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کشمکشهایسیاسیدراندلسونقشآندرمعاهداتنظامی

مرینیانباآراگون
تاریخ دریافت99/1/31 :

تاریخ تأیید99/1/39 :

سید حسن مهدیخانی سروجهانی

*

مرینیان به عنوان ادامهه دننه س ایااهر مراب هون ح مو ه حن دب م اب هه بها
نهضر ااترداد مسیحی ،دب ا س نفتم نجری دب عرصه ایااهی مرهرا ای هی
ظهوب کردن  .آنان پس از تثبیر کومهر وهود ،بهه ی ه

ههاد ااهرمی حابد

ان لس ش ن  .مرینیان ع یبغم دبگیرینایی که با مسیحیان ان لس داشهتن  ،گهاس
با بروی از دحلرنای مسیحی ،از م ه دحلر آباگهون متححه شه س ،نهمکهابی
میکردن  .این نوشتاب با تو ه به احضها ح شهرایس ایااهی انه لس ح از ریه
بربای معان ات نظامی مرینیان با آباگون ح حاکاحی ع ل ح زمینهنای نهمکهابی
آنان به این نتیجه بای س اار که اوترفات آن دح دحلر بها پادشهانی یْتاهتاله ح
کومر بنی ا مر ،ان اف ح منافع متترکی با برای رفین بیم میزد؛ به وبی
که هر داربای به آن ان اف ،ناگزیر بهه نهمکهابی بها یه دیگهر ح بسهتن
معان ات نظامی بودسان .

* دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهران ،گروه تاریخ و تمدن ملل
اسالمیs.h.mahdikhani@gmail.com :
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کلیدواژگان :مرینیان ،آراگون ،قشتاله ،بنیاحمر ،اندلس.
مقدمه 

مرینیان (193ـ571هـ.ق) یکی از قبایل بربری زناته بودند که در دوره ضعف موحدون
(131ـ665هـ .ق) در شمال افریقا ظاهر گشتند .آنان با براندازی حکومت موحدون در سال
665هـ.ق ،بر مغرب اقصی چیره شدند و چند مدتی سلطه خود را بر مغرب میانـه و حتـی
مغرب دور گسترش دادند.

3

هم زمان با روی کار آمدن مرینیان ،دو قـدر مسـی،ی ،یعنـی :پادشـاهی آراگـون 2و
پادشاهی قَشتالَه 1،در اندلس عرض اندام میکردند .مسی،یان طی جنبش بـازپسگیـری،

9

که از سده پنجم هجری آغاز شده بود ،توانسته بودند بسیاری از مناطق سرزمین اندلس را
از دست مسلمانان خارج ساخته ،حکومت آنـان را بـه ناحیـه کـوچکی در جنـوب م،ـدود

سازند 1.بنیاحمر (629ـ597هـ.ق) 6آخرین دولت اسالمی اندلس در غرناطه ـ که بنینصر
نیز خوانده میشدند ـ همواره در معرض تهدیـدا دولـت قشـتاله قـرار داشـتا بنـابراین
سالطین بنیاحمر جهت مقابله با مسی،یان از مرینیان یاری خواستند.
ورود به جهاد اسالمی در اندلس ،برای مرینیان فرصت مغتنمی بودا 7سلطان ابویوسف
مرینی (661ـ651هـ .ق) طی چهار مرحله لشکرکشی به اندلس ،پیروزیهای قابل توجّهی
را نصیب مس لمانان ساخت .وی کوشید از طریق اتّ،اد با آراگون و غرناطه ،در برابر قشتاله
مثلث دفاعی ایجاد کند ،ولی تالش های او به نتیجه نرسیدا زیرا بنـیاحمـر از نوـوز زیـاد
مرینیان در اندلس بیمناک بودند 5،به ویژه آن که بنیاَشـقَیلولَه 9،کـه حکومـت مالَقَـه 30را
داشتند ،نیز به مر ینیان پیوستند .بنابراین ابن احمر با پادشاه قشـتاله کنـار آمـد و بـر ضـد
مرینیان و بنیاشقیلوله همپیمان شد 33.با ایـن حـال مرینیـان همـواره سـعی مـیکردنـد
بنی احمر را به خود جلب کنند ،چنان که گاه توافقاتی نیز بین آنـان حاصـل مـیشـد ،امـا
اختالفا پیش آمده مانع از اتّ،اد جدی و دامنهدار بودا به طوری که سالطین بنیاحمر در
برخی مواقع در برابر مرینیان موضع مخالف گرفته ،حکومت آنان را تهدید میکردند .برای
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نمونه م،مد مخلوع (703ـ705هـ.ق) پس از اتّ،اد با قشتاله 32،سَبتَه 31را که جـز قلمـرو
بنیمرین به شمار میرفت ،اشغال کرد.

39

اقداما سالطین بنیاحمر ،مرینیان را آزرده سـاخت و باعـث تیرگـی روابـ فـا

و

غرناطه گردید و از سوی دیگر موجب اتّ،اد مرینیان با آراگون و انعقـاد معاهـدا نمـامی
بین آن دو شد به گونهای که همکاریهای گستردهای بین آنـان انجـام گرفـت ،از جملـه
دولت آراگون در سال 701هـ.ق چهار کشتی نمامی را جهت آزادسازی سـبته ،بـه یـاری
مرینیان فرستاد.

31

از آنجا که مرینیان در برابر نهضت استرداد مسی،یان به جهاد برخاسته بودند و از قِبَل
آن مشروعیت مییافتند ،اصوال نباید بین آنان با دولتهـای مسـی،ی هـمکـاری صـور
میگرفت .بنابر گوته ابـن خلـدون ،مرینیـان هـمکـاری بـا مسـی،یان را چنـدان خـوش
نمیداشتند و آن را استمداد از کوّار تلقّی میکردند 36.از اینرو اتّ،اد مرینیان بـا آراگـون و
همکاری آنان سؤالبرانگیز است.
علیرغم کثر آثار نوشته شده در دوره مرینیان ،اطالعا چندانی درباره روابـ ایـن
دولت با آراگون از این آثار به دست نمی آید .برخی از مورخان اسالمی اشاره کوتـاهی بـه
این رواب کردهاند ولی وارد جزئیا نشدهاند 37.اما شمار قابل توجهی از اسناد معاهـدا و
مکاتبا صور گرفته بین مرینیان و آراگون در مجموعه بایگانی تـاج آراگـون 35موجـود
است .عبدالهادی تازی ،مورخ معاصر مراکشی ،این اسناد را در کتـاب تاریخ الدیخلوماریا ا

دومغرب گرد آورده و برخی را بازخوانی کرده است .تازی ،جز در مواردی اندک ،به ت،لیل و
بررسی آنها نپرداخته است 39.بنابراین بررسی متن هر یک از این معاهـدا و مکاتبـا ،
اطالعا جدید و ارزشمندی را به دست خواهد داد.
م،ققانی که درباره رابطه مرینیان با دول مسی،ی پژوهش کردهاند ،عمـدتا بـه رابطـه
تجاری توجه داشتهاندا مجدی یسن عبدالعال ،در رساله دکتری خود رواب تجاری مرینیان
با جنوا ،پیزا و ونیز را بررسی کرده است .وی به رابطـه تجـاری مرینیـان بـا آراگـون نیـز
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پرداخته است 20.یونس فرهمند نیز رابطه تجاری مرینیان با مسی،یان ،از جمله آراگـون را
در دوره سلطان ابوال،سن و سلطان ابوعنان مرینی بررسی کرده است.

