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بستر شناسی تعامل بنی رستم ،در شمال افریقا با امویان اندلس
تاریخ دریافت81/4/21 :

تاریخ تأیید89/1/21 :



علیرضا روحی

اباضيه یکی از فرقههاي مهم اسالمی است
پيروان این فرقه ر قرن روم هجري ،رول

كته ر افریييته وذتكر كترر

بنی ستمم 696-061هتت ) ا ر

مغرب اوسط تأسيس كررود بنتی ستمم وابتط سياستی ،فرهن تی و اقم تاري
روسماوه اي با امكیان اودلس 266-031هت ) برقرا كرر ایتن رو رولت  ،تنهتا
رول هاي غرب جهان اسالم بكرود كه وابط خكبی با یکدی ر راشتمند وكامت
ممعدري سبب هم رایی و پيكود مسمحکم بين رو رول

گرریتد مهممترین ایتن

وكام  ،رشمنی وباسيان ،مخالذ هاي ار یستيان و اغببيتان بتا هتر رو رولت
اهمي

و

اقم اري ،سياسی و فرهن ی بنی سمم بتراي امكیتان اوتدلس بتكر وذتكر

اباضيان ر اودلس سبب شد به تد یج رو رول

بنی برزال و بنی رمر بته ونتكان

مهمترین رول هاي اباضی ر اودلس پایه گذا ي شكود ر این مياله سعیشتد
اس

با بر سی منابعِ كهن بنی سمم ،اباضيه و تا یخ اودلس ،سير تا یخی وابط

بنی سمم و امكیان اودلس وشن شكر

واژههای کلیدی :اباضیه ،بنی رستم ،امویان اندلس ،روابط سیاسی ،افریقیه.

 استادیارگروه تاریخ و تمدن ملل اسالمی دانشگاه علوم اسالمی رضوی
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مقدمه

اباضیه یکی از فرقههای مهم اسالمی بود كه در سده نخست هجرری کرکگ فرفرت.
همه منابعِ اباضیه ،ککگ فیری این مذهب را به جابر بن زید ،یکی از علمای بررر نیمره
دوم قرن اول هجری نسبت میدهند 9.جابر در سال 12هر.ق در عمان به دنیرا ممرد .او در
بصره به تدریس و تألیف پرداخت.
جابر در بصره از امویان انتقاد میكرد و حجاج ،او را بره عمران تبدیرد كررد .او پرس از
مدتی به بصره بازفشت و ترا مخرر عمرر در منجرا مانرد .سررانجام در سرال 89ه.ق 2و یرا
سال299ه.ق 3وفات یافت .ابن عباس درباره عظمت علمی جابر میفوید:
من از اهل عراق تعجب میکنم ،چگونه به ما احتجاج میکنند در حالی که در
بین آنها جابر بن زید است.

زمانی كه جابر فوت كرد ،انس بن مالک درباره او ففت:
امروز عالم ترین فرد بر روی زمین از دنیا رفت.

در مکتب علمی جابر ،عالمانِ بررفی چون عبردا ابرن ابرا

4

و ابوعبیرده مسرلم برن

ابیكریمه تمیمی پرورش یافتند .ابوعبیده ،داعیانی را بره مرررف فرسرتاد .نخسرتین داعری
اباضیان در افریقیه ،سلمه بن سدد الحضرمیمی است كه از بصره به کمال افریقا وارد کرد.
سلمه در طبقه پنجم علمای عمان قرار دارد.

9

او پس از سال 89هر.ق به افریقیه سفر كرد و مردم را به مذهب اباضیه دعروت نمرود.
برخی منابع اکاره میكنند كه او با داعی صفریه ،عکرمه موالی ابن عباس به افریقیه رفته
است .عکرمه به مذهب صفریه و سلمه به مذهب اباضیه دعوت میكردند.

6

سلمه بر دو قبیله هواره و نفوسه متمركر کد .او همه عمرش را در راه تدلریم و تربیرت
فذراند .افراد بسیاری از مشرق و مررف به نرد او میممدند و از او علم میمموختند .یکری از
مدروفترین کافردان او ،ربیع بن حبیب صاحب المسنند الجناما الین ی اسرت 7 .نقر
جایگاه سلمه در مررف همانند جایگاه عبدا ابن ابرا

و

در مشررق اسرت .او زمینرههرای
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ککگ فیری دولت بنیرستم را در افریقیه به وجود مورد.
قیامِ اباضیه به عبدا ابن ابا

مری تمیمی پیوند یافته است و اباضریان منسروف بره

وی هستند .درباره عبدا  ،اطالعاتِ خاصی در منابع و مثارِ كهرن اباضریه موجرود نیسرت.
درجینی و کماخی ،او را از علمای طبقه دوم میدانند كره در نیمره دوم قررن اول هجرری
میزیست و میفویند كه او در بصره زندفی میكرد و در دفاع از مکه ،همراه با ابنزبیر در
مقابگ سپاه یرید ایستاد .او در دربار عبدالملک ابن مروان دارای جایگاه واالیری برود و او را
مشفقانه نصیحت میكرد.

8

این مطالب با روایت کهرستانی كه مدتقد است ،عبدا بر خلیفره امروی ،ابرن محمرد
خروج كرد در تضاد است 1.مککار است كه ففته کهرستانی نمی توانرد صرحیب باکرد .بره
احتمال قوی ،مر او در پایان قرن اول هجری اتفاق افتاده است .مطالدات تاریخی نشان
میدهد نخستین امامِ اباضیان در مررف ،ابوالخطاف عبداالعلی برن سرمب مدرافری یمنری
(م244.هر.ق) بود .او پس از چندی ،فرمانده نیروهای قیروان 90فردید و با عباسیان برخورد
كرد.

99

دولت بنی رستم در کمال افریقا بهوسیله عبد الرحمن برن رسرتم ایرانری نر(اد (-299
212هر.ق) پایه فذاری کد .او در قیروان رکد نمرود ،جرایی كره دعروت اباضریه در منجرا
فسترش پیدا كرده بود .بنا به سفارش یکی از داعیان ،به مشرق ،نرد ابوعبیرده مسرلم ابری
كریمه (م249.ه) ،امام اباضیان رفت .او پنج سال در منجا در سردابی كه در زیرزمین حفرر
كرده بودند به جهت ترس از امویان و عباسیان تحصیگ كرد.

92

پس از چندی ،عبد الرحمن به قیروان نقگ مکان كرد و کروع به دعوت نمرود .در ایرن
زمان اندیشه های مذهبی اباضیه و صرفریه در مرررف نفرور كررده برود .عبرد الررحمن برا
ابوالخطاف (م244.ه) ،نخستین امامِ اباضیان در مررف بیدت كرد و پس از چنردی فرمانرده
سپاه قیروان فردید.

93

پس از چهار سال كره از قیرام منران فذکرت ،منصرور خلیفره عباسری ،سرپاهی را بره
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فرماندهی محمد بن اکدث خراعی برای سركوف منان فرستاد .او توانست در نبرد عنیفه در
سال 244هر.ق بر سپاه ابوالخطاف پیروز کود و در این نبرد ابوالخطاف كشته کد.

