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علل عدم گسترش و ناپایداری تشیّع در اندلس
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چکیده : :با تسلط مسلمانان بر اندلس ،به مرور آئین و فرهنگ اسالالمی در میالان سالاکنان آنجالا گسالترش
یافت .با اینهمه به رغم آنکه اندیشههای مختلف دینی و گرایشهای گوناگون مالذهبی ،مجالالی بالرای بالروز
و ظهور در اندلس (در دورة اسالمی) به دست آوردند ،تشیّع در شمار معدود مذاهبی بالود کاله اساسالاً فرصالتی
برای بیان مبانی اعتقالادی خالود باله دسالت نیالاورد و باله سالبب وجالود عالواملی چنالد ،راه برگسالترش و تثبیالت
اندیشههای شیعی در اندلس بسته شد .اندلس از زمان فتح تا سرنگونی خالفت اموی در قرطباله ،مالاهیتی امالوی
داشت که سیاستهای خود را بر مبنای نادیده گرفتن حق اهل بیت استوار ساخته بود .در واقالع امویالان تالالش
فراونی برای گسترش مذهب بر اساس دیدگاههای خود به عمل آوردند و بالا حمایالت هماله جانباله از مالذهب
مالکی ،مجال هرگونه فعالیت را از دیگر مالذاهب ،خاصّاله تشالیّع ساللب کردنالد .ایالن موضالوع باعالث شالد تالا
فعالیتها و کوششهای پیروان تشیّع در اندلس به گونالهای آشالکار محالدود شالده و شالیعیان از بیالان باورهالا و
انجام مراسم مذهبی خود باز مانند .تنها پس از برافتادن امویان بود که شیعیان فرصتی هر چنالد کوتالاه باله دسالت
آورند و با تأسیس خالفت حمودی توانستند شمّهای از حضور سیاسالی-فرهنگالی خالود را در انالدلس نشالان
دهند .پرسش اصلی در این پژوهش آن است که :اوالً به راسالتی علالل و عوامالل عالدم گسالترش و ناپایالداری
تشیّع در اندلس چه بود؟ ثانیاً سیاستها و برنامالههالای حکمرانالان انالدلس خاصاله امویالان چاله تالأثیری در ایالن
موضوع داشت؟ این مقاله بر آن اسالت تالا بالر اسالاس روش تحلیلالی و بالا اسالتفاده از منالابع ،مآخالذ و مطالعالات
تاریخی به این دو پرسش پاسخ دهد.
واژههایکلیدی :تشیّع در اندلس ،حکومت اموی ،بنیحمود
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Reasons for the instability and non--promulgation
of Shiism in Andalus

NOO

RMA

Seyyed Ahmad Reza Khezri1
Hossein Khosravi2

Abstract: After the dominance of Muslems over Andalus, Islamic culture and teachings
gradually spread among the people living there, inspite of the existing good opportunity for the
spread of other religious thoughts and inclinations. However, Shiism was among those few
schools of thought which couldn’t take advantage of that opportunity to promulgate its doctrine.
Andalus, from the time it was captured to the fall of the Umavid Caliphate in Cordoba, was
under the influence of the Umavids, mainly trying to follow the policy of ignoring the rights of
the Household of the Prophet, infact، the Umavids tried strongly to promulgate the Sunni
Schools of thought according to their own views. Having the full support of the Maleki School,
they could prevent other religious, specially Shii, activities.
It was only after the fall of Umayyads when shi'is could find a short opportunity to show their
political and cultural power after the establishment of the Hammudi caliphate. The major
questions to be dealt with here are: what were the main reasons for the non-promulagation and
instability of shiism in Andalus? What were the influence of the programs and policies of the
Andalus rulers, specially the Umayyads in this respect?
The writers of the present article try to provide some analytical answere to these two
questions with reference to historical sources.
Keywords: Shiism - Andlus, Umayyads - Andalus, Bani Hammud
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مقدمه
مسلمانان پس از تصرّف شبه جزیرة ایبری ،نام اندلس را بر آن اطالق کردند .ایهن سهرزمین
همانند سایر نواحی جهان آن روز در جریان فتوحات مسلمانان مورد توجه قرار گرفهت و
سرانجام از سال 30ق 600/م تا  36ق 600 /م به تصرّف آنان در آمد .ههم زمهان بها ورود
مسلمانان به اندلس ،اوضاع عمومی آن سرزمین بسیار نابسهامان و آشهفته بهود؛ زیهرا انهواع
مالیاتها ،نبود آزادی و مساوات ،فقر و تبعیض ،بردگهی و جههل بهر دوش مهردم سهنگینی
میکرد .مسیحیت آیین رسمی کشور بود و اقلیتهای دینی حق اظهار عقیهده و انجهام دادن
مراسم مذهبی خود را نداشتند .آنها گاهی مجبور بودند از عقاید خویش دست کشیده بهه
آیین رسمی کشور درآیند و گرنه به بردگی مسیحیان در میآمدند0 .
با این حال ،آن گاه که این سرزمین به تصرف مسلمانان درآمد و حکومت اسهالمی در
آنجا استقرار یافت ،وضع این کشور دگرگون شد و نظام طبقهاتی از بهین رفهت و یهودیهان،
مسیحیان و مسلمانان در کنار هم زندگی تازهای را آغاز کردند .تشیّع با ورود فاتحان مسلمان
وارد اندلس گردید و در بسیاری از مناطق آن سرزمین ،گسترش یافت .پراکنهدگی جمعیتهی
علویان و اندیشههای شیعی نشاندهندة این واقعیت است که ردِ پای علویهان در انهدلس نیهز
همچون سایر سرزمینهای تحت نفوذ اسالم به ماجرای فتوح و بهه تبهع آن آغهاز تبلیغهات
اسالمی و فرایند اسالمی شدن آن سرزمین باز میگردد .با ایهن همهه و بهه رغهم اهمیهت و
حساسیت موضوع ،میتوان ادعا کرد که تاکنون پژوهشی مستقل و کامل در این زمینه انجام
نگرفته و تحقیقات موجود در این باره از شمار انگشتان دست فراتر نمیرود.
یکی از این پژوهشها توسط محمود علی مکی تحت عنوان التشیّع فی االندلس منذ الفتح
حتی نهایهًالدولهًاالمویهً نگاشته شده است .او در این کتاب به طور مختصر از تشیّع در اندلس
سخن به میان آورده و دیدگاههایی را مطرح کرده که از دقت الزم برخوردار نیست ،هر چند
به نظر میرسد که وی بر آن بوده تا موضع علمی و بیطرفانهای داشته باشد ،اما در مواردی
دچار لغزش شده است .مقالهای هم با همین عنوان برگرفتهه از کتهاب فهوق توسهط همهین
نویسنده در مجلة معهد المصری به چاپ رسیده است.
دیگر سه مقدمهای است که محققان گوناگون بر کتاب درر السمط فی خبر السبط تألیف
ابن ابارنگاشتهاند .مقدمة نخست توسط عبدالسالم هراس و سهعید احمهد اعهراب در سهال
RMA
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0360م و مقدمة دوم توسط عزالدینعمرموسی به سال 0316م نگاشته شده که هر دو ،وجود
تشیّع را در اندلس نفی کرده و حتی مدعیاند تشیّع هیچ راهی برای ورود به اندلس نیافته است.
امّا مقدمة سوم که دیدگاهی مخالف با دو مقدمة قبلی دارد ،توسط ابوالفتح دعوتی در 0110م
نگاشته شده و وجود تشیّع در اندلس را به رسمیت میشناسد .اطالعات ارائه شده از سوی این
پژوهشگران در مقدمة تحقیقات در مورد تشیّع در اندلس با توجه به رویکهرد اعتقهادی و
فکری آنها متفاوت است .همچنین عبدالسالم هراس پژوهشی تحت عنوان مأساه الحسین فی
شعر االندلسی انجام داده است .وی در این پژوهش اذعان میدارد که اندلسیها از مهاجرای
تشیع اطالع داشتند و تبلیغات فاطمی که در مغرب و اندلس بسیار قوی و فعال بود ،نتوانست
راهی برای نفوذ و ماندگاری خود در اندلس بیابد.
پژوهش دیگری که وجود تشیّع را در اندلس اثبات میکند ،اثر عبداللطیف سعدانی تحت
عنوان حرکات التشیّع فی المغرب و مظاهره است .نویسندة این اثر با اشاره به دولت حمودیان
بر آن است تا وجود تشیّع در اندلس را به اثبات برساند.
افزون بر آثار یاد شده باید از پایاننامههایی که دربارة موضوع نگاشته شده یاد کرد از
آن جمله :پایاننامة کارشناسی ارشد آقای عبداالمیرعناد غزالی تحت عنوان ادبیات تشهیّع در
0
اندلس 0است .غزالی همچنین پژوهشی تحت عنوان الحسین علیه السالم فی الشعر االندلسی
منتشر کرده است .او در این پژوهش ،موضوع جدیدی را مطرح نکرده و تنها به تحقیق پیشین
خود استناد جسته است .دیگر رسالة دکتری آقای عیسی سلمان درویش تحت عنوان التشیّع فی
الشعر االندلسی 3است که تشیع را از منظر شعر شاعران مورد توجه قرار داده است .هم چنان
که دکتر سید احمدرضاخضری در مقالهای با عنوان «حمودیان و تشیّع در انهدلس» 4بهر آن
است تا علل ناکامی تشیّع را در اندلس ،تحلیهل و واکهاوی نمهوده و آن گهاه نقهش خانهدان
بنیحمود را در انتشار و گسترش تشیّع در آن دیار تبیین نماید.
پیشینه حضور علویان و افکار شیعی در اندلس
منابع و اسناد تاریخی و جغرافیایی ،حاکی از حضور سیاسی و اجتماعی نسبی علویان و به تبع
آن اندیشههای شیعی در سدههای نخستین ،در اندلس است .تشیّع ،همزمان با گسترش فتوحات
عبداالمیر عبدال هره عناد غ الي( 227م) ،ادب التشیع في االندلس : ، ،دانشگاه آزاد.
 6عبداالمیر عبدال هره عناد غ الي(6332م) ،الحسین( ) في الشعر االندلسي ،مجلهًْ دراسات نجفیهًْ ،س ،6ش .0
 0عیسي سلمان درویش(6337م) ،التشیع في الشعر االندلسي ،دانشگاه بابل ،دانشكدة تربیت معل .
 2سیداحمدرضاخضری(«،) 088حمودیان و تشیّع در اندلس« ،فصلنامة مطالعات تاریخ اسالم ،س  ،ش.0
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و افزایش شمار فاتحان ،به صورت تدریجی در میان برخی از قبایل عهرب و بربهر در حهال
گسترش بود و آثار خود را بر جای مینهاد 0.از این رو میتوان گفت که تشیّع نیز چون دیگر
مذاهب اسالمی در آغاز ورود مسلمانان به اندلس ،زمینههای الزم را برای گسهترش مبهانی
اعتقادی خود فراهم می دید که ذیالً به برخی از آنها اشاره میشود:
 .0در میان فاتحان اندلس ،گروهی از تابعین و عربهای عراقی و یمنی وجود داشت که از
دیر باز جزء دوستداران اهل بیت به شمار میرفتند .از آن جمله حنشبنعبداهللصنعانی است.
او یکی از شاگردان امام علی (ع) بود و در کنار وی با مخالفین آن حضرت به نبرد پرداخت.
S
پسOOاز فتح منطقه سرقسطه،
همچنانکه در جریان فتح اندلس از خود رشادتها نشان داد GوA
RM
N
مسجد آنجا را بنیان گذاشت و موسیبننصیر را در فتح مناطق شمال اندلس همراهی کرد و از
0
آن پس تا پایان عمر ،امارت سرقسطه را بر عهده داشت.
دیگری عبداهللبنسعیدبنعماربنیاسهر اسهت .وی کهه کهارگزار البیهره بهود ،بها آمهدن
عبدالرحمانالداخل به اندلس ،در برابر او ایستاد و سر انجام در نبرد با وی به قتل رسید 3.دیگر
از این فاتحان حسینبنیحییبنسعدبنعباده خزرجی بود که او نیز از دوستداران و پیروان اهل
بیت بود و مدتی امارت سرقسطه را بر عهده داشت 4.این افراد و کسان دیگری چون آنهها
میتوانستند زمینة الزم را برای گسترش اولیة تشیّع در اندلس یا دست کم در بخشهای تحت
0
نفوذشان فراهم نمایند.
 .0بخش عمدة فاتحان اندلس را قبایل بربر تشکیل میدادند .اینان که بیشترین نقش را در
فتح آن سرزمین داشتند ،پس از فتح اندلس ،به دلیل تعصبات عربی فرمانهدهان سهپاه ،مهورد
بیمهری قرارگرفتند و در یک اقدام تبعیضآمیز ،از سهم برابر در تقسیم غنائم و اموال محروم
ماندند .به گونهای که عربها ،زمینهای حاصلخیز و دشتههای زرخیهز را بهرای خهود
برداشتند و مناطق کوهستانی و تپههای ناهموار را به بربران واگذاشتند .این اقدامات ناعادالنه،
طاهرکاظ شمهود (  20ق) ،الشیعه في االندلس :الخالفهًْ الحمودیه العلویه ،بغداد :دارالكتب العربي ،ص.07
 6همان ،ص07؛ کاظ عبد نتیّش خفاجي( 023ش) ،التشیع في االندلس من الفتح االسالميحتي سقوط غرناطه-26
827ق ،بغداد :موسسهًْ رافد ،صص . 00- 0
 0عبدالرحمن بن عبداهلل ابوالقاس ابنعبدالحك ( 222م) ،فتقوح مصقر و اخبارهقا ،بیقروت :دارالفكقر ،صقص027-021؛
احمدبنمحمدبناحمدمقّری ( 228م) ،نفح الطیب ،ج  ،بیروت :دارصادر ،صص007-002؛ شمهود ،همان ،ص.07
 2شمهود ،همانجا؛ محمد بنجریرطبری ( 222م) ،تاریخ الرسل و الملقو  ،تحقیقق ابقيالفضقلابقراهی  ،ج، ،2قاهره:
دارالمعارف ،ص127؛ عليبناحمدبنح م(6336م) ،جمهرهًْ انساب العرب ،بیروت :دارالكتاب العلمیه ،ص.027
 1شمهود ،همان ،ص.07
www.noormags.ir
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خشم و کینة بربران را بر انگیخت و آنان را به شعارهای شهیعی کهه مبتنهی بهر عهدالت و
مساوات همگانی بود متمایل ساخت و چندی بعد زمینة شورش آنها را در برابر عربهها
فراهم ساخت .قیام شقنابنعبدالواحد مکناسی ملقب به فاطمی به عنوان نخستین خیزش شیعی
0
بربرها گواه این سخن است.
 .3تأسیس حکومت ادریسی در مغرب ،بازتاب گسهتردهای در میهان بربهران داشهت و
بسیاری از آنان را با اندیشههای شیعی آشنا ساخت .این امر خاصّه به سبب تعامالت گستردة
بربران مغرب و اندلس میتوانست اسباب آشنائی و عالقمنهدی اندلسهیهها را بهه افکهار و
0
آموزههای شیعی فراهم سازد.
 .4افزون بر آنچه گذشت ،میتوان گفهت کهه فرهنهگ و آمهوزهههای شهیعی توسهط
اندلسیهایی که برای کسب علم و دانش به مشرق رفته بودند ،بدان دیار انتقال یافت .اینان پس
از بازگشت به اندلس ،شماری از آثار و کتهب شهیعی را بهه انهدلس آوردنهد .از آن جملهه
ابوالحکمعمربنعبدالرحمانقرطبی است که پس از مهاجرت به عهراق و ایهران و آمهوختن
دانشهای دینی،آثار بدیع الزمان همدانی ،ابوبکر خوارزمی ،شریف رضی و دیگران را با خود
3
به اندلس آورد.
بر این اساس میتوان انتظار داشت که عوامل یاد شده ،زمینه را برای گسترش تشهیّع در
اندلس فراهم ساخته و امکان ترویج این مذهب را همچون دیگر مذاهب و فرق اسالمی پدید
آورده باشند .امّا بر خالف انتظار ،شرایط سیاسی در آن سرزمین به گونهای پیش رفت کهه
تمامی فرصتها را از شیعیان سلب و موقعیت آنان را در برابر دیگر مذاهب ،تضعیف نمود.
هر چند فهم درست این موضوع ،نیازمند تحلیل دقیق تحوالت سیاسی اندلس از زمان فتح تها
روی کار آمدن امویان در آن دیار است ،امّا برای پرهیز از درازگوئی ذیالً به بررسی مهمترین
علل ناپایداری تشیّع در اندلس پرداخته میشود:
محمدبنمحمدبنعذاریمراکشي( 280م) ،البیان المغرب ،تحقیق لیفي بروفنسال ،ج ،6بیروت :دار الثقافهًْ ،صص-83
8؛ مجهول المؤلف( 222م) ،اخبار مجموعه ،تصحیح ابراهی ابیاری، ،اهره :دار الفرجانا ،ص.617
 6شمهود ،همان ،ص.08
 0ابوالقاس احمد بن عبدالرحمنابنصاعد( 220م) ،الطبقات االم  ،تحقیق حسینمقونس، ،قاهره :دارالمعقارف ،ص22؛
موفقالدینابوالعباساحمد بن ابوالقاس ابنابياصیبعه( 228م) ،طبقات االطباء ،ربت وضبط و تصحیح توسقط محمقد
باسل عیون السود ،ج ،6بیروت :دارالكتب العلمیه ،ص23؛ محمود علي مكّي(6332م) ،التشیّع في األندلس منذ الفتح
حتا نهایه الدولهًْ األمویهًْ ،بیروت :مكتبهًْ الثقافهًْ الدینیهًْ ،صص.07-02
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 .0فعالیت های پیشگیرانة امویان اندلس در برابر گسترش آموزههای شیعی
حکمرانان بنیامیه ،اقتدار روزافزون شیعیان را در اطراف قلمروی خود هوشیارانه زیر نظر
داشتند و برای پیشگیری از نفوذ آنان به اندلس از هیچ اقدامی فروگذار نمیکردند .پوشاندن
نام علیبنابی طالب(ع) ،جلوگیری از انتشار هرگونه مطلبی درباره عاشورا 0،تشویق شهعرا و
نویسندگان و اندیشمندان برای نگارش آثاری بر ضد شهیعه و اعتقهادات آنهان و اسهتقبال از
مخالفان تشیّع 0بخشی از فعالیتهای پیشگیرانه امویان در برابر گسترش آموزههای شیعی بود.
خاصّه پس از ظهور دولت ادریسی در مغرب و گسترش فعالیتهای شیعیان و امکهان نفهوذ
افکار و اندیشههای شیعی به اندلس ،امویان با حساسیت ،تمام فعالیتهای آنان را زیر نظهر
گرفته و سختگیری نسبت به معدود شیعیان داخل را افزایش دادند و در همین جهت ،شعرا
و گویندگان شیعی را قلع و قمع و حکومت ادارسه را تهدید کرده و شهر فاس پایتخت آنان را
محاصره نمودند .شایان ذکر است که امویان برای دستیابی به اهداف یاد شده ،سیاستهای
خود در برابر شیعیان را متناسب با شرایط ،تنظیم میکردند .چنان که ناصر سیاست قلع و قمع
آنها و مستنصر سیاست مماشات و تزویر در برابر آنها را در پیش گرفت .هم از این رو بود
که مستنصر فرمان داد ابنشبانه کتاب التهاج السهنی فهی نسهب آل علهی ،را تهألیف نمایهد و
بدینوسیله نسب فاطمیان ایجاد تردید نماید 3 .وی همچنین از محمدبنیوسف قیروانی خواست
4
تا کتابی راجع به شمال آفریقا و به ویژه مسائل مربوط به شیعه بنویسد.
سیاست امویان نسبت به شیعه بر مبنای نادیده گرفتن اهل البیت و حذف اخبار آنهان از
متون تاریخی و محو آثارشان از جامعة اسالمی استوار بهود .بخشهی از ایهن مأموریهت بهه
ابنعبدربّه واگذار شد وی در همین جهت ،قلم و زبان خود را به کار گرفت وکتاب مشهور
العقد الفرید را تألیف کرد و در آن کتاب ،فرقهههای شهیعی را جهزء اههل ههوی و ههوس
برشمرد 0.ارجوزة تاریخی ابنعبدربه نمود بارز سیاست شهیعهسهتیزی وی اسهت .او در ایهن

