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  جذور اسباب نظرة حول اهنيار دولة املسلمني يف االندلس

  
  ١ طاهرييعبداهللا ناصر

  

شـذونة   قرب  (Guadalete)يف وادي لكة .  هـ٩٢ رمضان سنة ٢٨عندما انتصر املسلمون على القوط يف اسبانيا يف 
(sidonia)             فترك  )۱(من كل حدب وصوب   ) االندلس( يف جنوب غريب شبه جزيرة هتافت عرب وبربر مشال افريقيا على 

   .)۲(سكان شبه اجلزيرة منازهلم وسهول مدهنم واعتصموا باجلبال واملرتفعات
 اىل جنوب أوروبا حىت معركة بالط الشهداء الدامية الـيت نـشبت يف             ايربي هرواستمرت الفتوحات من شبه جزي    

بدالرمحن الغـافقي يف شـهر رمـضان سـنة           بقرب هنر اللوار، حيث قُتل فيها قائد جيش االسالم ع          (poitiers) بواتيه
  .م، ّمما أدى اىل توقف الفتوحات۷۳۲/هـ۱۱۴

  
  االندلس، تاريخ املغرب االسالمي، بالط الشهداء تاريخ االندلس، عرب، بربر: ئيسةالكلمات الر

  
  

من هنا بدأت نواة املقاومة املسيحية حيث ظهرت حركة         
ر املؤرخون وحركة العودة هذه كما ذك. العودة يف اسبانيا  

يـدعى  ) Asturiasاشتوريش  (ل اوجدها رجل من     ئاالوا
 ويف القـرن  )٣(لى صخرة ُسميت بامسه ع) pelayoبالي  (

اخلامس اهلجري مساوي احلادي عشر امليالدي عّزز هذه        
احلركة وشّد عضدها ودعمها دعماً قوياً فرنانـدو االول         

(Fernanda 1) ملك قشتاله (Castile)  ليـون (leon) 

 استقّر شعار العودة يف جدول افكار وعواطـف         ومن مث 
  .مسيحيي اسبانيا وأٌوروبا

سارت ) آي القرن اخلامس اهلجري    (هيف تلك الفتر  
 على عروش البالد وهـي امـارات        حكومات الطوائف 

املـدعو  ) فرنـادو (إسالمية صغرية، فاستغل الفرصة جنل      
  ــــــــــــــ

   لعلمية يف جامعة الزهراءستاذ مساعد يف التاريخ وعضو اهليئة اا. ١

 املعـروف بـآلفونس   (Alfnso vI)) آلفونس الساچس(
 (Toledo)من استعادة مدينة طليطلة     ليوين، حيث متكن    

قاعــدة ملــوك القــوطيني القدميــة يف شــهر صــفر 
م من أيدي املسلمني حيث سلّمها اليـه        ۱۰۸۵/هـ۴۷۸

  . حيىي بن حيىي بن ذنون حاكم طليطلة آنذاك–
طلق سلكت هذه احلركة منحى جديد      ومن هذا املن  

واضحت كما اشار املؤرخ املـصري املعاصـر مـن أنّ           
قسطاس التكافؤ والتعادل للقوى قد فقد توازنه واضـاع         

  .)۴(عنانه
 باخلطر الذي قـّض    ،وهنا شعر أٌمراء دول الطوائف    

مضاجعهم وهلذا استنجدوا بدولة الصنهاجي الرببريـة يف        
  قد استطاع املرابطون من    و»  املرابطني –املغرب االقصى   
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 الندلسنظرة حول اهنيار دولة املسلمني يف ا

 ٩٤

االستيالء اجملدد علـى املنـاطق الـيت اسـتعادها          
االسبانيون،ولكن التكاتف الذي متّ بني الدول املـسيحية        
واسبانيا، واستغالل االسبان احلالة السياسية واالجتماعية      
املوجودة يف اجملتمع االسالمي يف األندلس، قـد ادى اىل          

سدلت الستارة علـى    ، وهبذا أُ  (Granda)سقوط غرناطة   
  .قسم من جغرافيا أرض االسالم

