل  ھاى بزرگى نیز در شمال افريقا به دست بربر
ھاى  نت اسـالم از سـرزمین  اندلس و شـمال دريـاى مديترانـه رســیده بـود و تحـت لـواى ديا

دولت ھاى مرابطان و موحدان كه ھر كدام تبلیغات مذھبى ويژه اى . مسلمانان دفاع كرده اند
 .دراين دسته جاى مى گیرند, نیز داشته اند

بنى غانیه از قبیله مسوفه از بربرھاى صنھاجى شمال افريقا بودند كه در آغاز كار مرابطان به 
آنان به نام ) 4.(و در فتح اندلس به دست مرابطان در كنار آنان حضور داشتند) 3(آنان پیوستند

نده مـى شـدند)) غانیه(( نى از مرابطـان بودكـه يوسـف بـن ) 5.(جد مادرى خـود خوا غانیـه ز
ھاى صـنھاجى  تاشفین امیر مرابطى او را به ازدواج على مسوفى رھبر قبیله مسوفه از بربر

ين ازدواج . گويا على نیز در دربار يوسف منزلت و جايگاھى در خور يافته بود. در آورد ندان ا فرز
گويا غانیـه پـس از علــى مسـوفى بـه ازدواج ابـو . را بايد موئسسان دولت بنى غانیه دانست

ّل خـود بـزرگ كـرد& عبدا .(محمد بن الحاج حاكمِ قرطبه در آمد و او فرزندان غانیه را تحت تكف
یر …مات حكومتى تـاشايد اين امر در تربیت سیاسى فرزندان غانیه و رسیدن آنان به مقا) 6 ث

 .داشته باشد

 به قدرت رسیدن بنى غانیه 

پسـران , على بن يوسف بن تاشفین مرابطى دو برادر به نام ھاى محمد و يحیى, در آغاز كار
يحیى كه به ) 7.(به حكومت اندلس فرستاد, غانیه را كه تحت سرپرستى او رشد يافته بودند

مور )  8.(حاكم ناحیه استجه در افريقیه بود, شجاعت كم نظیرى معروف بود او در بسیارى از ا
) 9(او در آغاز كار به حكومت مرسیه و بلنسـیه. مھم و خطیر مورد اعتماد على بن يوسف بود

به مناطـق ) 10.(و شرق اندلس رسید بل پادشـاه آراگـون و حمـالت او  يحیى كوشـید در مقا
ین ) 11.(اما در داخل با قیام علیه مرابطان مواجه شد. مسلمان نشین بايستد يحیى ھـم چن

مھـم تـرين نـبرد او ) 12.(با پادشاھان مسیحى ھمجوار و امپراتورى روم نیز نبردھايى داشـت
سلونى((قمرى در مقابل  529درگیرى در سال  )) ابـن رذمــیر البرشـلونى((يـا )) ابن ردمیر بار

ِ افراغه از نواحى مارده را محاصره كرد محاصره افراغه طوالنى شد و اھالـى . بود كه وى شھر
اھالى شھر در نامه اى كـه بـه . با سخت شدن اوضاع از يحیى بن غانیه تقاضاى كمك كردند

بن ردمـیر را خواھنـد , يحیى نوشتند متذكر شدند كه اگر به آن ھا كمك نشود ناچار اطاعـت ا
بود سـپاه كـار آمـد .  يحیى درخواست آنـان را پـذيرفت, از اين رو. پذيرفت بـه ســببِ تـرس از ن

به اھالـى , مسلمان در اندلس سانى  یان يحـیى كوشـیدند تـا او را از كمـك ر برخى از اطراف
ين كـار تصـمیم قطعـى داشـت. افراغه باز دارند بـا سـپاھى , اما يحیى كه براى انجـام دادن ا

قمرى از قرطبه به غرناطه رفت و در آن  543او در ) 13.(افراغه را از محاصره فرنگیان نجات داد
 )14.(جا درگذشت

بود, برادر يحیى, محمد قه اى از نواحـى قرطبـه  طرف  520او در سـال . حـاكم منط قمـرى از 
یز , مرابطان به حكومت جزيره شرقى يعنى میورقه رسید كه پس از مدتى منورقه و يابسـه ن

یان مورخـان وجـود دارد كـه علـى بـن يوسـف بـن )15.(به آن افزوده شدند ظر در م البته اين ن
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يه) 16.(تاشفین او را به قصد تبعید به آن نواحى فرستاده باشد صحت ھـر دو نظر , در صورت 
رفتن محمد بن غانیه به میورقه و دو جزيره ديگر زمینه ساز تشكیل دولتى در آن جـا شـد كـه 

اما حكومت خود را بسیار دورتر از سرزمین مادرى و در آن سوى , حاكمان آن از نژاد بربر بودند
 .سیس كردند…تا, يعنى جزاير شرقى اندلس كه به جزاير بالیار معروف است, درياى مديترانه

 
تى )17.(محمد را نخستین امیر از اين خاندان نام برده اند او پس از تصـرف ايـن نواحـى حكوم

مك . مستقل تشكیل داد حكومت او ويژگى ھاى چندى داشت كه به استقالل بیش تر وى ك
یز ) 18.(او دعوت به نام عباسیان را آغاز كرد و آن را ادامه داد. مى كرد زمـان بـراى اقـدام او ن

بود و بیـم ســرايت آن بـه نواحـى ; مناسب بود زيرا دعوت موحدان آغاز شده و در حال تقويت 
سبب توجـه يوسـف بـن تاشـفین بـه  باالى درياى مديترانه به ويژه شھرھاى دانیه و میورقـه 

دعوت به نام خلفاى عباسى در مقابل موحدان سـبب وحـدت حكومـت محمـد بـا . محمد شد
در حقیقت او به ھنگام سقوط مرابطان و روى كار آمدن موحدان پايه ھاى قـدرت . مرابطان بود

 )19.(و استقالل خود را محكم كرد
. از نظر جغرافیايى نیز موقعیــت ويـژه اى داشــت, سیس كرد…حكومتى كه محمد بن غانیه تا

منورقه و يابسه ـ و با در نظر گـرفتن منـاطق اطـراف تحـت نفـوذ , عالوه بر سه جزيره ـ میورقه
مت را تعییـن كـرد نوب. ابن غانیه مى توان مرزھاى اين حكو سمت ج از سـمت )) بجايـه((از 

سرحدى . مرزھاى آن بودند)) برشلونه((شمال  ير  از مشرق و مغرب نیز منورقه و يابسه جزا
قمرى به دست مسلمانان فتح شد و حاكمان متعـددى تـا  290اين نواحى حدود سال . بودند

زمان محمد بن غانیه در آن حكومت كرده بودند تا سر انجام در دوران مرابطان حكومت به بنى 
خود , به سبب آب و ھواى مناسب منطقه)20.(غانیه رسید گور  يابسـه بـه تاكسـتان ھــاى ان

پیش از اين به موقعیت زمانى روى )21.(رودھاى چندى نیز در جزاير جارى بود. شھرت داشت
بايد ذكر شود كه قدرت يافتن موحـدان در مقابـل مرابطـان بـه . كارآمدن بنى غانیه اشاره شد

