ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﺗﺸﯿﻊ ﺩﺭ ﺍﻧﺪﻟﺲ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺬﺍﻫﺐ ﺩﯾﮕﺮ )ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﻞ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻧﯿﺎﻓﺘﻦ ﺗﺸﯿﻊ ﺩﺭ ﺍﻧﺪﻟﺲ(
ﭘﺪﯾﺪﺁﻭﺭﺩﻩ )ﻫﺎ(  :ﭼﻠﻮﻧﮕﺮ ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ
ﺗﺎﺭﯾﺦ  ::ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻫﺎﯼ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ  ::ﺑﻬﺎﺭ  - 1395ﺷﻤﺎﺭﻩ ) 29ﻋﻠﻤﯽ-ﭘﮋﻭﻫﺸﯽ(ISC/
ﺍﺯ  1ﺗﺎ 14
ﺁﺩﺭﺱ ﺛﺎﺑﺖ https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1107727 :
ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ  :ﺭﺳﻮﻝ ﺟﻌﻔﺮﯾﺎﻥ
ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ 09/07/1397 :

ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﯼ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺳﻼﻣﯽ )ﻧﻮﺭ( ﺟﻬﺖ ﺍﺭﺍﺋﮥ ﻣﺠﻼﺕ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ،ﻣﺠﻮﺯ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻣﺠﻼﺕ ،ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺑﺮ
ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﻫﻤﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺎﺩﯼ ﺑﺮﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻘﺎﻻﺕ ،ﻣﺠﻼﺕ ﻭ ﺗﺄﻟﯿﻔﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ،ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ "ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻮﺭ" ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺍﯾﻦ،
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﺸﺮ ﻭ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻮﺷﺘﺎﺭ ﻭ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﺎﻏﺬﯼ ﻭ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﻥ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻭ ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪ ﮐﺴﺐ ﻣﺠﻮﺯ ﻻﺯﻡ ،ﺍﺯ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻣﺠﻼﺕ ﻭ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﯼ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺳﻼﻣﯽ )ﻧﻮﺭ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺗﺨﻠﻒ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﯿﮕﺮﺩ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺍﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﮐﺴﺐ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﻣﺠﻼﺕ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﻮﺭ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.

ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﻣﺠﻼﺕ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﻮﺭ
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فص نامی پژیهشها تارمزن (علمن -پژیه ن)
دان کله اداالات ی عل مانسانن  -دان گاه اصفهان
سال پوجاه ی دیم ،دیره جلمل ،سال ه م
نماره مک (پالاپن  ،)29اهار ،1395صص1 -14
تارمخ یص ل ،1393/3/23 :تارمخ پ مرش1394/11/21 :

جایگاه تشیع در اندلس در مقایسه با مذاهب دیگر (تحلیلی بر علل گسترش نیافتن تشیع در اندلس)
محمدعلی چلونگر

*

چكیده
مسلمانان از سال  ۹۲تا  ۸۹۸ق ۷۱۱/تا  ۱۴۹۲م ،در اندلس

ضود ر داند ول ی امدط موبخدی از دن از دنالدا اسد م

محس ب مننل .اا اررسن جامگاه ت الع در انلس  ،امط مسئلی ارا ما آنکار منن د کی در دیره ضاکمالت مسلمانان در
امط سرزمالط ،ت الع نف ذ ی گس ردگن نلانت ی انلس

یضعالت م فایتن اا مواطق نرقن خ فت دانت.

ع املن چول م جب نل کی در امط موبخی از جهان اس م ،ت الع ن انل از کثرت جمعالت ارخ ردار ن د .امدط ع امد
را من ت ان امط گ نی ارنمرد :فعال نب دن اصحاب ی رایمان ریامات ائمی(ع) در آنجا؛ ضود ر نلاند ط گسد رده قبامد ی
خانلان ها نالعن؛ ضاکمالت ام مان کی مزاسف هرگ نی انلم ی ی تفکر ادا اطمامدیها ندالعن ا دندل؛ ضاکمالدت مد هب
ایزاعن ی اعل از آن ماسکن کی مزاسف تفکر ی انلم یها نالعن ا دنل .امط مخاسی در پن اررسن امط ع ام است.
واژههای کلیدی :ت الع ،انلس  ،ام مان انلس  ،م هب ماسکن.

 اس اد گریه تارمخ دان گاه اصفهان(ن مسوله مسئ ل

) m.chelongar@yahoo.com
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دانت .ت الع انلس

مقدمه
گس رش ی نفد ذ ت دالع در موداطق مز لدف دنالدا

ادا آنچدی ت دالع اع خداد اطد ق

من نددل ،فاصددلی اسددالار دانددت .در یاقددع ،آنچددی در

اس م ،اا فراز ی ن البهامن همراه ا ده است .در طد ل

انددلس

تارمخ ،امط م هب در مواطق نرقن خ فت از ضمامدت

اه االت(ع) ی تکدرمم ی گرامدن داندت ام دان اسدت

ی گس ردگن اال ر ی کثدرت جمعالدت ارخد ردار اد ده

.اسب ی در ارخن کلمات ی آرار انلسسالان ،نم ندیهامن از

نک دی مهمدن کدی جلدب

عخامل ی اایرها م هبن نالعن مث امامت (ااط هانن،

ت جی منکول امط است کی در دیره ه صل ساسی اس م

 ،) ۳۲۷ :۱۹۶۴یصددامت (ااددط اسددام،)۲۸۲/۱ :۱۹۸۸ ،

در امددط موبخددی ،ت ددالع ن انسددت راهددن اددی آن قلمددری

نفاعت (ااط هانن ،) ۱۴۶ :۱۹۶۴ ،عصمت (ااط هدانن،

است .در اررسن تارمخ انلس

S

اازگ امل ی زمالوی ی پامگاهن AG
مهم Mای دست آیرد.
R
O

NO

ضو د ر کمرنددی ت ددالع در انددلس  ،هددم در اعددل
سالاسن ی هم د ر اعل فرهوگدن اد د .در ااعداد سالاسدن

 ،) 106 :۱۹۶۴مهدلیمت ی دنددمون اددا اونامالددی (ااددط
هدانن ۱۰۲ :۱۹۶۴ ،ی  ۱۱۰ی  )۱۱۲دمدله منند د کددی
امط نم نی ها اسالار کمرنی است.
گسد رش ت ددالع در مودداطق ندرق دنالددا اسد م ی

جل ه ها ت الع در انلس  ،در ارخن اقدلامات تبلالیدن
ی چولمط قالدام (ر ::اادط اادار93/1 :1956 ،؛ اادط

عدد ار  ۵۲/۲ :۱۹۸۰ ،ی  ) ۵۳ی تأسددال

دیسددت اوددن

ضم د ا د .اقدلامات تبلالیدن ندالعی ،ادی خصد

در

از گددرامش نددالعن دمددله منندد د ،دیسدد ن

مخامسی آن اا انلس

امط مسئلی را ای ذهدط یارد منکودل

کددی چددرا همانوددل نددرق ت ددالع ن انسددت در انددلس
جامگاهن ای دست آیرد؟ امط مخاسی در پن اررسن علد

دیره ام مان انلس  ،آنچوان گس رده نبد د کدی همانودل

ی ع ام نف ذ نالاف ط ی گس رش نکردن ت الع در انلس

ن رق اس م ضاکمالدت ام مدان ی عباسدالان را ادا خبدر

ی پاسخ ای سؤاالت زمر است:

جل م اجی کول .ام مان انلس
تبلالین کی ندائبی علد

 .۱چددرا در انددلس  ،همانوددل مودداطق نددرقن دنالددا

اا قلرت ،از هرگ ندی

ی ندالعن داندت جلد گالر

اس م ،ت الع ن انست جامگاهن کسب کول؟
 .۲جامگاه اصدحاب ی ریامدان ائمدی ی خاندلانها ی

کردنل ی امط مکان دیر ی جلا اف اده از قلمری خ فدت
عباسن را ارا خ د نگاه دان ول .ضکام ام

هم اره،

قبام نالعن در انلس

 .۳ارتباط ام مان انلس

سالاست مبارزه اا نالعالان را سدرس ضی کدار خد د قدرار
دادنل ی تحرکات آنان را زمر نظر گرف ودل .در اندلس ،

م ضظی ا ارسول؛ ای ط ر کی پ

از ملتن سرک ب

نلنل ی در جامعی اندلس  ،تدأرالر عمالخدن از خد د ادر
جددا نگ اندد ول .در اعددل فرهوگددن نالدده آم زههددا
اع خدداد  ،علمددن ،فخهددن ،ک مددن ی فلسددفن ت ددالع
ن انست جامگاه رفالعن ای دست آیرد .ماهالت ت الع ی
گرامش ها نالعن در انلس  ،اا آنچی در سدرزمالطها
نرقن دنالا اس م ا د ،اخد

