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 مُرابِطون  شناسی تحوالت و ساختار قدرت نظامیگونه
 م( 1147  -1049  /.ق هـ  541  - 441)  

 *محمدحسن بهنام فر1

 چکیده: 
از    عنوان به طون  رابِمُ پنجم هجری/ یازدهم    هایدولت   ترینمهم یکی  اسالمی در قرن 

میالدی، پس از تثبیت قدرت و ایجاد مشروعیت، مغرب و اندلس را تحت حاکمیت  
درآوردند.   را    هاآن خود  خود  جنبش  صحرا  نخست  با  در  سپس  و  کرده  ایجاد 

نظامیبرنامه تشکیالت  تحول  و  منظم  منسجم  موفق شدند   ،ریزی  کنند.  ایج  دولتی  اد 
از یک طرف و حضور در اندلس و    ها آن برتری بر قبایل مختلف مغرب و تسلط بر  

شکل باعث  دیگر،  طرف  از  مسیحیان  برابر  در  مُرابِطون جهاد  سیاسی  قدرت  گیری 
  مُرابِطون، ساختارها و تشکیالت نظامی  تحوالتبراین اساس بررسی و تحلیل  گشت.  

پژوهش حاضر با رویکردی    روازاین .  اردد  ایی، اهمیت بسزهاآن در استقرار حاکمیت  
بر منابع این دوره تالش دارد به این پرسش پاسخ دهد که    تأکیدتحلیلی و با ـ    توصیفی

و مُرابِطون چه تغییراتی در    ؟شدطون  رابِگیری قدرت نظامی مُچه عواملی باعث شکل
طون در  رابِکه مُهای پژوهش حاکی از آن است  تشکیالت نظامی ایجاد کردند؟ یافته

قدرت نظامی سود جسته و حاکمیت خویش را    ایجادهای مغرب برای  ابتدا از ظرفیت
ه و با طرح جهاد به اندلس راه یافتند.  ساختار ارتش را سامان دادسپس    ،تثبیت کردند

برنامه  اهآن و  نوآوری  ارتش،  توسعه  به  این مرحله  نبردهای مختلف  در  ریزی جهت 
 مبادرت ورزیدند. 
  تشکیالت نظامی. تحوالت،طون، مغرب، رابِمُ واژگان کلیدی:
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 مقدمه

مناطق جهان    ترین مهمترین و  ن پنجم و ششم هجری یکی از پرچالشدر قرو  1اسالمی مغرب  
م( منجر   1171  -909هـ/    567  -297)  انی فاطم از    گسست قدرت پس   .فتراسالم به شمار می

در اوج ستیز با یکدیگر در حال تجزیه بودند و سلطه    هادولتبه ضعف و اختالفات شده بود.  
 2ها ان و سقوط سیسیل به دست نُورماندیمسلمین بر دریای مدیترانه، به علت پیشرفت مسیحی 

هـ/   547  -405)  4ادیانمّم( با ح1148َ  -972هـ/    543  -361)3، و ناسازگاری زیریانسوکیاز  
دیگر  1153  -1015 از سوی  بود  رنگکمم(  عباسی،شده  قدرت خالفت  اثر کاهش  در   .  

و در کِش و    جنگ و دشمنی قبایل بربر با یکدیگر در مغرب اسالمی نیز شدت گرفته بود
تج  فراوان  ی هاقوس آغاز گشت  هایدولتربه  اولین  موفق شدند،  بربری  صُنهاجی  قبایل   .

پایه اقصی  مغرب  در  را  بربر  مقتدر  دولت  )گذاری  نخستین   - 1050هـ/    541  -441کنند 
در ابتدا براساس اندیشه دینی و    قبایل صُنهاجی یک حرکت نظامی بود کهجنبش  .  م(1147

های اولیه توانست  گیری هستهاز شکلای در مغرب شروع به کار کرد و پس  قبیله  های ساختار
این جنبش  مرحله ابتدایی    .راه یابدخود را در مغرب مستحکم کرده و به اندلس    نظامی   قدرت

و جَزولة    ةاز صُنهاجه مانند: گُداله، مُسَوفَه، لَمتون  ییهاشعبهکه    هاآنشکل گرفت.  صحرا،    در
نوبی مغرب، یعنی صحرا آمده و در ( به مناطق ج73/  1:  2001خلدون،  ابن شدند )شمرده می

نقابداران( عنوانی بود که در  )  ن ی مُلَثَّم  .(75:  1936زرع،  ابیابن گشتند )ناحیه سنگال مستقر  
( و داللت بر شکل خاصی از جنبش  17:  1979  حلل الموشیه، )   شدمیاطالق    ها آنابتدا به  

رسد ، اما به نظر می5شده   سیاسی و نظامی داشت. اگرچه دالیل متعددی برای این امر ارائه

 
به سه    گیرد و در برمی   را  سرزمین وسیعی از غرب مصر تا اقیانوس اطلس. مغرب اسالمی یا مغرب عربی،   1

 (. 11: 2004؛ ذنون طه،  64/ 1:  1964)زغلول،  شودبخش ادنی، اوسط و اقصی تقسیم می 
2  .Normandy  یاNormaundie: گویند.  فرانسه ای جغرافیایی واقع در شمال غربی به منطقه  نورماندی 
زیریان؛ بنی زیری بن مناد صُنهاجی از قبیله تِلکاته بودند. تِلکاته یکی از قبایل بزرگ صُنهاجی . بنی زیری یا   3

سکونت   متحدانشان  و  کَتامه  زیستگاههای  غرب  تا  اوراس  جبال  منطقه  و  میانه  مغرب  شمال  در  که  بود 
 . ( 2/124: 1384داشتند)مونس، 

ودند که از فاطمیان جدا شده و در صحنه سیاسی شمالی  . بنَی حماد یا حُمادیان، گروهی از قبیله زُناته ب 4
 . ( 93: 1412افریقا درخشیدند )عویس، 

( تا از شر دشمنان غیرمسلمان  241/  6:  1959خلدون،  . عنوان مُلثَمین به سبب نقابی بود که بر چهره داشتند)ابن 5
(  78:  1936زرع،  ابی ن بمانند)ابن( و از گرمای سوزان آفریقا مصو 19:  1979خود در امان باشند)حلل الموشیه،  
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  شعاری   بهتبدیل    وداد  را نشان می  ة لَمتون  قبیله اتخاذ این عنوان به نحوی موجودیت جنبش  
لَدبن حمّمُگرفتند.  قرار می  آن  حاکمیت  تحت  که  کسانی  برای  شد اولین  متونی  تیفاوت  از 

بن    ییحی پس از او دامادش    .(101:  1967دینار،  ابیابن کرد )را رهبری    هاآنافرادی بود که  
  م( 1059هـ/  451م  )  یجَزُولیاسین  بِنعَبدُهللِیکی از عالمان مالکی مغرب به نام    و سپس  م ی ابراه

نگال  رباطی در کنار رود سِ   ، یاسین بِن. عَبدُهللِ(328/ 8: 1967ابن اثیر،  دادند ) جنبش را تداوم 
بنابراین با استقرار در صحرا   .(75: 1936زرع، ابیابن ) 1نام نهاد  »مُرابِطون«را   هاآن  و بنا کرد

و    هفعالیت نمود  و نظامی  جنبشی دینی عنوان بهطون  رابِبه شکل اردوگاه، مُ  یی هارباطو ایجاد  
هـ/ 500  -400)  نی تاشفِ بن در همین نبردها، یُوسفِبه گسترش اسالم و جهاد با کفار پرداختند.  

