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چكیده
مسلمانان از سال  ۲۹تا  ۸۲۸ق ۱۷۷/تا  ۷۹۲۹م ،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 اا اطمامدیهدا 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
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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 ندل ،فاصدلی اسدالار داندت .در یاقدع ،آنچدی در

اس م ،اا فراز ی ن الب هامن 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 نی هدامن از

نک دی مهمدن کدی جلدب

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

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

 ،)9۹۱ :۷۲1۹یصددامت (ااددط اسددام،)۹۸۹/۷ :۷۲۸۸ ،

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

نفاعت (ااط هانن ،) ۷۹1 :۷۲1۹ ،عصمت (ااط هدانن،

اازگ امل ی زمالوی ی پامگاهن مهم ای دست آیرد.

 ،) ۷۱1 :۷۲1۹مهلیمت ی دنمون اا اون امالی (ااط هانن،

است .در اررسن تارمخ انلس

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

از گددرامش نددالعن دمددله مددنن د د ،دیس د ن

 ۷۱۹ :۷۲1۹ی  ۷۷۱ی  )۷۷۹دمددله مددنن د د کددی امددط
نم نی ها اسالار کمرنی است.

جل ه ها ت الع در انلس  ،در ارخن اقدلامات تبلالیدن

گسد رش ت ددالع در مودداطق ندرق دنالددا اسد م ی

ی چوددلمط قالددام (رب :ااددط ااددار۲9/۷ :۷۲11 ،؛ ااددط

امط مسئلی را ای ذهط یارد مدنکودل

عدد ار  1۹/۹ :۷۲۸۱ ،ی  ) 19ی تأسددال

دیسددت اوددن

ضم د ا د .اقدلامات تبلالیدن ندالعی ،ادی خصد

در

مخامسی آن اا انلس

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

نرق 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

اا قلرت ،از هرگ ندی

ی ندالعن داندت جلد گالر

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،

سالاست مبارزه اا نالعالان را سدرس ضی کدار خد د قدرار
دادنل ی تحرکات آنان را زمر نظر گرف ودل .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
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 ان د ول .در اعددل فرهوگددن نال د آم د 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 سرزمالطهدا
نرقن دنالا اس م ا د ،اخد

فدرایان ی معودادار

 .۷چددرا در انددلس  ،همانوددل مودداطق نددرقن دنالددا
اس م ،ت الع ن انست جامگاهن کسب کول؟
 .۹جامگاه اصحاب ی ریامدان ائمدی ی خاندلان هدا ی
قبام نالعن در انلس

چگ نی ا ده است؟

 .9ارتباط ام مان انلس

اا جامگاه ت دالع در اندلس

چگ نی ا ده است؟
 .۹م اهب فخهن ضداکم در اندلس

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

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 گد ارش

طبرس ان (آملن 11 :۷9۹۸ ،ی  )11مدا زمدلمان در ممدط

مخر در نهر سبلی سداکط اد د (مخدر .)1۱/9 :۷۲۲۱ ،

(محالن اط ضسالط )۱/۷ :۷۲91 ،ما ادرمسدالان در میدرب

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

االقصن (س ی  )۹9/۹ :۹۱۱۷ ،ای علت ضو ر عل مان

نهرها انلس  ،ت سط اعون پژیه دگران (مبهدر ،

ی سادات در امط مواطق ا ده است.

 ،)9۸ :۷9۲۹اددی ط د ر جددل مح د تردمددل اسددت .طبددق

مهاجرت سادات ی عل مان ای اقصن نخداط مز لدف

گ ارش مخر موازل اسهاندمن در سبلدی (مخدر :۷۲۲۱ ،

سرزمالط ها اس من (رب :ااط طباطبدا ۹۷۱ :۷9۱۹ ،تدا

 )1۱/9یج د دانت؛ امدا ادا اررسدن مودااع تدارمزن ی

 ۹۷۲ی ۹۸۲؛ آملددن )1۷ :۷9۹۸ ،آنددوامن مسددلمانان اددا

رجاسن ،امط امر نمن ت اندل دساللدن ادر ضود ر گسد رده

عملکرد دیست ها 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 من نل .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 یاژگ نن دیسدتهدا را در پدن داندت؛

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

چوددانکددی 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 قلرت هامن اا گرامش نالعن ادی یجد د آیرد .ن الجدی

عرمون اط جعف رصدادق(ع) ی دمگدر ادرمد

ادط

دمگر امط مهاجرتها ،تدلایم نسد سدادات ی فرزندلان

عبلا (ااط طباطبدا ۱1 :۷9۱۹ ،ی  .) ۱1دراداره یرید

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

اط عبلا آنچی در موااع آمله ،در میرب ا ده

نالریها تازه نف

ادرم

نام ارده است کی ادی اندلس

ی ج ان ،عخالدله ی اممدان سدادات ی

است ی ضو ر ی در انلس  ،آن هم در زمدانن کدی

ج مواطخن از دنالا اسد م

ام مان در آنجا ضاکم ا دنل ،ای ندلت محد تردمدل

ا د کی در ط ل ضاکمالت مسلمانان در آنجدا ،عل مدان ی

است ی در موااع دمگدر ،هدالا ذکدر از یرید ای ادی

عل مان م ریرن نل .انلس

سددادات ضو د ر کمرنددی دان د ول .در ط د ل تددارمخ
ه صل ساسی مسلمانان انلس  ،اگر ضو ر ضم دمان را

