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مناسبات سیاسی ـ نظامی حکومت بنیهود و قشتاله
تاریخ دریافت6331/3/72 :

تاریخ تأیید6333/8/72 :
1

رضوان یزدانی
یونس فرهمند
3
قنبر علی رودگر
2

بنیهود یکی از سلسلههای مهم ملوک الطوایف اندلس (حک244:ـ898ق/.
 130ـ0293م ).بود که از  230تا 313ق در شمال شرقی اندلس؛ یعنی ثغر اعلی
به مرکزیت سَرقسطه حکومت میکردند .آنها در طول هفتاد سال حکومت برای
حفظ قدرت منطقهای خود به ایجاد روابط سیاسی و نظامی با همسایه مسـییی
خویش ،حکومت قشتاله پرداختند .این پژوهش بر اسـا

منـابت تـاریوی و بـا

رویکردی تیلیلی – توصیفی ،مناسبات سیاسی و نظامی حکومتهای بنیهـود
و قشتاله و عوامل ایجاد دوستی و یا دشمنی میان آنها را بررسی میکند و نتیجه
میگیرد که هدف برقراری روابط سیاسی و نظامی هودیان با قشتاله ،دستیـابی
متیدی مورد اعتماد در منطقه بود تا از این راه به سلطه سیاسی خود در شـرق
 .1دانش آموخته دکترای تاریخ و تمدن ملل اسالمی ،دانشکده حقوق ،الهیات و علوم سیاسی ،واحد علوم و
تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.)rezvanyazdani1@gmail.com( :
 .2دانشیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسالمی ،دانشککده حقکوق ،الهیکات و علکوم سیاسکی ،واحکد علکوم و
تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ایران ،رایانه (مسئول مکاتبات) (.)farahmand@srbiau.ac.ir
 .3استادیار گروه آموزش الهیات ،دانشگاه فرهنگیان ،تهران ،ایران.)gh.roodgar@cfu.ac.ir( :
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اندلس ادامه دهند ،اما پادشاهی قشتاله از این مناسبات ،اهـداف دیرـری نـون
منافت اقتصادی ،گسترش قلمرو حکومت خود و نفوذ به سرزمینهـای اسـیمی
را جستوجو میکرد.

کلیدواژگان :بنی هود ،قشتاله ،سرقسطه ،اِلسید ،ملوک الطوایف ،اندلس.
 .1مقدمه

پس از سقوط حکومت امویان انددلس ححد  828 :د 233ق ).حکومدت ید پارچده اید
سرزمی فرو پاشید .در نتیجه ،خاندانها و طوایف مستقلی که در دورههای قبد سدرکو
شده بودند با بهره گیری از آشفتگی اوضاع ،قدرت را در مناطق تحت نفوذ خدود در دسدت
گرفتند 8.اندلس به شش منطقه با بیست و شش حکومت که هر ی  ،خاندانی را نمایندگی
میکرد ،تقسیم شد.؛ ای دوره که آن را ملوک الطوایف میخوانند تا سال  898ق 8292/م
ادامه یافت.

3

 .1در دوره حکومت اموی ،بسیاری از رهبران سیاسی خاندانهای اندلس سرکوب شدند .بنابراین،
پس از سقوط دولت اموی اندلس ،آنان فرصت را مغتکن شکمردند و وارد صکحنه سیاسکی من قکه
شدند .در دوره آنان برخوردهای سیاسی و نظامی میان خاندانهکا بکهشککل وحشکتناکی افکاایش
یافت .ابن عذاری ،مورخ مشهور از دوره ملوک ال وایف به دوران فتنه یاد میکنکد (ابکن عکذار ،
البیان المغرب فی اخبار االندلس والمغرب ،ج ،3ص151؛ ابن خ یب ،اعمال االعکالم فکیمن بویک
قبل االحتالم من ملوک االسالم ،ص111ک.)111
 .2برخی از محققان عصر ملوک ال وایف را بکه سکه دوره تقسکی ککردهانکد .1 :ملکوک ال وایکف
دوره اول ( 122ک 181ق).؛  .2ملکوک ال وایکف دوره دوم ( 535ک 555ق) و  .3ملکوک ال وایکف
دوره سکککوم ( 021ک 051-085ق051-5 ).هکککک) (جیوسکککی ،میکککراس اسک ک انیای اسکککالمی،
ص .)115-111
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بنی هود 8یکی از خاندانهای مشهور ملوک الطوایف بودند که بر سَرَقُسطَه 3در شمال
شرقی اندلس 2حکومت میکردند 2.قلمرو جغرافیایی آنان به دلی واقع بودن در ثغر اعلدی
به مناطق تحت سلطه سالطی مسیحی بسیار نزدی

بود .چنانکه از شدرق در مجداورت

قطلونیه 5،از شمال غربی ناوار 6و از غر با قشتاله قرار داشت 7.آنچه بنیهدود را از سدایر
 .1از خاندان های عرب مسلمان که رهبران آن ،ه چون سلیمان بن هود از فرمانکدهان نظکامی در

دوره امویان در شمال غکرب انکدلس بودنکد (سکامرایی ،عالقکات المکراب ین باممالکال االسکبانیه
باالندلس ،ص .)55-50
2 .Zaragoza.
 .3به بخش شمال شرقی اندلس ،ثغر اعلی می گفتند که به چهار من قه و هفت اقلی تقسی میشد:
ا .مرمریه :شامل قلعههای طَشکر ،کَش الی و کتنده؛  .2برتات :شامل طَرطُوشَه ،طَرکونه وَ برشَلونه؛
 .3زیتون :شهرجاقه ،الرده ،مکناسه و افراغه و  .1إرنیط :شامل شهر قلعه ایکوب ،سَرقُسک َه ،قلعکه

دَرَوْقَه ،تَ یلَه و َوشقَه (یاقوت حموی ،معج البلدان ،ج2ص05،؛ بکری ،ابوعبید ،جغرافیة االندلس
واوربا ،ص.)55-51
 .4بنی هود که نسبشان به رّوح بن زِنباع بن سالمه از قبیله جذام میرسد از قبایل قح انی یمنکی بودنکد
که به همراه برخی طوایف عرب در اوایل عصر امویان اندلس به شهر البیره ،واق در جنوب انکدلس ککه
به سرسبای و کشاورزی شهرت داشت ،مهاجرت کردند .آنان در اواخر دوره خالفت امکوی بکه شکمال
شرقی اندلس رفتند و در آنجا مستقر شدند و با سرنگونی بنی تُجیب قدرت را به دست گرفتنکد (بکرای
اطالع از نسب کامل آنها ،ر.ک :ابن خلدون ،العبر تاریخ ابن خلدون ،ص.)103/3
 .5شهری در شمال اندلس که امروز به آن کاتالونیا گفته میشود (مونس ،اطلکس تکاریخ االسکالم،
نقشه .)101

 .6در متون اسالمی نافرا ضبط شده است (عذری ،احمد بن عمر بن أنس ،نصوص عکن االنکدلس،
من کتاب ترصی االخبار وتنوی اآلثار ،ص.)150
 .7عنان ،تاریخ دولت اسالمی در اندلس ،ج 2ص201؛ مونس ،اطلس تاریخ االسالم ،نقشه .50
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ملوک الطوایف متمایز میکرد ،نزدیکی قلمرو جغرافیایی آنان با دول مسیحی نبدود ،بلکده
روابط گسترده سیاسی و نظامی با آنان به ویژه قشتاله بود.
شمال شرقی اندلس که در منابع اسالمی به سبب نزدیکی با حکومتهای مسیحی به
ثغر اعلی 8شهرت دارد به سبب همسایگی با حکومتهای مسیحی چدون قشدتاله ،نداوار و
آراگون از اهمیت باالیی برخوردار بود .از ای رو ،در دوره امویان حح 828 :د 233ق3).به
ویژه عصر امیر عبداهلل ب محمد اموی حح 233-375 :ق 2 ).به منظور حفظ امنیت ،ای
منطقه استراتژی

در برابر هجوم و حمالت مکرر مسیحیان به خاندانی عر  ،موسدوم بده

بنیتجیب2سپرده شد.