فدرایان ی معودادار

اا جامگاه ت دالع در اندلس

چگ نی ا ده است؟
 .۴م اهب فخهن ضداکم در اندلس

قالام ها نالعن از نظر کلن اسالار محدلید ا دندل ی تدا
ضددلید هددالا کددلام ن انسدد ول اددی ن ددام درخدد ر

چگ نی ا ده است؟

چدی تدأرالر در

جامگاه ت الع دان ول؟
حضور نداشتن گسترده سادات و علویان
مکن از ع ام گسد رش ت دالع در موداطق مز لدف
جهان اس م ،ضو ر عل مان ی سادات است .ادا نگداهن
ای سااخی ت الع در نخاط مز لف دنالا اس م ،امط مسئلی
مسلم منن د کی ضو ر عل مان ی سادات ،ادی صد رت
انفراد مدا گریهدن ،ادا گسد رش ت دالع در آن موداطق
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جامگاه ت الع در انلس

در مخامسی اا م اهب دمگر (تحلاللن ار عل گس رش نالاف ط ت الع در انلس )3/

ارتباط مس خالم دان ی است .ت کال ضک مت عل مان در

اط جعفر (ع) ،از ن ادگان امام صادق(ع) کی ای گدهارش

طبرس ان (آملن ۶۵ :۱۳۴۸ ،ی  )۶۶مدا زمدلمان در ممدط

مخر در نهر سبلی ساکط اد د (مخدر .)60/3 :1997 ،

(محالن اط ضسالط )7/1 :1936 ،ما ادرمسالان در میرب

طرح ادعا ضو ر فرایان ی گس رده عل مان در ارخدن

االقصدن (سد ی  )23/2 :2001 ،ادی علدت ضود ر

نهرها انلس  ،ت سط اعون پژیه دگران (مبهدر ،

عل مان ی سادات در امط مواطق ا ده است.

 ،)38 :1392ای طد ر جدل محد تردمدل اسدت .طبدق

مهاجرت سادات ی عل مان ای اقصن نخداط مز لدف

گهارش مخر موازل اسهانمن در سبلدی (مخدر :1997 ،

سرزمالطها اس من (ر ::ااط طباطبدا ۲۱۷ :۱۳۷۲ ،تدا

 )60/3یج د دانت؛ امدا ادا اررسدن مودااع تدارمزن ی

 ۲۱۹ی ۲۸۹؛ آملددن )۶۱ :۱۳۴۸ ،آنددوامن مسددلمانان اددا

رجاسن ،امط امر نمنت اندل دساللدن ادر ضود ر گسد رده

عملکرد دیستها مزاسف آنان ،همبس گن ی محبت ای

خانلانها سادات اانل.

اه االت(ع) ی گدرامش عخالدلتن ی سالاسدن ادی آندان را

در قرن پوجم قمر /مازدهم مال د اا اسدماعال

ااعث مننل .در یاقع ،مهاجرت عل مان ی سادات نخبی

ااراهالم اط ناصر اط طباطبا در ک اب خ د ،توها از دی

عبفن در تدارمخ اسد م ادی یجد د آیرد کدی دگرگد ن

نفر عل

یارد ندلنل:

ساخ ط مواطق ی یاژگد نن دیستهدا را در پدن داندت؛

مکن از ایالد امام ضسالط(ع) ای نام اا عبدلا محمدل

چوانکددی در دراز مددلت ی در اعوددن مودداطق ،اسددباب

اط علن اط ضسالط اط عالسدن ریمدن فرزندل محمدل

گرامش ای ت الع ی ای تبع آن ،قلرتها ن ظه ر ندالعن

ازرق اط عالسدن اکبدر پسدر محمدلاکبر فرزندل علدن

ما قلرتهامن اا گرامش نالعن ادی یجد د آیرد .ن الجدی

عرمون اط جعفرصدادق(ع) ی دمگدر ادرمد

ادط

دمگر امط مهاجرتها ،تدلایم نسد سدادات ی فرزندلان

عبددلا (ااددط طباطبددا 75 :1372 ،ی  .)76درادداره

نجره نب ت در آن مواطق ا د .اا ازدماد نس ی پریرش

ادط عبدلا آنچدی در مودااع آمدله ،در

ی ج ان ،عخالدله ی اممدان سدادات ی

نالریها تازه نف

عل مان م ریرن نل .انلس

جه مواطخن از دنالا اسد م

ا د کی در ط ل ضاکمالت مسلمانان در آنجدا ،عل مدان ی
سددادات ضو د ر کمرنددی دان د ول .در ط د ل تددارمخ

نام ارده است کی ادی اندلس

یرید ادرمد

میرب ا ده است ی ضو ر ی در انلس  ،آن هم در
زمانن کی ام مان در آنجا ضاکم ا دنل ،ای نلت مح
تردمل است ی در موااع دمگر ،هالا ذکدر از یرید ای
ای انلس

ه صل ساسی مسلمانان انلس  ،اگر ضو ر ضم دمان را

نالامله است.

موااع دمگر از مک نفر ملعن عل

 ،ای نام نخالا اادط

کی موس ب ای عل مان هس ول 1اس ثوا کودالم ،در مودااع از

عبلاس اضل مکواسن نام منارنل کی خد د را موسد ب ادی

کی ای عو ان خاندلانن تأرالرگد ار

امام علن(ع) ما فاطمی(س) مندانست (ر ::ااط ق طالدی،

ضو ر خانلانن عل

در تح الت سالاسن ما فرهوگن ما م هبن انلس

ااندل،

گهارنن نالامله است.

54 :1369؛ ااط ارالر605/5 :1402 ،؛ ااط خلدلین،
 .)177/3 :1366ای خ د را عبدلاسرضمط ادط محمدل

گهارشها م ج د از ضود ر تعدلاد محدلید از

مننامالددل ی از سددال  ۱۵۱تددا  ۱۶۰ق ۷۶۸/تددا  ۷۷۷م،

ضکامدت دارندل کدی نسدب ارخدن از

ن رنن ارضل عبلاسرضمط داخ ای راه انلاخت .آنچدی

آنها مح تردمدل جدل اسدت .در مودااع گهارندن از

از نسب ی ای دست منآمل آن است کی ی ارار اد ده

ضو ر اعخاب ساداتن هدم کدی در امدط موبخدی ضود ر

ی مح تردمل است .ااط عد ار ای را

سادات در انلس

ماف ول ،نالامله است؛ مانول هانم اط ضسالط ادط اادراهالم

ی نسب عل

اسلاعن اسفاطمن مننامل (ااط ع ار  54/2 :1980 ،ی
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 )55ی نامل امط تعبالر ا انل ن دان دهدل کدی ای ادرا
تأسال

ضو ر قبام نالعن در انلس  ،توها ااط ضهم گهارنن از
ضو ر هملانالان (ااط ضدهم )397 :2002 ،داده اسدت.

ضک م ن مس خ از عباسالان ت ش منکرد.

ادرمسالان ،از دمگر افراد موس ب ای اه االت(ع) است

اا گرامش نالعن خبر داده است؛ یسن از نخدش آندان در

ااددراهالم اددط ادرمدد

رفت ی در قرطبی ساکط ندل؛ یسدن

محمل ،ای انلس

اعل از ملتن ،موص ر ادط اادن عدامر ای را از اندلس

اخراج کرد (ااط ااار.)227/1 :1956 ،

تح الت سالاسن ی اج ماعن ی م هبن سدزون ادی مالدان
نالایرده است ی دمگر موااع ،از ضو ر هملانالان ما دمگر
قبام نالعن گهارنن نلادهانل .ای نظر منرسدل ضود ر
هملانالان در انلس  ،تأرالر ار نفد ذ ی گسد رش ت دالع

ضو ر کمرنی ی کم تعلاد اه االت(ع) ی سادات ی
عل مان در انلس

NOOR

کی در انلس

ضو ر مافت .ای ادی همدراه فرزندلش،

MAGS

ضسددون ،از اازمانددلگان

در امط گهارش ،ااط ضهم از ضو ر افراد از امط قباللدی

در ضاسن ا د کی امدط موبخدی پد مرا

نلان ی اسدت؛ چد ن ایالگ گهارندن از ضود ر آندان در
تح الت سالاسن ی نظامن اا ضفظ عخامل نالعن نالامله ی

ضو ر گس رده قبام ی خانلانها ی افراد مز لف عرب

رانالاگ هالا اقلام فرهوگن ما مد هبن ،مانودل تبلالدغ عخامدل

ا د .نب د اس ر مواسب ارا پ مرش عل مدان ی سدادات

نالعن ،از جانب آنان االان ن له است .ای نظر مدنرسدل

در انلس  ،از ع ام زمالویساز نفد ذ نالداف ط ی گسد رش

ضو رنان در انلس  ،ای اع خادات نالعن آنها ارتباطن
نلان ی است؛ پ

نکردن ت الع در امط موبخی ا د.