انلس

نالامله است.
موااع دمگر از مک نفر ملعن عل

 ،ای نام نخالا اادط

کی موس ب ای عل مان هس ول ۷اس 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 (رب :ااط ق طالدی،

ااندل،

1۹ :۷91۲؛ ااط ارالر1۱1/1 :۷۹۱۹ ،؛ ااط خللین:۷911 ،

ضو ر خانلانن عل

در تح الت سالاسن ما فرهوگن ما م هبن انلس
گ ارنن نالامله است.

 .)۷۱۱/9ای خ د را عبلاسرضمط اط محمل مننامالدل ی از

گ ارش ها م ج د از ضود ر تعدلاد محدلید از

سدال  ۷1۷تددا  ۷1۱ق ۱1۸/تدا  ۱۱۱م ،ن رنددن ارضددل

ضکامدت دارندل کدی نسدب ارخدن از

عبلاسرضمط داخ ای راه انلاخت .آنچی از نسب ی ادی

سادات در انلس

آن ها مح تردمدل جدل اسدت .در مودااع گ ارندن از

دست من آمل آن است کی ی ارار ا ده ی نسب علد

ضو ر اعخاب ساداتن هدم کدی در امدط موبخدی ضود ر

ی مح تردمل است .ااط ع ار ای را اسلاعن اسفاطمن

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

مننامل (ااط عد ار  1۹/۹ :۷۲۸۱ ،ی  )11ی ندامل امدط
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تعبالر ا انل ن ان دهل کدی ای ادرا تأسدال

ضکد م ن

مس خ از عباسالان ت ش منکرد.
ااددراهالم اددط ادرمدد

ضو ر قبام نالعن در انلس  ،توها ااط ض م گ ارنن از
ضو ر هملانالان (ااط ض م )9۲۱ :۹۱۱۹ ،داده است .در

ضسددون ،از اازمانددلگان

امط گ ارش ،ااط ض م از ضو ر افراد از امط قباللدی ادا

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

گرامش نالعن خبدر داده اسدت؛ یسدن از نخدش آندان در

ضو ر مافت .ای ادی همدراه فرزندلش،

تح الت سالاسن ی اج ماعن ی م هبن سدزون ادی مالدان

رفت ی در قرطبی ساکط ندل؛ یسدن

نالایرده است ی دمگر موااع ،از ضو ر هملانالان ما دمگر

کی در انلس
محمل ،ای انلس

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

قبام نالعن گ ارنن نلاده انل .ای نظر منرسدل ضود ر

اخراج کرد (ااط ااار.)۹۹۱/۷ :۷۲11 ،

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

در ضاسن ا د کی امدط موبخدی پد مرا

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

ضو ر گس رده قبام ی خانلان ها ی افراد مز لف عرب

رانالاگ هالا اقلام فرهوگن ما مد هبن ،مانودل تبلالدق 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 آن ها ارتباطن

نکردن ت الع در امط موبخی ا د.

نلان ی است؛ پ

اا یج د امط ،نمنتد ان در گسد رش

ت الع نخ ن ارا آنها م ص ر نل.
حضور کمرنگ اصحاب و روایان اهلبیت و قبایل و
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

راجددع اددی ضودد ر اصددحاب ائمددی(ع) در انددلس
گ ارشهامن یج د دارد؛ یسن ایالگ تعلاد امط افراد اسالار
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 صحاان اهد 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 ادط نصدالر (اسرقالدق )۹۱ :۷۲۲۱ ،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

عبلاسملک از خباها ای درگ نت (مخر ۱/9 :۷۲۲۱ ،

نرقن خ فت ضو ر ماف ودل کدی در گدرامش مدردم آن

ی  .)۸در ارخن مودااع ،اودا جدامع سرقسدبی ی اسبالدره

مواطق ای ت الع انتأرالر نب دنل.