ّمما ال شّك فيه أنّ دراسة وترتيب وإنشاء اجملتمـع          
االسالمي األندلسي وحتّري العالقات الفردية واألسـرية       

العربية ( الرببرية، و  – الرببرية، والرببرية    –والقبلية العربية   
به ، ودور من دخلوا االسالم حديثا من اهايل ش        ) العربية -

اصـحاب  (جزيرة األندلس، ومن املسيحيني املعاهـدين       
، يقودنا اىل أقرب حقائق اسباب وعلـل سـقوط          )الذمة

  .املسلمني يف األندلس
أول جمموعة من االعراب دخلت األندلس حتـت        

 ثُم ٌدعمـوا    )٥(أُمرة قائد بربري اسود هو طارق بن زياد       
بلج بن  ( وطالعة   )٦(هـ٩٣سنة  ) موسى بن نصري  (بطالعة  

 حيث تركوا اعمق اثـر      )٧(هـ١٢٣سنة  ) بشر القٌشريي 
  .يف اجملتمع االندلسي

كما ظهر على الساحة األندلـسية االخـتالف        
، وكان عبد امللك بـن      )اليمانية(و) القيسية(القدمي بني   

 ١١٦- ١١٤(قطن الفهري، واىل االنـدلس اليمـاين        
وهو ّممن بقى من الرجال الـذين       ) هـ١٢٤- ١٢١و

حيملٌ احلقد والضغينة واملقت    ) ة واقم ٌحّر(شهدوا واقعة   
للشاميني والقيسيني، وهلذا أعلن استقالله عـن ابـن         
حبحاب واىل القريوان القيسي، وكان غلـيظ االدارة        
خشن اخللق فظاً مع الرببر، ّمما ادى اىل انضمام الرببر          

يف مشال افريقيـا الـيت      ) الزناتة(يف االندلس اىل ثورة     
  .)٨()غزوة االشراف(شكلت 

وكانت هنضة الرببر قد أّدت بعبد امللك الفهري ان         
املتواجـد يف   ) بلج بن بشر القـشريي    (يستنجد بالقائد   

  .الشواطيء اجلنوبية من اجل القضاء على هذه الثورة
وأّدت املصاحل املـشتركة اىل التحـام القيـسيني         
واليمانيني من أجل مواجهة اخلطر الدائم والقضاء علـى         

هـ، بقتل  ١٢٣ وانتهت املعركة سنة     .ثورة قبائل الرببر  
الرببر وسفك دمائهم بقـساوة وبـدون اي شـفقة           

  .)٩(ورمحة
ثُم بعد أن قُِتلَ الفهري وايل األندلس اليماين، أٌرجع         

-١٢٤(اىل دار االمـارة     ) بلج بـن بـشر القٌـشريي      (
كما أنّ قتل الرببر وسفك دمائهم جعل قبائل        ). هـ١٢٥
ة األندلس يتركون منازهلم     القاطنة مشايل شبه جزير    الرببر

ويعودون اىل اوطاهنم يف مشال افريقيا ونتيجة هذا كلـه          
ــونس االول  ــل آلف ــونس ( او (Alfonso 1)جع الف

، والذي تصدر شؤون الـبالد      )بالي(صهر  ) الكاثوليكي
بعد جنل بالي ان يغتنم فرصة خلو املناطق مـن الرجـل            
 وضم تلك املـسامات اخلاليـة اىل دولتـه املقامـة يف           

وكان هذا أول ثغرة وهوة بني العرب والرببر        ) اشتوريش(
وتعترب هذه الثغرة صاعقة تارخيية ال ميكن التغاضي عنها،         
وكانت سبباً المتالء صدور بربـر األنـدلس باحلقـد          

ومن الطبيعي ان ال ننـسى تـاثري        . والضغينة على العرب  
تفاعل الرببر ومبادئ اخلـوارج الراعيـة اىل املـساوات          

عية والعدالة االنسانية واليت استخدموها يف نضاهلم       االجتما
  .ضد العرب والعربية