94

زمانی كه ابوالخطاف كشته کد ،عبدالرحمن بن رستم با خانواده و امروال او ،قیرروان را
ترک كرد .اباضیان برفرد او در تراهرت جمرع کردند و عبردالرحمن ،جانشرین ابوالخطراف
فردید 99 .در سال 299هر.ق علما و دانشمندانِ تاهرت 96با عبد الرحمن بره امامرت بیدرت
كردند و دولت بنیرستم به عنوان دولتی مستقگ در منطقه مررف پایه فذاری کد.
بیان مسئله

دولت امویانِ اندلس بهوسیله عبدالرحمن بن مداویه در سرال 299هرر.ق پایره فرذاری
فردید .در همان قرن ،پیروانِ اباضیه در افریقیه ،دولت اباضی مذهب بنی رستم را در سرال
299هر.ق تاسیس كردند .این دو دولت برای استحکام جایگاه سیاسی خوی

و ارتبرا برا

کرق ،نیاز به همپیمانی با یکدیگر داکتند؛ چرا كه از جهت سیاسی دارای منرافع مشرتركی
بودند.
دولت امویان از مغاز ککگ فیرری در صردد خرروج از حصرر سیاسری بره وجرود ممرده
بهوسیله عباسیان بود .امویان اندلس از یک سو در مدر

دکمنی خلفای عباسی بودنرد و

از سوی دیگر ،مخالفتها و تضادهای اغلبیان با منها و بنیرستم و دکمنی هر دو دولت برا
ادریسیان سبب اتحاد و همگرایی منها با بنیرستم فردید.
موقدیت جررافیاییِ مررف اوسط ،کرایط سیاسی منطقه و این امر كره قلمررو حکومرتِ
بنیرستم ،تنها مسیر تجارتِ امویان بود سبب کد امویان از طریق بنیرستم با کرق ارتبا
پیدا كنند .بنیرستم نیر بیشترین ارتبا را در بین دولتهای منطقه با منها داکتند.
به تدریج بنی رستم و بربرها در اندلس نفور كردند و موجب کدند بربرها و اباضریان از
عوامگ مؤثر در سیاست و حکومت اندلس کناخته کروند .از ایرن رو ،میران امیرران امروی
اندلس در قرطبه و امامان بنی رستم در تاهرت ،پیوند محکمی به وجود ممد و روابرط برین
دو دولت بر اساس صداقت ،هم پیمانی و دوستی ککگ فرفت.
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بر این اساس ،مهمترین پرس هایی كه این مقاله درصدد پاسخ فرویی بره من اسرت،
عبارت هستند از :چه عواملی باعث همگرایی و اتحاد بین دو دولرت فردیرد  ،روابرط برین
دولت بنی رستم ،مهمترین دولت اباضی با امویان چگونه تداوم یافت و نفور اباضیه و بنی
رستم در اندلس چگونه بود
هم پیمانی اباضیان و بنی رستم با امویان اندلس

از مغاز حکومت امویان در اندلس ،خلفای عباسی كه خود را خلیفه کرعی می دانستند،
کروع به اقدامات خصمانه بر ضد منها كردنرد .در زمران برپرایی دولرت امویران ،منصرور
عباسی با اعرام عالء بن مریث حضرمی (م241.هر.ق) كوکید بر اندلس تسلط یابرد .عرالء
قدرت و توانایی زیادی یافت و به مدت دو ماه ،عبردالرحمن داخرگ را محاصرره نمرود امرا
نتوانست بر امویان چیره کود.

97

پس از این زمان ،همواره عباسیان به امویان به چشم غاصب و دکمن مرینگریسرتند.
عباسیان همین احساس دکمنی را با بنیرستم و اباضیان داکتند و منها را به عنوان مذهبی
غیر مشروع و غاصب مررف اوسط میکناختند و از هر فونه دکمنی دربراره منهرا فروفرذار
نمیكردند.
دلیگِ مهم دیگری كه امیران اموی اندلس برای استحکام روابط با بنی رسرتم داکرتند،
وجود دولت اغلبیان (294ر 189هر.ق) در منطقه مررف ادنی بود كه از كارفراران عباسریان
به کمار میممدند .اغلبیان ،خود را نماینده حکومت عباسیان میدانستند .بنابر ایرن طبیدری
بود كه با امویان و بنی رستم در تضاد باکند .روابط امویان اندلس برا اغلبیران برا دکرمنی
همراه بود .امویان نمی توانستند به منان اطمینان نماینرد؛ چررا كره اغلبیران دولتری تحرت
نظارتِ عباسیان بودند.
همچنین ،در مررف اقصی ،دولت ادریسیان (919-211هر.ق) تشکیگ کده برود .روابرط
با ادریسیان با فراز و نشیب ،دکمنی و احتیا همرراه برود .ادریسریان فرچره برا عباسریان
خصومت داکتند اما ادریسیان کیده و علوی بوده و به هیچ وجه برای امویان قابگ اطمینان
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نبودند منان احساس دکمنی خاصی نسبت به بنی امیه داکتند .در این میران ،فقرط دولرت
بنی رستم اباضی مسلک در مررف اوسط برای امویان اندلس قابگ اعتماد بود.
بنی رستم در دوران حکومت ،فاهی با همسایگان خوی

درفیر میکدند اما با امویران

هیچ تضاد و یا برخورد منافدی نداکتند و برای اتحاد با منها میكوکیدند .با توجه به نکرات
باال ،تنها دولتهایی كه با یکدیگر اکتراک داکتند و با دکمن مشتركی روبهرو بودنرد بنری
رستم و امویان اندلس بودند .منچه سبب میکد ارتبا بین ایرن دولرتهرا تقویرت کرود،
نردیکی فاصله دریایی میان سواحگ اندلس و افریقیه بود.
ساحگ افریقیه پیوند مستقیمی با ساحگ اروپا از طریق تنگه جبگ الطارق داکت .از ایرن
رو ،تاهرت تبدیگ به مركر مهم ارتباطی و تجاری برای اندلس فردید .در این زمران ،نفرور
امویان در مدیترانه از سوی اغلبیان به خطر افتاده بود اما با این وجود ،کرایطی برای اتحاد
و جنگ با دکمن مشترک به وجود نیامد .امویان اندلس به دولت بنری رسرتم برا رضرایت،
صداقت و دوستی مینگریستند؛ زیرا در برابر نیروی عباسیان ایستادند و مررف اوسرط را از
نفور عباسیان خارج كردند.

98

فسترش روابط بین دو دولت در حالی کرکگ فرفرت كره از نظرر مرذهبی میران منهرا
اختالف زیادی وجود داکت .بنی امیه ،سنیان متدصبی بودنرد امرا بنری رسرتم بره مرذهب
اباضیه مدتقد بودند .با این وجود ،روابط بین دو دولت سیاسی بود و بره مسرا گ مرذهبی و
اختالفات اعتقرادی تروجهی نمریكردنرد .ایرن روابرط از زمران عبردالرحمن برن مداویره
(عبدالرحمن داخگ) پایه فذار دولت امویان در اندلس مغاز کد.
زمانی كه عبدالرحمن بن مداویه از ترس عباسیان به افریقیه فریخت به مرررف اوسرط
نرد بنیرستم رفت .ابن خطیب به استقرار عبد الرحمن در تاهرت اکاره میكنرد 91 .مقرری
تلمسانی در این باره مینویسد:
کار عبدالرحمن بن معاویه در سفرش به این جا منجر شد که از بنی رسنتم از
ملوک تاهرت در مغرب اوسط درخواست پناهندگی نمود و در میان قباینل بربنر
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در حرکت بود تا این که در ساحل دریا نزد قوم زناته مستقر شد و آماده عبور به
اندلس گردید.

20

مقری به نقگ از ابن عبدالحکم تأكید مینماید كه قبایگ مررف اوسرط از نظرر مرذهبی
تابع بنی رستم و اباضی مذهب بودند و بنی رسرتم دسرت كمرک عبردالرحمن را فشرردند.
زمان این پناهندفی در سال 299هر.ق و پی

از پایه فذاری دولت بنی رستم و در تاهرت

قدیم بود.
تاهرت جدید بهوسیله عبدالرحمن بن رستم در سرال292هرر.ق در پرنج میلری تراهرت
قدیم پایه فذاری کد .ابن رستم در ساخت تاهرت از مفاهیهای اندلسیها اسرتفاده كررد و
یکی از دروازههای کهر را به نام باف االندلس نامید 29 .در واقع بنی رستم پلی بودنرد كره
امویان را به اندلس رساندند و این مسئله در تقویت دوستی دو دولت تأثیر فذار بود.
نفوذ بربرهای اباضی در اندلس

مناسبات مذهبی و فرهنگی بین افریقیه و اندلس سبب نفور تدریجی بربرها و اباضریان
در اندلس کد .اسامی خاندانهای مهم بربر و زیر کاخههای منان كه ساكن اندلس بودند و
محگ سکونت و اِمارت قبایگِ مختلف بربر در منابع بیان کده است 22 .فروههایی از بربرها،
اندلس را پناهگاه خود قرار دادند و عقاید و اندیشههای خود را به اندلس منتقگ كردند.
دربار امویان اندلس کاهد حضور تددادی از رجال سیاسی بنی رستم بود .برخی از منهرا
به مناصب عالی دربار همچون وزارت و حاجبی رسیدند و كفایت كمنظیری از خرود نشران
دادند .ابن قوطیه در این باره مینویسد:
امیر اندلس عبدالرحمن ابن حکم ،وزیرانی داشت که خلیفگان قبلنی و بعندی
نداشتند ،از جمله آنها ...و عبدالرحمن بن رستم هستند.