سـرانجام . قمرى بـود 541تا  534جنگ ھايى منجر شد كه اوج آن ھا نزديك به ھفت سال از 
پیروز )) عبدالموئمن((در اين نبردھا موحدان به رھبرى  جانشین محمد بن توئمرت بر مرابطان 

یت . شدند عقیده مذھبى مستقل موحدان كه در تضاد با مرابطان بود پس از گسـترش حاكم
به . سیاسى آنان در نواحى تحت حكومت شان گسترده شـد سـرزمین مرابطـان را موحـدان 

نیز در حیطـه , عالوه بر مناطق وسیع شمال افريقا. ارث بردند نواحى مسلمان نشین اندلس 
یه از نفـوذ , در اين گستره جغرافیايى. حكومت آنان قرار گرفت بنى غان مت  تنھـا منطقـه حكو

فادارى . بنى غانیه حكومت موحدان را نپذيرفتند)22.(موحدان بیرون ماند بازتاب ديگر اين امر و
بود كـه از نظـر  عاى موحـدان  براى عباسـیان در مقابـل خالفــت مــورد اد بنى غانیه به دعوت 

 .سیاسى مانع يكپارچگى مناطق تحت حكومت موحدان شد
 

حضور بنى غانیه را مى توان آخرين دفاع از قلمرو اندلسى مرابطان دانست كه , به اين ترتیب
كر مــالكى داشـتند)23.(توانستند مدت ھا در مقابل موحدان بايستند ) 24(,ظھـور آنـان كـه تف

بن . مى توانست در افريقیه خطرى براى موحدان باشد دولت موحدى در سال ھــاى پـس از ا
مل , به ويژه در دوران حكومت عبدالموئمن و پسرش يوسف, توئمرت بنى غانیــه را تح حضـور 

ضعیت دولـت موحــدى نشـان . كردند و در برابر آنان عكس العمل تندى نشان ندادند قراين و و
یت , مى دھد كه با وجود عدم اطاعت جزاير بالیار از اين دولت موحـدان توانـايى تحمیــل حاكم

گیر بـا مسـائل ديگــرى بـه ويـژه در . خود را بر بنى غانیه داشتند گويا دولت موحدى خود را در
سبى موكـول  نواحى شمال افريقا مى ديد و به اطاعت واداشتن بنى غانیه را بـه فرصـت منا

یه را سـدى میــان , تحلیل ابن الخطیب آن است كه موحدان. كرده بود دراين شـرايط بـنى غان
شود به دولـت موحـدى  ايـن ) 25.(خود و دشمنان مى ديدند كه مى توانسـت مـانع حمـالت 

ً تمام نواحى مرابطان به اطاعـت موحـدان در   541سیاستى است كه از سال  قمرى كه تقريبا
 .قمرى ادامه پیدا كرد 578آمد تا سال 

موحدان از اين پس بسیار كوشـیدند , از اين رو. سیاست فوق از سال مذكور به بعد تغییر كرد
به اطاعـت خـود در آورنـد یه را  عت ) 26(تا بنى غان عزام سـفیرانى از آنـان بیعـت و اطا و بـا ا

قمرى نزد اسـحاق بـن محمـد  541تى در سال …نخستین دسته از سفیران با ھیا. خواستند
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بنى غانیه دعوت موحـدان را نپذيرفتنـد و . بن غانیه اعزام شد كه او را به اطاعت دعوت كردند
ھا از درگـیرى , با اين حـال. ھم چنان تحت اطاعت عباسیان بغداد باقى ماندند سال  در ايـن 

براى . جدى با موحدان اجتناب مى كردند آنان براى تحقّق اين نیت خود ھداياى گران قیمـتى 
یا)27.(خلیفه موحدى فرستادند نه سـاز …خلیفه موحدى امیدوار بود كـه ھ ت اعزامــى او زمی
سى در . اطاعت بنى غانیه شود اين امر مى توانست به ادامه حاكمیـت معنـوى خالفــت عبا

منطقه خاتمــه دھـد و زمینــه يكپـارچگى سـرزمین ھـاى انـدلس و افريقیـه را تحـت حاكمیـت 
…امید موحدان به يا, اما ھنگامى كه بنى غانیه اين پیشنھاد را رد كردند. موحدان فراھم كند

 .س تبديل شد
مت رسـید& قمرى پسرش عبدا 567پس از مرگ محمد در  بت بـرادر )28(, بـه حكو امـا بـا رقا

 )29.(خود اسحاق رو به رو شد و به دست گروھى از سپاھیان و بزرگان او كشته شد
 

شدند قه وارد  ايـن امــر ســرزمین بنــى . در زمان اسحاق پسر محمد بقاياى مرابطـان بـه منور
يل تغییـر . غانیه را در مقابل موحدان به مركز بقاى تفكر مرابطى تبديل كرد شـايد يكــى از دال

بوده باشـد یت حكومـت . سیاست موحدان در برابر بنى غانیه اين امر  اسـحاق كوشـید موقع
سیحى . خود را تقويت كند ھاى م ند بـه سـواحل سـرزمین  او با ايجـاد ناوگـان دريـايى نیروم

 580يا  579سرانجام او در . ھمجوار حمله مى كرد و ھر سال دو بار به جنگ با روم مى رفت
مرگ اسحاق با . و پسرش محمد به جاى او نشست) 30(قمرى در نبرد با رومیان كشته شد

بود بدالموئمن نـیز درگذشـت و ; تحولى در دولت موحدى ھمـراه  زيـرا ھمزمــان يوسـف بـن ع
 .پسرش ابويوسف منصور به حكومت دولت موحدى رسید

 روابط بنى غانیه با موحدان 
امـا ايـن . پیش از اين اشاره شد مدت ھا موحدان حضور بنى غانیه را در جزاير بالیــار پذيرفتنــد

یدا كـرد بـاب , بـدين ترتیــب. امر با روى كار آمدن ابو يوسف المنصــور موحـدى شـكل ديگـرى پ
يارو نداشـت كه سـرانجامى جـز نـبردِ رو . جديدى در روابط موحدان با بنى غانیه گشوده شد 

موحدان مناطق تحت نفوذ بنى غانیه را بخشى از مغرب اسالمى بزرگ مى دانستند كه بايد 
بنى غانیه نیز حاضر نبودنـد اسـتقالل , در مقابل. چون ديگر نواحى اطاعت آنان را مى پذيرفت

 .به دست آمده را آسان از دست بدھند
قمرى موحدان از اسحاق خواستند از  578پى گیرى سیر حوداث نشان مى دھد كه در سال 

گان دولـت. به نام آنان خطبـه بخوانـد, آنان اطاعت كرده ما اسـحاق بـه خواسـت بزر پاسـخ , ا
به . خیر انداخت…موحدان را به تا مد درخواسـت موحـدان را پـذيرفت و  پس از او پسـرش مح