وايل (وعند قتل عبدامللك بن قطن الفهري اليمـاين         
ألخذ الثـأر، حيـث     ) أٌميةٌ وقطنٌ (هنض ولداه   ) األندلس

توجهوا اىل سرقسطة وألفوا فوجاً من االعراب املنـاوئني         
بلـج بـن    (ألهل الشام ومن بعض قبائل الرببر ملواجهة        

  .)١٢()بشر
هـ مشال  ١٢٤وحصلت الواقعة يف شهر شوال سنة       

يف هذه  ) بلج بن بشر  (، وكان موت    )١٣)(قرطبة(شرقي  
األيام، لذا قّرر الشاميون املسيطرون على ميدان القتال أن         
يعينوا شامياً آخر لتويل احلكم ووقع أختيارهم على ثعلبة         

  .)١٤(بن سالمة العاملي فأمروه
ابو اخلطار حسام بن ضرار الكلـيب       وعندما حضر   

اىل األندلس هدأت العاصـفة لعـّدة       ) هـ١٢٨-١٢٥(
اشهر وحلّ الوئام بني قبائل العرب، وبني العرب والرببر،         

  .)١٥()عسكر العافية(حىت اطلق الناس على جيوشه 
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 عبداهللا ناصري طاهري

  ٩٥

وبعد مّدة قصرية ظهر التعصب اليماين من لٌدن أيب         
 الذي كان قد اتـى      ،حيث تآمر قائداً قيسّياً   ) ١٦(اخلطّار

مهيل بن حامت   ( امسه   ،)بلج بن بشر  (اىل األندلس مع طالعة     
 بن سالمة اجلذامي واسره مث منَح ثوابه        ة،مع ثواب )الكاليب

  .)١٧()هـ١٢٩-١٢٨(أمر القيادة 
وظلّت أزمة القبائل العربية الـساكنة يف األنـدلس         
قائمة اىل يوم قدوم عبدالرمحن الداخل حفيد هشام بـن          

لك، حيث متكن هذا من توحيد الصفوف من اجل         عبدامل
  .بناء دولة جديدة

وقُبيل تشكيل االمارة يف    ) عصر الوالة (ويف أواخر   
األندلس كانت احلروب املتواصلة واملعارك املستمرة قـد        

مـن  ) ٌسّبه(أجربت ُسكان املناطق الشمالية اىل عبور هنر        
وء واللج) شذونة(شواطيء مدينة َبرباط من أعمال ناحية       

اىل مشال افريقيا، ومث انتشرت اجملاعة وعّم القحط ومسيت         
  .)١٨()َبرباط(هذه السنوات بسنوات 

اسـتنتاجاً  ) اخبار جمموعة(وقد قال صاحب كتاب   
  .)١٩().فخٌف ُسكانُ األندلِس: (هلذه االزمة

وكانت نتيجة هذه السنوات أن خفّـت مـوازيُن         
ن قـوى   القوى االسالمية يف األندلِس، وثَقلـت مـوازي       

  .املعسكرات املسيحية يف مشال اسبانيا
 –العـريب   (ويف تلك االيام اليت شهدت الـصراع        

مل يبق بيد املسلمني من ُمدن      )  الرببري –العريب  (و) العريب
املوسوم به   (Septimanig)احلدود الشمالية يعين سبتمانيا     

 وهذه قد   (Arjona)رباط الثغر او والية الثغر إالّ أربونة        
  .)٢٠(هـ١٤٢ضاً يف سنة سقطت اي

وحىت يف زمن الدولة األموية يف األندلس واليت وحّدت 
الصفوف اىل درجة ما، كانت اخلصومات والرتاعات العربية        
الرببرية واالختالفات القبلية قد أبادت وحـدة الـصفوف         
وكانت عامالً مهماً من عامل ضعف وهـوان املـسلمني          

ـ       الّمية وتوطيـد   وتناقض نفوذ وسلطة وسيطرة الدولة االس
وقد ادى التهاون اىل    .  االسبانية –وتقوية املقاومة املسيحية    