5

 .1در اندلس سه ثغر وجود داشت؛  .1ثغر اعلی یا مرزهای شمالی که شامل سرقسک ه و توابک آن
بود . 2 .ثغر اوسط که در مقابل دولت قشتاله و لیون بود مرکا آن ابتدا شهر سکال بعکد بکه طلی لکه

تغییر یافت .3 .ثغر ادنی :من قهای که میان دو رود تاجه قرار داشت (ارسالن ،حلل السندسکیه فکی
االخبار و االثار االندلسیه ،ج  ،1ص210؛ ج ،2ص.)111
 . 2پس از روی کار آمدن عباسیان و سقوط دولت اموی در شام ،عبدالرحمان بن معاویه به مغکرب
گریخت و در اندلس ،حکومت امویان را تأسیس کرد که حدود  281سال بر اندلس فرمان راندنکد
(عنان ،تاریخ دولت اسالمی در اندلس ،ج ،1ص150ک .)150
 .3عصر امیر عبداهلل با فتنهها و آشوبهای داخلکی بسکیار همکراه بکود .او ثغکر شکمالی را بکه
یحیی بن بنی تجیب از فرماندهان به نام س رد (ابن عذاری ،ج  ،2ص 111؛ برای اطالع بیشکتر،

ر.ک :سویل و بدالفتاح ،رسالة عالقة االمارة االمویه فکی االنکدلس مک ممالکال النصکرانیة فکی
اسبانیا).
 .4خاندان عرب که در عصر طوایف پیش از حکومت بنی هود بر سرقس ه فرمان میراندنکد (ابکن
عذاری ،البیان المغرب فی اخبار المغرب ،ج  ،3ص .)223-222
 .5ابن خ یب ،اعمال االعالم فیمن بوی قبل االحتالم من ملوک االسالم ،ص .25
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در اواخر روزگار عامری حح 299-266 :ق ).همزمان با هرج و مرجهای اندلس ،منذر
ب یحیی از بزرگان ای خانددان در سدال 239ق .در سرقسدطه اعدالم اسدتقالل کدرد و
حکومت محلی بنی تجیب را تأسیس نمود 8.مناسبات بنیتجیب 3با قشدتاله بدر دوسدتی و
تعام استوار بود که در عصر منذر ب یحیی 2ح233د 223ق ).ای روابدط بده اوج رسدید.

2

پس از بنیتجیب ،هودیان 5زمینههای دوستی و همکاری با قشتالیان را فراهم کردند کده
بخشی از مناطق شمال غربی اندلس را در اختیدار داشدتند و در زمدان سدانچو و آلفونسدو
 .1ابن عذاری ،البیان المغرب فی اخبار االندلس و المغرب ،ج ،3ص.108
 .2سیاست خارجی در عصر ملوک ال وایف دستخوش تغییکرات چشکمگیری شکد؛ زیکرا بیشکتر
خاندانها و طوایف به دنبال برقراری روابط حسنه با ملوک اس انیایی بودند.
 .3وی هدایایی گرانبها از طال و نقره به سالطین مسیحی قشتاله ع ا کرد و این دوسکتی تکا آخکر
حیات این خاندان تداوم داشت .
 .4ابن عذاری ،البیان المغرب فی اخبار االندلس و المغرب ،ج ،3ص .100-100
 .5با کشته شدن منذر بن یحیی ،آشوب همه مناطق مختلف سَرقُسک َه را فکرا گرفکت .ابکو ایکوب
سلیمان بن محمد بن هود (حکال131 :کک 138ق ).فرمانکده نظکامی الرده واقک در شکمال شکرق
سرقسظه ،پس از آگاهی از اوضاع نابسامان من قه سرقس ه به سوی پایتخکت رهسک ار شکد و بکا
فرونشاندن ناآرامیها و بازگرداندن امنیت به من قه به عمر سیاسی خاندان بنی تجیب پایکان داد و
خود حکومت را بهدست گرفت .بدین ترتیب تحوالت سرقس ه بکه آسکانی خانکدان بنکیهکود را
وارد عرصه سیاسی کرد .البتکه مورخکانی ماننکد ابکن خ یکب ،واقعکه قتکل منکذر بنکی تجیکب را
مسکوت گذاشتند و بدین نکته ب سنده کردند که مردم علیه منذر شکوریدند و از سکلیمان بکن هکود

خواستند که حکومت را در دست گیرد (ابن خ یب ،اعمال االعالم ،ص101؛ ابکن عکذاری ،البیکان
المغرب فی اخبار االندلس و المغرب ،ج ،3ص221؛ حمیری ،روض المع کار فکی خبکر االق کار،
ص.)105
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قشتاله به اوج اقتدار رسیدند 8.هودیان از ای طریق میخواستند به جایگاه برتر منطقدهای
دست یابند.
 .2پیشینه پژوهش

درباره روابط سیاسی هودیان با پادشاهی قشتاله و دیگر حکومتهای مسدیحی مطالعداتی

انجام شدهاند که شایسته بررسی است .نخست ،میتوان به پدژوهش در بدا دولدتهدای
اسالمی در اندلس نوشته عبداهلل عنان 3اشاره کرد که در آن ،حیدات سیاسدی دولدتهدای
ملوک الطوایفی ،همچون بنیهود و اوضاع سیاسی د نظامی دولتهای مسیحی مقارن بدا
آنان به تصویر کشیده میشود .نویسنده گاه منابع مورد اسدتفاده را بیدان نمدیکندد و گداه
موضعی جانبدارانه دارد.
دوم ،دولة بنیهود فی سرقسطه اثر عبدالکریم خیطدان کده ید

تد نگداری دربداره

هودیان است ،اما به دلی فقدان تحلی و داوری در بدا روایدات و فقدط اراگده گدزار
رویدادهای سیاسی ،نظامی ،اجتماعی و فرهنگی از منابع دست اول ،خالی از نقص نیست.
سوم ،کتابی تحت عنوان سرقسطه بوابه االندلس الشمالیه فی عصر بندی هدود اسدت کده
عبدالوها خلی دباغ در 3388م .نوشت .او مانند خیطدان بده مسداگ مدرتبط بده دولدت
بنی هود به ویژه اوضاع سیاسی و نظامی ای دوره ،رویکردی تحلیلی ندارد و فقط رویدادها
را گزار

میکند.

برخالف مطالعات پژوهش گران عدر  ،بخدش عمدده تحقیقدات مستشدرقان در بدا
هودیان به السید ،قهرمان نظامی قشتاله و حکومتهای مسیحی اختصاص دارد و در آنها
 .1عنان ،تاریخ دولت اسالمی در اندلس ،ج ،2ص .350
 .2دولة االسالم فی االندلس در سال  1300در  5جلکد بکه دسکت عبدالحمیکد آیتکی بکه فارسکی
ترجمه شد.
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به تناسب از مناسبات سیاسی د نظامی آنان با بنیهود سخ گفته میشود ،در اید راسدتا
میتوان به اثر پرستون ح8995م ،8).پیدال ح8968م ،3).پیدال 2و فیتز هندری 2اشداره کدرد.
همچنی باید به دو مدخ دایرة المعارف اسالمی 5تحت عنوان قشتاله 6و هودیان 7اشداره
شود که نگاهی اجمالی به رویدادهای سیاسی و نظامی بنیهود و قشتاله دارد.

8

 .3مسئله تحقیق

امرای طوایف مختلف اندلس در پی سقوط حکومت امویان اندلس و تجزیه انددلس اسدالمی بده
استقالل سیاسی رسیدند و با هدف حفظ حکومت و توسعه قلمرو با ملوک مسیحی اسپانیا ،روابط
گستردهای برقرار کردند .با ای همه ،موضوعی که حکومتهای ملوک الطوایدف را بده برقدراری
ارتباط با مسیحیان عالقهمند ساخت و از شدت تیرگی روابط با آنان کاسدت ،مسدهله اخیدر نبدود.
بلکه ،رقابتهای شدید منطقه ای میان امیران مختلف بود که زمینه اید ارتبداط را فدراهم کدرد.
دولت بنی هود در چنی بستری درصدد همکاری سیاسی د نظامی با دولت قشتاله برآمد.
در میان دولتهای مسلمان ،هودیان با حکومت بنیعبّداد در اشدبیلیه ،واقدع در غدر
قرطبه ،روابدط حسدنه و همدراه بدا پیمدان هدای سیاسدی د نظدامی داشدتند .میدان آندان
نامهنگاریهایی میشد که موضوعات مهم آنها ،همدردی نسدبت بده مسداگ سیاسدی و
1. The Cid Campeador, T.R. Preston, London,1833.
2. The Cid Campeador, T.R. Preston, London,1833.
3. La Spana Del Cid, Ramon Menendez Pidal, Madrid, 1929.
4. El Cid, James, Fitzhenry, United Statse Of America,2008.
5. EI2.
6. "Kashtala" Chalmeta..P. Encyclopaedia of Islam, Second Edition, 2012.
7. “Hudids”. .Hudids, D.M. Dunlop, Encyclopaedia of Islam, Second Edition, 2012.
 .8هر دو مدخل به صورت کلی و کوتاه ،دوره های سیاسی بنیهود و قشتاله را به تصویر کشیدهاند.
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نظامی غم انگیز در ناحیه اندلس بوده است ،اما ای دو حکومت ،هیچ گاه به صورت متحد
سیاسی در کنار یکدیگر قرار نگرفتندکه به احتمال به سبب مسافت طوالنی و یا تدر
توسعه طلبی یکدیگر بوده است.