،  حلل الموشیهگرفت )داده و فرماندهی سپاه را برعهده    از خود رشادت نشان  م(1106  -1009
ابن خلدون،  90:  1936ابن ابی زرع،  )  2م فاس 1062هـ/  454یوسف در سال    .(24:  1979 ؛ 
: 1405نصراهلل،  نمود )را فتح    3مسان لِتِ  و  (4/28  :1985؛ ابن عذاری مراکشی،  190/  5:  1959

و استقرار    م1086هـ/  479( در  190/  5:  1959خلدون،  ابن  مَراکِش )  س یتأساو پس از  (.  51
مغرب، در  اندل  قدرت  شد.  عازم  نظر س  به  مهم  پژوهش  این  زاویه  از  آنچه  اساس  این  بر 

اسالمی در    هایدولتیکی از    عنوانبهطون  رابِمُ  نظامیقدرت  ساختار  گونه شناسی    ،رسدیم
صلی آن است که چه عواملی باعث  باشد. مسئله امی  ها آن  تدابیر جنگی تحلیل    و  قرن پنجم

و    گشت  مغربطون با توجه به شرایط قرن پنجم هجری در  رابِمُ  گیری ساختار قدرتشکل
نظامی    همچنین  می  ها آنتشکیالت  ساماندهی  را  سیاسی  قدرت  بودکرد،  که  با ؟  چگونه 

به نظر می منابع چنین  در مرحله  ، دولتی نظامی بود،  طونرابِمُدولت    ازآنجاکهرسد  بررسی 
  قدرت سود جسته و حاکمیت خویش  هایپایهبرای    ای و قبایلنطقههای مابتدایی از ظرفیت

بعد  تثبیت کردندرا   مرحله  و با  . در  نظامی  اندلس، تشکیالت  و  بسط حکمرانی در مغرب 
ابل با قبایل  را برای تق   هاآنساختارهای سازمانی ارتش را منسجم و مدون ساختند. این امر  

 
:  1416وردی،  شد)ابنهمچنین نقاب آنها به سبب اینکه تفاوت بین زن و مرد در عرصه نبرد نباشد، استفاده می 

346) 
 ( 199/  6:  1955. نویری اطالق رباط را داللت بر رویکرد متصوفانه و رویه زاهدانه آنها دانسته است)نویری،   1
/  4:  1957)یاقوت حموی،  نیمه اول قرن سوم هجری توسط ادریس دوم بنا شد  ر در(: این شهFès. فاس)2

 (  3/17:  1959؛ ابن خلدون، 230

(: شهری باستانی و بربرنشین، مرکز »مغرب االوسط« و دروازه ورود به مغرب االقصی  Tlemcen. تلمسان) 3
 (. 77-76: 1965است)بکری، 
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دولت خود  ،  تدابیر جنگیاتخاذ مفهوم جهاد و  مغرب و مسیحیان اندلس، آماده ساخت و با  
دادند گسترش  مُرا  دوره    طونرابِ.  یک  )شصتدر  با  1130  -1090هـ/  524  -483ساله  م( 

بارسلون جنگیدند  ة شتالقِ  هایدولت پرتغال و  لیون، آراگون،  پا    طونرابِمُاما آنچه  ؛  و  را از 
/  1:  1977ابن خطیب،  بود )تُومَرت  جنبشی به رهبری محمدبن   آورد، در مغرب و توسطدر

 رقم زدند.در قرن پنجم  اندلس را    مغرب و   تاریخی  یهادورهیکی از بهترین    طونرابِمُ.  (173

 پیشینه پژوهش 

صورت گرفته، مشهود است که    به زبان فارسی   طونرابِمُه در خصوص  تحقیقاتی ک یبا بررس
ای نشده است: محققانی که به زبان فارسی تاریخ مغرب اسالمی  موضوع این پژوهش اشارهبه  

، در میانه مطالب، بخشی را به دولت مرابطون اختصاص داده  انددادهرا مورد پژوهش قرار  
  یطاهر، عبداهلل ناصری  ای بر تاریخ مغرب اسالمیمقدمهتوان به کتاب  که از آن جمله می

( 315  -372:  1389پاک )محمدرضا شهیدی  تاریخ تحلیلی مغرب،کتاب    ( و69  -83:  1388)
(  229  -285/  2:  1384مونس )اشاره کرد. همچنین جلد دوم تاریخ و تمدن مغرب، حسین  

بخش   در  شده،  ترجمه  فارسی  به  با    تأکید،  طونرابِمُکه  مقابله  و  صُنهاجی  رویکرد  بر 
تاریخ دولت اسالمی در  (  1369عنان )داهلل  های فاطمیان داشته است. در اثر محمد عب اندیشه
دیده در اندلس    طونرابِمُگیری و تحوالت دولت  مطالب ارزشمندی از روند قدرت  اندلس 

در میان تحقیقات فارسی،    . دارد  هاآنو مطالبی در خصوص تحوالت نیروهای نظامی    شودمی
  1« طینرابِکالمی در دوره مُ  -فلسفی  یهاشهیاندتحول  »پاک در مقاله؛  محمدرضا شهیدی

اندیشه   تأکید فلسفی  جنبه  حسن بر  محمد  است.  داشته  مرابطون  مقاله  های  با  نیز  بیگی 
مُرابِطون» اجتماعی  جنبش  تبیین  در  منابع  بسیج  نظریه  از    2« کاربست  استفاده  با 

تحلیل    ،حکومتگیری  را تا شکل  طونرابِمُبسیج منابع« جنبش اجتماعی  »  ینظرچهارچوب  
مقاله   همچنین  است.  کرده  ارزیابی  رهبریو  خضریو    نسرین  عنوان:  سیداحمدرضا    با 

مذهب مالکی را در سیاست داخلی    ری تأث   3« کاربست مذهب در سیاست داخلی مرابطین»
 اند. های مختلف دولت مرابطون تحلیل کردهو بخش

 
 . 70-45. صص  8، شماره 1380م قم(، تابستان . مجله تاریخ اسالم)دانشگاه باقر العلو 1
 . 5 -23صص 1396نامه تاریخ اسالم، سال هفتم، شماره بیست و هفتم، پاییز نامه پژوهش. فصل 2
 . 85 -67، صص 1398نامه تاریخ اسالم، سال نهم، شماره سی و پنجم، پاییز . فصل 3
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توان مشاهده  آثار و تحقیقات ارزشمندی می  طونرابِمُها در حوزه  در میان تحقیقات عرب 
را مورد    ینتاشفِ بن در دوره یُوسفِ  طونرابِمُ( تحوالت تاریخی  1405نصراهلل )سعدون  کرد:  

در    و  1ای تحرکات نیروهای نظامی مرابطونبررسی قرار داده است. عادل عُواد طائی در مقاله
(  2014)  ی جنگبا دشمنان با استفاده از وسایل  مقابله    یها وهی ش مقاله دیگر به ابزارآالت نبرد و  

می  مستشرقین  میان  در  همچنین  است.  گومز  پرداخته  را2021)  واسیرتوان  که    (  برد  نام 
 مورد تحلیل قرار داده است. را مشروعیت مرابطون در ارتباط با خالفت عباسی 

 الف( ساختار قدرت نظامی مرابطون 

 گیری قدرت نظامی شکل -1
از طونرابِمُدولت   )  و جهادی   نظامی   دولت  یک  تأسیس،   بدو  ،  ؛  430/  3:  1369عنان،  بود 

دولت،  و   مرزها  گسترش  ،قدرت  یهاهیپا  تحکیم  از  پس   و  (417:  1958اشباخ،     ایجاد 
آن    بر  همچنان  نظامی  شخصیت   ، با این وجودیافت  توسعه  آن  در   تشکیالت اداری و دیوانی

  آن   تأسیس   مراحل  و  دولت  ماهیت  به  بسته  طیرابِمُ  ارتش (  104:  1958  عبادی،داشت )  غلبه
 : گذاشت سر پشت را  اصلی و مشخص مرحله دو

یاسین؛ در این مرحله با توجه به مقتضیات جنبش مرابطون در  در رباط ابن   اول  مرحله  .1-1 
و بیشتر  ای و تجهیزات ارتش محدود گیری و نزاع با قبایل متعدد، رویکرد قبیله فرآیند شکل

داشت.اندیشه  ری تأث تحت قرار  مذهبی  از    طونرابِمُ  های  خود  اهداف  تحقق  راستای  در 
استفاده کردند. شاخصه نخست روحیه خشن،  شاخصه بربرهای شمال آفریقا  های فرهنگی 

دهی  حیه برای سامانرو این  ازبدوی، تصلب و تعصب قومی بربرهای شمال آفریقا بود که  
نیروهای اجتماعی قبایل بربر و شکست رقبای زَناتی خود بهره بردند. دومین شاخصه گرایش  

 طون رابِمُ(.  13:  1396بیگی،  حسن بود )به سمت مذاهب خشک و غیرقابل انعطاف اسالمی  
  یک  با   هاآن  همه  داشت و  آن  در   ای برجسته  نقش  ای قبیله  تعصب   در جایی رشد کردند که

آمدند   هم گرد جدید رویکردی با اسالمی دعوت گسترش و خدا  راه در جهاد  یعنی هدف،
مُ  حضور  اولین   .(59:  2009زغروت،  ؛  426/  3:  1369عنان،  )   رباط   دوران  در  طیرابِارتش 

  ،زرعابی ابن فراخواند )  خود  یهان ی سرزم   از  دفاع  و  به جهادرا  ش  پیروان  که  بود  یاسین بِنعَبدُهللِ

 
فی  .   1 المرابطین، دراسه  التقری عند  العدد  »مفهوم  الجدیده،  العسکری« مجله، عصور  ، جامعه  8-7التاریخ 

 . 68 -76، صص 2013وهران، 
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ها، با  که تحصیالت دینی داشت با مشاهده تظلم زَناتیان بر صُنهاجی   یاسینابن   .(125  :1936
فراوان در تهذیب اخالق و سختگیری نظامی کوشید و دولت بربرهای صُنهاجی    ی هاتالش
  طیرابِنیروهای مُ  در  را  جنگاوری  روحیه  چگونه  دانستیم   یخوببه  . اوگذاری کردهرا پای

یک    بلکه  نیست،  غارت  سرقت و  یا   خود  از  دفاع  برای  یا لهی وس   جنگ  او  نظر  ببرد. از  باال
او  همآنهدف متعالی دارد و     تا   کرد  تالش  سخت   دفاع از دین و جهاد در راه خداست. 

