
  

  در اندلس» المنصور محمد بن ابى عامر«نبردھاى 
 1 مصیب چراغى

ى اموى اندلس  خلیفه) المؤيد(المنصور محمد بن ابى عامر، حاجب قدرتمند ھشام
دوران او مقارن است با آغاز ضعف نظامى و آشـفتگى . بود) ق399 - 366خالفت (

از اين رو مسیحیان جرأت يافتند كه بـه . و ھرج و مرج حكومت مسلمانان در اندلس
المنصـور از . سر حداّت و مرزھاى اندلس تجاوز كرده و به غـارت و كشــتار بپردازنـد

ھاى بزرگى است كه در ايـن اوضــاع پريشـان و آشـفته، بــه فكـر دفــاع از  شخصیت
ھــاى  ى دولــت ھــاى متعــدد و ھولنــاكى بــر پیكــره قلمــرو مســلمانان افتــاد و ضــربه

اين مقاله، به بررسى سلسله نبردھايى كه . مسیحى شمال اسپانیا وارد ساخت
 .پردازد میان المنصور و اسپانیاىِ مسیحى رخ داده است مى

شتاله، جلیقیـه، : ھاى كلیدى واژه اندلس، اسالم، مسیحیت، المنصور محمد بن ابى عامر، لیـون، ق
 .شنت ياقب  نبرد

شمال . شخصیت المنصور بیش از ھر چیز، شخصیتى نظـامى اسـت سیحیان  او توانسـت م
اسپانیا را تا حـدود مـاوراى جبـال پیرنـه برانـد و آنـان جـز ايــن كـه ھراسـان و ترسـناك شــاھد 

ً بیست و ھفـت سـاله. اى نداشتند اقدامات نظامى او باشند چاره ى وى  دوران حكومت تقريبا
سراسر در جنگ و نبرد در راه دفاع از اسالم سپرى شد؛ به طورى كه مسـیحیان ) 366-392(

چنانكـه . شمردند و پس از مرگ او نفس راحتى كشیدند او را عذابى از جانب خدا بر خود مى
 :راھبى مسیحى، پس از مرگ المنصور گفته بود

رد و در جھنم مدفون شد ُ  .منصور م
 

 .كه اين بیانگر عمق كینه و دشمنى مسیحیان نسبت به اين شخصیت مبارز مسلمان است
كى از دوره ھـاى نظامـى  ھـاى مھـم در فعالیـت ايام حكومت المنصور محمد بـن ابـى عـامر، ي

 2.انـد ھاى وى را بین پنجاه و دو تا پنجاه و ھفـت جنـگ نوشـته تعداد جنگ.  اندلس بوده است
ً در ايــن نبردھــاى بــى امــان شــركت داشــته ً از تمــامى آنھــا . المنصــور خــود شخصــا و تقريبــا

ى  اما اسناد زيـادى دربـاره. پیروزمندانه بیرون آمده و در ھیچ يك از آنھا شكست نخورده است
 3.ى آنھا به تفصیل سخن گفته نشده است ھا در دست نیست و درباره اين جنگ

ھاى جنگ را طرح كرده و سـپاھیان  اين سردار جنگجو و متعصب، با ذكاوت و زبردستى نقشه
بــه طــورى كــه در دوران حكومــت المنصــور . كــرد را بــه ســوى اراضــى مســیحیان رھــبرى مــى

رفت كه مسیحیت به كلى از اسپانیا ريشـه  ى پرتگاه قرار گرفت و انتظار مى مسیحیت در لبه
و  4او امـاكنى را كـه قبـالً پـرچم اســالم در آن بـه اھـتزاز در نیامــده بـود در نورديـد. كــن شـود

 .جا نرسیده بود لشكريان او قدم به جاھايى نھادند كه تا آن زمان پاى ھیچ مسلمانى به آن
. در اين میان دو حادثه، مقارن روزگار حكومت المنصور، فرصت پیروزى را بـراى وى فـراھم كـرد

ھــاى داخلــى ممالــك  يكــى انتقــال پايتخــت فاطمیــان بــه قــاھره و ديگــر اختالفــات و درگــیرى
ــود ِ شــمال اســپانیا ب ــه در نتیجــه. مســیحى ــه  ى حادث ــا ب ى اول، المنصــور توانســت در افريق

سمت ى دوم سبب شد او بر ھمـه ھايى دست يابد و حادثه پیروزى ھـاى شـمالى شـبه  ى ق
ھا، يك ھدف مھم سیاسى  ابن ابى عامر در اين سلسله جنگ 5.ى ايبرى مسلط شود جزيره

اند يا براى آنـان  انديشیده كرده است كه امراى پیشین اندلس، در اين مورد نمى را تعقیب مى
ّا نبوده است و آن اين كه وى مى وسیله خواسـت ممالـك  ى تحقق بخشیدن به آن ھدف، مھی

مسیحى اسپانیا را به كلى از میان بردارد و اقوامى را كه خواھان استقالل ملى بودند، نـابود 
شى بـر  از ايـن رو در جنـگ. سازد و سراسر شبه جزيره را زير فرمان خالفــت درآورد ھـايش رو

كه بیـش نا  ى  ھـاى آنـان جنبـه تـر جنـگ خالف اُمرا و سران پیش از خود اتخـاذ كـرد؛ بـدين مع
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نگ بـود و  گر ج َّ حمالت مسیحیان را داشت در حالى كه ابن ابى عامر، خود آغاز  دفاعى و رد
  6.كرد و جز به پیروزى كامل قانِع نبود ھرگز با دشمنان مصالحه نمى

 
المنصور در اوايل دوران جوانى آرزوى حكومت بر اسپانیا را داشت؛ چنانكه نزد دوستانش ايـن 

 :آرزو را بر زبان رانده و گفته بود
 7.من بايد بر اسپانیا حكومت كنم

ما تـاريخ، بیسـت و  فت؛ ا قرار گر ھر چند آن روز با گفتن اين سخن مورد تمسخر دوسـتانش 
ست ھفت سال حكومت مقتدرانه و شجاعانه در ايـام . ى وى را در اندلس بـه ثبـت رسـانده ا

حكومــت او، چنــان وحشــتى بــر ممالــك مســیحى اســپانیا ســايه افكنــده بــود كــه ســالطین 
مسیحى بر آن بودند تا با ايجاد روابط خويشاوندى، خود را به وى نزديك كنند و دختران خود را 
به عنوان ھمسر، به او تقديم دارند، و يا با ترس و وحشـت از دور نظـاره گـر اقـدامات نظامــى 

 :ى امیرعلى به گفته. وى باشند
يان  كم فرما مسیحیان شمال به قدرى از حاجب المنصور تـرس داشـتند كـه از ھیـچ يـك از ح