ان يتحد بعض االمراء املسلمني مع املسيحيني من اجل كسر          
  .شوكة وهيبة احلاكم ذي الرأي اآلخر

ٌنشاهد املنصور بن ايب عامر     ) العامري(ويف العصر   
يرمى برفاقه وحاشيته وبطانته وبشكل متواصـل غـري         

 اىل ما ُيريد هلم، ابتدا اوال جبعفر بـن عثمـان            منقطع
املصحفي احلاجب حيث اعتقله وضيق عليـه وصـادر    
أمواله ومل يترك له وال ألبنائه ما يسدون به رمقهم، مث           
قتله وبعث جبسده اىل اهله، وكان جعفر املصحفي هذا         

 .م٩٨٢/هـ٣٧٢من بربر بلنسية، وكان قتله يف سنة        
نم واىل مدينـة سـامل       مث غالب بـن عبـدالرمح      )٢١(

(Medinaceil)       من أقارب املنصور حارب مـسيحي 
الشمال عدة سنوات وأجـرب أن يقاتـل يف صـفوف           

  .)٢٢(املسيحيني ضد املنصور فَقُِتل
وجعفر بن محدون األندلسي، كان قائداً عـسكرياً        

، وعبدالرمحن بن مطـرف     )٢٣( يف ضيافة صرباً   هٌمحنكاً قتل 
قتلـه يف موضـعه     ) سطةسرق(التجييب من أسرة حاكم     

، مث ولـده    )٢٤(الدفاعي عندما كان ٌيحارب املـسيحيني     
عبدالرمحن وكانت أمُه بنت امللك االسـبانيويل شـاجنه         

(sanche)      وكان  )شنجول( وكانت تدعو ولدها بلقب ،
 فطلب من اخلليفـة االمـوي هـشام         )٢٥(حيلم باخلالفة 

أن يوليه العهد من بعده فواله هـشام        ) هـ٣٩٩-٣٦٦(
، وقد ادى هذا االمر اىل غضب األمـويني ممـا           )٢٦(ذلك

حدى مبحمد بن هشام بن عبداجلبار بن عبدالرمحن الثالث         
وانصاره من القيسيني والرببر باجيـاد احلادثـة الكـربى          

  .)٢٧(هـ٣٩٩املشهورة بالفتنة الرببرية سنة 
بعــد هــذه احلادثــة اســتمرت االنتفاضــات 

 عـامر يف    والنهضات، وكان مقتل عبدالرمحن بـن ايب      
هذه السنة قد شجع املـسيحيني مـن الزحـف حنـو          

- ٤٠٠(اجلنوب، وعندما وصل هشام اىل العرش ثانية        
، تعاقبت الثورات الرببرية مما جعل اليـاس        )هـ٤٠٣

واخليبة يسيطران على اخلليفة وابناء الشعب مما اجربهم        
  . اىل اللجوء واحلماية باملسيحيني

خليفة والـشعب   وقد قدم املسيحيون املساعدات لل    
مقابل استرجاع اكثر من مئيت ُحـصن كانـت لـدى           

  .)٢٨(املسلمني اثناء العصر العامري
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 الندلسنظرة حول اهنيار دولة املسلمني يف ا

 ٩٦

ووصف ابن اخلطيب الغرناطي انقـراض احلكـم        
مل يبق بقرطبة من بين أميـة       : (األموي يف األندلس بقوله   
  .)٢٩()أحد ومل يكلفهم احد

كانت مناطق وأحياء األندلس قد احتفظت هبويتها       
، وكانت هذه   )٣٠(ة ويف أفكارها أمل االستقالل    االجتماعي

  .األرضية مساعدة على خروج املسلمني من األندلس
كان للمولدين من أهل األندلس والـذين تـشرفوا         
باالسالم بعد الفتح االسالمي دور مهم يف سقوط األندلس،         

ا مجاعات كثرية وميثلون الغالبية يف اكثر مناطق البلـد          كانو
ومن املتعصبني للقومية االسبانية، وكانوا القـوى املناوئـة         

خالل احلكم األموي، وكانوا نـواة      للتعصب العريب السائد    
  .تأسيس الثورات ضد حكام القطر آنذاك