اا یج د امط ،نمنتد ان در گسد رش

ت الع نخ ن ارا آنها م ص ر نل.
راجددع اددی ضودد ر اصددحاب ائمددی(ع) در انددلس

حضور کمرنگ اصحاب و روایان اهلبیت و قبایل و

گهارشهامن یج د دارد؛ یسن ایالگ تعلاد امط افراد اسالار

خاندانهای شیعی
از زمالویها ی ع ام م رر گس رش ت دالع در موداطق
مز لددف عدداسم اسدد م ،ضودد ر اصددحاب ی ریامددان

کم است ی رانالاگ صحاان ا دن ی ان ساب اعون از آندان
ای اه االت(ع) مح تردمل است.

اه االت(ع) مدا قبامد ی خاندلانهدا ندالعن اد د .در

در موااع ،نام چول صدحاان اه االدت(ع) در اندلس

اررسن ع ام زمالویسداز نفد ذ ت دالع در موداطخن مثد

آمله کی مکن از آنان اا علن ضسالط ادط عبدلا ضشدوش

امران ،ای عد املن همچد ن مهداجرت اصدحاب ائمدی ی

صوعانن است .گف ی ندله اسدت کدی ی در صدفالط در

قبام نالعن ارخ رد منکوالم .گس رش ت الع در قم ،ادی

کوار امدام علدن(ع) ضود ر داندت ی پد

از ندهادت

علت ضو ر قباللی ندالعن اندعر اد د .ضود ر قبامد

امام(ع) ،ای مصدر آمدل .در فد ن اندلس  ،ضدوش همدراه

ممددانن نددالعن در ک فددی ی عددراق اددی ط د ر مسددلم ،در

م سن اط نصالر (اسرقالدق )47 :1990 ،ی در قالدام ضدل

گس رش ت الع در امط مواطق اسالار تأرالرگ ار ا د .ضجم

عبلاسملک اط مریان ،همراه اادط زاالدر اد د کدی اعدلها،

گس ردها از اصحاب ائمی(ع) ما قبام نالعن ،در مواطق
نرقن خ فت ضو ر ماف ودل کدی در گدرامش مدردم آن
مواطق ای ت الع انتأرالر نب دنل.

عبدلاسملک از خباهددا ای درگ نددت (مخددر :1997 ،
 7/3ی  .)8در ارخن موااع ،اوا جامع سرقسبی ی اسبالره
موس ب ای ایست (ااط فرضن.)127/1 :1998 ،

در ط ل ه ت قرن ضاکمالت مسدلمانان در اندلس ،

ارخن محلران اه سوت ،ضوش را در ذمد رایمدان

گهارشها محلید از ضود ر اصدحاب ی رایمدان ی

ریامددات امددام علددن(ع) قددرار دادهانددل( .ازددار  ،انتددا:

قبام ه ادار اه االت(ع) در موااع آمدله اسدت .دراداره

 .)99/3در امددط موددااع ،ی اددی عو د ان صددحاان امددام
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در مخامسی اا م اهب دمگر (تحلاللن ار عل گس رش نالاف ط ت الع در انلس )5/

رایمان قرار گرف ی است (عجلن)326/1 :1405 ،؛ یسن

ضسالط اط محالن اط سعل اط عباده انصار از افدراد دمگدر

در موااع رجاسن نالعن ،نام ضشدوش صدوعانن ادا گدرامش

مرتبط اا ت الع است کی ادی عود ان عامد تأرالرگد ار ادرا

ی میدرب ذکدر ن دله اسدت .در امدط

ت الع معرفن نله است .ی ادر ضدل عبدلاسرضمط داخد

OR
MA

نالعن در انلس

GS

علن(ع) معرفن نله (ازار  ،انتا )99/3 :ی در کدان ن

ا انل ت الع را در جامعی آن زمان اندلس

مبدرح کودل.

ریامات امام علدن(ع) مداد ندله اسدت (ندالخ ط سدن،

اه االت(ع) ی ت الع علن(ع) ی در یاقع ،اا هدل رسداللن

نبد ده اسدت .از امدط

ای ضک مت رخ داد؛ زمرا در نهامت ،ضسالط ادط محالدن ادا

ری ،نمنت ان ضوش صوعانن را در جمع اصدحاب ائمدی

عبلاسرضمط داخ راه آن ن ی سازش در پالش گرفت ی ار

ریاج

دیست نالعن خ د ،معون سلالمان اط مخظان ،طیالان کدرد ی

NO

موااع ،از فرد ای نام ضوش ادط مخعدر ادی عود ان رای

قالام کرد .ای اع خاد ارخن ،امط قالام در ظاهر ای ندام محبدت

)62 :1415؛ یسن ی در انلس

معرفن کرد کدی انلم دیها ندالعن را در اندلس
داد.

از دمگر افراد مرتبط اا اصحاب ائمی(ع) در اندلس ،

تیالالر مسالر داد (دع تن.)14 :1375 ،

در ک ب رجاسن ی ضلمثن فخط اا دی نفر ادی نامهدا

عبلا اط سعالل اط عمار اط ماسر است .جل ی عمدار

معایمی اط صاسن (ااط سدعل )۸/۲ :۱۹۹۰ ،ی محمدل ادط

عبلاسرضمط فشهر در هوگام یرید عبدلاسرضمط داخد ،

ائمی(ع) در انلس  ،ارخ رد منکوالم .در ضاسن کی انلس

ماسددر ا د د .ای از مزاسفددان ام مددان ا د د ی م سددف اددط
ای عبلا ت صالی کرد تا ای جوی اا عبدلاسرضمط داخد
اپردازد؛ زمرا از دنمون خان ادگن االط آندان آگداه اد د.
قالام عبدلا ادا ک د ی ندلنش پامدان مافدت (اادط ادار،
 .)93/1 :1956فرزنلان ی ن ادگان عبلا ادط سدعالل
اط عمار ،ای عو ان او سعالل نهرت ماف ول (ااط خبالدب،
214/1 :2002؛ ااط ضهم .)406 :2002 ،اا یجد د
ذکر اعخاب عبدلا ادط سدعالل در اندلس  ،گهارندن از
فعاسالتها هالا فرد از امط خانلان در ااعاد سالاسدن،
نظامن ،فرهوگن ی م هبن نالامله است .طرح امط مسدئلی
کی اعخاب عبلا اط سدعالل نخدش مهمدن در گسد رش
عخامل نالعن در انلس

دان ول (مبهر ،)36 :1392 ،

اا اخبار ی گهارشها موااع هم خ انن نلارد.
از افراد ی خانلانها دمگر ناله ،ای عود ان ندالعن
ماد نله است؛ از جملدی محمدل ادط محمدل زعالمدن از

نهدمکان ساللمرتون علماسهل (ااط ا دک ال:1955 ،
 .)57/2ضو ر امدط افدراد در اندلس  ،منت انسدت در
نف ذ ی گس رش ت الع در امط موبخی انتأرالر نباندل؛ امدا
نک ی مهم امط است کی امط ضو ر ای ص رتن نبد د کدی

یضدداح (سبفددن ،)114 :1392 ،از ریامددان ریامددات
در سال  92ق ۷۱۱/م ی در دیره امامت امام سدجاد(ع)
ف ن نل ی ضلید  168سال از دیران امامدت ائمدی(ع)،
همزمان اا انلس

اس من ا د .اا مراجعی ای زنلگن امدط

ریامان ،آنکار منن د کی ایالگ تأرالر درخد ر ذکدر در
گس رش معار

ضلمثن اه االت(ع) نلان ول ی رانالداگ در

ک ب ضلمثن امامالی ریام ن از آنان ذکر ن له است.
معایمی اط صاسن از جملی نرقالانن ا د کی مدلتن در
انلس

ای سر منارد؛ از امط ری ،رجال ن مسانن همچ ن

نالخ ط سن نسبت انلسسن ادی ای داده ی ای را در ندمار
ریامان ریامات امام صدادق(ع) معرفدن کردهاندل (ندالخ
ط سن .)303 :1415 ،معایمی م سل ضمص ا د ی در
سال  125ق ۷۴۳/م ای همراه تعلاد از مریانالدان ،ادی
انلس

فرار کرد؛ سپ

در دیره عبلاسرضمط داخد  ،ادی

مخام قودایت رسدالل (ذهبدن .)246/8 :1413 ،ی از
رایمان م ر :االط نالعی ی سون ا د؛ چد ن ریامدات ای
در ک ب اه سوت ،از جملی صحاح سد ی ،آمدله اسدت
(سبفن .)124 :1392 ،ادا یجد د امدط ،از فعاسالتهدا
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ضلمثن ای در انلس  ،گهارنن در دست نالست .ضود ر
معایمی اط صاسن در انلس  ،هالا پالامدل علمدن در ریاج
ضددلمث نلانددت ی ی فخددط فددرد ا د د کددی تمددامن

ا د دن افددراد کددی در موددااع امددامن انلسسددن معرفددن

نله انل ،اربات کردنن نالست (سبفن)117 :1392 ،
حضور امویان در اندلس

نهرتش در ضلمث ،ای نرق جهان اس م ااز منگ ت.