از

8

آنان با هدف تداوم سلطه سیاسی و توسعه قلمرو خود در منطقه در پی روابط گسدترده
با قشتاله برآمدند ،امّا به سبب اعتماد بیش از حد به قشتاله به اهداف سیاسی و نظامی خود
دست نیافتند و راه را برای نفوذ قشتاله به منداطق مختلدف انددلس اسدالمی بداز کردندد.
سرانجام ای سیاست به تضعیف ای حکومت و دیگر خاندانهای طوایف انجامید.
از ای رو ،ای پژوهش میکوشد تا بدی سؤاالت پاسخ دهد که هودیان بدرای ایجداد
مناسبات حسنه با قشتالیان چه تمهیداتی را بهکار گرفتند؟ و ای تمهیدات چه پیآمدهایی
برای آنان و دیگر ملوک الطوایف اندلس داشت؟
 .4تمهیدات هودیان برای برقراری روابط حسنه با قشتاله

هودیان پس از دستیابی به قدرت ،برای حفظ حکومت و کسب اقتدار سیاسی د نظامی در
شرق اندلس در پی برقراری روابط گستردهای بدا قشدتاله 3برآمدندد .نزدیکدی جغرافیدایی
بنی هود با قشتاله و احاطه مرزهای شمالی و غربی آنان به وسیله حکومتهای مسدیحی و
اوضاع متزلزل سیاسی و نظامی غیر قاب انکار منطقه ،دلی محکمی بود تا آنان به دنبدال
متحد سیاسی در میان دولتهای مسیحی و مسلمان باشند.
 .1عنان ،تاریخ دولت اسالمی در اندلس2 ،ج ،ص 01و.288
 .2قشتاله یا کاستیل ،همسایه شمال غربی بنی هود از حکومتهای قدرتمنکد مسکیحی در عصکر
ملوک ال وایف بود .اس انیای مسیحی در زمان سانچوی کبیر (حال522 :ک 1135م ).به اوج اقتدار
سیاسی در من قه دست یافت .از این رو پس از تجایه طلبی در اسک انیایی اسکالمی ،دولکتهکای
کوچال مسلمان ،ه چون بنی هود برای حفظ قدرت به حکومت های مسیحی روی آوردند (همان،
ج  ،2ص .)281-200
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بنابرای  ،هودیان برای شک دهی به همپیمانی سیاسی و گسدتر

روابدط مسدالمت

آمیز با قشتاله بسیار کوشیدند 8و برای تحکیم مناسبات سیاسدی و نظدامی بدا قشدتاله بده
اقداماتی ،چون استخدام شمار زیادی از نیروهای نظامی قشتاله ،ارسال هدایایی گرانبها از
طال و نقره به دربار آنان ،انعقاد پیمانهای نظامی و سیاسدی بدا قشدتاله و بهدرهگیدری از
نیروهای نظامی کار آمد مغضو حکومت قشتاله پرداختند.

3

سلیمان ب هود حح 228-228 :ق8329 /د 8326م 2).یکی از امدرای هدودی بدرای
جلب حمایت و ابراز حس نیت به فرناندوی قشتالی حح  8328 :د 8365م ).در نخستی
اقدام ،شماری از جنگجویان قشتاله2را در بخش نظامی بهکار گرفت که ای اقدام ،انتقداد
مورخانی مانند ابوبکر طُرطوشی5،فقیه نامدار را در پیداشت .وی در سدراج الملدوک دلید
ضعف سیاسی هودیان را اقدام اخیر و بیتوجهی به نیروهای نظامی مسلمان میداند.

6

 .1ابن عذاری ،البیان المغرب فی اخبار الندلس و المغرب ،ج ،3ص .223

 .2نیروهای مادور مسیحی تا دوره مستعین در بخش نظامی بنیهود مشغول بودند .

 .3سلیمان بن هود اولین فرمانروای بنیهود تالشهای گستردهای برای برقراری روابکط مسکالمت

آمیا با قشتالیان انجام داد که الگویی برای دیگر حاکمان هودی شد (ابن عذاری ،البیان المغرب فی
اخبار االندلس و المغرب ،ج ،3ص.)281

 .4نیروهای مادور تا آخر حیات حکومت برای هودیان میجنگیدند (عبکدالحلی  ،العالقکات بکین
االأندلس اإلسالمیة و اسبانیا النصرانیة فی عصر بنی امیة و ملوک ال وایف ،ص .)311-338
 .5ابوبکر محمد بن ولید طرطوشی از مشکاهیر فلسکفه سیاسکی اسکت .آرای فلسکفی او متکأثر از
فیلسوف بنام ابو محمد علی بن حام قرطبی (150ق ).است .وی در کتاب سکراج الملکوک ،نظریکه
عصبیت را م رح کرد .ابن خلدون در مقدمه با اشاره به نظریکه وی و تأییکد روش آن مکیگویکد:

"طرطوشی نتوانست به حقیقت موضوع دست یابد ".کتکاب طرطوشکی حکاوی اطالعکاتی دربکاره
سیاست پادشاهی در اسالم است و اینکه دولتها تا به نیروی اصیل خود متکی نباشند ،نمیتوانند
حکومتی استوار داشته باشند ،اشاره به اوضاع سیاسی هودیان و عوامل شکسکت آنکان دارد (ابکن
خلدون ،مقدمه ،ص.)120

 .6ابن خلدون ،همان ،ص 120؛ عنان ،تاریخ دولت اسالمی در اندلس ،ج  ،2ص.311- 251
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اقدام دیگر بنیهود برای تحکیم مناسبات سیاسی با قشتاله که از طریق ارسال هدایا و
پرداخت جزیه به آنان صورت گرفت ،8چندان نتوانست اعتماد پادشاه قشتاله را نسدبت بده
هودیان جلب کند .احتمال میرود ای امدر بده سدبب نگداه غاصدبانه سدالطی مسدیحی
اسپانیایی به حکومتهای مسلمان بوده است .فرناندو ،پادشاه قشتاله بارها بر باز پسگیری
2
سرزمی های مادری 3از مسلمانان تأکید کرده بود.
از ای رو ،برای رسیدن به ای هدف از فرصت فقدان حکومتی مقتدر در عصر طوایف
بهره جست به قلمرو مسلمانانی ،مانند بنی عباد و بنیذوالنون حح  237 :د267ق ).دست
درازی کرد .حاکمان ای خاندانها نه تنها بر ضد پادشاه قشتاله اقدامی نکردندد ،بلکده بدا
ارسال هدایایی در پی جلب توجه فرناندو برآمدند و حتی به دلی ضعف مواضدع ،جسدارت
2
بیشتر پادشاه قشتاله را سبب شدند و در نتیجه پرداخت جزیه به آنان تحمی گردید.
از ای رو ،ارسال هدایای حکام بنی هود ،نشانه ضعف سیاسی آنان بوده است؛ زیرا بدا
وجود تعام و تال سازنده آنان برای تحکیم روابط سیاسی ،فرناندو ح8365-8328م ).در
دوره اول حکومت سلیمان و احمد ب سلیمان حمقتدر) ،5السید فرمانده نظامی خدویش را
6
برای دریافت جزیه روانه دربار هودیان کرد.
 .1ابن عذاری ،بیان المغرب فی اخبار المغرب ،ج 3ص281ک281؛ عنان ،تاریخ دولت اسکالمی در
اندلس ،ج ،2ص .251-208
 .2سیاست بازپسگیری سرزمینهای اسالمی برای نخستین بار به وسیله فرناندو به کاربرده شد .او
پس از فراغت از جنگهای داخلی اس انیا در پی تصرف قلمرو مسلمانان برآمد (عنکان ،همکان ،ج
 ،2ص.)358-350
 .3عبدالحلی  ،العالقات بین االأندلس اإلسالمیة و اسبانیا النصرانیة فکی عصکر بنکی امیکة و ملکوک
ال وایف ،ص .325
 .4بن عذاری ،البیان المغرب فی اخبار االندلس و المغرب ج  ،3ص .235 ،213

