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چکیده
بخش مهمی از تاریخ سیاسی مغرب و اندلس ظهور و سقوط دولت های شیعه است .جریان تشیع در اندلس و مغرب در مراحل سیاسی نظامی و
اقتصادی با تاسیس دولت های مستقل و حتی امپراطوری همراه است  .نخستین این دول دولت علوی ادریسیان است که بدست ادریس اول و به نام علی
و ب ا عنایت امام رضا ع که ادریس را نجیب ال محمد نامید در مغرب تاسیس شد اما چون خورشید ان غروب کرد صد سال بعد در اندلس بوسیله بنی
حمود از نسل ادریس نجیب ال محمد طلوع کرد و طومار دولت ظالم اموی را به شکل معجزه اسایی درهم پیچید  .دولت فاطمیان به نام فاطمه زهرا در
افریقیه و مغرب ادنی تاسیس شد و هشتاد سال دوام اورد و سپس به مصر و قاهره منتقل شد و دولت کلبیان در سیسل صد سال به نیابت فطمیان تنها
دولت شیعه سیسل است  .جانشیان مغربی فاطمیان دولت شیعه زیریان هم حدود نیم قرن به نیابت فاطمیان پرچمدار قدرت تشیع در مغرب اوسط بود
و هم زمان یا دولت بنی حمود در اندلس  ،در قلعه بنی حماد دولت بنی حماد متمایل به تشیع در مغرب اوسط تاسیس شد  .دولت زیریان با
شیطنت و توطئه خال فت عباسی تشیع را رها کرد و پرچم سیاه عباسیان را در مغرب برافراشت  .دولت بنی حمود در شبه جزیره ایبری چهل سال
حکومت کرد و توطئه مداوم خالفت عباسی و دولت نیابتی ان ها مرابطین باعث از بین رفتن بنی حمود شد و سرانجام دولت موحدین طومار دولت
مزدور مرابطین را درهم پیچید و امپراطوری یک صد ساله موحدان را در مغرب و اندلس روی کا ر اورد  .برخی این دولت ها در مراحلی تشیع خود را
پنهان می کرده اند اما در شعائر و مسکوکات و اثار تاریخی ان ها هنوز نمادهای تشییع وجود دارد  .مقاله حاضر تلخیص و تحریر کتاب دولت های
شیعی در مغرب و اندلس براساس کتاب المعجب فی تلخیص اخبار المغرب است که بوسیله مولف ترجمه و شرح شده است ( )1389المعجب نخستین
کتاب در تاریخ دول شیعه در مغرب و اندلس است  .المعجب به زبان انگلیسی با عنوان امپراطوری موحدان در  1970میالدی به انگلیسی منتشر شده
است  .ونیز تلخیص و تحریر کتاب تاریخ تشیع در اندلس و مغرب و افریقیه  1395و کتاب تاریخ تحلیلی اندلس و کتاب تاریخ تحلیلی مغرب
 1389و کتاب گردش قدرت در ایبری  1397و مدخل بنی حمود و مدخل بنی حماد  1384و مدخل سعدیا ن  1399در دانشنامه جهان اسالم و مقاله
تاریخ محلی سیسل  1389در کنفرانس تاریخ محلی است .و بخشی از کتاب مدخل تاریخ غرب اسالمی  1397و کتاب تاریخ سیاسی اجتماعی اندلس
 1398است .مقاالت تحوالت فلسفی کالمی عهد موحدان و مرابطین  1381و مدخل ادریسیان در مجموعه تاریخ تشیع دفتر همکاری  1384است .
که با همین عنوان دولت های شیعی در مغرب و اندلس مطالب از این اثار بدون اشاره به این تحقیقات پیشین جمع اوری و مورد انتحال واقع شده
است  .بخش پایانی تاریخ تحلیلی اندلس  1398و تاریخ تحلیلی مغرب در ذیل عنوان تاریخ تشیع در اندلس و تاریخ تشیع در مغرب دولت بنی حمود
با عنوانسقوط خالفت در قرطبه و ظهور دولت بنیحمود نخستین دولت شیعی در آندلس و اولین دولت علوی اسپانیا و پرتغال قرون وسطی مورد بررسی
قرار گرفته است .این مقاله پیچیدگی گردش قدرت در حوزه غرب جهان اسالم است.