  در   قدرت  و  شجاعت  تمام  با  و  هراسی از مرگ نداشته  که  کند  ایجاد  را  سربازان  از  یاطبقه
 : 1957  ؛ محمود،10-8  :1954  ناصری،سالوی  ؛  22  :1979  حلل الموشیه،باشند ) حاضر    نبردها

که بیشتر از قبایل   یمرد جنگیاسین حدود هزار اولیه ارتش مُرابِطون در رباط ابن  هسته (159
مرحله  صُ در  تشکیل شد.  بود،  و  س یتأسنهاجی  نظم جمعی  از  اطالعات چندانی  ساختار  ، 

  با را  خودسنگین آشنا نبوده و  هایسالحهمچنین با  (125: 1936زرع، ابی ابن نداشته )اداری 
: 1979،  حلل الموشیهکردند )می   مسلح  نشین بادیه  ساده  طبیعت با  متناسب  و  سبک  هایسالح

بیشتر با قبایل در تقابل بودند، نیل به نبردهای صحرایی    ازآنجاکهمرحله    این   طون دررابِمُ   .(22
یعنی صحرا می ، زیرا (189:  1954،  ناصری  سالوی رفتند ) داشته و به سمت جنوب مغرب 

  ترجیح را  یروادهی پ و نداشتند زیادی  اسب و وابسته  شترها به  کاماًل که   هبود نی نش هیباد هاآن
 . (166: 1965بکری، ؛ 430/ 3: 1369عنان، دادند )می

بررس نظر می  یبا  به  بیشتر  منابع چنین  به صحرا  اقتصادی    تأکیدرسد که تمایل  بر جنبه 
و مسیرهای   هاراهطون در ابتدای جنبش توجه خاصی به دستیابی رابِداشته است، چه بسا که مُ

  دهجا  و  نمک  تجارت  کنترل  وضوحبه  هاآن (.  157/  1:  2000حرکات،  داشتند )تجاری مغرب  
دستیابی به سرزمین غنا یکی از اهداف اصلی   ب ی ترتن یابهآوردند و  دست به  را  شمال به طال 

یاسین  ابن   روازاین (  Masonen and Fisher, 1996: 197–232رفت )طون به شمار می رابِجنبش مُ
ایستگاه    نیتربزرگزیرا این شهر  ؛  نخستین هدف نظامی خود برگزید  عنوان بهرا    سِجِلْماسَة 

می آنجا  به  بازرگانان  که  بود  صحرا  دروازه  و  بعدی  تجاری  هدف  سوس،  منطقه  آمدند. 
: 1967اثیر،  ابن داد )یاسین جان خود را از دست  مُرابِطون بود و اگرچه در این آوردگاه ابن 

خود  329/  8 از  جنبشی  اما  هماهنگی    جابه(  با  که  بود  تحقق    هایگروهگذاشته  در  قومی 
دیگری چون    یهاآرمان قبایل  صُنهاجی،  از  اساس جدا  براین  کردند.  تالش  سیاسی خود 

 تر گشت.مَصمُودی نیز به مُرابِطون پیوستند و ارتش مُرابِطی گسترده
 نهاد حکومتی؛ یُوسفِ یر ی گشکلو  ین تاشِفبنکارآمدن یُوسفِ  رویبا   دوم  مرحله  .1-2

موفق شد جنبش مُرابِطون را از مرحله صحرا به دولت در مَراکش متحول کند. او  ین تاشِف بن 
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ساخت  ساختارهای اداری و سازمانی را تشکیل داد و مُرابِطون را به دولتی قدرتمند تبدیل  
مُ.  ( 430/  3:  1369عنان،  ) سخت رابِارتش  شرایط  نبردهای  برای  یوسف  دوره  در    طون 

یوسف    .(25  :1997  مرینی،)   وستند ی پطون  رابِسیاری از قبایل به مُببه دنبال آن،  شد،    سازماندهی 
اطلس و فراتر از آن به    یها کوهشمالی    یهاقسمتدامنه حاکمیت مُرابِطون را از صحرا به  

ریزی گشت و نبردهای  اندلس کشاند. استفاده از اسب در کنار شتر در سپاه مُرابِطون برنامه
طق مختلف نیز مورد بررسی قرار گرفت. براین اساس  کوهستانی، دریایی و حضور در منا

 افتاد. بایست تحوالتی در نگرش نظامی مرابطون اتفاق میمی
گرایی خارج و تبدیل به دولت شده بودند و نکته ابتدایی اینکه مرابطون از ساختار قبیله

شتند. یوسف  دا و اقوام در نیروهای نظامی حضور می ها گروه ها، همه باید عالوه بر صُنهاجی 
این امر از    .را تقویت کرد  ارتش  اعضای   همه  بین  در  متقابل   وابستگی  و   برادری  روح   وجود

می  ایقبیله  هاینزاعهرگونه   مُجلوگیری  سپاهیان  زیرا  متعدد،  رابِکرد  قبایل  از  متشکل  طی 
و    1قرآن طی با استمداد از آیات  رابِمُ  بود. ارتششده    پراکنده  های گروهنژادهای مختلف و  

متحد    را در برابر دشمنان  هاآن  و  کرد  تقویت   را  مجاهدین   پیوند  ایجاد رابطه برادری بین همه، 
  منجر  گوناگونی   و  تنوع   جالب اینجاست که این   .(Thomron, 1969: 165ساخت )  و مستحکم

ساختار  رسد که  به نظر می  .(26  :1997  مرینی،شد )  وستهی پهمبه  و  واحد  ملت  یک  ایجاد  به
مُ با مشارکت  رابِنظامی  شد  مختلف نظامی و اداری مستحکم    هایگروهطون پس از مدتی 

از حومه    هاییگروه ین در مغرب،  تاشفِ بنیُوسفِبا حاکمیت یافتن    .( 145:  1306طرطوشی،  )
او برای نجات اسالم تقاضا کمک کردند.  ناالن نزد یوسف آمده و از  اندلس مضطرب و 

: 1968مقری،  کرد )مجاب  ها آنگوش داد و خود را برای کمک به    ها آنیوسف به سخنان  
  با ایجاد مفهوم »جهاد« و متحد   قبل از هر اقدامی، تصمیم گرفت که  یوسف  .(360  -359/  4

  جهاد   اتخاذ کند.  مسیحیان  پیشروی  برابر  در  دفاع  برای  روش ترین مناسب   کردن امرای منطقه
)   داشته   نقش  اسالمی   مشروع  حکومت   به   مربوط  های گفتمان  در   عمدتاً  ,Bennisonاست 

مسئله جهاد هم در فقه مالکی جایگاهی داشت و هم توجیه مناسبی برای ایجاد    (7 :2016
. گرایش به جهاد از آغاز از خصایص ویژه 2گشت مشروعیت سیاسی مرابطون در اندلس می
 ( Messier, 2010: 176؛432/ 3: 1369عنان، ) دی رس مُرابِطون بود و این امر در اندلس به اوج 

 
 10. حجرات:  1
 Amira K. Bennison, Jihad and its Interpretations in. برای مطالعه بیشتر رجوع شود به کتاب:   2

Precolonial Morocco, London: Curzon, 2002 



 | 17مطالعات تاریخی جنگ، شماره فصلنامه علمی  | 32

بعد، مرحله  در  و  مغرب  در   اسالمی  فتوحات   گسترش   از   پس   در    به   نیاز   اندلس  نفوذ 
با   جدید  نقل  و  حمل  وسایل  و  هاسالح رویارویی  برای  منظور  بدین  شد.  احساس  بیشتر 

  رتیبت  سنگین، وسایل دفاعی و حمل و نقل روی آوردند. بدین   های سالحدشمنان، به اندیشه  
  آخرین  به  خود  ارتش   آموزش  برای  کرد و  نظامی  قدرت  افزایش   به  شروع  طیرابِمُ  دولت
جدید، زره و تنوع    های سالحبنابراین  ؛  زیادی خرج نمود  هایهزینه  رزمی   هنرهای  و   هاروش

