
 علویان و اندیشه های شیعی در اندلس 

 نویسنده : جوادی سید مهدی 

زمان و مکان حضور علویان و اندیشه های شیعی در اقصی نقاط جهان، نقش مهمی در توسعه و استقرار اسلام 

و مسلمانان در آن مناطق دارد. یکی از عوامل مهم ظهور و انتشار پیروان علوی و افکار شیعی، زمینه های 

مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اعتقادی لازم، در مناطق مختلف جغرافیایی بوده است و گرچه اندلس، از 

سرزمین های تحت نفوذ اسلام، از این موضوع مستثنا نیست، باید اذعان کرد که در این منطقه، نه تنها بستر 

 وفایی و تثبیت اندیشه های سیاسی ومناسب برای شیعه و علویان مهیا نگردید، بلکه برخی عوامل رشد و شک

 .مذهبی علویان را در اندلس، در مقایسه با سایر مناطق، با موانع جدی روبه رو کرد

 مقدمه

اندلس نامی است که مسلمانان به بخشی از شبه جزیرة ایبری، در کنار دریای مدیترانه، واقع در جنوب اسپانیا و 

اند. اندلس از نام واندال ها، قبیله ای از مردم ژرمن، گرفته شده  جنوب شرقی پرتغال و گاه به تمام آن داده

است که در اوایل سدة پنجم میلادی پس از تجزیة امپراتوری روم غربی چندی در جنوب اسپانیا سکنی 

 [1گزیدند.]

: ناندلس، امروزه بزرگ ترین استان اسپانیا به شمار می آید و به لحاظ تقسیمات کشوری، شامل هشت شهرستا

المریه، قادش، قرطبه، غرناطه، ولبه، جیان، مالقه و اشبیلیه است. این سرزمین، همانند سایر نواحی تحت نفوذ 

ق( 29اسلام، از قرون نخستین اسلامی مورد توجه مسلمانان قرار گرفت و سرانجام در اواخر قرن اول هجری )

 .وت، به پایان رسیداسلام وارد اندلس شد و حکومت رودریک، آخرین پادشاه سلسلة گ

هم زمان با ورود اسلام به این سرزمین، اوضاع عمومی کشور بسیار نابسامان و اساس زندگی اجتماعی بر نظام 

طبقاتی استوار بود و مردم به طبقات اعیان و اشراف، بردگان، کشاورزان و اقلیت های مذهبی تقسیم می شدند، 

ن سنگینی انواع مالیات ها بر تودة مردم؛ نبود آزادی و به همین سبب، گذشته از مشکلات مهمی، هم چو

مساوات، گسترش تبعیض، بردگی، جهل و فقر، مسیحیت، آیین رسمی کشور بود و اقلیت های دینی دیگر حق 

اظهار عقیده و انجام دادن مراسم مذهبی را نداشتند. آنها گاهی مجبور بودند از عقاید و مردم خویش دست 

 .آمدندی کشور درآیند و گرنه به بردگی مسیحیان در میکشیده به آیین رسم



با این حال، آن گاه که این سرزمین به تصرف مسلمانان درآمد و حکومت اسلامی در آن تشکیل یافت، وضع 

این کشور دگرگون شد و نظام طبقاتی از بین رفت؛ یهودیان، مسیحیان و مسلمانان در کنار هم برادرانه زندگی 

لیت های مذهبی در اظهار عقیده و اجرای مراسم خویش آزاد بودند. می توان گفت که هفت قرن می کردند و اق

حضور اعراب در اندلس، غنای تمدن عمومی بشری را در آن جا به طور گسترده، به همراه داشت؛ زیرا در 

ضور مسلمانان حقیقت، تجدید حیات علوم و فرهنگ در اروپا در قرن پانزدهم میلادی تا حد زیادی مرهون ح

 .در اندلس بود

، به سبب وجود عوامل دیگر، راه (علی رغم رشد اندیشه های مختلف علمی و دینی در اندلس )در دورة اسلامی

برای توسعه و تثبیت اندیشه های علوی در آن سرزمین هموار نگردید. از این رو، مقاله حاضر در صدد است تا 

ی شیعی را از ابتدای ورود اسلام به اندلس تا تاسیس دولت بنی حمود به اختصار تکاپوی علویان و اندیشه ها

