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   One of the influential Berber states in the Islamic Maghreb that 

managed to rule Maghreb and Andalusia after establishing their power 

in the 6th century AH was the Almohad Caliphate. The prosperity of the 

political system and the continuation of the authority of Almohads was 

formed during the period of consolidation of power through a process of 

planning and development by Abu Yusuf Mansour (580-595 AH /1184-

1198 AD). He showed a lot of activity and extraordinary intelligence to 

manage this land by organizing administrative and judicial 

organizations, paying attention to industry and innovation in military 

affairs. This research, thus, concerns the study of changes in the 

military policies of Almohads during the period of Abu Yusuf Mansour 

and the review of war tactics in this period. With a descriptive- 

analytical approach and by emphasizing the sources of this period, this 

research tries to shed lights on the changes occurring in the military 

policies of Almohads during the time of Abu Yusuf Mansour. The 

findings of the research indicate that by adopting an appropriate 

military strategy and policy, Mansour first suppressed the internal 

claimants of power and then confronted the foreign enemies and 

brought the Almohad government to the peak of power. 
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 -085ؾق ؾوقه ابىیىوف هًّىق) های يؾاهی و جؿابیك شًگی ؾولث هىظؿووبكقوی ویاوث
 م(8898 -8881هـ/090

 
  *الففكهعمؿظىى بهًام
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ابویوسفففففف   
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 ،مغزب اسفممی 

هففای سیاسفف 

 نظامی

های جاذیكگفاق بكبك ؾق هغكب اوالهی هىظؿوو بىؾيؿ که هىفك ٌؿيؿ په ال جربیث لؿقت ؾق لكو ٌٍن یکی ال ؾولث    
ايؿله ظاکمیث یابًؿ. ٌکىفایی يؾام ویاوی و اوحمكاق الحؿاق هىظؿوو، ؾق ؾوقاو جربیث لؿقت عی هصكی بك هغكب و 

م( يمً ههمی 8898 -8881هـ/090 -085قیمی، جىوقه و جؿابیكی ٌکل گكفث که ابىیىوف هًّىق)فكایًؿی ال بكياهه
اؾاقی و ؾیىايی، جىشه به ًِقث و يىآوقی ؾق  ؾق آو ایفا يمىؾ. او بكای اؾاقه ایى وكلهیى با هؿیكیث و واهايؿهی جٍکیالت

ای ال ؼىؾ يٍاو ؾاؾ. بكایى اوان آيچه ال هًؾك ایى پژوهً اهمیث ؾاقؾ؛ اهىق يؾاهی، فقالیث بىیاق و هىي فىق القاؾه
ها و جؿابیك شًگی ؾق ایى ؾوقه اوث. ایى های يؾاهی هىظؿوو ؾق ؾوقه ابىیىوف هًّىق و بكقوی جاکحیکجغییكات ویاوث

جعلیلی و با جاکیؿ بك هًابـ ایى ؾوقه جالي ؾاقؾ به ایى پكوً پاوػ ؾهؿ که ویاوحهای  -پژوهً با قویکكؾی جىِیفی
های پژوهً يؾاهی هىظؿوو ؾق ؾوقاو ابىیىوف هًّىق و په ال اوحمكاق لؿقت ویاوی، ؾچاق چه جعىالجی گٍث؟ یافحه

الفث هًّىق با هؿفیاو ؾاؼلی و هٍکالت ؼاقشی هىاشه ظاکی ال آو اوث که ال آيصا که ؾولث هىظؿوو ؾق ؾوقاو ؼ
های هًاوب ابحؿا هؿفیاو ؾاؼلی قا وكکىب و گٍث، بكایى اوان ؼلیفه هًّىق هىفك ٌؿ با اجؽاـ جؿابیك يؾاهی و ویاوث

 وپه با ؾٌمًاو ؼاقشی همابله و ؾولث هىظؿوو قا به اوز لؿقت بكوايؿ. 

 06/06/1401: اف یدر خیتار

 03/10/1401: زشیپذ خیتار

 مقاله علمی پژوهشی

 

 مقذمه

م( به فًىاو یکی ال ؾولحهای بكبك هغكب ؾق لكو ٌٍن هصكی يمٍی جاذیكگفاق ؾق 8169 -8811ق/ 666 -080هىظؿوو)
ايؿ. آيها با عكض گفحماو شؿیؿی که جاکیؿ بك ايؿیٍه ههؿویث و جعىالت ویاوی شهاو اوالم هؽّىِا ؾق جمابل با هىیعیاو ؾاٌحه

ای ؾاٌث، هىفك ٌؿيؿ ؾق هغكب و ايؿله ظاکمیث یابًؿ. اگك ؾوقه هىظؿوو قا به ؾو ؾوقه يهضث و يؾام های لبیلهاوحمؿاؾ ال وًث
قیمی، جىوقه و جؿابیك جمىین کًین، بؿوو ٌک، ٌکىفایی يؾام ویاوی و اوحمكاق الحؿاق هىظؿوو ؾق ؾوقه ؾوم، عی فكایًؿی ال بكياهه

ق/ 011 -080جىهكت)فث. ؾوقه يهضث که هىحه اولیه شًبً هىظؿوو به وشىؾ آهؿ، ٌاهل جالٌهای ابىاهكای ایى ؾولث ٌکل گك
م( و همكاهی 8816 -م 8515ق/ 011 -118م( بكای واهايؿهی شًبً، اؾفای ههؿویث، هباقله با ؾولث هكابغىو)8815 -8818

م( اؾاهه یافث. شًبً 8861 -8815هـ/  008 -011فلی)بىلبایل هؽحلف بكبك هعىىب گٍث که جا قوی کاق آهؿو فبؿالمىهى
جىهكت ضكوقت ؾاٌث که جبؿیل به يؾام ویاوی هًىصمی ٌىؾ و ایى ؾگكؾیىی واؼحاق شًبً هىظؿوو به يؾام هىظؿوو په ال ابى
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. م( هىفك به ايصام آو ٌؿ8898 -8881هـ/ 090 -085ظکىهحی، بمقگحكیى و ههمحكیى الؿاهی بىؾ که ابىیىوف یقمىب هًّىق)
ٌىؾ. او ابىیىوف یقمىب بى یىوف بى فبؿالمىهى هلمب به هًّىق بالله ال ههمحكیى و لؿقجمًؿجكیى ؼلفای هىظؿی هعىىب هی

هؿجی ولیقهؿ ظکىهث ؾق قولگاق پؿقي بىؾ و به ؼىبی به هىائل اٌكافیث پیؿا کكؾه و به اظىال کاقگماقاو، فكهايؿقاو، لضات و هكؾم 
گاهی ؾاٌث. هًّىق ال ابحؿا ها و ایصاؾ آقاهً ؾق وكلهیى اوالهی ی ؼالفث، همىاقه به ؾيبال يؾن ویاوی، اهًیث و آباؾايی قاهآ

 ايؿله، و هغكب افكیمیه، ؾق و واؼث هىحعکن قا کٍىق و هٍؽُ قا هكلها په ال اوحمكاق ؾق هكاکً (.169: 8985بىؾ)ظىى، 
 و بیماقاو بكای .(881/ 1: 8111)ابى فضل الله،  اقي ٌؿه اوثهایی ال آو ؾق ٌهك فان گمبًیاو يهاؾ که يمىيه هؿاقن و هىاشؿ

ؾق وىن الّی اظؿاخ يمىؾ. هًّىق  هاییؼايه و کكؾ ظفك آب بكای هاییچاه بیاباو ؾق پًاهگاه واؼث، و هكاکم يگهؿاقی هصايیى،
 Draaوكلهیى قا ال ايؿله جا واؾی ؾقَفة)های لؿقت يؾاهی و ویاوی وحكگی قا که ال هىظؿوو به اقخ بكؾه بىؾ، هحعىل کكؾ و ؾاهًه

Riverؾق شًىب هغكب و الیايىن اعله جا ظىله )(های ِعكابُلهTripoli و هؿیحكايه گىحكايؿ. ؾولث هىظؿوو ؾق ایى لهاو به )
كقوی هًابـ (.  با ب866جا[: )ِالبی، ]بی بهحكیى ؾوقاو ؼىؾ قویؿ. جا آيصا که ایى ؾوقاو به فّك عالیی هىظؿوو هٍهىق ٌؿه اوث

قوؿ ؾگكؾیىی هىظؿوو ؾق ؾوقه هًّىق با اوحمكاق لؿقت ویاوی، ال هكظله يهضث به يؾام قلن ؼىقؾه و با جؿابیك و چًیى به يؾك هی
های ههن و جؿابیك شًگی ؾق جمابل با هؿفیاو ؾاؼلی و گیكیقیمی هًؾن، الحؿاق ؼىؾ قا جربیث کكؾيؿ. ایى اهك با اجؽاـ جّمینبكياهه

ؼاقشی قلن ؼىقؾ که ابىیىوف هًّىق هىفك به آو گٍث. بكایى اوان، هىئله اِلی آو اوث که ویاوحهای يؾاهی  ؾٌمًاو
هىظؿوو ؾق ؾوقاو ٌکىفایی و په ال اوحمكاق لؿقت ویاوی، ؾچاق چه جعىالجی گٍث؟ و همچًیى هًّىق هىظؿی به فًىاو یکی ال 