 . (25: 1405نصراهلل، گشت )وسایل حمل و نقل مهیا 
نظامی، نیاز به عناصر جدید و تنظیم    تبا توسعه و گسترش ارتش و تشکیال   در نهایت،

طون پس از  رابِبیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. مُ  ،سیستم اداری که آن را کنترل کند
امپر تشکیل  و  قدرت  نمیبسط  را  نبرد  که  شدند  متوجه  با  اتوری  تنها  و   نظامسوارهتوان 

  یزیربرنامه  قدرت، مستلزم  ای پیش برد، بلکه پیروزی و استمرار و یا به شکل قبیله  نظامادهی پ
نظام مرکزی مدون و هماهنگی بخش و تشکیل یک  های مختلف ساختار سازمانی دولت 

  در  فردی  نبردهای  به  که  اندلس   مسیحیان  برخالف  هاآن   (21:  1984دیری،  است )قدرتمند  
)  کرده  عادت  جنگ و    با  را  ارتش   توانستند  (،Menéndez, 1934: 216بودند  تشکیالت 

گسترده شده و بنابراین نیروهای نظامی و ارتش مُرابِطون،  ؛  کنند  نبرد  وارد  متعدد  یهاسازمان
 بزرگ، تبدیل به ارتشی دائمی و خطرناک گشت. یهایروزی پپس از فتوحات و 

 عناصر  -2
متعلق به قبیله   ( 107  :1958  عبادی،) یمُرابِط ارتش  در هسته  اولین  هاآن مُلَثَّمون یا مُرابِطون:

تونی بعدها در  بزرگان لَم .بودند نهاجهصُ به منتسب توف وسَجِدالة،   مت،لَ فرزندان تونی ولَم
( بار اصلی دولت بر دوش 17  :1979  ،حلل الموشیهداشتند )طون حضور  رابِدستگاه دولتی مُ

رشادت، از چیزی   هاجنگمون« بودند و در  ّثلَبود. این گروه در بین همه معروف به »مُ هاآن
 دادند.و مشارکت بسیاری از خود نشان می بیم و هراس نداشته

  مرینی، )  وستندی پ  هاآنبه    در دوره یوسف  طونرابِپس از استقرار دولت مُ  این گروه  حَشَم:
  دولت   م درشَ. حَآمدندیم  حساببهارتش    یهاگروهان  ترین مهم  از   یکی   هاآن (  25  :1997
دولت    آمده  اندلس  به  آفریقا  و   اروپا  از   که   ودندب  مزدوری  سربازان   اموی در  اما  بودند 

دارد. برخی    وجود  آن  دهنده  تشکیل  عناصر  و  هاآنقبیله    مورد  در  متفاوتی  طون، نظراترابِمُ
بودند  شده  انتخاب طیرابِمُ  اصلی هسته از خارج مختلف قبایل از عناصری هاآن که معتقدند

باروند( و گروهی دیگر  108  :1958  عبادی،) این    ، قدرت یافتین  تاشفِ بن یُوسفِ: چون  بر 
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وده به او پیوستند. به  صمُمَو    ةنات ، زَةمطرا در تصرف درآورد و تمامی قبایل لَ  ةزولمنطقه جَ
؛  426/  3:  1369عنان،  ؛  22  :1979  حلل الموشیه،)  دی نامم«  شَ را »الحَ  هاآندنبال آن، یوسف  

 . ( 170: 1405نصراهلل، ؛ 109 :1958عبادی،

در    مخصوصاًطون  رابِاین گروه بیشتر از اندلس به مغرب وارد شده و در نبردهای مُ  عرب:
از   اندلس  می  هایگروه  ترینمهمفتح  شمار  به  )فعال  حضور  (319:  1980حسن،  رفتند   .

مغرب   هاعرب ادریسی   در  سِبیشتر در دوره  است  بوده    ةنج و طَ   ة بت ها و در شهرهای فاس، 
 . ( 25 :1997 ؛ مرینی،110 :1958 عبادی،)

شد. گروهی از مسیحیان معاهد که در دوره یوسف برای نگهبانی استفاده می   مسیحیان:
بزرگی  بن این گروه در عهد علی جناح  مُرابِطون خود  لشکر  در  و  پیدا کرده  یوسف رشد 

دد شرکت جسته و همواره به  متع  یهاجنگدر کنار لشکر مُرابِطون در    هاآنتشکیل دادند.  
 . (431/ 3: 1369عنان، داشتند )مقامی ممتاز  ییآزمارزمدلیری و 

صَقلَبی  و  سُودانی،  )ها  نمی  هاآناز    ترک(:غُز  دیده  نامی  زیاد  منابع  شود. در 
 ( 167:  1936ابن ابی زرع،  کرد )را در سپاه خود استخدام    هاآنگروهی از    ین تاشِفبن یُوسفِ

و حتی از    (431/  3:  1369عنان،  داد )شفقت خود قرار می  را مورد محبت و  هاآنبسیار    و
به عمل می  هاآن )تقدیر  یوسف همچنین    .(171  :1405  ،نصراهلل  ؛ 114  :1958  اشباخ،آورد 

 . (13:  1979حلل الموشیه،  داد )جماعتی از صقالبه را جزو سپاه مخصوص حراست خود قرار  

 تدابیر جنگی  -3
و    عناصر  ترین همم   از  یکی تدابیر جنگی  نبرد،  هر  در    نظامی   عملیات  یزیربرنامهموفقیت 

ددشمی  محسوب دوره  در  مُرابِطون  جنگی  ،  تدابیر  نظامی،  سازمان  توسعه  به  توجه  با  وم 
  مخصوصاً بود. این امر    مؤثرمتعددی در هر حوزه نبرد اتخاذ کردند که در روند پیروزی بسیار  

 کنیم: اشاره می هاآنشد که به برخی از مشهود می  یخوببهدر تقابل با مسیحیان اندلس 
است.    شده  شناخته  نظامی  ینیروها  برای  که  است  جنگی  تاکتیک  یک  کمین   کمین:

  های ای از کمین نمونه  .دارند  ها آن  موفقیت   برای   مهمی  نقش   هاکمین  از   برخی   در   ترفندها 
بروطه توسط  قلعه   محاصره  زمان  در  طونرابِمُ بوده    طیرابِمُ  فرمانده  کر،بَ   سیربن   نفوذناپذیر 

  خورده  شکست   قلعه   داخل   در   غذایی   عظیم   ذخایر  دلیل  به  محاصره  که   شد  متوجه  است. وقتی
  در   هافرانک   شکل  به  را  خود   سربازان  سپس  .کندمی  ینینشعقب  که  کرد  وانمود  است،
ای کمین  نیز به همراه یارانش در تپهسیر    .و نزد دشمنان رفتند  مردم منطقه درآورد  یهالباس
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  قلعه بدین ترتیب در زمان مناسب حمله صورت گرفت و با کمک نیروهای داخل  کردند.  
 . ( 532/ 2: 1968مقری، شدند ) آنموفق به فتح 

  در   و  داشتند   تسلط   نیز  نظامی   فرهنگ   به  که   میابییم  را  فقها  از   برخی   طیرابِمُ  عصر   در
(  260:  1964ابن خطیب،  )  ی رَفی صِ  کریایابوزَ  فقیه  .دادندمی  پند  خود  پادشاهان  به  هاجنگ

  کمین  رومیان از  با   مالقات  هنگام  :گویدمی  و  کندمی  توصیه  یوسفبن علی  به   کمین   مورد  در
 دی باش کمینی را در نظر داشته   هاآندر پشت سر    کند،دفاع می  کهیدرحال  باشید، زیرا  برحذر

الموشیه ) م127ُ:  1979،  حلل  اَرابِ(.  نبرد  ابتدا 1105هـ/  502قلیش در سال  طون در جریان  م 
در کمین استقرار    و  شده  دور  ازآنجامحاصره صورت گرفت و چون به نتیجه نرسید سپس  

اند، پس مردم آن منطقه از محاصره خارج شده و  کرده ینی نش عقب وانمود کردند که و یافته
نده و برخی را به  حمله کرده و برخی را به قتل رسا  هاآنطون بر  رابِدر فرصت ایجاد شده، مُ

 . (159: 1936؛ ابن ابی زرع، 66:  1990ابن قطان، بردند )اسارت 
  از  پشتیبانی  و  شهرها   استحکامات  افزایش   برای  که   است هایی روش   از   یکی   حفر خندق؛

  و  دشمن   آتش   و  چشم  از  رزمندگان  محافظت  برای  .است  شده  اتخاذ  دیوارها  دفاعی  قابلیت
شود    حفر  زمین   در  مختلف  اعماق   در  باید  دقیق  حرکت   و  تیراندازی  برای  بهتر  شرایط  ایجاد