)نیمه اول قرن پنجم هجری ( بررسی کند و در این خصوص، علاوه بر زمینه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، 

موانع و مشکلات ظهور عقاید شیعه را در سرزمین اندلس ارزیابی نماید. پیشینة حضور علویان و افکار شیعی 

 ر اندلسد

روند گسترش اسلام و پراکندگی های جمعیتی علویان و اندیشه های شیعی در اقصی نقاط، نشان دهندة این 

واقعیت است که رد پای علویان در اروپا را نیز هم چون سایر سرزمین های تحت نفوذ اسلام و شیعه، باید در 

ه، 29را که اعراب پس از فتح اندلس در سال فرآیند اسلامی شدن اسپانیا و مناطق مجاور آن جست وجو کرد؛ چ

همانند دیگر نقاط جهان اسلام، به ویژه شمال آفریقا، به قبایل و طبقاتی از یمانی )قحطانی( و مضری )عدنانی( 

[ و لکن در رأس این قبایل در اندلس، خاندان بنی هاشم و قریش بودند که طبقة ویژه ای 9تقسیم شدند؛]

لت نسب و قرابت با پیامبر )ص( و هیأت های حاکمه، از مزیت های خاصی، از جمله تشکیل می دادند و به ع

حقوق ماهیانه از بیت المال، برخوردار بودند و ضمن دوری جستن از کارهای دولتی و عمومی، از احترام 

قش ار بود که نمردمی نیز بهره مند شدند. امور آنان را بزرگی از بنی هاشم به نام نقیب یا نقیب الاشراف عهده د

واسط میان خلیفه یا هیات حاکمه و بنی هاشم را بازی می کرد. به طوری که بنی هاشم در تشریفات قصر 

خلیفه، از قبیل اعیاد یا استقبال از سفرا و هیات های رسمی، مقدّم بر وزرا بودند و مقام قاضی القضات اندلس 

 [3بعد از آنان قرار داشت.]

سناد تاریخی و جغرافیایی، حاکی از حضور سیاسی و اجتماعی نسبی علویان و به تبع از سوی دیگر، منابع و ا

ه(، مورخ نام دار اندلسی و  363آن اندیشه های علوی، در این دوران، در اندلس است؛ چنان چه ابن قوطیه )د: 



ر حواریون، واقع در معاصر با امویان اندلس، از قیام مردمی منسوب به امام علی )ع( و یا حضرت فاطمه )س(، د

 636[ در نقل های ابن اثیر )د: 4، گزارش می دهد.](ه139ـ179نزدیکی جیان، بر ضد عبدالرحمن بن معاویه )

ه، مردی به نام شقنا، در دوره  151هم دربارة این قیام آمده است که در حدود سال  (ه 363ه(، و ابن خلدون )د: 

از گرد آوری گروه کثیری از بربران مکناسه، قیام کرد. او که خلافت عبدالرحمن داخل، در شنت بریه، پس 

عبدالله بن محمد )شقنا بن عبدالواحد( نام داشت و کودکان را تعلیم می داد، نام مادرش فاطمه بود و ابتدا خود 

عبدالله عاقبت پس از  .را از فرزندان حضرت فاطمه)س( و سپس از فرزندان امام حسین شهید )ع( معرفی کرد

شتن سلیمان بن عثمان بن مروان بن ابان بن عثمان بن عفان و جمع کثیری از امویان و نیز سلطه بر برخی ک

 ]5ه، به دست دو تن از یاران خود کشته شد.]161مناطق شرق اندلس، در سال 

هم چنین باید گفت که در این دوران، جریان های سیاسی، مذهبی و اجتماعی دیگری در اندلس فعالیت می 

ردند که شاید به سبب محدودیت های سیاسی و مذهبی حاکم بر اندلس، در منابع تاریخی بازتاب نیافته یا در ک

صورت انعکاس، موضوع تحت تأثیر عوامل مختلف، عنوان های دیگری پیدا کرده است و بعید نیست که برخی 

یش شبیه به خوارج در زمان حکم از این جریان ها از علویان نشأت گرفته باشد؛ از جمله شورش عده ای با ک

 ]6ه( در جزیره است که ابن قوطیه آنان را عده ای خارجی نامیده است.]136ـ  966)