واژههای کلیدی :مغرب ،اندلس ،ادریسیان ،بنی حمود ،بنی حماد ،موحدان ،زیریان ،فاطمیان ،کلبیان
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بخش اول  :دولت شیعه ادریسیان در مغرب اقصی :
مؤسس دولت ادریسی ،باتوجه به شرایط به وجود آمده ناشی از استقاللطلبی بربرها در مغرب اقصيی و بيا بهرهگیيری از محبيت ميردم بيه
اهلبیت و روحیه آزادیخواهی آنها تشکیل دولت داد .محدوده دوليت ادریسيی از سيوس اقصيی تيا شيهر وهيران در مغيرب اوسيط بيود.
ادریسیان در طول حکومت خود (172ه787/م ي 375ه985/م) از مداخله دو دولت قدرتمند «فاطمیيان» مصير و «امویيان» آنيدلس رني
میبردند و دخالتهای این دو دولت ،سرانجام موجب سقوط دولت ادریسی شيد .ادریسيیان ،خيدمات قابيل تيوجهی در عرصيه فرهني و
تمدّن اسالمی انجام دادند.حکومت ادریسی در مغرب ،از عوامل اساسی گسيترش زبيان عربيی شيد« .جيامع قيرویین» قرنهيا محيل
آموزش و انتشار فرهن و تمدّن اسالمی بود .آخرین امیر ادریسی ،اوضاع متشنجی را در مغرب تجربه کرد; چيرا کيه بيا دخاليت و
نفوذ زیاد دربار فاطمی و امویان آندلس مواجه بود .وجه اهمیّت اساسی ادریسیان ،تشکیل دوليت براسياس نظيام اماميت شيیعی در
منطقهای بود که مهد اوّلیه «خوارج» در مغرب به شمار میرفت .دولت ادریسی به خالف دو دولت خارجی تاهرت و سجلماسيه کيه
دولتهای صحرایی بودنددولتی شهری بود.بنا به یک احتمال دولت ادریسی ،دولت شیعه زیدی از نوع معتدل و نزدیيک بيه اهيل سينت
بود .یکی از وجوه اساسی اختالف این دولت با دول خارجی مغرب این بود کيه ایين دوليت بيدون زمینيه دعيوت قبليی کيه در ميورد دول
خارجی مغرب ،معهود بود ،رویکار آمد و پیدایش آن ،تنها به دوش شخصی واحد از خانواده اهلبیت^ بود که به خياطر احتيرام بربرهيا بيه
مناقب اهل بیت^ ،موفّق به در دست گرفتن حکومت شد« .امویانِ» آندلس و «عباسیان» هر دو از جریان اماميتِ عليوی در مغيرب در رني
بودند .امویان آندلس کوشیدند با ارتباط با اروپا ،ادریسیها را از شمال و همچنین با ایجياد رابطيه دوسيتی بيا «رسيتمیان» ،ادریسيیان را از
جنوب ،کنترل کنند .نزاع بر سر امامت ،شورش «خيوارج» و ظهيور «فاطمیيان» و توطئيه امویيان آنيدلس ،دوليت ادریسيی را بيه سيقوط
کشاند.منابع معاصر غربی از «ادریسیان» به عنوان قدیمیترین امارت زیدیان پایبند به تسنن نام بردهاند که کشيوری پادشياهی در
منطقه ولوبیلیس تأسیس کردند .بعد از حکومت محمد المنتصر ،قلمرو ادریسی تجزیه شد و به تصرّف بربرهای «مکناسيه» در آميد
و شاخههای کوچکی از آنها در جاهایی چون «تمدولت» در جنوب و شاخه اصلی آنها در ریف مراکش شمالی ،زیر سلطه «امویيان»
آندلس قرار گرفته و گاهی نیز هم پیمان با «فاطمیان» شدند .در 353ه حسن ،آخرین دولتمردِ ادریسی ،بهدست امویان کشته شيد
و حیات سلسله ادریسی خاتمه یافت.