 لؿقت ویاوی و جمابل با هىیعیاو ؾق ايؿله اجؽاـ کكؾ؟هایی بكای اوحمكاق ؼلفای اوالهی ؾق هغكب چه بكياهه

  پیشینه پژوهش

ؾق ؼّىَ هىضىؿ پژوهً و ؾوقه هًّىق هىظؿی به لباو فاقوی جعمیك هىحملی ِىقت يگكفحه اوث. بؽٍی ال آذاق که به 
به عىق ؼاَ به جعىالت و ايؿ، ؾق هیايه هغالب، جًها به ظىاؾخ ههن ؾوقه هًّىق اکحفا کكؾه و جاقیػ هغكب اوالهی پكؾاؼحه

 -810: 8155( و فبان بكوهًؿ افلن)91 -95: 8188جىاو به فبؿالله ياِكی عاهكی)ايؿ. ال آو شمله هیهای آو يپكؾاؼحهچالً
( اٌاقه کكؾ. همچًیى شلؿ ؾوم اذك ظىیى هىيه که به فاقوی جكشمه ٌؿه، ؾق بؽً هىظؿوو، به جمصیؿ هًّىق پكؾاؼحه و 819

(. ؾق اذك هعمؿفبؿالله فًاو هغالب اقلٌمًؿی ال قويؿ اوحمكاق 118 -111/ 1: 8181و قا ٌكض ؾاؾه اوث)هىيه، ولایـ ؾوقاو ا
ٌىؾ و هغالبی ؾق ؼّىَ جعىالت يیكوهای يؾاهی آيها ؾاقؾ)فًاو، و جعىالت ؾولث هىظؿوو ؾق ؾوقه هًّىق ؾیؿه هی لؿقت
اقوی جكشمه ٌؿه و به هىضىؿ هىظؿوو پكؾاؼحه، اذك فمالؿیى فمك هىوی هایی که به ف(. یکی ال هقؿوؾ کحاب886 -856/ 1: 8169

اوث که اٌاقاجی به جعىالت هؽحلف ؾوقه هًّىق ؾاقؾ)فمك « هاؾولث هىظؿوو ؾق غكب شهاو اوالم؛ جٍکیالت و والهاو»
جىهكت جمكکم یافحه اها بىقغن ایًکه جعمیمات فاقوی بیٍحك بك ؾوقه اول هىظؿوو یقًی يهضث و ا(. فلی161 -890: 8188هىوی، 

جىاو هٍاهؿه کكؾ: قواله ؾکحكی ؾق هیاو جعمیمات ؾیگكاو ؾق ؾوقاو يؾام و جربیث لؿقت هىظؿوو آذاق و جعمیمات اقلٌمًؿی هی
 -8881هـ/ 090 -085ؾقاوه جاقیؽیه و ظضاقیه) المىظؿي المًّىق فّك في واأليؿله المغكب»لیلی اظمؿ يصاق با فًىاو:

آهاؾه ٌؿه و فایل پی ؾی اف آو هىقؾ اوحفاؾه  8989/ 8159المكی ؾق هکه هکكهه به ِىقت کحاب وال ؾايٍگاه امجىوظ « م(8898
ؾق ؼّىَ يبكؾ با هىیعیاو ؾاقؾ که جىوظ « االقک بمیاؾه یقمىب هًّىق المىظؿی»لكاق گكفث. ٌىلی ابىؼلیل کحابی با فًىاو
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قاوحه ٌؿه اوث. ایى پژوهً بك هبًای هًابـ و جعمیمات، جعىالت يؾاهی و م به لیىق عبـ آ8991/ 8181ؾاقالفکك ؾق ؾهٍك وال 
گیكی ؾوقاو ٌکىفایی ایى ؾولث ویاوی هىظؿوو ؾق ؾوقاو هًّىق قا هىقؾ واکاوی لكاق ؾاؾه و قويؿ اوحمكاق لؿقت ویاوی و ٌکل

 اوالهی ؾق غكب شهاو اوالم قا بكقوی کكؾه اوث.

 ساسمان و تشکیمت نظامی موحذون

جىهكت شًگیؿيؿ. بكهمیى اوان ابىٌؿ و بكای ٌهاؾت هیً هىظؿوو به فًىاو یک گكوه يؾاهی ایؿئىلىژیک ًٌاؼحه هیاقج
قا بكای پیكواو ؼىؾ بكگمیؿ. ال آيصا که شًبً هىظؿوو، شًبه ؾیًی ؾاٌث، فضای ظاکن بك يبكؾهای هىظؿوو يیم « هىظؿوو»فًىاو 

 :Lévi-Provençal, 1928ی که ههؿی ظضىق ؾاٌث با هًاوک و هكاومی يیم همكاه بىؾ)هحاذك ال آو بىؾه اوث. هؽّىِا ؾق يبكؾهای

(. هىظؿوو ؾق فًىو يؾاهی و قوٌهای يبكؾ ال ابحؿای يهضث ايمالبی ؼىؾ بك قلیباو بكجكی ؾاٌحًؿ. ایى جىايایی و آًٌایی با 116-117
( ال آو هی Tizi-n-Testجىث) -گكؾيه ِقب القبىق جیمیىکه  ;(Atlas Mountainsفًىو ؾفافی و هعاِكه، ؾق ايحؽاب کىه ِؾِقو)

گفٌث، به فًىاو هكکم و پایگاه اولیه يهضث آياو به ؼىبی يمایاو اوث؛ لیكا هن به لعاػ اوحعکام ؾفافی و هن اوحكاجژی يؾاهی 
ؿو ؼًؿق، غافلگیك کكؾه و ٌکىث ها و کًکٍايؿيؿ و با جىشه به ایصاؾ للقهبىیاق اهمیث ؾاٌث. آياو ؾٌمًاو ؼىؾ قا به آو هًغمه هی

گاهی لیاؾ و آًٌایی به کىهىحاو ؾاٌحًؿ و ایى یک 90: 8995؛ ابى لغاو، 91: 8969ؾاؾيؿ)ظلل المىٌیه، هی ( لبایل هىظؿی آ
. قوظیه هماوهث و ؾفاؿ ؾق ؾوقه يؾام يیم ظفؼ ٌؿ و هىظؿوو با جىشه به اعالفاجی که ال هًاعك (Fromherz: 2010: 65)همیث بىؾ

يمىؾيؿ. هٍىقت کكؾو با فكهايؿهاو و یاقاو ؼىؾ ؾق هك هًغمه ِىقت قیمی هیکكؾيؿ، ویاوحهای يؾاهی ؼىؾ قا بكياههىب هیک
گكفث؛ ؾقباقه چگىيگی ظكکث و لهاو ظكکث، چگىيگی فمب يٍیًی و یا ؾق ِىقت پیكولی، ٌكوعی که بك ؾٌمى جعمیل هی

(. جٍکیالت يؾاهی ال ههحكیى اقکاو و واؼحاقهای ؾولث هىظؿوو 816 -816 :8999؛ ابى ابی لقؿ، 818: 8995ٌىؾ)ابى لغاو، 
ٌؿ. اها با جىشه به جفاوت ایى ؾو ؾوقه با جىهكت و هن ؾق ؾوقه يؾام، ؾوقه هًّىق هعىىب هیهن ؾق ؾوقه يهضث یقًی ؾق لهاو ابى

آیؿ ال ویژگیهای اواوی هىظؿوو به ٌماق هی هن جغییكاجی يیم ؾق واؼحاق و جٍکیالت يؾاهی ٌاهؿ هىحین. واهايؿهی يؾاهی یکی
که پیكولی آيها و ظفؼ ؾولث قا بكای هؿت عىاليی جىهیل کكؾ. ؾق ؾوقه يهضث، فًّك اِلی اقجً هىظؿوو ههؿی و هفهىم جىظیؿ 

 لبایل»( که اولیى ظاهیاو شًبً و به جقبیك هكاکٍی، Masmuda«)َهّمىَؾة»بىؾ که بؿيه اِلی اقجً هىظؿوو قا لبایل 
(، لبایل Ganfisa(، َکًفیىة)Gadmivaَکؿهیىة) >ٌؿ. ایى هصمىفه ال لبایل ِهكغه،( ٌاهل هی118: 8195هكاکٍی، «)هىظؿوو

جك ال (. ؾق ؾوقه يؾام، اقجً هىظؿوو بىیاق بمقگ و هًؾن15 -16: 8985( بىؾيؿ)بیفق، Hintataو ِهًحاجة) =(Tinmelجیًِمل)اهل
( يیم به وپاه Zenataهای ؾیگك و همچًیى په ال پیكولی بك هكابغىو، ِلياجیاو)مىؾی، ال لبیلهلبل ٌؿه بىؾ. فالوه بك لبایل هّ
(. جصهیمات ؾق ؾوقه يهضث، بىیاق ايؿک و ياچیم بىؾ اها با گىحكي للمكو ؾق ؾوقه 119: 8195هىظؿوو هلعك ٌؿيؿ)هكاکٍی، 

                                                           
1
کمـ ال الاؾیك )بًؿقی ؾق هكاکً( ؾق شًىب  1‘ 555عىل  ؾق ٌمال غكبی آفكیما. کىههای اعله با شهث شًىب غكبی ـ ٌمال ٌكلی، بهکىهی  قٌحه.  