گردن نھـاد گر .اطاعت آنان  سر دي امـااين امـر سـبب شـد تـا بـرادرانش او را زنـدانى كننــد و پ
ازاين زمان على كار درگیرى جدى بـا موحـدان . اسحاق به نام على حكومت را به دست گیرد

بر تـیر((يعقوب المنصور موحدى نیرويى را به فرمانـدھى .  رابه دست گرفت بن ر ــ از )) علـى 
او نـیز از . فرماندھان نظامى خود ـ به جزيره میورقه فرستاد تا ابن غانیه را به اطاعت فراخواند

جود داشـت كـه . عازم میورقه شد)) سبته((شھر  گیرى و در اين زمان میان بزرگان جزيـره در
یه او را . آتش زدند, تعدادى از كشتى ھايى را كه او با خود از سبته آورده بود سپس بنى غان

على بن اسحاق بن غانیـه تصـمیم , به دنبال اين امر) 31.(به اسارت در آوردند, دستگیر كرده
 .به حمله به موحدان گرفت

یان …عامل ديگرى كه به جرا نگ م ت يافتن بنى غانیه در حمله به موحدان و زمینه سـازى ج
سف موحـدى. در افريقیه ريشه داشت, آن دو كمك كرد (در اين ھنگام با انتشار خبر مـرگ يو

گروھى از بزرگان شھر بجايه در مغرب براى رھايى از تسلط موحدان از على بن اسحاق ) 32
 )33.(كمك خواستند

 
ھاى مسـلمان فــراھم شـد لت  . به اين ترتیب زمینه براى جنگى در مغرب اسالمى میـان دو

نگ خلیفـه موحـدى  بنى غانیه در اين زمان خود را به قدر كافى قدرتمند مى ديدند كـه بـه ج
خلیفه موحدى كه تازه به جاى پدر نشسته بود در صدد بـود تـا اوضـاع مركـز , در مقابل. بروند

بزرگان بجايه به )34.(درخواست بزرگان بجايه نیز مزيد بر علت شد. حكومت خود را آرام تر كند
ھنگامى كه از ابن غانیه درخواست كمك نمودند به طور ناخواسته به او وعده يارى نیز دادنـد 
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لت كمـك خواسـتن …مسـا. كه سبب قوىتر شدن انگیزه على در حملـه بـه مغـرب شـد لـه ع
آيا اختالفات داخلى با موحدان سبب اين امر . بزرگان بجايه از على خود جاى بحث بسیار دارد

شد؟ كه سرگرم بودن به اخذ بیعت براى ابويوسف يعقوب بن يوسف نادرسـتى فـرض مـذكور 
آيا اختالف داخلى میان گروھى از بزرگان شھر باگروه ديگر انگیزه اين دعـوت . را ثابت مى كند

ّك بـود؟ يد در بحثـى .شد ؟و آيا درگذشت امیر موحدى شھر عامـل محـر ايـن پرسـش ھــا را با
حدان , با وجود تمامى اين احوال. جداگانه پاسخ داد با مو بال عـدم ســازش  بنى غانیه بـه دن

 .تشخیص دادند زمان براى حمله به قلمرو آنان بسیار مناسب به نظر مى رسد
قمـرى بـه شـھر بجايـه  580در سـال ) 35(على كه در منابع به نام میورقى خوانده مـى شـد

لى ابـو موسـى )36(حمله كرد و بدون كم ترين مشكلى آن جا را تصرف كرد  و حاكم را كـه ع
ايـن امـر را ) 37.(بن عبدالموئمن نام داشت دستگیر نمود و به نام بـنى عبــاس خطبـه خوانـد

مان در وقايـع  كه از ايـن ز قا دانسـت  شمال آفري مى توان بازگشت خانوادگى بنى غانیه بـه 
خلیفـه موحـدى . موحدان براى مقابله با بنى غانیه دست به كار شـدند. افريقیه حضور يافتند

كه پیش از رسیدن بنى غانیه به آن جا حضور سیاسى و معنوى خود را در بجايه در خطر مى 
ــراى بجايــه تعییــن كــرد, ديــد ابوالربیــع در محلــى بــه نــام . حــاكم جديــدى بــه نــام ابوالربیــع ب

ــامیلول(( ــا میورقــى رو بــه رو شــد)) ب ابوالربیــع پــس از كشــته شــدن فرمانــدھان بزرگــش . ب
به بعـد فتوحـاتى را در شـمال . شكست خورد و به الجزاير فرار كرد على میورقى از اين زمان 

ھدف خـود . آفريقا آغاز كرد كه منطقه تحت تسلط او را گسـترش مـى داد او الجزايـر را بـراى 
كرد و آن جـا را پايگـاه )) تلمسان((به , نامطمئن تشخیص داد و از آن جا پیشروى كرده حمله 

او به اين مناطق قناعت نكرد و بار ديگر الجزاير را تصـرف كـرد و آن را ,  با اين حال. خود قرار داد
بـدر بـن , رفت و پس از تصرف آن)) ملیانه((سپس از آن جا به . به برادر زاده خود طلحه سپرد

, در اين مرحله او توانسته بود به جز تونس بر مھديـه) 38.(عايشه را به واليت آن جا گماشت
 .قسنطینه و بیش تر نواحى افريقیه مسلط شود

 
بـا ) 39(قمرى پس از خارج كردن بیش تر نواحى افريقیه از دست موحدان  581على در سال 

فرستادن سفیرى به بغداد از خلیفه الناصر عباسى واگذارى حكومت و تجديد عھد با مرابطان 
) 41.(خلیفــه خواســت او را پــذيرفت و اجــازه جنــگ بــا موحــدان را داد) 40.(را درخواســت كــرد

, ريـاح, شكست سخت سپاھیان موحدى سبب شد تا مسوفه و اعراب بسیارى چون جشـم
به او بپیوندنـد نوز بـه ) 42. (اثبج و قبايل بنى سلیم بن منصور و بنى ھالل  يل كـه ھ ايـن قبا

به آن جـا مھـاجرت  مى زيسـتند در نیمــه اول سـده پنجـم ھجـرى از شـرق  شكل قبیله اى 
شان را در . كردند عاملى بـود كـه حضور نان  ماھیت زندگى قبیله اى و تحرك مداوم و آسان آ

ساخت مى  قبايـل مـذكور كـه بـا . كنار نیروھاى نظامى و حركت به ھمـراه آنـان امكـان پـذير 
نان  مان قدرتمنـدى بـنى غانیـه در كنـار آ گسترش شھرت عملیات میورقى به او پیوستند تا ز

كـم , بودند و پس از تضعیف قواى آنان و شكست ھاى پى در پى از موحدان و يـا امـیران آنـان
ين قبايـل در . كم از بنى غانیه جدا شدند كه در ادامه متن به آن اشـاره خواھـد شـد حضـور ا

 .كنار على به تقويت قواى او و تسلط بیش تر بر افريقیه كمك كرد
یه كمـك كـرد غز از , عامل ديگرى كه به رونق گرفتن كار على بن غانیه در افريق آمـدن تركـان 