23

عبدالرحمن بن رستم عالوه بر وزارت ،منصب حجابرت را كره از مناصرب مهرم دربرار
امویان اندلس بود در زمان عبدالرحمن بن حکم بر عهده فرفت .ابن قوطیره در ایرن براره
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مینویسد:

عبدالرحمن بن غانم درگذشنت و منینب حناجبی بنین عیسنی بنن شنهید و
عبدالرحمن بن رستم تبادل میشد.

24

منصب حاجبی بدد از عیسی بن کهید در زمان بیماری امیر عبدالرحمن برن حکرم بره
عبدالرحمن بن رستم رسید .هنگامی كه امیر بهبرود یافرت و وزیرران برر او وارد کردند در
جلوی منان عبدالرحمن بن رستم بود .او در مجلس در جایگاه باالتری از عیسی بن کرهید
نشست اما امیر عبدالرحمن این امر را انکار كرد .پس از چندی ،عبدالرحمنبنرسرتم عررل
کد و حجابت را به ابن کهید بازفرداندند اما امیر اموی ،ابن رستم را به عنوان عضروی در
دستگاه وزارت باقی فذارد.

25

در چارچوف همکاری سیاسی بین دو دولت ،هر كدام از منها با دیگری ارتبا محکمری
داکت .بنی رستم از بررفان اندلس كه به تاهرت فرستاده میکدند ،اسرتقبال مریكردنرد و
منها را در جایگاه خاص و وی(های مسکن میدادند .برخی از ایرن افرراد ،از کخصریتهرای
بسیار تأثیرفذار در حکومت بنی رستم کدند .به عنوان نمونه ،عبدالرحمن بن رستم ،زمرانی
كه در مستانه مر قرار فرفت ،دو فرد اندلسی به نامهرای عمرران برن مرروان اندلسری و
مسدود اندلسی را به عنوان اکخاصی تدیین كرد كه در مجلس مشورت اباضری در تراهرت
حضور یابند .همچنین این دو نفر از سوی عبدالرحمن برای کركت در کورایِ هفرت نفرره
انتخاف جانشین و امامِ پس از وی مدرفی کدند.

26

این کورایِ هفت نفره از افراد مهم و برجسته اباضری مرذهب تشرکیگ مریکرد.چرون
عبدالرحمن فوت كرد ،اهرگ کرورا جمرع کردند و برخری امامرت را بره دیگرری پیشرنهاد
میكردند .عموم مردم و اعضای کورا به دو نفر تمایگ داکتند؛ یکی از منها مسدود اندلسری
بود كه از فقیهان و افراد پرهیرفار به کمار میممد و دیگری عبردالوهاف برن عبردالرحمن
بود .این موضوع ،دو ماه ادامه یافت .مسدود از عبدالوهاف عالمتر برود و در زمران انتخراف
امام به سبب زهد فراوان

مخفی کد ،تا اینكه مردم با عبدالوهاف بیدت نمودند 27.از این
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پس به پیروان عبدالوهاف عنوان وهبیه یا وهابیه داده میکود.
عمران بن مروان اندلسی و مسدود اندلسی ،اباضی مرذهب بودنرد و در انردلس سراكن
کدند .منان مورد اعتماد خاص بررفان بنی رستم قرار داکتند .جایگراه مسردود اندلسری بره
قدری در بین بنی رستم اهمیت یافته بود كه در بین اعضرای کرورا ،یکری از فرینرههرای
اصلی جانشینی عبدالرحمن بن رستم به کمار میممد .در منرابع ،کرر حرال ایرن دو نفرر
نیامده است و مشخص نیست چگونه و در چه زمانی به مذهب اباضیه روی موردند.
پس از مر عبدالرحمن داخرگ ،پسررش هشرام (299 -211هرر.ق) در مرارده و پسرر
بررف

سلیمان در طلیطله 28مستقر فردیدند .در نراع بین منها ،عبدالوهاف بن عبدالرحمن

دخالت نکرد؛ زیرا درفیری بین برادرها را مسئله ای داخلی میدانست .امام رستمی مراقرب
بود روابط دوستانه بنی رستم با حکومتِ اندلس مستحکم بماند 21.پس از هشرام ،پسررش
حکم (191-299ه.ق) مشهور به حکم ربضی به قدرت رسید .وی به مخالفت با علما و بی
دینی کهرت داکت .منابع نشان میدهند كه رابطه عبدالوهاف با حکم ،براساس صرمیمیت
و دوستی نبوده است .بی توجهی حکم به امور دینی در این موضوع تأثیر داکته است.
در مغاز حکومت حکم ،عبدا البلنسی (م199.ه.ق) عمویِ حکم بهوسریله عبردالوهاف،
امام بنی رستم ،به مخالفت با امارت قرطبه و جدا كردن امارت از پسررِ بررادرش تحریرک
کد 30.اطالعات بیشتری از این اقدام عبدالوهاف موجود نیست اما به خوبی مشخص است
كه پس از این ماجرا در بیست و هشت سال حکومتِ حکم ،فرارکی از روابط مرودت ممیرر
بین دو دولت یا اعرام هیئت صلب و دوستی وجود ندارد.
پس از درفذکت حکم ،فرزندش عبدالرحمن (199-199هر.ق) به قدرت رسید .در دوره
او ،اباضیان در اندلس نفور بسیاری یافتند و عبدالوهاف بر استحکام صداقت بین دو دولرت
تأكید داکت .ابن حیان در این باره مینویسد:
در سال 702ه.ق امام عبدالوهاب بن عبدالرحمن ،پسنران سنه گاننه خنوی
عبدالغنی ،دحیون و بهرام را به سفارتی از طنر دولنت بننی رسنتم بنه قرطبنه
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پایتخت امویان فرستاد .در روزی که آنان به قرطبنه رسنیدند ج نن باشنکوهی
برگزار شد .امیر اندلس عبدالرحمن بن حکم ،استقبال باشکوه و باعظمتی از آننان
کرد .گفته میشود عبدالرحمن ،دو میلیون دینار برای آنها هزینه کرد .این مراسنم
به گونهای باشکوه و مجلل برگزار شده بود که مایه اعجاب مردم گردید و پنس
از مدتی ،آنان را با هدایای زیادی بنه تناهرت بازگردانند .در مسنیر بازگ نت،
ک تی دحیون و بهرام غرق شد و آن دو با همراهان ان غرق شدند .عبندالغنی در
ک تی دیگری بود .او و همراهان

نجات یافتنند .پدرشنان عبندالوهاب پنی

از

اینکه خبر آنها به او برسد ،از دنیا رفته بود و پسرش افل در تاهرت به جنای او
ن ست.

31

در منابع درباره هدف این سفارت و نتایج من ،فرارکی ثبت نشده است اما بدون کرک
این سفارت در جهت استحکام روابط دو دولت و فسترش نفرور اباضریه در انردلس انجرام
کده است .توجه و احترام عبدالرحمن به پسران عبدالوهاف به این ماجرا محدود نمی کود،
ابن سدید مرربی میفوید:
چون عموی عبدالرحمن قیام کرد ،پس از چندی نیروهای
و از اطراف

شکست خوردنند

پراکنده شدند .او به بلنسیه رفت و در سال 702ه.ق درگذشت .در

همین زمان ،پسران امام عبدالوهاب نزد امینر انندلس بودنند و او بنه آنهنا ین
میلیون دینار انفاق کرد.