بنابراین، گذشته از آثار حضور علویان و افکار علوی یاد شده در اندلس، از ابتدای ورود اسلام به آن سرزمین، 

 567سی و تاسیس دولت های علوی، هم چون فاطمیان )باید اذعان کرد که با آغاز تزلزل سیاسی در خلافت عبا

ه( در موصل، حلب، عواصم و دمشق؛ و آل  317ـ  324ه( در شمال افریقا، شام و حجاز؛ حمدانیان ) 927ـ 

ه( در عراق و ایران و نیز برخورداری شیعیان از کثرت جمعیتی در مصر، مراکش و الجزیره، در 396ـ447بویه )

 رانان[ نفوذ اندیشه های شیعی به اندلس و واکنش حکم7ع وارد آندلس شد.]این دوران، مذهب تشی

ورود تشیع به اندلس و ظهور چهره های برجسته علمی، کلامی و فلسفی از علویان در این مقطع تاریخی، 

ر دنگرانی های شدید امویان اندلس را در پی داشت و مقابله با نفوذ و رواج هر گونه اندیشه فلسفی و کلامی 

طی بیش از سه قرن سیطره امویان بر غرب، این منطقه را در قرنطینه کامل به لحاظ دانش فلسفه و کلام قرار 

داده بود؛ در واقع، مخالفت با عقل گرایی، طبیعت ثانوی اندیشه در غرب جهان اسلام، به شمار می آمد؛ به 

ه(، که از بنیان  976ـ  312ه قرطبی )طوری که در چنین فضای سیاسی و مذهبی، محمد بن عبدالله بن مسر

گذاران و پیشگامان فلسفه در اندلس به شمار می رفت و مبدع یک روش نگارش با معانی نهان کلمات که جز 

مطلعان، کسی توانایی درک مفاهیم آنها را نداشت، از سوی امویان متهم گردید که مامور است تا در اسپانیا، به 



حزب فاطمی بسازد و به همین سبب در اندلس تحت فشار قرار گرفت و در اثر وسیله گروه های اخوان، یک 

 [3ستم و اختناق دستگاه اموی، از قرطبه به شمال آفریقا فرار کرد.]

از دیگر چهره های معروف شیعی اندلس در این ایام که حکم رانان اموی به اتهام های مختلف وی را تحت 

[ این شاعر بلند آوازة 2ه( است.]396ـ361بن هانی ازدی مهلبی اندلسی )تعقیب قرار دادند، ابوالقاسم محمد 

شیعی که در اشبیلیه متولد شد و دیوانی کبیر داشت، به فسق، شراب خواری، کفر و زندقه و نیز گرایش به 

( ه 341ـ  365فیلسوفان یونانی، متهم گردید؛ از این رو، از اندلس گریخت و به المعز، خلیفة فاطمی، )حک: 

پناه برد و در نزد خلیفه نیکی ها دید. وی در خدمت آنان بود تا این که سرانجام در شهر برقه، به دست 

 [16مخالفانش به قتل رسید.]

علاوه بر فضای سیاسی و مذهبی حاکم بر اندلس در خصوص علویان و اندیشه های شیعی که به برخی از آنها 

علوی در خارج از اندلس، به ویژه در دولت های همسایه با حکم  اشاره شد، جایگاه ویژه تقابل با دولت های

ه( در سیاست خارجی دولت  927ـ  567ه( و فاطمیان ) 179ـ  319رانان اموی اندلس، هم چون ادریسیان، )

امویان اندلس نیز نشان دهندة خفقان سیاسی و مذهبی حاکم بر قلمرو حکومتی امویان اندلس، در این ایام 

ه در مغرب تا انقراض 179که پس از تاسیس نخستین دولت شیعی از سوی ادریسیان در سال چنان[؛ 11است.]

ه، دولت اموی اندلس، حکم رانان ادریسی را تحت فشار قرار می دادند و سرانجام در  319این دولت در سال 

زد، از پای در ه(، به آنها  356ـ  366اثر ضربت هایی که یکی از سرداران حکم دوم، خلیفه قرطبی، )

[؛ زیرا گذشته از تاثیرات فکری ادریسیان علوی بر اندلس، قبیله هایی از بربرهای ساکن در اندلس، از 19آمدند.]