ام مان از مزاسفدان ی دندموان جرمدان ت دالع ،در

نک ی مهم ی درخ ر ت جدی دراداره امدط نزصدالت آن

را در دیره ام مان ،سدپاه

است کی در االط موااع امامن« ،ای رغم تصرمن نالخ ط سدن

ط ل تارمخ ا ده انل .انلس
ام

از سخ ط ام مان

ضاضر در میرب ف ن کرد .پ

در ک اب رجال خ د ،مبون ار نخ معایمی اط صاسن از امدام

در نام ،ناخی ا از آن ها در سدال  138ق ۷۵۶/م ی

صادق(ع) هالا ریام ن از ی در موااع ریامدن نخد ن دله

در انلس  ،قلرت را ای دست گرف ول ی تا سال 435

است ی ی ای عو ان فدرد مهمد در ادالط مودااع امامالدی

ق ۱۰۴۳/م ،ار آنجدا ضک مدت کردندل .امدط مسدائ

نواخ ی نله است .افهین ار امدط ،معرفدن ی ادی عود ان

م جب نل کی از همان آغاز ف ن ،در انلس

گدرامش

فرد انلسسن را منت ان ای اع بدار اقامدت ی در اندلس

ام

پ مرفت؛ زمرا ی فرد نرقن است کدی مدلتن در غدرب

توعالف ن د .طن االش از سی قرن سدالبره ام مدان ادر

زمس ی است» (سبفن.)115 :1392 ،
محمل اط یضاح ،ارخ

غلبی ماال ی ضرکت سالاسن دمون ت الع در آنجا

انلس  ،آندان اهر تدرمط رقالدب ندالعن ی جرمانهدا

معایمدی ادط صداسن ،در

م مام ای ت الع ا دنل .آنها در انلس  ،همدان سالاسد ن

قرطبی م سل نل ی اس ادان مز لفن ای خ د دمدل (اادط

را در پالش گرف ول کدی اجلادندان در ندرق ی ادر ضدل
S

G

A

M

O
R

فرضن .) 15/2 :1966 ،ی از رایمانن است کی هدم

ت الع ی عل مان ای کدار گرف دی ا دندل .ام مدان در طد ل

محمل اط یضا ح دی سدفر ادی ندرق کدرده ی در امدط

ت الع در ااعاد سالاسن ی فرهوگن ،موبخدی را در قرنبالودی

سفرها ،از چهار نفر اخ ضلمث کرد؛ یسن در االط امط

کام قرار دهول .هل

ی مهار

اس ادان ،ذکر از ریامان نالعن ای مالان نالامدله اسدت.

آن در میرب ا د .منت ان ادعا کرد کی ضک مت ام مدان

ای همالط علت ،نمن ت ان ار اسداس اط عدات م جد د

مانع مس حکمن در اراار نفد ذ ی گسد رش انلم دیها

N
O

اه سوت ی هدم ندالعی ،از ای ریامدت نخد کردهاندل.

ضاکمالت خ د در انلس  ،ت ش کردنل ادی سحداو یرید
آنان مح ت الع از انلس

فرض ریامدت محمدل ادط یضداح از رای ندالعن را

نالعن ا د .از نظر ام مان ،هر ضرک دن کدی اد

اربات کرد « .نک ی درخ ر ت جدی امدط اسدت کدی هدالا

منداد محک م ا د .امط در ضداسن اسدت کدی در موداطق

ضلم ثن از ی در موااع امدامن نخد ن دله ی ندام ی

دمگر قلمری اسد من ،ندالعالان زندلگن عداد خد د را

صرفاگ در مک گهارش رجال ک ن ذکر ندله اسدت .از

دنبال منکردنل ی ض ن ار پامی ارخن از اخبدار ،تعدلاد

امط ری ،ی در موااع امامن ناله نخ ن پر رنی نلاند ی

از ماران ائمی ای دس گاه خ فت نف ذ کردنل.

ی توها نام ی در موااع رجاسن ذکر نله است» (سبفن،

مزاسفت ام مان انلس

ندالعی

اا ت الع ،در ط ل ضک مت

 .)116 :1392اددا اررسددن عملکددرد امددط دی رای

آنان ،ای عو ان سالاس ن رسمن اد د .همدالط سالاسدت

انلسسن در موااع ،امط نک ی م دزص منند د کدی ادر

م جب نل کی ارخن از ناعران ی سزو ران ی ض دن

اساس موااع م ج د :ایالگ ارر از ریامان امامن ما افراد

اه فو  ،ارا نهدمکن ای ام مان ی جلب نظرندان،

امامن در االط انلسسالان مافت نمن ن د ی رانالداگ انلسسدن

سزوانن م افق آنان ی ضل اه االدت(ع) ی ت دالع ادر
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زاان آیرنل .ام مان انلس

در مخامسی اا م اهب دمگر (تحلاللن ار عل گس رش نالاف ط ت الع در انلس )7/

در تارمخ ی سدالرت خد د،

ضهنانگالهتر از امط ریز نالست .در ضاسن کی امدط نداعر

م عرض امامن ای نام خ فت امام علن(ع) ن لنل ی از

آن را عالل گرف ی اسدت ی دعد ت ادی ج دط ی

دمل آنان ،امام پ

ام

از عثمان ی معایمی اط اان سدفالان،

نادمانن من کول .سالاست رسمن ام مان در ضلمت اا

خلالفی چهارم ا د .ااط عبلرای ،ناعر ارجسد ی اندلس ،

ت الع آنچوان ا د کی مخلسن من گ مل :انلسسالان «اگدر

در تأمالل امدط تفکدر ام مدان در اندعار خ فدت امدام

مع هسن ما ندالعن مدا ما نودل آن االااودل چدی اسدا ای را

کدرد.

علن(ع) را انکار ی ام ان را از ردمف خلفا ض

اک ول» (مخلسن.)338/1 :1361 ،

ای معایمددی را اددی عو د ان چهددارمالط خلالفددی ،جددامگهمط
NOORMAGS

امام(ع) معرفن کرد (ااط ااار .)293/1 :1956 ،عباس
اط ناصن عبلاسرضمط دیم را یارث عدلل مندانسدت ی
اعل از چهار نفر منآیرد کی ادا رسد لا (

ام مان اا ت ش ها چ مگالر ارا مخاالی اا نفد ذ
نالعالان ،االهار از ت الع را در قلب ی انلم دی ازدش
گس رده ا از مردم انلس

یارد کردنل.

) آغداز

عبلاسرضمط داخ در ط ل ضک مت خ د ادی هدر

مننلنل ی ای عثمان اط عفان خاتمی منماف ودل .محمدل

ن ع دع ت هانمن ،اعم از عل

ما عباسن اا قلرت

اط اضمل اط قادم قرطبن ضمط طعط ار امدام علدن(ع)،

تمام ضملی قرار من کدرد .افدراد ادا هدر ند ع گدرامش

ای امام ضسط(ع) ناله ان خاد منکرد (ااط فرضن:1988 ،
نماره 475؛ مبهر .)۳۱ :۱۳۹۲ ،

ت العن کی دان ول ،در کان دن اتهامات مز لدف قدرار
من گرف ول ی اا آزار ما ق

در امط دیران ،مظاهر ضلمت نالعن آنچودان گسد رش

ما تبعالدل م اجدی ندله مدا

مجب ر ای فرار من نلنل.