23

همانطور که مالحمه میشود ،رابطه نمامی مرینیان با دولت مسی،ی آراگون و علـل
همکاری آنان ،از سوی پژوهشگران مغوول مانده است .نوشتار حاضـر بـا تتبّـع در منـابع
اسالمی و ت،لیل و بررسی معاهدا و مکاتبـا صـور گرفتـه بـین دو دولـت ،عوامـل
هم کاری آنان در زمینه نمامی را ،که مسأله اصلی پژوهش است ،شناسایی خواهد کرد .به
نمر میرسد ،نیاز مرینیان به مساعد دولت آراگون در آزادسازی سبته و تسـل بـر آن از
یکسو و یارگیری دولت آراگون در برابر توسعهطلبیهای قشـتاله از سـوی دیگـر ،روابـ
حسنه و همکاریهای نمامی بین دو دولت را موجب شده است.
تسلطبرسَبتَه؛موضوعمعاهدات 
22

موقعیت راهبردی سبته به عنوان لنگرگاه ناوگـان مسـلمین ،دروازه جهـاد و پایگـاه
اعزام نیروهای جهادی به اندلس ،برای مرینیان حائز اهمیت بود .همچنین سبته مأمنی بود
برای مخالوان و شورشیان دولت بنیمرینا 21از اینرو مرینیان نمیتوانسـتند از آن چشـم
بپوشند.
حکومت سبته از دوره موحدین در دست خاندان بنیالعزفی697( 29ــ725هــ.ق) بـود،
سلطان ابویوسف مرینی در سال 672هـ.ق پس از تصرف طَنجَه 21پسر خـود ابویعقـوب را
برای فتح سبته فرستاد .ابویعقوب ابتـدا آن جـا را م،اصـره کـرد امّـا در نهایـت بـا فقیـه
ابوالقاسم عزفی (697ـ677هـ.ق) پیمان صـلح بسـت و در برابـر دریافـت خـراج سـاالنه،
حکومت سبته را چون گذشته به بنیالعزفی سپرد 26.علت چشـمپوشـی ابویعقـوب از فـتح
سبته چندان روشن نیستا بر اسا

معاهدهای که به سال 672هـ.ق3279 /م بین سلطان
25

ابویوسف و خایمی اول 27،پادشاه آراگون (3231ــ3276م) بسـته شـده چنـین بـه نمـر
می رسد که مرینیان به امید مساعد آراگون ،حمله به سبته را آغاز کـردهانـد ،امّـا چـون
مساعد آراگون م،قّق نشده ،آنان ناگزیر شدهاند با عزفیان صلح نمایند.
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بنابر اسناد آراگونی ،ابویوسف مرینی شخصا در بَرشـلونَه بـا خـایمی اول در خصـو
تصرف سبته وارد مذاکره شده و در نتیجه ،معاهده مذکور بین آن دو منعقد گردیده است.

29

از مواد این معاهده معلوم میشود سلطان مرینی جهت فتح سبته ،از آراگون  10کشـتی و
 100جنگجو از سواران نجیبزاده (فُرسان و نبال ) 10را تقاضا کـرده و در قبـال آن وعـده
داده است صد هزار بیزنطی 13سبتیه 12برای کشتی ها و صد هزار بیزنطـی جهـت تـدارک
جنگجویان ،به آراگون بپردازدا هم چنـین اگـر فـتح سـبته بـیش از یـک سـال بـه طـول
می انجامید ،دولت مرینی بایستی تا زمان فتح آن ،ساالنه هزار بیزنطی پرداخت مـیکـرد.
دستمزد روزانه سرکرده نیروهای آراگونی صد بیزنطـی و حقـوق هـر سـرباز دو بیزنطـی
تعیین شده بود .افزون بر آن ،در صور کسب غنائم ،سربازان بـر آن تملّـک مـییافتنـد.
برای سربازان آراگونی مزایای دیگری ،مانند اجازه بازگشت به آراگون در پایان سال و حقّ
برخورداری از کلیسا نیز قرار داده شده بود 11.در این معاهده ،طرف آراگونی وفاداری خود را
بر اجرای تمام و کمال معاهده مبنی بر تأمین کشتیها و نیروی جنگی مذکور اعالم کرده
بود.

19

از نکا قابل توجّه این معاهده آن است که ابویوسف از شاه آراگون بـه بزرگـی (ایهـا
النبیل) یاد کرده و از او با عنوان پادشاه آراگون ،مَیورقَه ،بَلَنسِیه ،کوندی ،بَرشلونَه ،اورخیل
و مونپولیه نام برده است 11.بهکارگیری القاب فخیم در رواب دیپلماتیک ،متأثر از اوضاع و
شرای سیاسی است 16.عناوینی که ابویوسف در این معاهده به کار برده و تعهداتی که خود
را بدان ملزم ساخته و بر اجرای آنها سوگند یاد کرده 17،همگی کوّـه معاهـده را بـه نوـع
طرف آراگونی سنگینی داده استا به گونهای که از همینجا میتوان نیاز ضروری مرینیان
به مساعد آراگون در تسل بر سبته را دریافت .در صورتی که این معاهده عملی میشد،
نتایج در خور توجّهی برای مرینیان حاصل می شد زیرا سلطان مرینی عـالوه بـر دریافـت
کمک از آراگونی ها ،از اتّ،اد احتمالی آنان با غرناطه نیز جلوگیری میکردا به ویژه آن که
در آن زمان بین آراگون و غرناطه معاهداتی بر ضد قشتاله بسته شـده بـود 15،کـه امکـان
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سرایت آن به پیمانی بر ضد مرینیان نیز وجود داشت.
علیرغم تأکیدی که طرفین بر اجرای معاهده مذکور داشتند و بر سر آن سوگند خورده
بودند ،ظاهراً مواد آن به مرحله اجرا درنیامد .از علّت عملیاتی نشدن آن اطالع چنـدانی در
دست نیستا احتماالً سبب آن تأثیر عثمان بن ابی دبو  ،فرزند آخرین سلطان موحدی بر
خایمی بوده باشد که بعد از سقوط حکومت موحدون ،به آراگون پناه بـرده بـود 19.بـه هـر
حال ،همانطور که گوته شد به نمر میرسد عدم اجرای این معاهده و نرسیدن کمکهای
آراگون موجب شد تا مرینیان از ادامه م،اصره سبته دسـت کشـیده ،از فـتح آن منصـرف
شوند .هرچند این معاهده اجرایی نشد ـ و خایمی نخواست و یا نتوانست (؟) به وعدههـای
خود عمل کند ـ همانطور که در متن معاهده بر ادامه همکاری بین جانشـینان دو طـرف
(بین ابنائکم و ابنائنا) اشاره شده بود 90،زمینه همکاریهای بعدی بـرای دو دولـت فـراهم
آمد.
در اواخر حکومت سلطان ابویعقوب (651ـ706هـ.ق) رابطه مرینیان با غرناطه تیره شد
و م،مد مخلوع (703ـ705هـ.ق) با فردیناند چهارم3296( 93ـ3132م) ،پادشاه قشتاله وارد
مذاکره صلح شد 92.این حرکت برای مرینیان تهدیدآمیز بـود بنـابراین سـلطان ابویعقـوب
درصدد تصرف سبته که در دست عزفیان بود ،برآمد .او کـه در زمـان پـدرش (ابویوسـف)
هنگام م،اصره سبته از دریافت کمک آراگونیها مأیو

شده و در فتح سبته ناکام مانـده

بود ،در سال 701هـ.ق3109/م با جاک3293( 91ـ3127م) پادشاه آراگون ،جهت تسل بـر
سبته پیمان همکاری بست که به موجب آن مقرر گردیـد آراگـون در برابـر یـاری کـردن
مرینیان در تصرف سبته ،صد و پنجاه هزار دینار دریافت کند ،اما اگر سبته تسلیم میگشت
و بدون جنگ گشوده میشد تنها سه هزار دینار از این مبلغ عاید آراگون مـیگردیـد 99.از
نکا قابل توجّه مذکور در این معاهده ،عزم سلطان مرینی بر ویرانی کامل سبته است که
شرای حسا

سبته در آن زمان را معلوم میدارد و خبـر شـورش مـردم سـبته بـر ضـد

مرینیان را ـ که م،مد عیسی حریری از آن سخن رانده 91ولی در منابع بدان اشاره نشـده
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است ـ برای ما مسجّل مینماید.
برخی از م،ققانی که به رواب مرینیان و آراگون پرداختهاند ،از اعـزام چهـار کشـتی و
سیصد سرباز توس جاک و به فرماندهی الکونت ماجور 96به سوی سبته سخن راندهانـد،

97

اما برخی دیگر معتقدند که جاک به درخواست ابویعقوب پاسخ نداده است .این دسته دلیل
عدم همکاری جاک را ،اتّ،ـاد وی بـا فردینانـد چهـارم (3291ــ3132م) پادشـاه قشـتاله
دانستهاند 95.چنین استداللی ص،یح به نمر نمیرسد ،زیرا در آن زمان ،رابطه بین آراگون و
قشتاله تیـره بـوده اسـت ،بـه طـوری کـه جـاک در سـال 703هــ.ق بـا م،مـد الوقیـه
(673ـ703هـ.ق) بر ضد قشتاله پیمان ات،اد بسته بود 99.اگر خبر عدم همکاری جـاک بـا
ابویعقوب درست باشد ،علّت آن را باید در رابطه دوستانه آراگون با غرناطه دنبال کرد.
م،مد مخلوع (703ـ705هـ.ق) در سایه رابطه صلح و دوستی که با آراگون داشـت ،از
جانب دشمنان مسی،ی خاطری آسوده یافته ،به مداخله در قلمرو مرینیـان ادامـه داد .وی
برای جلوگیری از تسلّ مرینیان بر تنگه جبل الطارق ،در سال 701هــ.ق ابوسـعید فـرج،
حکمران مالَقه را به فتح سبته واداشت 10.وی عزفیان را دستگیر کرد و به غرناطه فرستاد.