بخش دوم :دولت بنیحمود
مقدمه سقوط خالفت در قرطبه و ظهور دولت بنیحمود،نخستین دولت شیعی در آندلس جنبش بربر
دو روایت در مورد دولت بنی حمود در کتاب تاریخ تحلیلی اندلس امده است و در این مقاله گزارش اول امده است  .بنيا بيه ایين گيزارش
دولت ببنی حمود ناششی از جنبش بربر مغرب است  .در آخرین سالهای خالفتِ قرطبه ،درگیریهایی بین دو گيروه مغربيی و اسيپانیایی
برای دستیابی به قدرت سیاسی در اسپانیای اسالمی آغاز شد; در آغازِ نزاع ،دو گروه ،حامی خلیفه اموی بودند; اميا بيا فروپاشيی امپراتيوری
وسیع اموی و آغاز دوره ملوكالطوایف« ،بنیحمود» جانب مغربیها را گرفتند; درحالیکه «بنیعبياد» در اشبیلیه بيه حمایيت آندلسيیها
برخاستند« .بنیحمود» تا زمان مرگ خلیفه یحیی ،رهبری حزب آفریقایی را بهعهيده داشيتند و بيه ایين رهبيری میبالیدنيد و از
پیش ،خود را برای رسیدن به آن آماده کرده بودند; اما بعد از مرگ خلیفه ،رهبری بهناچار به بادیس (بزرگ خانواده بنیزیيری) در
غرناطه منتقل شد; در حقیقت این بربر ،حاجب یا صاحب مقاطعه خلیفه حميودی مسيتقر در مالقهه بيود و صياحب غرناطيه ،تيا
فروپاشی مملکت «بنیحمود» مطیع اوامرِ صاحب مالقه بود; در حقیقت ،او درصدد الغا و براندازی خالفت بنیحمود نبيود و جير ت
این کار را هم نداشت; اما درعین حال بهدنبال کسب قدرت بود کيه سيرانجام آن را بهدسيت آورد.در طيی ثليث اول قيرن یيازدهم
میالدی حمودیان در مالقه بهعنوان خلیفه مستقر شدند و بخش بزرگی از بربرها چنانکه ذکر شد ،خالفت آنها را گيردن نهادنيد.در
واقع ،اینان به علّت بیثباتی منطقه حکومت خود و نیز بیاعتباری مقام خالفت که مایه افتخار آنها بود ،موقعیتی کامالً متناسيب بيا
دولت مستقل ملوكالطوائف بهدست نیاوردند .این دولت ،استقالل خود را تا هجوم بادیس به سال1057م چنيد سيال بعيد از نیميه
قرن یازدهم میالدی حفظ کرد و سپس به دولت «بنیزیری» ملحق شد.حمودیان طائفهای بربر بودند که بهخواست خلفيای اميوی
قرطبه به اسپانیا آمدند و در خدمت اهداف سپاه اموی در آفریقا قرار گرفتند.
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فصل اول  :چگونگی پیدایش بنی حمود :پیشگویی ظهور بنی حمود
زمانیکه فشار استبداد عامریها از بربرها ،موالی و هاشمیها برداشته شد ،آنان سلیمان «امیير البرابيره» را رهيا کيرده و کینيههای
بربری خود را نسبت به او ظاهر کردند و به علی بنحمود (امیر سيبته) پیوسيتند و راه دسيتیابی او بيه خالفيت را آسيان کردنيد;
بدینترتیب جمع انبوهی به او پیوستند و برادرش قاسم در قرطبه او را خلیفه خواند و بالد خضرا نیز به او پیوسيتند.علی بنحميود
از موقعیت فروپاشی دولت اموی استفاده کرد و به سال 404ه .در سبته استبداد ورزید و با همکياری حببّيوس صينهاجی و خیيران
عامری برای جن با خلیفه اموی سلیمان ،سبته را به قصد مالقه ترك کرد; سلیمان نیز بيرای جني قرطبيه را تيرك کيرد و دو
سپاه در محرم 407ه .باهم مصاف دادند که شکست با سلیمان (مستعین) بود.آشفتگی اوضاع قرطبه ،نابسامانی دربيار امویيان و بيه
ستوه آمدن مردم از هرجومرج پایتخت ،زمینه مناسبی برای بازماندگان دوره «ادریسیها» فراهم کرد تا بيا تصياحب مقيام خالفيت،
انتقام تاریخی خود را از «امویان» بگیرند; چرا که دولت اموی آندلس ،همواره سعی در تضعیف آنها داشتند و با این وصيف ،انتخياب
یک بربر حسنی بهعنوان والی سبته امری غریب و فرصتی تاریخی بود.سلیمان بنعبداهلل البرزالی از رؤسای بربر ،وقتی خبير والیيت
بنیحمييود در دو سيياحل مغييرب و آنييدلس (کييه از اهمیييت بيياالی سييو الجیشييی برخييوردار بودنييد) را شيينید ،نييزد سييلیمان
رفت و خطر «بنیحمود» را برای او گزارش کرد; ابنخطیب در اینباره مینویسد« :شرکت دادن بنیحميود در امير قيدرت و دادن
والیت سبته به آنها از جمله تباهی و فساد ر ی سلیمان بود»;او از قول ابن حیّان ،انتصياب بنیحميود از سيوی سيلیمان اميوی بيه
والیت سبته را از جمله شگفتیها دانسته است; ابنخطیب ،روایت اسطورهای ظهور بنیحمود در آندلس را نیيز آورده اسيت; بنابيه
این روایت ،هشام ،همواره منتظرِ لحظه ظهور قائمی از سبته ،بر علیه «بنیامیه» که اول نام او علی باشد بوده است.
فصل دوم :دولت بنیانگزاربنی حمودعلی بنحمود در قرطبه -قاسم بن حمود
علی بنحموددر آغاز ،سلوك خوبی با مردم داشت و سعی کرد تا آرامش و امنیت اجتماعی و اقتصادی را در پایتخت برقرار سازد ،اميا