موس ب ای ایست (ااط فرضن.)۷۹۱/۷ :۷۲۲۸ ،

در ط ل ه ت قرن ضاکمالت مسدلمانان در اندلس ،

ارخن محلران اه سوت ،ضوش را در ذمد رایمدان

گ ارشها محلید از ضود ر اصدحاب ی رایمدان ی

ریامات امدام علدن(ع) قدرار دادهاندل( .ازدار  ،ادنتدا:

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

 .)۲۲/9در امط موااع ،ی ای عو ان صحاان امام علن(ع)

جامگاه ت الع در انلس

در مخامسی اا م اهب دمگر (تحلاللن ار عل گس رش نالاف ط ت الع در انلس )5/

معرفن نله (ازار  ،انتدا )۲۲/9 :ی در کدان ن رایمدان

اط محالن اط سعل اط عباده انصار از افراد دمگر مرتبط اا

قرار گرف ی است (عجلن)9۹1/۷ :۷۹۱1 ،؛ یسن در موااع

ت الع است کی ای عو ان عام تأرالرگ ار ارا ت الع معرفدن

رجاسن نالعن ،نام ضشوش صوعانن ادا گدرامش ندالعن در

نله است .ی ار ضل عبدلاسرضمط داخد قالدام کدرد .ادی

ی میرب ذکر ن له است .در امط موااع ،از فرد

انلس

اع خاد ارخن ،امط قالام در ظاهر ای نام محبت اهد االدت(ع)

ای نام ضوش ادط مخعدر ادی عود ان رای ریامدات امدام

ی ت الع علن(ع) ی در یاقع ،اا هل رساللن ادی ضک مدت

علن(ع) ماد نله است (نالخ ط سن)1۹ :۷۹۷1 ،؛ یسدن

رخ داد؛ زمرا در نهامت ،ضسالط اط محالدن ادا عبدلاسرضمط

نب ده است .از امط ری ،نمنتد ان ضدوش

داخ راه آن ن ی سازش در پدالش گرفدت ی ادر دیسدت

صددوعانن را در جمددع اصددحاب ائمددی معرفددن کددرد کددی

نالعن خ د ،معون سلالمان اط مخظان ،طیالدان کدرد ی تیالالدر

ی در انلس

انلم یها نالعن را در انلس

ریاج داد.

مسالر داد (دع تن.)۷۹ :۷9۱1 ،

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

در ک ب رجاسن ی ضلمثن فخط اا دی نفر ای ندامهدا

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

معایمی اط صاسن (ااط سدعل )۸/۹ :۷۲۲۱ ،ی محمدل ادط

ماسددر ا د د .ای از مزاسفددان ام مددان ا د د ی م سددف اددط

یضاح (سبفن ،)۷۷۹ :۷9۲۹ ،از ریامان ریامات ائمدی(ع)

عبلاسرضمط فَهر در هوگام یرید عبدلاسرضمط داخد ،

در انلس  ،ارخ رد منکوالم .در ضاسن کی انلس

در سال

ای عبلا ت صالی کرد تا ای جوی اا عبدلاسرضمط داخد

 ۲۹ق ۱۷۷/م ی در دیره امامت امام سجاد(ع) فد ن ندل

اپردازد؛ زمرا از دنمون خان ادگن االط آندان آگداه اد د.

ی ضلید  ۷1۸سال از دیران امامت ائمی(ع) ،همزمان ادا

قالام عبلا اا ک ی نلنش پامان مافت (ااط ادار:۷۲11 ،

انلس

اس من ا د .اا مراجعی ای زندلگن امدط ریامدان،

 .)۲9/۷فرزنلان ی ن ادگان عبلا اط سعالل اط عمار ،ای

آنکار من ن د کی ایالگ تأرالر درخ ر ذکر در گسد رش

عود ان او سددعالل نددهرت ماف وددل (ااددط خبالددب:۹۱۱۹ ،

معار

ضلمثن اه االدت(ع) نلاند ول ی رانالداگ در ک دب

۹۷۹/۷؛ ااط ض م .)۹۱1 :۹۱۱۹ ،اا یجد د ذکدر اعخداب

ضلمثن امامالی ریام ن از آنان ذکر ن له است.