سلطان نصری برای آن که راه بازپسگیری سبته را بر مرینیـان ببنـدد ،عثمـان بـن ابـی
العال ( 13م710هـ.ق) را بر حکومت آن گماشت .عثمان قصر کُتامه 12را نیز گشود و برخی
قبایل مغربی را به خود جلب کرد.

11

سلطان ابویعقوب برای آزادسازی سبته از دست بنینصر تالشهای ناموفقی انجام داد،
از جمله فرزند خود ابوسالم و سپس برادرش یعیش را بـه جنـگ عثمـان بـن ابـی العـال
فرستاد اما هر دو بدون پیروزی بازگشتند 19.بعد از درگذشت ابویعقوب ،جانشین او ،سلطان
ابوثابت (706ـ705هـ.ق) جهت آزادسازی سبته دست به اقداماتی زدا ابوثابت از یـک سـو
در سال 705هـ .ق هیئتی را به سرپرستی فقیه ابوی،یی بن ابی الصّبر 11به غرناطه فرستاد
تا رضایت بنیاحمر را در عقبنشینی از سبته به دست آوردا از سوی دیگر تمهیـدا الزم
را برای حمله به سبته تدارک دید ،از جمله تطوان 16را به عنوان پایگاه نمامی بنا نمـود.

17
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ظنّ قوی آن است که ابوثابت برای بازپسگیری سبته ،از آراگون نیز درخواست همکـاری
کرده است زیرا نامهای که در  20زیالقعده 707هـ.ق 31 /مـی 3105م در فـا
شده ،بر این داللت میکند که او برنارد سـیگی 15و ابوالعبـا

نوشـته

بـن الکمـاد را بـه آراگـون

فرستاده است 19.مضمون نامه ،اطالعا زیادی درباره مأموریـت افـراد مـذکور بـه دسـت
نمی دهد ،امّا نامه دیگری که جاک به تاریخ  22زیالقعده 705هــ.ق 1 /مـی 3109م بـه
جانشین ابوثابت ،یعنی سلطان ابوالربیع (705ــ730هــ.ق) نوشـته ،ایـن ظـنّ را قـویتـر
مینماید .متن این نامه اشاره دارد که فرستاده آراگون 60،که حامل نامه نیز بوده ،مأموریت
دارد درباره اوضاع و شرایطی که در زمـان ابویعقـوب و ابوثابـت (اسـالف ابوالربیـع) مـانع
هم کاری جاک با مرینیان شده بود ،به سلطان مرینی گزارش بدهد 63.بنـابراین مـیتـوان
نتیجه گرفت که سلطان ابوثابت جهت آزادسازی سبته ،از آراگون یاری خواسته اسـت کـه
جاک اعتنایی به آن نکرده است.
متن نامه مزبور ،اشارهای به علّت عدم همکاری جاک با ابوثابت ندارد .احتمـاال رابطـه
دوستانه آراگون با بنیاحمر عامل آن بوده باشد ،چـون رابطـه آنـان تـا سـال 705هــ.ق/
3105م ،که قشتاله و آراگون بر اسا

پیمان قلعه هِنارِ  62بر ضد غرناطه متّ،د شدند،

61

ادامه داشته و همین امر باعث تعلّل آراگون در همکاری با مرینیان میشده است.
اتّ،اد قشتاله و آراگون در قلعه هِنارِ

باعث شد تا آن دو ،تعلّق سـبته بـه بنونصـر را

نپذیرفته ،جانب مرینیان را بگیرند 69.بنابراین ،جاک همکاری با مرینیان را آغـاز کـرد و در
زمان سلطان ابوالربیع ،ناوگانی را به سرپرستی دونجاسبیر 61به فا

فرستاد .دونجاسـبیر

به نمایندگی از آراگون در م،رم 709هـ.ق /جـوالی 3109م بـا سـلطان مرینـی معاهـده
هم کاری بست .به موجب این معاهده طرفین موافقت کردند با همپیمانان یکدیگر متّ،د
شده ،در برابر دشمنان یکدیگر موضع مخالف بگیرند .از جمله ابوالربیـع تعهـد داد بـدون
موافقت جاک دوم ،هرگز با غرناطه پیمانی نبندد 66و پس از آزادسازی سبته ،آراگـون را در
برابر غرناطه با مال و کشتی یاری کند 67،هم چنین بخشی از غنائمی را کـه در سـبته بـه
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دست می آمد ،به مسی،یان اختصا
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دهد 65.از مواد این معاهده چنین به نمر میرسد که

آراگون در آن زمان به شدّ با غرناطه اختالف داشته و از سـازش احتمـالی مرینیـان بـا
بنیاحمر نگران بوده است و شاید به همین دلیل در آزادسازی سـبته بـه کمـک مرینیـان
شتافته است .البته این نیز م،تمل است که آراگون از این طریق قصد تسـل بـر منطقـه
سوقالجیشی دریای مدیترانه را در سر داشته است.
ظاهرا آزادسازی سبته از دسـت بنـیاحمـر بـدون کمـک نیروهـای آراگـونی م،قـق
نمی گشتا بنابراین سلطان مرینی مجبور بود تمامی شرای معاهـده فـوقالـذکر را قبـول
کند 69.به هر حال ابوالربیع با کمک آراگون ،عثمان بن ابی العال را شکست داد و در صور
709هـ.ق سبته را از اشغال بنینصر آزاد ساخت 70.آراگون و قشتاله نیز طبق قرارداد قلعـه
هنار  ،حمال خود را بر ضد غرناطه آغاز کردند 73.آنان جزیرة الخضرا ،جبـل الطـارق و
المریه را به تصرف خود درآوردند .بنابراین سلطان نصری مجبـور شـد بـه مرینیـان روی
بیاورد 72.سلطان ابوالربیع که بعد از آزادسازی سبته دیگـر نیـازی بـه هـمکـاری آراگـون
نمیدید ،بر خالف نمر این دولت ،پیشنهاد صلح غرناطه را پذیرفت 71.سـلطان مرینـی در
واقع تعهداتی را که در قبال کمکهای آراگون در آزادسـازی سـبته سـپرده بـود ،زیـر پـا
گذاشت و بدانها عمل نکرد .نامهای که جاک در سـال 721هــ.ق3121 /م بـه سـلطان
ابوسعید عثمان دوم (730ـ713هـ.ق) نوشته است 79،این مطلب را روشن میسـازد .جـاک
در نامه مذکور ،مرینیان را بابت مطالبا خود و ناوگانی که در زمان سلطان سابق مرینـی
(ابوالربیع) ،به قصد فتح سبته به مغرب فرستاده بود ،بازخواست کرده است 71.علیرغم این،
آراگون سعی کرد کماکان رابطه خود را با مغرب بهبود بخشدا بنابراین دوکوربییر 76،سـویر
آراگون در مغرب ،مجددا با سلطان ابوسعید مرینی پیمان همکاری بسـت و وعـده داد هـر
زمان مرینیان اراده کنند ،آراگون ناوگان خود را به کمک آنان بورستد.
در خصو

77

همکاریهای نمامی مرینیان و آراگون در دورههای بعد اطالع چندانی در

دست نیست ،امّا ظاهرا این همکاریها در مقاطعی ادامه داشـته اسـت .از جملـه در سـال
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790هـ.ق جان (خوان) اول3157( 75ـ3196م) ،پادشاه آراگون  10تن سواره نمام مسلح را
با ده زن 79ت،ت فرماندهی جیلبیر روفیر دو طرطو

(طرطوشی) 50به فا

فرسـتاد 53.در

آن زمان در پی آشوته شدن اوضاع مغرب ،وزیران قدر یافته بودند و در خانـدان مرینـی
نیز اختالف افتاده بود 52.ظاهرا نیروهای اعزامی خوان مأموریت داشتند سلطان ابوالعبـا
مرینی (776ـ756هـ.ق و 759ـ796هـ.ق) را در جنگ با امرای تِلمسـان( 51بنـی زیـان)
همراهی کنند.