بعد از مدتی ،با خلع سالح عمومی ،اعیان قرطبه و بزرگان عامریه از او رنجیدند و علی بهوسیله چنيد تين از جوانيان «صيقلبی» دربيار ،در
حمامِ کاخ خود در دوم ذیالقعدهِ سال 408ه .به قتل رسید; پس از مرگ علی ،بربرها ،برادر او ،قاسم بنحمود را از اشهبیلیهه بيه قرطبيه
دعوت کردند و او بر علی نماز خواند .بدینترتیب ،قاسم بالقبِ «مأمون» در قرطبه ،خالفت «بنیحمود» را به عهده گرفت و بيا کاسيتی از
قدرت بربرها ،رضایت مردم قرطبه را جلب کرد; اما بهزودی رؤسای بربر ،بر او غلبه یافتند و این ،باعث خشم مردم شيد و اميرای ثغهر و
جوانان عامری در شر آندلس ،چنانکه ذکر شد ،تصمیم به بازگرداندن دولت اموی گرفتند و با مرتضی بیعيت کردنيد; بربرهيا بيه سيال
409ه .این اقدام «امویها» را با شکست مواجه ساختند و مرتضی و شمار زیادی از افراد او را کشيتند; اميا از قاسيم نیيز روی گردانيده و در
صييدد تخریييب بنیحمييود بيير آمدنييد.از نظيير ابنخطیييب :بربرهييا سييعی داشييتند بييین افييراد خييانواده حکييومتی بنیحمييود تفرقييه
ایجاد کنند .ضعف حکومت قاسم ،باعث شد تا یحیی بنعلی ،پسر برادر او در هشتم ربیيعاالخر 412ه .از مالقهه بيه قرطبيه حمليه
کند; قاسم بهدنبال این رویداد به اشبیلیهه گریخت و بربرها و آندلسیهای قرطبه با یحیی بنعلی بنحمهود در روز دوشينبه اول
جمادیاالولی سال 412ه .بیعت کردند.
فصل سوم :یحیی بنعلی بنحمود – تقسیم قرطبه بین چهار خلیفه
دولت «بنیحمود» از آغاز پیدایش خود ،دولتی متزلزل بود; چرا که اوضاع آشفته قرطبه به هیچکس اجازه استمرار قدرت سیاسيی
را نمیداد و خالفت همچون بازیچهای بین «امویان» و «بنیحمود» شد; پایتخت امویان و مرکز سينتی قيدرت مسيلمین در آنيدلس
بیش از هر جای دیگر ،دچار تفرقه بود و در آتش فتنه میسوخت; ابن حزم ،اجتماع چهار خلیفه در منطقيه واحيدی در آنيدلس کيه
فاصله آنها از هم ،مسافتی کمتر از سه روز بود را فضیحت دانسته است .1 :خبلبف الحصری در اشبیلیهه;  .2محمد بنقاسيم در بيالد
خضرا;  .3محمد بنادریس در مالقه;  .4ادریس بنیحیی در بُبَشْتِر.یحیی بنعلی بنحمهود ،یکسيال بیشيتر در قرطبهه دوام
نیاورد و در دوازدهم ذیالقعده 413ه .از قرطبه به مالقه رفت; با این وصف ،قاسم بنحمود بار دیگير اشيبیلیّه را تيرك کيرد و در
قرطبه اعالم خالفت نمود; سرانجام یحیی و عموی او قاسم در مورد خالفت بياهم بيه توافيق رسيیده و دو خلیفيه در دو نقطيه ،در
مسافتی نزدیک به هم در آندلس حکومت کردند; پدیدهای که ابن حزم آن را ادبار امر بنیحمود دانسته است; بيهرغم ایين توافيق
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مردم قرطبه او را نیز تحمل نکرده و بر وی شوریدند و قصر او را در محاصره گرفتند .محاصره قرطبه دو مياه طيول کشيید و قاسيم
مجبور شد در دوازدهم شعبان سال 413ه .قرطبه را ترك کند و در اشبیلیّه بيه خيانواده خيود بپیوندنيد; یحییبنعليی از مالقيه بيه
شریش حمله کرد و آنجا را به تصرّف خود درآورده ،قاسم و خانواده او را دستگیر نمود و در مالقه زندانی ساخت و سيرانجام فرميان قتيل او
را صادر کرد.
فصل چهارم :بازگشت امویان
خروج قاسم و بربرها از قرطبه ،باعث بیعت مجددِ مردم قرطبه با سلیمان بنعبدالرحمن اموی شد; اما هنوز عهدنامه بیعت ميردم
با او در مسجد اعظم قرطبه اعالم نشده بود که با تهاجم یک اموی دیگر به نام عبدالرحمن بن هشام بين عبيدالجبار( ،بيرادر محميد
بن هشام بن عبدالجبار) معروف به مهيدی کيه از حمایيت جماعيت «بنیعيامر» برخيوردار بيود ،روبيهرو شيدند; وی نيام سيلیمان
بنعبدالرحمن را از روی عهدنامه بیعت پاك کرد و نام خود را نوشت و به گفتيه ابنخطیيب ایين از عجایيب و نيوادر تياریخ اسيت.
عبدالرحمن بن هشام بن عبدالجبار در سهشينبه شيانزدهم رمضيان 414ه .بيهخالفت رسيید و بيه «الظافرباللّيه» ملقيب شيد;
ابنخطیب دراینباره مینویسد :این اوضاع باعث شد مسئله وزارت و مشیخه در قرطبه تباه شود و هشام بن عبدالجبار مجبور شيد
آنها را زندانی کند; مشیخه قرطبه که وضع را چنین دیدند با مردم مکاتبه نموده و در پی آن مردم به کياخ خالفيت قرطبيه حمليه
کردند و در روز شنبه سوم ذیالقعده 414ه .کاخ را غارت نموده ،عبدالرحمن بن هشام بن عبدالجبار ،به شکل فجیعی کشيته شيد;
بدینترتیب ،اهالی شهر به جای عبدالرحمن بن هشام بن عبيدالجبار ،محمهد بنعبهدالرحمن (المسيتکفی باللّيه) را بيه خالفيت
رساندند.مستکفی باهلل نیز چون در اداره امور به اهل فسق و فجور که به تصریح ابنخطیب« :هریک به زنی خبیثه مرتبط بودند»،