 .5حکومت  01ساله هودیان را میتوان به سه دوره  .1دوره تثبیت عصر سلیمان بن هکود (حکال-131 :

138ق).؛  .2دوره اقتدار ،عصر احمد بن هود ملقب به مقتدر (حال101-131 :ق ).و  .3دوره اضکمحالل،
عصر احمد بن یوسف ملقب به مستعین و عبدالملال بن احمد ملقب به عمالدوله تقسی کرد.
6. Fitzhenry, , James, El Cid Gods Own Champion,USA, 1884, P.72.
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هودیان پس از جلب حمایت قشتاله 8با حمایت سیاسی و نظامی آنها ،نخستی گدام را
برای گستر

قلمرو خود 3با حمله نظامی به بندی ذوالندون ،2همسدایه مسدلمان خدود در

جنو غربی اندلس آغاز کردند ،اما عکس العم قشتالیان نسبت به اید رفتارهدا و ابدراز
ارادتها بسیار ناچیز بود .آنان با وجود قبول هدایای هودیدان و وعدده حمایدت سیاسدی-
نظامی ،سیاست متناقضی در پیش گرفتند و در تشدید تنش سیاسی د نظامی میان بنیهود
و بنیذوالنون کوشیدند.

2

قشتالیان گاه به حمایت از هودیان به قلمرو بنیذوالندون و گداه بدرای جاندبداری از
بنی ذوالنون به نواحی تحت سلطه بنیهود میتاختندد 5.دلید اید اقددام متنداقی اخیدر
قشتالیان ،ضعف اوضاع اقتصادی قشتاله در ای دوران بود .قشتاله در اید دوران ،درگیدر
جنگهای درون خاندانی 6بود و ای امر سبب کاهش منابع اقتصادی ایشان شدده بدود 7و
آنان برای باز پسگیری سرزمی اندلس به منابع اقتصادی آن توجه داشتند.
 .1هودیان بارها با ارسال هدیایی گران بها از طکال بکه قشکتالیان ارهکار دوسکتی و عالقکه کردنکد

(عبدالحلی  ،العال قات بین االأندلس اإلسالمیة و اسکبانیا النصکرانیة فکی عصکر بنکی امیکة و ملکوک
ال وایف ،ص .)330
 .2در عصر ملوک ال وایف به سبب عدم اتحاد میان حکومتهای مسکلمان ،جنکگهکای سیاسکی
طوالنی مدت ،میان آنان صورت گرفت که بنیهود نیا از این قاعده استثنا نبود.
 .3در ادامه به آن پرداخته میشود.

 .4عبدالحلی  ،العالقات بین االأندلس اإلسالمیة و اسبانیا النصرانیة فکی عصکر بنکی امیکة و ملکوک
ال وایف ،ص.338 ،
 .5ابن عذاری ،البیان المغرب فی االخبار االندلس ،ج  ،3ص .223-222
6. Fitzhenry, El Cid Gods Own Champion, p.71-73.

 .7بوالصوف ،فضیل ،ارساله العالقات السیاسیه بین االندلس االسالمیه و اسبانیا النصرانیه فی عصکر
ملوک ال

وایف.
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به دلی رفتارهای متناقی قشتاله ،سیاست خدارجی بندیهدود در دوره دوم حکومدت،
دستخو

تغییر شد .احمد ب سلیمان ملقدب بده مقتددر ححد 228 :دد272ق 8326 /د

8388م ،8).دومی حاکم هودی در جستوجوی همپیمانی جای گزی آنان بود و از ای رو
برای بهبود روابط با سالطی مسیحی ناوار 3کوشید .به ویژه اید کده در اید دوره روابدط
سیاسیِ قشتاله با دیگر حکومتهای مسیحی مقارن به تیرگی گراییده بود.

2

با افزایش درگیریهای نظامی میان گارسیا 2پادشاه ناوار5و فرناندو ،6فرمانروای قشتاله
و لیون ،7احمد ب سلیمان 8که دیگر به قشتاله اعتمادی نداشت برای ضدیت بدا آندان بدا
 .1احمد بن سلیمان ملقب به مقتدر از مقتدرترین امرای بنیهود بود (مونس ،ثغر اعلی االندلسی فی
عصر مراب ون ،ص.)13
 .2ناوار یا نبره در شمال سرقس ه واق

بود.

 .3سانچو کبیر ،پادشاه اس انیای شمالی پیش از مرگش ،قلمرو خکویش را میکان چهکار فرزنکدش
تقسی کرد .قشتاله و لیون را به فرناندو بخشید ،ناوار (در متون اسالمی نبره) را به گارسیا ع ا کرد،
آراگون را به رامیرو و من قه سوبرایی را به گوناالو س رد .با این اقدام ،یال سری جنگهای درون
خاندانی میان آنان در گرفت (.)Pidal. Menendez, La Espana Del Cid, Madrid,1969, 155

4. Garcia.

 .5ناوار در متون عربی نبره ثبت شده است (عبدالحلی  ،العالقات بین االأندلس اإلسالمیة و اسکبانیا
النصرانیة فی عصر بنی امیة و ملوک ال وایفص 211؛ مونس ،اطلس تاریخ اسالم ،نقشه .)50
6. Fernando.

در متون عربی فرذلند یا فریذلند ضبط شده است (ابن عذاری ،البیان المغرب فی اخبکار المغکرب و
االندلس ،ج ،ص.)52-51
7. Leon.
 .8احمد بن هود ،دومین فرمانروای خاندان بنیهود بود که به نسبت بقیه امرای هکودی مقتکدرتر و
شجاع تر بود و در روابط خارجی به نسبت موفقتر عمل کرد .در عصر ملوکال وایف اندلس ،سکه
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ناوار پیمان نظامی بست .ای پیمان برای بنیهدود از دو جهدت اهمیدت بسدیاری داشدت.
نخست ،درصورت شکست فرناندوی قشتالی ،هودیان ناگزیر به پرداخت مالیات 8به دربدار
قشتاله نبودند .دوم ،به متحدی جدید؛ یعنی ناوار برای رویارویی با قشتاله و دیگدر رقبدای
مسیحی و اسالمی دست مییافتند 3.با ای همه در ای نبدرد ،نیدروی اگتالفدی گارسدیا از
قشتاله به سختی شکست خورد و به دنبال آن فرناندو به قلمرو بنیهود تاخت و احمد بد
سلیمان را مجبور به پرداخت جزیه بیشتری کرد.

2

سال 272ق .در تاریخ روابط هودیان با حکومتهای مسیحی دارای اهمیدت بسدیاری
است؛ زیرا احمد ب سلیمان حح 228 :د 272ق ).در ای سال از فرصدت اخدتالف میدان
دولت مسیحی در شمال اس انیا تشکیل شده بود .الف) ناوارا :حکومتی به رهبری سانچوی سوم که
با فتح والیات کانتابریاو سوبراپی و رباجورسا در شمال اس انیا به بارگترین دولت مسیحی تبدیل
شده بود؛ ب) لیون :رهبری این مملکت کوچال بر عهده آلفونسو بود .وی با حمله به شهر مسلمان
نشین بازو در شمال پرتقال قلمرو حکومتش را توسعه داد .پس از آلفونسو ،دامادش فرناندو قدرت
را به دست گرفت و ج) قشتاله :در آغاز قرن پنج هجری این دولکت در مرحلکه کنکت نشکینی و
تحت رهبری سانچو گارسیا بود .پس از وی ،فرناندو به حک خویشاوندی با تصرف قلمرو لیکون،
خود را پادشاه مملکت واحد قشتاله و لیون خواند (عنان ،تاریخ دولت اسکالمی در انکدلس ،ج ،2
ص.)382-381
 .1در آغاز دوره ملوک ال وایف اندلس ،فردیناند یا فرناندو پادشاه بارگ و قدرتمندی در قشتاله
حکومت میکرد .وی به سرزمینهای اسالمی ،مانند بلنسیه ،طلی له و سرقس ه دست اندازی کرد و

از فرمانروایان آنها مالیات دریافت کرد (عبدالحلی  ،العالقات بکین االأنکدلس اإلسکالمیة و اسکبانیا
النصرانیة فی عصر بنی امیة و ملوک ال وایف ،ص338- 303و .)318
 .2عنان ،تاریخ دولت اسالمی در اندلس ،ج  ،2ص.205
3. Fitzhenry, El Cid Gods Own Champion,p.03-02
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آلفونسوی دوم حح 8839-8373 :م ).و رودریگو دیداز 8،فرمانددهای نظدامی مشدهور بده
السید 3بهره جست  2و کوشید با به کارگیری او به عنوان فرمانده سپاه ،اقتدار سیاسدی د
نظامی از دست رفته خویش را احیا کند.