بود) 43(مصر به رھبرى قراقوش ارمنى صـالح ) 44.(غالم ايوبیان و ھمكارى آنان با ابن غانیـه 
ھا را بـه  كت آن  نه حر الدين ايوبى تركان غز را به منطقه مغرب فرستاده بود كه قراقوش دام

ايوبیان امیدوار بودند به كمك اين نیروھا تسـلط خـود را بـر مغـرب نیــز . ديگر مناطق نیز كشاند
یت . گسترش دھند ھدف ب اين زمان با توسعه حمالت صلیبیان به دنیاى اسالم در شرق بـه 

بود ھم عصـر شـده  یان . المقدس و در غرب به ھدف اندلس اســالمى  مطالعـه در تـاريخ ايوب
خود در مقابـل  قواى  صدد يـافتن راه ھــايى بـراى تقويـت  نشان مى دھد كه صالح الـدين در 

سھولت تـا. تھاجمات صلیبیان بود …اين ھدف با گسترش مناطق تحت نفوذ يـا حاكمیـت بـه 
مھم ترين مخالفى كه بر سر راه ھم پیمانى بنى غانیه و ايوبیان مى توانست . مین مى شد

وجود دولت موحدى بود كه حضور موحدان و ايوبیان به ويژه اعتقاد آنـان بـه , قرار داشته باشد
ندن . تبعیت از عباسیان را به ضرر خود مى ديــد مى توانسـت بازگردا یان  ھداف ايوب يكـى از ا

غرب شـمال  شرق و  يكپارچگى میان عرب و اسالم از راه ھم پیمانى با بنى غانیه باشد كه 
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بر . افريقا را با ھم پیوند مى داد اگر اين اتحاد صورت واقعى پیدا مى كرد نیروى واحـدى در برا
 .صلیبیان ايجاد مى شد

 
سائل ديگـرى بـود كـه كسـب برتـرى , با اين حال اھداف بنى غانیــه از قیــام علیـه موحـدان م

ــه اھــداف  ــل موحــدان از جمل ــه حاكمیــت مســتقل و مســتمر در مقاب سیاســى و رســیدن ب
با بـنى غانیـه تفـاوت . اساسى آن به حساب مىآمــد یان در اتحـاد  ايـن اھـداف بـا منظـور ايوب

تركان به رھبرى قراقوش بـا ابـن غانیـه متحـد , با وجود تفاوت در ھدف دو نیروى فوق. داشت
 )45.(نامیدند)) امیر المسلمین((شدند و نیروھاى واحد او را 

و بـا كمـك آنـان وى , اعراب و بربرھا زير لواى ابن غانیه,  بقاياى مرابطان, با گرد آمدن تركان غز
شدن ) 46.(نواحى مختلف افريقیه به جز تونس و مھديه را از دست موحدان خارج كـرد جمـع 

ھاى مـدافع شـھرھاى  نیروھاى ترك و عرب و بربر تحت فرمان بنى غانیه بر ضعف شـديد نیرو
شـیوه . افريقیه و نبودن نیروى كار آمد نزد موحدان براى دفاع از مناطق فوق الذكر داللـت دارد
یه برگزيدنـد حملـه , اى كه نیروھاى ائتالفى بنى غانیه براى حملـه بـه نواحـى مختلـف افريق

مدت انـدك و بـدون , ناگھانى سرعت و وقت شناسى بود كه پیروزى و تصرف آن مناطق را در 
 . سختى زياد امكان پذير مى ساخت

قا , با اين حال عرب سـبب آشـفتگى امـور شـمال افري ّضات قبايـل  حضور على بن غانیه و تعر
نیروھايى كه تحت امر او گرد آمده بودند در غارت مناطق و تعرض به آن ھـا اندكـى ) 47.(شد

خت, از اين رو. ترديد به خود راه نمى دادند صل . اوضاع شمال آفريقـا بـه ھـم ري آبـادانى و حا
حى را بسـیار , ويرانى, خیزى جاى خود را به خرابى یم آن نوا قتل و كشتار داده و مردمان مق

یت را . آزرده خاطر ساخته بود از سوى ديگر على بن غانیه تصرف مناطق گسـترده و پـر جمع
شده . در حد قدرت و طاقت خود نمى ديد او حتى در حفظ مناطق تصرفى خود نیز دچار شك 

مان آن , از اين رو. بود با وجود فتح نواحى وسیعى از شمال آفريقا به بجايه بازگشت و بـا مرد
صارى محكـم در آن جـا . ناحیه تجديد بیعـت كـرد فت و بـا سـاختن ح به قسـنطینه ر سـپس 

 ) 48.(مستقر شد
 

ستور يعقـوب المنصـور در مقابـل ھـم  با گسترش اخبار فعالیت ھاى ابن غانیـه موحـدان بـه د
ترين مــردان خـود را . پیمانى تركان و بنى غانیه سپاھى تشكیل دادند خلیفه موحدى شجاع 

بنى غانیـه  له بـا  با اين سپاه ھمراه كرد و به آنان فرصت داد تا ابزار جنگى الزم را بـراى مقاب
او ھم چنین اموال بسیارى به سپاه بخشید و فرماندھى سپاه را بـه ابـو محمـد . فراھم كنند

بنى غانیـه و …اصلى ترين ما. ابن ابواسحاق بن جامع واگذار كرد موريت اين سپاه مقابلـه بـا 
سان حركـت . سركوب كردن على میورقى بود جا بـه تلم فاس و از آن  سپاه از راه سبته بـه 

سپاه پس ازتلمسان به الجزاير و . والى تلمسان در آن ھنگام ابوالحسن بن ابوحفص بود. كرد
با فتح ملیانه حاكم شھر به نام بدربن عايشه كـه . از آن جا به ملیانه رفت و آن جا را فتح كرد

يه عقـب  تا بجا یه  یه بـه ناح على بن غانیه او را بر آن جا گماشته بود فرار كرد وبه تدريج ناح
ند. نشست جا نیـز ) 49.(بدين ترتیب موحدان پس ازيك سال بجايـه را بـازپس گرفت حـاكم آن 

 .موحدان شھر قسنطینه را نیز محاصره كردند. گريخت و به على بن غانیه پیوست
على بـا سـقوط بجايـه بـه طـرف . از دست دادن اين مناطق براى بنى غانیه بسیار دشوار بود

مه دھـد سـقوط . شرق و به صحرا گريخت تا حمالت خود را اين بار از صحرا علیه موحـدان ادا
نب  583در سـال . قسنطینه اوضاع را بر على بسیار دشوارتر كـرد قمـرى سـپاه بزرگـى از جا

بوحفص واگـذار . موحدان به قصد شھر تونس اعزام شدند رھبرى اين سپاه به ابويوسف بـن ا
مره ((در نبرد سختى كه در دشت . شد ُ یه , بین دو گروه به وجود آمد)) ع موحدان از بنى غان

ھاى , در نتیجـه. و فرماندھان بزرگ و رھبران سپاه كشته شدند) 50(شكست خوردند گـروه 
اوضاع در جزاير , دراين شرايط) 51.(اعراب از سپاه موحدى جدا شده و به بنى غانیه پیوستند