فصل پنجم :فرار امویان وبازگشت یحیی به قرطبه:هجوم بنی عامر –جنگ با بنی عباد:
یحیی بنعلی روز پن شنبه ،چهارده روز به پایان ماه رمضان 416ه .وارد قرطبه شد و سپس در روز سهشنبه هشتم محرم بيه
مالقه رفت و وزیر و کاتب خود ،ابا جعفر ،احمد بن موسی و دوناس بن ابیروح را جانشین خود در قرطبه نميود; بيا خيروج یحیيی
مردم قرطبه ،با تهاجم «بنیعامر» روبهرو شدند و زهیر و خیران عامری که از سوی حبوس بن ماکسن با هيزار ميرد جنگيی حمليه
کرده بودند ،دفع کردند; یحیی بنعلی نیز عازم قَرْمونَه شد و «بنیعبّاد» را به محاصره خود درآورد«.ابنعباد» کيه از شيرابخواری
و عیاشی یحیی بنعلی مطلع بود در حکومت او طمع کرد و سپاهی را به قرمونيه اعيزام نميود; خبير حمليه بنیعبّياد بيه قرمونيه،
درحالیکه یحیی بر سر سفره شراب نشسته و مست بود به او رسید; وی در همان حال ،مست سوار اسب شد و بيه سيپاه بنیعبّياد
حمله کرد و کشته شد; سر او را نزد «عبدالرحمن بنعبّاد» در اشبیلیّه بردند; ابنعبّياد ،سيجده کيرد و بيدینترتیب ،دوليت یحیيی
بنعلی بنمحمد به سال 417ه .سقوط نمود .مردم قرطبه بعد از این حادثه ،تصمیم به خلع «بنیحمود» گرفتند و با ابيوبکر هشيام
بنمحمد بنعبدالملک بنعبدالرحمن ناصر (برادر مرتضی) که در «حصن البُنت» بهسر میبرد در ربیيعاالخر سيال 418ه .بیعيت
کردند; و سرانجام این هشام نیز ،بهتر از خلفای گذشته نبود; چون بعد از دو سال و هفت ماه ،توسط وزیير خيود ،حکيم بنسيعید،
معروف به قزار ،عزل گردیده و با شورش و هجوم مردم قرطبه مواجه و کشته شد و دولت اموی آندلس بيا قتيل او بيرای همیشيه از
روی زمین محو گردید.
فصل ششم :استمرار دولت در مالقه-ادریس بنعلی بنحمود و سقوط بنیحمود-جنگ قهدرت بهین بنهی حمهود –
سقوط بنی حمود
بعد از قتل یحیی بنعلی در قرمونه ،ادریس بنعلی بنحمود از سبته به مالقه آمد و اعالم خالفت کرد ،زهیر (صياحب المریيه) و
حبوس بن ماکسن ،همراه «صنهاجه» با او بیعت کردند و به قرمونه و اشبیلیّه حمله کرده و آن دو شيهر را غيارت کردنيد; ادریيس
(صاحب سبته و مالقه) به سال 431ه .مرد و برادرش حسن بنعليی (المستنصيرباهلل) بيه خالفيت «بنیحميود» رسيید و دو سيال
حکومت کرد تا اینکه پسر عموی او حسن بنعلی او را خلع کرده و خود خالفت را بهدست گرفت و در مالقه مستقر شد تيا اینکيه
مسموم درگذشت و فرزند صغیر او در سبته ،تحت سرپرستی ابوالفوزنجای علوی قائيد ،عهيدهدار امير خالفيت شيد; ایين کيودك
خردسال هنوز به سن بلوغ نرسیده بود ،که ابوالفوز نجاء; که قصد تصرف مالقه و ...را داشت در راه مالقه کشته شد.کارگزاران دوليت
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«بنیحمود» در پی این رویداد ،ادریس بنیحیی را از زندان خارج نموده ،با او بیعت و او را به «العالی باهلل» ملقّب ساختند .بيه سيال
434ه ،العالی باللّه با شورش پسر عمویش محمد بنادریس بنعلی بنحمود مواجه شده و به «دژ ببشتر» گریخت و خود را خلیفيه
و مهدی خواند; هرچند ابنخطیب او را سفاك نامیده است; او به سيال 444ه .مسيموم شيد و پسير بيرادرش ،ادریيس بنادریيس
بنیحیی بنادریس بنعلی بنحمود ،ملقب بيه سامی اميور را بهدسيت گرفيت و بيهزودی در سيال 444ه .بهدسيت سيوّاجات (سيکوت)
برغواطی کشته شده و فرزندش ،ملقّب به المستعلی خلیفه شد; اما بهرغم این ،بربرها با محميد بنقاسيم بنحميود کيه بعيد از پيدرش در
«جزیره خضرا» بهسر میبرد ،بیعت کردند و او را «مهدی» لقب دادند; از جمله بیعتکننيدگان بيا وی ،صياحب غرناطيه ،صياحب قرمونيه،
صاحب مبوْرور ،صاحب برْکُش ،صاحب بطلیوس ،و امرای وبلْببه بودند.
فصل هفتم  :سقوط حمودیان :
جن قدرت« ،بنیحمود» را در معرض فروپاشی قرار داد و با وجود بیعت بربرهای آندلس با آخرین امیر بنیحمود ،بيهعنوان
خلیفه قانونی آندلس ،قدرت آنها ،تنها محدود به ناحیه کوچکی گردید.بعد از مرگ محمد بنقاسم ،بربرها با پسر او محمد بنمحميد
بنقاسم بیعت کردند .در عهد او حکومت حسنیین به جزیره خضرا محيدود شيد و سيرانجام ابنعبههاد ،جزیيره خضيرا را از سيوی
خشکی و دریا محاصره کرده و به دولت «بنیحمود» خاتمه داد.با سه سال تفاوت« ،حمودیان» قدرت خود را در نیمه قرن یيازدهم
میالدی در جزیره ایبری برای همیشه از دست دادند و اعضای این خانواده ،بعد از سقوطِ دولت خود ،به مغرب کيه اجيداد آنهيا از
آنجا آمده بودند و نقش مهمی در تاریخ اسيپانیای اسيالمی داشيتهاند ،مهياجرت کردنيد.همواره ،مسيیحیان از نيزاع مسيتمر بيین
«زیریان» و «بنیعباد» در آندلس ،بهرهبرداری میکردند تا اینکه در سال 1086م یوسف بنتاشفین (امیر مرابطین) وارد آنيدلس
شد و در نبرد مشهور «زالّقه» مسیحیان را شکست داد و ملوكالطوائف را نیز برانداخت .پایان نزاع بيین آندلسيیها و مغربیهيا بيه
پیروزی اخیر ختم شد; سود این پیروزی نصیب کسانی که رهبری آن را به عهده داشتند نگردید و بار دیگر ،آندلس ،آزادی خيود را
از دست داد و به مثابه استانی از امپراتوری «مرابطین» قلمداد شد.
بخش سوم دولت فاطمیان در افریقیه مغرب ادنی
فصل اول:دولت شیعه فاطمیان ازظهور درمغرب تاخروج ازافریقیه