6
0
2
1

نك :ابوالولید عبداهللابنفرضي( 288م) ،تاریخ العلماء و الرواهًْ للعل باالندلس ،تصحیح سید ع ه عطار حسیني، ،اهره:
مكتبهًْ خانجي ،ط ،6ترجمة ر. 071 ،
از جمله ابنخراز ملیلي و ابناالرزق حصني اموی نك :ابنفرضي ،همان ،ترجمة ر.633 ،
ابو عبداهلل محمدابن ابّار( 211م) ،التكمله لكتاب الصله ،تصحیح سید ع ه عطار حسیني ،الققاهره :مطبعقهًْ السقعادهًْ،
ترجمة ر. 378 ،
ابنعذاری ،همان ،ج  ،ص.0 8
احمد بن محمد ابن عبدربّه( 222م) ،العقد الفرید ،تحقیق برکات یوسف هیود ،ج ،6بیروت :داراالر ،بقنابقي االر،ق ،
صص. 2 – 230
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ارجوزه ،معاویه را چهارمین خلیفه شمرده و نام علی(ع) را از فهرست خلفای راشدین کنهار
نهاده است .امری که خشم بسیاری از دوستداران اهل بیت را برانگیخت .دشمنی امویهان و
امرای آنها نسبت به شیعه چنان بود که به گفتة مقدسی« :اندلسیها اگر به شیعهای دست
0
مییافتند چه بسا او را میکشتند».
هم چنانکه ابنحزم اندلسی(د406:ق) در کتاب الفصل فی الملل و النحل با بستن دروغها و
تهمتهای فراوان و انکار حقایق تاریخی دربارة شیعه ،دشمنی و عناد خویش را نسبت به اهل
بیت پیامبر(ص) و شیعیان ابراز کرده و شیعه را از دایرة مسلمانان خارج و حکم یهودی بهر
0
آنها جاری کرده است.

NOORMAGS

 .0سرکوب حرکت ها و قیامهای شیعی در اندلس
با تأسیس حکومت مستقل اموی در اندلس ،حرکتها و جنبشهائی از سوی مخالفان آنها
بر پا شد که برخی از آنها رنگ و بوی شیعی داشت .از این رو امویان که خود را از سوی
عباسیان در معرض خطر میدیدند ،برای پیشگیری از مشکالت بعدی و خطر سهقوط ،بهی
درنگ با قیامها و حرکتهائی که رنگ و بوی شیعی یا عباسی داشت ،به مبارزه برخاستند و
آنها را بیهیچ مالحظهای سرکوب نمودند .از آن جمله قیام عبداللّهبنسعدبنعماربنیاسر بود
که با عبدالرحمانالداخل به نبرد پرداخت 3اما جنبش او با شکست روبرو شد و عبدالرحمان
4
پیش از سال 043ق گردنش را زد و او را از سر راه خود برداشت.
همچنان که در سال 046ق عالءبنمغیثجذامی بر ضدّ عبدالرحمن داخل برخاست و به
رسم عباسیان ،پرچمهای سیاه را نشانة قیام خود قرار داد .هر چند عالء شعار عباسیان را سر
داده بود و ظاهراً به تحریک منصور عباسی سر به شورش برداشته بود ،امّا قیهام او آشهکارا
صبغة شیعی داشت .از این رو عبدالرحمن پیش از هر اقدامی عهالء و یهارانش را از دم تیه
0
گذراند و قیام وی را در هم شکست.
6
0
2
1