59

51

اتّحاددربرابرقشتاله(کاستیل) 

هر گاه بین دولتهای مسی،ی اختالف میافتـاد هـر یـک از آنـان مـیکوشـید نمـر
بنی احمر یا مرینیان را بر ضد دیگری جلب نماید 56.دولـت آراگـون کـه خـود را در برابـر
قشتاله مدعی میدانست ،پس از مـر فردینانـد چهـارم ،پادشـاه قشـتاله ،بـه مداخلـه و
ماجراجویی در امور این دولت پرداخت 57.دولت قشتاله نیز با بنیاحمر متّ،د شد تا از ایـن
طریق سیاستهای توسعهطلبانه آراگون را ت،ت نمر داشته باشد و جلـوی پیشـرویهـای
این دولت را به سمت جنوب اندلس و سـواحل اسـتراتژیک مدیترانـه بگیـرد 55.در چنـین
شرایطی آراگون جهت مقابله با قشتاله ،به مساعد مرینیان نیازمند شـد و از آنـان یـاری
طلبید .اسناد باقیمانده از معاهدا و مکاتبا بین مرینیان و آراگون ،آن را برای ما روشن
میسازد.
3109م به جاک نوشته،

نامهای که ابویعقوب به تاریخ  31شعبان 701هـ.ق 29 /مار
59

بر این داللت دارد که آراگون هیأتی را به ریاست غرسین لشبین به مغرب فرستاده است.
هیأ مذکور مأموریت داشت جهت مقابله با پیشـروی هـای قشـتاله ،بـا مرینیـان پیمـان
همکاری ببندد .همچنین نامه دیگری از ابویعقوب به تاریخ هشتم زیالقعده همان سال در
دست است که نشان میدهد ،سلطان مرینی آمادگی خود را جهت همکاری با آراگون ،بـه
جاک دوم اعالم کرده است.

90

همانطور که گذشت ،پیمان قلعه هنار  ،دولت آراگـون را در برابـر بنـیاحمـر قـرار
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میدادا بنابراین خایمی دوم در سال 705هـ.ق طی نامهای از سلطان ابوالربیع خواسـت تـا
بر ضد تمامی حکم رانان ،به ویژه حاکم غرناطه با هم متّ،د شده ،پیمان همکاری دفـاعی
داشته باشند 93.از مضمون این نامه میتوان به تیرگی رابطه بنـیاحمـر و آراگـون در ایـن
دوره پی بردا چنان که یک سال بعد (709هـ.ق) نیروهای آراگونی بنا به درخواست قشتاله
به المریه (المریا) حمله برده ،آن جا را که جز قلمرو بنیاحمر بود ،م،اصره کردند.

92

از متن نامه دیگری که تاریخ آن  21ربیعالثانی 721هــ.ق برابـر بـا اول مـی 3121م
است ،معلوم میشود رومان دوکوربییر ،سویر آراگون در مغرب ،از طرف جاک مأمور شده تا
با سلطان ابوسعید عثمان دوم تجدید پیمان کند و از او بخواهد تا نمامیان آراگونی را کـه
در مغرب به سر میبردند ،به آراگـون بازگردانـد 91.آراگـون در آن زمـان قصـد حملـه بـه
سَردانِیه 99و کورسیکا 91را داشتا بنـابراین بازگشـت ایـن سـربازان بـه آراگـون ضـروری
می نمود .سلطان مرینی نیز موافقت کرد و آراگونیها ،از جمله د .امینکوال 96را بـه سـوی
آراگون فرستاد.

97

نامه دیگری که سلطان ابوسعید 95آن را در سال 721هــ.ق بـه جـاک دوم نوشـته،

99

گویای آن است که آراگون برای حمله به سردانیه از مرینیان  300تن سواره نمـام تقاضـا
کرده است .سلطان مرینی نیز در پاسخ وعده داده ،بـه ن،ـو شایسـتهای (چنـان کـه بـین
اسالف دو دولت مرسوم بوده است و آن گونه که در گذشته ،قشتاله را یاری کردهاند) او را
کمک خواهد کرد.

300

گاهی منازعا و کشـمکشهـای بـین آراگـون و قشـتاله فـروکش مـیکـرد 303،امـا
توسعهطلبیهای دو دولت ،بر تداوم اختالفا دامن میزد .در زمانی که آراگـون و قشـتاله
در جنگ معروف به نبرد دو پدرو ـ که بـین پـدروی چهـارم3116( 302ــ3157م) ،پادشـاه
آراگون و پدروی اول3110( 301ـ3165م) ،پادشاه قشتاله اتواق افتاد ـ رودرروی هـم قـرار
گرفتند 309،پادشاه آراگون ،پتیر بواِل 301را که قاضی شهر بلنسیه بود ،نزد سلطان ابوعنـان
مرینی (799ـ719هـ.ق) فرستاد تا با او پیمان هـمکـاری دفـاعی ببنـدد و از وی بخواهـد
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فا  ،در جنگ بین آراگون و قشتاله موضع بیطرفـی اتخـاز کنـد .در ایـن نامـه پـدروی
چهارم ،سلطان مرینی را با عنوان دوست و برادر خطاب کرده و به او وعده داده است اگـر
احیانا بین مرینیان و قشتاله جنگی درگیرد ،آراگون هیچ گونه کمکی به قشتاله نکند 306.در
آن زمان ،قشتاله و بنیاحمر رابطه دوستانه داشتند .رابطـه خـوب ابوال،جـاج یوسـف اول
(711ـ711هـ.ق) با قشتاله 307و حمایت وی از شاهزادگان شورشی مرینی و پنـاه دادن بـه
آنان در غرناطه 305،موجب شد تا ابوعنان طی نامهای به تاریخ  25زی القعده 710هــ.ق/
 27دسامبر 3199م آمادگی خود را جهت مساعد آراگون اعالم کند 309.ابوعنان به پـدرو
پیشنهاد کرد ،ناوگان مسلمانان و ناوگان آراگون در موعدى معین در جبل الطارق بـه نـام
ب،ر الزقاق 330،بر ضدّ قشتاله جمع شوند .همچنین سلطان ابوعنان هـدایایی گـرانبهـا ،از
جمله یکی از اسبان راهوار خود را برای او فرستادا البته این اسب در بین راه مرد.

333

در سال 719هـ.ق قشتاله و آراگون دوباره درگیر جنگ شدند ،م،مد پنجم ملقـب بـه
الغنی باهلل (711ـ760هـ.ق) ،حاکم غرناطه ،جانب قشتاله را گرفت و بر ضد آراگون دسـت
به ت،رکاتی زد .پدروی چهارم که بیم پیوستن مرینیـان بـه قشـتاله و غرناطـه را داشـت،
هیأتی را با نامهای که تاریخ آن  22جمادی الثانی 719هــ.ق /ژوئـن 3115م ثبـت شـده
است ،به سوی سلطان ابوعنان فرستاد .پادشاه آراگون به این هیأ مأموریت داده بـود تـا
سلطان مرینی را از ارسال هر گونه کمک به قشتاله منصرف کند.
از ف،وای این معاهدا و مکاتبا میتوان به شرای حسا

332

آراگـون در ایـن دوره و

نیاز آن دولت به مساعد مرینیان پی برد .گزارشی مبنی بر ایـن کـه آراگـون موفـق بـه
دریافت کمک از بنیمرین شده باشد ،در دست نیست .ظاهرا مرینیان تنها بـه بازگردانـدن
سربازان آراگونی ،که در مغرب به سر میبردند ،بسنده کردهاند .با این حال ،اتخـاز موضـع
بیطرفی از سوی مرینیان و عدم همکاری آنان با قشتاله نیـز تـا حـدود زیـادی ،منـافع و
مقاصد دولت آراگون را تأمین میکرد.
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معاهداتتجاریـنظامی 

افزون بر پیمان های نمامی ،معاهدا دیگری نیز بین مرینیان و آراگون منعقد گردیده
است که بر اسا

آن ها طرفین در خصو

تأمین امنیت راهها و بنادر تجاری بـه توافـق

رسیدهاند 331.با اوضاع و ش رای آن زمـان ،برخـی از ایـن معاهـدا نیـز ماهیـت نمـامی
می یافتندا به ویژه آن که تأمین امنیت راه های تجاری در خشکی و دریـا ،جـز بـه دسـت
نیروهای نمامی م،قق نمیگشتا بنابراین در بررسی رابطه نمامی مرینیان با آراگون ،باید
این معاهدا را نیز به دیده اعتنا نگریست.
نمونه این دست معاهدا بیشتر در دوره حکومت سلطان ابوعنان مرینـی بسـته شـده
است .ظاهرا نیاز او به توسعه تجار با اروپا و کسب مالیا و سود سرشـار از طریـق آن،
وی را به برقراری رواب گسترده تجاری با آراگون و دیگر دولتهای مسی،ی برانگیختـه
است 339.به تاریخ  21رمضان 713هـ.ق بین ابوعنان و پادشاه آراگون معاهدهای چهارماهه
بسته شد که طبق آن آزادی سور و تجار بـرای اتبـاع دو دولـت فـراهم مـیگشـت.