مى , بالیار نیز تغییر كرده بود و ھم زمان با شكست نیروھاى ابن غانیه در مقابل موحـدان قیا
توضیح گسترده تر اين مطلب در جاى خود . رخ داد كه در آن به نام موحدان خطبه خوانده شد

 .خواھد آمد
قمـرى میــان نیروھــاى  584نزديـك قـابس در )) دقیـوس  حامـه((يـا )) الحامه ((نبرد بعدى در 
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جبران كردنـد و در دره كوچكـى . موحدان و بنى غانیه اتفاق افتاد لى را ست قب موحـدان شك
ست ) 52)) (راس تـاجرا((معروف بـه  قوش از موحـدان شك یه و قرا حد بـنى غان نیروھـاى مت

اما . رفت)) قطصه((منصور موحدى توانست شھر قابس رافتح كند و از آن جا به ) 53.(خوردند
شدند حدان خـارج  صور پـس از .  مردمان آن ديار جانب بنى غانیه را گرفتند و از اطاعـت مو من

شتار كـرد به زور وارد شـھر شـد و اھـالى را ك در نـبرد الحامـه علـى ) 54. (محاصره طوالنى 
موحـدان نـیز نواحـى تصــرف . زخمى شد و در حال فرار به صـحرا در خیمـه پیرزنـى درگذشـت

 .شده را باز پس گرفتند
, چھار برادرش كه از زمان خروج از میورقه او راھمراھى كرده بودند, پس از كشته شدن على

لى برگزيدنـد آنـان در يحـیى نشـانه اى از شـجاعت و شـھامت . به اتفاق يحیى را به جاى ع
شمال افريقـا & عبدا, از اين میان, ديده بودند به میورقـه بازگشـت و بقیـه در  نان  برادر ديگر آ

تا منصــور . ماندند با موحـدان بـه صـحرا رفتنـد و در آن جـا ماندنـد  آنان در ادامه نبردھاى خود 
شاخه در شـمال ) 55.(موحدى به مراكش بازگشت از اين زمان مى توان بنى غانیه را بـه دو 
 .افريقا و اندلس تقسیم كرد

ترك  مراكش را  منصور خلیفه موحدى پس از بازگشت به مراكش به اين نتیجه رسید كه اگـر 
با كمـك . كند و به تونس بازگردد از جانب بنى غانیـه امنیـت نخواھـد داشـت نیز  بـنى غانیـه 

اين روش در دوران پس از مرگ على . نیروھاى ائتالفى خود جنگ علیه موحدان را ادامه دادند
 .بن غانیه به رھبرى برادرش يحیى ھم چنان ادامه يافت

 بنى غانیه در افريقیه و ادامه روابط با موحدان 

يحیى بن اسحاق در افريقیه پس از تسلط بر نواحى بسیارى اقدامات برادر و ھـم پیمـانى بـا 
پى گرفـت ھم چنــان  سر رشـته امــور از دسـت ) 56.(قراقوش را  وضـعیت افريقیـه آشـفته و 

غه بسـیار . موحدان خارج شد سبب دغد بل موحـدان  مقاومـت يحـیى تـا زمــان مـرگ در مقا
صرف نـیرو ھا رو در روى موحـدان ايسـتاد و . ھزينـه و وقـت بسـیار شـد, موحدان و  او سـال 

در بسـیارى از اوقـات منـاطق میـان ايـن دو جبھــه . منطقه به منطقه مورد تعقیب قـرار گرفـت
با اين حال قدرت يحیى زمانى فروكش كـرده و زمـانى بـر افروختـه . دست به دست مى شد

نه ) 57. (مى شد قدامات او بـه فت كه در برخـى از منـابع از ا اين وضعیت سبب شـده اسـت 
 )58.(تعبیر شود

ستن . اندكى بعد روابط او با قراقوش نیز به ھم خورد سیر حوادث ثابت كرد كه قراقوش در پیو
لـه و نـاراحتى كـه از رفتـار …او با درك اين مسا. به موحدان و پذيرفتن اطاعت آنان آزادى ندارد

بالد , بنى غانیه و به ويژه يحیى پیدا كرده بود از آنان جدا شد و با تصرف مناطقى چون قابس
ھم از . جريد و ديگر نواحى رو در روى بنى غانیه ايستاد بود تـا ھـم از موحـدان و  وى درصدد 

مان بـراى ايـن ھــدف از . بنى غانیه جدا شده و كسب استقالل كند او با درك مناسب بودن ز
بنى غانیه جدا شد و به مغرب رفت و طى چندين درگیرى كوشید تا سلطه خـود را بـر آن جـا 

يحیى براى جنگ با قراقوش و بـاز پـس . اين مناطق جزو متصرفات بنى غانیه بود. تحمیل كند
به ايـن سـبب , قراقوش از رو به رو شدن با او طفره مى رفت. گرفتن متصرفات خود اقدام كرد

سر انجام يحیى طرابلس را تصرف كرد و عموزاده خود تاشفین الغانى را . به طرابلس گريخت
قمرى بـه اطاعـت  586به دنبال اين مسائل قراقوش در سال ) 59.(به حكومت آن جا گماشت

اقدامات قراقوش در جدا شدن از بنى غانیه و تصرف مناطق آن ھا سبب ) 60.(موحدان در آمد
ست طـرابلس و قـابس را از نايـب قراقــوش , با وجود اين. تضعیف قواى يحیى شد يحـیى توان

 .و مھديه را محاصره كند) 61(پس بگیرد
كه در سـال  گامى خـود را نشـان داد   591شورش بنى غانیه و ضربه آن بر دولت موحدى ھن

پايى و دفـاع از سـرزمین  سیحیان ارو نگ بـا م قمرى پس از خروج منصور موحدى بـه قصـد ج
میدان را از رقیب خالى ديد , يحیى بن غانیه با استفاده از فرصت, اندلس در برابر حمالت آنان

اين امرسبب شد تـا حاكـم . و در غیاب ارتش موحدى دست به كار تصرف مناطق افريقیه شد
 .با عجله به افريقیه باز گردد, موحدى با مسیحیان صلح پنج ساله اى منعقد كرده
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نگ ھـاى . قمرى آغاز شد 591به اين ترتیب درگیرى جدى يحیى با موحدان از سال  ھـدف ج
سلطه جويـى به , او عالوه بر  عوت موحـدان و پايـان دادن  قدرت و د ويـران كـردن پايـه ھـاى 

بود مھديـه و , قـابس, طرابلس, يحـیى بـا كمـك اعـراب سـلیم) 62.(حكومت آنان در افريقیــه 
قمرى ابويوسف موحدى بـراى  593در سال ) 63.(شھرھاى ديگر تا قیروان را به تصرف در آورد

یه ) 64.(مقابله با او با فرنگیان صلح كرد و به مراكش بازگشت گفته شده اسـت اگـر ابـن غان
عدادى از شـھرھاى فرنـگ را گشـوده بـود, نبود لى كـه ) 65.(يعقوب موحدى ت مھـم تـرين دلی