مورخین از دوره فعالیت و تبلیغ سِرّی نخستین «داعیان فاطمی» در مغرب به «دوره شخم زدن» یاد کرده اند .این دوره
را می توان بخشی از دوره «پیش اسماعیلیان» تلقی کرد که در اواسط قرن دوم فعالیت می کردند; آغاز این دوره به اسماعیل
فرزند امام جعفر صاد (علیه السالم) و زمان رحلت آن حضرت(علیه السالم) (148هي 765/ .م ).برمی گردد; البته برخی آن را
به رحلت پیامبر(صلی اهلل علیه وآله وسلم) و پیدایش دو فرقه تسنن و تشیع مربوط دانسته اند; «شیعه» بعد از رحلت علی(علیه
السالم) همچنان مبلّغینی را به اطراف بالد می فرستاد ،تا آنان را به امام معصوم بخوانند; آنها در این راستا تصمیم گرفتند
داعیانی را به مغرب بفرستند تا مردم را به حب اهل بیت(علیهم السالم) فرا بخوانند; به همین منظور مردی فصیح و صاحب
کمال و عالمِ به جدل به نام ابوعبداهلل صنعانی را با مالی انبوه به مغرب اعزام کردند .ابوعبداهلل ابتدا به ح رفت; او ح را
فرصتی مناسب برای آشنایی با اهالی مغرب و آگاهی از اوضاع آنها و شناخت تمایالت ایشان به شمار آورد ،در آنجا با رجال
قبیله «کتامه» متعصب به مذهب «اباضی نکاریّه» آشنا شد و به تدری آنها را به خود جذب کرد .او همچنین خود را مردی
عراقی و مع لم قرآن کودکان معرفی کرد که به خاطر روزی حالل ،خدمت سلطان را رها کرده و برای انجام این منظور بهترین
جا را مصر تشخیص داده و هم اینک عازم مصر است .با این وصف او با کاروان حُجاج مغرب ،تا مصر همراه شد در راه آنها را به
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مذهب خود متمایل ساخت .از جمله دیگر افرادی که پیش از ورود داعی فاطمی به تبلیغ ریشه های دعوت فاطمی پرداخت
محتسب بود; او با شیوخ «کتامه» ارتباط برقرار کرد «.داعیان اسماعیلی» با ورود به مغرب زمینه را برای ظهور مهدی آماده
کردند و اوصاف او را در بین بربرها ذکر کردند و مردم را شیفته مالقات با او ساختند; ابوعبداهلل شیعی ،مسئولیت مستقیم تبلیغ
عقاید «اسماعیلیّه» را در مغرب به عهده داشت .عبیداهلل مهدی هنگامی وارد مغرب شد که در اثر تبلیغات شیعی انبوهی از
مردم و سران و علمای دینی به او پیوستند .دولت اغلبی به دستور معتضد عباسی به مقابله با تحرکات اسماعیلیه برخاست .با
مردمی شدن حرکت عبیداهلل مهدی اجازه هر گونه اقدامی را از دولت وابسته اغلبی گرفت و مغرب شاهد گسترش روز افزون
محبوبیت عبیداهلل مهدی بود .مهدی تهاجم نظامی اغالبه را با کمک مردم دفع کرد و وارد اقدامات نظامی علیه آنها شد .در
293هي  .داعی سطیف ،بلزمه و طبنه را گرفت و با تصرف شهرهای افریقیّه در 296هي  .دولت اغلبی را ساقط کرد به همین
ترتیب موج پیام داعی و عبیداهلل مهدی ،دولت خارجی سجلماسه را هم از میان برداشت و عبیداهلل مهدی در قیروان مستقر شد
و سپس در سال 308هي  .مهدیّه را به عنوان پایتخت امن بنا کرد .عبیداهلل مهدی درمغرب اوسط به پیشروی ادامه داد و پسرش
ابوالقاسم را مامور حمله به مصر کرد .ابوالقاسم در آغاز سال 306هي  .برای بار دوم به مصر لشکر کشید .بعد از مرگ عبیداهلل
مهدی در سال 322هي  .مردم با ابوالقاسم بیعت کردند .در دوران او حمالت به مصر ادامه پیدا کرد و فاطمیان فاس را در
محاصره گرفتند .اسماعیل در 336هي  .شورش صاحب الحمار خارجی را درهم کوبید .پسر او معدبن اسماعیل ،فاس و مصر را
فتح کرد و پایتخت از مهدیّه به قاهره منتقل شد.
فصل دوم:نخستین اقدامات داعی بعد از سقوط دولت اغلبی
-1اقدامات داعی در افریقیه
ابوعبداهلل شیعی (داعی) اقدامات گسترده نظامی ،اقتصادی و فرهنگی ،جهت کنترل اوضاع افریقیّه انجام داد;
-2مهدیهه ،پایتخت جدید فاطمیان
بنای شهر سلطنتی مهدیّه ،نخستین اقدام حیاتی عبیداهلل مهدی بود .افریقیّه از آغاز ورود اسالم تا زمان عبیداهلل مهدی
سرزمین شورش های دایم بود; چنانکه عبیداهلل ،خود با استفاده از این وضعیت در آنجا موفق به برپایی حکومت شد; بنابراین،
عبیداهلل ،بعد از استقرار نسبی در افریقیّه در اندیشه حفظ حکومت خود از شورش هایی بود که موجودیت او در افریقیّه را
تهدید می کرد .آتش شورش «خوارج» بر افروخته تر می شد.
فصل سوم :والیت ابی القاسم بن عبیداهلل بر افریقیهه
عبیداللّه مهدی ،در دوره زمامداری خود موفق شد سراسر افریقیّه ،طرابلس ،برقه و صقلیه را تحت سلطه خود در آورد .در
زمان او ،مصر به دست پسرش (ابوالقاسم) فتح شد .عبیداهلل دارای شش پسر بود; پسر بزرگ و ولی عهد او ابوالقاسم
عبدالرحمن بن عبیداهلل بود;
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فصل چهارم :والیت ابوطاهر ،اسماعیل بن ابی القاسم بن عبیداهلل (منصور)
کنیه او «ابوطاهر» و لقب او «منصور» بود; وی در رمضان سال 302هي  .در مهدیّه متولد شد و در سی و دو سالگی حکومت
را به دست گرفت; مهمترین مسئله زمان او ،شورش صاحب الحمار بود; کار صاحب الحمار در افریقیّه رو به پیشرفت بود;
ت مَعَدبن اسماعیل (المعزلدین اهلل)
فصل پنجم :فتح مصر و والی ِ
بعد از مرگ منصور در سال 341هي  .پسر او َمعَد ،معروف به «المعز لدین اللّه» پرچمدار ادبیات شیعه در مغرب ریاست
دولت فاطمی را در سن بیست و دو سالگی به عهده گرفت; او سیاست و دلجویی از بربرها را پیشه خود ساخت.