331

هم چنین سلطان مرینی طی نامهای در هوتم شوال 713هــ.ق /هشـتم دسـامبر 3110م،
تأمین امنیت برای تمامی بازرگانان مسی،ی را که در بنـادر مغـرب تـردد مـیکردنـد ،بـه
پـدروی چهـارم اعــالم کـرده اســت 336.معاهـده دیگـری ،کــه تـاریخ آن  33زیال،جــه
711هـ.ق 35/دسامبر 3119م است ،سلطان مرینی را موظف ساخته است تـا امنیـت را در
سرزمین مغرب برای تجار آراگونی تأمین کند و اگر کسی به آنـان متعـرض شـود ،دولـت
مرینی باید از حقوق آنان دفاع کند .بر اسا

همین تعهـد ،زمـانی کـه تعـداد  20نوـر از

بازرگانان آراگونی در دریا به دست اهالی مغرب گرفتار شدند ،حکومت مرینـی سـریعا بـه
آزادی آنان اقدام کرد.

337

از متن این معاهده معلوم میشود که مرینیان علیرغم پیمان ها و تعهدا قبلی ،هنوز
نتوانسته بودند امنیت راه ها و مراکز تجاری حوزه ت،ت نووز خود را به طور کامـل تـأمین
کنند ،اما در سالهای بعد ظاهرا در این خصو

موفقتر عمل کردند به گونهای که پـای
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بازرگانان سرزمین مغرب نیز به تجار در دریای مدیترانه باز شد و زمینـه ورود آنـان بـه
بنادر و مراکز تجاری آراگون فراهم گشت .معاهدهای که به تاریخ  22شـعبان 175هــ.ق/
 30آگوست 3117م بین پدروی چهارم و ابوعنان بسته شده است ،بر این موفقیت داللـت
دارد .به موجب معاهده مذکور ـ که رویکرد نمامی و تجاری داشت ـ دولت آراگون بایستی
در بنادر و جزایر خود ،امنیت را برای تجّار مغرب اقصـی فـراهم سـاخته ،آنـان را از خطـر
طوفان و غرق شدن در دریا نجا میداد و از کشتیها و کاالهـای آنـان نیـز م،افمـت
میکرد.

335

از مضامین این معاهدا معلوم میشود که در این دوره ،منازعا سیاسی مسلمانان و
مسی،یان تا حدودی فروکش کرده بود .از یک سـو بـین دولـتهـای مسـی،ی قشـتاله و
آراگون اختالف افتاده بود 339و از سوی دیگر مرینیان پس از شکست در واقعه طریـف،

320

به مداخله نمامی در اندلس نمیپرداختند .همه این ها موجب آرامـش سیاسـی در منـاطق
ساحلی جنوب اندلس و سواحل شمالی مغرب اقصی گشته ،زمینه فعالیتهـای تجـاری را
فراهمتر میساخت.
نتیجه 

بنابر آن چه گذشت ،عملکرد سیاسی مرینیان را بایـد تـابعی از وضـع سیاسـی انـدلس
دانست .همانطور که همبستگی دولتهای مسی،ی باعث نزدیکی بنـیاحمـر و مرینیـان
میشد ،ات،اد بنیاحمر با قشتاله نیز موقعیت بنیمرین را ،خصوصا در بخشهای سـاحلی،
تهدید میکرد و اهداف توسعهطلبانه آراگون در اندلس را نیز با خطـر مواجـه مـیسـاخت.
بنابراین دولت آراگون و بنی مرین بدون توجه به کشمکشهـای دینـی ،بـرای مقابلـه بـا
توسعهطلبیهای دولت قَشْتاله و تهدیدا بنیاحمر ،همکاریهای خود را توسعه دادند و در
زمینه امور نمامی پیمان همکاری بستند.
ناتوانی مرینیان در تسلّ بر سبته ،که به دلیل موقعیت راهبردیاش نمیتوانستند از آن
چشم بپوشند ،باعث شد تا برای تقویت ارتش و ناوگـان خـود از آراگـون کمـک بگیرنـد.
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آراگون نیز به قصد یارگیری و یافتن همپیمان در برابر قشتاله و احتماال با هدف تسل بـر
سواحل سوقالجیشی دریای مدیترانه ،با اعزام نیروی نمامی و ناوگـان جنگـی بـه کمـک
مرینیان شتافت.
این معاهدا عمدتا در شرای خا

و با توجه به مقتضیا و ضـرور هـای سیاسـی

منعقد می گردیدا بنابراین هر زمان یکـی از طـرفین معاهـده خـود را در موقعیـت بهتـری
مییافت ،از عمل به تعهداتش سر میتافت.
ات،اد آراگون با مرینیان باعث شد تا قشتاله نیز با بنیاحمر طرح دوستی بریـزد .بـدین
ترتیب اختالفا بین آراگون و قشتاله تداوم یافت و مانع ات،اد زودهنگام مسـی،یان شـدا
در نتیجه بنیاحمر چند صباحی بیشتر به حکومت خود در اندلس ادامه دادند.
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پینوشت 

 .1در سدههای میانه ،به شمال افریقا از برقه مصر تا اقیانوس اطلس ،مغرب اطالق میشد .سرزمین
مغرب شامل سه قسمت بود :مغرب اقصی (مراکش کنونی) ،مغرب اوسط (الجزائر) و مغرب ادنی
(تونس)؛ ن.ک :ابنخلدون ،عبدالرحمن بن محمد ،تاریخ ابنخلدون ،تحقیق خلیل شحادة ،چاپ
دوم ،بیروت :دارالفكر8041 ،ق ،ج ،6ص821ـ.815
 .2آراگون (در منابع اسالمی :اَراغون ،اَرَغون ،اَرْغون و اَرْکون) ،ایالتی در شمال شرقی اسپانیا است.
خاندانی پادشاهی از سال 8862ـ8186م بر آن با مرکزیت سَرقُسطَه حكومت میکردند؛ ر.ک:
عسكری ،علیبابا« ،آراگون» ،دائرة المعارف بزرگ اسالمی ،تهران :مرکز دائرة المعارف بزرگ
اسالمی ،8112 ،ج.8
 .3قشتاله سرزمین نسبتاً وسیعی در قسمت شمالی اسپانیا بود .قشتاله ( )Castlesبه معنی قلعهها
است ،که مسیحیان این منطقه برای مقابله با مسلمانان ،آنها را بنا کرده بودند .شهسواران ناحیه
قشتاله ،در حدود سال 181هـ.ق014 /م ،دولتی با مرکزیت بُرغُش برپا کردند؛ سپس بر بخش
عظیم شهرهای اسالمی تسلط یافتند .حكومت قشتاله تا سال 151هـ.ق8010 /م که با آراگون
متحد شدند ،ادامه داشت.
 .4نهضت بازپسگیری یا جنبش استرداد (به اسپانیایی ،)Reconquista :به مجموعه جنگهای
طوالنیمدت مسیحیان اسپانیا به منظور بازگرفتن سرزمینهای خود از دست مسلمانان اطالق
میشود؛ ن.ک:
Encyclopaedia Britannica, Web 7, Apr 2011.
 .5ن.ک :نقشه پیوست.
 .6بنیاحمر یا بنینصر ،عنوان آخرین دولت اسالمی اندلس است که محمد بن یوسف بن نصر آن را
در سال 620هـ.ق8212/م در غرناطه پایهگذاری کرد .این دولت سرانجام به سال
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101هـ.ق8002/م در پی اتحاد قشتاله و آراگون ،سقوط کرد؛ ر.ک :آیتی ،محمدابراهیم ،آندلس،
تهران :دانشگاه تهران ،8161 ،ص215؛ باسورث ،کلیفورد ادموند ،سلسلههای اسالمی ،ترجمه
فریدون بدرهای ،تهران :بنیاد فرهنگ ایران ،8100 ،ص.00
 .7مرینیان برخالف حكومتهای قبلی خود ،مانند مرابطون (058ـ500هـ.ق) و موحدون که صبغه
دینی داشتند ،با تكیه بر نیروی نظامی حكومت یافته بودند و تنها یک قدرت سیاسی محسوب
میشدند .به همین دلیل آنان به دنبال راهی برای مشروعیت بخشیدن به حكومت خود بودند؛ از
این رو سعی میکردند عنوان مجاهد مُثاغر (مدافع سرحدات اسالمی) را یدک بكشند و از این
طریق به حاکمیت خود مشروعیت بخشند؛ ر.ک :مونس ،حسین ،تاریخ تمدن مغرب ،ترجمه
حمیدرضا شیخی ،تهران :سمت ،8104 ،ج ،1ص22ـ.21
 .8حریری ،محمدعیسی ،تاریخ المغرب االسالمی و االندلس فی العصر المرینی ،کویت :دارالقلم
للنشر و التوزیع8041 ،ق ،ص.211
 .9ابوالحسن بن اشقیلوله ،شوهر خواهر محمد بن احمر (620ـ618هـ.ق) بود که در رسیدن وی به
حكومت و سرکوبی مخالفان او خدمات زیادی انجام داد .ابن احمر به پاس این خدمات ،حكومت
مالقه ،وادی آش و قُمارش را به ابوالحسن و فرزندان او داد و دخترش را به ازدواج ابراهیم یكی از
پسران او درآورد .بنی اشقیلوله در زمان محمد الفقیه (618ـ148هـ.ق) به مخالفت با او برخاسته و
به مرینیان گرویدند تا این که به سال 611هـ.ق ابناحمر بر قلمرو آنان تسلط یافت؛ ابنخلدون،