ى لیاقت و استعداد غريبى كـه در  اندلس به آن درجه خائف نبودند و نظامیان، او را به واسطه
او اسپانیا را چنان قوى ساخته بـود كـه دوزى . پرستیدند طرز تشكیالت داشت، مانند بت مى

 8.و در دوران عبدالرحمن سوم ھم اين توانايى را به خود نديده بود: گويد
ى المنصور در امور جنگى، به جايى رسید كه سالطین  قدرت و توانايى و استعداد فوق العاده

كردند، چنانكه يك بـار پادشـاه نـاوار را وادار كـرد در  و امراى مسیحى در مقابلش سر خم مى
تواضع كند؛ زيرا دانسته بود كه يك زن مسلمان در واليــت نـاوار در اســارت مقابلش زانو بزند و 

ّد كرد به سر مى  :مقرى گويد 9.برد و پادشاه ناوار با عذرخواھى آزادى وى را تعھ
 10.ى ديگرى آماده نمود اى برنگشت مگر آن كه خود را براى غزوه او ھرگز از غزوه

قرار  از آن جا كه سرزمین و ابنیه و كلیساھاى مسیحیان پى در پى مورد تاخت و تاز المنصـور 
 11.كردند گرفت، از او به عنوان چوب خشم خدا ياد مى مى

 اولین نبرد المنصور

كَم المستنصر، خلیفه َ لیقیه چون )ق366-350خ (ى اموى اندلس  پس از مرگ ح ، مسیحیان حِ
ھاى ناشى از آن شدند، فرصت را غنیمت  متوجه انتقال قدرت در اندلس و تحوالت و دگرگونى

ى رباح و اطراف آن بود  تر متوجه قلعه اين تعرض بیش. شمرده و به اراضى اندلس تجاوز كردند
لت، از . و اھالى آن مناطق به دادخواھى و دفع تجاوز دشمن، به قرطبه آمدنـد امـا بزرگـان دو

شمن  جمله حاجب جعفر بن عثمان المصحفى، ترسان از دفاع بازماندند وقدرت رويارويى با د
سد  را نداشتند ؛ به طورى كه حاجب المصحفى به ساكنان قلعه ى رباح پیشنھاد كرد پـل يـا 

صور بـن ابـى . ى خود را ويران كنند تا مانع پیشروى دشمن گردد رودخانه بر المن امـا ايـن كـار 
پـس خــود . عامر، گران آمد و آن را نپذيرفت و حاجب را تشـويق كـرد تـا نیروھـا را بسـیج كنـد

صن  داوطلبانه در رأس اين سپاه به مقابله با دشمن رفت و وارد اراضى جلیقیه گرديـد و در حِ
عده پس از آن كـه  یغ  الحامه فرود آمد و آن را در محاصره گرفــت و  اى از مسـیحیان را از دم ت

به بازگشـت به قرط جب ســال . گذراند، با غنیمت و اسـیران بسـیار  ين جنـگ در مــاه ر  366ا
اين جنگ در پیشرفت و پیشـبرد اھـداف  12.قمرى روى داد و پنجاه و سه روز به طول انجامید

ى  المنصور بسیار مؤثر واقع شد، به ويژه آن كه در آن لیاقت بى نظیر او به عنوان يـك فرمانـده
مى نظامى آشكار شد و او را به عنوان تنھا فرد مقتدرى كه در اوضاع آشفته توانـد  ى انـدلس 

صر و حكــم المستنصـر در دفـاع از مرزھـاى  پیرو سیاست بدالرحمن النا چون ع ھاى خلفـايى 
 13.اندلس در مقابل مسیحیان باشد، شناساند

  دومین نبرد المنصور در اندلس

ى چند ھفته از جنگ اول، المنصور محمد بن ابى عامر در روز عیـد فطـر در تابسـتان  به فاصله
از  -بـه غالـب بـن عبـدالرحمن ) مادريـد(قمرى از قرطبه خارج شده و در دژ مجـريط  366سال 
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پیوست و به اتفاق به سوى اراضى قشتاله حركت كردند و بـر  -والیان مقتدر مرزھاى اندلس 
سـپس ابـن . دژ موله مستولى شدند و پس از كشتار دشمنان، غنايم زيادى به دست آوردند

ى او در ھمـه جـا پیچیـد و نـزد   بـا ايـن پـیروزى آوازه. ابى عامر پیروزمندانه به قرطبه وارد شـد
  14.تر حاصل كرد خلیفه و مردم محبوبیتى بیش

 سومین نبرد المنصور

 ً َســماء دخــتر غالــب بــن عبـدالرحمن رســما ســومین نــبرد ابــن ابــى عــامر زمـانى بــود كــه از أ
َیطُله شد و در آن 367خواستگارى كرد و پس از آن در ماه صفر سال  جـا  قمرى وارد اراضى طُل

ند  كرده و چ سیحیان حركـت  با پدرزنش غالب ديدار كرد و ھر دو با سپاھیان خود به سوى م
ِنقه . دژ آنھا را از جمله حِصن المال و حصن رسق را تسخیر كردند ّ لَم َ سپس به سوى شھر ش

آنان در حوالى شـھر دسـت بـه كشـتار زدنـد و ضــمن جمـع . جا را فتح كردند راھى شده و آن
پس از گذشت سى و چھار روز، المنصور . آورى غنايم بسیار، اسیران زيادى از دشمن گرفتند

ين پـیروزى خلیفـه .  به قُرطُبه بازگشت و سرھاى بسیارى از مسیحیان ھمراه او بود پـس از ا
كه در آن روزگـار  به او مرتبه ى ذوالوزارتین داد و حقوق او را در ھر ماه تا ھشتاد دينار باال برد، 

 15.برابر با حقوق مقام حاجبى بود

 چھارمین نبرد المنصور

قمـرى   371چھارمین نبرد المنصور محمد بن ابى عامر، پس از نبرد با غالب و مرگ او در سال 
بدين ترتیب كه مسیحیان، غالب بن عبدالرحمن را كه يكى از افراد با نفـوذ و مقتـدر . روى داد

مرد  يك سـببِ رويـارويى ايـن دو  صور تحريـك كرنـد و ايـن تحر حكومت اندلس بـود، علیــه المن
بدالرحمن شـد صور . سرشناس و قدرتمند مسلمان و در نھايت كشته شدن غالب بن ع المن

مُّوره َ  پس از اين غائله، براى گوشمالى مسیحیان به طرف مملكت لیون حركت كرد و شھر س
ست يابـد را به محاصره در آورد، ولى نتوانست به زودى بر قلعـه 16 لـذا قلعـه را رھـا . ى آن د