عبلا اط سعالل در انلس  ،گ ارنن از فعاسالتها هالا

معایمی اط صاسن از جملی نرقالانن ا د کی مدلتن در

فرد از امط خانلان در ااعاد سالاسن ،نظامن ،فرهوگن ی

انلس

م هبن نالامله است .طرح امط مسئلی کی اعخداب عبدلا

نالخ ط سن نسبت انلسسن ادی ای داده ی ای را در ندمار

اط سدعالل نخدش مهمدن در گسد رش عخامدل ندالعن در

ریامان ریامات امام صادق(ع) معرفدن کدردهاندل (ندالخ

داندد ول (مبهددر  ،)91 :۷9۲۹ ،اددا اخبددار ی

ط سن .)9۱9 :۷۹۷1 ،معایمی م سدل ضمدص اد د ی در

انددلس

گ ارشها موااع هم خ انن نلارد.
از افراد ی خانلان ها دمگر نال  ،ای عود ان ندالعن

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

سال  ۷۹1ق ۱۹9/م ای همدراه تعدلاد از مریانالدان ،ادی
انلس

فرار کرد؛ سپ

در دیره عبلاسرضمط داخد  ،ادی

ماد نله است؛ از جملدی محمدل ادط محمدل زعالمدن از

مخددام قوددایت رسددالل (ذهبددن .)۹۹1/۸ :۷۹۷9 ،ی از

ن دمکان ساللمرتون علماسهدل (اادط ا دک ال:۷۲11 ،

رایمان م رب االط نالعی ی سون ا د؛ چد ن ریامدات ای

 .)1۱/۹ضو ر امط افراد در انلس  ،منت انست در نف ذ

در ک ب اه سوت ،از جملی صحاح سد ی ،آمدله اسدت

ی گس رش ت الع در امط موبخی انتأرالر نبانل؛ امدا نک دی

(سبفدن .)۷۹۹ :۷9۲۹ ،اددا یجد د امددط ،از فعاسالدتهددا

مهم امط است کی امط ضو ر ای ص رتن نب د کی ا اندل

ضلمثن ای در انلس  ،گ ارنن در دست نالست .ضود ر

مبدرح کودل .ضسدالط

معایمی اط صاسن در انلس  ،هالا پالامدل علمدن در ریاج

ت الع را در جامعی آن زمان انلس

 /1پژیهشها تارمزن ،سال پوجاه ی دیم ،دیره جلمل ،سال ه م ،نماره مک (پالاپن ،)۹۲اهار ۷9۲1

ضددلمث نلانددت ی ی فخددط فددرد ا د د کددی تمددامن

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

ط ل تارمخ ا ده انل .انلس

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

ام

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

در نام ،ناخی ا از آن هدا در سدال  ۷9۸ق ۱11/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 سدال ۹91

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

ق ۷۱۹9/م ،ار آنجدا ضک مدت کردندل .امدط مسدائ

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

ضاضر در میرب ف ن کرد .پ

از سخ ط ام مان

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.)۷۷1 :۷9۲۹ ،

انلس  ،آنان ا رگ تدرمط رقالدب ندالعن ی جرمدانهدا

محمل اط یضاح ،ارخ

غلبی ماال ی ضرکت سالاسن دمون ت الع در آنجا

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

فرضن .) ۷1/۹ :۷۲11 ،ی از رایمدانن اسدت کدی هدم

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

اه سوت ی هم ندالعی ،از ای ریامدت نخد کدرده اندل.

ضاکمالت خ د در انلس  ،ت ش کردنل ادی سحداو یرید

محمل اط یضاح 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 نف ذ ی گسد رش انلم دیهدا

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

من داد محک م ا د .امط در ضداسن اسدت کدی در موداطق

ضلمثن از ی در موااع امدامن نخد ن دله ی ندام ی

دمگر قلمری اسد من ،ندالعالان زندلگن عداد خد د را

صرفاگ در مک گ ارش رجال ک ن ذکر ندله اسدت .از

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

امط ری ،ی در موااع امامن نال 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

 .)۷۷1 :۷9۲۹اا اررسن عملکرد امط دی رای انلسسن

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

د ر موااع ،امط نک ی م زص من ن د کی ار اساس موااع

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

م ج د :ایالگ ارر از ریامان امامن مدا افدراد امدامن در

اه فو  ،ارا ن دمکن ای ام مان ی جلب نظرندان،

االط انلسسالان مافدت نمدن ند د ی رانالداگ انلسسدن اد دن

سزوانن م افق آنان ی ضل اه االدت(ع) ی ت دالع ادر

افراد کی در موااع امدامن انلسسدن معرفدن ندله اندل،

زاان آیرنل .ا م مان انلس

در تارمخ ی سدالرت خد د،

اربات کردنن نالست (سبفن)۷۷۱ :۷9۲۹ ،

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

جامگاه ت الع در انلس

دمل آنان ،امام پ

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

از عثمان ی معایمی اط اان سدفالان،

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

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

مع سن ما ندالعن مدا مانودل آن االااودل چدی اسدا ای را

در تأمالل امدط تفکدر ام مدان در اندعار خ فدت امدام

اک ول» (مخلسن.)99۸/۷ :۷91۷ ،

کدرد.

ام مان اا ت ش ها چ مگالر ارا مخاالی اا نفد ذ

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

ای معایمددی را اددی عو د ان چهددارمالط خلالفددی ،جددامگ مط

نالعالان ،اال ار از ت الع را در قلب ی انلم دی ازدش

امام(ع) معرفن کرد (ااط ااار .)۹۲9/۷ :۷۲11 ،عباس اط

گس رده ا از مردم انلس

یارد کردنل.