ؾقوحی هقلىم يیىث. ایى يام ؾق هیاو یىيايیاو قواز ؾاٌحه  اِل و قیٍۀ يام اعله به. ايؿ غكبی جا ٌهك جىيه )پایحؽث جىيه( ؾق ٌمال ٌكلی کٍیؿه ٌؿه
  (.60: 8815)ابىالفؿاء، ايؿ کىه با يام ِؾِقو یاؾ کكؾه يىیىاو هىلماو ال ایى قٌحه شغكافی. ايؿ و اغلب يىیىًؿگاو لؿیمی بـه آو اٌاقه کكؾهاوث 

2
 (186/ 1: 8181اقغاو یا هكغاو که فكبی ٌؿه آو به ِىقت هكغا و گاهی هن هكغه هی آیؿ)ظىیى هىيه، .  

3
ِم .   ًْ لجی . ه و ٌهكی ؾق فالجی والـ ؾق قٌحه کىههای اعله هكجفـ ؾق هغكب که فاِلة آو جا ٌهك هكاکً وه فكوػ اوث و واکًاو آو بكبكيؿکى(: ل )یا جیًَملَّ

ایى ٌهك گكؾية جیمیى ـ جىث هی قوؾ، لكاق ؾاقؾ و  که اهكول قووحای کىچکی اوث بك وك قاهی که به ومث ـیل جیًملل( 69/ 1: 8906)یالىت ظمىی، 
پایگاهی بكای جىوقة هىظؿوو بىؾه اوث. جیًمل ؾق لباو بكبكی به هقًای لهیًهای پلکايی کٍاوقلی ؾق يىاظی کىهىحايی اوث، هكچًؿ که  و ههمحكیى هكکم

 فیك اوث.جىؽیكياپؾق باقة قیٍة آو يؾكهای ؾیگكی يیم هغكض ٌؿه اوث. جیًمل که با للل هكجفـ اظاعه ٌؿه و قاههای ؾوحكوی به آو ٌیب ُجًؿ ؾاقيؿ، جمكیبًا 
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هكکم جصمـ وكبالاو  ;(Salé«)َوال»افموؾ. قباط حباق اقجً هیيؾام، اوحفاؾه ال پاؾگايها، ؾقفٍها، والظها و لبان يؾاهی بك اف
هىظؿوو پیً ال ظكکث به همّؿ اِلی بىؾه اوث. ایى قباط ؾاقای ظمام، هىافكؼايه، هًالل فكاواو و ؼؿهات ؾیگك 

ا ایصاؾ ٌؿ)ابى ( همچًیى به هًؾىق قویؿگی به اهىق يؾاهیاو و هىائل هالی، ؾیىايی جىوظ ؼلف818 -815: 8980بىؾ)االوحبّاق، 
(. بؽً ههن و جاذیكگفاق ؾیگك يیكوهای يؾاهی هىظؿوو، و به عىق ؼاَ ؾق ؾوقه يؾام، ياوگاو ؾقیایی بىؾ. ياوگاو 01: 8961ِاله، 

 ؾقیایی هىظؿوو يمٍی اواوی ؾق ظفؼ اهًیث جصاقت، وفك و ظس ؾق هؿیحكايه و ال همه ههمحك جمابل با هىیعیاو ؾق ايؿله ؾاٌث. 

 ره ابویوس های دوجنگ .1

ؾايىث بكای ؾولث هىظؿوو ؾق آوحايه ظاکمیث ابىیىوف هىاشهه با هىائل هحقؿؾ ؾاؼلی و ؼاقشی گٍث. ؼلیفه به ؼىبی هی
اوحمكاق لؿقت و ظاکمیث ؼىؾ ابحؿا بایؿ ٌكایظ ؾاؼلی وكلهیى قا به ذبات بكوايؿ. با جىشه به گىحكؾگی ظکىهث هىظؿوو ؾق 

قیمی ؾلیك و جؿابیك ویاوی_ يؾاهی ظاکمیث ؼىیً قا وؽث ٌؿه بىؾ، بؿیى هًؾىق او با بكياهههغكب و ايؿله، کاق بكای هًّىق 
 (898/ 1: 8901ِاظب ايؿیٍه)ياِكی والوی،  و ؾايا هكؾی ویاوث و ؾیى ؾق جربیث و ؾولث هىظؿوو قا به اوز قوايؿ. هًّىق

 او ابحؿا به همابله با ٌىقٌیاو و هؿفیاو ویاوی پكؾاؼث. .بىؾ

هـ بىؾ)ابى 081غايیه  ؾق وال اولیى الؿاهی که هًّىق یقمىب بى یىوف ايصام ؾاؾ، همابله با بًی قفـ ٌىقي بًىغايیه:: 1-1

ٌؿ، شمایك غايیه که ال وابىحگاو و بالهايؿگاو هكابغىو هعىىب هیبىفلی (.896/ 88: 8186؛ ابى االذیك، 118/ 6: 8158ؼلؿوو، 
: 8169؛ فًاو،  Terrasse, 1952: 72( قا ؾق جّكف ؾاٌث)Ibiza( و یاِبىة)Menorcaًىقلة)(، هِ Mayūrqaٌكلی ايؿله، هیىقَلة)

( ال 896/ 88: 8186(. او همچًیى به يام فباویاو ؼغبه ؼىايؿ و به ٌیىه هكابغىو اهیكالمىلمیى لمب یافث)ابى اذیك، 811 -888/ 1
وی با بًىغايیه ٌؿ و افكیمیه ؾق هقكْ جصمیه ال پیکك ؾولث عكفی ظضىق ؾولث ایىبی هّك ؾق عكابله غكبی بافد هكاواؾات ویا

(. بؿیى هًؾىق ابىیىوف ابحؿا بؽٍی ال يیكوهای ویژه و کاقگماقاو باجصكبه ؼىؾ قا به 858: 8968هىظؿوو لكاق گكفث)ِعكاوی، 
الىي)وكؾاق ایىبی( قا ال بیى ببكؾ. غايیه، لبایل فكب و عكفؿاقاو لكهغكب هیايه و افكیمیه فكوحاؾ جا اجعاؾ اظحمالی وه شايبه بًی

هًّىق يیكوهایً قا ؾق هًاعك هؽحلف جمىیث کكؾ و به وكاو لبایل و ظاکماو هعلی وفؿه ففى و اظىاو ؾاؾ جا ال هكگىيه الؿاهی 
حؿا ایًکه (. جمابل با بًىغايیه و هحعؿايً ال چًؿ شًبه بكای هًّىق اهمیث ؾاٌث؛ اب811: 8999شلىگیكی کكؾه باٌؿ)ابى ابی لقؿ، 

او ؾق آغال ؼالفث و واؼحاقبًؿی ؾولث لكاق ؾاٌث، ال ایى قو به ؼغك ایى ٌىقي پی بكؾ و جمام جالي ؼىؾ قا بكای وكکىبی آو به 
گكؾؾ؛ ال آيصا که آيها به ؾيبال جصؿیؿ ؾولث کاق گكفث که به قلبای ؾیگك لؿقت ؼىؾ قا يٍاو ؾهؿ. يکحه ؾیگك به گفحماو بًىغايیه بكهی

و ظحی به يام ؼلفای فباوی ؾفىت کكؾه بىؾيؿ، ظكکث آيها شًبه ویاوی يیم به ؼىؾ گكفحه و ال بیى بكؾو آو بكای هًّىق که  هكابغی
قویؿ. هىئله اجعاؾ با لبایل فكب و همكاهی با ایىبیاو يیم هىظؿوو قا ؾق يؾك هیؾاق گفحماو هىظؿوو بىؾ، بىیاق ضكوقی بهؾافیه

کاهال هٍؽُ بىؾ که شكیاو فکكی هىظؿوو ؾق جمابل با ؼالفث فباوی بغؿاؾ، هكابغىو و ؾولث ؾاؾ، ایى ؼغك شؿی لكاق هی
ایىبیاو هّك لكاق ؾاٌث. بكایى اوان کًاق لؾو بًىغايیه به یک هقًا بكای ؼلیفه هًّىق، اوحمالل فکكی و ویاوی ال ؼالفث فباوی، 

ایىبیاو به همكاه ؾاٌث. غائله فلی بى غايیه با وشىؾ ظمایث بهاءالؿیى يمایی بكای های هفبىظايه هكابغىو و لؿقتال بیى بكؾو جالي
(، قاه به شایی يبكؾ و یقمىب هًّىق 116: 1551( و همكاهی گكوهی ال لبایل فكب)هؤيه، 896/ 88: 8186لكالىي)ابى اذیك، 
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  اوث. و ؾق کكايه الیايىن اعله والـ ٌؿه قلكاقابی ؾق ؾهايه قوؾ که هكاکً یکی ال ٌهكهای کٍىق.  
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  .(891 -895: 8195)هكاکٍی،  م ٌکىث و هًهؿم کًؿ8886هـ/ 081هىفك ٌؿ آيها قا ؾق وال 
های گمكاه کًًؿه ؾق لهاو هًّىق هباؾقت وقلیؿ، ٌؽّی به ال شمله افكاؾی که به يٍك اکاـیب و ايؿیٍه : وكکىب شمیكی:8-1