تش كشـید كـه  كرد و در حوالى آن دست به كشـتار و تخريـب زد و روسـتاھا و مـزارع را بـه آ
رامیروى سوم پادشـاه لیـون بـا . ھا شد ھا و كوه ھا، دره سبب سرگردانى مسیحیان در بیابان

فرناندز كنت قشتاله و سانچو پادشاه ناوار بر ضد المنصور ھمپیمان شدند و در مقابـل او قـرار 
كه در نھايـت . گرفتند يد،  كش، نـبرد آغـاز گرد بى شـنت من ضه، جنـوب غر َو در خارج شـھر ر

 17.مسیحیان شكست خورده و جماعت كثیرى از آنان به قتل رسیدند
 :نويسد ابن الخطیب مى
 18.ى شنت منكش، چند ده ھزار نفر را به اسارت گرفت المنصور در غزوه

به . ھـاى آن پیـش رفـت المنصور پس از آن به قصد فتح شھر لیون حركت كرد و تـا دروازه امـا 
نگ را رھــا كـرده و بـه قرطبـه بـاز  سالم ناچـار ج علت وجود برف و سرماى شديد، لشكريان ا

ى زمانى كوتاھى از اين جنگ، اوضاع در لیـون آشـفته شـد و میـان بزرگـان  در فاصله. گشتند
عاقبت پس از مرگ رامیرو، كـار حكومـت بـه پسـر . مملكت لیون بر سر حكومت، اختالف افتاد

ست اسـتمداد بـه  عمويش برمودو واگذار گرديد و او نـیز بـراى جلوگـیرى از تعـرض اشـراف، د
نیز بـه يـاريش برخاسـت و از آن پـس در مملكــت لیـون يـك .  سوى المنصور دراز كرد صور  المن

شھر مسـیحى اسـپانیا بـراى . پادگان از سپاھیان مسلمان استقرار يافـت یون  نه ل بـدين گو
 19.نخستین بار جزء يكى از واليات تابع حكومت قُرطُبه در آمد و به آن جزيه پرداخت

  نبرد با كُنت برشلونه

عازم شـمال شـرقى لس  پس از استقرار مسلمانان در لیون، المنصور محمد بن ابى عامر  اند
ست و چھـارمین غـزوه 374او در سـال . شـد ى خــود، از قُرطُبـه خـارج شــد و  قمـرى بـراى بی

رناطـه(رھسپار اَلبیره  مان يكـى از ) غَ رسـیه مھ ُ پس از آن كـه بیسـت و سـه روز در م شـد و 
دوستانش به نام احمد بن دجم بن خطاب و پسرش ابواالصبغ موسى بود، آھنگ شھر مرزى 
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المنصور در راه برشلونه، سپاه كنت بوريل، امیر قَطْلونیه را در ھم شكست و . برشلونه را كرد
ُشرف گرديد ديرى نپايید كه مسلمانان بـه . در اوايل ماه ژوئیه بر اراضى خارج شھر برشلونه م

قمرى به شھر وارد شدند و آن  375ى ماه صفر سال  شھر حمله كردند و در روز دوشنبه نیمه
نبرد، اودلـرادو . تر مردمش را كشتند و جز بیابانى بر جاى ننھادند را ويران كرده و بیش ين  در ا

ند نايب كنت برشلونه اسیر گرديد و او را به قرطبه آوردند و مدتى طوالنى در آن ً . جا ما ظـاھرا
خواسته برشلونه را براى ھمیشه نگه دارد، بلكه قصـد درھـم شكسـتن نـیروى  المنصور نمى

 20.مسیحیان را داشته است

 »غزاة البیاض«نبرد 

چنانچه گذشت، پس از آشفتگى اوضاع داخلى لیون كه منجر به مرگ رامـیروى سـوم و روى 
شرار، از ابـن ابـى عامــر  ھت جلوگـیرى از تجـاوز ا مودو شـد، وى ج كار آمدن پسر عمويش بر

اما پـس از ايـن و در . تقاضاى كمك كرد، كه به استقرار مسلمانان در شھر لیون منتھى گرديد
مودو كـه جـاى پـاى  شھر، بر پى بروز كشمكش و درگیرى بین مسلمانان و مسـیحیان در آن 

از اين رو روزى با آمادگى تمام بـر . خود را استوار كرده بود، تصمیم به اخراج مسلمانان گرفت
عازم لیـون شـد و . مسلمانان تاخت و آنان را از لیون اخراج كرد براى گوشـمالى وى  المنصور 

قمرى، بر آن مسلط شده و آن را  377سپس به قُلُھريه رفت و در سال . اراضى آن را فتح كرد
 .ويران كرد

ضى ثغـر  ِشكَنس يا ناوار به سـردارى پادشاھشـان سـانچو، بـر ارا در خالل اين احوال سپاه ب
 .شمالى حمله كردند، كه المنصور آنان را تا شھر بنبلونه، پايتخت ناوار عقب راند

گوينـد  روايات مسیحى مـى. جا میان روايات اسالمى و روايات مسیحى اختالف ھست در اين
ــات اســالمى از آن ســخنى  ــا رواي ــد، ام مســیحیان برگشــتند و مســلمانان را شكســت دادن

 21.اند قمرى روى داد و آن را غزاة البیاض نامیده 379اين جنگ در سال . اند نگفته

  قمرى 378نبرد با مسیحیان لیون در سال 

ھنوز اندكى از غزاة البیاض نگذشته بود كه المنصور براى چندمین بار بـه سـوى لیـون حركـت 
 :گويد ى اين جنگ مى عبداللَّه عنان درباره. كرد

ضى  378المنصور در بھار سال  شت و ارا قمرى با سپاھى عظیم بیرون آمد و از نھر دويره گذ
یش. لیون را به سوى شمال در نورديـد ـمُّوره گذاشـته  برمـودو ب َ خود را در شـھر س شكر  تـر ل

مى ى خـود را از آن بود؛زيرا يقین داشت كه ابن ابى عامر حمله غاز  ولـى المنصـور، . كنـد جـا آ
بت . شتابان به لیون تاخت و چون لیون باروھايى استوار داشت، چندى مقاومت كرد ولى عاق

. كنت گونثالث، كشته شد]به نام [پس از نبردى سخت ديوارھا فرو ريخت و سردار لشكر آن 
و . و ساكنانش را از میان بردنـد. سپس مسلمانان به شھر درآمدند و بناھايش را خراب كردند