محمدبناحمد مقدسي( ،) 081احسن التقاسی في معرفهًْ اال،الی  ،ج  ،تهران :کومش ،ص.066
ابومحمدعلي بناحمد بنسعید ابنح م[بيتا] ،الفصل في الملل و االهواء و النحل ،تحقیقق احمقد سقید احمقد علقي،
تحقیق احمد سید احمد علي ،ج ، ،اهره :مكتبهًْ التوفیقیهًْ ،ص022؛ سید محسقن امقین( 280م) ،اعیقان الشقیعه،
تحقیق حسن امین ،ج  ،بیروت :دارالتعارف ،نی ترجمة کمال موسوی( : ، ،) 021ص. 7
مقّری ،همان ،ج ،6ص003؛ عليبنموسيبنمحمدبنعبدالملك ابنسعید( 222م) ،المغرب في حلي المغرب ،تحقیق
شو،ي ضیف ،ج ،6بیروت :دار المعارف ،ص . 2
مقری ،همان ،ج ،6ص003؛ ابنسعید ،همان ،ج ،6ص  2؛ ابنابار[بيتقا] ،درر السقمط فقي خبقر السّقبط ،تحقیقق
دکترعبد السالم هراس و سعید احمد اعراب، ،اهره – اسكندریه :دارالسالم ،ص. 23
مراکشي ،همان ،ج ،6صص.10-16
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بزرگترین حرکت شیعی در اندلس که یک انقالب بربری به شمار میآید ،جنبشی است
که به رهبری شقنابنعبدالواحدمکناسی پدیدار شد .وی کهه از اههالی وادی الحجهارهً بهود،
خودش را فاطمی و از خاندان پیامبر و از شرفاء معرفی نمود 0.قیام عبداللّه تا سال 061ق ادامه
یافت و چندی بعد به دست گروهی از پیروان خود و شاید به تحریک عبدالرحمن به قتهل
0
رسید و قیام او نیز کاری از پیش نبرد.
 .3مبارزة فراگیر با حکومت های شیعی در خارج از اندلس
پس از ظهور دولتهای شیعی در مغرب دور و میانة ،سیاست تشیّعستیزی امویان با مراقبت
بسیار و با توجه به میزان تحرکات دولتهای یاد شده اجرا میشد .به گونهای که این راهبرد
در قالب برنامهها و سیاست خارجی آنها جای گرفت .بهه عنهوان مثهال ،پهس از تأسهیس
حکومت ادریسیان در مغرب( )360-060امویان تحرکات و اقدامات آنان را زیر نظرگرفته
و حکمرانان ادریسی را تحت فشار قرار دادند و سرانجام بر اثر ضرباتی که حکم دوم خلیفه
اموی بر آنها وارد کرد ،زمینة سقوطشان فراهم گردید .مقابله با دولت شیعی فاطمیان(-036
066ق) نیز بخش دیگری از سیاست شیعهستیزی امویان در خارج از اندلس بود؛ زیرا تأسیس
خالفت فاطمی در شمال آفریقا خطری جدی برای امویان اسپانیا به شمارمیرفت .از این رو
آنان انواع دسیسهها و دشمنیها را بر ضد فاطمیان به کار بستند و برخی از قبایل بربر شمال
3
آفریقا را بر ضد فاطمیان برانگیختند و دولت فاطمی را تا آستانة سقوط پیش راندند.
بیشک علل و عوامل ظهور درگیری میان امویان و فاطمیان نشأت گرفته ازمنافع سیاسی،
راهبردی و اقتصادی آنان بود و طرفین درگیر از اختالفات مذهبی و قومی صرفاً بهه عنهوان
ابزاری برای تحقق بخشیدن به اهداف سیاسی خود سود میجستند .این درگیری طوالنی که با
هدف حفظ منافع حیاتی و راهبردی و تسلط بر راهها و شهرها و پایگاههای تجاری مغرب
دور جریان داشت 4پای ادریسیان را نیز به صحنه درگیریها باز نمود؛ زیرا آنان نیز از تسلط
0
فاطمیان یا امویان اندلس بر گذرگاه غربی تجارت سودان بیمناک بودند.
6
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ابنح م ،جمهرهًْ انساب العرب ،ص.78
مقّری ،همان ،ج ،6ص.003
سید احمدرضا خضری( ،) 088همان ،س  ،ش ،0ص.21
عبدالكری بیصعین( 287م) ،الصرا الفاطمياالندلسي في المغرب األ،صقا ،پایقان نامقة کارشناسقي ارشقد ،ربقاط،
صص .086-08
حبیب جنحاني( 283م) ،دراسات المغربیهًْ في تاریخ اال،تصادیه و االجتماعیه للمغرب االسالمي ،بیروت :دارالتعارف ،ص.70
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در واقع ،دخالت امویان اندلس در امور مغرب دور نه تنها از ترس حملة قریب الوقهوع
فاطمیان به اندلس بلکه در واقع برای جلوگیری از تسلط آنان بر منابع تجاری در سودان بود.
هم از این رو بود که ادریسیان به طور همزمان هم در معرض خطر بنیامیه و هم حمالت
فاطمیان قرار داشتند ،زیرا حضور آنان در منطقهای پراکنده میان فهاس و بصهره و سهرزمین
غماره و حجر النسر و سواحل اقیانوس اطلس در حوزة درگیری میان فاطمیان و امویان قرار
داشت .ادریسیان با توجه به متالشی شدن دولت خود در دوران خالفت محمدبنادریس در
میان فاطمیان و بنیامیه حیران و سرگردان باقی ماندند .آنان با توجه به شرایط حساسشهان
سیاستORبرNOآن بودند تا حیات
گاهی از فاطمیان و گاهی از امویان حمایت میکردند و با این MAGS
0
سیاسی خود را تدام بخشیده و از تمامیت ارضی دولتشان محافظت نمایند .جریانهای درگیر
برای دستیابی بر پیروزی به شیوههای گوناگونی متوسل شدند که مهمتهرین آنهها دسهت
یازیدن به حمالت نظامی بود حمالتی که به نوبة خود به میهزان اقتهدار و امکانهات آنهان
وابستگی تمام داشت.
آنان همچنین با توسل به زور و تسلط و یا بخشهش و دههش در صهدد جلهب رضهایت
قدرتهای داخلی بر میآمدند .این شیوه در برخورد با جوامعی که دچار خهالء سیاسهی و
گرفتار تعصبهای قومی و مذهبی بودند ،کارگر افتاد .این سه جریان قدرت طلب برای تحقق
بخشیدن به اهداف خود در میدان مبارزه ،از شیوهههای جاسوسهی بهه عنهوان یهک ابهزار
تأثیرگذار و در سطح گسترده استفاده کردند 3.چنان که به گفته ابنسعید« :الناصر در دور و
نزدیک و در میان کوچک و بزرگ جاسوسانی داشت»« 4.حکم المستنصر نیز به فرماندهان
0
خود سفارش کرده بود که در میان خاص و عام مأمور مخفی و خبرچین داشته باشند».
بدیهی است که در این زمینة ،برتهری از آن فاطمیهان بهود زیهرا آنهان در ارتبهاط بها انجهام
فعالیتهای محرمانه ،تجربه و تخصص خاصی داشتند .فاطمیان ،جاسوسان خود را در پوشش افراد
روحانی و تاجر به مغرب دور و اندلس گسیل میداشتند .در میهان جاسوسهان مشههور فاطمیهان

0

محمود اسماعیل( ،) 283سوسیولوجیا الفكر االسالمي ،ج ،6مغرب :الدارالبیضاء ،ص . 60
 6احمد بدر( 272م) ،تاریخ االندلس في القرن الرابع الهجری ،دمشق :مكتبه اطلس ،ص. 86
3 Provencal)(1950), op.cit, vol 3, parís: p.79.
 2ابنسعید مغربي ،المغرب في حلي المغرب ،ج  ،ص. 81
 1ابومروان حیانبنخلفابنحیّان( 270م ،).المقتبس من انباء اهقل االنقدلس ،تحقیقق محمقود علقي مكقي ،بیقروت:
دارالكتاب العربیه ،ص.72
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میتوان از کسانی چون ابوالیسر الریاضی دانشمند و ابنحوقل تهاجر و جههانگرد یهاد کهرد کهه
اطالعات بسیاری در مورد اوضاع و شرایط مغرب دور و اندلس گردآوری نمودند 0.در همین حال
ادریسیان نیز برای پی بردن به اخبار مغرب و اندلس جاسوسانی مأمور آن مناطق نمودند.
جریانهای درگیر هم چنین به شیوههای تبلیغات ایدئولوژیک متوسل شدند که هدف از
آن جذب یاران و پیروان جدید بود .فاطمیان برای گسترش دعوت مردم به مذهب اسماعیلیه
در سرزمین مغرب و اندلس و امویان اندلس نیز برای کسب مشروعیت ،تمام توان خود را به
کار بستند .آنها برای درهم کوبیدن فاطمیان اسماعیلی و ادریسیان زیدی ،مذهب مهالکی را
برگزیده و از گسترش آن در اندلس حمایت میکردند .در همین رابطه ،خلیفه مستنصر بهه
فقها فرمان داد تا دیوان سحنون 0را حفظ کنند .مستنصر همچنین آنها را به سرزمین مغرب
فرستاد تا همتایان خود را از نظر مذهبی جذب نمایند 3.ادریسیان علیرغم ضعف و پراکندگی
سیاسی ،بر نمایان کردن تشیّع زیدی خود و دعوت به آن مذهب تأکید میورزیدند .آنان برای
نیل بدین هدف از مبلغان خود خواستند تا به مردم ،مژدة ظهور یک پیشوای عادل را بدهند
که دعوتش شرق و غرب جهان را فراخواهد گرفت 4.بدین ترتیب ایهدئولوژی مهذهبی بهه
خدمت طرحهای سیاسی در آمد و در واقع ایدئولوژی به عنوان یک عامل ثانوی در جههت
خدمت به عامل اصلی در روابط ادریسیان با فاطمیان و امویان به کار گرفته شد.
.4پشتیبانی امویان از مذهب مالکی و گسترش آن در اندلس
ترویج و گسترش مذهب مالکی و تدریس فقه مالکی در سراسر مغرب اسالمی ،طرحی بود
که توسط امراء و ملوک مغرب انجام گرفت ،آنان با این اقدام بر آن بودند تا از یک سهو
جنبشهای شیعی را متوقف سازند و از سهوی دیگهر از نفهوذ فقهه حنفهی در آن سهرزمین
جلوگیری نمایند ،زیرا مذهب حنفی مورد تأییهد و پشهتیبانی عباسهیان بهود و گسهترش آن
میتوانست زمینهساز اقتدار آنان باشد و در حقیقت ،خوشآمد گفتن به فقه مهالکی ،یهک
است ،خاصه پس از زوال حکومت ادارسه و جانشینان آنها ،خلفای عباسی
مغربی؛
انتخابMAGS
NOOR
برای جلوگیری از گسترش فقه و عقائد شیعی و جلوگیری از مذهب حنفی به حمایت از آن
.

بدر ،همان ،ص
 6همان ،ص . 37
 0همان ،ص . 6
 2ابنابّار( ،) 287درر السمط في خبر السبط ،تحقیق ع الدین عمر موسي ،بیروت ،لبنان  :دار الغرب اإلسالمي ،ص. 06
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برخاستند و از طرف مردم نیز مورد قبول قرار گرفت 0.این سیاست توسط امرای اموی ،در
اندلس نیز مورد قبول قرار گرفت و آنان اهتمام شدید در گسترش و تثبیت مذهب سنی بهر
اساس مذهب امام مالک داشتند و این سیاست را در مغرب نیز اعمال میکردنهد ،و تهالش
مینمودند تا هر اثر شیعی را نابود کنند .به خصوص در روزگار ناصر و مستنصر ،خصومت با
0
آثار شیعه افزایش یافت چنانچه بنوعافیه مساجد و مراکز شیعیان را نابود کردند.
 .0تالش مورخان دربار اموی برای پوشاندن واقعیات تاریخ تشیّع
واقعیّات تاریخ تشیّع در اندلس از سوی مورخان آن دیار مورد بیمهری و اجحاف قرار گرفته
است زیرا بسیاری از آنان تالش کردند تا از طریق نوشتههای خود این گونه به مردم بفهمانند
3
که اندلس سرزمین امویان است و شیعیان جایگاهی در آنجا نداشتهاند.
4
نخستین اثر موجود در تاریخ اندلس ،کتاب التاریخ است که توسط ابهنحبیهب اندلسهی
تألیف شده است .او کتهاب خهود را بها تهاریخ پیهامبران و فرسهتادگان الههی و زندگینامهة
پیامبرگرامی اسالم (ص) آغاز میکند و آن گاه که به دوران خالفت امام علی(ع) میرسهد،
واقعیات را مخدوش ساخته و چنین وانمود میسازد که مردم با اکراه با امام علی (ع) بیعت
کردهاند .او در همین رابطه میگوید« :وقتی با علیبنابیطالب (ع) بیعت شد ،مالک اشتر نزد
وی آمده و او را با خود برد .طلحه و زبیر و سایر مردم بر گرد وی جمع شدند .مالک اشتر
به پا خاست و گفت :ای طلحه و ای زبیر بپا خیزید و بیعت کنید .آن دو برخاستند و بیعت
کردند در حالی که آنان و سایر مردم پیش از بیعت گمان میکردند که خلیفه از راه شورا
برگزیده خواهد شد .از این رو از نزد علی(ع) خارج شدند در حالی که میگفتند :ما با دست
خود با وی بیعت کردیم امّا با دل خود با او بیعت نکردیم؛ زیرا شمشیرهای آخته بر باالی سر
ما قرار داشت» 0.ابنحبیب موضعگیری منفی خود نسبت بدان امام را با تردید دربارة خالفت
6
0
2