بخش چهارم دول شیعی جانشین فاطمیان در مغرب:
فصل اول :دولت زیریان در مغرب
فاطمیان شام را به سال 368هي  .فتح کردند .فاطمیان بعد از خروج از افریقیّه ،آنجا را به دست زیریان سپردند و خانواده
بنی زیری بنام فاطمیان خطبه می خواندند .تا اینکه فاس و شهرهای مغرب سر به شورش برداشتند و از دایره حکومت فاطمیان
خارج شدند و امویان در متصرفات آنها نفوذ کردند .روابط زیریان با فاطمیان در عهد معزبن بادیس تیره شد و او با مصر قطع
رابطه و اعالم استقالل کرد و نام فاطمیان را از سکه و خطبه انداخت و خطبه به نام عباسیان خواند و قتل عام شیعیان را آغاز
کرد .سرانجام اعراب بنی هالل افریقیّه را درنوردیدند و حکومت فاطمیان برمغرب برای همیشه ازدست رفت.

فصل دوم  :دولت کلبیان در سیسیل صقلیه1فاطمی
دو دهه پایانی نیمه اول قرن نخست هجری به سال 31هي  .مسلمانان به طور موقت به صقلیه ،بزرگترین جزیره دریای مدیترانه
غربی پا گذاشتند; مشکالت امپراتوری بیزانس در جنوب ایتالیا در برابر «لومباردی ها »2و قتل کنستانتین دومدر سرقموسه
(سیراکوز) اوضاع این منطقه از مدیترانه را متشنّ ساخت .مسلمانان به سال 47هي 668 / .م74 ،.هي 695/ .م .و 77هي 698/ .م.
حمالتی به صقلیّه داشتند; با سقوط آندلس ،صقلیه به سال 85هي  .و سپس سال های 122 ،116 ،115 ،113 ،111 ،110 ،91
و 135هي  .از سوی ناوگان مسلمانان مورد حمله قرار گرفت بیزانس در عصر قسطنطین پنجم ناوگان بزرگی برای حفاظت از
سیسیل فرستاده و از 135هي  .به استحکام بنا در سیسیل پرداختند و در مدیترانه حمالت خود به کشتی های مسلمانان را
افزایش دادند و امنیت آبراهه های مدیترانه را از بین بردند .نیروهای دریایی «ادریسی»« ،اموی» و «اغالبه» در طول سال های
 205 ،204 ،201 ،197 ،190و 223هي  .حمالتی را به صقلیه مرکز فعالیت دریایی «فرانک ها» 3در مدیترانه انجام دادند.
اختالف فیمی و امپراتوری بیزانس میخائیل دوم صقلیه را برای تصرف «اغلبیان» آماده ساخت .در 212هي  .ناوگان اسدبن
. Sicil
. Lombards
. Franks

1
2
3
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فوات وارد این شهر شد و در طول حکومت اغلبیان ،مسلمانان به تدری در مقابل حمله بی امان ناوگان بیزانس به صقلیه
مقاومت کردند و حمالتی را به جنوب ایتالیا انجام دادند .سازمان اداره مسلمانان در مغرب در سیسیل شکل گرفت و شهرها و
نواحی صقلیه در «سازمان جماعه» نظم داده شد که زیر نظر امیر یا والی عرب صقلیه بود .با ظهور «فاطمیان» ،علی بن
احمدبن ابی الفوارس قدرت را به نام آنها در جزیره به دست گرفت و سپس «فاطمیان» به سال 297هي  .حسن بن محمدبن
ابی خنزیر (از بربرهای قبیله کتامه) را والی صقلیه کردند .با شورش مردم صقلیه ،مهدی فاطمی ابن قرهب را به این شهر
فرستاد و مردم او را عزل کرده ،به خلیفه عباسی مقتدر اعالم وفاداری کردند و سپس سعیدبن احمد والی صقیله شد و پس از
مدتی او نیز عزل شد و سالم بن راشد ،والی گردید; با شورش های گسترده صقلیه ،منصور (خلیفه فاطمی) ،عطاف ازدی را به
عنوان والی صقلیه تعیین کرد و مردم صقلیه در روز عید فطر 335هي  .بر او شوریدند و وی از خلیفه کمک خواست; خلیفه نیز،
حسن بن ابی الحسن کلبی را با گروهی از کتامه به صقلیه فرستاد; حسن کلبی ،در 340هي  .شورشی را که به رهبری
خانواده «بنو الطیر» به وقوع پیوسته بود ،سرکوب کرد و به تدری آرامش را در شهرهای صقلیه برقرار ساخت «کلبیان» حدود
نود سال ،سلسله ای نیمه م ستقل در صقلیه تشکیل دادند و زیر پرچم خالفت فاطمی حکومت کردند و به نام آنها خطبه
خواندند و سکه زدند .در طول مدت حکومت حاکمان فاطمی ،صقلیه با هجوم دائم ناوگان بیزانس مواجه بود که با کمک ناوگان
فاطمی ،دفع می شد; آنان گاهی اوقات با بیزانس علیه فرانک ها متحد می شدند و در صفوف متحد علیه آنها جن

می کردند.

ترکیب جمعیتی صقلیه به علت دشمنی دائم عرب ها با هم و با بربرها و وجود شورش های دائم «مولدان» شکل واحدی پیدا
نکرد :در برخی مناطق ،اکثریت با مسلمانان و در برخی مناطق ،غلبه با مسیحیان بود .مسلمانان در طول دوره حضور خود در
صقلیه ،فرهن

و تمدن اسالمی و ایرانی را در زمینه های مختلف رواج داده و حاکم ساختند .صقلیه ،عمده ترین راه انتقال

دانش و فرهن

مسلمانان به اروپا شد .دانشکده طب پالرمو ،الگوی دانشکده پزشکی «سال نو» در ایتالیا بود و اطبّای آن به

روش اطبّای مسلمان تربیت می شدند; بسیاری از واژه های عربی و فارسی در واژگان سیسیلی به جا مانده است .در آثار
معماری« ،نمازخانه پاالتینا» در برخی نوشته های تزیینی سقف آن به زبان عربی ،نسخ کوفی فاطمی غلیظ با حروف درشت ،با
نوعی خطوط ظریف در هم بافته شده است .معماری قسمت اعظم سیسیل تا پایان قرن دوازدهم میالدی ،همچنان به مهر
اسالمی ممهور بود«.دولت کلبی» سرانجام بعد از حاکمیّت ده تن از خانواده کلبی ،پس از نود و پن سال حکومت بر صقلیه به
سال 464هي  .منقرض شد و خورشید اسالم در صقلیه غروب کرد.