تاریخ ،ج ،0ص281ـ 280و ج ،1ص265 ،268 ،256 ،880؛ ابن الخطیب ،لسان الدین ،اإلحاطة
فی أخبار غرناطة ،تحقیق محمد عبداهلل عنان ،چاپ دوم ،القاهرة :مكتبة الخانجی8011 ،م ،ج،8
ص 112و ج ،1ص.210
 .10مالَقَه ( )Málagaدر ساحل شرقی اندلس ،بین جزیره الخضرا و المریه واقع بود؛ ر.ک:
حموی ،یاقوت ،معجم البلدان ،بیروت :دارصادر8005 ،م ،ج ،5ص.01
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 .11سالوی ،احمد بن خالد ناصری ،اإلستقصاء الخبار دول المغرب األقصی ،تحقیق محمد عثمان،
بیروت :دارالكتب العلمیه2441 ،م ،ج ،8ص101؛ مونس ،پیشین ،ج ،1ص.25
 .12ابنخلدون ،تاریخ ،ج ،1ص142؛ حریری ،پیشین ،ص211ـ.210
 .13سَبتَه ،در گویش مراکشی سِبتَه ( ،)Ceutaشهری مشهور در سرزمین مغرب و از بهترین بنادر
آن محسوب میشد و نزدیکترین مسافت را با اندلس داشت .در دوره فتوحات ،مسلمانان از آنجا
وارد اندلس شدند؛ بنگرید :البكری ،ابوعبید ،المسالک و الممالک ،بیجا :دارالغرب االسالمی،
8002م ،ج ،2ص110؛ االدریسی ،ابوعبداهلل محمد بن محمد ،نزهة المشتاق فی اختراق اآلفاق،
بیروت :عالم الكتب8040 ،ق ،ج ،2ص521؛ حموی ،پیشین ،ج ،1ص .812امروزه سبته از مناطق
خودمختار اسپانیا به حساب میآید.
 .14ابن الخطیب ،لسان الدین ،اللمحه البدریه فی تاریخ الدوله النصریه ،تصحیح محبالدین خطیب،
القاهره :المطبعه السلفیه8101 ،ق ،ص51؛ حریری ،پیشین ،ص.220
 .15ن.ک :ادامه مقاله.
 .16ابنخلدون ،عبدالرحمن بن محمد ،مقدمه ،تحقیق خلیل شحادة ،چاپ دوم ،بیروت :دارالفكر،
8041ق ،ج ،8ص.111

 .17ن.ک :نمیری ،ابن الحاج ،فیض العباب و افاضة قداح اآلداب فی الحرکة السعیدة الى قسنطینة و
الزاب ،تحقیق :محمد بن شقرون ،بیروت :دارالغرب االسالمی8004 ،م ،ص844ـ.840
 .18این مجموعه که نخستین بار در سال 8181م توسط خایمی دوم ،پادشاه آراگون در برشلونه
(بارسلون) تاسیس گردید ،امروز مهمترین مرکز بایگانی و نگهداری اسناد حكومتی اسپانیا است؛
ن.ک:
https://en.wikipedia.org/wiki/General_Archive_of_the_Crown_of_Ara
gon.
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 .19ن.ک :تازی ،عبدالهادی ،تاریخ الدیبلوماسی للمغرب ،الهیئه العامه لمكتبه االسكندریه8041 ،ق،
ج ،1ص880ـ.851

 .20مجدی یسن عبدالعال ،عبداهلل سالم ،العالقات التجاریة بین دولة بنی مرین و الجمهوریات
اإلیطالیة (جنوة ـ بیزا ـ البندقیة)  ،رسالة لنیل درجة الدکتوراه ،مصر ،جامعة الزقازیق ،کلیة اآلداب،
2445م ،ص14ـ.15

 .21فرهمند ،یونس« ،تجارت در دریای مدیترانه :بررسی معاهدات تجاری ابوالحسن و ابوعنان
مرینی با دولت های مسیحی» ،تاریخ و تمدن اسالمی ،بهار و تابستان  ،8108سال هشتم ،ش،85
ص811ـ.816
 .22مقری تلمسانی ،احمد ،نفح الطیب ،به کوشش احسان عباس ،بیروت8111 :ق ،ج ،0ص،116
.108



 .23ابنخلدون ،تاریخ ،ج ،1ص.181
 .24بنی العزفی خاندانی اهل علم بودند که از طرف موحدون و سپس مرینیان بر سبته و اطراف آن
حكومت داشتند .فقیه ابوالقاسم عزفی در سال 601هـ.ق از سوی خلیفه مرتضی موحدی
(601ـ665هـ.ق) به امارت سبته رسید و بعد از او چند تن از این خاندان حكومت یافتند .زمانی
که محمد مخلوع نصری ،سبته را اشغال کرد؛ عزفیان را دستگیر کرده ،به اندلس برد .سلطان
ابوالربیع مرینی مجددا آنان را امارت داد تا این که با آشفته شدن اوضاع سبته ،سلطان ابوسعید
مرینی در سال 121هـ.ق محمد بن علی بن ابوالقاسم را از حكومت برکنار کرد .بدین ترتیب

حكومت بنی العزفی بر سبته خاتمه یافت؛ ن.ک :نهله ،شهاب احمد« ،امارة العزفیین فی سبته
(601ـ121هـ.ق8210 /ـ8121م)» ،الرباط :مجلة التاریخ العربی2444 ،م ،العدد .81
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 .25طَنجَه ( ،)Tangierشهری است باستانی در شمال مغرب ،در ساحل مدیترانه .در گذشته ،بنای
آن تماما از سنگ ساخته شده بود و بارویی نداشت .مسافت آن با سبته یک روز راه بود؛
ر.ک:حموی ،پیشین ،ج ،0ص.01
 .26ابن ابی زرع ،ابوالحسن علی بن عبداهلل الفاسی ،الذخیرة السنیة فی تاریخ الدولة المرینیة،
الرباط :دارالمنصور للطباعة و الوراقه8012 ،م ،ص811؛ ابنخلدون ،تاریخ ،ج ،1ص811؛ سالوی،
پیشین ،ج ،1ص.15
 .27در منابع اسپانیایی :جایمی ( ،)Jaimeدر برخی اسناد خطی موجود در موزههای آراگون به
صورت دون جیمی ،دوجقمی و دون جاقمه ضبط شده و در منابع عربی جایمس نیز آمده است؛
بنگرید :عنان ،محمد عبداهلل ،تاریخ دولت اسالمی در اندلس ،ترجمه عبدالمحمد آیتی ،سازمان
انتشارات کیهان ،8118 ،ج ،5ص.16
 .28تازی ،پیشین ،ج ،1ص.822
 .29همان ،ج ،1ص.828
 .30در برخی متون از آنان با عناوین :الفرسان االسبانی ،الفرصانیین ( ،)farsanesفرصان القوط
و المستعربون نیز یاد شده است؛ آنان در سالهای طوالنی اقامت در مغرب ،با اعراب درآمیخته و
گویش عربی گرفته بودند؛ ن.ک :خرازی ،بدیعه ،تاریخ الكنیسه النصرانیه فی المغرب االقصی،
رباط8021 :ق ،ص.848
 .31سكه معروف در قرون میانه و منسوب به بیزنطه یا بیزانس (قسطنطنیه) .این نوع سكه ،اولین
بار در قرن یازدهم میالدی در قسطنطنیه ضرب شد .بیزنطی از طال و نقره ضرب میشد و هر

بیزنطی معادل سه و نیم گرم طال بود؛ ن.ک :جوزیف ،نسیم یوسف ،العدوان الصلیبی علی مصر
(هزیمه لویس التاسع فی المنصوره و فارسكور) ،بیروت :دارالنهضه العربیه8018 ،م ،ص.286
 .32سكه بیزنطی یا بیزانسی که در شهر سبته ،از طال ضرب میشده است.
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 .33تازی ،پیشین ،ج ،1ص.822
 .34همان.
 .35همان.