1

همان ،ص. 62
همان ،تحقیق دکتر عبد السالم هراس وسعید احمد اعراب ،ص. 26
عبداالمیر غ الي ،من تاریخ التشیّع في االندلس ،پایاننامة کارشناسي ارشد : ، ،دانشگاه آزاد ،ق  ،ص 0؛ خفقاجي،
همان ،ص.21
ابومروانعبدالملكبنحبیببنسلیمانسلميالبیری(ت608ق) وی در زمینة فقه به تحصیل پرداخت و سپس به سفر
رفت و با یاران مالك دیدار کرد و به یكي از مشهورترین فقهای مذهب مالكي در اندلس تبدیل شد .او کتابي به نام
الواضحه و کتاب تفسیر الموطأ و چندین کتاب دیگر را به نگارش درآورد .وی در زمینة تاریخ ،کتابي به نام التقاریخ
تألیفکرد که نخستین کتاب تاریخ اندلس توسط یك اندلسي به شمار ميرود.
ابنحبیب اندلسي( 222م) ،تاریخ ،تحشیه سال مصطفي البدری ،بیروت :دارالكتب العلمیه ،ص. 36
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آن حضرت ،آشکارتر میسازد آنگاه که حاکمیت خلفای سهگانه را با عنوان خالفت نهام
میبرد در حالیکه از حاکمیت امام علی (ع) به عنوان امارت نام میبرد 0.در واقع ابنحبیب با
این داوریها بر آن است تا چنین وانمود سازد که که امام علی (ع) در جنگهای خود بر حق
نبوده است .او به عنوان کسی که بر مذهب مالکی بود ،معتقد است کهه اقهدام امهام(ع) در
برپایی جنگ جمل اشتباه بوده است .وی در همین رابطه عنوان میدارد« :از مالک در بهاره
حرکت امام(ع) به سوی جنگ جمل پرسیده شد .وی در پاسخ گفت :خروج او اشتباه بهوده
است» 0.وی در تأیید این ادعا به سخن امام استناد جسته که فرمود :آرزو داشتم بیست سهال
3
پیش مرده بودم.
این در حالی است که انصاف علمی و واقعیات تاریخی نشان میدهد که امام(ع) هیچ نقشی
در راه اندازی جنگ جمل نداشت و این مخالفان پیمانشکن او بودند که به ناحق ،آن نبرد را
بر امام تحمیل نمودند؛ اما ابنحبیب که به شدت هوادار امویها بود ،چشم بر واقعیات تاریخ
میبندد و این داوری ناروا را در جامعة اندلس رواج میدهد .همچنان که هر گاه سهخن از
فضائل غیر قابل انکار آن حضرت به میان میآورد سعی میکرد تا با ذکر فضیلتی مشابه برای
4
معاویه ،آن دو را در آن زمینه همانند فرانماید.
دیگر ابنعبدربه0اندلسی(ت301ق333/م) است .وی نخستین نویسنده مشهوری است که
از شیعه و برخی از فرقههای آن سخن به میان آورده و در کتاب العقد 6خهود از آنهها بهه
6
0
2
1

2

همان ،صص  2و  22و  36و. 32
همان ،ص . 30
همانجا.
همان ،صص. 20- 26
ابوعمراحمدبنمحمدبنعبدربّهبنحبیببنحذیربنسال اندلسي،رطبي دربان هشامبنعبدالرحمانبنمعاویه بوده است .در این
باره نك:ابنفرضي ،تاریخ العلماء ،ج  ،ص22؛ حمیدی( 222م) ،جذوهًْ المقتبس، ،اهره :القدار المصقریهًْ للتقألیف والترجمقهًْ،
ص82؛ احمدبنیحیيبناحمدبنعمیره ضبّي( ،) 227بغیهًْ الملتمس في تاریخ رجقال انقدلس ،تحقیقق روحیقه عبقدالحمن
سویفي ،بیروت :دارالكتاب العلمیه ،ط  ،ص 67؛ یا،وتبنعبداهللحموی[بيتا] ،معج االدباء ،ج ،2داراحیقاء التقراث العربیقه،
بیروت :مؤسسه التاریخ العربي ،صص 662-6؛ شمسالدیناحمدبنمحمدبنابيبكرابنخلّكان(6331م) ،وفیات األعیان وأنباء
أبناء ال مان ،تحقیق :احسان عباس ،ج  ،بیروت :دارصادر ،صص. 6- 3
منابع ،دیمي از این کتاب به عنوان العقد نام ميبرند و کلمه الفرید را به آن نمياف ایند .ه چنانکه حمیدی و ضبّي به ایقن
موضو اشاره داشته و ميگویند« :او کتاب مشهوری به نام العقد دارد .فتح بنخا،ان نی ميگوید« :او تقألیف معروفقي تحقت
عنوان العقد دارد« .شمار دیگری از مورخان اندلسي نی همچون ابنصاعد اندلسي و ابنابياصبیعه از آن به عنوان العققد نقام
برده اند .نویسندگاني نی ه چون یا،وت حموی و ابنخلّكان و حاجي خلیفه نی از این کتاب تنها به عنوان العقد نام بردهانقد.
شاید بتوان گفت ،دیمي ترین مورخي که از این کتاب به عنوان العقد الفرید یاد کرده اشبیهي است .او در مقدمة کتاب خود
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عنوان رافضی نام برده است .همین هواداری باعث شد تا با امویان اندلس رابطة تنگاتنگی بیابد
و در میان آنان از مقام واالیی برخوردار شود .شیفتگی او نسبت به خاندان اموی تا آنجا پیش
رفت که واقعیتها را در کتاب خود تحریف و یا کتمان میکرد .او از زبان امویها روایتی به
نقل از الشعبی بازگو کرده که بیان مینماید ... :من همه مکاتب را مورد بررسی قرار دادهام،
اما در میان آنها احمقتر از رافضیها نیافتم .آنها اگر میخواستند چهار پا باشند حتما االغ
میبودند و اگر میخواستند پرنده باشند حتماً کرکس میشدند 0.وی سپس اظهار داشت« :من
تو را از تمایالت گمراه کننده برحذر میدارم که بدترین آنها رافضی ها هستند .آنها یهود این
امّتند وکینه اسالم را به دل دارند .همچنان که یهود کینه مسیحیان را به دل دارد و( اینان) به
دلخواه خود و از ترس خدا مسلمان نشدهاند بلکه از سر کینهتوزی نسبت به مسلمانان ،اسالم
آورده اند» 0.وی شیعیان را با یهودیان همسان دانسته و اظهار میدارد :گرفتهاری رافضهیهها
همچون گرفتاری یهود است .یهود گفتند :حکومت تنها در میان خاندان داوود(ع) جریان دارد
و رافضیها گفتند :حاکمیت تنها در میان خاندان علیبنابیطالب(ع) جریان دارد .یهود برای
زنان ،عِدّه قائل نیستند و رافضیها نیز اینگونه هستند .یهود و رافضی هر دو ریختن خون هر
مسلمانی را حالل میدانند .یهودیان ،تورات را تحریف کردند و رافضیها قرآن را .یههود از
جبرئیل متنفر هستند و میگویند :او در میان فرشتگان دشمن ماست و رافضیها نیز میگویند:
مينویسد ... « :ابنعبد ربه بیش از همه در کتاب خود العقد الفرید را ذکر کرده است« .چاپهای معاصر ،همگي از این کتاب
تحت عنوان العقد الفرید یاد کردهاند بدون آنکه به تاریخ این نامگذاری اشاره کنند .برکات یوسف هیود در مقدمقة تحقیقق
خود معتقد است که چه بسا یكي از علما و یا ادباء و یا مترجمان بسیار شیفته کتاب العقد گردیده و از آن به عنوان الفرید نام
برده باشد و پس از وی سایر افراد از این کتاب تحت عنوان العقد الفرید نام برده وزان پس این صفت با آن همراه گردیقده و
به بخشي از آن تبدیل شده است .نقك :ابقنعبقدربقه( 22م) ،العققد الفریقد ،تحقیقق برکقات یوسقف هبقود ،ج  ،بیقروت:
داراالر ،بنابياالر : ،ص06؛ ابوالقاس صاعدبناحمدبنعبدالرحمن( 220م) ،طبقاتاالم  ،تحقیق حسین مؤنس، ،قاهره :دار
المعارف ،ص 33؛ حمیدی ،جذوهًْ المقتبس ،ص82؛ احمدبنیحیيبناحمدبنعمیرهضبّي( 227م) ،همان ،صص 68- 67؛
ابونصر الفتح بنمحمدبنعبیداهلل فتحبنخا،ان ،مطمح األنفس و مسرح التأنس في ملح أهل األندلس ،ص27؛ یا،وت حمقوی،
همققان ،ج ،2ص6 0؛ ابققنابققياصققیبعه ،همققان ،ص213؛ ابققنخلّكققان ،همققان ،ج  ،ص 3؛ عمادالققدین ابوالفققداء
اسققققماعیلابققققنکثیققققر( 222م) ،البدایققققهًْوالنهایققققهًْ ،ج  ،بیققققروت :داراحیققققاءالتققققراثالعربققققي ،ص 82؛
بهاءالدین ابوالفتحمحمدبناحمدبنمنصورابشیهي( 222م) ،المستطرففي کل فن مستظرف ،ج  ،بیقروت :دارصقادر ،ص 7؛
مصطفيبنعبداهللحاجي خلیفه( 226م) ،کشف الظّنون عن اساميالكتبوالفنون ،ج ،6بیروت :دارالكتب العلمیقه ،ص 22؛
جبّور جبرائیل( 272م) ،ابنعبدربّه و عقده ،بیروت :داراالفاق الجدیده ،صص.13-22
وی با عنوان رخ از آنان یاد مي کند و رخ نوعي پرنده است که شبیه به کرکس یا الشخور اسقت و بقه حما،قت،
خیانت و ناپاکي موصوف است .نك :لغتنامة دهخدا ذیل مادة رخ و رخمه؛ لسان العرب ،ج  ، 6ص .601
 6ابنعبدربّه ،همان،ج ،6صص.081- 082
www.noormags.ir
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جبرئیل با کنار گذاشتن علیبنابیطالب(ع) و نزول وحی بر محمهد(ص) دچهار اشهتباه شهد.
شگفت آن که ابنعبدربّه در ادامة سخنان دشمنانة خود با شیعیان ،یهودیان و مسیحیان را بر
آنها برتری میدهد و چنین اظهار میدارد« :یهود و مسیحیان بر رافضهیهها در دو ویژگهی
برتری دارند .از یهود پرسیده شد :بهترین امت شما چه کسانی هستند؟ آنها پاسخ دادند :یاران
موسی و از مسیحیان سؤال شد و آنان جواب دادند :یاران عیسی ،اما از رافضیها پرسیده شد:
بدترین امت شما چه کسانی هستند؟ آنان در پاسخ گفتند :یاران محمد(ص) .خداوند به ایشان
دستور داد تا برای یاران پیامبر(ص) استغفار نمایند اما رافضیهها بهه جهای اسهتغفار ،یهاران
پیامبر(ص) را دشنام دادند .شمشیر تا روز قیامت بر سر آنها کشیده شده و هیچگاه جای پایی
برای خود نخواهند یافت و پرچمی برای آنها به اهتزاز درنخواهد آمد و به وحدت کلمه
دست نخواهند یافت و دعوت آنها مردود اسهت و وحهدت کلمهه ندارنهد و همهواره در
0
اختالف و چند دستگی بسر میبرند».
همچنان که ابنحزم(0ت 406ق0163/م) در مورد شیعه میگوید :تمام فرقههای اسهالمی از
آنها بیزارند و آنها را تکفیر میکنند و به اتفاق آراء معتقدند که آنان مسلمان نیستند 3.وی نیز
همچون ابنعبدربّه ،شهیعیان را مهتهم کهرده کهه جبرئیهل را خهائن 4و امامهان خهود را پیهامبر
میشمارند 0.ابنحزم ،فضایل و مناقب بیشمار و غیرقابل انکار امهام علهی(ع) را بهه دیهدة تردیهد
مینگرد و دربارة فضایل نوادگان پیامبر(ص) چنین میگوید« :فرض کنیم شما برای علهی ،فضهائلی
همچون سابقه در اسالم و جهاد در رکاب رسول خدا(ص) و وسعت علم و زهد بیابید ،آیا بهرای
6
حسن و حسین نیز همین فضائل را یافتهاید که آنها را بر صحابة پیامبر(ص) مقدم میدارید؟».
دیگههر قاض هی ابههوبکر ،محمههدبههنعبههداهللبههنمحمههدبههنعبههداهلل معههافری معههروف بههه
ابنعربی(ت043ق0041/م) است که از گردونة تمایالت و گرایشهای اموی بیرون نیامده ،از
موضع مردم نسبت به حاکمیت بنیامیه ابراز شگفتی کرده و عنوان مینماید« :من از اینکه
6
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همان ،ج ،6ص. 081
ابومحمدعلي بناحمد بنسعیدبنح مبنغالببنصالحبنخلفبنمعدانبنسفیانبنی یدالفارسيموالیی یدبنابيسفیان.
نك :حمیدی ،همان ،صص672-677؛ ضبي ،همان ،صص022-022؛ یا،وت حموی ،همان ،ج ، 6صقص612-601؛
ابنخلّكان ،همان ،ج ،0صص.003 – 061
ابنح م ،الفصل ،ج ،ص.022
همان ،ج ،0ص. 2
همان ،ج ،0ص. 63
همان،ج  ،ص.26
www.noormags.ir
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حکومت بنیامیه برای مردم سنگین به نظر میآید ،تعجّب میکنم زیرا نخستین کسهی کهه
حکومت را به نام آنها رقم زد ،شخص پیامبر اسالم(ص) بود» 0.بخشی از مواضع سرسختانة
ابنعربی در مخالفت با شیعیان و حمایت از امویان در کتاب العواصم من القواصم وی بازتاب
یافته است .در واقع میتوان گفت او برای دفاع از بنیامیه و سیاستهای آنهها و مخهدوش
کردن چهرة تشیّع در مکتب فکری ابنعبدربه و ابنحزم پرورش یافته و به تبعیّت از آنهان،
شیعیان را رافضی میخواند و آنها را با یهودیان و مسیحیان هم طراز دانسته و ابراز میدارد:
«مسیحیان و یهودیان ،گفتار و رفتار یاران موسی و عیسی را نپسندیدند و رافضیها نیز گفتار و
رفتار یاران محمد(ص) را نپسندیدند و معتقدند که آنها بر کفر و باطل با یکدیگر به اتفاق
نظر رسیدهاند» 0.همچنان که در این جهت ،تمامی احادیهث و سهخنان پیهامبر(ص) دربهارة
شخصیت و منزلت امام علی(ع) را انکار مینمایند 3.احادیثی که دیگهر محهدثان و راویهان
4
بزرگ اهل سنت در صحت آنها تردید نورزیدهاند.
ابنالعربی در دفاع از حکومت اموی به این اندازه بسنده نکرده و جنایت امویان در کشتن
امام حسین(ع) را این گونه توجیه میکند« :پیروان یزید بر اساس آنچه که از جدّ حسین(ع)
شنیده بودند با وی جنگیدند .پیامبری که بر همة پیامبران برتری داشت و به امور تباه کننده
خبر داده و مسلمانان را از وارد شدن در فتنهها برحذر داشته بود از جمله آنجا که فرمهود:
«هرکس بخواهد در میان امت مسلمان ،تفرقه ایجاد کند با او بجنگید .آن شخص هر کس که
میخواهد باشد« .از این رو مردم بر اساس این روایت و روایاتی مانند آن بر ضدّ او(حسهین)
0
خروج کردند با اینکه وی بزرگوار ،فرزند بزرگوار و شریف ،فرزند شریف بوده است».
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ابوبكر محمد بن عبداهلل بن محمد معافری ابنعربي( ،)6337العواص من القواص  ،تحقیق محب الدین خطیب ،بیروت،
دارالكتب العلمیه ،ص. 17
همان ،العواص  ،ص. 61
نك :ابنعربي ،همان ،ص. 60
ابوعبداهللمحمد بناسماعیلبخاری( 288م) ،صحیح بخاری، ،اهره :دارالكتاب المصری ،دارالكتاب اللبناني ،ج ،1ص ،8
ج ،2ص032؛ مسققل ابققنحجققاج[بققيتققا] ،صققحیحمسققل ،ج ،2داراحیققاءالتققراثالعربیققه ،صققص 87 - 273؛
ابوعبداهللمحمد بنی ید ،وینيابنماجه( 271م) ،سننابنماجه ،ج  ،بیروت :داراحیقاءالتقراثالعربیقه ،صقص20-26؛
محمد بن عیسي بنسورهترمذی( 280م) ،صحیحترمذی ،تحقیق و تصحیح عبقدالرحمنمحمقدعثمقان ،ج ،1بیقروت:
دارالفكر ،ط ،6صص22 -123؛ ابراهی بن محمدجویني( 278م) ،فرائد السقمطین ،تحقیقق محمقدبقا،ر محمقودی،
بیروت :المحمودیه ،ط  ،ص 2؛ نورالدینعليبنابيبكرهیثمي( 288م ) ،مجمع ال وائد و منبع الفوائد ،ج ،2بیروت:
دارالكتبالعلمیه ،ص. 63
ابنعربي ،همان ،ص. 11
www.noormags.ir
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در همین حهال ،مواضهع مورخهان مشههور دیگهری چهون ابهنقوطیهه366(0ق366/م)،
ابنفرضهی(0ت 413ق0100/م) ،ابهنحیّهان( 3ت463ق0166/م) و نویسهندة ناشهناس اخبهار
مجموعه 4در برابر تشیّع و شیعیان ،بهتر از آن چه گفتیم نیست .آنان نیز یا مواضعی مشهابه
ابنعربی و ابنعبدربّه اتخاذ کردهاند و یا دربرابهر چنهین مواضهع و برخوردههایی ،سهکوت
معناداری در پیش گرفتند.
S