32

در دوره افلب بن عبدالوهاف (199-199هر.ق) روابط بنی رسرتم و امویران رکرد كررد.
افلب با امیران اندلس پیوند و ارتبا دوستانه ای برقرار كرد .او به منها هردایای ارزکرمندی
میداد و منها در مقابگ هدایای فرانبهایی به او میدادند 33.در این زمان ،روابط امویران برا
تاهرت و سجلماسه 34و نفور اباضیه در اندلس به حد اعالی خود رسیده بود.
امویان و بنی رستم ،اخبار پیروزی خوی

را به یکدیگر میدادند و به مناسبت پیروزی،
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هدایایی بین منان مبادله میکد .در منابع ممده است كه دولت اغلبیان ،کرهر عباسریه را در
سال 111ه.ق ،در نردیکی تاهرت برای تهدیدِ پایتخت بنی رستم ساخت .علرت ایرن امرر،
ضربه زدن به رونق اقتصادی تاهرت و تسلط بر راههای تجاری من برود .ایرن كرار سربب
میکد بر پایتخت بنی رستم تأثیرات منفی اقتصادی و سیاسی وارد کود .در ابتدا امام افلب
بن عبدالوهاف با وجود اطالع از این امر ،سکوت اختیار كرد و عکس الدملی نشان نداد امرا
پس از ساخت عباسیه ،افلب من را سوزاند و نابود كرد.
او اخبار این پیروزی را به امیر اندلس عبدالرحمن اوسط (عبردالرحمن دوم) اطرالع داد.
عبدالرحمن برای تبریک ،هدیه ارزکمندی به قیمت صد هرار درهم برای او فرسرتاد .ابرن
خلدون مدتقد است دلیگ ارسال هدایای ارزکمند ،تقرف به امام افلب بوده اسرت 39.در برین
منابع ،تنها بالرری این حادثه را در سال198هر.ق بیان میكند.

36

در این دوران ،دو نفر از کخصریتهرای مشرهور اباضری و از خرانواده بنری رسرتم بره
نامهای ،سدید بن محمد بن عبدالرحمن بن رستم و پسرش ،محمد بن سردید وارد انردلس
فردیدند .محمد بن سدید در ناحیه الجریره در جنوف اندلس ساكن کد .او از مروالی الرمرر
بن یرید بن عبدالملک بود.

37

وی در دوران والیتعهدی عبدالرحمن بن حکم در اندلس مستقر کرد .در ایرن زمران
عبدالرحمن از جانب پدرش حکم بر کذونه امارت داکت .محمد بن سردید در ناحیره ای از
نواحی جریره الخضراء در نردیکی کذونه مستقر کد .او به عبدالرحمن بن حکم نردیک کد
و در مجالس

حضور مییافت .عبدالرحمن به سبب مفراهیهرا و دامنره وسریعِ مدلومراتِ

محمد بن سدید از او حمایت میكرد.
زمانی كه عبدالرحمن به خالفت رسید از او كمک فرفت و مدتی به امارت ثرر طلیطله
فرستاد .سپس او را به قرطبه مورد و در منصب وزارت و حجابت به كار فرفرت 38.در سرال
124ه.ق ،محمد بن سدید به عنوان فرمانده طلیطله برفریده کد .این کرهر فرفترار فتنره و
مکوف بود و در سال 129ه.ق هاکم الضراف در من کورش كرد .به تدریج کورش او کدید

بستر شناسی تعامل بنی رستم ،در شمال افریقا با امویان اندلس

299
کد و نیروهای

افرای

یافت .محمد بن سدید مأمور نبرد با او کد و پس از چند روز نبرد،

هاکم را سركوف كرد و به همراه هراران نفر از نیروهای

به قتگ رساند.

31

امیران اموی از محمد بن سدید در امور نظامی استفاده میكردند .وی مردتی از طررف
عبدالرحمن به امارت ثرر اندلس فرستاده کد .در منابع تاریخ اندلس از او به عنوان فرمانده
نظامی مهمی یاد میکود كه نقر

اصرلی در ککسرت دادن نورمرانهرایی كره در سرال

199ه.ق به اندلس حمله نمودند بر عهده داکت 40.نورمرانهرا برا كشرتیهرایی از منطقره
اسکاندیناوی یا جنوف انگلستان به اندلس حمله كردند و اکبیلیه را غرارت نمودنرد .از ایرن
رو ،عبدالرحمن دستور داد كارخانه كشتی سازی ساخته کود .منان پس از حملره بره غررف
فرانسه ،به لشبونه وارد کدند و قدرت را در کهر به دست فرفتنرد .سرپس بره مصرب رود
وادی الکبیر و به اکبیلیه وارد کدند و عدهای را به قتگ رساندند.
در ابتدا امیر عبدالرحمن ،نیروهای

را به همراه فرماندهان مختلفی فرستاد كه موفقیت

چندانی به دست نیاوردند .پس از مدتی محمد بن سدید بن رسرتم بره فرمانردهی انتخراف
کد .محمد سپاه

را به اکبیلیه برد و در ایرن کرهر برا نورمرانهرا جنگیرد .او ،منهرا را از

اکبیلیه راند .سپس با منجنیق به منها حمله كررد و پانصرد نفرر را كشرت و چهرار كشرتی
نظامی را به تصرف درمورد .ابن رستم دستور داد كشتیها را بسوزانند و منچه را كه در منها
بود به عنوان اموال فری بفروکرند 49.عبردالرحمن فرسرتادهای را بره نررد امرام افلرب برن
عبدالوهاف فرستاد و خبر این پیروزی را به او داد.

42

سخن ابن عذاری نشان دهنده اهمیت و جایگاه محمد برن سردید اسرت و او را عامرگ
اصلی پیروزی سپاه مسلمانان مدرفی میكند .به سبب این جایگاه واال ،عبدالرحمن او را به
عنوان وزیرِ حاجب به كار فرفت 43.از جمله سیاستهایی كه محمد به كار برد ،فردن زدن
اسیرانِ نورمانها در برابر چشمان فرماندهانی بود كه در كشتیها نظاره فرر مراجرا بودنرد.
این امر سبب کد منها بترسند و مسرلمانان برر كشرتیهرای منهرا مسرلط کروند و منهرا را
بسوزانند.

44
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مأموریت دیگری كه برای او بیان میکود این است كه در سال 121هر.ق عبردالرحمن
به نبرد مارده رفت و این کهر را محاصره كررد .پرس از چنردی ،محمرد برن سردید را برر
محاصره کهر باقی فذاکت و خود بازفشت 49.منابع به این فرمانده اباضری مرذهب توجره
میكنند و جایگاه ادبی او را توصیف مینمایند .او فردی ادیب كه کدر نرافِ خرالص دارد و
فردی حکیم كه در بازی کطرنج ماهر بود ،توصیف میکود .درباره او نوکته کده است:
شعر این فرمانده در کتاب ال دائق موجود است .ابنن ابانار خنودش برخنی از
اشعار او را در کتاب

الکتاب ال مدی آورده است ولی در ال له السنیرا چینزی

از اشعارش را بیان نکرده است.

او به جهت کخصیت ادبی خوی

46

با حمدونه دخترِ زریاف ،موسیقیدان مدروف انردلس

ازدواج كرد .من زن در موسیقی مهارت كامگ داکت .سرانجام محمد بن سدید برن رسرتم
اباضی در صفر سال  199هر.ق فوت كرد.

47

در عصر امارت محمد بن عبدالرحمن بر اندلس (119-199هر.ق) ،این روابطِ دوسرتانه
ادامه پیدا كرد .او در سال 199هر.ق فروهی را به سفارت در دربار تاهرت فرستاد تا مراتب
احترام ،تشکر و محبت

را به امام افلب رسانند .محمد توجه وی(های بره سرواحگ داکرت و

پیوسته اخبار عباسیان و كارفراران منها را دنبال میكرد .او با امیر بنری رسرتم ،ابوالیقظران
محمد بن افلب بن عبدالوهاف (192-192هر.ق) ارتبا محکمی داکت و پیوسته مکاتبراتی
را به نرد او در خصوص اخبار بنی عباس و والیان منها در کام و مصر و افریقیه میفرسرتاد.
هیچ چیری از او پنهان نمیماند 48.در دوره او ،روابط دو دولرت بسریار دوسرتانه برود .ابرن
خطیب در این باره مینویسد:
ملوک بالد مغرب به امیر اندلس خندمت کردنند و تناهرت و سجلماسنه بنه
اطاعت امیر اندلس اعترا نمودند.