أكرب قاعدة للمولدين، ومركـزاً     ) طليطلة(وكانت  
ألمين املدعم من القـوى املـسيحية       للثورات واالفالت ا  

  .أحياناً
هـ خرج حرىف اندلسي الذي يدعى      ٢١٤يف سنة   

) طليطلـة (وتشابك مع اعراب وبربر     ) هاشم الضراب (
  .)٣١(وناضل ملدة سنتني مث قتل

ثُم ظهر على الساحة شخص آخر يف حوايل النصف         
عبـدالرمحن  (الثاين من القرن الثالث اهلجـري يـدعى         

) اشتورقة(خلّية للمولدين يسندها ملوك     فأوجد  ) اجلليقي
املسيحيون حيث متكن مكافحة ومصارعة قوى األمـن        

بقائد ) ابن قوطية (االموي ملدة عشرين سنة، حىت وصفه       
  .)٣٢(مولدي األندلس

واهم طغيان قام به املولدون خالل احلكم االسالمي        
ضد حكومة  ) عمر بن حفصون  (يف األندلس هو انتفاضة     

 مشلت األراضي الواقعة بـني جيـان        حيث) ٣٣(قرطبة
(jaen) شرقا اىل استجه (Astigi)٣٤(غرباً) شذونة( و(.  

) هـ٣٠٠-٢٧٥(ويف عصر االمري عبداهللا بن حممد       
متكن هذا الثائر األندلسي أن ميد هجماتـه اىل حـصن           

يف جنوب شرقي العاصمة وبتسلط عليه، ويف سنة        ) بالي(
ين هـ ارتد هذا الـشخص عـن االسـالم وتـد          ٢٨٦

  .)٣٥(املسيحية

وقد ذكره املؤرخون املسيحيون مثل مـا ذكـروا         
واعتربوه بطل اسبانيا الوطين الذي قاوم      ) دوزي اهلولندي (

  .)٣٦(االحتالل العريب ملدة ثالثني عاما
وهـم  (تعاٌضد وتـآزر املـسيحيني املـستعربني        

املسيحييون الناطقون بالعربيـة واملتطبعـون بالطبـائع        
 أملـع عوامـل     نعامل م ) املولدين(مع  ) والعادات العربية 

النضال املسيحي ضد مسلمي األندلس، حيـث متكّـن         
منـت  (املولدون ومبساعدة هؤالء من االستيالء على قلعة        

) غرناطـة (يف مشال شرقي    ) mondejar(شاقر مندخار   
  .)٣٧(وقتل مجاعة ال يستهان هبا من العرب

هـ كانو  ٤٥٦ سنة   (coimbra) ويف حصار قلمريه  
، وكان قد فتح هذه املدينة سنة       )قشتاله(اندوا ملك   قد س 
هـ، منصور بن ايب عامر، وقد اعترب املؤرخ الغريب         ٣٧٥
 هؤالء عامال مهماً مـن عوامـل حتريـر      (pedal)بيدال  

  .)٣٨(املسيحيني
ملـوك  (كما أن منازعات، واختالف دول عصر       

فيما بينها واستغالل املسيحيني للظروف الراهنة      ) الطوائف
  .ك تعترب من اهم عوامل سقوط احلكم االسالميآنذا

املستشار آللفونس الـسادس    ) سنندو(وقد نقل لنا    
وكان من املستعربني اهل البقية، قد جاء به عبداهللا بـن           

ان حترير اسبانيا ال    : بلقني زيري امري غرناطة يف مذكراهتم     
يتم اال أن تكون قوى االسالم اضعف فأضعف وال مـال         

م، عندها نستويل على االرض بال عناء       وال رجال حلروهب  
  .)٣٩(وال شقاء وال دماء

حرب بين عباد وبين زيري من أجل غرناطة، انتهت         
لبين عباد، فمنحوه حـصون     ) الفوانس السادس (مبناصرة  

  .)٤٠(كمكافأة على ٌنصرته) جيان(وقالع غريب 
بـين  (هـ، ظهرت يف األفق حرب      ٤٣٦ويف سنة   