استفادة ابزاری از مهدویت در مغرب
مغرب اسالمی ،محل تالقی اندیشههای اسالم ،مسیحیت و یهود ،دربارة موضوع مهدویت و منجی
بود .این نقطة اشتراک ،به ویژه با دین مسیح ،اهمیت بهسزایی در حوادث سیاسهی و اعتقهادی آن
سرزمین داشت .فاطمیان و بعدها پیروان آنها با ادعای مهدویت وارد صحنه شدند و امویان اندلس
در برابر آنها با توسل به احادیثی دربارة مهدویت مسیح ،ادعای فاطمیان را انکار کردند0.
روایاتی ،چون «المهدی هو عیسیبنمریم» 6،صرف نظر از اعتبار سند ،حاکی از توجه به
اندیشة مهدویت عیسی و نقش آن در حوادث سیاسی مسلمانان است؛ خاصه آن که این اندیشة
در برهههایی از تاریخ مغرب ،مورد سوءاستفادة قدرتهای مختلف برای مقابلهه بها ادعهای
مهدویت گروههای رقیب قرار گرفته است .از آن جمله امویان با استفاده از شعار «المهدی هو
عیسیبنمریم» برای مقابله با ادعای مهدویت شیعه مشهور شدند.
در اواخر دورة موحدین نیز مأمون موحدی با حدیث (المهدیاالعیسیبنمریم) ،مهدویت
ابنتومرت را انکار نمود .مواضع خلیفه موحدین متأثر از تبلیغات و فشار نظامی مسیحیان بود
که باعث میشد دولتهای هممرز با مسیحیان در اندلس و مغرب ،مهدویت مسیح را قبول
کنند .در واقع حکومتهای اموی ،خارجی ،اغلبی و مرابطی از اندیشه مهدویت استفاده ابزای
نمودند در حالی که اعتقادی به آن نداشتند .خاصّه دو حکومت اغلبی و مرابطی که وابسته به
خالفت عباسی بوده و اساساً منکر مفهوم شیعی امامت و امام غایب بودند.
AG
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ابوبكر محمدبنعمربنعبدالع ی بنابراهی بنعیسي ،رطبي موالی عمربنعبدالع ی معروف به ابن،وطیه.
ابوالولیدعبداهللبنمحمدبنیوسفبننصر ازدی حافظ ابنفرضي ،تاریخ العلماء و الرواهًْ للعل باالندلس ،تصحیح سید ع ه
عطار حسیني ،ج  ،ص.62
ابومروان حیانبنخلفبنحسینبنحیانبنمحمدبنحیانبنوهببنحیان موالی امیر عبدالرحمانبنمعاویهبنهشام.
مجهول المؤلف ،همان ،ص. 62
عبدالحمنبنعليابنجوزی( 2 8م) ،تذکرهًْ الخواص : ، ،انتشارات رضي ،ص .061
ابنفرضي ،همان ،ج ،6ص. 2
www.noormags.ir
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امویان در جهت استفادة ابزاری از مهدویت تا بدان جا پیش رفتنهد کهه بها جعهل روایهاتی،
عمربنعبدالعزیز را مهدی موعود دانستند 0.جعل روایاتی ،مانند این که« :اگر مهدی در میان امت
وجود داشته باشد ،همان عمربنعبدالعزیز است» ،نشان میدهد که امویان علیرغهم انکهار اصهل
مهدویت و مقابله با آن ،در مواقع الزم از آن استفادة ابزاری کردهاند 0.امویان انهدلس نیهز همهین
سیاست را دنبال کردند .ابنفرضی،از وابستگان دربار اموی انهدلس ،بها ههدف قهدح فاطمیهان در
ادعای مهدویت ،روایت «المهدیاالعیسیبنمریم» را از قول ابنازرقحصهنیامهوی(د 310 :ق) در
قیروان ،قرائت کرد و چون این سخن برخالف باور فاطمیان بود ،او را زندانی کردنهد .از مبهانی
اصلی مواضع امویان در مهدویت ،مخالفت با ادعای مهدویت علویان و فاطمیان بود که بهه نهوعی
هم گامی با مواضع مسیحیان قلمداد میشد .از جملة دیگهر مهدعیان مههدویت در بهین امویهان،
3
احمدبن معاویهًبنهشام اموی بود که در 011ق در ثغر اعلی در اندلس ،خود را مهدی نامید.