بى عامـر . چون شھر را ترك كردند جز تل خـاكى بـر جـاى نگذاشـتند مد بــن ا پـس از آن، مح
مُّوره راند َ رفت چند دير از جمله دو ديـر عظیـمِ  در راه كه مى. رھسپار جنوب شده به سوى س

مُّره را در محاصره گرفت َ ھاگون را آتش زد و شھر س َ برمودو خود پنھـانى از شـھر . سلونزا و س
تاراج داد . بیرون آمد و ساكنان شھر مجبور شدند شھر را تسلیم كنند سپس المنصور فرمـان 

ست برمــودو از . و جمعى از بزرگان شھر مجبور شدند سر به فرمـان فــرود آورنـد از آن پـس د
یه، چـیزى  اى از كوھستان جز قطعه] كوتاه گرديد و[ى مملكتش  ھمه ھاى شمال غربى جلیق

 22.باقى نماند] در دست او[

رَقسطه َ یبى در س   نبرد با حاكمان تجَ

قدرت در  379يك سال بعد از نبرد لیون، يعنى در سال  كى از مراكـز  قمرى، المنصور متوجه ي
اين خاندان از . اطراف اندلس يعنى حكومت خاندان تجیبى در سرقسطه، مركز ثغر اعلى شد

عت  روزگار امیر عبداللَّه، به نام حاكمان قرطبه، حكومت مى ً دم از دوستى و اطا كردند و دائما
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فاعى را بیـن  از آن. زدند از حاكمان قرطبه مى جا كه اين مراكز قدرت، معموالً نقش يـك خـط د
بود حكومت اسالمى قرطبه و مسیحیان، ايفا مى . كرد، ھمواره مورد حمايـت خلفـاى قرطبـه 

بود َقُسـطه  ر َ بن مطـرف تجیـبى حـاكم س جـا كـه  از آن. در ايام حكومت المنصور، عبـدالرحمن 
ى استبدادى المنصور و سیاست وى در ناتوان كردن مراكز قدرت در اطــراف  عبدالرحمن شیوه

اندلس را ديد، از او روى برگرداند و با مخالفان او از جمله عبداللَّه بن عبدالعزيز مروانى، حاكم 
طلیطله، پیمان دوستى منعقد كرد و از عبداللَّه پسر المنصور، كه از پدر ناخشنود بود و به نزد 

كات را  المنصور كه به وسـیله. او گريخته بود، استقبال به عمل آورد ى جاسوسـانش ايــن تحر
قُسطه فراخواند و از او دلجويى كرد و امیر مروانى را  َ ر َ زير نظر داشت، پسرش عبداللَّه را از س

سـپس در ھمـان سـال، يعـنى در . اى از طُلیطله دور و خانـه نشـین كـرد نیز به نحو شايسته
قمرى بنابر عادتش، در تابستان به سـمت شـمال اسـپانیا حركـت كـرد و در شـھر  379سال 

ى تابسـتانى بـا او ھمپیمـان  وادى الحجاره با عبدالرحمن تجیبى كه براى شركت در اين غزوه
در ايــن ديــدار بــه تحريــك المنصــور چنــد تــن از اھــالى ثغــر اعلــى از . شــده بــود مالقــات كــرد

المنصور نیز از فرصت استفاده كرده و عبدالرحمن . عبدالرحمن نزد او زبان به شكايت گشودند
ولى براى جلب دوستى خانـدان نیرومنـد تجیــبى، پسـر . را از حكومت بر سرقسطه عزل كرد

عبدالرحمن را به جاى پدر به واليت بر سرقسطه منصوب كرد و در ھنگام بازگشت به قرطبه، 
 23.دستور قتل عبدالرحمن را صادر كرد

ً تحـت  پس از اين واقعه، عبداللَّه پسر المنصور ھمچنان در سپاه پدر به سـر مـى بـرد و ظـاھرا
 .نظر بود كه مبادا از او حركتى ديگر صادر شود

  نبرد با گارسیا فرناندز كنت قشتاله

المنصور پس از كشف و نابودى عوامل توطئه به سركردگى عبدالرحمن تجیبى، با لشكر خود 
نت اشتبن را محاصره كـرد ُ به . راھى شمال شد و شھر س ه  سرش عبداللـَّ ناى جنـگ پ در اث

ـه پیوسـت و  24ھمراه چند تن از غالمانش از سپاه پدر گريخت و بـه گارسـیا فرنانـدز َ لِب َ والـى أ
ستقبال او واقــع شـد صور از گارسـیا خواسـت كـه پسـرش را تسـلیم نمايـد، امـا . مورد ا المن

به . گارسیا نپذيرفت و در نتیجه نبرد میان آنھـا در گرفـت صور گارسـیا را شكسـت داده و  المن
سلمانان را  ه را فتح و جمـاعتى از م َ م َ ش ْ َخ تعقیب وى پرداخت و بالد او را زير پى سپرد و دژ و

تاخت و پى در پـى سـپاه وى را  پس از آن ھمچنان از پى سپاه گارسیا مى. در آن ساكن كرد
.ى او را پذيرفت و خواستار صلح گشـت شكست، تا عاقبت گارسیا بناچار خواسته در ھم مى

اين جنگ چھل و چھارمین . المنصور پس از دست يابى به اھداف خود، به قرطبه بازگشت 25
 .جنگ وى بود

نه شتاله، بھا نت ق ى الزم را بـه  پناه دادن و تحريك عبداللَّه علیه پدر توسط گارسیا فرناندز، ك
المنصور نیز پسر او، سانچو را تحريك كرد تا به مقابله بـا . المنصور داد كه او را گوشمالى دھد

جايى رسـید كـه . پدر برخیزد تا كـار بـه  جماعتى از بزرگان مملكت ھم به يارى او پرداختنـد، 
براى نـبرد بـا  المنصور نیز به يارى. سانچو به پدر اعالن جنگ داد اش برخاست و با سپاه خود 

 26.گارسیا فرناندز، به حركت در آمد و بر بخشى از بالد او مسلط شد
سن، از شـعراى دربـار  از اتفاقات عجیب و تصادفات سرنوشـت ايـن كـه ابـوالعالء صـاعدبن الح

ید و  به المنصـور ھديـه داد و او را گارسـیا نام ھى  ُز كو المنصور، پیش از اسارت گارسیا، يك ب
 :ى اشعار چنین است ترجمه. اشعارى را با آن ھديه، به پیشگاه المنصور فرستاد