49

در دیگر منابع ،هیچ اکاره ای به اطاعت پذیری ابویقظان از امیر اندلس نمریکرود امرا
سخنِ ابن خطیب کدت دوستی دو دولت را نشان میدهد .ابن عذاری نقگ میكند كره در

بستر شناسی تعامل بنی رستم ،در شمال افریقا با امویان اندلس

291

دوره ابویقظان صاحب تاهرت ،روابط دوستانه و مودت ممیرر برین تراهرت و قرطبره ادامره
یافت .ابویقظان هیچ كاری را بدون مشورت با محمد بن عبردالرحمن امیرر انردلس انجرام
نمیداد.

90

پس از محمد بن عبدالرحمن ،حکومت قرطبره بره پسررش ،منرذر برن محمرد (-119
119هر.ق) رسید .دوران او ،كوتاه و سراسر مکوف و فتنه بود .از این رو ،اطالعرات خاصری
درباره روابط دو دولت نقگ نشده است .در سال 119هرر.ق حکومرت انردلس بره بررادرش،
عبدا بن محمد (119ر999هر.ق) رسید .در دوره عبدا  ،قیامهای متدددی به وجود ممرد.
امیر عبدا نیاز داکت برای مقابله با قیامها از كمکها و حمایرتهرای بنری رسرتم بهرره
بگیرد.
در این دوران ،فاه بنی رستم به برخی از مخالفان سیاسری و مرذهبی حرق پناهنردفی
میداد و از منان حمایت میكرد اما پناهندفی سیاسی کامگ خروج كنندفان بر دولت اموی
نمیکد و به منها اجازه نمیدادند برضد امویان اندلس قیام كنند.
دولت بنی رستم حق سکونت و اقامت به اندلسیها میداد .منان فروهی را بره انردلس
برای تجارت یا كار فرستادند .ابن قوطیه ،داستانی در ارتبا با قیرام ابرن حفصرون روایرت
میكند كه در همین زمان اتفاق میافتد و دامنه اکرتیاق بنری رسرتم را بررای فسرترش و
استحکام روابط نشان میدهد.

99

در زمان قیام ابن حفصون ،فقط بنی رسرتم از امویران حمایرت نمودنرد .در حرالی كره
اغلبیان ،ابن حفصون را تشویق به قیام كردند و هردایایی بررای

فرسرتادند 92.هرمچنرین

ادریسیان با ابن حفصون ،ارتبا صمیمانه ای ایجاد كردند و فرستادهها و هردایایی را برا او
رد و بدل نمودند.

93

امامت بنی رستم پس از ابویقظان دچار ضدف سیاسی کد .در این زمان ،امارت امویران
اندلس بر اثر قیامهای سیاسی کدیدی كه در دوره منذر بن محمد و عبدا بن محمد بره
وجود ممد ،دچار ضدف و سستی فردیده برود و قردرت كمرک بره بنری رسرتم را نداکرت.
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همچنین در مررف ،خطر اغلبیان جای خود را به خطر فاطمیان داد و فاطمیان به سررعت،
مناطق مختلف را تصرف كردند.

94

این امور سبب کد امرای قرطبه به اخبار مررف توجه خاصی نشان دهند و برای یراری
رساندن به هم پیمانشان در برابر دکمنِ جدید تالش كنند .ضردف بنری رسرتم و دوری از
اصول اولیه ای كه در مغاز ککگ فیری دولت ایشان وجود داکت ،عدم توانایی یقظان برن
ابی یقظان در حفظ نیروها و سرعت عمگ ابوعبدا کیدی كه در مدت بیست و یک روز از
افریقیه تا تاهرت پی

ممد و تاهرت را در سال 189هر.ق تصرف كرد موجب از بین رفرتن

سریع دولت بنی رستم به دست فاطمیان کد.
ابوعبدا کیدی دستور داد مجموعه زیادی از كتافهای كتابخانه مدرروف مدصرومه را
با سیصد هرار نسخه كتاف در علوم مختلف بسوزانند .به دستور ابوعبدا  ،كتافهای مهرم
ریاضیات و صندت برای ساخت دولت حفظ فردیدند و سایر مثار از بین برده کدند 99.پرس
از سقو تاهرت بهوسیله ابوعبدا کیدی ،بیشتر اباضیان به وارجالن و سردراته مهراجرت
كردند و این دو کهر مركر اصلی منان فردید .در دوره عبدالرحمن الناصر و پسررش ،حکرم
المستنصر از بقایای بنی رستم و اباضریان حمایرت مریكردنرد .بره ویر(ه ایرن كره حکرم
المستنصر از قیام ابویرید كه مدتقد به فرقه نُکار 96بود ،حمایت مینمود.

97

دولتهای اباضی مذهب در اندلس

نفور اباضیان در اندلس سبب کد به تدریج برخی قبایگ برر بربر به اندلس راه یابنرد
و دولتِ مهم بنی برزال (499یا498-494هر.ق) را به عنروان یکری از دولرتهرای بررر
اباضی مذهب در اندلس به وجود موردند .این دولت در والیرت جیران 98در جنروف کررقی
قرمونه 91بین قرطبه و اکبیلیه 60واقع بود .بنیبرزال منسوف به قبیله زناته و اباضی مذهب
و از فرقه نُکار بودند كه در منطقه زاف پایین 69در كنار مسیله 62ساكن کدند 63 .در منرابع،
اکاره ای به چگونگی فرای

بنی برزال به مذهب اباضیه نشرده اسرت .منران بره اطاعرت

خلیفه حَکم المستنصر (999-999هر.ق) درممدند و اجرازه سرکونت در انردلس را دریافرت
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كردند.

64

مركر اصلی بنی برزال ،قرمونه بود اما فاه کهرهای اطراف چون اسرتجه 69و کراطبه

66

را تصرف میكردند .قرمونه در این دوره در تصرف حاجب ابو عبدا محمد بن برزال برود.
در سال 494ه.ق با او بیدت کد و امور قرمونه سامان یافت .کهرهای دیگر مانند لشبونه

67

و المدور 68با او بیدت نمودند 61 .والیان بنی برزال حردود پنجراه سرال حکومرت كردنرد در
موارد متدددی بین منها و بنیعباد نبردهای طوالنی به وجود میممرد و سررانجام المدتضرد
بن عباد این دولت را ازبین برد.

70

بنی برزال پس از سقو به دولت بربری بنیزیری در غرناطه پنراه بردنرد و در خردمت
منان بودند و از کجاعان و افراد توانمند دولت بنی زیری کمرده میکدند .بنا به روایت ابن
خطیب حدود سیصد نفر از سواركاران بنی برزال در دولت بنی زیری بودند 79.از این زمران
به بدد ،هیچ فرارکی درباره بقایای بنی برزال بیان نمیکود.
از دیگر دولتهای اباضی مذهب در اندلس ،بنی دمر بود .این دولت در منطقه مورور

72

یا مورون تأسیس فردید .امیر این قبیله ،نو بن ابوتریری دمری بود كه در مرورور سراكن
کد .بنی دمر به جهت حمایت ابن ابی عامر از بربرها ،از افریقیه به اندلس مهاجرت كردند.
این دولت تا سال 499هر.ق ادامه یافت و در این زمان به دست دولرت بررر بنری عبراد
برچیده کد.

73

نفوذ فرهنگی و علمی اباضیه در اندلس

دولت بنی رستم و ا مه اباضیه ،اهتمامِ بسیاری به تبادل علمری و ارتبرا فرهنگری برا
اندلس داکتند .این امر به این دلیگ ،اهمیت خاصی پیدا میكند كه تراهرت مركرر علمری،
فرهنگی و اقتصادی مررف به کمار میممد و مدروف به عراقِ مررف یرا بلرخِ مرررف کرده
بود 74.بنی رستم در تاریخ و فرهنگ مررف اهمیت خاصری دارد .اعتقراد منران بره مرذهب
اباضیه سبب تأسیس مراكر و نهادهای علمی و مموزکی اباضیه در مررف کد.
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رفت و ممد دانشمندان دو دولت موجب انتقال فرهنگ اباضیه به انردلس فردیرد .هرم-
چنین تددادی از علمای اندلس در تاهرت ساكن کدند و دولت بنی رستم از جایگاه علمری
منها استفاده میكرد .در مقابگ تددادی ازعلمای تاهرت به انردلس مهراجرت نمودنرد و بره
باالترین مراتب دست یافتند .یکی از این افراد ،عبد الرحمن بن بکر بن حماد تاهرتی است
كه در قرطبه ساكن کد.