مافت کدی ارخدن از مزاسفدان اه االدت ،در پوداه ضمامدت

ام مددان محمددل اددط عبددلا اددط مسددره قرطبددن ،از

ام مان ،ای ارپامن ج ط در ریز عان را پرداخ ول .ارخن از

اوالانگ اران ی پال گامان فلسفی در انلس

را م هم کردندل

علما همس اا سالاست ام مان ناله ،ادی امدط مسدئلی دامدط

کی مأم ر است اا کمک گریهها اخ ان ،در انلس

زدنل .عبلاسملک اط ضبالدب (م ۲۳۸ :ق ۸۵۳/م) از فخهدا
انددلس
ام

در دیره عبددلاسرضمط دیم ،اددرا خ شآمددل امالددر
در االان اظهدار نداد ی ج دط در ریز عاند را ،در

مدک

فرقی ه دار دیست فاطمن اسازد (ض دن.)666 :1366 ،
ای همالط علت ،ی در انلس

تحت ف ار قرار گرفدت ی

در ارر س م ام مان از قرطبی ای میرب فرار کرد .نداگردان
ای ای عو ان اه العت ی اه اء دس گالر ی ادی ت ادی یادار

نعر خباب ای عبلاسرضمط دیم گفت:
عانددددد را
شوسدددددکش اسدددددرشضمطُ ُ
ال م ش

نلنل (نباهن .)87 :1995 ،اا اسخاسم محمل اط هانن

یشاذکُددددددرهُ الزاَلششت فددددددن اس ددددددارمخ مشدددددد کُ را

ازد مهلبن انلسسن ( ۳۲۶تا  ۳۶۱ق ۹۳۸/تدا  ۹۷۲م)

صدددددد ش اسلددددددی تش ددددددملیُ
قددددددالش اسوالبددددددن ش

ناعر الول آیازه نالعن ی م سل انباللالی را چ ن نالعی

قشددددد الج یش جشدددددلنا عشلشالدددددی اسحشدددددق یش اسوُددددد را

ا د ای زنلقی مد هم کردندل؛ از امدط ری ،ای از اندلس

فددددددالمشط مُ سددددددعُ فددددددن انفدددددداق مُ سددددددمشیُ

فرار کرد ی ای خلالفی فاطمن ،اسمعه ،پواه ارد (ذهبدن،

شالسدددددد را
اسددددددا مشددددددهالُ ادددددد سکش اسعددددددام م ُ

 132/16 :1413ی 133؛ آل علدددددددن:1370 ،

(مخر ۱۸۴/۲ :۱۴۱۹ ،؛ مکن.)245 :1376 ،

.)286

ال تشدددددو

امط نعر نماد عوادیرز ی دنمون ام مان انلس

ادا

ت ددالع اسددت؛ چدد ن در نظددر نددالعالان ،هددالا ریز

در راس ا سالاست مبدارزه ادا ت دالع ،ام مدان ادا
دیست ها علد
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ا دنددل .مخاالددی اددا دیسددت ادرمسددالان در میددرب ،از
سالاست ها

راات ام مدان اندلس

ایسالط ضک مت عل

اد د .ندک گالر

آنچی ار یض ت ام مان از فاطمالان منافهید آن اد د
کی فاطمالان عل

ارا گس رش عخامل ندالعن خد د در

تارمخ ،در کوار مرزها ام مان،

دمار اسد م ،از جملدی اندلس  ،تد ش منکردندل ی در

آنان را ای تحرمک اال ر ارا مخاالی اا امط ضک مدت

اس فاده از هر ن رنن علالی ام مدان ،سحظدیا ادی خد د

ن پددا ی عخامددل ی اایرهددا آن یادار کددرد .ضک مددت

تردمدددل راه نمندادندددل (ر ::نعودددن 326 :1380 ،ی

ادرمسالان ای عل مز لف ،امکان مخاالی همی جانبی ادا

.)327

را نلانت؛ اما ام مان امط ضک مدت را

در مخاا ام مدان نالده از جرمانهدا ی قالامهدا ضدل

ام مان انلس

تهلمل ارا خ مش من دانس ول .ادرمسدالان از زمدان
تأسال

در سال  172ق ۷۸۸/م تدا انخدراض ،تحدت

فاطمالان ضمامت منکردنل ی همالط م جب منندل کدی
اعوددن از ن مسددولگان ی ندداهلان همس د اددا سالاسددت

ف ار ام مان ا دنل ی سرانجام در ارر ضرات مکدن از

ام مان ،اا اس فاده از یضع م ج د ی ای امالل دس الاان ادی

سرداران ضکم دیم ،خلالفی ام

کی از سدال  ۳۵۰تدا

 ۳۶۶ق ۹۶۱/تا  ۹۷۷م ضک مت کرد ،از پا درآملنل.

موافعن در دراار ام مان ،مباسب ی اندعار در راسد ا
سالاست ام مان ارائی کوول.

از دمگر سالاست ها ام مان انلس  ،مخاالی ادا دیسدت
فاطمالان در میرب ا د کی از سدال  ۲۹۷تدا ۹۱۰/۳۶۲

حاکمیت مذاهب فقهی اوزاعی و مالكی بر اندلس

تا  ۹۷۳م ضک مت کردندل؛ زمدرا فاطمالدان میدرب از

مکن از ع ام نف ذ نالاف ط ی گس رش نکردن ت دالع

ا دنل کی نی توها یضدلت

در انلس  ،ضاکمالت م اهب فخهن ایزاعن ی مداسکن در

خ فت عباسن را از االط اردندل ،الکدی ادرا ام مدان

آنجا ا د .ضاکمالت امط مد اهب ،ادی خصد

مداسکن،

انلس  ،یضعال ن جلمل ی م ک ساز پلمل آیردنل.

مانعن ارا م اهب ت الع ی اضکام فخهن آن اد د .علد

رقالبان اصلن ام مان انلس

فاطمالان اا ادعا نسب عل

 ،داعالی رهبر دنالدا

اس م را دان ول .فاطمالان اعل از آنکی قلرت خد مش را

گس رش م اهب ایزاعن ی مداسکن را در اندلس  ،در دی
اعل اج ماعن ی سالاسن منت ان خ صی کرد:

در میرب تحکالم از اللنل ،ای فکر ت سعی قلمری خد د
در نخاط مز لف میرب ی ض ن اندلس
داعالانن ای انلس

ارآملندل؛ پد

الف .اجتماعی

اعهام کردنل .ام مان ای موظد ر مخاالدی

از عل گس رش م اهب ایزاعن ی ماسکن در انلس ،

اا آنان ،تمام جرمانها ی قلرتها م مام ادی فاطمالدان

ایضاع اج ماعن امط موداطق اد د کدی ادا امدط مد اهب

نددالعن ی

همراهن اال ر دانت .اامل دانست کی ریاج مد هب

ی ت ددالع را سددرک ب ی اددا هددر آنچددی ادد

طرفلار از عل مان فاطمن مدنداد ادی ندلت ارخد رد

ما فخهن خا

کردنل .دنمون ام مان اا فاطمالان نالعن م جب ندل تدا

است :دس ی ایل ع املن چ ن نزصدالت اوالان گد ار،

GS

MA

نح ه تبلالغ ،سالاسدت ضکد م ن ی ...کدی در مجمد ع
NO
OR

آنهددا ضد

دیسددت فاطمالددان را سددرس ضی ارنامددیها

در هر جامعی ،مع ل ل دی دس ی ع ام

سالاسن ی نظامن خ مش قرار دهول .ام مان ادا تحرمدک

من ت ان آن ها را عملکرد نزبگان جامعی نامالل ی دس ی

ارخن از قبام ارار میرب ،سرانجام ار از ن از قلمری

دیم ایضاع اج ماعن .در ص رتن کی فخی ،مد هب مدا

فاطمالان دست ماف ودل ی امدط دیسدت ندالعن مسد خر در

قان ن م ک ر اا یضع اج ماعن توادها کلن داند ی

میرب را در آس انی سخ ط قرار دادنل.
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جامگاه ت الع در انلس

در مخامسی اا م اهب دمگر (تحلاللن ار عل گس رش نالاف ط ت الع در انلس )9/

اانل ،امکان پال رفت در آن محالط را نز اهل مافدت.