 اى حافظ ھر ضعیف و ناتوان و امان ھر
  ى ھر ذلیل وحشت زده و عزيز كننده

 ببخش كه به كسى كه اھلیت آن را دارد
  و نیكى خو درا به ھر آرزومندى برسان

  اى كه ارزشش را باال بردى بنده
 كند گوزنى را به تو ھديه مى

 و او را گارسیا نامیدم و به سوى تو
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قق  27.با ريسمانش فرستادم تا تفاؤل من آشكار شود تقدير چنان شد كه اين پیشـگويى تح
سیا فرنانـدز نیـز  ُز كوھى و آن شعر به المنصور تقديم شـد، گار يافت و در ھمان روزى كه آن ب
شكست خورده و سپس اسیر گرديد و پس از چند روز در اثر زخمى كه برداشـته بـود از دنیـا 
سلمانان جزيـه  به م رفت و كار بر پسرش سانچو قرار گرفـت، كـه البتــه سـانچو مجبـور شـد 

 28.قمرى، اتفاق افتاد 385اين واقعه در سال . بپردازد

  نبرد با برمودو پادشاه لیون

سال  ّد بن ابى عامر، در پايیز  مد تـا  385المنصور محم به حركـت در آ قمـرى، بـه قصـد لیـون 
. جا را كه از عبداللَّه بن عبدالعزيز مروانى حمايت كرده بـود گوشـمالى دھـد برمودو پادشاه آن

در اين ھنگام در لیون اوضاع آشفته بود و برمودو از شھر لیون كه پايتخت كشورش بود، بیرون 
چون المنصور بر او سـخت گرفــت، از اسـترقه . آمده و استرقه را به عنوان پايتخت برگزيده بود

بیرون آمد و خواستار مصالحه شد و امیر مروانى را به المنصور تسلیم كرد و پذيرفت كه جزيه 
به يافـت و ابواالَحـوص معـن بـن . بدھد ّوره غل سم شت و بـر شـھر  صور دسـت از او بردا المن

ُجیبى را بر آن امارت داد به . عبدالعزيزت شتاله و لیـون را وادار بـه پرداخـت جزيـه  بدين ترتیب ق
به طلـب عفـو و بخشـش وى . حكومت قرطبه كرد المنصور، امیر مروانى را به زنـدان افكنــد و 

 29.توجھى نكرد

 )يعقوب مقدس(نبرد معروف شنت ياقب 

مادى االخـر سـال   388المنصور پس از آرام كـردن اوضـاع در مغـرب، در روز بیسـت و سـوم ج
ترين نقطـه قمرى، در رأس نیروى عظیمى به قصد منطقه ى غربـى انـدلس،  ى جلّیقیه در دور

ھــايش، يكــى از اســتوارترين  ايــن منطقــه بــه ســبب دورى و دشــوارى راه. بــه حركــت در آمــد
احدى از سالطین و امراى مسـلمان تــا آن زمـان بـه . ھاى مسیحیان شمال اسپانیا بود پايگاه

بود فكر حمله به منطقه نیفتاده بود؛ زيرا راه وصول به آن  30.جا با مشـكالت بسـیارى ھمـراه 
یه پناھگـاه ملــوك و . اما المنصور به دو علت به سوى جلیقیه حركت كرد نخست آن كـه جلیق

گر  جا پناه مى گرفتند به آن سالطین لیون بود و ھر گاه در فشار مسلمانان قرار مى بردنـد و دي
بود آن كه شھر دينى شنت ياقـب در آن تريـن  بـزرگ) يعقـوب مقـدس(= شـنت ياقـب  31.جـا 

سلمانان  مشاھد مسیحیان در اندلس بود و اين مكان نزد مسیحیان به منزلـه نزد م ى كعبــه 
. آمدنــد كردنــد و از دورتــرين نقطــه بــه ســوى آن گــرد مــى اســت، كــه بــه آن ســوگند يــاد مــى

سیح، در آن) يعقوب(مسیحیان معتقد بودند ياقب  ضرت م يون ح او  32.جـا اسـت يكى از حوار
رد و جنازه ُ او . اش را در شنت ياقب دفن كردند اُسقفى در بیت المقدس بود كه در بالد شام م

ترين فرد به حضرت عیسى بود و مسیحیان او  وى نزديك 33.صد و بیست سال عمر داشت يك
 34.خواندند را برادر عیسى مى

ھره بـرد المنصور براى اجراى نقشه او اقــدام . ى خود در اين جنگ بزرگ، از نیروى دريايى نیز ب
عروف بـه ابـى دانـس واقــع در سـاحل غربـى  به تأسیس ناوگان دريـايى بزرگـى در محلــى م
. اسپانیا كرد و با آن آذوقه و غذا و ساز و برگ جنگى حمل كرد تا بتواند از نھر دويره عبور كنـد

المنصور با اين ناوگان دريايى بر روى نھر پلى ساخت و از آن گذشت تا به شنت ياقـب، مركـز 
ــه ايــن ناحیــه مشــكالت فراوانــى را بــه ھمــراه داشــت. ديــنى جلیقیــه، برســد او . رســیدن ب

ھاى بلند  ھاى دور و دراز و نھرھاى بزرگى را پشت سر گذاشت و در میان راه به كوه سرزمین
به فرمان المنصور، مسلمانان بـا آالت . و صعب العبورى برخورد كرد كه ھیچ راھى در آنھا نبود

 35.ھا را بريدند و راه عبورى ايجاد كردند تا سپاه اسالم از آن عبور كند و ابزار آھنى كوه
َّه غلبه يافت ي ُ لُھر و و قُ ُ )ھا كنت(ھا  جا جمع كثیرى از قومس در آن. المنصور در راه بر دو شھر باز

سپاه او پیوسـتند خود بـه  قواى   36.ى مسیحى نزد او آمدند و اظھار فرمانبردارى كردند و با 
َلنبــو . ھاى وسیعى رسیدند سپس مسلمانان به دشت جلو داران آنھا به ديرقَشـان و دشـت ي

نت باليه را گشودند و موجودى آن را به غنیمـت بردنـد رسیدند و قلعه جـا  سـپس، از آن. ى شِ
به حركت در آمدند و جماعت ) اقیانوس اطلس(اى در درياى محیط  گذشتند و به سمت جزيره
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سیه  آن. ھا پناھنده شدند زيادى از مردم به آن َرا صالبتى بـه نـام م گـاه سـپاھیان بـه كـوه بـا 
ً از ھر جھت متصل به درياى محیط بود لف كـوه بـه . رسیدند كه تقريبا مسلمانان در نقاط مخت

نايم آن را  تجسس پرداختند و كسانى را كه در آن شیدند و غ جا مخفى شده بودند، بـیرون ك
سپس . پس از آن مسلمانان از خلیجى عبور كردند و از رود أبله نیز گذشتند. به دست آوردند