ـ  ) بين ذنون (و) هود  )٤١(ن الـدول املـسيحية    وبأسناد م
بـين  (مع  ) رسرقسطة(أمراء  ) بين جتيب (وكذلك خصام   

وباسناد من الدول املسيحية يف مشال اسبانيا مثـل         ) ريزي
فقـد اهتمـوا اهـايل      . )٤٢(، وليون )نربه(برشلونة، نافار   

  .)٤٣(سرقسطة أمريهم باخليانة
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 عبداهللا ناصري طاهري

  ٩٧

يف الوقت الذي جاء فيه ابو الٌعلى املأمون اخلليفـة          
ن األندلس اىل مراكش من أجل السيطرة على        املوحدي م 

املساعدة ) فرنادو الثالث (اخلالفة، طلب من ملك قشتالة      
العسكرية من أجل القضاء على اعدائه، وبازاء هذا حصل         

على بعض القالع يف االندلس ومل يكتف هبـذا         ) فرنادو(
بل حصل على إجازة من املوحدين يف بنـاء كنيـسة يف            

  .مراكش
ب هؤالء حىت ان البابـا اينوسـان        وبعد هذا تكال  

 طلب رمسيا من ويل عهد املـأمون        (InocenttvI)الرابع  
رغـم ان   ) ٤٤(الدخول يف املـسيحية   ) وهو اكرب اوالده  (

اجلواب مل يكن اجيابياً لكن املسيحيني قد حصلوا علـى          
  .امتيازات خاصة يف األندلس

ومما ال شك فيه إنّ احلكام املـسلمني اإلبـاحيني        
لتزمني بأحكام الشريعة اإلسالمية والذين أطلق      وغري امل 
ومن سار  ) ٤٥()املفسدون يف االرض  ): (ابن حزم (عليهم  

يف ركاهبم من رجال الـدين الـذين بـاعوا دينـهم            
 مرغمون علـى خمادعـة النـاس وعاّمـه          )٤٦(بدنياهم
، واعترب ابن حّيان امللوك والفقهاء املشار اليهم        )٤٧(األمة

 حـىت التـرايف والكـسل       ،)٤٨(من املفسدين املتهتكني  
والوهن والضعف يف امور الدين يعترب عامال من عوامل         

  .تسارع السقوط
ومن املمكن ان ترى مظاهر الضعف والوهن الديين        
بشكل سـافر يف مظـاهر اجملتمـع النـسوي الثقـايف            

  .واالجتماعي والشرعي يف عصر ملوك الطوائف
دة وال(ولنأخذ اكرب نساء األندلسي مثاالً واقـصد        

  ).بنت املستكفي خليفة قرطبة
  :حيث تقول

  أنا واهللا اصلح للمعايل
  وامشي مشييت وأتيه تيها

  وأمكن عاشقي من صحن خذي
  واعطي قُبليت من يشتهيها

وهذه هـي الـيت قـال فيهـا هنـري بـريس             
(Henriperes) :لقد رمت احلجاب حبرية تامة.  

او جارية الشاعر الشهري زرياب األندلسي، حيـث        
  :ظهر الغرام لألمري عبد الرمحن الثاين، وتنشدكانت ُت

   يا بأيب قُرشي
  َخلَعُت فيه العذارا

  :بناء على هذا نتمكن ان نقول
ان ارضية سقوط املسلمني كانت ضـمن خطـة طويلـة           
مدروسة اعدت مسبقا، ومذ عصر الفتوحات االسالمية اىل        
زمن اهنيار آخر دولة اسالمية يعين امراء غرناطة النـصرييني          

، ومل تنحصر يف قضايا ومصاديق ثقافية واخالقية        )االمحريني(
سادت عصر ملوك الطوائف فقط، كمـا أشـار قـدماء           
املؤرخني بل تكمن يف مناظرات ومناسـبات وعالقـات         
واختالفات االعراب السياسية والتارخيية فيما بينهم من جهة، 