در آن ،از رأ ی قالاس دیر من کوودل (ندالخ مفالدل،

در امط مالان ،پژیهش ما مرا ط ای اررسن ع امد دیم

146 :1413؛ ادددلران 156 :1381 ،تدددا .)158

ی تأرالر م خاا آن ها ار م اهب فخهن ضاکم ادر جامعدی

نامل م هب ماسکن تکمالد ندله مد هب ایزاعدن ی

در ط ل تارمخ آنجاست .اگر ارائدی تحلاللدن تدا

ادامددی آن اانددل (یات .) 73 :1359 ،در یاقددع ،در

ضلید دقالق مل نظر اانل ،اامس ن درصدل تدأرالر هدر

دیره رینق م هب ایزاعن ،م اهب اه تسوط هود ز

مک از دی دس ی عام ااالمن ،معودن نزبگدان ی عامد

چدارچ ب اصددلن خد د را اددی دسددت نالددایرده ی اددی

پامالون ،معون ت ده مردم تعالالط ن د؛ مث گ اامدل دانسدت

ص رت موظم ی ملین درنالامله ا دنل .من ت ان چوالط

هوگامن کی ترکان ضوفن یارد آسالا صیالر منن نل ی

گفت کی فخی ایزاعن ،فخهدن ضدلمثن ی تدا ضدلید

اس م را اا نم الر ت سعی من دهول ی خ د از ضافظدان

ساده ا ده ی ای ط ر کلن ،مواسب ایضاع نالمی مدلنن

م هب ضوفن هس ول ،طبالعن است کی م هب ضوفن در

عرب در نالمی ایل قرن دیم هجدر اد د .امدط دیره

انلس

آنجا ریاج ماال؛ ما در جو ب نرقن آسالا کدی ادی طد ر

چولان نپامالل .ه ام اط عبلاسرضمط ،امالر ام

عمله ،تجار ضوفدن مد هب سد اض خلدال فدارس ی

کی از سال  ۱۷۲تدا  ۱۸۰ق ۷۸۸/تدا  ۷۹۶م ضک مدت

عراق اس م را ریاج دادنل؛ اما در جامن مانول عراق کی

رسدمن

خ د خاس گاه م هب اه رأ ی مح ان ار آن ا د،

من کرد ،ک نالل م هب مداسکن را در اندلس

انلس

کول (ااط ضماد ،ان تا118/2 :؛ آم ن.)54 :1362 ،

گرچی تمام ضک مت عباسن ناله ان تأرالر نب د ،منت ان

م هب مداسکن جده مد اهب ضدلمثن ادی ندمار

م هب ضوفن را تا ضل نمامانگر ایضداع فرهوگدن ی

من رید .امط م هب قالاس را ناله در م اقعن کی نصد ن

تملنن ت ده مدردم عدراق ادی ندمار آیرد .همدالط امدر

از ک اب ،سوت ،ق ل صحاان ی اج مداع اهد ملمودی
د ،مع بر من داندل (عظالمدن)78 :1385 ،؛

درااره مصر ناله صلق من کول کدی در آنجدا ،ف دارها

مافت ن

سالاسن چولان تأرالر ار ریاج م هب نافعن نلانت.

اما ای سحاو اهمالت ای رأ ی قالاس ،پد

از آنجا کی ایضاع اج ماعن ار ن ع م هب فخهن رامد

ضوفددن ی نددافعن ی ادداالتر از ضوبلددن قددرار من گالددرد

در جامعی تأرالر من گ ارد ،من تد ان ن الجدی گرفدت کدی

(گرجن )81 :1375 ،در همدان سدالها ضک مدت

یضع اقلالمن تأرالر خ د را ار فخی ،ای ص رت مس خالم ی

ه ام ،م هب ماسکن رف ی رف ی در انلس

ق ت گرفت

از طرمق ایضاع اج ماعن اعمال کرده است.

(ر ::اصبزر  )۴۸ :۱۳۶۸ ،ی عدلها از انلسسدنها ،در
مجل

اوضاع فقه در اندلس
دهی ها پ
تفکرات ام

از ف ن ،اندلس

از مد اهب

درس ماسک ضاضدر ندلنل (یات.)73 :1359 ،

در دیره ضک مت فرزنل ه ام ،معون ضکدم کدی از سدال
اسدالار تحدت نفد ذ

 ۱۸۰تا  ۲۰۶ق ۷۹۶/تا  ۸۲۱م ای طد ل انجامالدل ،مد هب

ی مردم نام اد د؛ اوداارامط فخدی مدردم

ندل (اادط ضمداد ،انتدا:

ماسکن مد هب رسدمن اندلس

نام ،معون فخی ایزاعن ،ناله در آن ریاج مافت .تدارمخ

 .)118/2در امددط ت سددعی مدد هب مدداسکن در انددلس ،

دقالق امط ریمدلاد ادی درسد ن م دزص نالسدت؛ امدا

جهتگالر ها سالاسن ناله تأرالر دانت؛ اما ادرا اربدات

م هب فخهدن ایزاعدن چگ ندی فخهدن اد د؟ مد هب

آنکی ریاج م هب ماسکن در اندلس

اال د ر تحدت تدأرالر

ایزاعن جه م اهب اه ضلمث نمرده من ند د کدی

ایضاع اج ماعن ا د ،تا ایضاع سالاسدن ،منتد ان ادی دی
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من ت انست فعاسالت آن ها را تسرمع کول .در یاقع ،اس ر

نک ی اناره کرد:
 .1نف

پ مرش م هب ماسکن در انلس ؛ اسب ی ادا

ار ا دمگر مکاتب تا ضل مساعل ا د؛ اا امدط ضدال،

ت جی ای اعمال ضک مت ،امط علت خد د ادی توهدامن

امط مکاتدب جامگداهن در مالدان تد ده مدردم نالاف ودل.

کافن نالست؛ اما زمانن کی اا علدت دیم مخدارن ند د

چاره ا نالست جه اموکی مهم ترمط عام ت فالق نالداف ط

من ت انل معوادار اانل.

را نامواسب ا دن امط مکاتب ،از جملدی مک دب فخهدن

 .2ربات م هب ماسکن در اندلس ؛ پد

از سدخ ط

نالعی ،ارا ایضاع اج ماعن انلس

ای نمار آیرد.

در یاقع ،هر چی پامگاه اج ماعن مد هبن گسد رده

ام مان اا یج د فعاسالدت دمگدر مد اهب فخهدن ی نالده

ن د ،زمالودی ی امکدان نفد ذ از دمگدر مد اهب گرف دی

سالاست آزاد فکر مل :اسب امف.
نامل در اموجا امط اض مال مبدرح ند د کدی ریاج

من ن د .همالط مسئلی در انلس

ی در تخاا االط م هب

نالاف ط دمگر م اهب در انلس  ،ای علدت آندوا نبد دن

ماسکن ی نالعی اتفاق اف اد .م هب ماسکن کی هم در االط

انلسسالان اا امط م اهب ما ت مام نلان ط ضکدام ااندل؛

نزبگان دمودن ی سالاسدن ی هدم در ادالط عمد م مدردم

اما امط مسئلی صحالن نالست؛ چرا کی اعلها گریههدامن

جامگاهن ای دست آیرده ا د ،اا کمک فخها ی محلران

پالدلا ندلنل کدی

خ د ،ت انس ت در عرصی فرهوگن ی در مواطق مز لف

اسب ددی ضکددام ،آزار آنددان اددی دسددت ماسکالددان را مددانع

انددلس  ،فعاسالت هددا گسدد رده ا انجددام دهددل .امددط

من نلنل .امط فعاسالت ها اال ر در دیره مل :اسب امدف

فعاسالت ها جامگاه امط م هب را تثبالت کدرده ی عرصدی

ا د کی در ک  ،آزاد فکر اال ر یج د دانت.

را ارا فعاسالت ها نالعی ی م اهب دمگر توی کرد.

از فخها نافعن ی ظاهر در انلس

من دانالل کی از ایاخدر دیسدت امد

ی نالده پد

از

سخ ط آن ،علمامن ای مباسعدی دمگدر نداخیها فخدی،

ب .علل سیاسی
امرا ام

همچ ن م هب نافعن ما ظاهر  ،ری آیردندل ی ادی

انلس

اه مام نلمل ادرا گسد رش

یمژه م هب ظاهر ای دست ااط ضدهم انلسسدن (۳۸۴

ی تثبالددت مد هب مدداسکن کردنددل .تددریم ی گسد رش

تا  ۴۵۶ق ۹۹۴/تدا  ۱۰۶۴م) قد ام اصدلن خد د را ادی

م هب ماسکن در انلس  ،ای یسداللی ام مدان ،ادرا آن

دست آیرد (اسهسمن .)69 :1375 ،اا یج د امط ،هالا

ا د کی از مک س جوبش ها نالعن را م قف سدازنل

کلام از امط مکاتب ای ط ر رسمن نواخ ی ن دله ی در

ی از س

دمگر ،نف ذ فخی ضوفن را سل کوول تا م هب

دادگاهها ارا آن ها جامن در نظر گرف دی ن دل (یات،

ضوفدن عراقدن کدی تأمالدل ندله خلفدا عباسدن اد د،

NOORMAGS

 .)75 :1359چوان کی م هب ماسکن م هب ا مودازع

جامگاهن پاللا کول .از همدان اا دلا فعاسالدت مد هب

ا د ی دمگدر مد اهب توهدا در سدبن نزبگدان

اا ضمامت امرا ام مدان

انلس

ماسکن ،امط م هب در انل س

مبرح ا دنل ی در مالان اق ار اج مداعن ،راهدن ادرا

م اجددی نددل .ه ددام اددط عبددلاسرضمان ( ۱۷۲تددا ۱۸۰

نم د نالاف ودل .در یاقدع ،یضدع اج مداعن ندی آمدادگن

ق ۷۸۸/تددا  ۷۹۶م) در دیران امددارت خدد د ،مدد هب

پ مرش م هب پال رف ی تر ندافعن ی ندی قبد ل مک دب

ماسکن را در انلس

خ ک تر ظاهر را دانت؛ چرا کی ای یمدژه در زمدان

ار طبق آن یادار کرد .ای فرمان داد کی ار اساس م هب

مل  :اسب امف ،علمامن ادا امدط دمدلگاهها در اندلس

ماسکن ،قوایت ی ف ا فخهدن ااندل (قاضدن عالداض،

ضو ر دان ول ی سعی صلر ی آزاد انلم ن ضکدام نالده

 .)۱۶۵ :۱۱۹۶۵ضمامت ام مان از م هب ماسکن زمالودی
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ساز ضو ر گس رده فخهدا مداسکن مانودل محالدن ادط