سبب بازگشت منصـور موحـدى بـه افريقیـه شـد احسـاس نـاامنى از پشـت سـر و امكـان از 
حفظ شمال آفريقا براى او بیش از درگیرى با مسیحیان اروپـا . دست دادن سرزمین اصلى بود

شد ــ مــانع حركـت و . در اندلس اھمیت داشت مى  گر رعايـت  پیمان صلح او بـا فرنگیـان ـــ ا
با . اقدامى از جانب آنان علیه وى بود اين امر فرصت مناسب را بـراى يكسـره كـردن وضـعیت 

از اين رو او در صلحى شتاب زده با اروپايیان براى حفظ سـرزمین اصـلى . ابن غانیه به وى داد
 .خود در مقابل بنى غانیه به شمال آفريقا بازگشت

 
ست گرفــت, پس از درگذشت منصور موحدى . پسرش محمد ناصر به جاى او حكومت را در د

ضعیف  یه فـوق در  در اين زمان بنى غانیه تونس را در دست داشتند اما حكومت آنـان بـر ناح
چندى نگذشت كه آنان قدرت خـود را در تـونس از دسـت دادنـد و از آن . ترين وضعیت خود بود

 )66.(پس يحیى نتوانست به راحتى به جنوب تونس و طرابلس دست اندازى كند
يد حاكـم  شد و بـا فتـح باجـه ابوز اندكى بعد بار ديگر يحیى دست به كار فتح نواحى افريقیه 

خوارج نفوسـه را در ) 67(قمرى وادار به تسلیم كرد 600حفصى تونس را در سال  شورش  و 
خلیفــه موحــدى كــه اخبــار , قمــرى كــه وى در تــونس بــود 601در ســال ) 68. (ھــم شكســت

سپاھى متشـكل از چھـار ھــزار …در را) 69(,اقدامات میورقى در افريقیه به او مى رسـید س 
گان شـھر سـبته نـیز اسـتفاده . نفر به جنگ به سوى تونس حركت كرد او در اين اقـدام از ناو

والیان مناطق مسیر او به امید . يحیى در مقابل او نتوانست ھم پیمان مناسبى پیدا كند. كرد
بود ست خـورده  ھا شك حدان , بازگرداندن قانون و امنیت كه ابـن غانیـه در كسـب آن  بـه مو

سپاھى جـدى بـراى ايسـتادگى در مقابـل سـپاه موحـدى در . پیوستند عالوه بر ايـن يحـیى 
قدامى مناسـب . اختیار نداشت يت ناوگـان دريـايى نتوانسـت ا شتن حما از اين رو با وجود دا

ست. انجام دھد و عقب نشینى كرد يحـیى در ايـن . او در مقابل موحدان به جريـد عقـب نش
يت اسـتحكامات آن كوشـید و  خود را در مھديـه متمركـز كـرد و در تقو زمان عمده ترين توجـه 
محافظــان جنگجــوى زيــادى بــر آن گماشــت و دالورتــرين مــردان ســپاه خــود را در آنجــا باقــى 

تـونس بـا , بـا ايـن حـال. گذاشت و به امید ايجاد يك مقاومت قبیله اى در جريد به آن جا رفت
رسیدن سپاه و ناوگان موحدان بدون مقاومت تسلیم شد و ناصر موحدى بالفاصله در تعقیـب 

ھم زمان در طرابلس نیز شورشى علیه يحیى به وجود آمـد كـه . يحیى جانب جنوب را گرفت
 .يحیى ناچار به شھر حمله كرد و پس از غارت آن جا به كوھستان گريخت

سرانجام او را در نـبرد  در ) 70(در تـونس )) تـاجرا((ناصر موحدى ھم چنان در تعقیب او بـود و 
قمرى به سـختى شكسـت داد و مھديـه را پـس از محاصـره زمیــنى و دريـايى بـه  602سال 

یه را ) 71. (منجنیق بست و آن جا را از بنى غانیه پس گرفت له بـنى غان بـا فتـح مھديـه دنبا
فاصله زمانى میان شكست تاجرا و باز پس گرفتن مھديه ) 72.(صل كرد…قطع و آنان را مستا

بن ابـى حفـص را , موحدان پس از باز پس گرفتن تونس) 73. (روز بود 74 ابومحمد عبدالواحد 
شت نفـوذ موحـدان بـر ) 74. (به حكومت آن جـا گماشـتند یه بـه بازگ ايـن شكسـت بـنى غان

سخت گـیرى ) 75.(افريقیه كمك كرد ناصر موحدى در محاصره مھديه به قدرى شدت عمـل و 
ناصـر پـس از سـر و . نشان داد كه اھالى خود اعالم كردند كه به دعوت موحدان مى پیوندنـد

, سامان دادن به امور آن جا و تعیین محمد حفصى از اصحاب ابن توئمرت به حكومـت افريقیـه
 .به تونس بازگشت

از عبدالواحد حفصى شكست )) شلف((قمرى در وادى  604در ادامه درگیرىھا يحیى در سال 
بــه تــدريج قبايـل عـرب از او جــدا شـدند و بـه امــیر حفصـى , از ايــن پـس) 76.(سـختى خـورد

يحــیى بــن غانیــه آخريــن , پــس از اســتوار شــدن حكومــت حفصــى در افريقیــه) 77(پیوســتند
نب شـمال . درگیرىھا را با اين دولت داشت به جا در اين سال ھا چندين بار يحیى از صحرا رو 
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صحرا گريخـت, آورد و با حفصیان درگیر شد پـس از شكسـت . اما ھر بار پس از شكسـت بـه 
امــا پســر , بــا قراقـوش درگــیر شــد و او را كشــت)) ودان((قمــرى از موحــدان او در   609ســال 

 .قراقوش به موحدان پناھنده شد
مى , قمرى كه ابن ابى حفص مرد 618يحیى تا سال  فرادى را بـه تخريـب  مع تـونس ا بـه ط

تونس در مقابلـه بـا ) 78.(فرستاد وقايع نشان داد كه تعیین محمد بن ابى حفص به حكومــت 
البته نبايد از اين امر غافل بود كه خاندان حفصى حكومـت . ثیر بسیارى داشت…بنى غانیه تا

مانى حفـظ كـرد یت عث مان حاكم قمـرى   605در سـال . نیمه مسـتقل خـود را در تـونس تـا ز
امیر خاندان موئمنى جانشین محمدبن حفص مبارزه با بنى غانیه را به عھده گرفت … ابوالعال

كه نیروھاى يحیى فرار كردند و او شكست سـختى )) مجدول((قمرى در نبرد  621و در سال 
قمرى در حركت به سوى شمال كه تا سجلماسه پیش آمـد و  624خورد و پس از آن تا سال 

جا عقـب رانـد ست بـه , بجايه را تصرف كرد امـیر موحـدى او را از آن  او در افريقیـه و مغـرب د
ّضاتى زد و باقى عمر را به غارت و تاراج مرزھاى مركز مغرب گذراند قمرى او  631در سال . تعر