  ).الصراع القومي(وفيما بينهم وبني الرببر 
كان هلا وقعهـا علـى القـومّيتني        من جهة أٌخرى، و   

وخصوصاً الرببر وتاثري حوادث مشال افريقيـا، اضـافة اىل          
التحول اجلغرافيائي االنساين والتارخيي يف االنـدلس خـالل         
القرون االسالمية األوىل، وهذه العوامل بأمجعهـا شـكلت         
  .مدرج احندار أدى اىل االطاحة باحلكم االسالمي يف األندلس

  
  اهلوامش

م، ١٩٥٩فجر األندلسي، القـاهرة     : نس، حسني  مؤ -١
  .٨١ص
نفـح الطيـب يف غـصن       :  املقريء، امحد بن حممد    -٢

م، ١٩٦٨األندلس الرطيب، حتقيق احسان عباس، بريوت       
  .١٦٣،ص١ج
 ذكرت هذه الصخرة يف املصادر االسبانية حتت اسم         -٣

  .(picos de Europa)=القُمم أُوروبا
 الترمجـة   –ائـف    دول الطو  – حممد عبداهللا عنـان      -٤

تـاريخ دولـت    (الفارسية بقلم حممد آييت، حتت عنوان       
، طهــــران، )اســــالمي در انــــدلس 

  .٤٠٥،ص٢ش،ج.هـ١٣٦٧
  : ابن عذاري املراكـشي   . ٣٦٩،ص١ نفح الطيب، ج   -٥
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 الندلسنظرة حول اهنيار دولة املسلمني يف ا

 ٩٨

البيان املغرب يف أخبار االنـدلس واملغـرب، بـريوت،          
  .٢٥٧-٢٥٦، ص٢،ج١٩٨٣

  .١٤٤-١٤١، ص١ نفح الطيب، ج-٦
 تاريخ افتتاح األندلس، القاهرة وبريوت،      : ابن قوطية  -٧

  .٤٠هـ،ص١٤٠٢
  .٣٨ اخبار جمموعة، ص-٨
  .٤٣،ص٢ البيان املغرب، ج-٩
دولت أمويان دراندلس، ترمجة    :  عبد احلميد نعنعي   -١٠

  .١٠٧ش،ص. هـ١٣٨٠حممد سبهري، قُم، 
  . املصدر السابق-١١
  .٤٢ اخبار جمموعة، ص-١٢
ــسابق، ص-١٣ ــصدر ال ــان امل٤٣ امل ــرب، ، البي غ
، جمهول املؤلف، فـتح األنـدلس، اجلزائـر         ٣٢،ص٢ج

  .٣٤م،ص١٨٨٩
، فـتح االنـدلس،     ١٧ تاريخ افتتاح األندلس، ص    -١٤
  .٤٤أخبار جمموعة، ص. ٣٤ص
ــة، ص-١٥ ــار جمموع ــرب، ٤٩ أخب ــان املغ ، البي
  .٣٤،ص٢ج
  .١٣٢،ص١ تاريخ دولت اسالمي در اندلس، ج-١٦
لعـريب  الفتح واالسـتقرار ا   :  عبدالواحد ذنون طه   -١٧

م، ٢٠٠٤واالسالمي يف مشال افريقيا واالندلس، بريوت،       
  .٣٤٠-٣٨٨ص 
، وأخبـار جمموعـة،     ٤٤-٤٣ فتح االندلس، ص     -١٨
  .٦٢-٦١ص
  .٦٢ اخبار جمموعة، ص -١٩
  .١٤٥،ص١ تاريخ دولت اسالمي در اندلس، ج-٢٠
االعالم للزركلـي،   . ٢٦٦،ص٢ البيان املغرب، ج   -٢١
  .١٢٥، ص٢ج
، ٢البيان املغـرب، ج   . ٩٢، ص ٣ج:  نفح الطيب  -٢٢
  .٤١٧ص
  .٤٧، ص٣ البيان املغرب، ج-٢٣
  .٤٣- ٤١ املصدر السابق، ص-٢٤
  .٤٧، ص٣ البيان املغرب، ج-٢٥