ماسک ی تعصدب ادر آن ،آندان را از جودی ی جدلال ی

محالن سالثن ،معری

اخ فات م هبن کی مالان ضوفالی ی نافعالی ی ی ضوبلالدی

ای عاق انلس ( ،خ ون:1999 ،

 ) 279در عرصی ضاکمالت نل ی ای دنبال آن مزاسفان،

ار پ ا ا د ،ارکوار دانت (آل علن.)۲۷۴ :۱۳۷۰ ،
از طر

از جملی نالعالان ،تحت ف دار قدرار گرف ودل .مخلسدن

دمگر ،نال ه فخها مداسکن کدی ادی خد د

منن مسل :در

اجازه نمن دادنل آزادانی ای احث ی پژیهش ی اج هداد

انلس

م هب ماسک ی قرائت نافع رام اسدت .مدردم

اپردازنل ،م جب نله ا د کی انلسسالان اضساس کوودل

انلس

گ مول ما ای جده ک داب خدلا ی م طدا ماسدک

امددط م د هب کم ددر زمالوددی نهاع هددا فرقددی ا امجدداد

نمن نواسالم .هر م قع ای فرد ضوفن ما نافعن دست

من کول .اسب ی فخها ماسکن در م اقدع اسد ثوامن مانودل

مااول ای را االرین کوول ی اگر مع هسن ما نالعن ما مانول

زمانن کی ای اعون از عادات ی امد ر رامد در مالدان

درااره یضعالت م هب ماسکن در انلس

آن االااودل چدی اسدا ای را اک دول (مخلسدن:1361 ،

 .)338/1در امددط دیره ،اتحدداد دی جانبددی مالددان
فخها ماسکن ی ضاکمان ام

دمله من ن د ی همدان

گ نی کی ضک م الان ان ظار دان ول فخها مداسکن آندان

مسلمانان ارخ رد من کردنل ی من دملنل کی تیالالدر آن
آسان نالست ،ناچار ارا
تحت مولیضی اسعر

ض آن ،ادی پ ندش فخهدن

ی اسعاده کی از اص ل فخی ماسکن

است ،م س من نلنل (آل علن.)۲۷۵ :۱۳۷۰ ،

را در ارااددر مزاسفددان تأمالددل کووددل ،ماسکن هددا هددم از
ضک م الان من خ اس ول تا مزاسفدان را سدرک ب کوودل

نتیجه

(ر ::.ااددط سدده  83 :1997 ،؛ مبهددر :1392 ،

جامگدداه ت ددالع د ر انددلس  ،از نظددر گسدد ردگن

 .) 33فخها ماسکن در پواه ضمامت ضاکمالت انلس ،

جمعالددت ی نفد ذ سالاسددن ی فرهوگددن ی مد هبن ،در

ار نالعالان محلیدمت امجاد کرده ی گداه آن هدا را ادی

مخامسی اا دمگر مواطق نرقن خ فت مکسان نالسدت.

العت م هم من کردنل .ااط سه انلسسن ضمط معرفن

در پاسخ ای اموکدی چدرا ت دالع در اندلس

ن انسدت

نالعالان ای عو ان اه العت من گ مل :العت گد اران

همانول مواطق نرق خ فدت نفد ذ ی گسد رش پالدلا

دی گریه انل :مک گریه ندالعالان غداسن کدی مع خدل ادی

کول ،اامل عل را در مسائلن جس ج کرد کی ای طد ر

قلاسددت علددن(ع) ی فرزنددلانش هسد ول؛ امددط گددریه

معم ل در گس رش ت الع تأرالرگ ار ا ده انل؛ پد

ادی

نامس ی تکفالر هس ول .گدریه دیم از ندالعالان افدراد

ط ر قاعله ،اا فخلان آن ع ام در انلس  ،ادی پاسدخ

هس ول کی ای تمجالل علن(ع) ی ایالد ای من پردازندل ی

سؤال اصلن مخاسی من رسالم.

آنددان را اه ددرمط مسددلمانان من دانوددل .امددط افددراد در

از ع ام گس رش ت الع ،ضو ر سادات ی عل مان

گمراهن ی دیر از ضق ای سر من ارنل ی از سدوت ی

است .ضو ر امط گریه ها در مواطخن همچ ن ن اضن

جماعت خارج نله انل (ااط سده انلسسدن:1981 ،

.)38

مرکه ی نماسن ی نمال ندرق امدران ،در گسد رش
ت الع ان تأرالر نب ده است؛ امدا گهارش هدا مودااع از

انلسسالان اا تکالی ار مد هب مداسکن ی مخایمدت در

ضو ر کم فریغ سادات ی عل مان در موداطق اندلس

را از

ضکامت دارنل .افراد معدلید از سدادات در اندلس

اراار م هب نالعی ،در پن آن ا دندل کدی اندلس

نهاعها فرقی ا م اای ایلاد کی صحوی گس ردها هم

ضو ر ماف ول ی ایالگ گاه نسب آنان مح تردمل است

ای خ د گرف ی ا د ،دیر نگی دارندل .پالدری از مد هب

ی رانالاگ ن انن از اعخاب ی تلایم نسد آن هدا نالسدت.
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همالط یضعالت درااره اصحاب ،ریامان ریامات ائمی ی

پی نوشت
 . 1نسب ااط ضمد د محد اخد

قبام ی خانلان ها نالعن صدلق من کودل .از قبامد
ضو ر ماف ول در موااع ،فخدط ادا

نالعن کی در انلس

م رخان نسب ی را علد

اسدت .اکثدر

من دانودل؛ یسدن ارخدن

نام هملانالان ممون ارخ رد مدن کوالم؛ امدا آنچدی مهدم

دمگر ای علت آمالهش ط النن ملت اجدلاد علدن ادط

است اموکی ذکر از نخش تأرالرگ ار آنان در تح الت

ضمدد د اددا اراددران میددرب ی آنددوا نبدد دن ی ی

سالاسن ی نظامن ی فرهوگن نالست .اصحاب ی ریامان

اازمانلگانش اا زاان عران ،در صدحت امدط ان سداب

معددلید از ائمددی(ع) در انددلس

ضود ر ماف وددل .در

نک کرده انل (ر ::ااط ارالر.)269/9 :1402 ،

موااع رجاسن ،ادا ندام دی نفدر از ریامدان ائمدی(ع) در
انلس

ارخ رد من کوالم .اا اررسدن عملکدرد امدط دی

رای در موااع ،م دزص من ند د کدی ایالگ اردر از
ریامات ریامان امامن در االط انلسسالان نالسدت ی رانالداگ
انلسسن اد دن افدراد کدی در مودااع امامالدی انلسسدن
معرفددن نددله انل ،ا ربددات کردنددن نالسددت .ضاکمالددت
ناخی ا از ام مان در انلس

کی ای نام ام مان انلس

نهرت دارنل ،سل مهمن در گس رش نفد ذ ت دالع در
آن موبخددی اد د .آن هددا در طد ل ضاکمالددت خد د اددر
انلس  ،ت ش کردنل ای سحداو نفد ذ ت دالع در ااعداد
فرهوگن ی مد هبن ی سالاسدن ،موبخدی را در قرنبالودی
کام قرار دهول .ام مان اا ت ش هدا گسد رده ادرا
مخاالی اا نف ذ نالعالان ،االهار از ت دالع را در قلدب ی
انلم ی ازش گس رده ا از مردم انلس

یارد کردندل.

گس د رش م د اهب ایزاعددن ی مدداسکن ،اددی خص د
نکردن ت الع دانت .فخها مداسکن در پوداه ضمامدت
ض اکمالددت امدد

 ،اددر نددالعالان محددلیدمت امجدداد

من کردنل .در امط دیره ،اتحاد دی جانبی مالان فخها

الف) کتاب های فارسی

 .آل علن ،ن راسلمط ،)1370( ،اسالم در غرب ،تهدران:
دان گاه تهران.
 .آملددن ،ایسالدداءا  ،)1348( ،تااارر رویااان ،تصددحالن
مو چهر س ده ،تهران :اوالاد فرهوی امران.
 .ااط اسدام ،اا اسحسدط علدن ،)1998( ،الاذخیره فای
محاسن اهل الجزیره  ،تحخالق ساسم مصبفن اسبدلر ،
االریت :داراسک ب اسعلمالی.
 .ااط سعل ،محمدل ،)1990( ،طبقات الكباری ،تحخالدق
محمل عبلاسخادر عباء ،االریت :دارک ب اسعلمالی.