ھـاى  اين مكان مقدس كه يكى از زيارتگاه 37.به مكانى رسیدند كه نزد مسیحیان مقدس بود
پـس از   38، نام داشت كه مسلمانان آن را ويران كردنـد)ايريا(مشھور مسیحیان بود، دير ايلیا 

قمرى، بـه شـنت ياقـب در آمدنـد و  387آن سپاه اسالم، در روز چھارشنبه دوم شعبان سال 
ھا، استحكامات و  مسلمانان قلعه. شھر را خالى از سكنه ديدند؛ زيرا اھالى آن گريخته بودند

به غنیمــت بردنـد كلیساى بزرگ آن را ويران كردند و ھمه دوروتـى  39.ى ذخاير و نفايس آن را 
 :گويد لودر مى

ھـاى گالیسـا  كه در كوه 40)سانتیاگو كومپوتسال(ترين معابد مسیحیان  المنصور داخل مقدس
ھـا و  و آثار قیمتى كلیسا را غــارت كـرد، صـلیب. ى زيادى از شمال قرار داشت، شد به فاصله

]  به حالـت[ھاى بزرگ آن را برد و به جاى حباب چراغ،  تصاوير مقدس را نابود ساخت و ناقوس
 41.سرنگون به مساجد قرطبه آويخت

المنصور محمد بن ابى عامر، فرمان داد به قبر يعقوب حوارى، نزديك نشـوند و آن را محافظـت 
. المنصور در كلیسا جز پیرى از راھبان كه روى قبر يعقوب نشسته بود كسـى را نیافـت. كنند

ته از او پرسید چرا از اين نس گرف با يعقـوب اُ ست  جا نرفتــه اسـت، گفـت  ام، المنصـور از او د
ھا را بـر  مسلمانان دروازه 42.برداشت و برفت سیران مسـیحى، آن در ھاى شھر را كندند و ا

ى مسجد قرطبه به كار  اين درھا را بعدھا در توسعه. دوش خود حمل كردند و تا قرطبه آوردند
 .بردند

تريـن  اين جنگ كه المنصور در ضمن آن سراسر اسپانیاى مسیحى را به لرزه در آورد و مقدس
 43.معابد آنان را در ھم كوبید، چھل و ھشتمین نبرد او بوده است

  نبرد شنت منكش

سید كـه  المنصور پس از غارت شنت ياقب، به شھر شنت منكش، آخرين نقطه یم ر ى آن اقل
كه ھیــچ كـس غـیر از  در ساحل درياى محیط واقع بود كه تا قبل از آن نـه تنھـا مسـلمانان، بل

بود و . جا قدم نگذاشته بود اھالى آن مكان به آن ھى بـراى سـواران ن بعد از آن شھر، ديگر را
ند توانسـت از آن اسب نمـى بور ك بر سـر برمــودو  44.جـا ع لـذا المنصـور از آن راه بازگشـت و 

مان المنصـور ) برمند( لشكر و او را مطیع خود كرد و برمودو نیز در شمار ساير مسیحیان ھمپی
 .درآمد

به اراضـى ھمپیمـا كرد تـا  ن مسـیحى خـود ]نـا[پس از آن، المنصور به سمت جنـوب حركـت 
بنابراين المنصور به آنان آسیبى نرساند و . اينان در اين جنگ با او ھمراھى كرده بودند. رسید

ــه شــھر المیگــو ــا ب ــان رفــت ت ــروزى رســید 45ھمچن ــال ام ــدايا و  در آن. در شــمال پرتغ جــا ھ
به  خلعت ھى كـه آمـده بـود بـه قرط ھاى فراوانى به بزرگـان مسـیحى بخشـید و از ھمـان را

ته 46.بازگشت گام بازگشـت متوجـه شـد كـه مسـیحیان راه را بـر او گرف صور . انـد در ھن المن
جـا  دستور داد سپاھیان در بالد دشمن متوقف شوند و چنین وانمود كرد كه قصد اقامت در آن

شروع بـه سـاختن خانـه كردنـد و وسـايل الزم را بـراى . را دارد گروھى از سربازان مسـلمان 
نايم مشـغول  به مسـیحیان و كسـب غ ندازى  ماندن فراھم آوردند و گروھى ديگر به دست ا

نايم و . شدند وقتى مسیحیان چنان ديدند، راه را بر او گشـودند و از او خواسـتند كـه بـدون غ
ما المنصـور نپـذيرفت. اُسرا از بالدشان بیرون رود كه سـپاه . ا تـا عاقبـت مسـیحیان پذيرفتنـد 

سايل الزم را بـراى حمـل  اسالم به ھمراه اسرا و غنايم از آن كه و جا بیرون رود و تعھد كردند 
سانند آن . غنايم و اموال در اختیار مسلمانان قرار دھند و آنان را تا رسیدن به بالدشان يارى ر

 47.وقت المنصور تقاضاى آنان را پذيرفت و به قرطبه بازگشت

  نبرد با اتحاد مسیحیان ممالك ناوار، قشتاله و لیون
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قمرى با سپاھى بزرگ به سـوى اراضـى قشـتاله  390المنصور محمد بن ابى عامر، در سال 
نگ ترين و خـونین اين جنگ يكى از بـزرگ. حركت كرد بود تـرين ج صور بـا . ھـاى المنصـور  المن

ى شنت ياقب صورت داد، زنگ خطر بزرگى را براى مسیحیان به صـدا در  فتوحاتى كه در غزوه
لرزه در  آورد و با تصرف مركز دينى مسیحیان در اين غزوه، سراسر اسپانیاى مسـیحى را بـه 

فات . آورد یه اختال فزون او را ديدنـد، كل اُمراى مسیحى كه قدرت نظامى المنصور و خطر روز ا
مراى . خود را كنار گذاشتند و دست اتحاد به سوى يك ديگر دراز كردند لوك و ا بـدين ترتیــب م

مراى  گر ا سانچو گارسـیا، كُنـت قشـتاله و دي َرقه تحـت رھـبرى  ست َنبلونـه تـا ا مسیحى از ب
صور  فاق كردنـد كـه در برابـر المن ند و ات ماده كرد قواى خـود را آ بشكنس و قشـتاله و لیـون، 

ّ . مقاومت كنند و در جنگ با او فداكارى نمايند به اين دلیل المنصور در ھیچ جنگى تـا ايـن حـد
شتاله پشـت كـوه . تحت فشار دشمن قرار نگرفته بود سانچو گارسیا قواى خود را در وسط ق

ربره  سھمناكى به نام صخره ُ ھترين مكـان از نظـر امنیـت ) جربیره(ى ج جاى داد و اين نقطـه ب
فرار . نظامى بود امراى مسیحى متعھد شدند كه سخت مقاومت كـرده و عقـب نشـینى يـا 