هٍغىل بىؾ. او ؾق هیاو فىام شایگاهی کىب « ظفؼ هحٍابهات»کكؾ و به يىفی ؼاَ به يام شمیكی بىؾ. او به علب فلن جؾاهك هی
ًابـ اٌاقه به ؾايً و فلن او ؾاٌحه که ال اهالی شمیكه ؼضكاء بىؾه و ال ايىاؿ فلىم بهكه کافی ( بكؼی ال ه815/ 1: 8169کكؾ)فًاو، 

ؼىاوث آییى ههؿی قا ال يى ؾاٌث و ال ایًکه ؾولث هىظؿوو ال جقالین هعمؿبى جىهكت هًعكف ٌؿه، لباو به ايحماؾ گٍىؾه و هی
م ؾق هكویه ؾوحگیك و وپه افؿام 8895ق / 086یم فكاواو ؾق وال (. شمیكی په ال شًگ و گك11/ 8: 1580)ابى وقیؿ،  ليؿه کًؿ

 (.158/ 1: 8965)ابى ففاقی،  ٌؿ
ؼكوز  ;هـ ؾق وكلهیى لاب089ٌؽّی فصیب و غكیب که لباوهای هصلل و فماهه وبم ؾاٌث ؾق وال  : لحل االٌل:8-1

ؾوق ؼىؾ شمـ و ياآقاهی ؾق هًغمه لاب و اعكاف آو  کكؾ و افكاب بىیاقیکكؾ و هكؾم قا فلیه هىظؿوو ٌىقايؿ. او اؾفای يبىت هی
، ؾوحىق ؾاؾ جا به آو شكیاو ؼاجمه ؾهؿ، په به شىحصىی او >(Béjaïaٌکل گكفث. ؾق آو هًگام، هًّىق به ابىلکكیا، والی ِبصایة)

 -889/ 1: 8965بى ففاقی، پكؾاؼث و جىايىث او قا جغمیـ کكؾه و به لحل بكوايؿ. افكاب همكاه او يیم به ؼىاقی و ـلث افحاؾيؿ)ا
898.)  

های شؿی هًّىق ؾق قويؿ اوحمكاق لؿقت ویاوی، هؽالفاو و هؿفیايی بىؾ که ؾق ال ؾیگك چالً : هؿفیاو ؼايىاؾگی:8-1
پكوقايؿيؿ. ابىظفُ فمك بكاؾق هًّىق و فمىیً ولیماو بى واؼحاق ؼايىاؾگی ٌکل گكفث و آيها يیم اؾفای ؼالفث ؾق وك هی

(. آيها ال فكِحی که هًّىق به ٌكق بكای وكکىبی ابى غايیه 118/ 6: 8158ق قان ایى شكیاو لكاق ؾاٌحًؿ)ابى ؼلؿوو، فبؿالمىهى ؾ
( ؾق Tadla( و ؾیگكی ؾق ٌهك جاؾال)Murciaقفحه بىؾ، وىؾ شىحه و فلیه او لیام کكؾيؿ. یکی ال آيها ٌكق ايؿله ؾق ٌهك هكویه)

فلی قغن جالٌهایی که ؾاٌحًؿ آيها به يحیصه يكویؿه و جًها ياآقاهی و هكز و هكز ٌهكها قا وكلهیى ًِهاشه وك به ٌىقي بكؾاٌحًؿ. 
(. ال ؾیگك هؿفیاو، بكاؾق 888: 8195به ؾيبال ؾاٌث. ؼلیفه ابىیىوف به همابله با آيها ٌحافث و آيها قا ؾوحگیك کكؾ)هكاکٍی، 

ًّىق بك اذك بیماقی ؾق ايؿله ال ؾيیا قفحه اوث، بكای ؼىؾ بیقث هـ لهايیکه ٌایـ ٌؿه بىؾ ه080هًّىق ابىیعیی بىؾ که ؾق وال 
هكگاه »گكفث. ؼلیفه هًّىق په ال بهبىؾی به جمابل با او پكؾاؼث و او قا ؾوحگیك کكؾ و به او گفث: جى قا ؼىاهن کٍث لیكا گفحه ايؿ: 

(. همچًیى 898: 8195او قا ِاؾق کكؾ)هكاکٍی،  و ؾوحىق لحل«. با ؾو ؼلیفه ؾق وكلهیى واظؿ هىاشه ٌؿیؿ یکی ال آو ؾو قا بکٍیؿ
هًّىق بمیه ؼىیٍاويؿاو قا يیم ؾق ٌكایغی لكاق ؾاؾ که ال هكگىيه الؿاهی شلىگیكی کكؾه باٌؿ. او به بىحگاو ؼىؾ ؾوحىق ؾاؾ ال 

قیٍه کى کكؾو (. هًّىق ایى کاق قا بكای لغـ آٌىب و 889/ 1:  8965پىٌیؿو لباوهای هٍابه ولغاو هًـ بٍىيؿ)ابى ففاقی،
کكؾ، ظكیّاو ايصام ؾاؾ جا ایًکه اهًیث و ذبات ؾق وكاوك ؼالفث او جربیث ٌؿ. ؾق هصالات کىی که اهًیث کٍىق قا ؾوحکاقی هی

 شایی بكای هماٌات يؿاٌث، ظحی اگك ال ؼايىاؾه و بىحگايً باٌؿ.
های ؾاؼلی، ال اوحمكاق لؿقت و قفـ بعكاوؼلیفه ابىیىوف په : (Battle of Alarcos)=: شهاؾ ؾق ايؿله و يبكؾ األقک8-0

( ال هیاو بكؾو هكابغىو و 8فكِث آو قا یافث جا به ايؿله قوی آوقؾ. هىظؿوو بكای جىلظ بك ايؿله با ؾو ویاوث هىالی پیً قفحًؿ: 
ؿی هغكض کكؾه ( همابله با هىیعیاو و جؿاوم گفحماو شهاؾ. هىظؿوو ال آيصا که گفحماو شؿی1جىلظ بك هًاعك جعث ولغه آيها 

                                                           
 وكلهیًی کهى ؾق ٌمال ٌكلی الصمایك که ال لابه ؾق شًىب جىيه کًىيی جا ظىالی ٌهك بىکكه ؾق ٌمال ٌكلی الصمایك اهحؿاؾ ؾاٌث. .  ;
 لكاق ؾاقؾ.ٌهكی که ؾق الصمایك اهكولی .  >
 .(68<: :89;)ظمیكی،  ٌؿؾٌحی ؾق هكز العؿیؿ، ؾق ٌمال لكعبه يمؾیک ؾژ قباض بىؾ و به آو يام ؾژ آالقک اعالق هی. = 
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بىؾيؿ، ؾق هكظله اول به ايؿله جىشهی يکكؾه و په ال جربیث لؿقت و ؾق ؾوقاو ٌکىفایی به آيصا قوی آوقؾيؿ. ایى اهك بافد گٍث 
باق ؾیگك ٌكایظ ؾق ايؿله ؾچاق آٌفحگی و هكز و هكز ٌىؾ. ضقف ظکىهث هكابغىو هًصك به لؿقجگیكی ؾولحهای 

می هىلماياو و ؽهىق گكوههای ویاوی هحقؿؾ ؾق ايؿله گٍث. ؾق ایى ٌكایظ بكؼی ال ( وكؾقگKennedy, 1996: 202هىیعی)
 (. Huici Miranda, 1956: 330-333اهكای هلىک الغىایف ايؿله ال ؼلیفه هىظؿوو جماضای کمک کكؾيؿ)

لبل ال اعمیًاو  جىايىثؾايىث که ظضىق ؾق ايؿله به هىلقیث او ؾق هغكب بىحگی ؾاقؾ و يمیابىیىوف هًّىق به ؼىبی هی
اهًیث کاهل هغكب واقؾ هباقله عىاليی ؾق ايؿله ٌىؾ. ایًک که اهًیث کاهل هغكب قا به ؾوث آوقؾه بىؾ، جمام لؿقت و يیكوی ؼىؾ 

هـ قغ ؾاؾ، چكا که ولحی او هٍغىل وكوواهاو ؾاؾو به اوضاؿ 080قا به ايؿله بكؾ. اولیى الؿام هًّىق به هىیعیاو ايؿله ؾق وال 
( ياوگاو 865/ 1: 8965( بؽً افؾن غكب ايؿله قا جّكف کكؾيؿ)ابى ففاقی، Castile or Castilleبىؾ، يیكوهای ِلٍحالة) افكیمیه

()ٌاه پكجغال( به آبهای غكب اوپايیا واقؾ ٌؿيؿ و Sancho Iفؾین ِلیبی هحٍکل ال يیكوهای هىیعیاو به قهبكی وايچىی اول)
َلب) ٌَ