 .اط هانن ،اا اسحسط محمل ،)1964( ،دیوان ابن هانی،
االریت :دارصادر.
 .ااط ااار ،اا عبلا محمل اط عبلا  ،)1956( ،التكمله
NOORMAGS

م هب دیم ،نخش مهمن در نف ذ نالداف ط ی گسد رش

کتابنامه

لكتاب الصله  ،قاهره :مببعی اسسعاده.

 .ااط ارالددر  ،عهاسددلمط ،)1402( ،الكاماال فاای التاااری ،
االریت :دار االریت.

دمدله من ند د .محد ر امدط

 .ااط ا ک ال ،اا اسخاسم خلف اط عبلاسملک،)1955( ،

اتحاد نواخت موافع طرفالط ا ده ی ن الجی آن مزاسفت

الصااله فاای تاااری انمااه اعناادلس و علمااانه و

ت دالع،

محدثیه و فقهاانه و ادباانه  ،تصدحالن سداللعهه

ماسکن ی ضاکمان امد

اا گس رش م اهب غالرمداسکن ،ادی خصد
ا د.

عبار ضسالون ،قاهره :مببعی اسسعاده.
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 .ااط ضهم ،اا محمل علن اط اضمدل ،)2002( ،جمهاره

اا اسخاسم پاموله ،تهران :آگاه.

انساب العرب  ،االریت :داراسک ب اسعلمالی.
 .ااط ضماد ،مانع اسجهون( ،ان تا) ،الموسوعه المیسره فی
NOORMAGS

 .ااط خبالب غرناطن ،سسدان اسلمط اا عبدلا ،)2002( ،
اعمال اععالم  ،االریت :داراسک ب اسعلمالی.

 .ااط خللین ،)1366( ،تاری ابان خلادون ،ترجمدی
عبلاسمحمددل آم ددن ،تهددران :مؤسسددی مباسعددات ی

االریت :داراسک ب اسعلمالی.

 .ذهبن ،نم اسلمط 1413( ،ق) ،تذکره الحفاظ ،االریت:
داراضالاء اس راث اسعران.
 .اسرقالق ،اا اسدحاق اادراهالم ادط قاسدم ،)1990( ،تااری
افریقیه و المغرب ،االریت :داراسیرب االس من.

تحخالخات فرهوگن.
 .ااط سه انلسسن ،قاضن اان االصدبغ ،)۱۹۸۱( ،ثاال
وثانق فی محاربه اعهاوا والبادع فای اعنادلس،

 .اسهسمددن ،مصددبفن ااددراهالم ،)1375( ،خاسااتگاههای
اختالف در فقه مذاهب ،ترجمی ضسالط صاار  ،م هل:
آس ان قلس رض

قاهره :مرکه اسلیسن االع م.
 .ااددط طباطبددا ،اا اسددماعال ااددراهالم اددط ناصددر،)1372( ،
مهاااجران ل ابیطالااب ،ترجمددی محملرضددا عبددامن،
.

.

 .س ی ناصر  ،اضمل اط خاسل ،)2001( ،اعستقصاا
عخبااار دول المغاارب اعقصاای ،االددریت :داراسیددرب
االس من.

 .ااط ع ار  ،اا اسعباس اضمل اط محمل ،)1980( ،البیاان
المغاارب فاای اخبااار اعناادلس و المغاارب ،االددریت:
داراسثخافی.

 .ااطفرضن ازد  ،اا اس سالل عبدلا ادط محمدل،)1966( ،
تاااری العلمااا و الاارواه العلاا باعناادلس ،قدداهره:
داراسمصرمی.

 .ااط ق طالی ،اا اکر محمل اط عمر ،)1369( ،تاری فات
اندلس ،ترجمی ضماللرضا نالزن ،م هل :آسد ان قدلس
رض

 .خ ون ،اا عبلا محمل اط ضدارث ادط اسدل،)1999( ،
اخبار الفقها و المحادثین ،تحخالدق مصدبفن ادلر ،

اعدیان و المذاهب المعاصره ،ان جا :ان نا.

م هل :آس ان قلس رض

 .ض ن ،فاللالد

خلالد  ،)1366( ،تااری عارب ،ترجمدی

.

 .نالخ ط سن ،محمل ادط ضسدط ،)1415( ،رجاال ،قدم:
اس من.

 .نددالخ مفالددل ،محمددل اددط محمددل اددط نعمددان،)1413( ،
المسانل الصاغانیه ،قم :کوگره جهانن نالخ مفالل.
 .عجلن ،اضمل اط عبلا  ،)1405( ،معرفه الثقات ،ملموی:
مک بی اسلار.

 .عظالمن ،ضبالبا  ،)1385( ،تاری فقه و فقهاا ،تهدران:
اساطالر.
 .قاضن عالاض ،اا اسفود عالداض ادط م سدن،)1995( ،

 .اصددبزر  ،اا اسددحاق ااددراهالم ،)1368( ،مسااالو و

مترتیب المدارک وتقریب المساالو لمعرفاه اعاالم

ممالو ،ای اه مام امرج اف ار ،تهران :علمن فرهوگن.

مااذهب مالااو ،تحخالددق اضمددلاکالر محمد د ،االددریت:

 .ازار  ،محمل ادط اسدماعال  ،)1407( ،تااری الكبیار،
االریت :داراسفکر.
 .الران ،ااد اسعالوالط ،)1381( ،تاری فقه اسالمی ،ترجمدی
ن مل نخ بول  ،سوولج :دان کله کردس ان.

داراسمک بی اسحالاه.
 .گرجن ،اا اسخاسم ،)1385( ،تاری فقه و فقهاا ،تهدران:
سمت.

 .ماسکن ،اا اکر اضمل ادط محمدل 1414( ،ق 1994/م)،
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ریاااا النفااو  ،تحخالددق ا ددالر اسبکدد ش ،االددریت:
داراسیرب االس من.

انلسسددن در موددااع ریامددن امامالددی» ،پژیهشهددا تددارمزن
دان گاه اصفهان  ،ش ۳پالاپن  ،19س،۴۹

 .مبهر  ،ضماللرضا ،)1392( ،اهلبیت در متون اسالمی
اندلس ،پاماننامی دیره دک ر  ،دان گاه اصفهان.

 .مخر  ،اضمل اط محمل اط اضمل ،)1997( ،نف الطیاب
من غصن اعندلس الرطیب ،تحخالدق اضسدان عباسدن،
االددریت :دارصددادر ی چددا

( )1419تحخالددق م سددف

داراسفکر.
 .مکن ،محم دعلن ،)1376( ،تشیع اندلس از غاز فات
ن تا پایان دولات اماوی ،ترجمدی رسد ل جعفرمدان،
ک اب مخاالت تارمزن ،دف ر س م ،قم :اسهاد .
 .نباهن ،اا اسحق علن اط عبلا  ،)1995( ،تاری قضااه
اعندلس او المراقبه العلیاا فایمن یساتحق القضاا و
الفتیا ،تحقیق مری قاسا طویال ،االدریت :داراسک دب
اسعلمالی.

 .نعون ،عبلاسمجالل ،)1380( ،دولت امویاان در انادلس،
ترجمی محمل سپهر  ،قم :پژیه کله ض زه ی دان گاه.

 .یات ،مد ن گمر  ،)1359( ،اسپانیای اساالمی ،ترجمدی
محملعلن طاسخانن ،تهران :اوگاه ترجمی ی ن ر ک اب.
 .محالن اط ضسالط اط قاسم محمل ،)1936( ،انبا الازمن
من اخباارالیمن ،تحخالدق محملعبدلا ماضدن ،ادرسالط:
سالب س اننا.
ب) مقاعت

 .دع تن ،مالراس اسف ن« .)1375( ،تارمخ پالدلامش ت دالع در
انلس » ،کالهان انلم ی ،ش،۷۰

 ۱۲تا .۲۲

 .سبفن ،سداللمهل ( ،پداماله « ،)1392اررسدن ی نخدل ریامدات

www.noormags.ir

OR

غصن اعندلس الرطیب ،تحخالق م سف اخاعن ،االریت:

NO

 ،)1۴۱۹( ،--------------------- .نف الطیب من

MA

GS

اخاعن ،االریت :داراسفکر.

 ۱۱۱تا .۱۱۸