2

به نظر میرسد وی در بهکارگیری السید دو هدف داشت .نخست ،با توجه به شدهرت
السید در میان حاکمان مسلمان به جنگاوری و نقشی که در پیروزیهای سانچو 5ححد :
8362د 8373م ).و آلفونسو و در نتیجه قدرتمند شدن قشدتاله داشدت 6از تدوان او بدرای
1. Rodrigo Dyaz.
2. El Cid. Fitzhenry,p 73.
 .3آلفونسو در سال 103هک.ق1103/م .پس از تسلط بر جلیقیه در شمال غربی اندلس و در قلمرو
برادرش گارسیا به قلمرو ملوکال وایف اندلس تاخت که سخت با یکدیگر در نااع بودند .آلفونسو
از آنان خراج و مالیات درخواست کرد .از این رو ،السید را برای گرفتن خراج به ناد ابکن عبّکاد،
حاک اشبیلیه فرستاد ،اما شوالیههای دربار و بدخواهان بر ضد السید شایعه کردنکد ککه او بیشکتر
مالیاتها و هدایای حاک اشبیلیه را پنهانی تصاحب کرده است .این شایعه سبب شد آلفونسکو ککه
همیشه از تواناییهای نظامی السید بیمناک بود بکه ایکن بهانکه ،وی را در سکال 101ه.ق1181/م
تبعید کند .
Ptresen, Dictionery Of Islamic Architecture, London,1996,p 12-13, Richard.Fleteher
,The Quest For El Cid, London,1989,p 103.

 .4برای اطالع بیشتر ،ر.ک :یادانی« ،السکید و مناسکبات وی بکا هودیکان و مسکیحیان انکدلس»،
فصلنامه تاریخ اسالم ،ش.05
 .5سانچو ،دومین فرمانروای بارگ قشتاله بود که در زمان وی ،قشتاله به اوج اقتدار رسید (حجی،
التاریخ االندلسی من الفتح حتی سقوط غرناطه ،ص .)331
 .6برای اطالع بیشتر ،ر.ک:
f.M. Warren, Le Cid,Boston, NEW Yourk Chicago, 1933
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مقابله با همسایگان مسلمان رقیب خود و در دفع حمالت نظامی قشتاله بهدره گیدرد 8.در
سال  272ق .حوادثی رخ داد که سبب گردید که هودیان به مطامع سیاسی و نظامی خدود
دست نیابند.
در پی هرج و مرج طلیطله 3در 272ق ،آلفونسو با بهرهگیری از اوضاع نداآرام سیاسدی

2

آن جا برای تصرف آن خیدز برداشدت و بدا هددف ممانعدت از شدک گیدری اتحداد میدان
حکومتهای مسلمان با حکومت دینی قدرتمند مرابطون حح 258 :د 565ق ).در مغر ،
از فراخواندن السید از سوی هودیان استقبال کرد .او بدا دسیسدهای السدید را بده دربدار
بنیهود فرستاد و نشان داد میان حکومتهای منطقهای از ی

سو دوستی و همکاری و از

دیگر سو رقابتهای نظامی وجود دارد؛ زیرا با بررسی دقیق متون تاریخی میتوان دید تدا
زمانی که السید 2در دربار هودیان مشغول به کار بود 5،آلفونسو نه تنها بر ضددّ بندیهدود
اقدام نظامی انجام نداد ،بلکه در ای مدت ،بارها نزد آلفونسو رفت و اعالم وفاداری کرد.

6

. 1سامرایی ،تاریخ العرب و حضارته فی االندلس ،ص.01

 .2شهری است در شصت کیلومتری جنوب غربی مادرید ،رومیان این شهر را طلی

می خواندنکد.

پس از تصرف آن به دست مسلمانان ،نام آن به طلی له تغییر یافت (بکاقری« ،طلی لکه» ،دانشکنامه
جهان اسالم ،ج ،1ص.)0801

 .3مأمون بن ذوالنون از اوضاع سیاسی طلی له آشفته شد .از یال سو ،متوکل عمر بن اف س در مکدت
کوتاهی ،حکومت را طلی له در دست داشت و از سوی دیگر ،یحیی القادر بن ذوالنکون بکه حمایکت از
آلفونسو قصد حکومت بر این شهر داشت (عنان ،تاریخ دولت اسالمی در اندلس ،ج ،2ص.)115

 .4السید حدود چهار سال در دربار هودیان مشغول به کار بود که در این مکدت ،بنکیهکود را بکه
قدرتی بالمنازع در شرق اندلس تبدیل کرد (ابن عذاری ،البیان المغرب فی اخبار اندلس و المغرب،
ج ،3ص228؛ Fitzhenry,p 70؛ عنان ،تاریخ دولت اسالمی در اندلس ،ج ،2،ص .)215-213

 .5السید تا اوایل حکومت مستعین بن هود با هودیکان همککاری ککرد )ر.ک :یادانکی ،السکید و
مناسبات وی با هودیان و مسیحیان اندلس ،ص.)101-105
 .6عنان ،تاریخ دولت اسالمی در اندلس ،ج  ،2ص .212-238

418

مناسبات سیاسی ـ نظامی حکومت بنیهود و قشتاله

از ای رو ،با بررسی اقدامات سیاسی السید در دربار هودیان ،فرضیه تبدانی سیاسدی د
نظامی میان آلفونسو و السید با هدف سرکوبی بندیهدود و دیگدر حکومدتهدای ملدوک
الطوایف آماده بررسی است .او در چهار سال؛ یعنی از سالهای 272دد 278ق .بدا کسدب
پیروزیهای چشمگیر 8،هودیان را به قدرتی بالمنازع در شدرق انددلس تبددی کدرد و در
نتیجه ،آنان توانستند حضوری پررنگ در رویدادهای ای ناحیه داشته باشدند ،امدا پدس از
سقوط طلیطله ،السید به هم پیمانی خود خاتمه دادند و به بهانه کم

به مردم بلنسیه 3از

هودیان جدا شدند .آنان با همکاری آلفونسو که در مرکز اندلس در حال تاخت و تاز بود در
شرق به جنگ با مسلمانان برخاستند.

2

سقوط طلیطله ،نقطه عطفی در تاریخ ملوک الطوایف اندلس به شمار میرود؛ زیدرا در
پی آن ،آلفونسو با بهره جویی از ضعف سیاسی دوره دوم حکومت هودیان 2به ویژه ضدعف
حکومت مستعی ب هود حح  278 :د 532ق 8385 /د 8883م ).به سدبب عددم اتحداد
 .1برای اطالعات بیشتر ،ر.ک :یادانی ،السکید و مناسکبات وی بکا هودیکان و مسکیحیان انکدلس،
ص .101
 .2بلنسیه که در شرق اندلس واق بود به دلیل فقدان حکومتی مقتدر با چالشهای داخلی مواجکه
شد .ال سید پس از قدرت گرفتن در من قه شرق اندلس به دنبال فتح بلنسیه برآمد و با تصرف آن،
بیش از  1سال بر آن حکومت کرد (ابن عذاری ،البیان المغرب فی اخبار المغکرب ،ج ،3ص-315
310؛ برای اطالعات بیشتر ،ر.ک :یادانی ،السید و مناسبات وی با هودیکان و مسکیحیان انکدلس،
ص .)101 -105
 .3ابن عذاری؛ بیان المغرب فی اخبار المغرب و االندلس ،ج ،3ص .315-211
 .4در دوره دوم حکومت بنیهود که بیست و هفت سال به طول انجامید ،دو نفر از خاندان هکودی
به نام احمد بن یوسف ملقب به مسکتعین (108کک 513ق ).و عبکدالملال بکن مسکتعین ملقکب بکه
عمادالدوله به قدرت رسیدند.
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411

میان دولتهای ملوک الطوایف ،تداوم جنگهای طدوالنی و دسدت درازی پدیدرپدی بده
مسحیان سبب گستاخی پادشاهان قدرتمند حکومتهای مسیحی ،مانند آلفونسو شدد .از
ای رو ،پس از اطمینان از ناتوانی سیاسی -نظامی آنها به سرزمی هاشدان یدور
سرقسطه ،پایتخت هودیان را تصّرف کرد.