دستى كرد و شتابان وارد اراضى قشتاله گرديد؛  المنصور بنابر عادت خود در جنگ پیش. نكنند
سانچو قبل از استقرار مسلمانان در اراضى قشتاله . جا اجتماع كرده بودند زيرا دشمنان در آن

ست ھم شك . به سختى به صفوف آنان حمله برده و جناح راست و چپ سپاه اسـالم را در 
اما پسران . ى ناگھانى، خللى در سپاه اسالم افتاد و گروه كثیرى گريختند به دنبال اين حمله

المنصور، عبدالملك و عبدالرحمن كه ھر كدام فرماندھى گروھى از سپاه را بر عھده داشـتند 
صور . و در قلب سپاه مستقر بودند، مقاومت كرده و حمالت ھولناك دشمن را دفع كردنـد المن

نش  محل استقرار خود را در باالى تپه اى قرار داد تا بر میدان نبرد اشراف داشته باشــد، و يارا
فرا مـى. نیز بر گرد او بودند نگ . خوانـد او سرداران خود را به پايدارى  پـس از مـدتى اوضـاع ج

ھاد شمن رو بـه فـرار ن سپاه د ھـاى بنـى  يكـى از سـران بربـر، يكـى از كُنـت. دگرگون شد و 
مسـلمانان ھمچنــان در نـبرد بـا دشـمنان پـاى . غومس را كشت و سرش را نزد المنصور آورد

بسیارى را به قتل رساندند يا اسیر كردنـد و آنـان . فشردند و آنان را سخت در تنگنا قرار دادند
بر .  را تعقیب كرده و به كلى تار و مار ساختند ھر چـه  مه داد و  خود را ادا المنصور پیشـروى 

َقُسطه رسید  سر راھش بود خراب مى ر َ  كرد تا به س
ھبران . ھاى ناوار شد تا به بنبلونه رسید جا عازم نبرد سرزمین و از آن در تمام راه ھیچ يك از ر

گیرد بر او ب پس از يـك. مسیحى جرئت نكرد كه راه  گى  او  سفر جن ُـه روز كـه از ايـن  صـد و ن
اى صادر كرد كه در میان سـپاه  چون به قرطبه بازگشت بیانیه. گذشته بود به قرطبه بازگشت

ستى از خود نشان داده . خوانده شد ُ در اين بیانیه از سربازان و سردارانى كه در اين جنگ س
ّت انتقاد كرد و آنان را مورد سرزنش قرار داد و گفت  :و عقب نشسته بودند به شد

تان را از  آن گروه اندكى كه در برابر دشـمن مقاومــت كردنـد ننــگ را از شـما برداشـتند و گردن
 .ذلّت رھايى بخشیدند

ندك پـیروز نشـده بـود، ھمگــى را از  عت ا يدارى آن جما به سـبب پا و نیز اعالم كرد كـه اگـر 
 .كرد مقامشان عزل مى

مرز  له شـمار كشـتگان مسـلمان از  يد، از جم فراوان د سپاه اسالم در ايـن جنـگ خسـارات 
شد كه براى  ھايى ديده مى گويند در دست بسیارى از مسیحیان طناب. صد تن گذشت ھفت

صاعد كه از علما و شعراى دربار المنصور بـود،  48.به بند كشیدن مسلمانان آماده كرده بودند
 :ى آن چنین است اين پیروزى را بر او تبريك گفت و شعرى سرود كه ترجمه

  ام شكرم را تجديد كردم بخاطر رغبت دوباره
  و نزد تو پیمان بستم از آن پیمانى كه نبسته بودم

 امروز دين پايدار شد و ھدايت شروع شد
 49 و جوانى و پادشاھى برگشت

 نبرد قلعة النسر

قمرى، بار ديگر براى نبرد نیروھايش را بسـیج  392المنصور محمد بن ابى عامر، در بھار سال 
به نقـل از مورخـان مسـیحى مـى. كرد سد عبداللَّه عنـان  در ايـن نـبرد قـواى مسـلمانان : نوي
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نیز گـروه زيـادى از  مارده و  ترين و  ْ ـن َ َطَلیـوس، ش اسپانیا دست اتحاد به ھـم دادنـد و والیـان ب
. بربرھا كه از مغرب به حمايت از المنصور وارد اندلس شده بودند، در اين نبرد شركت داشـتند

از طرف ديگر امراى مسیحى نیز با ھم متحد شدند و دو سپاه در نزديك رود دويره در خـارج از 
شھر كوچكى به نام قلعة النسر كه در مغرب سريه واقع شده بود با يك ديگر روبه رو شدند و 

ً در  ى اين نبرد مطالب زيادى به دست نمـى روايات اسالمى درباره. نبرد درگرفت ند و غالبـا دھ
نبرد داده ترى درباره اما روايات مسیحى شرح بیش. اند اين باره سكوت كرده عنـان . انـد ى اين 

 :به نقل از مورخان مسیحى گويد
 50.مسلمانان در اين جنگ شكست خوردند و شمار زيادى از آنان به قتل رسید

صور  ترين نبردھايى بود، كه انسان مى آيد كه اين جنگ از ھولناك  از روايات چنین بر مى تواند ت
 :گويند. كند

اين جنگ در تمام روز ادامه داشت، خون مانند رود جارى بود ولى ھیچ كدام بر ديگرى برتـرى 
ً زره آھنى پوشیده بودند كمتر تلفات دادند. نیافتند ھنگامى كـه تاريكـى . چون مسیحیان اكثرا

ندھان و . شب فرا رسید دو لشكر به خیمه گاه خود باز گشـتند كه فرما بود  صور منتظـر  المن
كدام نیامدنـد مشاورانش بیايند و درباره یچ  چـون علــت را . ى جنگ فردا مشورت كنند ولى ھ

 51.پرسید، گفتند كه ھمگى در میدان جنگ كشته شدند
نگ از خـود نشـان داده بـود،  ھا و شجاعت المنصور نیز با وجود دلیرى ياد كـه در ايـن ج ھاى ز

لذا فرمــان عقـب نشـینى را صـادر . كرد ھاى زيادى برداشته بود و احساس سستى مى زخم
خود را بـه . كرد و لشكر خود را شبانه از معركه بیرون كشید پس از اين واقعه، المنصور سپاه 

ّت ناتوان شده بود و بیمارى. سمت جنوب حركت داد اش تـوان حركـت را از او سـلب  او به شد
مل كردنـد. كرده بود سربازان ح بر دوش  مدت دو ھفتــه در درون صـندوقى  سـپاه . وى را به 