ناصن عبلاسرضمط دیم را یارث علل مندانست ی اعدل

عبلاسرضمط داخ در ط ل ضک مت خ د ادی هدر

) آغدداز

ما عباسن اا قلرت

از چهددار نفددر مددنآیرد کددی اددا رسد لا (

ن ع دع ت هانمن ،اعم از عل

من نلنل ی ای عثمان اط عفان خاتمی منماف ودل .محمدل

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

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

ت العن کی دان ول ،در کان دن اتهامات مز لدف قدرار

ای امام ضسط(ع) نال ان خاد منکرد (اادط فرضدن:۷۲۸۸ ،

من گرف ول ی اا آزار ما ق

ما تبعالدل م اجدی ندله مدا

نماره ۹۱1؛ مبهر .)9۷ :۷9۲۹ ،

مجب ر ای فرار من نلنل.

در امط دیران ،مظاهر ضلمت نالعن آنچودان گسد رش

ام مددان محمددل اددط عبددلا اددط مسددره قرطبددن ،از

مافت کی ارخدن از مزاسفدان اهد االدت ،در پوداه ضمامدت

اوالان گ اران ی پال گامان فلسفی در انلس

را م هم کردندل

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

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

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

فرقی ه دار دیست فاطمن اسازد (ض ن .)111 :۷911 ،ادی

زدنل .عبلاسملک اط ضبالدب (م ۹9۸ :ق ۸19/م) از فخهدا

همالط علت ،ی در انلس

مدک

تحت ف ار قرار گرفدت ی در

انلس

در دیره عبدلاسرضمط دیم ،ادرا خد شآمدل امالدر

ارر س م ام مان از قرطبی ای میرب فرار کدرد .نداگردان ای

ام

در االان اظهدار نداد ی ج دط در ریز عاند را ،در

ای عو ان اه ادلعت ی اهد اء دسد گالر ی ادی ت ادی یادار

نعر خباب ای عبلاسرضمط دیم گفت:
ال تَدددددو

نلنل (نباهن .)۸۱ :۷۲۲1 ،اا اسخاسم محمدل ادط هدانن

ال مشوسشدددددکش اسدددددرَضعمطُ عانُددددد را

ازد مهلبن انلسسن ( 9۹1تا  91۷ق ۲9۸/تدا  ۲۱۹م)

یشاذکُدددددرهل الزاسََدددددت فدددددن اس دددددارمخ مشددددد کُ را

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

قددددددالَ اسوالبددددددن صشدددددد َ اسلددددددیع تَ ددددددمعلیل

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

قَددددد الج یش جشدددددلنا عشلَالدددددیع اسحشدددددق یش اسوُددددد را

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

فددددددالمشط مل سعدددد دعل فددددددن اعنفدددددداق مل سعدددد دمشیل

 ۷9۹/۷1 :۷۹۷9ی ۷99؛ آل علن.)۹۸1 :۷9۱۱ ،

اعسددددددا مشدددددد الُ ادددددد سعکش اسعددددددام مشالسلدددددد را
(مخر ۷۸۹/۹ :۷۹۷۲ ،؛ مکن.)۹۹1 :۷9۱1 ،
امط نعر نماد عوادیرز ی دنمون ام مان انلس

دیست ها علد
ادا

ت ددالع اسددت؛ چدد ن در نظددر نددالعالان ،هددالا ریز
ض ن انگال تر از امط ریز نالست .در ضاسن کی امدط نداعر
ام

در راس ا سالاست مبدارزه ادا ت دالع ،ام مدان ادا
ی ندالعن میدرب در تخااد کامد

ا دنددل .مخاالددی اددا دیسددت ادرمسددالان در میددرب ،از
سالاست ها راات ام مان اندلس
ایسالط ضک مت عل

اد د .ندک گالدر

تارمخ ،در کوار مرزها ام مان،

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

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

نادمانن من کول .سالاست رسمن ام مان در ضلمت اا

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

 /۸پژیهشها تارمزن ،سال پوجاه ی دیم ،دیره جلمل ،سال ه م ،نماره مک (پالاپن ،)۹۲اهار ۷9۲1

ادرمسالان ای عل مز لف ،امکان مخاالی همی جانبی ادا

در مخاا ام مان نال از جرمدانهدا ی قالدامهدا ضدل

را نلانت؛ اما ام مان امط ضک مدت را

فاطمالان ضمامت من کردنل ی همالط م جب منندل کدی

تهلمل ارا خ مش من دانس ول .ادرمسدالان از زمدان

اعوددن از ن مسددولگان ی ندداهلان همس د اددا سالاسددت

در سدال  ۷۱۹ق ۱۸۸/م تدا انخدراض ،تحدت

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

ام مان انلس
تأسال

ف ار ام مان ا دنل ی سرانجام در ارر ضرات مکدن از
سرداران ضکم دیم ،خلالفی ام

کی از سدال  91۱تدا

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

 911ق ۲1۷/تا  ۲۱۱م ضک مت کرد ،از پا درآملنل.
از دمگر سالاست ها ام مان انلس  ،مخاالی ادا دیسدت