بدرد و

8

اندیشه دعوت از مرابطون برای نجات اندلس ،نخستی بار از سدوی معتمدد بد عبداد
مطرح شد .او با ارسال نامهای به دیگر حاکمان اندلس ،خواستار حضور مرابطون در اندلس
شد 3.از ای رو ،امرای مسلمان از بیم زوال کام حکومت خویش با تشدکی اگتالفدی بده
یوسف ب تاشفی مرابطی حح  258 :د 533ق ).متوس شدند 2.به نظر میرسد ،پدس از
ورود مرابطون به اندلس ح279ق ،).جنگهای مسلمانان با مسیحیان بیش از پیش ،رندگ
 .1دوره مستعین بن احمد مؤتمن با رویدادهایی چون فنح بلنسیه به دست السید ،اقتکدار آلفونسکو
پادشاه قشتاله در اس انیای مسیحی و اندلس و رود مراب ون به اندلس همراه بود که وی در قبکال
این رویدادهای بارگ ،سیاستهای متناقضی چون توسل به قشتاله و مراب ون را در پیش گرفکت
که همین امر ،سبب بیثباتی حکومتش شد.

 .2عنان ،تاریخ دولت اسالمی در اندلس ،ج 2ص32-20،؛ عبکدالحلی  ،العالقکات بکین االأنکدلس
اإلسالمیة و اسبانیا النصرانیة فی عصر بنی امیة و ملوک ال وایف ،ص .311-330
 .3در دوره مستعین بن هود ،مراب ون (151ق1102/.م ) .برای نجکات انکدلس بکه ایکن من قکه
آمدند .آنان در مغرب اسالمی دارای حکومتی مقتدر و متمرکا به رهبکری یوسکف بکن تاشکفین
بودند .در این دوره که عصر اوج و اقتدار مراب ون بکود ،حکومکتهکای انکدلس در تنگناهکای
سیاسی ک نظامی مسیحیان قکرار گرفتنکد و بکا حضکور یوسکف تاشکفین در انکدلس و شکسکت

مسیحیان در جنگ زالقه ،آرامش سیاسی نسبی در اندلس شکل گرفکت (ابکن خ یکب ،اعمکال
االعالم تاریخ اسبانیه االسالمیه ،ص 158 ،150؛ عنکان ،تکاریخ دولکت اسکالمی در انکدلس ،ج
2ص.)315 ،01
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دینی به خود گرفت و نبرد سرنوشت ساز زلّاقه ح279ق88386/.م 8).اوج ای تقابد را بده
خوبی نشان میدهد.

3

 .5پیآمدهای سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی

با توجه به ای که در میان حکومتهای مسلمان و مسیحی ،قشتاله نیروی نظامی برتدری
داشت ،امرای هودی برای حفظ توان نظامی خویش در برابر رقبا ،ناگزیر به انعقداد پیمدان
نامههای نظامی و تداوم مناسبات سیاسی د نظامی با آنان بودند .افدزون بدر اید  ،ضدعف
سیاسی خاندان بنیهود بهویژه در دوره دوم حکومت ،وابستگی نظامی به قشتاله را تشدید
کرد 2.در نتیجه ای پیمانهای نظامی که چندان به درازا نیانجامید ،هودیان بارها به قلمرو
همسایه مسلمان خود2؛ یعنی حکومت بنیذوالنون دست اندازی کردند که مهمتری پیآمد
آن ،مداخله نظامی پررنگ قشتاله در شرق اندلس بود.
آنان از نزدی

به اختالفات شدید سیاسدی د نظدامی حکومدتهدای مسدلمان ملدوک

الطوایف پی بردند و به دنبال نفوذ بیشتر فرناندو به سرزمی های اسالمی که بر اثر ورود به
 .1در قرن پنج هجری بین صلیبیان به رهبری آلفونسوی شش و مسکلمانان مغکرب و انکدلس
به رهبری یوسف تاشفین که در این جنگ سرنوشت ساز ،شکست سکنگینی بکر مسکیحیان وارد
کردند و بلنسیه را بازپس گرفتنکد (سکعید مسکرور« ،زالقکه» ،دانشکنامه جهکان اسکالم ،ج ،21
ص .)55
 .2مونس ،الثغر االعلی االندلسی فی عصر المراب ون ،ص .10
 .3ابن عذاری ،البیان المغرب فی اخبار االنکدلس و المغکرب ،ج  ،3ص225-221؛ ابکن خ یکب،
اعمال االعالم تاریخ اسبانیایه االسالمیه ،ص .105-108
 .4بنی ذوالنون در طلی له حکومت میکردند .عنان از این مکان به عنوان قلب انکدلس یکاد ککرده
است (عنان ،تاریخ دولت اسالمی در اندلس ،ج  ،2ص.)50

329

سال بیست و یکم ،شماره هشتاد و سوم ،پاییز 9911

جنگهای داخلی هودیان و بنی ذوالنون فراهم شده بود ،سلطه قشتاله بر مناطق مسدلمان
نشی مستحکمتر گردید.

8

سلیمان بد هدود ححد  228:د 228ق ).در سدال  223ق .بدرای فدتم منطقده وادی
الحجاره 3که مرز میان دو خاندان بود ،پیش دستی کدرد .او بده سدبب ناکدامی در فدتم از
پادشاه قشتاله خواست در عوض ارسال کم های مالی ،قلعههای بندیذوالندون را ویدران
کند 2.فرناندو با هدف سرگرم ساخت مأمون ب ذوالندون 2بده طلیطلده حملده کدرد 5و در
نتیجه ،سلیمان در سال 226ق8322/.م .بر وادی الحجاره دست یافت.

6

بنی ذوالنون با مشاهده ای اوضاع در اقدامی نابخردانه کم های مالی فراواندی را بده
دولت قشتاله داد و از هم پیمانی با آنان بدر ضدد بندی هدود ،بهدره جسدت .نتیجده آنکده
فرناندوی قشتاله ،بسیاری از قلعهها و اراضی کشاورزی هودیان را تخریب کرد ،اما سلیمان
ب هود با هدف حفظ سپاه ،تأمی امنیدت مرزهدا و عددم برخدورداری از امکاندات الزم از
رویارویی و مقابله با قشتاله امتناع کرد.

7

 .1این عذاری ،البیان المغرب فی اخبار االندلس و المغکرب ،ج ،3ص235-222؛ عبکدالحلی  ،العالقکات
بین االأندلس اإلسالمیة و اسبانیا النصرانیة فی عصر بنی امیة و ملوک ال وایف ،ص .311-338
 .2شهری مرزی در جنوب سرقس ه (مونس ،اطلس تاریخ اسالم ،نقشه .)88

 .3ابن عذاری ،البیان المغرب فی الخبار النکدلس و المغکرب ،ج  ،3ص281-205؛ عنکان ،تکاریخ
دولت اسالمی در اندلس ،ج  ،2ص.50
 .4عنان ،همان ،ج ،2ص .50
 .5طلی له ،پایتخت بنی ذوالنون از مناطق با اهمیت اندلس بود که در دوره امویان بکه ثغکر اوسکط
شهرت داشت (عنان ،تاریخ دولت اسالمی در اندلس ،ج ،2ص .)51

 .6عبدالحلی  ،العالقات بین االأندلس اإلسالمیة و اسبانیا النصرانیة فکی عصکر بنکی امیکة و ملکوک
ال وایف ،ص .335-338

 .7ابن عذاری ،البیان المغرب فی االخبار االندلس و المغرب ،ج ،3 ،ص221؛ عبدالحلی  ،العالقات
بین االأندلس اإلسالمیة و اسبانیا النصرانیة فی عصر بنی امیة و ملوک ال وایف ،ص .312
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چنانکه می بینیم حاکمان مسدلمان بددون توجده بده مصدالم عمدومی و دیندی و بدا هددف
توسعهطلبی و دستیابی به قلمرو بیشتر در اندلس از طریق اعطای کم هدای مدالی بده دولدت
مسیحی قشتاله ،سرکوبی رقیب مسلمان خود را میجستند 8و منافع مادی و پیماننامههای مدالی
د نظامی ،چندان برای قشتاله فراوان بود که مکّرر آن را نقی میکردند و با دیگری که پیشدنهاد
بهتری میداد ،همپیمان میشدند .ای مسهله ،بارها در روابط با هودیان مشاهده میشود.