اش كه  و به آرزوى ديرينه 52 ى سالم نرسیده بود كه المنصور وفات يافت اسالم ھنوز به مدينه
 .شھادت در راه خدا و در میدان جنگ بود رسید
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 .285ھمان، ص . 15
 .67ابن خطیب، ھمان ص . نويسد اين شھر در آن ايام مركز و محل سكونت پادشاه بود ابن خطیب مى. 16
 .533 - 532عبداللَّه عنان، ھمان، ص . 17
 .67ابن خطیب، ھمان، ص . 18
 .عبداللَّه عنان، ھمان. 19
 .536 - 534ھمان، ص . 20
 .540 - 539ھمان، ص . 21
 .541 - 540ھمان، ص . 22
 .440 - 438عبدالمجید نعنعى، ھمان، ص . 23
يد او در آن ھنگـام كنـت قشـتاله بـوده304ابـن عـذارى، ھمـان، ص : ك.ر. اند روايات عربى او را گاربیا فرذلند خوانده. 24 . ؛ عنـان گو

 .543، ص 1عبدهللا عنان، ھمان، ج 
 .304ابن عذارى، ھمان، ص . 25
 .544، ص 1عبداللَّه عنان، ھمان، ج . 26
 .229، ص 15؛ ابن اثیر، الكامل، ج 69 - 68؛ ابن الخطیب، ھمان، ص 23 - 22، ص 1ابن بسام، ھمان، ج . 27
 .541، ص 1عبداللَّه عنان، ھمان، ج . 28
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 .546 - 545ھمان، ص . 29
 .67؛ ابن خطیب، ھمان، ص 193مقرى، ھمان، ص . 30
 .554، ص 1عبداللَّه عنان، ھمان، ج . 31
 .193، ص 1مقرى، ھمان، ج . 32
 .ھمان. 33
 .67ابن خطیب، ھمان، ص . 34
 194،ص 1مقرى، ھمان، ج . 35
 .554، ص 1عبداللَّه عنان، ھمان، ج . 36
 .194، ص 1مقرى، ھمان، ج . 37
 .555، ص 1عبداللَّه عنان، ھمان، ج . 38
 .67؛ ابن خطیب، ھمان، ص 194، ص 1مقرى، ھمان، ج . 39
 .28 - 27مونتگمرى وات، تأثیر اسالم در اروپا، ص : ك.براى اطالع بیشتر ر. منظور ھمان كلیساى بزرگ شنت ياقب است. 40
 .48دوروكى لودر، سرزمین و مردم اسپانیا، ص . 41
 .319؛ ابن عذارى، ھمان، جزء دوم، ص 68 - 67ابن خطیب، ھمان، ص . 42
مان، ص  ؛ شكیب ارسالن اين جنگ را چھل و چھارمین جنگ المنصور مى194، ص 1مقرى، ھمان، ج . 43 دانـد، شــكیب ارسـالن، ھ

252. 
 .ھمان. 44
 .555عبداللَّه عنان، ھمان، ص . 45
 .68ابن خطیب، ھمان، ص . 46
 .92؛ ابن اثیر، ھمان، ص 128 - 127مقرى، ھمان، جزء دوم، ص . 47
 .73 - 69ابن خطیب، ھمان، ص . 48
 .558، ص 1عبداللَّه عنان، ج . 49
 .560 - 559ھمان، ص . 50
 .250شكیب ارسالن، ھمان، ص . 51
 .559 - 561، ص 1عبداللَّه عنان، ج . 52

 :منابع

مصـر، الشـركة (ابن االبار، محمد بن عبداللَّه القضايى، الحلة السیراء، حققه حسین مونس  -
 ).م1963العربیه الطباعیه و النشر، 

تھران، شركت سـھامى چـاپ (ى على ھاشمى حائرى  ابن اثیر، الكامل فى التاريخ، ترجمه -
 ).تا و انتشارات كتب ايران، بى

يره  - فى محاسـن اھـل الجز یة (ابن بسام شنتیرنى، الذخیره  فؤاد االول كل عة  قاھره، جام
 ).1364االداب، 

سال  - ابن خطیب، لسان الدين، تاريخ اسپانیه االسالمیه أو اعمال االعالم، تحقیق لوى پروون
 ).م1956بیروت، دارالكتب العربى، (
صحیح رينھــارت دوزى  - غرب فى اخبار المغـرب، ت ُ يل، (ابن عذارى، البیان الم لیـدن، مطبعـه بر

 ).م1849
شارات (ى، محمد على فخر داعى گیالنى  امیرعلى، تاريخ عرب و اسالم، ترجمه - ھران، انت ت

 ).قمرى 1401گنجینه، 
 ).م1119جا، دارالمعارف،  بى(بكرى، المغرب فى حلى المغرب، تحقیق شوقى ضیف  -
تبريز، كتابفروشـى حـاج محمـد باقـر (ى ابوالقاسم پاينده،  حتى، فیلیپ، تاريخ عرب، ترجمه -

 ).تا كتابچى حقیقت، بى
تھران، چاپخانـه (ى ابوالقاسم پاينده،  ابراھیم حسن، حسن، تاريخ سیاسى اسالم، ترجمه -

 ).1373حیدرى، چاپ ھشتم، 
حات مسـلمانان در اروپـا، ترجمــه - نى، چـاپ ششـم  شكیب ارسالن، تـاريخ فتو لى دوا ى ع
 ).1376تھران، دفتر نشر فرھنگ اسالمى، (
ــه، تــاريخ دولــت اســالمى در انــدلس، ترجمــه - جــا،  بــى(ى عبدالمحمــد آيــتى  عنــان، عبداللَّ

 ).1366انتشارات كیھان، 
سپانیا، ترجمــه - صاحب  لودر، دوروتى، سرزمین و مردم ا لوك م شمس الم ھران، بنگـاه (ى  ت

 ).1344ترجمه و نشر كتاب، 
یق  - یق و تعل مقرى تلمسانى، احمد بن محمد، نفخ الطیب من غصن االندلس الرطیب، تحق

 ).ش 1320مصر، المطبعة االزھرية المصريه، (محمد محى الدين عبدالحمید 
یه للطباعـة و (نعنعى، عبدالمجید، تاريخ دولة االموية فى االنـدلس  - بـیروت، دارالنھضـة العرب

 ).تا النشر، بى
تھران، بنگاه ترجمـه و (ى محمد على طالقانى  وات، مونتگمرى، اسپانیاى اسالمى، ترجمه -
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 ).1359نشر كتاب، 
 ).1361تھران، انتشارات موال، (، تاريخ اسالم در اروپا، ترجمه يعقوب آژند  - -
- Esposito, john, the oxford History of Islam, the oxford university. 
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