 .36نقیب مصطفى ،أحالم حسن و مزاحم عالوی الشاهری« ،العالقات السیاسیة و االقتصادیة بین
غرناطة و أرغون (605ـ126هـ.ق8206 /ـ8126م) :دراسة فی وثائق قصر التاج ببرشلونة»،
الرباط :مجلة التاریخ العربی2444 ،م ،العدد  ،86ص.218
 .37تازی ،پیشین ،ج ،1ص.822
 .38از جمله در سال 148هـ.ق بین محمد سوم ،سلطان نصری و جاک پیمان صلح بسته شد و ابن

احمر متعهّد شد تا آراگون را در برابر قشتاله یاری کند؛ ن.ک :عنان ،محمد عبداهلل ،نهایه االندلس و
تاریخ العرب المنتصرین ،القاهرة :مكتبة الخانجی8116 ،ق ،ص888ـ882؛ حمّاده ،محمدماهر،
الوثائق السیاسیه و األداریه فی األندلس و شمال إفریقیه ،بیروت :مؤسسه الرساله8046 ،ق،
ص.051
 .39خوسی الیمانی« ،الكتائب المسیحیة فی خدمة الملوک المغاربه» ،ترجمه احمد مدینه ،دعوة
الحق8011 ،م ،سال ،80ش ،5ص.04
 .40تازی ،پیشین ،ج ،1ص.822
41. Ferdinand IV.
 .42ابنخلدون ،تاریخ ،ج ،1ص.142
 .43جاک یا خایمی دوم معروف به خایمی العادل به اسپانیایی.Jaime el Justo :
 .44تازی ،پیشین ،ج ،1ص825؛ مجدی یسن عبدالعال ،پیشین ،ص11ـ.10
 .45حریری ،پیشین ،ص.210
46. major Alcayt.
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 .47حرکات ،ابراهیم« ،الجیش المغربی فی العهد المرینی» ،الرباط :مجلة کلیة االداب و العلوم

االنسانیه8012 ،م ،العدد  ،1ص15؛ اعرجی ،نضال مؤید ،الدولة المرینیة على عهد السلطان یوسف
بن یعقوب المرینی ،بإشراف الدکتور عبدالواحد ذنون طه ،مجلس کلیة التربیة ـ جامعة الموصل،
8025هـ.ق2440 /م ،ص.15
 .48ماریانو ،آریباس باالو» ،بنو مرین فی االتفاقیات المبرمة بین أرغون و غرناطة« ،الرباط :مجلة
تطوان8061 ،م ،العدد  ،1ص.801
 .49مونس ،پیشین ،ج ،1ص10؛ عنان ،نهایه االندلس ،ص 888و 882؛ حماده ،پیشین ،ص.051

 .50ابنخلدون ،تاریخ ،ج ،1ص142ـ141؛ ابن ابی زرع ،ابوالحسن علی بن عبداهلل الفاسی ،األنیس
المطرب بروض القرطاس فی أخبار ملوک المغرب و تاریخ مدینة فاس ،الرباط :دارالمنصور للطباعة
و الوراقه8012 ،م ،ص088 ،111؛ ابن الخطیب ،اإلحاطة فی أخبار غرناطة ،ج ،8ص.564
 .51عثمان بن ابی العالء از طرف مرینیان در اندلس منصب شیخ الغزاه داشت .جهت آگاهی بیشتر
درباره او ،ن.ک :ابنخلدون ،تاریخ ،ج ،1ص004ـ001؛ برگ نیسی ،کاظم« ،ابن ابی العالء» ،دائرة
المعارف بزرگ اسالمی ،تهران :مرکز دائرة المعارف بزرگ اسالمی ،8112 ،ج ،2ص610ـ.616
 .52شهری در جزیره خضرا .حموی ،پیشین ،ج ،0ص.162
 .53ابنخلدون ،تاریخ ،ج ،1ص.140
 .54همان ،ج ،1ص.181
 .55ابویحیى بن عبداهلل بن عبدالواحد بن محمد بن ابی الصّبر جاناتی (م141هـ.ق)؛ ابن احمر او را
فقیه ،ادیب و از قاضیان خاص سلطان ابویعقوب مرینی در فاس ذکر کرده است (ابن االحمر،
ابوالولید اسماعیل بن یوسف الغرناطی االندلسی ،النفحه النسرینیه و اللمحه المرینیه ،تحقیق عدنان