خلدون،  ) نبردهارابِ مُ  .(487:  2001ابن  از  برخی  در  کردند. می  استفاده   شرو این از  طون 
  ساختن   به  وارد شد اقدام  م1086/ق479  سال  در   خضراء   جزیره  زمانیکه به   ین تاشِفبن یُوسفِ

)  خندق  حفر  و  آن  دیوارهای اتخاذ   .(74:  1975حمیری،  ؛  51:  1979،  الموشیهحلل  کرد 
محیط اردوگاه، نصب تجهیزات نظامی، منجنیق،    یسازآمادهحفر خندق،  تصمیماتی چون  

برای هر نبرد توسط گروهی  مسیرها    یسازآمادهو    هارودخانهن، ساختن پل، تغییر مسیر  الخِ فَ
 . (82: 1972هروی، شد )از افراد زبده انجام می

محیطی:سنجش   میالسیاسه  کتاب  در   مرادی  شرایط  خصوص،  در   خورشید  آورد؛ 
  شما  همراه  حمله  هنگام  در  هنگام برخورد در سمت شما، باد  در ریزی کنید کهطوری برنامه

  در رومیان کهیهنگام .(63:  2003مرادی، باشد ) شما با شدن  پیاده محل در چراگاه و آب و
  به  علیبن تاشفین  استقرار یافتند، (161: 1975حمیری، الَقصر ) لَبجَ در م1135/  ق 530 سال

  کوهستانی  جنگ  در  را  خود  تجربه  سربازان  آن  در  که  داد  رخ  جنگی   و  رفته  کوه   تا  هاآن  دنبال
  شهر محاصره طون دررابِ( م187ُ: 1936ابن ابی زرع، دادند )دادند و رومیان را شکست   نشان

با توجه شروع فصل سرما    کنند،  مقابله   اقلیمی   شرایط  با  نتوانستند  م1141هـ/  536فاس در سال  
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سربازان تاشفین به    از  بسیاری  اینکه   تا  گرفت  شدت  سرما  و  پوشیده  باران   از  زمستان، زمین   و
 . (94/ 4 :1985ابن عذاری، شدند ) هالک هاراهخاطر گرسنگی و مسدودی 

  مسیحی   رهبران  بین   که  مکاتباتی  و  ها نامه  طریق  از  روانی  جنگ  ای ازجلوه  جنگ روانی:
است  شد،  ردوبدل  طونرابِمُ  و   و،ونسُآلفُ   و  ین تاشفِ بن یُوسفِ  مکاتبات  آن  ازجمله   ؛مشهود 

  تحریک،  میزان  هاامی پ  بود. این   .م1186/    ق479  ه،القِ زُ  جنگ  از  قبل   کاستیل(، قِشتاله )  پادشاه
؛ 53  :1979،  حلل الموشیهدهد ) یم  نشان  را   طرف  دو  بین   کالمی   و  فکری  تبادل  و  تمسخر

  ، یپرتحواسه همراه با القِزُ  جنگ  از  قبل  وونسُآلُف خواب  همچنین  .( 221: 1936زرع، ابیابن 
  بر وی  که   است  فشاری  و  روحی  وضعیت   گواه  (54:  1979  حلل الموشیه، وحشت )  و  ترس
 . دشمی وارد

  که  کردندشرایطی ایجاد می  هاآن  .بود  ارتش   فقرات  نظامی، ستون  ارتباطات  :انتقال پیام
: ثابت، 193:  1977عبداهلل،  کند )  کنترل  جنگ  میدان  در  را  خود نیروهای  توانستمی  فرمانده

  که  همواره در نظم و آمادگی بودند  که  بود   این   طونرابِمُ  نظامی  عادات  از   یکی  .(41:  1939
در دوران    گرفتند.خود قرار می  یهاگاهیجار  نبرد در جریان است و با صدای طبل د  گویی

: 1306طرطوشی،  پرچم )استفاده از  تحوالت خوبی در این حوزه رخ داد،    ین تاشِفبن یُوسفِ
/ 4:  1985ابن عذاری مراکشی،  ها )پیک(  63:  1979،  حلل الموشیهرسان )نامهکبوتر    (145
 بود.طون رابِوسایل ارتباطی ارتش مُ ترین مهم، (432/ 3: 1369عنان، کوس )طبل و و  (137

 طون رابِب( ساختار نیروهای نظامی مُ 

، دچار تحول و تبدیل به ارتش  ین تاشِفبن با اقدامات یُوسفِ  طون رابِمُارتش و نیروهای نظامی  
در تقابل با مسیحیان و حضور در اندلس بسیار مشهود بود. براین    مخصوصاًدائمی شد. این امر  

 نیروی نظامی به شرح زیر بود. عنوانبهش اساس ساختار ارت 

 طبقه جنگاوران .1

  ها آن (  37:  1977عبداهلل:  شدند )این گروه خط مقدم نبرد بودند و رودررو با دشمن درگیر می
بر بقیه    آمدند.می  حساببهطی  رابِبخش ارتش مُ  ن یتربزرگوظایف سنگینی برعهده داشته و  

  ها آنضروری بود که خدمات و شرایط مناسب برای دستیابی به پیروزی را برای    هابخش 
 شد: ن خود نیز به موارد زیر تقسیم میفراهم کنند. طبقه جنگاورا

همراه بود.    نظامادهی پشجاعانه    ی هاتالشصف اول نبرد و خط مقدم با    :نظاماده یپ   یک(
ابن خلکان، بودند )ها، همواره آماده نبرد  با برافراشتن نیزههایی داشتند که  در دست نیزه  هاآن
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بود که    نظامادهی پصف مقدم، خط دیگری از    نیزه به دستِ  نظامادهی پ( پشت  482/  2:  1299
  طون رابِمُ  نظامپیادهطبقه    .(386:  1957محمود،  شد )زان ماهر و کمانداران را شامل میتیراندا

طرطوشی،  کردند )و شوک حمله دشمن را دفع می  گرفتنداه خود قرار میمستحکم در جایگ
مقاوم بوده و اگر و    کوشسختطون در نبرد بسیار  رابِ( به همین دلیل است که م145ُ: 1306

بکری،  بود )فرار در نبرد ننگ    هاآن  اعتقادبه    کردند، که شد نیز فرار نمیتعدادشان کم می
مُ  نظامسوارهاینکه    رغمیعل  .(196:  1965 ارتش  اصلی  اما  رابِستون  بودند  طون 

روحی  بن یوسف آمادگی  به  می   نظامپیادهتاشفین  اهمیت  میبسیار  کار  و  )داد  اشباخ،  کرد 
1958  :479 ) 

تیراندازان: جنگ  ازجمله  دو(  مهم  مُرابِطی  طبقات  ارتش  در  آیند. می  حساببهاوران 
ویژه  ین تاشِفبن یوسفِ برتدابیر  مهارت ای  و  آموزش  با    مخصوصاً  هاآن  ای  تقابل  در 

خرج    یهان ی سرزم به  )مسیحی  الموشیهداد  کماندارا68:  1979،  حلل  هرچند  طبقه  (  از  ن 
آید اما از نظر تسلیحات و وظایف متفاوت است. چه در موضع دفاعی  می  حساببه  نظامپیاده

است.   مؤثرو چه در موقعیت تهاجمی این گروه با سرعت عمل در پیشبرد اهداف نبرد بسیار 
مابین   به این شکل بود که    نظامسوارهو    نظامپیادهچینش نظامی تیراندازان در سپاه مرابطی 

بودند  طی به تسلط بر کمان و ضربات دقیق به دشمن مشهور  رابِشدند. تیراندازان مُمستقر می
  و (  154:  1306طرطوشی،  کمانداران )در سپاه مُرابِطون شامل؛    هاآن   (383:  1957محمود،  )
 شدند. می( 117/ 4:  1985ابن عذاری مراکشی،  داران )زهی ن

و حضور    (430/  3:  1369عنان،  بوده )که از ارکان اساسی جنگاوران    :نظامسوارهسه(  
مرتبط بود.    هاآنپیروزی به حضور    اصوالً و    داد یمدر نبردها به نحوی نتیجه را تغییر    هاآن

قبیله رویکرد  به  توجه  با  مُرابِطون  جنبش  دوره  و  اول  مرحله  به    نظام سوارهای  در  محدود 
من حفظ  و با توجه به رویکرد امپراتوری، ض  ین تاشِفبناما در زمان یُوسفِ؛  شدشترسواران می 

متعدد    یهابرنامهاستفاده کنند و    نظامسوارهن در سپاه مُرابِطی، دستور داد از اسب در  اشترسوار
ب منظمی  و    نظامسوارهرای آموزش  و  قبایل    نظامسوارهبه هزار    هاآنتعداد  طراحی کرد  از 