NOORMAGS

مبارزه مرابطون با اندیشههای شیعی
حاکمیت بربرهای مرابطی بر مغرب و اندلس( 440ه 040ق) ،چالشهای گسهتردهای بهه دنبهال
داشت .آنان امکان ایجاد یک وضعیت جدید به نفع تشیّع را در مغرب و اندلس ،بهرای همیشهه
منتفی ساختند 4.زیرا جریان رشد همزمان فلسفه و کالم را متوقف نموده و حوزه اندیشهه را بهه
فقه مالکی ه که در آن دوران حاکم مطلق العنان مذهب واندیشه در غرب بود ه محدود کردند.
جریان مرابطون در حقیقت نوعی حرکت تعصبآمیز سیاسی ه عقیدتی بود که بهرای پاسهداری
از مذهب تسنن در برابر مذهب تشیّع شکل گرفت .آنان همه امکانات خود را در دفاع از مبانی
تسنّن به کار گرفتند و به عنوان مجری سیاستهای خالفت عباسی وارد صحنه شدند.
آنها جریان اندیشه فلسفی را که بعد از سقوط امویان در اندلس در سهایه دول ملهوک
الطوائفی ظهور کرده بود ،در مسیر اندیشههای کالمی خود قرار داده و بعد از مدتی ،سیاست
امویان را در سرکوب حامالن فلسفه دنبال نمودند 0.از این رو سلطه فقهها در دولهت آنهها
6
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ابنعذاری ،همان ،ج ،0صص12و.23
عبدالواحد مراکشي[بيتا] ،المعجب في تلخیص اخبار المغرب ،تحقیق محمد سعید عریقان، ،قاهره :مجلقس االعلقي
لشلون االسالمیه ،ص.03
مكي ،همان ،ص 3؛ احمقد امقین(  22م) ،ضقحي االسقالم ،ج، ،0قاهره :مكتبقهًْ النهضقهًْ المصقریهًْ ،نیق  226م،
صص.602-662
مقری ،همان ،ج  ،ص.666
مراکشي ،همان ،ص.61
www.noormags.ir
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نسبت به دورة اموی از گسترش و عمق بیشتری برخوردار شد ،بهه گونههای کهه «غنیمهی»
حکومت آنها را دولت فقها مینامد0.
از همین رو نمیتوان ورود مرابطان به اندلس را صرفاً براساس انگیهزة نظهامی و بهرای
متوقف ساختن هجوم دول مسیحی دانست ،بلکه انگیزههای اعتقادی نیز در این موضوع نقش
داشت .زیرا دولت عباسی به دنبال فروپاشی سلطه اموی نگران خأل به وجود آمده در اندلس
بود و به آینده قدرت در اندلس میاندیشید؛ از سوی دیگر این دانش آموختههگهان مکتهب
کالمی بغداد بودند که زمینة حاکمیت دولت مورد پسند عباسیان رادر اندلس مهیها نمهوده
بودند .از این رو دولت مرابطین اجرای سیاست مذهبی دولت عباسی را در متوقهف سهاختن
پیشرفت تشیّع و گسترش تسنن ،بر عهده گرفت 0و در همین جههت بهه سهرکوب شهیعیان
پرداخت .هم چنانکه یوسف پیش از حرکت به سمت اندلس شیعیان تارودانت (مرکز ایالت
سوس)را قتل عام کرد 3و اندک بازماندگان آنها را به زور شمشیر به آیین مهرابطین(اههل
سنت)درآورد 4و حمودیان حسنی را که بر سبته و طنجه تسلط داشتند از سر راه برداشت تا
پس از تسلط بر آن سرزمین از سوی آنان در امان باشد0.
در مجموع میتوان گفت :مرابطین تنها مهرههایی بودند کهRMAGS
سیاستNOO
خارجی خالفت عباسهی
را در اندلس به اجرا در آوردند .وجه بارز این سیاست نیز مقابله با پیشرفت و استقرار تشهیّع در
اندلس بود .بنابراین مرابطین نه تنها اندلس را از سقوط نجات ندادند بلکهه زمینهه سهقوط نههایی
اندلس و ورود آن به دورة دوم ملوکالطوایفی را فراهم ساختند .هم چنانکه حضهور تشهیّع در
اندلس را محدود کرده و امکان موقعیت جدید برای آن مذهب را در اندلس از بین بردند.
6
0
2

1

عبدالفتاح غنیمي( 222م) ،موسوعهًْ المغرب العربي ،ج، ،0اهره :مكتبهًْ المدبولي ،ص.8 0
مراکشي ،همان ،ص22؛ شیخ ابوالعباساحمدابنخالد ناصری ،االستقصاء الخبار دول مغرب اال،صي ،ج  ،ص. 66
ابنخلدون ،العبر ،ج  ،1صص . 26- 2
همچنین حاکمیت بیش از حد فقهای مالكي بر دولت مرابطي منجر به سرکوب جریان اندیشه کالمي و فلسقفي در
مغرب و اندلس شد و اندیشهها و کتب کالمي و فلسفي مطرود اعالم گردید .نتیجه حاکمیت مطلق فقها بقر دولقت
مرابطي ،متو،ف شدن جریان فلسفه در مغرب و آندلس بود .دولت مرابطي ه چنقین بقا روشهقای ارتجقاعي خقود
حرکت اندیشة فلسفي در اندلس را از پیشرفت باز داشت .عليبنیوسف در سال  137در نامهای که به علمای بلنسیه
نوشت ،همقه کتقب کقالم و فلسقفه واصقول را کتقب بقدعت خوانقد .نقك :شقیخابوالعبقاساحمقدسقالوی[بقيتقا]،
االستقصاءالخباردولمغرباال،صي ،ج  ،بیروت :وزارهًْالثقافهواالتصاالتالمغربیه ،ص 66؛ مراکشقي ،همقان ،ص  6؛
محمد ابراهی فیقققومي( 2 7م) ،تقققاریخ الفلسقققفهًْ االسقققالمیهًْ فقققي المغقققرب ،بیقققروت :دارالجیقققل ،ص 22؛
عباسنصراهللسعدون( 231م) ،دولهًْ المرابطون في المغربواالندلس ،عهد یوسف بنتاشفین امیر المرابطیبن ،بیروت:
دار النهضهًْ العربیهًْ ،صص02و. 12
ابنخلدون ،همان ،ج ،1ص  82؛ سالوی ،همان ،ج  ،ص. 36
www.noormags.ir
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ناپایداری خالفت حمودی و تشیّع سطحی آنان
وقتی حکومت اموی در قرطبه متالشی و تمام تالشها برای بازگرداندن قدرت به امویان با
شکست مواجه شد ،زمینه برای به ثمر نشستن تالشهای صورت گرفته جهت گسترش تشیّع
فراهم گردید .شیعیان از این فرصت بهره برده و حکومت حمودیان را بهه عنهوان نخسهتین
حکومت علوی تأسیس نمودند .نسب حکمرانان این حکومت به ادریسبنعبداهلل حسن علوی
میرسد .حمودیان در طی حدود نیم سدة حکومت 0دو ههدف اصهلی را دنبهال کردنهد.0 :
مخالفت با حاکمیت امویان در اندلس  .0دعوت مردم به حکومت علوی و مذهب شیعه .آنان
توانستند نخستین هدف خود را نسبتاً تحقق بخشند .همچنین در تحقق هدف دوم خود یعنی
برپایی حکومت علوی موفق بودند .آنها حکومتی با ساختارهای کامل تشکیل داده و القابی
همچون «الناصرلدیناهلل» و «المامون» و«المعتلی باهلل» و«المستنصر» و«المؤید» 0بهرای خهود
برگزیدند .از آنچه گفته شد ،انتظار میرفت که تشیّع در سراسر اندلس گسهترش یافتهه و
نیرومند شود ،زیرا حسنیها از فرزندان ادریس توانستند یک دولت قدرتمند مستقل سیاسی،
نظامی و فکری برای خود تشکیل دهند .همچنین جامعة اندلس پس از سقوط دولت اموی از
هم گسسته شده و زمینة گسترش تشیّع فراهم گشته بود و بدین جهت دولت فاطمی به آنها
پیشنهاد کمک و یاری و برپایی روابط سیاسی و نظامی داد.
با این همه بر خالف نام بزرگ و پر طمطراق حمودیان بنا بر شواهد و دالیلی که به آن
خواهیم پرداخت از همان آغاز پیدا بود که حکومت آنان برپایههای لرزان و سسهتی قهرار
دارد و از این رو امیدی به تداوم و ماندگاری آن نمیرفت و تشیّع نتوانست در دیار انهدلس،
زمینه و جایگاه مناسبی برای ماندگاری خود بیابد و اقدامات تبلیغی برخی از شیعیان نخستین
و قیامهای محلی و حتی کوششهای حکومتگرانی چون ادریسیان و فاطمیان و فعالیتها و
تالشهای آنان برای انتشار این مذهب در اندلس هر بار بر اثر تبلیغهات گسهتردة امویهان و
3
اقدامات سرکوبگرانة آنان کم اثر ماند.
علي اندلسيبنبسام(  228م) ،الذخیرهًْ في محاسن اهل الج یره ،ج  ،بیروت :دارالكتقبالعلمیقه ،ص12؛ مراکشقي،
همان ،ص23؛ ابنعذاری ،همان ،ج ،0ص. 2
 6همان ،ج ،0صص  2 ،62 ، 0؛ عبداللطیف سعداني(  ،) 27حرکقات التشقیّع فقي المغقرب و مظقاهره ،مشقهد،
انتشارات دانشگاه مشهد ،ص . 12
 0سید احمدرضا خضری(  ،) 02تشیّع در تاریخ : ، ،نشر معارف ،ص003؛ خضری« ،حمودیان و تشیّع در اندلس«،
ص.26
www.noormags.ir
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نگاهی به تاریخ اندلس از دورة فتح تا زمان حکومت حمودیان ،این جنگ و جدال دیرینه
0
را نشان خواهد داد.
ورود تشیّع به اندلس و ظهور چهرههای برجستة علمی ،کالمی و فلسفی از علویان در این
مقطع تاریخی ،نگرانیهای شدید امویان اندلس را در پی داشت از این رو امویان راه را بر هر
گونه اندیشه و تفکری که با بنمایههای شیعی همراه بود بستند و صاحبان چنین تفکراتی را
وادار به ترک اندلس کردند 0.مقابله با نفوذ و رواج هرگونه اندیشة فلسفی و کالمی در طی
بیش از سه سده سیطرة امویان بر اندلس ،این منطقه را در قرنطینة کامل به لحاظ دانش فلسفه
و کالم قرار داده بود؛ در واقع ،مخالفت با عقلگرایی ،طبیعت ثانوی اندیشه در غرب جهان
اسالم ،به شمار میآمد؛ به طوری که در چنین فضایی ،محمدبنعبداهللبنمسرهقرطبی( 061ه
303ق) ،که از بنیانگذاران و پیشگامان فلسفه در اندلس به شمار میرفت و مبدع یک روش
نگارش با معانی نهان کلمات بود و جز مطلعان،کسی توانایی درک مفاهیم آنها را نداشت،
از سوی امویان متهم گردید که مأمور است تا در اسپانیا ،به وسیلة گروههای اخوان ،یهک
حزب فاطمی بسازد و به همین سبب در اندلس تحت فشار قرار گرفت و در اثر ستم و اختناق
دستگاه اموی ،از قرطبه به شمال افریقا فرار کرد3.
از دیگر چهرههای معروف شیعی اندلس که از ایهن تعقیهب وگریزهها در امهان نمانهد
ابوالقاسم محمدبنهانیازدی مهلبی اندلسی(306ه360ق) است 4.این شاعر بلند آوازة شیعی که
در اشبیلیه متولد شد و دیوانی کبیر داشت ،به دلیل اشعار مهذهبی خهود بهه فسهاد اخالقهی،
شرابخواری ،کفر و زندقه و نیز گرایش به فیلسوفان یونانی ،مهتهم گردیهد؛ از ایهن رو ،از
اندلس گریخت و به المعزّ ،خلیفة فاطمی(خالفت 340:ه 360ق) پناه برد .وی در خدمت معزّ
و فاطمیان ماند تا آن که سرانجام در شهر برقه ،به دست مخالفانش به قتل رسید0.
6
0
2
1