3

آ نچه در ای میان سبب شگفتی است درک نادرست هودیان در استمداد از پادشداهی قشدتاله
بود .آنان که گویی تنها راه حفظ بقای خود را در همپیمانی با قشتاله و استمداد از آنان میدیدند،
با وجود پیمانشکنیهای قشتاله ،بارها به سوی قشتاله دستیاری دراز کردند و با ارسال هدایایی
گرانبهاتر از غرامت های مالی حاکمان بنی ذوالنون ،خواستار حمله به طُلیطُلِه شدند 2.مأمون بد
ذوالنون حح  225 :د 267ق 8322/د 8375م ).پس از شکست از بنیهود ،ناگزیر دست به دامان
حکومت مسیحی رقیب قشتاله؛ یعنی سانچو پادشاه ناوار حح 8352 :د 8372م ).شد.
ای اقدام 2هزینههای هنگفت اقتصادی و نظامی برای هودیان و نابودی سرزمی های
اسالمی را به همراه آورد؛ زیرا سانچو در 227ق8325/م .با هجدوم بده قلمدرو بندی هدود،
زمی های کشاورزی واقع در طلیطله و وَشقَه 5را نابود کرد و قلعه قَلهُره6را تصرف نمدود.

7

 .1ابن عذاری ،البیان المغرب فی االخبار االندلس و المغرب ،ج ،2 ،ص.200
 .2عنان ،تاریخ دولت اسالمی در اندلس ،ج ،2ص .50-50
 .3همان ،ج 3،ص208 -2000؛ عبدالحلی  ،العالقات بین االأندلس اإلسالمیة و اسکبانیا النصکرانیة
فی عصر بنی امیة و ملوک ال وایف ،ص.338
 .4ابن عذاری ،البیان المغرب فی االخبار االندلس و المغرب ،2 ،ص .200-200
 . 5شهری است در شمال شرق اندلس به سبب نادیککی بکا قلمکرو قشکتاله از منکاطق بکا اهمیکت
سرقس ه به شمار می آمد (یاقوت ،معج البلدان ،ج  ،2ص .)113
6 .Galahorra .
یکی از قلعه های مشهور نظامی که در شهر مدینة السال در شمال سرقسک ه واقک اسکت (عنکان،
تاریخ دولت اسالمی در اندلس ،ج ،1ص .)113
 .7عبدالحلی  ،العالقات بین االأندلس اإلسالمیة و اسبانیا النصرانیة فکی عصکر بنکی امیکة و ملکوک
ال وایف ،ص .338
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ای اقدام سیاسی ناسنجیده دو حکومت رقیب مسلمان ،چنان پیآمدهای سیاسی و نظامی
زیانباری برای منطقه داشت که اعتراض علمای مسلمان8و انتقاد مورخانی چون اب حیان
ح269-277ق ).را به دنبال داشت .ابد حیدان در گدزار

رویددادهای اید دوره ،وجدود

حاکمان ای دو حکومت را برای جامعه مسلمان شدوم و بدشدگون و جندگهدای آندان را
مسبب نابودی مردم مسلمان اندلس میدانست.

3

وابستگی نظامی هودیان به قشتاله در دوره های بعدی شدیدتر شد .مستعی ب هدود
ح278د 532ق2 ).که از ضعف اوضاع نظامی و سیاسی به شدت رنج میبرد ،کوشید با ارسال
غرامتهای مالی ،حکومت قشتاله را در کنار خود نگه دارد ،اما آلفونسو با پیبردن به ضعف
هودیان از فرصت سقوط طلیطله و قطع همکاری السید با هودیان بهره جست و به قلمرو
هودیان یور

برد 2.مستعی ب هود طبدق سدنت گذشدته ،تنهدا راه حد مناقشده را در

 .1ر.ک :همین مقاله ،تمهیدات هودیان برای برقرای رواب ه حسنه با قشتاله.
 .2عنان ،تاریخ دولت اسالمی در اندلس ،ج  ،2ص .205
 . 3احمد بن مستعین که بر بخشی از قلمرو هودیان ،شامل سرقس ه و و تواب آن فرمانروایی مکی-
کرد در طول حاکمیت خویش با چالشهایی چون قدرتیابی دولتهای مسیحی اس انیا و حمالت
پی در پی آنها ،شورشهای مکرر منذر عمویش در الرده و بحران اقتصادی روبهرو بکود .در ایکن
دوره ،حکومتهای مسیحی ،پرشتاب سرزمینهای اسالمی اندلس را درمکینوردیدنکد .آلفونسکوی
شش پس از استیال بر طُلی ُله در سال 108ق1185/.م .آهنگ تسخیر سرقسک ه و دیگکر منکاطق

هودیان کرد .حمالت مکرر آنان ،حکومت هودی را به خود مع وف داشت (عبکدالحلی  ،العالقکات
بین االأندلس اإلسالمیة و اسبانیا النصرانیة فی عصر بنی امیة و ملکوک ال وایکف ،ص311؛ عنکان،
تاریخ دولت اسالمی در اندلس ،ج ،2ص.)112
 .4السید به سبب فقدان حکومتی مقتدر در بلنسیه بر این من قه حدود چهار سال حکومکت ککرد.
آلفونسو از نفوذ روزافاون السید در شرق اندلس هراسان بود و در پکی فکتح سرقسک ه ،پایتخکت
هودیان برآمد (عنان ،تاریخ دولت اسالمی در اندلس ،ج  ،2ص215و 253ک .250
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مصالحه و پرداخت غرامت مالی به قشتاله میدید و میکوشید از ای طریق ،مدانع حملده
آلفونسو شود8 .با ای همده ،آلفونسدو3بدیاعتندا بده رفتدار هودیدان ،سرقسدطه را در سدال
279ق8386/م محاصره کرد 2و تنها وقوع جنگ زّالقه و شکسدت مسدیحیان از حکومدت
مرابطون بود که آلفونسو را ناگزیر از عقب نشینی کرد.

2

پس از توقف توسعه طلبی آلفونسو در اندلس ،بنیهود فرصتی یافتند به ساماندهدی و
تقویت قوای نظامی خویش بپردازند ،اما مستعی ب هود سرمسدت از شکسدت قشدتاله و
اطمینان از عدم حمله آنان ،درصدد فتم بلنسیه 5ناآرام 6برآمد 7و از دیگر دشمنان مسیحی
 .1همان ،ج  ،2ص.253
 .2آلفونسو پس از تصرف طلی له ،عالوه بر اینکه بکه قکدرتی بالمنکازع در اسک انیای مسکیحی و
مسلمان تبدیل شد ،این را نیال میدانست که برای حفظ قدرت در مقابل رقیبکان من قکهای خکود،
مانند السید و آراگون باید من قه با اسکتراتییکی چکون سرقسک ه را بکر قلمکرو خکویش بیفاایکد

(عبدالحلی  ،العالقات بین االأندلس اإلسالمیة و اسکبانیا النصکرانیة فکی عصکر بنکی امیکة و ملکوک
ال وایف ،ص .)315-311
 .3عنان ،تاریخ دولت اسالمی در اندلس ،ج ،2ص.251

 .4ابن عذاری ،البیان المغرب فی االخبار االندلس و المغرب، ،ج1ص15-11؛ عبدالحلی  ،العالقات
بین االأندلس اإلسالمیة و اسبانیا النصرانیة فی عصر بنی امیة و ملوک ال وایف ،ص .311
 .5در سال 108ق1180/.م .یحیی القادر ،رهبر پیشکین طلی لکه از سکوی آلفونسکو قکدرت را در
بلنسیه به دست گرفت .فقدان توانایی وی در اداره حکومت سبب طم دیگکر حاکمکان و افکرادی
چون السید شد که به دنبال قدرت سیاسی در من قه بودند (عنان ،تاریخ دولت اسالمی در اندلس،
ج  ،2ص .)255-258
 .6در این زمان ،السید به شدت در پی به دست آوردن این من قه بود.
 .7مستعین پس از اطمینان از عدم هجوم قشتاله به قلمرو خویش ،آهنگ تصرف بلنسیه نمود .این
من قه از فقدان حکومتی مقتدر رنج میبرد ،اما به سبب طم دیگر قدرتهای من قه ،مانند السکید

سال بیست و یکم ،شماره هشتاد و سوم ،پاییز 9911

322

خود ،مانند آراگون غفلت کرد .با دلمشغولی هودیان در شرق انددلس ،همسدایه مسدیحی
شمالی؛ یعنی سانچو ح8362د 8393م ).پادشاه آراگون به قلمرو آنان هجوم آورد.
بنیهود پیمانشکنیهای مکرر قشتاله را از یاد بردند و دوباره دست دوستی به سدوی
آنان دراز کردند .احتمال میرود قشتاله به دلی مصلحتی که بر ما پوشیده ماندده اسدت از
ارسال نیرو خوداری کرد و از ای رو ،هودیان ناامیدانه از مرابطونِ مسلمان استمداد کردند.