Silves َلب قا ال هىیعیاو په گكفث و به هكاکً بالگٍث)هكاکٍی، 086( قا گكفحًؿ اها ؾق وال ٌَ : 8195هـ ابىیىوف ٌهك 
( با وشىؾ جىافمات هحقؿؾی بیى عكفیى، اها آلفىيىى پیىوحه به ؾيبال په گكفحى لؿقت و شمـ آوقی يیكو بكای شًگ با هىظؿوو 891

گٍث. هًّىق وپاهیاو قا ال ٌهكهای بمقگ فكاؼىايؿ و یهای هىلماياو ايؿله بكهبىؾ. هٍکل اِلی يیم به عمـ هىیعیاو به لهیى
هـ ٌاهل لبایل فكب، ُلياجة، َهّمىؾة، ِغماقة، ؾاوعلباو لبایل هغكبی، جیكايؿالاو و 098ؾق بیكوو ٌهك هكاکً اقؾو لؾ. لٍکك او ؾق 

وهای هىیعی ٌاهل ٌاه ِلٍحالة، (. ولىله يبكؾهایی بیى آيها و يیك891بكؾگاو ؾق هىیك ايؿله هًغمه آالقک هىحمك ٌؿيؿ)هماو: 
( ابىیىوف یقمىب هًّىق ؼىؾ ؾق 801/ 1: 8901های ؾیگك هىیعی ِىقت گكفث)والوی، آلفىيىى هٍحن، ٌاه پكجغال، و لؿقت

قان وپاه هىظؿوو لكاق ؾاٌث و با قٌاؾت فكاواو شًگ به يفـ هىلماياو به پایاو قویؿ و به ائحالف هىیعی ٌکىث وؽحی واقؾ 
( هىلماياو للقه قا هعاِكه کكؾيؿ و به وؽحی به آو واقؾ ٌؿه و ؾقواله های آو قا آجً لؾيؿ. اها 169: 8906یب، آهؿ)ابى ؼغ

( قا يیافحًؿ، لیكا او ال ؾقی هؽفی با جقؿاؾ وی يفك ال فكهايؿهايً گكیؽحه بىؾ. به ؾيبال ایى پیكولی Alfonsoپاؾٌاه الفىيىى)
( بالگٍث، په وك ؼىؾ قا toledo(. آلفىيىى ؾق بؿجكیى ظالث به ُعِلیُغلة)61جا[: )أٌحك، ]بیهىلماياو به غًاین بىیاقی ؾوث یافحًؿ

جكاٌیؿ، ِلیب ؼىؾ قا پاییى ايؿاؼث و بك االغی وىاق ٌؿ و وىگًؿ یاؾ کكؾ که جا هىیعیث پیكول يٍىؾ، وىاق بك اوب و لاعك 
ویؿ، په او يیم ؾق شهث جؿاقک يیكوهای شؿیؿ بكآهؿ. په ؾق يؽىاهؿ ٌؿ. بؿیى هًؾىق هكؾم قا شمـ کكؾ و ایى ؼبك به یقمىب ق

(. 118/ 85: 8186م باق ؾیگك يبكؾ ِىقت گكفث و ایًباق يیم هىیعیاو ٌکىث ؼىقؾيؿ)ابى اذیك،  8896ق /  091قبیـ االول 
ًّىق آيصا قا قها کكؾ)همكي هًّىق به ؾيبال او جا ُعلیُغلة قفث و جالي بكای جّكف آيصا ؾاٌث. اها به اِكاق لياو و هكؾم ٌهك، ه

: 8901( بالگٍث. به ؾيبال آو پاؾٌاهاو هىیعی ؾقؼىاوث ِلط کكؾيؿ)والوی، Córdoba( و به ُلكَعبة)199/ 8: 8968جلمىايي، 
 هـ( بیى آيها ِلط بكلكاق گٍث. 651هـ_ 091( بًابكایى ؾه وال )806/ 1

ٌماقی ال آيها به ىیعیاو فكو قیؽث، جقؿاؾ لیاؾی کٍحه و افكاؾ بیؾق شكیاو يبكؾ آالقک، شؿا ال ایًکه جابىی ٌکىث ياپفیكی ه
( هىلماياو بك ٌکىه و شاللٍاو افموؾه ٌؿ و به ؾيبال پیكولی ؾق ایى يبكؾ بىؾ که غًاین 096/ 8: 1588اواقت ؾقآهؿ)وكشايي، 

/ 8: 8968های بی ٌماق قویؿ)همكی، بیٍماقی به ؾوث آوقؾيؿ؛ به گماقي هًابـ ظؿوؾ هٍحاؾ هماق اوب و ِؿ هماق لاعك و ؼیمه
( قغ ؾاؾ، چكا که آلفىيىىی Leónهای هحقؿؾی بىؾ که بیى ِلٍحالة و لئىو)(. ال ؾیگك يحایس يبكؾ آالقک ولىؿ اؼحالفات و ؾقگیكی191

ؿاهات (. ابىیىوف یقمىب بقؿ ال هؿجی که ؾق ايؿله هىحمك ٌؿ و ال096: 1588ؾايىث)وكشايی، هٍحن آيها قا همّك ٌکىث هی
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 090فمكايی هايؿگاقی ايصام ؾاؾ، جّمین گكفث به هكاکً بالگكؾؾ، البحه بیماقی يیم بك او چیكه گٍحه و وكايصام ؾق وال 
 .(891: 8195ؾقگفٌث)هكاکٍی، 

 های نظامی منصورها و تاکتیکسیاس  .2

ايؿهی کًًؿ. او همچًیى ال ایمايی ابىیىوف هًّىق ال هقؿوؾ هىظؿويی بىؾ که جىايىحًؿ وپاهیاو ؼىؾ قا ؾقوث و اوحىاق فكه
يیكوهًؿ بكؼىقؾاق بىؾ و ایى ایماو او به افكاؾ جعث فكهايً يیم ايحمال یافث و اقجً هىظؿوو ؾق لهاو او به یک يیكوی ضكبحی بمقگ 

ايؿلىی بىؾ. های هاللی و يیكوهای لؿقجمًؿ و هاهك جبؿیل ٌؿ. ایى اقجً جكکیبی ال بهحكیى لبایل هغكب، ٌماق لیاؾی ال فكب
 قفث.های يؾاهی هًاوب به جمابل ؾٌمًاو و هؿفیاو هیابىیىوف با اجکاء به همیى يیكوها و اجؽاـ ویاوث

گٍث و همیٍه الحؿاق هًّىق ؾق يعىه جقاهل با ؾٌمًاو و هؽالفايً هٍؽُ هی : جقاهل، جىاهط و اقجباط واليؿه:1-8
کكؾ جا ِفىف يیكوهای ؼىؾ قا هحعؿ کًؿ. بؿیى هًؾىق ابی القبان اظمؿ فحاق هیؼّمايه يبىؾ. او گاه با فماليیث، جىاهط و يكهی ق

( فّیاو کكؾه بىؾ قا Seville( که ؾق لهاو یىوف بى فبؿالمىهى ؾق ٌهك اٌبیلیة)119/ 8: 1580بى ظًىو اٌبیلی)ابى وقیؿ، 
(، ؼلیفه هًّىق ؼىؾ قا به Gafsaؾ ٌهك َلفّة)(. همچًیى ؾق جمابل با ايمالبیىو بًی غايیه و اوحكؾا156/ 1: 8186بؽٍیؿ)همكی، 

(. ؾق آيصا جكکايی ال ايمالبیىو بًی غايیه، يمؾ ؼلیفه آهؿه و جماضای بؽًٍ کكؾيؿ)االوحبّاق، 158: 8985جىيه قوايؿ)ظمیكی، 
به کاق گكفث)فیًی، (. ؼلیفه هًّىق به آيها اهاو ؾاؾ و آيها قا به ؼاعك ٌصافحٍاو به هكلها بكؾ و ؾق اهىق شهاؾ 808/ 8: 8980
( همكاه با ؼلیفه شهث وكکىبی افكاب 898:  8918)بكوفًىال،  (. به ؾيبال آو یکی ال وكؾاقاو جكک هقكوف به ابىلیاو86/ 1: 8118

/ 1: 8901هحمكؾ افكیما ظضىق یافث و آياو قا آقام کكؾ، گكوهی ال آياو جىلین ٌؿه و به هغكب الّی جبقیؿ ٌؿيؿ)ياِكی والوی، 
( و ؾق ِىقت ظضىق ؾق ايؿله، ال پٍث هىقؾ هصىم 181: 8985)ظىى،  ایى اهك به ؼاعك آو بىؾ که بیٍحك جعث يؾك بىؾه(. 861

هـ ال جكکاو غم که ال هّك به هغكب آهؿه بىؾيؿ، به ؼىبی اوحمبال و آيها قا اظحكام گفاٌث)ابى 081لكاق يگیكيؿ. هًّىق ؾق وال 
يها قا کًاق هىظؿوو شایگاه ٌهكويؿی ؾاؾ. بًا به گماقي هكاکٍی، به آيها جىشه يمىؾ و ؾق ( . جا آيصا که آ111/ 1: 8965ففاقی، 