میر حفصـى بـا دخـتران او بـه ) 79.(نزديك ملیانه درگذشـت)) شلف((در  شده اسـت ا گفتـه 
نات((نیكويى رفتار كرد و آنان را در  نى , بـا كشـته شـدن او) 80.(جـاى داد)) قصر الب حضـور ب

ّت يافت  )81.(غانیه در افريقیه به پايان رسید و حكومت بنى حفص قو

 بنى غانیه در میورقه 

قمـرى در افريقیـه  582پیش از اين اشاره شد بـه ھنگـام حضـور علــى بـن اسـحاق در سـال 
عامل اين شورش ابوالحسن على بن . شورشى علیه بنى غانیه در میورقه سازماندھى شد

موريت شكست …اما او در ما.  ربرتیر بود كه موحدان او را به سفارت به میورقه فرستاده بودند
كرد , او پس از فرار از محبس. بنى غانیه زندانى اش كردند, خورده شورشى را سـازماندھى 

كرد) 82(و با كمك مسیحیان جزاير  گر.  گروھى را كُشت و اموال آن ھا را غـارت  , از سـوى دي
ناگھان ناوگان دريايى میورقه را در آب ھاى بجايه تصرف كردنـد , موحدان با خالى ديدن میورقه

برادر بـا  و محمد بن اسحاق را دوباره به حكومت بازگردانیدند كه محمد بر خـالف روش پـدر و 
بر محمـد . و به نام حاكم موحدى خطبه خواند) 83(موحدان بیعت كرد ندكى بعـد مــردم  امـا ا

علـى بـن اسـحاق بـا شـنیدن اخبـار . شورش كردند و برادرش تاشفین را به امارت برداشـتند
كرد و وى را تبعیــد كـرد& میورقه برادر ديگر عبـدا به . را فرسـتاد و او بـر محمـد غلبـه  محمـد 

بـا ) 84.(موحدان پیوست و آنان شھر دانیه را به او دادند و در نھايت نیكى با او برخـورد كردنــد
بود ناموفق  سال , وجود آن كه كوشش ھاى بعدى موحدان براى تصرف میورقه  نان در   583آ

 .قمرى يابسه و منورقه را تصرف كردند
شیوه پـدر و جنـگ بـا دشـمنان و ترسـاندن آنـان & عبدا به  در میورقــه بـه مرتـب كـردن امـور 

قمرى خلیفه موحدى نیرو و ناوگان جنگى به نـبرد او فرسـتاد كـه  597در سال ) 85. (پرداخت
شدند پس ,  آنان به زور وارد شھر  قه را از موحـدان  فع كـرد و سـال بعـد منور نان را د امـا او آ

كرد &  قمرى عبدا 599در سال . گرفت در میورقه با ناوگان جنگى خود به قصد يابسـه حركـت 
انـدكى بعـد در ھمــان سـال موحـدان . اما نتوانست آن جا را تصرف كند و به میورقه بازگشـت

شھر را به سختى محاصره كردند و ابوالحسن على حمله سختى به اتباع ابـن غانیـه كـرد و 
بود ین شـده  نب بـنى غانیــه تعی ) 86.(دسـتگیر كـرد, عامل آن جا را به نام ابن نجاح كه از جا

شدند و عبـدا, بدين ترتیب سحاق را كشـتند و امـوال او را & موحدان به زور وارد میورقه  بـن ا
)88.(اھالى شھر نیز با موحدان بیعت كردند) 87. (غارت كردند و خاندانش را به اسارت بردند

میورقـه در دسـت , از اين زمان كه حاكمیت بنى غانیه بر جزاير شرقى اندلس به پايان رسـید
 )89.(قمرى كه مسیحیان آن جا را تصرف كردند 627موحدان و فرماندھان آنان بود تا در سال 

بود , زندگى ده ساله اى كه يحیى بن غانیه به شیوه راھزنان در شمال افريقا در پیش گرفته 
نى & سركوبى عبدا. پايانى بى صدا و در سكوت داشت سى خانـدان ب در میورقــه عمـر سیا

درگیرىھـاى , اما واقعیت ناخوشايندى كه در دنیاى اسالم خود را نشـان داد. غانیه را پايان داد
داخلى مسلمانان و نبرد با يكديگر درست به ھنگامى بود كه مسیحیان اروپا در اندلس بـراى 

 .بیرون راندن مسلمانان راه وحدت با يكديگر را پیش گرفته بودند
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 :پى نوشت ھا

 ).س(عضو ھیئت علمى دانشگاه الزھرا. 1
لب , نام ھاى جغرافیايى كه در اين نوشته آمده است. 2 مربوط به نواحى مختلف شمال افريقا و اندلس اسالمى مى باشند كـه اغ

ارجـاع عالقـه , براى احتراز از گسیختگى مطلب به دلیل آوردن توضیحات جغرافیـايى منـاطق فـوق. براى ما ايرانیان نا آشنا ھستند
 .مندان را به قديم ترين و بھترين منبع يعنى معجم البلدان ياقوت حموى الزم مى دانم

 .252ص, 6ج,به كوشش خلیل سحاده و سھیل زكّار, تاريخ ابن خلدون, عبدالرحمان ابن خلدون. 3
 .188ص,الفاس  االنیس المطرب بروض القرطاس فى اخبار ملوك المغرب و تاريخ مدينه, على ابن ابى زرع فاسى. 4
سمى در .267ص, المعجب فى تلخیص اخبار المغرب,عبدالواحد مراكشى. 5 نامیده شدن بنى غانیه به نام مادرى را مى تـوان بـا ر

مطابق اين رسم اگر طايفـه . میان عرب مرتبط دانست كه ممكن است به علت ارتباط بربرھا با اعراب در میان آنان نفوذ يافته باشد
شد و از , مادرى فرد از جايگاه واالترى نسبت به خاندان و طايفه پدرى او قرار داشته باشد وى به نام مادر و طايفه او خوانـده مـى 

ضوع را . طريق او به طايفه مرتبط مى گرديد سترده تـر ايـن مو ست)) گوتـو((بحـث گ تر .در مقالـه خــود آورده ا طالع بیـش  بـراى ا
ص, 1380تابسـتان , 6شـماره , فصلنامه تاريخ اسالم, ))نمودى از زندگى جامعه مسلمانان در آغاز سده ھفتم میالدى((, گوتو:ك.ر

مادرى در صــورت برتــرى . 162تا  142 عراب و رسـم انتخـاب نـام  البته شايان ذكر است كه بررسى صحت فرھنگ پذيرى بربرھا از ا
 .طايفه او نیاز به تحقیقى جداگانه دارد

 .245ص, به كوشش محمود على مكى, نظم الجمان من اخبارالزمان, ابن القطان. 6
 .267ص,ھمان, عبدالواحد مراكشى 253;ص, 6ج, ھمان, ابن خلدون. 7
 .344ص, 4ج, ھمان , ابن خلدون. 8
 .33ص,11ج, الكامل فى التاريخ, عزالدين ابن اثیر. 9