8

با ای همه ،سانچو ،پادشاه قدرتمند آراگون که به دنبال سلطه بر منطقه شدمالی انددلس
بود به سرعت به وَشقه 3تاخت2و آن را در سال 289ق8396/م .تصّرف کدرد و اید شدهر
ضمیمه قلمروی پدرو 2ح8835م ).پادشاه جدید آراگون شد.

5

در ایامی که بنی هود روی در انحطاط و زوال نهاده بدود ،مرابطدون قددرتمندد بدرای
سرنگونی برخی از حاکمان ضعیف ملوک الطوایف و برای مقابله با حکومتهای مسدیحی
بهویژه قشتاله بده انددلس آمدندد و در سدال 533ق8837 /.م .در نبدرد اُقلدیش 6شکسدت
و سالطین مسیحی ،مستعین از تصرف آن عاجا ماند (ا بن عکذاری ،البیکان المغکرب فکی االخبکار
االندلس و المغرب ،ج ،1ص38-30؛ عنان ،تاریخ دولت اسالمی در اندلس ،ج ،2 ،ص.223-222
 .1مستعین پسر خود ،عبدالملال را به همراه هدایای فراوان بکه مغکرب اسکالمی فرسکتاد .یوسکف
تاشفی ن نیا که به دنبال حایلی میان مسلمانان و مسیحیان بکود ،نیکروی بسکیاری را بکه سرقسک ه
فرستاد (ابن عذاری ،البیان المغرب فی االخبار االندلس و المغرب ،ج ،1ص .)13
 .2از شهرهای شمالی بنی هود.

 .3عبدالحلی  ،العالقات بین االأندلس اإلسالمیة و اسبانیا النصرانیة فکی عصکر بنکی امیکة و ملکوک
ال وایف ،ص .315
 Peter .4معروف به پیتر کبیر.
 .5عنان ،تاریخ دولت اسالمی در اندلس ،ج  ،2ص.258- 258 ،355
 .6در من قه شنبریه در شرق اندلس (ابن عذاری ،البیان المغرب فی االخبار االندلس و المغرب ،ج
 ،1ص.)51
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سنگینی بر آلفونسو وارد کردند و سانچو ،تنها جانشی آلفونسو را به قت رساندند .با مرگ
سانچو ،آلفونسو پادشاه قشتاله در بستر بیماری افتاد و پس از رنج بسیار در سدال 8839م.
درگذشت 8و قلمروی قشتاله به دست آلفونسوی هفتم ،پادشاه آراگون افتاد.

3

بررسیها نشان می دهد منابع مالی عظیم هودیان ،یکی از دالی طمع حکومدتهدای
مسیحی به ویژه قشتاله به قلمرو آنان بوده است؛ زیرا بنیهود به سبب موقعیت جغرافیایی،
حاص خیزی زمی های کشاورزی و برخورداری از معادن طال از حکومتهای ثدروتمندد
اندلس اسالمی به شمار میآمدند 2.از ای رو ،مناسبات سیاسدی ،نظدامی و مدالی حسدنه،
همواره منافع اقتصادی فراوانی را برای قشتاله به همراه داشت.

2

آشفتگی اوضاع سیاسی و اقتصادی شهرهای تحت سلطه هودیان و در نتیجه بیثباتی
اجتماعی ناشی از آن سبب نارضایی مردم از وضع موجود شده بود و شدور هدای مکدرر
آنان را در بیشتر مناطق سرقسطه به دنبال داشت .آنان با ارسدال نامدههدایی از مرابطدون
کم

خواستند .دستگاه حکومتی بنی هود که ثبات سیاسی خود را از دست رفته میدید ،با

نوشت نامهای به علی ب تاشفی حح 299 :د 527ق ).خواهدان حفدظ وضدع موجدود و
روابطه حسنه با آنان شد ،اما مردم از اطاعت حکومدت سدرباز زدندد 5.سدرانجام بدا آمددن
 .1عنان ،تاریخ دولت اسالمی در اندلس ،ج ،2،ص.115
 .2همان ،ص .115
 .3حمیری ،روض المع ار فی خبر االق ار ،ص310؛ ادریسی ،ناهکة المشکتاق فکی اختکراق اآلفکاق ،ص
.555
 .4در همین راب ه ،ماکای محقق انگلیسی درباره پرداخت اجرت و انعام از سوی حکام هودی بکه
السید میگوید که السید در ازای خدمات سیاسی ک نظامی در ارتش بنیهود ،عالوه بکر دریافکت
پاداشهای زیاد ،سالیانه حدود دوازده هاار دینار دریافت میکرد که ده درصد از مبلغش را به پاپ
میداد (.(Mackay, Angus, Spain in Middele Ages, Palgrave,1977 , p. 19-23
 .5عنان ،تاریخ دولت اسالمی در اندلس ،ج  ،2ص .111-115
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مرابطون به سرقسطه ،عمادالدوله ح ح  532 :د 532ق ).آخری حاکم بنیهود ،ناگزیر به
روطَه پناه برد 8و فرمانروایی بنیهود بر سرقسطه پایان یافت.
 .6نتیجه

حکومت بنی هود ح228د 532ق ).که در آغاز داعیه حکومت بر شرق انددلس داشدت و بدا
رقبای متعدّد مسلمان روبهرو بود ،ناگزیر شد برای دستیابی بده مطلدو دو راه در پدیش
گیرد .نخست ،وضعیت نظامی و دفاعی خود را سامان دهد و سپس با انعقاد پیماننامههای
نظامی و پرداخت غرامتهای مالی فراوان با دولتهای مقارن مسیحی بده ویدژه قشدتاله،
رویکردی تسامحی داشته باشد.
با وجود ای که ای رویکرد برای قشتاله ،منافع فراوان نظامی و اقتصادی در پی داشت،
نتایج آن برای هودیان چندان مطلو نبود .حکومت قشتاله در دراز مدت ،نه تنها اهداف و
مطامع سیاسی هودیان را برآورده نکرد ،بلکه در پی تصّرف قلمدرو حکومدتهدای ملدوک
الطوایف در اندلس به ویژه بنی هود برآمد .از ای رو ،با گذشت زمان و اثبات اهداف سلطه
جویانه حکومت قشتاله ،حاکمان بندی هدود ناامیدانده گداه دسدت دوسدتی و اسدتمداد بده
حکومتهای اسالمی ،مانند مرابطون و گاه به حکومتهایِ مسیحیِ رقیب قشدتاله؛ یعندی
پادشاهی ناوار و آراگون دراز میکردند.
افزون بر ای  ،مهمتری پیآمد روابط سیاسی ،نظامی و اقتصادی حکومت هودیدان بدا
قشتاله ،آشفتگی اوضاع سیاسی و اقتصدادی و تضدعیف پایگداه اجتمداعی آندان در میدان
ساکنان مناطق مختلف سرقسطه ،دعوت مردم از حاکمان مرابطون برای رهایی و سرانجام
سقوط هودیان به دست علی ب تاشفی مرابطی در  532ق .بود.
 .1در همین ایام ،حکومت رو به اضمحالل بنیهود که چیای برای از دست دادن نداشکت بکا هکدف
حفظ حکومت ،هدایایی گرانبها را به پادشاه جدید آراگون ارسکال ککرد و ارهکار ارادتمنکدی و

دوستی نمود (ابن خ یب ،اعمال االعالم تاریخ اسبانیه االسکالمیه ،ص 103؛ ابکن عکذاری ،البیکان
المغرب فی االخبار االندلس ،ج ،1ص .)51-53
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