(. هىظؿوو با جؿبیك و ویاوث ؼلیفه 896: 8195)هكاکٍی،  هًاعك ؼىبی الغاؿ ؾاؾ؛ ال شمله ایى افكاؾ اظمؿظاشب و ٌقباو بىؾيؿ
/ 8: 8980)االوحبّاق،  له، غايه و کىکى جربیث کكؾيؿق ظاکمیث ؼىؾ قا ؾق وكلهیى ِعكا ال شمله عكاب086هًّىق ؾق وال 

888.) 
گفحماو شهاؾ هن ؾق ؾوقه هكابغىو و هن ؾق ؾوقه هىظؿوو ؾق جمابل با هىیعیاو ايؿله ال شمله  : جمىیث گفحماو شهاؾ:1-1

باقل ؾاٌحًؿ. آيها همچًیى  های هغكض و جاذیكگفاق بىؾه اوث. ؾق ایى هیاو فلما با جمىیث هفهىم شهاؾ يمً بىیاق کلیؿی وگفحماو
همه جالي و ولث ؼىؾ قا ِكف بىیس شاهقه هىلماياو ايؿله بكای شهاؾ با هىیعیاو گفاٌحًؿ. وپاه هًّىق هحٍکل ال ِالعاو و 

و هحعؿ « شهاؾ»(. ایصاؾ هفهىم 190: 8981 الؽیل، فلمایی بىؾ که ؾق فحىظات هىظؿوو فلیه هىیعیاو ايؿله ٌكکث ؾاٌحًؿ)أبى
جكیى قوي بكای ؾفاؿ ؾق بكابك پیٍكوی هىیعیاو بىؾ. هىئله شهاؾ هن ؾق فمه اوالهی شایگاهی ؾاٌث و ای هًغمه هًاوبکكؾو اهك

  گٍث.هن جىشیه هًاوبی بكای ایصاؾ هٍكوفیث ویاوی آيها ؾق ايؿله هی
ٌكکث ؾق يبكؾ و همابله با  : ال شمله جبعك و جىايایی يؾاهی هًّىق ؾق بىیس هكؾم بكای: بىیس هكؾم بكای ٌكکث ؾق شهاؾ1-1

( ؾق وال 861/ 1: 8965ؾٌمًاو بىؾ. هًّىق ال شمله ؼلفایی بىؾ که همىاقه بك بىیس ؾاوعلبايه هكؾم جاکیؿ ؾاٌث)ابى ففاقی، 
لب جىلظ یافحه ايؿ، ابىیىوف یقمىب هكؾم قا به شهاؾ فكاؼىايؿ)والوی، هـ چىو ؼبك قویؿ که فكايک086 ٌِ / 1: 8901ها بك ٌهك 
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( ؼلیفه ؾوحىق ؾاؾ اولعه و آـوله جهیه کًًؿ و ؾق قباط فحط ؾق ٌهك َوال اقؾو بميًؿ جا شمقیث کاهل ٌؿه و لبایل شمـ ٌىيؿ، 881
-(.  یکی ؾیگك ال بهحكیى يمىيه111: 8985ها و يماؾها قا ؾق هصمىفه شاهـ ُلكعبة به پاؾاٌث)ظمیكی، وپه به ُلكعبة قفث و پكچن

هی اقجً بقؿ ال ٌکىث آلفىيىى ؾق يبكؾ آالقک قلن ؼىقؾ، شایی که هىلماياو پیكول ٌؿه و ؾق ٌىق و های بىیس يیكوها و واهايؿ
والی يیكوهای يؾاهی پكؾاؼث و به وكفث ؼىؾ قا بكای جمابلی بكؾيؿ. ؼلیفه هىظؿی اها به جؿاقک و آهاؾهٌقف پیكولی به وك هی

ؾ جا هكؾم قا بىیس کًؿ، ال ایى قو ايبىهی ال ؾاوعلباو و يیكوهای کمکی به ؾیگك آهاؾه کكؾ. او به هكاکً و شاهای ؾیگك پیام فكوحا
ای شلىگیكی کكؾ. هًّىق همچًیى بكای يیكوهای يؾاهی ( و ال هكگىيه الؿام جالفی شىیايه891/ 1: 8901وىی او آهؿيؿ)والوی، 

اوعاق، ابىالقبان ِملی، ابی هعمؿ  وكؾاقاو ٌایىحه و افكاؾ بكشىحه، ٌصاؿ، هحؽُّ و کاقؾاو همچىو: ابىهعمؿ بى ابی
  کكؾ.( ايحؽاب هی86: 8186فغً کىهی و ابا یىوف یقمىب بى ابی ظفُ بى فبؿالمىهى)لقکٍی، 

یکی ال فىاهل ٌکىث ؾق يبكؾها، فكوىؾگی و ؼىحگی لٍکكیاو و کمبىؾ آـوله آيها بىؾه اوث.  : جاهیى هًابـ اقجً:1-1
کكؾ. هًّىق لبل ال گكفث ٌكایظ قا هكچه بهحك، آهاؾه هیو با جّمیماجی که لبل ال يبكؾ هی هًّىق به ؼىبی به ایى هىضىؿ آًٌا بىؾ

والی بكای افمام کكؾ: ال شمله آو، لهیًهها کمک هیهایی ؾاٌث که جا ظؿوؾی او قا ؾق لٍکكکٍیهك الؿام يؾاهی، جؿابیك و بكياهه
( قفث جا آو قا ال ٌىقٌیاو بالپه گیكؾ، به Gafsaهـ به َلفّة) 081ال يیكوهای يؾاهی به هك هًغمه بىؾ. هًگاهی که هًّىق ؾق و

: 8188ها قا بكپا کًًؿ)فمك هىوی،  ها قا همىاق و هكجب و پل ها قا جقمیك، شاؾه همه کاقگماقاو جاکیؿ کكؾ که بكای فبىق لٍکكیاو، قاه
کًًؿ جا هكؾم با ؼیال قاظث ؾق بهحكیى ظالث ؾق لٍکك  (. همچًیى به آيها ؾوحىق ؾاؾ که شیكه و ؼىقاک ظیىايات اقجً قا جهیه110

(. چًايچه ؾق ٌهك فان ؾق 880/ 1: 8965هایی بكای لٍکكیاو ایصاؾ کًًؿ)ابى ففاقی، لؿم بكؾاقيؿ و ؾق عىل هىیك اوحكاظحگاه
( اقؾو 865/ 1 :8901( و جهیه هایعحاز)والوی، 886جىيه و لیكواو بكای اوحكاظث لٍکكیاو، جكهین والظهای شًگی)هماو، 

ْلب 086لؾيؿ. چىو هًّىق ؾق وال  ٌِ ( قفث، به لّك هّمىؾه واقؾ ٌؿ و ؾق آيصا بكای اوحكاظث Silves);هـ بكای بالپه گیكی 
( هايؿ. هًّىق بكای آهاؾگی يبكؾ آالقک 111: 8985( وپه هؿجی يیم ؾق عكیف)ظمیكی، 119/ 6: 8158اقؾو لؾ)ابى ؼلؿوو، 

: 8159ث اقجً، جؿبیك و جاکحیک يبكؾ و آهاؾه والی جؿاقکات اقؾو لؾ و وپه به جمابل ٌحافث)يصاق، هؿجی ؾق لكعبه شهث اوحكاظ
1 /181 .) 

هًّىق به ؾو ؾلیل بك ایى قاهبكؾ جکیه ؾاٌث؛ ابحؿا جؽمیى لؿقت ظكیف و آهاؾه  : يفىـ ؾق وپاه ؾٌمى و کىب اعالفات:1-0
یكوی ؾٌمى هؿ يؾك بىؾ. ایى اهك ؾق فحط َلفّة قوی ؾاؾ؛ شایی که هًّىق لبل ال هك کكؾو اقجً و جصهیمات هىقؾ يیال بكای همابله با ي

الؿاهی پیٍحالاو ؼىؾ قا بكای جعمیك و کىب اعالفات فكوحاؾ، په ال آو، لٍکك و جصهیمات اللم قا آهاؾه کكؾ و وپه هىفك به فحط 
کكؾ جا بحىايًؿ لبل ال قویؿو يیكوهای يؾاهی ؾٌمى واقؾ ی(. ؾق گام بقؿی ایى اهك به آيها کمک ه158 -899: 8918ٌؿ)بكوفًىال، 

(، پیٍحالايی ال وىاقه يؾام و کمايؿاقاو لبل ال ظكکث Gabèsفمل ٌؿه و آيها قا غافلگیك کًًؿ. هًّىق ؾق يمؾیکی وقوؾ ؼىؾ به لاِبه)
میكی و اؾفای االٌل گماٌحگاو و (. همچًیى ؾق شكیاو فّیاو ش181: 8985اقجً بكای شلىگیكی ال فكاق ؾٌمى فكوحاؾ)ظمیكی، 

(.  158، 156، 891/ 1: 8965پیٍحالاو يؾاهی بىؾيؿ که به ٌکل شاوىن جىايىحًؿ آيها قا ًٌاوایی و ؾوحگیك کًًؿ)ابى ففاقی، 
لب فكوحاؾه ٌؿيؿ جا آيصا قا اقلیابی کًًؿ. آيها هىفك ٌؿ086ؾق وال  ٌَ يؿ به هـ گكوهی ال يیكوهای هىظؿی به عىق هؽفیايه به ٌهك 