79

از دیگر علما ،قاسم بن عبدالرحمن بن محمد تاهرتی و پسرش ،ابوالفضگ احمد مدروف
به برّاز هستند 76 .همچنین عالمی به نام زكریا بن بکر الرسانی تاهرتی از دانشمندان اهرگ
تاهرت است كه به اندلس سفر كرد 77 .ابو الطیب محمد بن ابی برده کافدی از علمای بنی
رستم است كه به اندلس سفر كرد 78.از علمای دیگر ،کیخ ابوربیع سلمان برن عبدالسرالم
بن حسان بن عبدالملک الوسیانی است .او یکی از کیوخ برر  ،حافظ سیر و مثار برود و از
او اخبار و تألیفاتی بر جای مانده است.

71

همچنین ،ابویدقوف بن ابراهیم سدراتی اباضی وارجالنی یکی از مهم تررین و مدرروف
ترین علمای اباضیه است كه بره انردلس سرفر كررد .وی پرس از كسرب علرم از علمرای
وارجالن در جنوف الجرا ر ،به اندلس برای كسب علم سرفر كررد و چنرد سرال در قرطبره
ساكن کد تا اینكه اهالی اندلس به سبب وسردت علرم و اطالعرات
دادند.

بره او لقرب جراحظ

80

ابن حرم یادمور میکود طوایفی از اباضیه در اندلس وجود دارند كه یکی از علمای منها،
ابومحمد بویکنی البرزالی از علمای علم انساف اباضیه است 89.در كتاف مفناخر البربنر ،بره
علمای بربری كه در اندلس سراكن کردند ،اکراره کرده اسرت و در برین منهرا تدردادی از
دانشمندان اباضیه دیده میکود 82.در منابع ،نام علمای اباضی مذهب متدددی ممرده اسرت
كه در اندلس ساكن کدند .به جهت اختصار از مدرفی بقیه دانشمندان خودداری میفردد.
برخی از فروههای بربر در جنوف اندلس فرد ممدند و دولتهرای كروچکی در قسرمت
جنوبی جریره خضراء به وجود ممد .یکی از قبایگ اباضی اندلس ،بنو واسرین اسرت 83.ایرن
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قبیله از قبایگ بررفی است كه کاخههایی در جریرد در جنروف ترونس دارد و بره نرام بنرو
وسیان کناخته میکوند .منها همگی از اباضیه وهبیه هستند و در زیر مجموعههرای قبیلره
زناته قرار دارند .از این قبیله ،تددادی عالم برخواسته اسرت ،كره کریخ یوسرف برن احمرد
الوسیانی یکی از منها است .كه درباره اوففتهاند ،او فردی حافظ برود .درجینری از او بسریار
تمجید میكند.

84

نتیجه

منافع و مصالب مشترک دو دولت مهم و تأثیر فذار بنی رستم و امویران انردلس سربب
فرای

منان به ایجاد همفرایی و اتحراد برا یکردیگر کرد .بره همرین سربب ،منران اخبرارِ

پیروزیهایشان را بره یکردیگر مریرسراندند .تبرادل سرفیران و دادن هردایای نفریس بره
كارفراران یکدیگر از امور مرسوم در این دوره فردید .نفرور بنری رسرتم در انردلس سربب
تأثیرفذاری تدریجی اباضیان در این سرزمین کد و دولت امویان درصدد جلب حمایتهای
منان برممد.
بنی رستم به عنوان واسطهای تجاری در انتقال كاالهایِ امویان به بازارهای کررق بره
وی(ه افریقیه ،مصر ،کام و مركر افریقا عمگ میكرد .بنادر و مراكر تجاری خاصی بهوسریله
امویان در سواحگ جنوبی مدیترانه پایهفذاری فردید كره بره عنروان پایگراه اصرلی تبرادل
كاالهای دو دولت کناخته می کدند .این عوامگ به همرراه روابرط فرهنگریِ محکرم برین
اباضیان و امویان سبب کد دولرت بنری رسرتم هماننرد واسرطه ای در تبرادل فرهنگری و
اقتصادی از کرق به اندلس عمگ كند.
امیران اندلس تمایگ بسیاری بر سود بردن از ایرن كانرال ارتبراطی داکرتند .در نتیجر
روابط سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی بین بنی رسرتم و امویران ،اباضریه ترأثیر مکرکاری برر
اندلس فراردند .یکی از مهمترین مثار این امر ،در ککگ فیری دولتهرای اباضری مرذهب
بنی برزال و بنی دمر در اندلس مککار فردید و این دو دولرت ،عقایرد ،فرهنرگ و اندیشره
اباضیان را در اندلس حفظ كردند.
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پینوشتها:
 .1ابی العباس احمد بن سعید الدرجینی  ،طبقات المشایخ بالمغرب ،حققه ابررایی طر ، ،بری
جا :بی نا1931 ،ق1391/م ،ج ،2ص202؛ احمد بن سعید بن عبد الواحد الشماخی  ،کتاب السیر،
تحقیق احمد بن سعود السیابی ،عمان :وزارة التراث القومی و الثقافه1109 ،ق1399/م ،ص .90
 .2الشماخی ،پیشین ،ص .90
 .9ابومحمد عبداهلل بن مسل ابن قتیبه  ،المعارف ،تحقیق ثروت عكاشه ،قایرة ،الهیئره المررریه
العامه للكتاب1332 ،م ،ص .129
 .1علی یحیی معمر ،االباضیه فی موکب التاریخ  ،قایره :مكتبه الویبیه1991 ،ق ،ص .122
 .2الشماخی ،پیشین ،ص129؛ الدرجینی ،پیشین ،ج ،1ص .19
 .6یحیی ابن ابی بكر ابوزکریا  ،سیر االئمه و اخباری  ،حققه و وضع یوامشه اسماعیل العربری،
بیروت :دار الغرب االس،می1102 ،ق1392/م ،ص11؛ الدرجینی ،پیشین ،ج ،1ص .19
 .9بالحاج بن عدون قشار  ،اللمعه المضریئه فری تراریخ االباضریه ،عمران :مكترب الضرامر ،
1111ق ،ص .3
 .9الشماخی ،پیشین ،ص99؛ الدرجینی ،پیشین ،ج ،2ص .12
 .3أبوالفتح محمد بن عبدالكری بن ابوبكر شهرستانی  ،الملل و النحل ،بیروت :مؤسسه الحلبیه،
بیتا ،ج ،1ص .191
 .10قیروان از شهریا مه افریقیه است که دریا ترون
سوسه و مهدیه و در جهت قبله دریا سفاق

و قاب

در داخرل ن و در شررق دریرا

قرار دارد (ابی عبید عبداهلل برن عبردالعزیز

بكر  ،المسالک و الممالک ،حققه جمال طلبه ،بیروت :دار الكتب العلمیره1121 ،ق2009/م ،ج،2
ص .)139ابن حوقل این شهر را بزرگترین شهر مغرب که بیشترین ثروت را دارد معرفی می کنرد
(ابی القاس ابن حوقل  ،صورة االرض ،لیدن :بریل1399 ،م ،ص .)36
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 .11الدرجینی ،پیشین ،ج ،1ص29و91؛ ابوزکریا ،پیشین ،ص .23 -29
 .12یمان ،ج ،1ص21؛ یمان ،ص22؛ الشماخی ،پیشین ،ج ،1ص .122-121
 .19الدرجینی ،یمان ،ج ،1ص 29و91؛ ابوزکریا ،یمان ،ص .23 -29
 .11ابوزکریا ،یمان ،ص .63
 .12بكر  ،پیشین ،ج ،2ص213؛ ابوزکریا ،پیشین ،ص90؛ الردرجینی ،پیشرین ،ج ،1ص-91
 .92
 .16نام دو شهر در اقری ،مغرب است که یكی را تایرت قردی و دیررر را ترایرت جدیرد
نامیدند .بین نها شش میل فاصله است ،نها بین تلمسان و قلعه بنی حماد قرار دارنرد .ترایرت در
اقیل چهارم قرار دارد و شهر بزرگی است که در گذشته به ن عرراق مغررب مری گفتنرد (یراقوت
حمو  ،معج البلدان ،بیروت :دارالرادر1332 ،م ،ج ،2ص .)9منظور متن ،تایرت جدید است .
 .19محمد علی دبوز  ،تاریخ المغرب الكبیر ،قایره :دار احیاءالكتب العربیه1999 ،ق1369/م،
ج ،9ص .113دبوز در کتاب خود ،اشاره یایی ضعیف و ناقص به برخی روابط بنی رست مریکنرد
که به دلیل تعرب شدید نسبت به بربریا ،قابل اعتنا نیست .