حاکمیت مذاهب فقهی اوزاعی و مالكی بر اندلس

فاطمالان در میرب ا د کی از سدال  ۹۲۱تدا ۲۷۱/91۹

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

تا  ۲۱9م ضک مت کردندل؛ زمدرا فاطمالدان میدرب از

در انلس  ،ضاکمالت م اهب فخهن ایزاعن ی مداسکن در

ا دنل کی نی توها یضدلت

مداسکن،

رقالبان اصلن ام مان انلس

آنجا ا د .ضاکمالت امط مد اهب ،ادی خصد

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

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

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

گس رش م اهب ایزاعن ی مداسکن را در اندلس  ،در دی

فاطمالان اا ادعا نسب عل

 ،داعالی رهبر دنالدا

اعل اج ماعن ی سالاسن منت ان خ صی کرد:

اس م را دان ول .فاطمالان اعل از آنکی قلرت خد مش را
در میرب تحکالم از اللنل ،ای فکر ت سعی قلمری خد د
در نخاط مز لف میرب ی ض ن اندلس
داعالانن ای انلس

الف .اجتماعی

ارآملندل؛ پد

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

اع ام کردنل .ام مان ای موظد ر مخاالدی

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

اا آنان ،تمام جرمانها ی قلرتها م مام ادی فاطمالدان

همراهن اال ر دانت .اامل دانست کی ریاج مد هب

ی ت ددالع را سددرک ب ی اددا هددر آنچددی ادد

نددالعن ی

ما فخهن خا

در هر جامعی ،معل ل دی دس ی ع ام

طرفلار از عل مان فاطمن مدنداد ادی ندلت ارخد رد

است :دس ی ایل ع املن چ ن نزصالت اوالدان گد ار،

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

نح ه تبلالق ،سالاسدت ضکد م ن ی ...کدی در مجمد ع

آن ها ضد

دیسدت فاطمالدان را سدرس ضی ارنامدیهدا

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

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

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

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

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

فاطمالان دست ماف ودل ی امدط دیسدت ندالعن مسد خر در

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

میرب را در آس انی سخ ط قرار دادنل.

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

آنچی ار یض ت ام مان از فاطمالان مناف ید آن اد د

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

ارا گس رش عخامل ندالعن خد د در

در ط ل تارمخ آنجاست .اگر ارائدی تحلاللدن تدا

کی فاطمالان عل

انلس

دمار اس م ،از جملدی اندلس  ،تد ش مدن کردندل ی در

ضلید دقالق مل نظر اانل ،اامس ن درصدل تدأرالر هدر

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

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

تردمل راه نمندادنل (رب :نعون 9۹1 :۷9۸۱ ،ی .)9۹۱

جامگاه ت الع در انلس

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

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

ملین درنالامله ا دنل .من ت ان چوالط گفدت کدی فخدی

هوگامن کی ترکان ضوفن یارد آسالا صیالر من ن نل ی

ایزاعن ،فخهن ضلمثن ی تا ضلید ساده اد ده ی ادی

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

ط ر کلن ،مواسب ایضاع نالمی مدلنن عدرب در نالمدی

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

ایل قرن دیم هجر اد د .امدط دیره چودلان نپامالدل.

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

ه ام اط عبلاسرضمط ،امالر ام

کدی از سدال

عمله ،تجار ضوفدن مد هب سد اض خلدال فدارس ی

 ۷۱۹تددا  ۷۸۱ق ۱۸۸/تددا  ۱۲1م ضک مددت مددن کددرد،

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

ک نالل م هب ماسکن را در انلس

رسمن کودل (اادط

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

ضماد ،ان تا۷۷۸/۹ :؛ آم ن.)1۹ :۷91۹ ،

انلس

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

م هب مداسکن جد مد اهب ضدلمثن ادی ندمار

م هب ضوفن را تا ضل نمامانگر ایضداع فرهوگدن ی

من رید .امط م هب قالاس را نال در م اقعن کی نصّدن

تملنن ت ده مدردم عدراق ادی ندمار آیرد .همدالط امدر

از ک اب ،سوت ،ق ل صحاان ی اج مداع اهد ملمودی

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

مافت ن

سالاسن چولان تأرالر ار ریاج م هب نافعن نلانت.

ای سحاو اهمالدت ادی رأ ی قالداس ،پد

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

ضوفن ی ندافعن ی اداالتر از ضوبلدن قدرار مدن گالدرد

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

(گرجددن )۸۷ :۷9۱1 ،در همددان سددالهددا ضک مددت

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.