خضری ،همان ،ص.20
همان ،ص.22
فیلیپ حتّي( ،) 083تاریخ عرب ،ترجمة ابوالقاس پاینده ،تهران :نشر آگاه ،ص222؛ خضری«،حمودیان و تشقیّع در
اندلس« ،ص.22
بي .ام .ان .هولت( ،) 077تاریخ اسالم(کمبریج) ،ترجمة احمد آرام ،تهران :انتشارات امیرکبیقر ،ص 617؛ خضقری،
همان ،ص.22
محمققدبققناحمققدذهبققي( 2 0ق) ،سققیراعالم النققبالء ،ج ، 2بیققروت :مؤسسققهًْ الرسققالهًْ ،صققص 00- 06؛
نورالدینآلعلي( ،) 073اسالم در غرب ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران ،ص682؛ خضری ،همان ،ص.22
www.noormags.ir
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عالوه بر فضای سیاسی و مذهبی حاکم بر اندلس در خصوص علویان و اندیشههای شیعی
که به برخی از آنها اشاره شد ،سیاست تشیّع ستیزی امویان نه تنها در داخل که در خارج از
اندلس نیز ادامه یافت به ویژه در برابر دولتههایی ههم چهون ادریسهیان( 060ه 360ق) و
فاطمیان ( 036ه 066ق) که نشان دهندة خفقان سیاسی  -مذهبی حاکم بر قلمرو حکهومتی
امویان اندلس ،در این ایام است .چنان که پس از تأسیس حکومت ادریسیان در مغرب ،امویان
تحرکات و اقدامات آنان را زیر نظر گرفته و حکمرانان ادریسی را تحت فشار قرار دادند و
سرانجام بر اثر ضرباتی که حکم دوم( خالفت366-301:ق) خلیفة اموی بر آنها وارد آورد
زمینة سقوطشان فراهم گردید .بر اساس منابع ،ناصر(خالفت )301-311:جهت همین سیاست
فرمان داد تا فاطمیان ،را بر منابر رسمی اندلس لعن کنند0و مستنصهر(خالفهت333-366:ق)
خلیفة بعدی نیز در میدان فکر و اندیشه با فاطمیان ،ابنشبانیه را برانگیخت تا کتاب انساب
0
طالبیان را بنویسد و نسب فاطمیان را زیر سؤال ببرد.
بدینترتیب ،فضای سیاسی حاکم بر اندلس بر ضد علویان و اندیشههای شیعی بود و به جز
برخی دورههای تاریخی ،خاصه استقرار دولتهای علوی و یا منسوب به علویان ،هم چهون
بنیحمود ( 416ه 443ق) زمینهای برای رشد و ظهور اندیشههای شیعی در اندلس فراهم نشد؛
چرا که امویان اندلس به روند برخوردهای شدید خود با افکار علوی ،در داخل و خارج از
آن ،در دورههای بعد ادامه دادند 3و دولتهایی مثهل مهرابطین (040 -441ق) ،کهه مهروّج
مذهب و فقه مالکی بودند ،حتی تأسیس مدارس خصوصی را ممنوع کردند و براساس مسلک
اشعری ،بر ضرورت بیعت با خالفت عباسی اعتقاد راسخ داشتند .این امر امکان ایجاد یهک
4
فضای مناسب به نفع علویان و افکار شیعی در مغرب و اندلس را برای همیشه منتفی ساخت
و متفکران و فعاالن علوی در اندلس بیش از پیش تحت تعقیهب قهرار گرفتنهد؛ چنهان کهه
محمدابناالبار( 030ه 601ق) ،مؤلف شهیر شیعی پس از سقوط بلنسیه ،راهی تهونس شهد و
سرانجام به اتهام شیعه بودن و مخالفت با سلطان محمد اول حفصی ،در سال 601ق ،به دستور
وی به قتل رسید و آثارش به آتش کشیده شد0.
خضری ،همان ،ص.22
 6همان ،ص.21
 0مكي ،همان ،ص.62
 2مقری ،همان ،ج  ،ص.666
 1سید محسن امین ،همان ،ج  ،ص.26
www.noormags.ir
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البته باید توجه داشت که یکی از دالیل ناکامی حمودیان گسترش تشیع آن است که آنان
در تشیّع خود چندان عمیق و سختگیر نبودند .در واقع ،آنهان شهیعیان معتهدلی بودنهد کهه
اعتقادات خود را بر باورهای کلی از این مذهب استوار ساخته بودند ،و ماننهد فاطمیهان یها
آلبویه ،تفکرات کالمی مدوّن و فلسفه نظام یافته و یا مبانی فقهی استواری نداشتند .آنان ضمن
باور داشتن برخی از منابع تشیع ،و این که دین جز با امامت تمام نمیشود .از این رو بر ههر
مسلمان واجب است که امام زمان خود را بشناسد و از وی پیروی کند تها حهوادثی نظیهر
غصب خالفت پدید نیاید .در عین حال ،تشیع آنها به دور از مبانی عمیق اعتقادی و فلسفی بود
و آداب مذهبی و رسوم درباری آنان نیز بر اساس تقلید از رفتارهای مذهبی خلفای فهاطمی
0
استوار گردیده بود.
به طور کلی ،این موضوع را میتوان ناشی از سه عامل دانست:
 .0اندلسیها از دوران حاکمیت امویان ،مذهب اوزاعی و سپس مهالکی را برگزیهده ،از
دولت حمودی متنفر بودند و حمودیها باید با چنین جوّی روزگار میگذراندند .آنها جهز
آنکه میانه روی را پیشه کرده و با مذهب اهل تسنّن همراهی نمایند ،چارهای نداشهتند بهه
همین دلیل ،ساختار اداری و قضائی موجود در دوران بنیامیه را تغییر ندادند.
 .0حاکمیت حمودی ها کوتاه مدت و با ستیزهجوئیها و جنگ های داخلی همراه بهود.
شرایط یاد شده فرصتی برای آنها جهت برقراری ثبات و تشکیل یک دولت قدرتمند کهه
بتواند اندیشهها و اعتقادات خود را گسترش دهد ،باقی نگذاشت.
 .3آنها بر تمام اندلس حکومت نکردند و دعوت آنها تقریباً از قرطبه و جزیرهًالخضرا
و غرناطه و مالقه فراتر نرفت و بقیة اندلس یا تحت حاکمیت فرزندخواندة هشام بود که از
سوی ابنعباد 0منصوب شده بود و یا کامالً مستقل و یا همپیمان کشورهای مسیحی بود .از این
خضری ،همان ،صص.22-28
S
G
مستعلي از اشبیلیه ،اهالي اندلس نسبت به استقالل یافتن از دولت
 6گفته ميشود پس از بازگشت ،اس بنحمود ملقبAبه
ORM
سهNO
نفره تشكیل دادند که محمدبنعباد در رأس آن ،رار داشت
حمودیه ابراز تمایل کردند و به همین منظور یك مجلس
که حاکمیت خود را به سمت استقالل کامل پیش برد .او از ورود مستعلي به اشبیلیه پس از اخراج توسط اهالي ،رطبه
جلوگیری کرد .او به منظور اربات مشروعیت خود در حكومت در سال 262ق 302/م هشام المؤید را به عنوان خلیفه
اشبیلیه تعیین کرد و از سایر روسای طائفه ها خواست تا او را به رسمیت بشناسند( .ابقنبسقام ،همقان ،ج  ،ص 7؛
ابنعذاری ،همان ،ج ،0ص) 28؛ ابنح م خاطرنشان کرد که مردی به نام خلفالحصری شبیه خلیفه هشام المؤید در
اشبیلیه پدیدار گشت .مراجعه شود به :ابومحمدعليبناحمدبنسعیدابنح م(  21م) ،رسالهًْ نقط العروس ،تحقیق شو،ي
ضیف ،ج  ،مجلهًْ کلیات اآلداب بجامعهًْ المصریهًْ ،ص.27
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رو آنها نتوانستند دعوت خود را به اندازه کافی برای تثبیت پایههای خود گسترش دهند.
بر پایه آن چه گذشت به خوبی میتوان دریافت که چرا تشیّع نتوانست راهی به اندلس
بگشاید و زمینه و پایگاهی مهم در آن جا به دست آورد تا حمودیان بتوانند بهر اسهاس آن
دولتی ماندگار و حکومتی استوار پدید آورند.
نتیجهگیری
این تحقیق بر اساس این پرسش اساسی شکل گرفت که علل عدم گسترش تشهیّع در انهدلس چهه
بود و چه موانعی بر سر راه تشیّع در اندلس وجود داشته است؟ مالحظه میشود که نوشهتهههای
پژوهشگران و پاسخ استادان فاضل در داخل و خارج به این پرسش حول سهه رویکهرد تمرکهز
یافته است.رویکرد نخست حضور تشیّع در اندلس را نفی میکند .رویکهرد دوم بهه حضهور آن
اذعان مینماید و رویکرد سوم به حضور آن اذعان دارد ،اما آن را حضوری سطحی،کم رنهگ و
بیروح میداند .در این تحقیق سعی شد نخست تمامی دیدگاهها مورد واکاوی قرار گرفته و پیش
از پرداختن به آنها و بیان واقعیتها از هرگونه پیشداوری خوداری شود .سپس شواهد و دالیل
هر یک مورد بررسی قرار گرفت و سرانجام این نتایج به دست آمد.
 .0بر مبنای یک چشمانداز کلی مهیتهوان گفهت کهه :انهدلس از زمهان فهتح تها سهرنگونی
حکومت بنونصر ،دارای ماهیّتی اموی بوده است .همین امر باعث شد تا تشیّع در اندلس تا انهدازة
زیادی بایکوت شده و بر آن سرپوش گذاشته شود .اما علیرغم نادیهده گرفتهه شهدن عمهدی یها
غیرعمدی تشیّع در اندلس ،تحقیق مزبور بیانگر واقعیت مهمی است مبنهی بهر ایهن کهه تشهیّع از
همان آغاز به شکلهای گوناگون همچون سفرهای علمی و یا به وسیلة بربرها و حکومتههای
شیعی در شمال آفریقا و مصر (ادریسیها و حکومت فاطمی) وارد سرزمین اندلس گردید.
 .0شیعیان به گونهای در صحنة سیاسی اندلس حضور یافتند .موارد ذکر شده از مواضهع
سیاسی تشیّع در اندلس دلیل خوبی برای اثبات این مدعا است.بدیهی است جنبشهای مخالف
حاکمیت سیاسی ،بدون پایه و اساس شکل نگرفته و قطعهاً از پایگهاه اجتمهاعی قدرتمنهدی
برخوردار بوده است ،و گرنه از چنین قدرت و گستره زمانی و مکانی طوالنی و گستردهای
بهرهمند نمیشد .همچنین با بررسی جنبههای فکری حضور شیعیان ،مشخص شد که تشیّع در
این سرزمین حضور فرهنگی فعّالی داشته و با ارائه تألیفات بسیار در پر بهار شهدن میهراث
مكّي ،همان ،ص.13
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فرهنگی اسالم به طور کلی و به ویژه اندلس و در نتیجه شکلگیری و بالندگی فرهنهگ و
تمدن اندلسی ،نقش اساسی داشته است.
 .3تشیّع در اندلس با پایبندی به باورهای شیعی در هر زمان و مکان بهه گونهة روشهنی
حضور خود را به رخ کشیده است .در مقدمة این باورها ،اعتقاد به وجود نص بر خالفت امام
علیبنابیطالب (ع) از سوی خدا و پیامبر(ص) قرار میگیرد .همچنین واقعة بزرگ شیعه یعنی
شهادت امام حسین(ع) همواره حضوری محسوس و با برپایی مراسم سوگواری بر امام حسین
(ع) انعکاس گستردهای در اندلس داشته است.
 .4مواضع سیاسی حاکمان اندلس در برابر تشیّع متناقض بود .این تناقض برآیندی از تفاوت
موجود در چارچوبهای ایدئولوژیکی و اعتقادی رژیم سیاسی حاکم بر اندلس بوده است .این
تناقض از دشمنی و مبارزه در دوران حاکمیت اموی ها (امارت و خالفت) تا پذیرش تشیّع و
تسامح نسبت به آن در دوران ملوک الطوائف،حکومت حمودیان و پس از آن مرابطهون و
موحدون و حکومت غرناطه در نوسان بود.
به همین دلیل رویکردی که قائل به حضور تشیّع در اندلس است از نظر نگارندگان قابل
S
میAG
RM
وNOO
شواهد بسیاری برای اثبات این ایده وجود دارد .هر چند دالیهل و
رسد
قبول تر به نظر
عوامل گوناگونی که پیش از این بدانها اشاره شد ،مهانع گسهترش و تهرویج آن در سهطحی
گسترده گردید.
منابع و مآخذ
-

آلعلی ،نورالدین( ،)0361اسالم در غرب(تاریخ اسالم در اروپای غربی) ،تهران :دانشگاه تهران.
آیتی ،محمد ابراهیم( ،)0366اندلس یا تاریخ حکومت مسلمین در اروپا ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
ابشیهی ،بهاءالدین ابوالفتح محمدبناحمدبنمنصور(0333م) ،المستطرف فی کهل فهن مسهتظرف ،بیهروت:
دارصادر.
ابنابار ،التکملهً لکتاب الصله ،القاهره :مطبعهً السعادهً.
0316( ----م) ،درر السمط فی خبر السبط ،تحقیق عزّالدین عمر موسی ،بیروت :دار الغرب اإلسالمی.[ -----بیتا] ،درر السمط فی خبر السّبط ،تحقیق دکتر عبد السالم هراس وسعید احمد اعراب ،قاهره:دارالسالم.
0400( ----ق) ،درر السمط فی خبر السّبط ،تحقیق سید ابوالفتح دعوتی ،تهران :مؤسسة الهدی الدولیه.ابنابیاصیبعة ،موفقالدین ابوالعباس احمدبنالقاسمالسعدیالخزرجی(0331م) ،عیهون االنبهاء فهی طبقهات
االطباء ،ثبت وضبط و تصحیح توسط محمد باسل عیون السود ،بیروت :دارالکتب العلمیه.
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-