مختلف دفاعی یا    یهاتی موقعطون با توجه به  رابِمُ  . (431همان:  عنان،  )  افتیمختلف افزایش  
با    نظامسوارهگرفتند چگونه از  هجومی تصمیم می استفاده کنند؛ در موضع دفاعی، جنگ 

: 1965بکری،  گشت )وارد معرکه می  نظامسوارهو سپس    شدو تیراندازان شروع می  نظامپیاده
به    ؛(196 نیروها  هجومی،  موقعیت  در  تقسیم  چند  اما  )بخش  و  (  479:  1996اشباخ،  شده 
سارمرائی و دیگران،  بودند )اصلی نبردها    کنندهن ییتعدر قلب سپاه قرار گرفته و    نظامرهسوا
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طون  رابِتمایل مُ  سنگین:  نظامسواره  :شدمی به دو بخش اصلی تقسیم    نظامسواره  .(402تا[:  ]بی
مونس،  پرداختند )سنگین از زمانی شروع شد که با مسیحیان اندلس به تقابل    نظامسوارهبه  

طون عالقه زیادی به این نوع سواره  رابِ، مُرسدیمبه نظر    سبک:  نظامسواره   و  (141:  1991
آزادی حرکت  و  عمل  سرعت  و  داشت  هماهنگی  مغرب  صحرای  طبیعت  با  زیرا  داشتند 

 .کرد می فراهم هاآنبیشتری برای 
این گروه از سوارکاران بر روی شتر بوده و همراه خود سپر، شمشیر    ر( شترسواران:چها
و محیط مغرب    س یتأس طون در ابتدا با توجه به زمان  رابِمُ  .(145:  1939ثابت،  داشتند )و نیزه  

اها و نحوه راه رفتن شتر شکل پ  .(186:  1957محمود،  بودند )نهاجی، متکی به شتر  قبیله صُ
طون سالح پنهان رابِشتر برای مُ رفت.به شمار می تر از اسبصحرا بسیار مناسب  هایدر ماسه

برای تسخیر شهر    ین تاشفِ بن یُوسفِ  .(197:  1965بکری،  بود )نبرد صحراهای مغرب اقصی  
الموشیه،آورد )نجه از شترها استفاده کرد و شکست سختی بر دشمن وارد  طَ :  1979  حلل 

  تاکتیک   و  محیط   تفاوت  دلیل  به   شترها  رفتند،  اندلس  در  جهاد  به  نطورابِمُ  که یهنگام  .(55
های  ب جانشین آن شد اما برای حمل گویاگرچه اس  .گردید  نامناسب  جنگیدن برای  دشمن 
طون همچنین برای رم  رابِ( م119ُ:  1969شعیره،  داشت )شتر کاربرد خاص خود را    ، سنگین 

ابن  کردند )تن نظم سواران از شتر استفاده میمسیحیان اندلس و پراکنده ساخ  یهااسبدادن  
 (. 482/ 2: 1299خلکان، 

داران: منجنیق  مُ  پنج(  ارتش  در  برده  رابِمنجنیق  کار  به  اندلس  در  برای جهاد  شد  طون 
و همچنین از داخل دیوارها و  ها  ز منجنیق برای شکستن حصار و قلعه ا  .(81:  1972هروی،  )

 . (171: 1405نصراهلل، شد )ا برابر نیروهای دشمن استفاده میهقلعه
دریایی: ناوگان  بخصوص    شش(  اندلس    کهیهنگاممرابطون  و  شدند  وارد  اندلس  به 

از    صورتبه ناوگان دریایی جنگی غافل نشدند.   یهاالتیایکی  مغرب درآمد، از اهمیت 
  ی هاآبخاص در    یاگونهبه  هایکشتپایگاه دائمی ناوگان ایشان بود.  سِبتة، قادِس و اَلمَریَة  

حاضر بودند که در مواقع الزم سپاهیان را از مغرب به  سِبتة، طَنجة، جزیره اَلخَضراء و طَریف  
 . (433/ 3: 1369عنان، آوردند )غرب میاسپانیا یا از اسپانیا به م

  شدند  داوطلب  که  بودند  کسانی  طی،رابِمُ  دائمی  ارتش   بر  عالوه  نیروهای داوطلب:هفت(  
این گروه بیشتر در    .دادند  قرار  ارتش   اختیار  در   خدا   راه   در  جهاد   به   عشق   سر  از   را   خود   و

  گذشته  در  مسلمانان  زیرا؛  شدندطون در اندلس و تقابل با مسیحیان مطرح  رابِبحث حضور مُ



 | 17مطالعات تاریخی جنگ، شماره فصلنامه علمی  | 38

)  الزم  استقرار  و  جهاد  آن  در   که  دیدندمی  اسالمی  پایگاه  یک  را  اندلس  و  بود  سامرائی 
مختلف حتی با حضور فقها و    هایگروه( هزاران داوطلب از قبایل و  400تا[:  دیگران، ]بی 

به ارتش   مانند259:  1405هرفی،  )  وستندی پعلماء،  قُرَبن ابوالعباس  فقیه  (    قاضی  و   بیرطَ میله 
 دند ی رس   شهادت   به   آن   در  و  کرده   شرکت   ه القِزُ  جنگ   در  که  ودی، صمُمَ  کلِالمَبدُعَ  راکش،مَ
 . ( 107: 2005صالبی، )

 آماد و نگهداری .2
آن    ترین مهم  ؛ کهبود  هاآننیروهای اطالعاتی و شناسایی: تمهیدات و مقدمات نبرد برعهده  

 یآورجمع  برای  اقدامات  وظایف اصلی این گروه، مجموعه  نیروهای شناسایی:عبارتند از  
این گروه نقش   .بود ها آناستقرار  یها تی موقع  کشف  و دشمن  تحرکات  مورد  در اطالعات

م شناسایی  در  زُفعالی  آن  القِ وقعیت  جنگی  تدابیر  و  ) ه  الموشیه،  داشتند  .  (59:  1979حلل 
تاشفین  امیر  مُبنهمچنین  امرای  از آخرین  نیروهای شناسایی    شدتبهطی،  رابِعلی  به  وابسته 

را برای نبرد با دشمن ترک کرد، از قبل اطالعات زیادی از مسیر و   ةشبیلیبود، زمانی که او اِ 
 . ( 88/ 4: 1985ابن عذاری مراکشی، بود )نحوه حمله توسط این گروه به دست آورده 

  نفوذ و   هاآن  وظیفه   که  بودند  گروهی  جاسوسان  یا  هاو گوش   چشم  ها:چشم و گوش
با  بود.    هاآنتحرکات    یسازیخنثدشمن و همچنین    اطالعات  تحلیل  و  تجزیه  ،آوریجمع

مشکالت عدیده وسایل ارتباطی و انتقال اطالعات این حوزه همواره اهمیت داشته و وجود  
طون رابِمُ  .(31:  1989؛ جبوری،  79:  1972هروی،  شد ) شکیالتی برای آن در نظر گرفته می ت

اخبا تهیه  برای  ضعف  همواره جاسوسانی  نقاط  و  دشمن  می  هاآنر  )ارسال  اشباخ،  کردند 
اندلس   مخصوصاً  .(480:  1958 با  از آن را از امرای    که   رسدمی  نظر  به  و  در جهاد  بخشی 

)  توسعه  و  گرفته  وام  فیالطواملوک ناصری،  دادند    همچنین   هاآن   .(42/  2:  1954سالوی 
  نقاط   در  نظامی  یهاگاهیپاایجاد    منظوربهیابی  موقعیت  و  دشمن   اخبار  ردیابی  برای  جاسوسانی
)  استراتژیک نبرد    ینتاشِفبن یُوسفِ  .(Thomron, 1969: 167داشتند  طریق    ة القِزُدر  از 

او همچنین    .(150:  1936ابن ابی زرع،  گشت )جاسوسان از غافلگیری و نقشه دشمن مطلع  
از طریق جاسوسان از میان    را  ولیالکیزُ  ابراهیم  بن   محمد  وله،کازُ  قبیله  رهبر  در نظر داشت

 .1نرسید بردارد که به نتیجه 

 
جاسوسی به آن    الکیزولی   ابراهیم  بن  محمد   کازوله،  قبیله  رهبر  میان برداشتنبرای از    تاشفین   بن  . یوسف 1

قبیله فرستاد و در لباس محلی وارد شد اما او شناسایی گشت برای  بار دوم از طریق عسل خواست او را مسموم  
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 تدارکات و پشتیبانی  .3