                                                           
1
 اکٍىيبه يیم بكای ایى هًغمه يام بكؾه ٌؿه اوث.ؾق بكؼی هًابـ ال .  
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 (. 181قاظحی ٌكایظ قا ؾق ؾوث گكفحه و هىیعیاو قا ٌکىث ؾهًؿ)هماو، 

گكفث جا هؽالفاو ؼىؾ قا جضقیف و آيها قا واؾاق ها قوي هعاِكه قا ؾق پیً هیهًّىق ؾق بىیاقی ال قویاقویی : هعاِكه:1-6
(. هعاِكه 86: 8186ّكف ٌؿه بىؾ)لقکٍی، هـ ٌهك َلفّة قا هعاِكه کكؾ که جىوظ جكکاو ٌىقٌی ج 081به جىلین کًؿ. ؾق وال 

آيصا ظؿوؾ وه هاه عىل کٍیؿ و ٌكایظ وؽث ٌؿ به عىقیکه ؾقؼحاو قا لغـ و هًغمه قا ویكاو کكؾيؿ. جكکاو که عالث يیاوقؾيؿ علب 
ؾق وال  (. هًّىق همچًیى81/ 85: 8186اهاو کكؾه و ؼىاوحاق پایاو بؽٍیؿو به هعاِكه ٌؿيؿ، هًّىق يیم پفیكفث)ابى اذیك، 

هـ به ؾيبال وكپیچی ظاهیاو لكالىي و ابى غايیه، لّك فكوویى قا هعاِكه کكؾ. وكايصام آيها اهاو ؼىاوحه و ال ؾیىاقهای للقه 081
لب قا جّكف کكؾيؿ. هًّىق ابحؿا هـ فكايک086(. همچًیى ؾق وال 158: 8985يمؾ هًّىق پاییى آهؿيؿ)ظمیكی،  ٌِ ها ٌهك 

: 8965به آيصا فكاؼىايؿ، و وپه ؼىؾي قا ال هغكب به آيصا قوايؿ و به ابىلکكیا هلعك ٌؿ)ابى ففاقی، ابىلکكیا قا ال اٌبیلیة 
لب قا هعاِكه کكؾه و هًصًیك و هاٌیًهای شًگی يّب کكؾيؿ)ظمیكی، 156 ٌِ (. هًّىق همچًیى به وكفث 111: 8985(. وپه 

لب يیم فحط ٌؿه بىؾ)ابى ؼلؿوو، همكاه گكوهی ؾیگك به هعاِكه للقه عكي قفث و آيصا قا فحط کكؾ  ٌِ (.  119/ 6: 8158ؾقظالیکه 
هـ، هًّىق بكای فحط ٌهك ُعلیُغله ؼاقز ٌؿ و آيصا قا هعاِكه کكؾ. او هكگىيه وقوؾ و ؼكوز قا کًحكل و با هًصًیك به  091ؾق وال 

واؾی ظصاقة، هصكیظ، للقه قباض، (. هًّىق هىفك ٌؿ چًؿ للقه ال شمله 119: 8115ؾیىاقهای ٌهك آویب قوايؿ)ابى ابی لقؿ، 
(. 119: 8999؛ ابى ابی لقؿ، 891/ 1: 8901کىه ولیماو و افلیس و بىیاقی ال هًاعك اعكاف ُعلیُغله قا به جّكف ؾقآوقؾ)والوی، 

 کاهال هٍؽُ اوث که بكياهه قیمی هًاوب و ٌیىه هعاِكه به هًّىق کمک کكؾ جا به ٌهكها و للقه ها ؾوث یابؿ. 

( و اعكاف آو یىقي بكؾ، بكای ایصاؾ Lisbonهـ، هًّىق به ٌهك ِاٌبىية) 080ؾق وال  و ایصاؾ قفب ؾق ؾٌمى: : جعمیك1-6
قفب و وظٍث، همه ؾقؼحاو قا ال بیى بكؾ،  هعّىالت و لهیًهای کٍاوقلی قا وىلايؿ و قووحاها قا به آجً کٍیؿ و ویمؾه هماق 

(. همچًیى ؾق شكیاو فحط 881: 8186؛ ابى ابی ؾیًاق، 188: 8999لقؿ، ؛ ابى ابی 891 -889/ 1: 8901اویك گكفث)والوی، 
لب ؾق وال  ٌِ ( هًّىق ؾق 189: 8999يفك ال فكايکها، قا اویك کكؾ و ذكوت لیاؾی به ؾوث آوقؾ)ابى ابی لقؿ،  80555هـ  086ٌهك 

اوكا يىفی قفحاق کكؾ که بیٍحك شًبه ؼفث و  شكیاو پیكولی شًگ آالقک يیم، غًاین بىیاقی ال هىیعیاو ِلٍحالة به ؾوث آوقؾ. او با
ؼىاقی به ؼىؾ گكفث. بك ایى اوان که هك اویك ِلٍحالة قا به یک ؾقهن، هك ٌمٍیك به لیمث يّف آو و اوب به پًس ؾقهن و االك يیم 

اِكه و با آو به هـ، هًّىق به وىی ُعلیُغله پیٍكوی کكؾ، آو قا هع 091(. ؾق وال 111/ 8: 8968به یک ؾقهن فكوؼحًؿ)همكی، 
(. ؾق ایى هًاعك 891/ 1: 8901های اعكاف یىقي بكؾ و چًؿیى للقه قا گٍىؾ)والوی، ٌؿت شًگیؿ، ؾقؼحاو آو قا لغـ به آباؾی

(. 119: 8999لياو و کىؾکاو قا اویك، ذكوت آيها قا غاقت و ؾیىاقهای آو قا ؼكاب و ٌهكها قا آجً لؾ جا ویكاو ٌؿ)ابى ابی لقؿ، 
 ، هًّىق قفب و وظٍث قا ؾق ؾل ؾٌمًاو ؼىؾ لكاق ؾاؾ، جا آيصا که آيها ال قویاقویی با او هكان ؾاٌحًؿ. بؿیى جكجیب

 گیزینتیجه

هىظؿوو ال شمله ؾولحهای اوالهی هغكب بىؾيؿ که با جىشه به قویکكؾ هفهبی و گفحماو ویاوی ؾق قويؿ اوحمكاق لؿقت ؾق 
جؿابیك شًگی هًاوب اجؽاـ کًًؿ. هعمماو ایى ؾولث قا به ؾو ؾوقه يهضث که ؾق های يؾاهی و هغكب و ايؿله هىفك ٌؿيؿ ویاوث

ايؿ. ال ههمحكیى ؼلفای جاذیكگفاق ؾوقه يؾام، ابىیىوف هًّىق بىؾ ؾوقه ابى جىهكت و ؾوقه يؾام، ؾوقه ٌکىفایی هىظؿوو جمىین کكؾه
وی_ يؾاهی او قلن ؼىقؾ. ایى ؾولث ؾق آوحايه ظاکمیث قویؿ که با هىي و جؿبیك ویا پیٍكفث و ٌکىفایی اوز هىظؿوو به که ؾولث

های هًاوب به ؼىبی جىايىث ظاکمیث و الحؿاق ابىیىوف هىاشهه با هىائل هحقؿؾ ؾاؼلی و ؼاقشی گٍث و وی با اجؽاـ ویاوث
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ٌل و همچًیى هایی چىو غائله بًىغايیه، فّیاو شمیكی و االؼىؾ قا جربیث و ؾولث هىظؿوو قا به اوز لؿقت بكوايؿ. بعكاو
قویاقویی با هؿفیاو ؼايىاؾگی به ؼىبی جىوظ هًّىق هؿیكیث گٍث و با الحؿاق به قویاقویی هىیعیاو و شهاؾ ؾق ايؿله ٌحافث. 
هىظؿوو ؾق ایى ؾوقه هىفك ٌؿيؿ ههمحكیى پیكولی ؼىؾ با ؾولحهای هىیعی ايؿله ؾق يبكؾ آالقک به ؾوث آوقيؿ. جٍکیالت يؾاهی 

ٌؿ. واهايؿهی يؾاهی یکی ال ویژگیهای اواوی واؼحاقهای ؾولث هىظؿوو ؾق ؾوقاو ایى ؼلیفه هعىىب هیال ههحكیى اقکاو و 
آیؿ که پیكولی آيها و ظفؼ ؾولث قا بكای هؿت عىاليی جىهیل کكؾ. هًّىق با هىٌمًؿی ؼاِی که ؾاٌث ال هىظؿوو به ٌماق هی

قیمی و آهاؾگی يؾاهی، قفث. بكياههجمابل ؾٌمًاو و هٍکالت هی های قاهبكؾی با ویاوث و جؿبیك بههای يؾاهی و قويجاکحیک
والی بكای ظضىق اقجً ؾق هًاعك، بىیس يیكوها و ايحؽاب افكاؾ ٌایىحه و هغكض کكؾو گفحماو شهاؾ ؾق جمابل با هىیعیاو ال لهیًه