 .19ابن عذار  ،البیان المُغرب فی اخبار االنردل

و المغررب ،تحقیرق ج.س.کروالن و لیفری

پروفنسال ،بیروت :دار الثقافه1100 ،ق1390/م ،ج ،2ص .21
 .13لسان الدین ابی عبداهلل محمد بن عبداهلل ابن خطیب  ،االحاطه فی اخبار غرناطره ،صرححه
یوسف علی طویل ،بیروت :دار الكتب العلمیه1121 ،ق2009/م ،ج ،9ص .926

 .20احمد بن محمد مقر  ،نفح الطیب فی غررن االنردل

الرطیرب ،حققره احسران عبراس،

بیروت :دارالرادر1109 ،ق1399 /م ،ج ،2ص .23
 .21بكر  ،پیشین ،ج ،2ص .219
 .22محمد بن علی بن احمد ابن حزم  ،جمهررة انسراب العررب ،بیرروت :دارالكترب العلمیره،
1121ق2001 /م ،ص133-209؛ مفاخر البربر ،تحقیق عبردالقادر بوبایره ،ربراد :دار ابری قرراق
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لطباعه و النشر2002 ،م ،ص .193-196
 .29ابوبكر محمد بن عمر بن عبدالعزیز ابن قوطیه  ،تاریخ افتترا االنردل  ،تحقیرق ابررایی
االبیار  ،الطبعه الثانیه ،قایره :دارالكتب المرر 1110، ،ق1393/م ،ص .99
 .21یمان .

 .22ابن حیان ،ابومروان حیان بن خلف بن حسین المقتب

مرن أنبراء ایرل االنردل  ،حققره

محمود علی مكی ،ریاض :مرکز الملک فیرل للبحوث و الدراسرات االسر،میه1121 ،ق2009/م،
ج ،2ص232؛ ابن سعید المغربی ،المُغرب فی حُلی المَغرب ،حققه شوقی ضیف ،قایره :دار المعارف،
1361م ،ج ،1ص .20
 .26الرردرجینی ،پیشررین ،ج ،1ص16؛ الشررماخی ،پیشررین ،ج ،1ص190؛ ابوزکریررا ،پیشررین،
ص92-91؛ سلیمان بن الشیخ عبداهلل البارونی ،االزیار الریاضیه فی ائمه و ملوک االباضیه ،تون :
داربوس،مه للطباعه و النشر و التوزیع ،بی تا ،ج ،2ص .13
 .29الشماخی ،پیشین ،ج ،1ص190؛ ابوزکریا ،ص92؛ الدرجینی ،پیشین ،ج ،1ص .13
 .29طلیطله شهر بزرگی در اندل

است که ویژگییا پسندیده ا دارد .نواحی ن بره واد

الحجاره مترل است و این شهر در غرب اندل

و مرز روم بر ساحل رود تاجه قرار دارد (یراقوت

حمو  ،پیشین ،ج ،1ص .)10-93این شهر بر شوب و یرج و مرج بنا شده بود و در ن شرک و
بت پرستی تبلیغ می گردید .ایالی ن فساد می کردند و مردم ،شهر را ترک می کردند .مرز انردل
در این شهر به خر می رسد (بكر  ،پیشین ،ج ،2ص .)932-931
 .23ابن عذار  ،پیشین ،ج ،2ص .69
 .90ابن حیان ،پیشین ،ج ،2ص .39-36
 .91ابن حیان ،پیشین ،ج ،2ص .19
 .92ابن سعید مغربی ،پیشین ،ج ،1ص .19-19

 .99البارونی ،پیشین ،ج ،2ص93؛ مهنا بن راشد بن حمد السعد  ،الشیخ عمرروس و منهجر
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الفقهی و العقائد من خ،ل کتاب اصول الدینونه ،مسقط :داراالندل 1123 ،ق2009/م ،ص .90
 .91سجلماسه از شهریا مغرب است و در سال111یر.ق بنا

ن شروع شد (ابرن عرذار ،

پیشین ،ج ،1ص .)91
 .92عبرردالرحمن ابررن خلرردون ،ترراریخ ابررن خلرردون ،بیررروت :االعلمرری للمطبوعررات،
1931ق1391/م ،ج ،1ص226؛ البارونی ،پیشین ،ج ،2ص 93؛ السعد  ،پیشین .91-90 ،
 .96احمد بن یحیی بن جابر ب،ذر  ،فتو البلدان ،حققه عبداهلل انی

الطبراع و عمرر انری

الطباع ،بیروت :مؤسسه المعارف1109 ،ق1399/م ،ص .929
 .99ابی عبداهلل محمد ابن عبداهلل ابن ابی بكر ابن ابّرار ،کتراب الحلره السریراء ،حققره و علرق
حواشیه الدکتور حسین مون  ،قایره :الشرکه العربیه للطباعه و النشر1369 ،م ،ج ،2ص  .992
 .99ابن ابّار ،پیشین ،ج ،2ص .992
 .93ابن عذار  ،پیشین ،ج ،2ص99؛ ابن حیان ،پیشین ،ج،2ص .121
 .10ابن حیان ،یمان ،ج ،2ص121؛ ابن ابّار ،پیشین ،ج ،2ص .992

 .11احمد بن عمر ابن الدالئی العذر  ،ترصیع االخبار و تنویع اآلثار و البسرتان فری غرائرب
البلدان و المسالک الی جمیع الممالرک  ،تحقیرق عبردالعزیز االیروانی ،بری جرا :منشرورات معهرد
الدراسات االس،میه ،مدرید ،بی تا ،ص .100-33
 .12ابن قوطیه ،پیشین ،ص99؛ ابن حیان ،پیشرین ،ج ،2ص122؛ ابرن عرذار  ،پیشرین ،ج،2
ص .99-99
 .19ابن عذار  ،یمان ،ج ،2ص .99-99
 .11ابن حیان ،پیشین ،ج ،2ص .122
 .12یمان ،ص .121
 .16ابن ابّار ،پیشین ،ج ،2ص .999
 .19ابن حیان ،پیشین ،ج ،2ص .929
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مرن أنبراء ایرل االنردل  ،حققره

محمود علی مكی ،قایره :لجنه إحیاء التراث االس،می1112 ،ق1331/م ،ص .269-266
 .13لسان الدین ابی عبداهلل محمرد برن عبرداهلل ابرن خطیرب  ،اعمرال االعر،م ،تحقیرق لیفری
بروفنسال ،بیروت :دار المكشوف1362 ،م ،ص .22
 .20ابن عذار  ،پیشین ،ج ،2ص .109
 .21ابن قوطیه ،پیشین ،ص .101 –109
 .22ابن حیان ،پیشین ،چاپ ریاض ،ج ،9ص .192
 .29ابن خطیب ،پیشین ،ص .22
 .21ابن عذار  ،پیشین ،ج ،1ص .120
 .22محمد بن ابوالعمران التیهرتی  ،نشأة الدوله الرستمیه ،رباد :بی نرا ،بری ترا ،ص10؛ دبروز،
پیشین ،ج ،9ص .619
 .26فرقه نُكّار از نجا به وجود مدکه عبدالرحمن بن رست  ،نخستین امام بنی رست درپایران
عمرش در سال191یر.ق ،شورا یفت نفره ا را ی چون شورا عمر بن خطاب ،برا انتخراب
جانشین مشخص کرد .ابوقدامه یكی از اعضا این شورا ،نخستین فرد برود کره برا عبردالویاب
بیعت نمود و شروطی را معین کرد اما پ