که کلیه امور    شتدا  ی و پشتیبان  تیامحبرگزاری اردوی جنگی و تداوم جریان نبرد، نیاز به  
  ژهیوبه)  زاتی تجه  و  آذوقه   تأمین  چادر و خیمه،   تهیه   کرد: مانندآماده و فراهم میمورد نیاز را  

 برای  پرستاران  و  پزشکان  یسازآماده  سنگین،  هایسالحمهیا کردن غذاها، حمل    ،(سالح
اسرای    ،غنائم   تقسیم  سربازان،  بین   احتمالی  اختالفات  حل  ،ها آنانتقال    و  مجروحان  مداوای
 و  تأمین   نوع  .(192  -191:  1977عبداهلل،  جنگ )امورات مختلف اداری مرتبط با    و  جنگی
  ادامه  برای  ملزومات  سایر  و   جنگی   لوازم  تأمین   و  مدیریت  طون،رابِمُ  ارتش  در  نقل  و  حمل
:  1969شعیره،  شد )می  یدسترسقابل  رزمندگان  برای  که  بود  یاگونهبه  هاآن  تحویل  و  نبرد
شامل ارزاق و جیره غذایی، سالح، چادر و وسایل اقامتی و دیگر   هاآن  ترین مهمکه    ؛(120

جنگی  ازی موردنمواد   )  اردوی  حوزه    یهابخش   .( 480:  1958اشباخ،  بود  در  نیز  دیگری 
کلیه امور اداری جذب    شد.فعال   ین تاشِفبنبا اقدامات یُوسفِ  ژهیوبهپشتیبانی قرار داشت که  

زشکی در میدان نبرد  کلیه امور مربوط به خدمات پ  از ارتش،   هر بخشسربازان در    و آموزش
  یهایماری بمسائلی چون  و  مچنین تحقیقات پزشکی  ه  هاآن  .(291:  1985وتر،  نبرد )و پس از  

 کردند.را نیز بررسی می  که قرار است نبرد آنجا اتفاق بیفتد  ی امنطقهمتعدد و یا شرایط جوی  
ابن  کردند )را تشویق می  هاآنپزشکی داشتند و  مرابطون عالقه زیادی به پزشکان و تحقیقات  

 . (41/ 1: 1886االبار، 
در    بود،  متعدد  طون جهت امورات جنگیرابِمالی مُ  تأمین   منبع مالی: منابعبودجه و تهیه  

اول     هزینه  جنگی،  تجهیزات  خرید  برای   صدقات،  و  عشر  زکات،  وجوه  ازجملهمرحله 
( و  433/ 3: 1369عنان، ؛ 126: 1936ابن ابی زرع، شد )استفاده می هاآن آموزش و سربازان

فراوانی به    غنائمیاسین در حمله خود به درعا،  بن عبداهلل.  اهمیت داشت  غنائمدر مرحله دوم  

 
طریقی بکشی خواستی مرا به هر  ای به یوسف فرستاد و در آن نوشت:»تو می کند بازهم موفق نشد. کازوله نامه

ام در آن هستیم در مقایسه با کشور شما مانند یک خال  و خدا راز تو را فاش کرد، این کوه که من و قبایل
همه وسعت به تو اعطا کرده و هنوز راضی نیستید«)نویری،    سفید در بدن گاو سیاه است. خدا مراکش را با آن

 ( امیر یوسف از آن منصرف شد.  150 - 149/ 24: 1955
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به دست   شتر  پنجاه  )همراه  ناصری،  آورد  نبرد    .(49/  2:  1954سالوی    غنائم نیز    ةالقِزُدر 
 . (77/ 4: 1985ابن عذاری مراکشی، افتاد )طون رابِبسیاری به دست مُ

 گیری نتیجه

طون اولین حکومت قبایل بربر بودند که در قرن پنجم هجری/ یازدهم میالدی بیشترین  رابِمُ
  تأسیس،   بدو  طون، از رابِدولت مُمناطق مغرب و اندلس را تحت حاکمیت خود درآوردند.  

ایجاد    و  مرزها  گسترش  ،قدرت  یهاهیپا  تحکیم  از  پس   بود و  و جهادی  نظامی  دولت  یک
د  امپراتوری،  و  اداری  این وجود یافت  توسعه  آن  در   یوانیتشکیالت  با    نظامی   شخصیت  ، 

در صحرای    و با هدف جهاد   در ابتدا جنبشی دینی  هاآن.  داشت  غلبه  آن دولت   بر  همچنان
مغرب از  فراتر  و سپس  ایجاد کرده  و    اندلس به    ،مغرب  آورده  مسیحیان  روی  با  تقابل  به 

که جنبشی    کنداین نکته رهنمون می شناسی قدرت نظامی مُرابِطون ما را به  گونه .  پرداختند
فقهای مالکی حرکت خود را شروع و سپس    تأییدای و  های قبیلهدینی با استمداد از سنت 

کردند.   یری گ ی پاندلس برابر مسیحیان را    تبدیل به دولت مقتدر شدند که جهاد در سرزمین 
  ینتاشِفبندست یُوسفِاین امر با ساختار و تشکیالت نظامی قدرتمندی اتفاق افتاد که آن به 

، جنبش مُرابِطون متحول گشته؛ بدین منظور  ین تاشفِ بن رقم خورد. با روی کارآمدن یُوسفِ
گرایی خارج و تبدیل به دولت فراگیر شد. در مرحله دوم،  که در مرحله اول از ساختار قبیله 

  حمل  وسایل  و  هاسالح   به  نیاز  اندلس   نفوذ در  و  مغرب  در  اسالمی   فتوحات  گسترش   از  پس 
احساس    جدید  نقل  و اندیشه گشتبیشتر  به  دشمنان،  با  رویارویی  برای  منظور  بدین   .

آوردند.    هایسالح روی  نقل  و  حمل  و  دفاعی  وسایل  اساس  سنگین،  این  و  بر  توسعه  با 
ارتش و تشکیال  را    ت گسترش  اداری که آن  تنظیم سیستم  و  به عناصر جدید  نیاز  نظامی، 

بنابراین نیروهای نظامی و ارتش مُرابِطون،  ؛  قرار گرفت   موردتوجه  ش یازپش یب  ،کنترل کند
بزرگ، تبدیل به ارتشی دائمی و خطرناک    یهایروزی پگسترده شده و پس از فتوحات و  

مرابطون    .شد نظامی  نیروهای  اقتدار سیاسی    ترینمهمعناصر، ساختارها و تشکیالت  عامل 
 را پیروز گرداند.  هاآنو خارجی  را رقم زد و در نبردهای متعدد داخلی هاآن

 :و مآخذ منابعفهرست 
 قرآن کریم  -
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)ابیابن - قاسم  عبداهلل محمدبن  ابی  تحقیق:  1967دینار،  تونس،  و  افریقیه  اخبار  فی  المونس   )
 محمد شمام، تونس: مطبعه الدوله التونسیه. 

- ( فاسی،  احمد  بن  بن محمد  ابی زرع، علی  المطرب روض  1936ابن  االنیس  القرطاس فی  ( 
القرطاس، تحقیق محمدهاشمی   المغرب و تاریخ مدینه فاس معروف به روض  اخبار ملوک 

 فیاللی، مراکش: المطبعه الوطنیه. 
- ( بن محمد  علی  ابوالحسن  اثیر،  التاریخم(.  1967ابن  فی  دار  الکامل  و  الصادر  دار  بیروت:   ،

 البیروت. 
 تکلمه لکتاب الصله، مدرید.( ال 1886ابن االبار، ابوعبداهلل محمدبن عبداهلل ) -
( االحاطه فی االخبار غرناطه، تحقیق: محمدعبداهلل عنان، مصر:  1977ابن خطیب، لسان الدین، ) -

 دارالمعارف.
( اعمال االعالم فی من بویع قبل االحتالم من ملوک االسالم،  1964)  نیالدابن خطیب، لسان   -

 ر الکتاب، دار البیضاء. تحقیق: احمدمختار العبادی و محمد الکتانی، مغرب: دا
المبتداء و الخبر، بیروت: دارالکتاب  العبر و دیوان  م(.  1959  -1956ابن خلدون، عبدالرحمن ) -

 البنانی. 
 ، به کوشش خلیل شحاذه، سهیل زکار، بیروت: دارالفکر. مقدمه (،2001ابن خلدون، ) -
- ( الدین  شمس  ابوالعباس  خلکان،  الزم1299ابن  ابناء  و  االعیان  وفیات  مطبعه ق(  قاهره:  ان، 

 المعارف. 
عذاری - )المراکشی  ابن  احمد  ابوالعباس  المغرب(،  1985،  ملوک    البیان  اخبار  اختصار  فی 