(رب :اصبزر  )۹۸ :۷91۸ ،ی علها از انلسسدنهدا ،در
مجل

تفکرات ام

از مد اهب

درس ماسک ضاضر ندلنل (یات .)۱9 :۷91۲ ،در

دیره ضک مت فرزنل ه ام ،معون ضکم کدی از سدال ۷۸۱

اوضاع فقه در اندلس
دهی ها پ

د ،مع بر من دانل (عظالمن)۱۸ :۷9۸1 ،؛ امدا

اسدالار تحدت نفد ذ

تا  ۹۱1ق ۱۲1/تا  ۸۹۷م ای ط ل انجامالل ،م هب مداسکن

ی مردم نام اد د؛ اوداارامط فخدی مدردم

نل (ااط ضماد ،ادنتدا .)۷۷۸/۹ :در

از ف ن ،اندلس

م هب رسمن انلس

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

امط ت سعی م هب ماسکن در اندلس  ،جهدتگالدر هدا

دقالق امط ریمدلاد ادی درسد ن م دزص نالسدت؛ امدا

سالاسن نال تأرالر دانت؛ اما ارا اربات آنکی ریاج م هب

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

ماسکن در انلس

اال ر تحت تأرالر ایضاع اج ماعن اد د،

ایزاعن ج م اهب اه ضلمث نمرده من ند د کدی

تا ایضاع سالاسن ،منت ان ای دی نک ی اناره کرد:

در آن ،از رأ ی قالاس دیر من کوودل (ندالخ مفالدل،
۷۹1 :۷۹۷9؛ ادددلران ۷11 :۷9۸۷ ،تدددا  .)۷1۸ندددامل
م هب ماسکن تکمال نله م هب ایزاعن ی ادامدی آن
اانددل (یات .) ۱9 :۷91۲ ،در یاقددع ،در دیره رینددق
م هب ایزاعن ،م اهب اه تسوط هود ز چدارچ ب
اصلن خ د را ای دست نالایرده ی ای ص رت مدوظم ی

 .۷نف

پ مرش م هب ماسکن در انلس ؛ اسب ی ادا

ت جی ای اعمال ضک مت ،امط علت خد د ادی توهدامن
کافن نالست؛ اما زمانن کی اا علدت دیم مخدارن ند د
من ت انل معوادار اانل.
 .۹ربات م هب ماسکن در اندلس ؛ پد

از سدخ ط

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

 /۷۱پژیهشها تارمزن ،سال پوجاه ی دیم ،دیره جلمل ،سال ه م ،نماره مک (پالاپن ،)۹۲اهار ۷9۲1

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

سالاست آزاد فکر مل باسب 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 تمام 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 انست در عرصی فرهوگن ی در مواطق مز لف

اسب ددی ضکددام ،آزار آنددان اددی دسددت ماسکالددان را مددانع

انددلس  ،فعاسالددت هددا گس د رده ا انجددام دهددل .امددط

من نلنل .امط فعاسالت ها اال ر در دیره مل باسب 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 نالد پد

از

سخ ط آن ،علمامن ای مباسعی دمگدر نداخی هدا فخدی،

ب .علل سیاسی

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

امرا ام

انلس

اه مام نلمل ادرا گسد رش

یمژه م هب ظاهر ای دست ااط ضد م انلسسدن (9۸۹

ی تثبالددت مد هب مدداسکن کردنددل .تددریم ی گسد رش

تا  ۹11ق ۲۲۹/تدا  ۷۱1۹م) قد ام اصدلن خد د را ادی

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

دست آیرد (اس سمن .) 1۲ :۷9۱1 ،اا یج د امدط ،هدالا

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

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

ضوفدن عراقدن کدی تأمالدل ندله خلفدا عباسدن اد د،

 .)۱1 :۷91۲چوان کی م هب مداسکن مد 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 انلس

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

م اجددی نددل .ه ددام اددط عبددلاسرضمان ( ۷۱۹تددا ۷۸۱

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

ق ۱۸۸/تددا  ۱۲1م) 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 ب اسب امف ،علمامن اا امدط دمدلگاه هدا در اندلس

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

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

 .)۷11 :۷۷۲11ضمامت ام مان از م هب ماسکن زمالودی

من ت انست فعاسالت آن ها را تسرمع کول .در یاقع ،اس ر

ساز ضو ر گس رده فخهدا مداسکن مانودل محالدن ادط

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

محالن سالثن ،معری

ای عاق اندلس ( ،خ دون:۷۲۲۲ ،

امط مکاتدب جامگداهن در مالدان تد ده مدردم نالاف ودل.

 ) ۹۱۲در عرصی ضاکمالت نل ی ای دنبال آن مزاسفدان،

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

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

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

من ن مسل :در

نالعی ،ارا ایضاع اج ماعن انلس

ای نمار آیرد.