محمد آلطعمه ،دمشق :دارالسعدین8012 ،م ،ج ،8ص1؛ همو ،نثیر الجمان فی شعر من نظمنی و
إیاه الزمان ،تحقیق محمد رضوان الدایه ،بیروت :مؤسسة الرسالة8016 ،م ،ص010ـ)015؛ ابن ابی
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الصبر ،امامت جامع قرویین فاس را داشت و از طرف ابویعقوب بر جشنهای مولد النبی در این
مسجد نظارت میکرد (سالوی ،پیشین ،ج ،8ص 211و ج ،1ص .)04ابنخلدون و ابن ابی زرع،
به سفارت وی در سال141هـ.ق از سوی سلطان ابوثابت نزد امرای غرناطه و برقراری پیمان صلح
با آنان اشاره کردهاند (ابن ابی زرع ،األنیس المطرب ،ص218؛ ابنخلدون ،تاریخ ،ج ،1ص)181؛
ابن ابی الصبر در حین مأموریت در هشتم صفر سال 141هـ.ق در طنجه درگذشت و جسدش به
شاله منتقل شد و در آنجا دفن گردید (ابن ابی زرع ،پیشین ،ص.)218
 .56تطوان یا تطاوان ،در شمال شرقی مراکش در جبال ریف واقع است با آب و هوای نیک و
چشمههای فراوان .ظاهرا بنای قدیمی و قلعه آن ویران شده بود که ابوثابت مرینی آن را از نو
ساخت؛ ر.ک :االدریسی ،پیشین ،ج ،2ص518؛ ابنخلدون ،تاریخ ،ج ،1ص.180
 .57ابن ابی زرع ،األنیس المطرب ،ص218؛ ابنخلدون ،تاریخ ،ج ،1ص.180
 .58برنارد سیگی ( ،)Beranart Seguiتاجری بود از اهالی مَیورقَه ،که در سال
606هـ.ق8206/م وارد مغرب شد؛ و فرمانده سپاهیان مسیحی دربار بنیمرین و یكی از مشاوران
نزدیک سلطان مرینی گشت؛ ر.ک :اعرجی ،پیشین ،ص.68
 .59تازی ،پیشین ،ج ،1ص.826
 .60این فرستاده جاسبیر کاستلنو ( )Jaspert Castelnauنام داشت.
 .61همان ،ج ،1ص.821
 .62قلعه هِنارِس (آلكاال دِ هنارس  ،)Alcalá de Henaresشهری است تاریخی که در 15
کیلومتری شمال شرقی مادرید واقع شده ،یكی از مراکز مهم فرهنگی و هنری جهان محسوب
میشود.
 .63کربخال ،مارمول ،إفریقیا ،ترجمه عن الفرنسیة محمد حجی و آخرون ،الرباط :مكتبة المعارف،
8010م ،ج ،8ص.106
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« .64بنونصر» ،دانشنامه جهان اسالم ،زیر نظر غالمعلی حداد عادل ،تهران :بنیاد دائرةالمعارف
اسالمی ،8111 ،ج.0
65. Jaspert Castelnau.
 .66تازی ،پیشین ،ج ،1ص.821
 .67همان ،ج ،1ص.820
 .68کربخال ،پیشین ،ج ،8ص.106
 .69بر اساس این معاهده ،ابوالربیع باید هزینه کشتیهای جنگی و حقوق سربازانی را که دولت
آراگون برای فتح سبته فرستاده بود ،پرداخت میکرد؛ از جمله به مدت چهار ماه به هر کشتی
جنگی ،تجهیزات الزم و دو هزار مثقال (طال) اختصاص یافته بود .همچنین سلطان مرینی
میبایست تا پایان فتح سبته ،حقوق هزار سرباز سواره نظام را میپرداخت؛ ر.ک :تازی ،پیشین،
ج ،1ص.821
 .70ابن ابی زرع ،األنیس المطرب ،ص101 ،111؛ ابنخلدون ،تاریخ ،ج ،1ص181؛ سالوی،
پیشین ،ج ،1ص.01
 .71کربخال ،پیشین.
 .72ابن الخطیب ،اللمحه البدریه فی تاریخ الدوله النصریه ،ص15؛ ابنخلدون ،تاریخ ،ج،1
ص181؛ جولیان ،شارل اندری ،تاریخ أفریقیا الشمالیة ،تحقیق محمد مزالی و البشیر بن سالمة،
الدار التونسیة للنشر ،بیتا ،ج ،2ص.221
« .73بنونصر» ،پیشین.
 .74نامه مذکور توسط رومان دوکوربییر ( ،)R.de Corbiereسفیر آراگون فرستاده شده است؛
تازی ،پیشین ،ج ،1ص.818
 .75همان.
76. R.de Corbiere.
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 .77همان.
78. John I.
 .79از این زنان با عنوان نساء العمومیات یاد شده است .ظاهرا آنان وظیفه پشتیبانی و امدادرسانی
به جنگجویان را داشتهاند؛ ن.ک :تازی ،پیشین ،ج ،1ص800ـ.854
80. G.Rovin de Trortose.
 .81تازی ،پیشین ،ج ،1ص.800
 .82ن.ک :ابنخلدون ،تاریخ ،ج ،1ص065ـ.010
 .83تلمسان ،شهری است قدیمی در منطقه کوهستانی و شمال غربی الجزایر ،نزدیک مرز مراکش.
به گفته جغرافیدانان اسالمی ،در قرون میانه تلمسان قلعه محكمی بود با پنج دروازه .شهر شامل
دو قسمت بود و دیواری آن دو را از هم جدا میساخت و بینشان به اندازه پرتاب یک تیر راه بود؛
ن.ک :االدریسی ،پیشین ،ج ،8ص201؛ البكری ،پیشین ،ج ،2ص106؛ حموی ،پیشین ،ج،2
ص.00
 .84بنی زیان یا بنی عبدالواد ،از سال  611تا 062هـ.ق بر مغرب میانه (الجزائر) حكومت داشتند.
همواره بین آنان با مرینیان جنگ و درگیری وجود داشت .در سال 111هـ.ق سلطان ابوالحسن
مرینی (118ـ 100هـ.ق) بر تلمسان ،مرکز حكومت بنی زیان استیال یافت تا این که در سال
100هـ.ق بنی زیان دوباره آن را پس گرفتند.
 .85خوسی الیمانی ،پیشین ،ص.01
 .86عنان ،تاریخ دولت اسالمی در اندلس ،ج ،5ص.11
 .87ماریانو ،پیشین ،ص.802
88. Harvey, L.P., Islamic Spain 1250 to 1500, the university of
11.ـchicago, 1990, pp.10
89. Carsis Lesbin.
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 .90تازی ،پیشین ،ج ،1ص.821
 .91همان ،ج ،1ص.821
 .92ابنخلدون ،تاریخ ،ج ،1ص114؛ ابن الخطیب ،اللمحه البدریه فی تاریخ الدوله النصریه،
ص.62
 .93تازی ،پیشین ،ج ،1ص.818
 .94سَرْدَانِیه یا سَرْدِینِیه و یا سردینیا (ساردنی) (به ایتالیایی ،)Sardegna :جزیرهای است در
دریای مغرب (مدیترانه) (ن.ک :االدریسی ،پیشین ،ج ،2ص510؛ حموی ،پیشین ،ج ،1ص.)240
مسلمانان در سالهای  815 ،02و 121هـ.ق به این جزیره حمله بردند و پس از ویرانی و غارت،
بر ساکنان آن ،جزیه مقرر کردند؛ اما در حمله چهارم که در سال 046هـ.ق توسط حاکمان دانیه
صورت گرفت ،شكست خوردند (ابن اثیر ،عزالدین ،الكامل فی التاریخ ،بیروت :دارصادر8010 ،م،
ج ،1ص561ـ .)561ساردنی امروزه جزء ایتالیا به حساب میآید و در غرب آن واقع است.
 .95جزیره کورسیكا ( )Corsicaیا کُرس ،چهارمین جزیره بزرگ در دریای مدیترانه (پس از
سیسیل ،ساردنی و قبرس) ،در غرب ایتالیا و جنوب شرقی فرانسه واقع است.
96. D Amingual.
 .97تازی ،پیشین ،ج ،1ص.811
 .98عبدالهادی تازی در زیر تصویر نامه از ابوسعید عثمان نام برده است ولی در بازخوانی نامه ،به
اشتباه آن را به امیر علی بن سعید (118ـ100هـ.ق) ،که در زمان نگارش نامه هنوز به حكومت
نرسیده بود ،نسبت داده است؛ ن.ک :تاریخ الدیبلوماسی للمغرب ،ج ،1ص.812 ،814
 .99برای مالحظه تصویر این نامه ،ن.ک :پیوست مقاله.
 .100تازی ،پیشین ،ج ،1ص.818
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 .101از جمله در سال 104هـ.ق8104 /م آراگون با قشتاله متحد شد و در نبرد ساالدو
)(saladoمرینیان را به سختی شكست دادند؛ ن.ک:
Bisson, Thomas N, The Medieval Crown of Aragon: A Short History,
Oxford, Clarendon Press, 1986, p. 105.
102. Peter IV.
103. Pedro )Peter of Castile(.
104. see: Donald J. Kagay, "The Defense of the Crown of Aragon
1366)", The Journal ofـduring the War of the Two Pedros (1356
31.ـMilitary History, January 2007, Volume 71, Number 1, pp. 11
105. P. Boil.
 .106تازی ،پیشین ،ج ،1ص.805
 .107نامهای که یوسف اول ،در حدود سال 151هـ.ق به ابوعنان نوشته ،درباره رابطهاش با قشتاله
توضیح داده است؛ ن.ک :ابن الخطیب ،لسان الدین ،کناسه الدکّان بعد انتقال السكّان ،تحقیق
محمدکمال شبانه و حسن محمود ،القاهره :المؤسسه المصریه للتألیف و النشر8014 ،م ،ص.06
 .108ابنخلدون ،تاریخ ،ج ،1ص111؛ عروی ،عبداللّه ،مجمل تاریخ المغرب ،بیروت :المرکز
الثقافی العربی8000 ،م ،ص.241
 .109تازی ،پیشین ،ج ،1ص.810
 .110مسیری دریایی بین شهر طنجه در غرب اسكندریه و جزیره خضرا .حموی ،پیشین ،ج ،1ص
.800
 .111ابنخلدون ،تاریخ ،ج ،1ص.041
 .112تازی ،پیشین ،ج ،1ص.801
 .113ن.ک :مجدی یسن عبدالعال ،پیشین ،ص14ـ16؛ فرهمند ،پیشین ،ص811ـ.816
 .114همان ،ص.810
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 .115نمیری ،پیشین ،ص.842
 .116همان ،ص842؛ تازی ،پیشین ،ج ،1ص801؛ مجدی یسن عبدالعال ،پیشین ،ص.15
 .117همان.
 .118تازی ،پیشین ،ج ،1ص805؛ مجدی یسن عبدالعال ،پیشین ،ص.15
 .119ن.ک :صفحات پیشین.
 .120نبرد طریف (در منابع اسپانیایی )Batalla del Salado :یكی از هولناکترین جنگهای
بین مسلمانان و مسیحیان است که در سال 108هـ.ق8104 /م در کنار رود ساالدو بین سلطان
ابوالحسن مرینی و ابوالحجاج یوسف اول (111ـ155هـ.ق) ،حكمران غرناطه با آلفونسوی یازدهم
(8182ـ8154م) ،که پرتغال و آراگون نیز او را یاری میکردند ،اتفاق افتاد .در این نبرد مسلمانان
شكست سنگینی متحمل شدند ،به ویژه مرینیان تلفات زیادی دادند؛ به طوری که بعد از این
شكست دیگر در اندلس به جهاد نپرداختند؛ ن.ک :مونس ،پیشین ،ج ،1ص01ـ.54