 . دار الغرب اإلسالمی :تحقیق مجموعة من األستاذة، بیروت :االندلس و المغرب
تحقیق محمود علی مکی، بیروت:    نظم الجمان،(،  1990ابن قطان مراکشی، ابوالحسن علی ) -

 الغرب االسالمی.دار
 ( تاریخ ابن الوردی، بیروت: نشردارالکتب العلمیه.1416مظفر )وردی، عمربن ابن -
، ترجمه محمدعبداهلل  تاریخ االندلس فی عهد المرابطین و الموحدین (  1996خ، یوسف )اشبا -

 عنان، قاهره: مکتبه الخانجی.
ذکر بالد افریقیه و المغرب، تحقیق،  ( المغرب فی 1965) بکری، ابوعبید عبداهلل بن عبدالعزیز، -

 نا[. دوسالن، پاریس: ]بی
 ( الجندیه فی الدوله العباسیه، بغداد: مطبعه بغداد جدید حسن باشا. 1939ثابت، نعمان ) -
( تدابیر االمن العسکری فی صدر االسالم، بغداد: دار الحریه  1989جبوری، نهاد عباس شهاب ) -

 للطباعه. 
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ضاره االسالمیه فی المغرب و االندلس فی عصر المرابطین و  الح(،  1980حسن، حسن علی ) -
 ، مصر: مکتبه الخانجی.الموحدین

)بیگی،  حسن - تبیین جنبش اجتماعی مرابطون«  1396محمد  بسیج منابع در  نظریه  ( »کاربست 
 . 5 -23صص 1396نامه تاریخ اسالم، سال هفتم، شماره بیست و هفتم، پاییز نامه پژوهش فصل

 م(. تحقیق سهیل زکار، مغرب: الدار البیضاء. 1979)  الموشیة فی ذکر األخبار المراکشیةالحلل  -
، تحقیق: احسان عباس، بیروت: مکتبه  الروض المعطار فی خبر االقطار(  1975محمد )حمیری،   -

 بیروت.
 ( آراء فی الحرب، بیروت: الموسسه العربیه للدراسات و النشر. 1984دیری، اکرم، ) -
 ( تاریخ المغرب العربی، بیروت: دار المدار االسالمی. 2004عبدالواحد )ذنون طه،  -
خضری،   - و  نسرین  داخلی  1398)  داحمدرضایسرهبری،  سیاست  در  مذهب  »کاربست   )

 .85 -67، صص 1398نامه تاریخ اسالم، سال نهم، شماره سی و پنجم، پاییز مرابطین« فصل
 مصر: االندلس الجدیده للنشر و التوزیع.  ( النوازل الکبری،2009زغروت، فتحی ) -
( تاریخ المغرب العربی من الفتح حتی دول االغالبه و الرستمیین و االدارسه،  1964سعد )زغلول،   -

 نا[.قاهره: ]بی
، اسکندریه: موسسه شباب الجامعه  تاریخ مغرب فی العصر االسالمی(  1999سالم، عبدالعزیز ) -

 للمطبعه و النشر و التوزیع.
]بیسامر - مطلوب،  صالح  ناطق  و  طه  ذنون  عبدالواحد  ابراهیم،  خلیل  العرب ائی،  تاریخ  تا[ 

 حضارتهم فی االندلس، بیروت: دارالمدار االسالمی.
-  ( خالد  بن  احمد  ناصری،  مغرب: 1954سالوی  االقصی،  المغرب  دول  الخبار  االستقصاء   )

 وزارت الثقافه و االتصال، دار البیضاء.
 ( مرابطون تاریخهم السیاسی، قاهره: مکتبه القاهره الحدیثه.1969ی )شعیره، محمد عبدالهاد  -
 ، قم: جامعه المصطفی. تاریخ تحلیلی مغرب(. 1389شهیدی پاک، محمدرضا ) -
- ( محمد  علی  بیروت:  2005صالبی،  االفریقی،  الشمال  فی  الموحدین  و  المرابطین  دولتی   )

 دارالمعرفه.
عند المرابطین، دراسه فی التاریخ العسکری« مجله،  ( »مفهوم التقری  2013طائی، عادل عواد، ) -

 . 68 -76، صص 2013، جامعه وهران، 8-7عصور الجدیده، العدد 
 هـ( سراج الملوک، قاهره: المطبعه الخیریه. 1306) د یولطرطوشی، ابوبکر محمدبن  -
 المصریه.( المجمل فی تاریخ االندلس، قاهره: مکتبه النهضه  1958) د یعبدالحمعبادی،  -
- ( بغداد: جامعه  1977عبداهلل، یوسف خلف  الحدیث،  اآلشوری  العهد  السالح فی  و  الجیش   )

 بغداد.
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و    2( تاریخ دولت اسالمی در اندلس، ترجمه: عبدالمحمد آیتی، ج1369محمدعبداهلل )عنان،   -
 تهران: کیهان.  3

الجز1412)  میعبدالحلعویس،   - التاریخ  من  رائعه  صفحه  حمّاد؛  بنی  دوله  و (  منصوره  ائری، 
 قاهره: دارالعرفاء و دار الصحوه.

 ( قیام دوله المرابطین، قاهره: مکتبه النهضه المصریه.1957محمود، حسن احمد ) -
 محمد تحقیق ،اإلمارة  تدبیر  فی اإلشارة  أو السیاسة کتاب(  2003الحسن ) بن دی، محمدمرا -

 . العلمیة الکتب دار بیروت: فرید المزیری، وأحمد إسماعیل حسن
ترجمه: محمد رضا شهیدی    المعجب فی تلخیص اخبار المغرب،(.  1390مراکشی، عبدالواحد ) -

 پاک، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. 
 ( الجیش المغربی عبر التاریخ، رباط: مطبعه المعارف الجدیده.1997مرینی، عبدالحق ) -
احسان عباس، بیروت:    ( نفح الطیب من غصن االندلس الرطیب، تحقیق:1968احمد )مقری،   -

 دار صادر.
 ، تهران: سمت.2ترجمه: حمیدرضا شیخی، ج  تاریخ و تمدن مغرب،(. 1384مونس، حسین ) -
( من وثائق المرابطین، )الوثیقه االولی( الثغر االعلی االندلسی فی عصر  1991مونس، حسین ) -

 المرابطین، مکتبه الثقافه الدینیه. 
، قم: پژوهشگاه حوزه و مقدمه ای بر تاریخ مغرب اسالمی(،  1388ناصری طاهری، عبداهلل ) -

 دانشگاه.
- ( سعدون،  تاشفین،  1405نصراهلل،  بن  یوسف  عهد  االندلس  و  المغرب  فی  المرابطین  دوله   )

 بیروت: دارالنهضه العربیه. 
 دار الکتب المصریه.  ( نهایه االرب فی فنون االدب، قاهره:1955نویری، شهاب الدین احمد ) -
ص(، االداره العسکریه فی الرسول )( فن الحرب االسالمی فی عهد  1985وتر، محمد ظاهر ) -

 ص(، دمشق: دارالفکر.محمد )حروب الرسول 
و  1405سالمه )هرفی،   - تاشفین، دراسه سیاسیه  بن  یوسف  بن  المرابطین فی عهد علی  ( دوله 

 الجدیده. حضارته، بیروت: دارالندوه 
- ( بکر  ابی  بن  المرابط،  1972هروی، علی  الحربیه، تحقیق: مطیع  الحیل  الهرویه فی  التذکره   )

 دمشق: مطبعه وزاره الثقافه. 
 م(. معجم البلدان، بیروت: دار صادر.1957یاقوت حموی، شهاب الدین ابوعبدهلل ) -
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Abstract 
The Almoravids as one of the most important Islamic states in the fifth 
century AH (the eleventh AD), after consolidating power and 
establishing legitimacy, ruled Maghreb and Andalusia. They first formed 
the movement in the Sahara and then succeeded to establish a 
government by careful planning and changing the military organization. 
On the one hand, supremacy over the various Maghreb tribes and 
domination over them, and the presence in Andalusia and jihad against 
the Christians, on the other hand, led to the formation of the Almoravids 
political power. Therefore, the analysis of the role of the evolutions and 
organization of the Almoravids in the establishment of their rule has 
been considerably important. Accordingly, the present study with a 
descriptive-analytical approach and by emphasizing the sources about 
and of this period tried to investigate the causes of the formation of the 
military power of the Almoravids and the changes they made in the 
military organization. The findings indicate that the Almoravids initially 
exploited the Maghreb's capacity for hegemony of power and 
established their sovereignty. Then they reformed the structure of the 
army and advanced to Andalusia for jihad. At this stage, they developed 
and innovated the army, and planned for various battles.  
Keywords: Almoravids, Maghreb, evolutions, military organization. 
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