  .٤٣-٤١،ص٣ نفس املصدر، ج-٢٦
  .٧٢،ص٣ نفس املصدر، ج-٢٧
  .٩٩،ص٣ البيان املغرب، ج-٢٨
، حتقيق ليغي بروفسال، بريوت،     ٢ اعمال االعالم،ج  -٢٩

  .١٣٩م، ص١٩٥٩
تاريخ املسلمني وآثارهم يف    :  السيد عبدالعزيز سامل   -٣٠

  .٣٦٤االندلس، القاهرة، بدون تا، ص 
  .١٢٥، ص٢ البيان املغرب، ج-٣١
  .١٠١ تاريخ افتتاح االندلس، ص-٣٢
الدولة العربية يف اسبانيا، بريوت،     :  ابراهيم بيضون  -٣٣

  .٢٦٢هـ، ص ١٤٠٦
  .٢٦٤ نفس املصدر، ص-٣٤
  .١٣٩ ص،٢ البيان املغرب، ج-٣٥
  .٤٠٤، ص١ تاريخ دولت اسالمي در اندلس، ج-٣٦
  .٤٢٣، ص٢ دولت أمويان در اندلس، ج-٣٧
  .٤٢٣، ص٢تاريخ دولت اسالمي در اندلس، ج-٣٨
، نشره ليفي   )مذكرات االمري عبداهللا  ( كتاب التبيان    -٣٩

  .٧٣م، ص١٩٥٥بروفنسال، القاهرة، 
ــدلس، ج -٤٠ ــالمي در ان ــت اس ــاريخ دول ، ٢ ت
  .٦١،١٦٥ص
 عبدالواحد ذنون طه، تاريخ العرب وحضارهتم يف        -٤١

  .٢٤٢م، ص٢٠٠٤االندلس، بريوت، 
  .٢٤١ املصدر السابق، ص -٤٢
  .١٧٥، ص٣ البيان املغرب، ج-٤٣
  .٤١٥-٤١٤، ص٤ تاريخ دولت اسالمي در اندلس، ج-٤٤
  .٤٢٩، ص٢ تاريخ دولت اسالمي در اندلس، ج-٤٥
  . نفس املصدر-٤٦
  . نفس املصدر-٤٧
  .٤٣٠ املصدر، ص نفس-٤٨
نقال عـن سـلمى      (٢٠٥، ص ٤ نفح الطيب، ج   -٤٩

احلضارة العربية االسالمية يف االندلس،     : اخلضراء اجليوسي 
  .٩٩٦، ص ٢م، ج١٩٩٩بريوت، 

  .٩٩٧ املصدر السابق، ص -٥٠
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  ٩٩

 
 
 

  هاي فروپاشي مسلمين در اندلس ها و زمينه نظري بر ريشه
  

  1عبداهللا ناصري طاهري
  

ايبري در پابان نخستين سده هجرت كه سرزميني پر حاذبه وپر رونق بود، اعراب با فتح شبه جزيره 
ساير مناطق به همراه بربرهاي شمال افريقا فوج فوج به آن سرزمين آمده ودر مناطق مختلف ساكن 

منازعات قبايل عرب بايكديگر و نيز پيكار آنها با بربر در همان اوان و استمرار آن جدالها از يك . شدند
و و قدرت افزايي مسيحيان سنگر گرفته در پشت كوههاي پيوند باعث شد تا ضعف مسلمين در غير س

تهاي دولاز مناطق جنوبي اندلس سال به سال بيشتر شده و نهايتا با ظهور عصر ملوك الطرائف، و
ل آنچه در اين تحلي.  در غرناطه سرنگون كردند راه و آخرين دولت اسالميدمسيحي شمال پيشروي كر

  . با بربرها بر روند سقوط اندلس استنيزقابل توجه است تأثير همان منازعات اوليه عربها با خود و 
  

  اسالمي، عرب، بربر، بالط الشهدا اندلس، تاريخ اندلس، تاريخ مغرب : كليديگانواژ

                                                 
   استاديار گروه تاريخ دانشگاه الزهرا.1
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