از چند راه مخالفت پیمود و با بنی رست درگیرر شرد

(مدخل نكار ،دانشنامه جهان اس،م) .
 .29ابن حیان ،پیشین ،چاپ قایره ،ص .269
 .29جیان شهر مشهور در اندل

است .بین ن و بیاسه شرت میل فاصله است .بیشتر از سه

یزار روستا دارد که در یمه نها کرم ابریش پرورش می دیندو باغیا ،مزارع ،غ،ت و چشمه یا

بسیار دارد .کوره ن از برترین کورهیا است (ابو عبداهلل محمرد برن عبردالمنع حمیرر  ،صرف
جزیره االندل  ،تحقیق و تعلیق الفی بروفنرال ،بیروت :دارالجیل1109 ،ق ،ص .)91-90
 .23قرمونه در شرق اشبیلیه قرار دارد و بین ن و استجه چهرل و پرنم میرل فاصرله اسرت و
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شهر بزرگ و قدیمی است .این شهر در دامنه کوه بلند قرار دارد .دارا دژ سنری اسرت کره
برا جلوگیر از فتنه ساخته شده است .اشبیلیه در بیسرت میلری ن واقرع اسرت .ایرن شرهر را
عبدالرحمن بن محمد در سال 902یر.ق فتح کرد (حمیر  ،پیشین ،ص .)123-129
 .60اشبیلیه از شهریا بزرگ اندل

است که در عرر یاقوت از ن بزرگ تر نبوده است و به

ن حمص نیز می گفتنرد (حمرو  ،پیشرین ،ج ،1ص .)132ایرن شرهر دارا دژیرا مسرتحك ،
بازاریا

باد و جمعیت بسیار است .در کنا رود واد الكبیر قررار دارد و پر

از غلبره مجروس

(نورمانیا) ،عبدالرحمن بن حك دستور داد تا دژ ن را با سنگ مستحك نمایند (بكر  ،پیشرین،
ج ،2ص931-930؛ حمیر  ،پیشین ،ص .)20-13
 .61ب،د زاب از نواحی افریقیه در دو طرف صحرا واقع شده است و به نام ب،د الجرید نامیرده
می شود .گرمی یوا را به این شهر مثال می زنند و در ن ،شهریا و نخلستان یرا بسریار قررار
دارد (کاتب مراکشی ،االستبرار فی عجائب االمرار ،تعلیق سعد زغلول عبد الحمید ،مطبعه جامعه
االسكندریه1329 ،م ،ص .)191
 .62مسیله شهر است که در نزدیكی قلعره حمراد از بر،د زاب قررار دارد .در کنرار ن رود
بزرگی به نام سهر است که منبع بِ رود از این شهر است (یمان) .مسیله را بره نرام محمدیره نیرز
نامیده اند .ابوالقاس محمد بن مهد در سال 912یر.ق ،نقشه ن را کشید (یاقوت حمو  ،پیشرین،
ج ،2ص .)190
 .69ابن عذار  ،پیشین ،ج ،9ص269؛ ابن حزم ،پیشین ،ص .139
 .61ابن عذار  ،یمان ،ص269؛ ابن خطیرب ،پیشرین ،ص299؛ ابرن خلردون ،پیشرین ،ج،9
ص .99
 .62استجه کوره ا در اندل

است که مترل به ایالت ریه در طرف قبلره اسرت و در جهرت

غرب ن قرطبه قرار دارد .این شهر بر ساحل رود غرناطه قرار دارد و بین ن و قرطبره ده فرسرخ
فاصله است .نواحی ن به نواحی قرطبه مترل است (یاقوت حمو  ،پیشین ،ج ،1ص .)191ایالی
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این شهر در جایلیت و اس،م در انحراف و خروج از اطاعت بودند و استجه را برا خرروج و قیرام
مساو می دانند .در این شهر بازاریا

باد و مسافرخانه یا فراوانی است .مسجد جرامع ن برا

سنگ ساخته شده و دارا پنم رواق با ستونیا مرمر است (حمیر  ،پیشین ،ص .)12 -11
 .66شاطبه در شرق اندل

و در طرف شرقی قرطبه قرار دارد .از این شرهر علمرا بسریار

برخواستند (یاقوت حمو  ،پیشین ،ج ،9ص .)903
 .69لشبونه که به ن اشبونه ی گویند ،شهر در اندل

اسرت ایرن شرهر ،قردیمی و نزدیرک

دریا قرطبه قرار دارد (یاقوت حمو  ،پیشین ،ج ،2ص .)16
 .69المدور از دژیا مستحك و مشهور اندل

است که در نزدیكی قرطبه قررار داشرت .بره

جهت ایمیت بسیار ن ،امپراطور روم به ن توجه خاصی میکرد و مكاتباتی برا ترررف ن برا
امویان انجام داد (ابن سعید مغربی ،پیشین ،ج ،2ص229؛ یاقوت حمو  ،پیشین ،ج ،2ص .)99
 .63ابن عذار  ،پیشین ،ج ،9ص .911
 .90یمان ،ص912؛ ابن عذار  ،پیشرین ،ج ،9ص263؛ ابرن خطیرب ،پیشرین ،ص299؛ ابرن
خلدون ،پیشین ،ج ،9ص91؛ محمد عبداهلل عنان  ،دول االس،م فی االندل  ،طبع الرابعره ،القرایرة:
مكتبه الخانجی1119 ،یر.ق ،ج ،1ص .690
 .91ابن خطیب ،االحاطه ،پیشین ،ج ،9ص .223
 .92ایالت مورور مترل به نواحی قرمونه در اندل

است .این شهر در منطقه غرب واقع شرده

و نواحی ن به نواحی شذونه مترل است .شهرِ قلب مرکز مورور و محلِ حكومت ن است .در مد
ایالت مورور در ایام حك بن یشام ،بیست و یک یزار دینار بود (حمیر  ،پیشین ،ص .)199
 .99ابن عذار  ،پیشین ،ج ،9ص .236
 .91شم

الدین ابوعبداهلل محمد بن احمد البناء الشامی مقدسی  ،احسن التقاسری فری معرفره

االقالی  ،لیدن :مطبعه بریل1369 ،م ،ص229؛ السعد  ،پیشین ،ص .116
 .92عبداهلل بن محمد بن یوسف ابن الفرضی  ،تاریخ علماء االندل  ،تحقیق ابررایی االبیرار ،
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الطبعه الثانیه ،قایره :دارالكتب المررر 1110 ،ق1393/م ،ج ،1ص129؛ البرارونی ،پیشرین ،ج،2
ص .91

 .96ابوعبداهلل محمد بن فتو الحمید  ،جذوة المقتب

فی تراریخ علمراء االنردل  ،تحقیرق

ابرایی االبیار  ،الطبعه الثانیه ،القایره :دارالكتب المررر 1110 ، ،ق1393/م ،ج ،1ص220؛ ج،2
ص .223
 .99ابن الفرضی ،پیشین ،ج ،1ص .296-292
 .99البارونی ،پیشین ،ج ،2ص .96
 .93الدرجینی ،پیشین ،ج ،1ص .219

 .90الشماخی ،پیشین ،ج ،2ص106-102؛ ابی یعقوب یوسف بن ابرایی الوارج،نی  ،الردلیل
و البریان ،تحقیق سال بن حمد الحارثی ،تون  :بی نا ،بی تا ،ص  .160 ،6-2
 .91ابن حزم ،پیشین ،ص .139
 .92مفاخر البربر ،پیشین ،ص .163-129
 .99ابن حزم ،پیشین ،ص .139
 .91الدرجینی ،پیشین ،ج ،1ص .212