 .344ص, 4ج, النصريه  الدوله, لسان الدين على ابن خطیب. 10
 .300ص,به كوشش شوقى ضیف,المغرب  المغرب فى رحله, ابن سعید اندلسى. 11
 .96و  93ص, 4ج,به كوشش احسان عباس,البیان المغرب فى اخبار االندلس و المغرب, ابن عذارى المراكشى. 12
قمرى در زمان حكومت على بــن يوسـف بـن تاشـفین مســیحیان  543شايان ذكر است كه در سال , 220ص,ھمان, ابن القطان. 13

 .ذيل افراغه,227ص,1ج,معجم البلدان,ياقوت حموى. از دست مسلمانان خارج كنند, توانستند افراغه را كه زيتون بسیار دارد
 .347ص, 4ج, ھمان, ابن خطیب. 14
 .253ص, 6ج, ھمان, ابن خلدون. 15
 .242ص, 6ج, ھمان, ابن خلدون343;ص, ھمان, عبدالواحد المراكشى. 16
ص, به كوشش لوى پروونســال, االندلس منتخب من كتاب الروض المعطار فى االقطار  جزيره  صفه, بن محمد الحمیرى& عبدا. 17

188. 
 .268ص, ھمان, عبدالواحد مراكشى. 18
 .113ص, 4ج, االسالم فى االندلس  دوله,عنان& عبدا. 19
 .188ص,ھمان, بن محمد الحمیرى& عبدا. 20
 .198ص, ھمان. 21
 .270ص,ھمان, عبدالواحد المراكشى. 22
 . 347ص, 4ج, ھمان, ابن خطیب.23

24. Abdallah Laroui,The History of the Maghrib, Translated from the french by Manhiem Heversey,P,190 .  

 .346ص, 4ج, ھمان, ابن خطیب. 24
 .269ص, ھمان, عبدالواحد المراكشى. 25
ّان& عبد ا. 26  .147ص, ھمان, عن
 .213ص, 4ج, ھمان, ابن خلدون. 27
, ھمان.(در زمان پدرش اشاره شده است& البته در برخى از روايات به كشته شدن عبدا, 268ص, ھمان, عبدالواحد المراكشى. 28
 ).349ص
 .270ص, ھمان, عبدالواحد المراكشى. 29
 .146ص, 3ج, ھمان, ابن عذارى مراكشى. 30
 .159ص,ھمان, حمیرى. 31
 .270ص, ھمان, ابن عذارى مراكشى. 32
 .345ص, ھمان, عبدالواحد المراكشى. 33
 .171ص,2ج, ھمان, ابن سعید اندلسى. 34
 .219ص,ھمان, ابن ابى زرع فاسى. 35
 .521ص, 11ج, ھمان, ابن اثیر. 36
 .520ص, 11ج, ھمان, ابن اثیر141;ص, 2ج, ھمان, ابن عذارى مراكشى. 37
فـى معالـم   مـآثر االنافـه, قلقشـندى384;ص, به كوشش حسـن حسـنى عبـدالوھاب,التجانى  رحله,بن محمد التجانى& عبدا. 38

 .72ص, 2ج,به كوشش عبدالستار احمد خراج, الخالفه 
 .521ص, 11ج, ھمان, ابن اثیر. 39
 .28ص, 6ج, ھمان, ابن خلدون. 40
 .28ـ  30ص, 6ج, ھمان, ابن خلدون. 41
ست اسـدالدين …ذھبى قراقوش را به نام امیر بھا 302;ص, 7و ج 29ص, 6ج, ھمان, ابن خلدون. 42 سدى خــادم سـفید پو الـدين ا

بى قلعـه عكـار را بــه او واگـذار كـرد تحقیـق عمـر , تـاريخ اسـالم,ذھـبى. شیركوه معرفى كرده است كه در آغاز كار صالح الدين ايو
 .312ص, 42ج, عبدالسالم تدمرى

 .103ص, ھمان, تجانى. 43
  29ص, 6ج, ھمان, ابن خلدون 523;ص, 6ج, ھمان, ابن اثیر. 44
 .520ص, 11ج, ھمان, ابن اثیر256;و  29ص, 6ج, ھمان, ابن خلدون. 45
 .14ص, ھمان, تجانى. 46
 .148ص, 2ج, ھمان, ابن عذارى المراكشى. 47
 .508ص, 11ج, ھمان, ابن اثیر. 48
 .273ص, ھمان, عبدالواحد المراكشى. 49
 .273ص, ھمان, عبدالواحد المراكشى520;ص, 11ج, ھمان, ابن اثیر. 50
 .356ص, 1ج, به كوشش محمد الحبیب الھلیه, الحلل السندسیه فى اخبار التونسیه, محمدبن محمد وزير سراج. 51
 .103ص, ھمان, تجانى. 52
 .350و  349ص, ھمان, عبدالواحد مراكشى. 53
 .349ص, ھمان. 54
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 .257ص, 6ج, ھمان, ابن خلدون. 55
 .276ص, ھمان, عبدالواحد مراكشى. 56
 .142ص,ھمان, ابن سعید اندلسى. 57
 .195ص, 2ج, ھمان, عنان 257;ص, 6ج, ھمان, ابن خلدون. 58
 .257ص, 6ج, ھمان, ابن خلدون104;ص, ھمان, تجانى. 59
 .244و  147و  105ص, ھمان, تجانى. 60
 .202ص, 4ج, ھمان, عنان. 61
 .258و  259ص, 6ج, ھمان, ابن خلدون. 62
 .116ص, 12ج, ھمان, ابن اثیر. 63
 .281ص, 3ج, ھمان, ذھبى . 64
 .216ص, 3ج, ھمان, ابن عذارى المراكشى. 65
 .259ص, 6ج, ھمان, ابن خلدون. 66
 .356ص , ھمان, تجانى. 67
 .219ص,ھمان, ابن ابى زرع فاسى. 68
 .120ص, ھمان, تجانى356;ص, 1ج, ھمان, وزير سراج. 69
 .232ص,ھمان, ابن ابى زرع فاسى. 70
 .314ص, ھمان, ابن عذارى . 71
 .358ص , ھمان, تجانى. 72
 .133ص, ھمان, ابن ابى زرع. 73
 .201ص, 4ج, ھمان, عنان. 74
 .233ص, ھمان, ابن ابى زرع فاسى. 75
 .261ص, 6ج, ھمان, ابن خلدون. 76
 .87ص, 7ج, ھمان . 77
 .262ص, 6ج, ھمان . 78
 .262و  263صص, 6ج, ھمان . 79
 .45ص, 6ج, ھمان . 80
 .509ص, 6ج, ھمان . 81
 .213ص, 4ج, ھمان . 82
 .18ص,7ج, به كوشش عباس احسان,الزمان… ابنا… وفیات االعیان و انبا,احمد بن محمد ابن خلكان. 83
 .276ص, ھمان, عبدالواحد مراكشى. 84
 .216ص, 3ج,ھمان, ابن عذارى المراكشى. 85
 .315ص, ھمان, عبدالواحد مراكشى. 86
 .231ص,ھمان, ابن ابى زرع فاسى. 87
 .191و  218ص ,ھمان, الحمیرى. 88
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