ابنبسام ،علی(0331م) ،الذخیره فی محاسن اهل الجزیره ،بیروت :دارالکتبالعلمیه.
ابنبشکوال ،ابوالقاسمخلفبنعبدالملک(0300م) ،الصلهً فی تاریخ ائمههً االنهدلس و علمهائهم ومحهدثیهم
وفقهائهم وادبائهم ،قاهره :مطبعهً السعادهً.
ابنجوزی (0401ق) ،تذکرهً الخواص ،قم :انتشارات رضی.
ابنحبیب ،ابومروان عبدالملک البیری(0333م) ،التاریخ ،تحشیه سالم مصطفی البدری ،بیروت :دارالکتهب
العلمیهNOORMAGS .
ابنحجاج ،مسلم[بیتا] ،صحیح مسلم ،بیروت :دار احیاء التراث العربیه.
ابنحزم ،ابومحمدعلیبناحمدبنسعید(0110م) ،جمهرهً انساب العرب ،بیروت :دارالکتاب العلمیه.
[ -----بیتا] ،الفصل فی الملل و االهواء و النحل ،تحقیق احمد سید احمد علی ،مکتبهً التوفیقیهً ،قاهره:[بیجا].
0300( -----م) ،نقط العروس فی تواریخ الخلفاء ،تحقیق شوقی ضیف ،مجلههً کلیهات اآلداب بجامعههًالمصریهً ،ش.03
ابنحیان( ،)0363المقتبس من انباء اهل االندلس ،تحقیق محمود علی مکی ،بیروت :دارالکتاب العربیه.
ابنخاقان ،ابونصرفتح(0313م) ،مطمح االنفس ومسرح التأنس فی ملح االندلس ،بیروت :دارالغصون.
ابنخلکان ،شمسالدیناحمدبنمحمهدبهنابهیبکهر(0110م) ،وفیهاتاألعیهانوأنبهاءأبنهاءالزمهان ،تحقیهق
احسانعباس ،بیروت :دارصادر.
ابنسعید مغربی(0333م) ،المغرب فی حلی المغرب ،ج ،0تحقیق شوقی ضیف ،قاهره :دارالمعارف.
0363( ----م) ،رایات المبرزین وغایات الممیزین ،تحقیق نعمان عبدالمتعال القاضی ،قاهره :احیاء التراثاالسالمی.
ابنصاعد ،ابوالقاسمصاعدبناحمدبنعبدالرحمن(0333م) ،طبقات االمم ،تحقیق حسین مهونس ،قهاهره :دار
المعارف.
ابنعبدالحکم ،ابوالقاسم عبدالرحمانبنعبداهلل(0336م) ،فتوح مصرواخبارها ،بیروت :دارالفکر.
ابنعبدربه(0333م) ،العقد الفرید ،تحقیق برکات یوسف هیود ،بیروت :داراالرقمبنابیاالرقم.
ابنعدیم،کمالالدینعمربناحمدبنابیجراده(0311م) ،بغیهً الطلب فی تاریخ حلب ،تحقیهق سههیل زکهار،
دمشق :دارالبعث.
ابنعذاری(0313م) ،بیان المغرب ،تحقیق لیفی بروفنسال ،بیروت :دارالثقافهً .
ابنعربی ،محمدبنعبدالله(0116م) ،العواصممنالقواصم ،تحقیق محبالدین خطیهب ،بیهروت :دارالکتهاب
العلمیه ،ط.4
ابنفرضی ،ابوالولید عبداهلل بنمحمدبنیوسفبننصرازدیحهافظ(0311م) ،تهاریخ العلمهاء و الهرواهً للعلهم
باالندلس ،تصحیح سید عزه عطار حسینی ،قاهره :مکتبهً خانجی ،ط.0
ابنکثیر ،عمادالدین ابوالفداء اسماعیل(0336م) ،البدایهً والنهایهً ،بیروت :دار احیاء التراث العربی.
ابنمنظور(0111م) ،لسان العرب ،بیروت :دارصادر.
ابنماجه ،ابوعبداهلل محمدبنیزید قزوینی(0360م) ،سنن ابنماجه ،بیروت :دار احیاء التراث العربیه.
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 اسماعیل ،محمود(0311م) ،سوسیولوجیا الفکر االسالمی ،مغرب :الدارالبیضاء. امین ،احمد(0360م) ،ضحی االسالم ،قاهره :مکتبهً النهضهً المصریهً. امین ،محسن(0313م) ،اعیانالشیعه ،تحقیق حسن امین ،بیروت :دارالتعارف0313 ،م؛ نیهز ترجمهة کمهالموسوی ،قم0340 :ش.
 بخاری ،ابوعبداهللمحمدبناسماعیل(0311م) ،صحیح البخاری ،قاهره :دارالکتابالمصری ،دارالکتاباللبنانی. بدر ،احمد(0364م) ،تاریخ االندلس فی السدهً الرابع الهجری ،دمشق :مکتبهً اطلس. بالذری ،ابوالحسناحمدبنیحییبنجابر( ،)0311فتوح البلدان ،بیروت :کتابخانة الهالل. بیصعین ،عبدالکریم(0316م) ،الصراع الفاطمی االندلسی فی المغرب األقصى ،رباط :رساله غیر منشوره. ترمذی ،محمدبنعیسیبنسوره(0313م) ،سننترمذی ،تحقیق و تصحیح عبدالرحمنمحمدعثمهان ،بیهروت:دارالفکر ،ط.0
 جبور ،جبرائیل(0363م) ،ابن عبدربه وعقده ،بیروت :داراالفاق الجدیده. جنحانی ،حبیب(0311م) ،دراسات مغربیهً فی التاریخ االقتصادی واالجتماعی للمغرب االسالمی ،بیهروت:دارالتعارف.
 جوینی ،ابراهیمبنمحمد(0361م) ،فرائد السمطین ،تحقیق محمد باقر محمودی ،بیروت :المحمودیه ،ط.0 حاجی خلیفه ،مصطفیبنعبداهلل(0330م) ،کشف الظنون عن اسامی الکتب و الفنون ،بیروت :دارالکتب العلمیه. حتی ،فیلیپ ،تاریخ عرب (0311ش) ،ترجمة ابوالقاسم پاینده ،تهران :آگاه. حسین ،مؤنس(0114م) ،معالم تاریخ المغرب واالندلس ،قاهره :مکتبهً االسرهً . حموئی جوینی ،ابراهیمبنمحمد( ،)0361فرائد السمطینفی فضائل المرتضی و البتول و السبطین و االئمه منذریتهم علیهمالسالم ،تهران :داوود.
 حموی ،یاقوتبنعبداهلل[بیتا] ،معجم االدباء ،بیروت :داراحیاء التراث العربیه. حمیدی(0366م) ،جلوهً المقتبس ،قاهره :الدار المصریهً للتألیف والترجمهً. خضری ،سیداحمدرضا(0311ش) ،حمودیان و تشیّع در اندلس ،فصلنامة مطالعات تاریخ اسالم ،س ،0ش.3  ،)0330( -----تشیّع در تاریخ ،قم :نشر معارف. خفاجی،کاظم عبد نتیش(0331ش) ،التشیّع فی االندلس من الفتح االسالمی حتی سقوط غرناطه ،موسسة رافد. خفاجی ،محمدعبدالمنعم(0314م) ،الحیاهً االدبیهً فی عصر صدر االسالم ،دارالکتاب اللبنانی للطباعهًوالنشروالتوزیعالسلسلهً .
 درویش ،عیسی سلمان(0116م) ،التشیع فی الشعر االندلسی ،دانشگاه بابل ،دانشکدة تربیت معلم. دهخدا،علی اکبر( ،)0366لغتنامه ،تهران :دانشگاه تهران :مؤسسة انتشارات و چاپ روزنه. ذنون ،عبداهلل(0114م) ،نشاهً التدوین التاریخی فی االندلس ،بیروت :دار المدار االسالمی. ذهبی ،محمدبناحمد(0403ق) ،سیراعالم النبالء ،بیروت :مؤسسه الرساله. 0333( ------م) ،تاریخ االسالم و وفیات المشاهیرواالعالم ،تحقیهق توسهط عمهرعبدالسهالم نهدمیری،بیروت :دارالکتاب العربی.
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سعدانی ،عبداللطیف(« ،)0341حرکات التشیّع فی المغرب و مظاهره» ،مشهد :انتشارات دانشگاه مشهد.
سههههعدون ،عبههههاسنصههههراهلل(0410ق) ،دولهههههً المرابطههههون فههههی المغههههرب و االنههههدلس،
عصریوسفبنتاشفینامیرالمرابطین ،بیروت :دار النهضه العربیه.
سالوی ناصری ،احمدبنخالد[بیتا] ،االستقصا ألخبهار دول المغهرب األقصهى ،بیهروت :وزاره الثقافهه و
االتصاالت المغربیه.
شمهود،کاظم طاهر(0430ق) ،الشیعه فی االندلس :الخالفهً الحمودیهً العلویه ،بغداد :دارالکتب العربی.
ضبّی ،احمدبنیحییبناحمدبنعمیره(0336م) ،بغیهً الملتمس فهی تهاریخ رجهال انهدلس ،تحقیهق روحیهه
عبدالرحمن سویفی ،بیروت :دار الکتاب العلمیه ،ط.0
طبری ،ابوجعفرمحمدبنجریر(0364م) ،تهاریخ الرسهل والملهوک ،تحقیهق ابهیالفضهل ابهراهیم ،قهاهره:
دارالمعارف.
عبادی ،احمد مختار[بیتا] ،فی تاریخ المغرب و االندلس ،دار النهضهً العربیهً.
عالمه امینی ،سیدمحسن(0401ق) ،اعیان الشیعه ،بیروت :دارالتعارف للمطبوعات.
عمری ،عبدالعزیزبنابراهیم(0336م) ،الفتوح االسالمیه عبر العصور ،الریاض :مرکز پژوهشها و تبلیغات.
غزالی ،عبداالمیر(0310ش) ،من تاریخ التشیّع فی االندلس ،پایاننامة کارشناسی ارشد ،قم :نغمات.
غنیمی ،عبدالفتاح(0334م) ،موسوعهً المغرب العربی ،قاهره :مکتبهً المدبولی.
فیومی ،محمد ابراهیم(0406ق) ،تاریخ الفلسفهً االسالمیهً فی المغرب ،بیروت :دارالجیل.
لیون افریقی(0313م) ،وصف افریقیا ،بیروت :دارالمغرب االسالمی.
مجهول المؤلف(0116م) ،تاریخ اندلس ،بررسی و تحقیق عبدالقادر بوبایه ،بیروت :دارالکتب العلمیه.
مجهول المؤلف(0334م) ،أخبار مجموعه فی فتح األندلس وذکر امرائها والحروب الواقعه بیهنهم ،قهاهره:
دار الفرجانى.
مراکشی ،محیالدینعبدالواحدبنعلی[بیتا] ،المعجب فی تلخیص اخبار مغرب ،تحقیق محمد سعید عریان،
قاهره :مجلس االعلی لشئون االسالمیه.
مقدسی ،محمدبناحمد( ،)0310احسن التقاسیم فی معرفهً االقالیم ،تهران :کومش.
مصاحب ،غالمحسین( ،)0310دایرهً المعارف فارسی ،تهران :انتشارات امیرکبیر.
مقری(0361م) ،نفح الطیب من غصن األندلس الرطیب ،تحقیق إحسان عباس ،ج ،0بیروت :دار صادر ،ط .0
مکی ،محمود علی(0114م) ،التشیّع فی األندلس منذ الفتح حتى نهایهً الدولهً األمویهً ،مکتبهً الثقافهً الدینیهً.
هولت ،بی .ام .ان0366(.ش) ،تاریخ اسالم کمبریج ،ترجمة احمد آرام ،تهران :انتشارات امیرکبیر.
هیثمی ،علیبنابوبکر(0311م) ،مجمعالزوائد و منبعالفوائد ،بیروت :دارالکتبالعلمیه.
- Watt, Montgomery(1974), historia de España Islamica , Madrid.
- Provencal(1950), op.cit, vol 3, Paris.
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