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

رسمالت از ل ی مردم را ای عمد

درااره یضعالت م هب ماسکن در انلس
انلس

م هب ماسک ی قرائت نافع رام اسدت .مدردم

انلس

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

جامگاه ت الع در انلس

در مخامسی اا م اهب دمگر (تحلاللن ار عل گس رش نالاف ط ت الع در انلس )11/

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

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

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

مسلمانان ارخ رد من کردنل ی من دملنل کی تیالالدر آن

آن االااوددل چددی اسددا ای را اک ددول (مخلسددن:۷91۷ ،

ض آن ،ادی پ ندش فخهدن

 .)99۸/۷در امط دیره ،اتحاد دی جانبی مالان فخهدا
ماسکن ی ضاکمان ام

دمله من ن د ی همان گ نی کی

آسان نالست ،ناچار ارا
تحت مولیضی اسعر

ی اسعاده کی از اص ل فخی ماسکن

است ،م س من نلنل (آل علن.)۹۱1 :۷9۱۱ ،

ضک م الان ان ظار داند ول فخهدا مداسکن آندان را در
اراار مزاسفان تأمالل کوول ،ماسکن ها هدم از ضک م الدان

نتیجه

من خ اس ول تا مزاسفان را سرک ب کوودل (ر.ب :اادط

جامگدداه ت ددالع در انددلس  ،از نظددر گسدد ردگن

سه ۸9 :۷۲۲۱ ،؛ مبهر  .) 99 :۷9۲۹ ،فخها ماسکن

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

در پودداه ضمامددت ضاکمالددت انددلس  ،اددر نددالعالان

مخامسی اا دمگر مواطق نرقن خ فت مکسان نالسدت.

محلیدمت امجاد کرده ی گاه آن ها را ای العت مد هم

در پاسخ ای اموکدی چدرا ت دالع در اندلس

ن انسدت

من کردنل .ااط سه انلسسن ضمط معرفن نالعالان ادی

همانول مواطق نرق خ فدت نفد ذ ی گسد رش پالدلا

عو د ان اه د اددلعت مددن گ مددل :اددلعت گ د اران دی

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

گریه انل :مک گریه نالعالان غاسن کی مع خل ای قلاست

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

ادی

علن(ع) ی فرزنلانش هس ول؛ امط گریه نامس ی تکفالر

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

هس ول .گریه دیم از نالع الان افدراد هسد ول کدی ادی

سؤال اصلن مخاسی من رسالم.

تمجالددل علددن(ع) ی ایالد ای مددن پردازنددل ی آنددان را

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

اه رمط مسلمانان من دانول .امدط افدراد در گمراهدن ی

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

دیر از ضق ای سر من ارندل ی از سدوت ی جماعدت

مرک

ی نماسن ی نمال ندرق امدران ،در گسد رش

خارج نله انل (ااط سه انلسسن.)9۸ :۷۲۸۷ ،

ت الع ان تأرالر نب ده است؛ اما گد ارش هدا مودااع از

انلسسالان اا تکالی ار مد هب مداسکن ی مخایمدت در

ضو ر کم فر یغ سادات ی عل مان در موداطق اندلس

را از

ضکامت دارنل .افراد معدلید از سدادات در اندلس

اراار م هب نالع ی ،در پن آن ا دندل کدی اندلس

ن اع ها فرقی ا م اای ایلاد کی صحوی گس رده ا 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.

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

همالط یضعالت درااره اصحاب ،ریامان ریامات ائمی ی

اخ فات م هبن کی مالان ضوفالی ی نافعالی ی ی ضوبلالدی
ار پا ا د ،ارکوار دانت (آل علن.)۹۱۹ :۷9۱۱ ،
از طر

دمگر ،نال ه فخها مداسکن کدی ادی خد د

اجازه نمن دادنل آزادانی ای احث ی پژیهش ی اج هداد
اپردازنل ،م جب نله ا د کی انلسسالان اضساس کوودل
امط مد هب کم در زمالودی ند اع هدا فرقدی ا امجداد
من کول .اسب ی فخها ماسکن در م اقدع اسد ثوامن مانودل

قبام ی خانلان ها نالعن صلق مدن کودل .از قبامد
نالعن کی در انلس

ضو ر ماف ول در موااع ،فخدط ادا

نام هملانالان ممون ارخ رد من کودالم؛ امدا آنچدی مهدم
است اموکی ذکر از نخش تأرالرگ ار آنان در تح الت
سالاسن ی نظامن ی فرهوگن نالست .اصحاب ی ریامان
معددلید از ائمددی(ع) در انددلس

ضود ر ماف وددل .در

موااع رجاسن ،ادا ندام دی نفدر از ریامدان ائمدی(ع) در
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ارخ رد من کوالم .اا اررسدن عملکدرد امدط دی

انلس

رای در موااع ،م زص مدن 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 انددل ،اربددات 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 ،اال ار 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
م هب دیم ،نخش مهمن در نف ذ نالداف ط ی گسد رش
نکردن ت الع دانت .فخها مداسکن در پوداه ضمامدت
ضاکمالددت امدد

 ،اددر نددالعالان محددلیدمت امجدداد

من کردنل .در امط دیره ،اتحاد دی جانبی مالان فخها
ماسکن ی ضاکمان ام

دمدله مدن ند د .محد ر امدط

اتحاد نواخت موافع طرفالط ا ده ی ن الجی آن مزاسفت
ت دالع،

اا گس رش م اهب غالرمداسکن ،ادی خصد
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