بخش پنجم  :دولت شیعه موحدان در مغرب و اندلس ( 524ه 667ه1130/ه 1269م)
فصل اول  :دولت موحدین در مغرب
دولت موحّدین بر پایه دعوت دینی مبنی بر مفاهیم عثیدتی شیعه در چهار مرحله ،ظهور کرد .1 :مرحله دعوت سری;  .2مرحله دعوت
آشکار; .3مرحله مبارزه مسلحانه با مرابطین;  .4مرحله تشکیل دولت.از ویژگیهای دولت موحّدین ،وجود مورّخین رسمی است که
حوادث آن را ثبت کردهاند .موحّدین از جمله دولتهایی بودند که دوره آنها با رشد تاریخنگاری همراه شد و مورّخین بزرگی در عصر آنها
پدید آمدند .آثار متعددی ،همزمان با دولت موحّدین به حوادث صورت گرفته در عصر این دولت پرداخته که بیش از هر مطلب دیگری به
شخصیت ابنتومرت پرداختهاند; که نسب علوی داشت«نبسببِ صحیح او :محمدبن عبداهللبن وکلّید ابن یبامصلبن حمزةبن عیسیبن
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عبیداهللبن ادریسبن ادریسبن عبداهللبن حسنبن حسنبن فاطمه بنت رسول| ،است» .چرا که دولت موحّدین ،پیرامون شخصیت
ابنتومرت شکل گرفت و نفوذ او تا سقوط این دولت تا حد زیادی همچنان حفظ شد .ظهور دولت شیعه موحدین نتایجی سیاسی
فرهنگی و اقتصادی و نظامی در مغرب و برای جهان اسالم داشت .که به اجمال عبارت است :
 .1وحدت سیاسی مغرب و آندلس نهایتاً منجر به قدرت گرفتن جبهه صلیبی در تهاجم علیه مسلمانان شد.
 .2با سقوط موحّدین نیروی دریایی مسلمانان در مدیترانه تالشی شد و مدیترانه غربی تحت نفوذ دولتهای مسیحی اسپانیا
قرار گرفت و دولت جدید پرتغال تالشهایی را جهت سیادت بر دریای مدیترانه غربی آغاز کرد.
 .3پیروزی ابنتومرت علیه مرابطین نشانه شکست تسنن سلفگرا بهویژه در آندلس بود.
 .4پیروزی موحّدین نزاع عقیدتی در مغرب و آندلس را تا حد زیادی دامن زد.
 .5موحّدین; فرهن

و تمدن اسالمی به ویژه در زمینه فلسفه و طب را به اوج خود رساندند.

 .6موحّدین در زمینه تشکیالت اداری پیشرفتهترین نظم اداری در تمدن سازی را عرضه کردند.
 .7نیروی نظامی موحّدین بهویژه نیروی دریایی آن ،الگوی کارآمد نیروی نظامی دریایی در تاریخ باقی ماند.
 .8وحدت سیاسی سراسر مغرب و آندلس زیر پرچم واحد دولت اسالمی محقق شد
فصل دوم  :دولت موحدین در آندلس
ظهورابنتومرت از عوامل مهم سقوط مرابطین در آندلس بود .اخبار پیشرفت کار او در مغرب شورشیان آندلس را تشجیع می کيرد.
با حذف مرابطین از آندلس دوره دوم ملوكالطوایف آغاز شد و امرای مسيتقل در نيواحی مختليف آنيدلس قیيام موحيدین حمایيت
کردند و ابنقسی صوفی رهبر شورش مریدین نخستین قدرت طلب بود که از ابنتومرت حمایت کرد و او را در محاصره تلمسان در
539ه .یاری داد .علی بن عیسیبن میمون فرمانده دریایی مرابطین در قادس خطبه به نام عبدالمؤمن موحدی خوانيد .ابيو عميربن
عزون رهبر شورشیان شریش و قاضی بنحمدین رهبر شورشیان قرطبه و ابنقسی در محاصره پایتخيت ميرابطین ميراکش حضيور
داشتند .ظهور حکومت موحدین در آندلس نتای مهمی در اندلس و دنیای اسالم داشت که به شکل اجمالی عبارت است :
 .1اختالف داخلی در اسپانیای مسلمان ،عالوه بر ریشيههای اجتمياعی سیاسيی از مبيانی اخيتالف ميذهبی بسيیار تنيد و عمیقيی
برخوردار بود; «موحدین» رقبای خود «مرابطین» را متهم بيه اعتقياد بيه عقیيده «تجسيم» کيرده آنهيا را کيافر قلميداد نمودنيد و
مشروعیت جهاد با آنها را در قالب دین تأمین کردند; برخورد مرابطین و موحدین برخورد مذهب علیهِ مذهب بود.
 .2حذف «مرابطین» بهوسیله «موحدین» از آندلس ،گام دیگری بهسوی حذف نهایی مسلمانان دربود.
 .3موحدین نیز موفق شدند تا برای مدتی ،وحدت و یکپارچگی بین مغرب و آندلس را ایجاد کنند.
 .4در دوره موحدین با وجود تشن دائمی در شمال آندلس و شورشهای داخلی ،فرهن و تمدن اسيالمی ،بيهویژه در زمینيه
تاریخنگاری ،فلسفه ،طب و ادبیات عرب از رشد قابل توجهی برخوردار شد و متونی ماندگار و معتبر در این علوم عرضه گردید.
 .5آثار ابن رشد ،محصول دوره موحدین ،بر تارك فلسفه قرون وسطی ،همچنان میدرخشد.
 .6ظهور «محیالدین ابن عربی» در دوره موحدین ،برای بیان عظمت فرهني و تميدن آندلسيی ایين دوره کفایيت میکنيد;
تصوف «شیخ اکبر» همچنان پرچمدار اندیشههای صوفیانه درجهان است.
 .7سقوط موحدین با سقوط نهایی قدرت مسلمین در آندلس همراه شد.
 .8سقوط بخش اعظم آندلس در پایان حکومت موحدین ،مرحلهای اساسی در تاریخ «جن های صلیبی» است.
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نتیجه گیری
آندلس و مغرب چنانکه در کتاب تاریخ تشیع در مغرب و اندلس به طور مفصل امده است محل گردش سریع قدرت بین تشیع
و تسنن و اسالم و مسیحیت است که زمینه های جن

های بین الملل صلیبی را فراهم ساخت نگارش این مقاله پرده از نوعی

انتحال و ریزه خواری برخی برداشت که مصدا سرقت ادبی هستند .نگارش تاریخ دول شیعه در غرب اسالمی دارای ظرافت
های خاص است و برخی بدون هیچ زمینه و با ریزه خواری تحقیقات پیشین اقدام به این کار کرده اند و نتوانسته اند از عهده
این مهم از لحاظ علمی برایند  " .سرقه االفکار عند اولی االبصار اشنع من سرقه االفکار " .مسئله دولت های شیعی مسئله
محوری کتب مولف از  1381است که به گردش قدرت دول و ظهور و سقوط ان ها پرداخته است.
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