جىاو به ایصاؾ هعاِكه، فكیب و ها هیهای قاهبكؾی ؾق يبكؾها و ویاوثآیؿ. ال شمله جاکحیکشمله جؿابیك ههن وی به ظىاب هی
 های ؾیگك اٌاقه کكؾ. جعمیك ؾٌمًاو و قوي

 هًابـ
 (. المىيه فی اؼباق افكیمیه و جىيه، جىيه: هغبقه الؿوله الحىيىیه.8186ابى ابی ؾیًاق، ابىفبؿالله هعمؿ ) -
بكوْ المكعان فی اؼباق هلىک المغكب م(. االيیه المغكب  8999ق / 8115ابى ابی لقؿ فاوی، ابىالعىى فلی بى فبؿالله ) -

 و جاقیػ هؿیًه فان، به کىًٌ فبؿالىهاب بى هًّىق، قباط: المغبقه الملکیه.
ق(. الکاهل فی الحاقیػ، جعمیك: فمك فبؿالىالم الحؿهكی، بیكوت: ؾاق الکحاب 8186ابى اذیك، ابىالعىى فلی بى هعمؿ ) -

 القكبی.
(، افمال االفالم فیمى بىیـ لبل االظحالم هى هلىک االوالم، بیكوت: 8906ابى ؼغیب، ابىفبؿلله لىاو الؿیى هعمؿ) -

 ؾاقالکحب.
ق(. القبك و ؾیىاو المبحؿاء و الؽبك فی جاقیػ القكب و االبكبك و هى فاِكهن هى ـوی الٍاو 8158ابى ؼلؿوو، فبؿالكظمى ) -

 االکبك، جعمیك: ؼلیل ٌعاؾه، بیكوت: ؾاقالفکك.
 (. المغكب فی ظلی المغكب، جعمیك: ٌىلی ضیف، هّك: ؾاقالمقاقف.1580ابى وقیؿ، فلی بى هىوی) -
المىحضقفیى بأو شقلهن الله أئمة و شقلهن الىاقذیى.   م(. المى باالهاهة فلی8961ابى ِاظب الّالة، ابى هكواو فبؿ الملک ) -

 جعمیك، فبؿ الهاؾی الحالی، بیكوت: ؾاقالغكب االوالهی.
، جعمیك 1م(. البیاو المغكب فی اؼباق االيؿله و المغكب، )المىن المىظؿی( ز8965هعمؿ )ابى ففاقی هكاکٍی، ابىفبؿالله  -

 هىیىی هیكايؿا به همكاهی هعمؿبى جاویث و هعمؿابكاهین کحايی، جغىاو: ولىله هقهؿ هىالی العىى.
هعمىؾ فلی هکی، م(. يؾن الصماو لحكجیب هاولف هى اؼباق المهاو، جعمیك، 8995ابى لغاو هكاکٍی، فلی بى هعمؿ ) -

 بیكوت: ؾاقالغكب االوالهی. 
ؾاق الفكلاو  اقؾو:فاللات المىظؿیى بالمماله الًّكايیة والؿول اإلوالهیة في األيؿله،  (.م8981/ ه8151) هٍام ه،قهیل أبى -

 .للًٍك والحىلیـ
كی المكابغیى و (. شهىؾ فلماء ايؿله فی الّكاؿ هـ الًّاقی ؼالل ف8981ّابىؼیل، هعمؿ بى ابكاهین بى ِالط) -



فك ى بهًامهعمؿظى  12 
 

 2شماره  6/ دوره 1401/ سال  جنگ یخیمطالعات تار

 هـ(. وقىؾیه: ؾاق اِؿاء المصحمـ.615 -181المىظؿیى)
 .کىًٌ قيى و ؾووالو، پاقیه  جمىین البلؿاو، به (8815اومافیل بى فلی) ابىالفؿا، -
 م(. جعمیك وقؿ لغلىل فبؿ العمیؿ، هغكب: الؿاق البیضاء.8980االوحبّاق فی فصائب االهّاق ) -
 .هکحبة الؽايصي لاهكه: ،8یػ األيؿله في فهؿ المكابغیى والمىظؿیى، زجاق (.م8996ه/ 8186) یىوف ،اغبأٌ -
 .ؾاق الٍكق القكبي :م، بیكوت8890ه/ 098هقكکة األقن  جا(.ِالط )بی أٌحك، -
(. هصمىفه قوائل هىظؿیه هى ايٍاء کحاب الؿوله المىهًیه، قباط الفحط: هغبىفات هقهؿ القلىم القلیا 8918بكوفًىال، لىیی ) -

 المغكبیه.
 (. جاقیػ هغكب اوالهی، جهكاو: ومث.8155بكوهًؿ افلن، فبان) -
 م(. اؼباق المهؿی بى جىهكت و بؿایه ؾوله المىظؿیى، جعمیك: لىیی پكويىال، پاقیه.8985بیفق، ابی بکك ًِهاشی) -
 هکحبه الؽايصی. (. العضاقه االوالهیه فی المغكب و االيؿله فّك المكابغیى و المىظؿیى، هّك:8985ظىى، ظىى فلی) -
 م(. جعمیك وهیل لکاق، هغكب: الؿاق البیضاء. 8969العلل المىٌیة فی ـکك األؼباق المكاکٍیة ) -
 (. قوْ المقغاق فی ؼبك االلغاق، جعمیك، اظىاو فبان، بیكوت: هىوىه ياِك للرمافه.8985ظمیكی، ابىفبؿالله هعمؿ) -
ؿولحیى المىظؿیه و العفّیه، جعمیك: هعمؿ هاضىق، جىيه: المکحبه (. جاقیػ ال8186لقکٍی، ابی فبؿالله هعمؿبى ابكاهین) -

 القحیمه.
 .هؤوىة إلكأ للًٍك والحىلیـ والحكشمة لاهكه: ،8لّة األيؿله هى الفحط إلی الىمىط، ز(، م1588ه/ 8111) قاغب ،وكشايي -
 (. شىالت فی جاقیػ المغكب، هغكب: ؾاقالکحاب، ؾاقبیضاء.8968ِعكاوی، فبؿالماؾق) -
 جا[. ؾوله المىظؿیى، فماو: ؾاقالبیاقق.بی، فلی هعمؿ]بیِال -
(. ؾولث هىظؿوو ؾق غكب شهاو اوالم، جٍکیالت و والهايها، هحكشن: ِاؾق ؼىقٌا، لن: 8188فمكهىوی، فمالؿیى ) -

 پژوهٍگاه ظىله و ؾايٍگاه.
 جهكاو: ايحٍاقات کیهاو. 1و  1(. جاقیػ ؾولث اوالهی ؾق ايؿله، جكشمه: فبؿالمعمؿ آیحی، ز8169فًاو، هعمؿفبؿالله) -
 (. فمؿ الصماو فی جاقیػ اهل المهاو، جعمیك: هعمىؾ قلق هعمىؾ، لاهكه: ؾاق الکحب و الىذائك المىهیه.8118فیًی، بؿقالؿیى) -
(. المقصب فی جلؽیُ اؼباق المغكب، جكشمه: هعمؿ قضا ٌهیؿی پاک، لن: پژوهٍگاه ظىله و 8195هكاکٍی، فبؿالىاظؿ ) -

 ؾايٍگاه.
ق(. يفط الغیب فی غّى االيؿله الكعیب و ـکك ولیكها لىاو الؿیى بى الؽغیب، جعمیك: 8186كی، ٌهاب الؿیى اظمؿ )هم -

 اظىاو فبان، بیكوت: ؾاق ِاق.
و هعمؿ هعیی  ، إظىاو فبانجعمیكيفط الغیب هى غّى األيؿله الكعیب،  (.8968) أظمؿ بى هعمؿ همكي جلمىايي، -

  .ؾاق ِاؾق  :بیكوت ،8ز ،الؿیى فبؿالعمیؿ
 ، جهكاو: ومث.1(. جاقیػ و جمؿو هغكب، جكشمه: ظمیؿقضا ٌیؽی، ز 8181هىيه، ظىیى ) -
 شا[: هکحبه االوكه.(. هقالن جاقیػ المغكب وااليؿله، ]بی1551هىيه، ظىیى ) -
الًاِكی، م(. االوحمّاء الؼباق ؾول المغكب االلّی، به کىًٌ شقفك 8901ياِكی الىالوی، ٌهاب الؿیى اظمؿبى ؼالؿ ) -

 شلؿ ؾوم، هغكب: ؾاقالکحاب، ؾاقبیضاء.
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 (. همؿهه ای بك جاقیػ هغكب اوالهی، لن: پژوهٍگاه ظىله و ؾايٍگاه.8188ياِكی عاهكی، فبؿالله ) -
ه/ -080 -085المغكب واأليؿله في فهؿ المًّىق المىظؿي ؾقاوة جاقیؽیة وظضاقیة  .م8989ه/8159) لیلی أظمؿ ،يصاق -

، شاهقة أم المكی، 8ؿم لًیل ؾقشة الؿکحىقاه في الحاقیػ اإلوالهي، إٌكاف الؿکحىق أظمؿ الىیؿ ؾهالز، قم، بعد هم8898 -8881
 هکة المکكهة.

 م.8906یالىت ظمىی، هقصن البلؿاو، بیكوت: ؾاق ِاؾق،  -
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