 [13ابتدای تاسیس دولت شیعی ادریسی با ادریس بن بن عبدالله، موسس این دولت بیعت کرده بودند.]

)قنون( نام داشت و قنون قاسم بن محمد بن قاسم بن  امیر ادریسیان در عهد عبدالرحمن الناصر، حسن بن کنون

[ بود. حسن همان کسی است که 14ادریس بن ادریس بن عبدالله بن حسن بن حسن ابن علی بن ابی طالب]

مقدر بود که دولت ادریسیان در مغرب در عهد او به پایان رسد. حسن بن کنون، با عبیدیان بیعت کرده بود و 

غلبه یافت، حسن به نام ایشان دعوت کرد و در این هنگام پیمان خود را با  چون جوهر صقلی بر مغرب

ه جوهر به افریقیه بازگشت، حسن بار دیگر به  349عبدالرحمن الناصر نقض کرد و هنگامی که در اواخر سال 

تنصر با مرگ عبدالرحمن الناصر، حسن فرمان برداری خود را از پسرش حکم المس .فرمان امویان اندلس درآمد

ه به قدرت رسیده بود، اعلام نمود، ولی این عمل چیزی جز ریا نبود؛ زیرا ادریسیان، با بنی امیه  356که در سال 

ه با 369دشمن و همواره به دنبال فرصتی برای خروج از خلافت ایشان بودند. سرانجام حسن در حدود سال 



ه، غالب از دریا 363هنگامی که در اواخر سال سپاه حکم درگیر شد و آنان را در مغرب شکست داد. هم چنین 

عبور کرد و به اندلس بازگشت و حسن ابن کنون و یاران او از زعمای ادریسیان و زن و فرزند حسن نیز با او 

بودند، در قرطبه از او استقبال شایانی به عمل آمد و ادریسیان در خانه هایی از پیش آماده شده، جا گرفتند، و 

ه تحت حمایت  373ه، حسن و قبیله اش را از قرطبه روانه مصر کرد. آنان تا سال  365ل لکن حکم در سا

 [15العزیز بالله فاطمی در آن جا ماندند. ]

ه(، در مغرب و مصر، از دیگر سیاست های مهم و ثابت امویان  927ـ  567مقابله با دولت فاطمیان شیعی )

سیان در بغداد و امویان اندلس به شمار می آمدند و تأسیس خلافت اندلس بود؛ زیرا فاطمیان از رقیبان اصلی عبا

شیعی فاطمی در شمال آفریقا، نه تنها وحدت خلافت عباسی را از بین برد، بلکه این امر وضعیتی جدید و خطیر 

 نبرای دولت اسلام در اسپانیا پدید آورد؛ این دولت علاوه بر قطع ارتباط مردم سنی مذهب اندلس با اهل تسن

مناطق شرقی، با فعالیت های مبلغان شیعی، اعتقادات دینی مردم اندلس را تهدید می کرد. آن چه بیش از هر 

چیز وحشت حکومت اموی قرطبه را برانگیخت این بود که نخستین داعیان و مبلغان شیعه که خلفای فاطمی، 

در فعالیت های تبلیغی خود به موفقیت  آنان را در لباس تاجر، عالم و جهان گرد به اندلس اعزام کرده بودند،

 [16هایی دست یافته بودند.]

بر همین اساس، تجلی دولت فاطمی، به مثابه مبلّغ و مروّج مذهب اسماعیلی؛ گسترش نفوذ سیاسی و مذهبی 

فاطمیان در سراسر غرب اسلامی، از جمله اندلس؛ گریزان بودن اهل سنت، به ویژه پیروان فقه مالکی اندلس از 

ذیرش افکار جدید، خاصه شیعه؛ و بالاخره اختلافات مذهبی و دشمنی دیرینه و ریشه دار منبعث از روزگار پ

[ شاید بتوان گفت که سودای 17امویان شام و حتی پیش از آن، حاکمان اندلس را از علویان جدا می کرد.]

یده ابن هانی، شاعر مداح معز فاطمیان علوی برای گسترش عقیدة اسماعیلی در سراسر جهان اسلام که در قص

فاطمی، آشکارا بدان اشاره شده است، بیش از سایر عوامل باعث گردید تا امویان اندلس، حذف دولت فاطمیان 

را در سر لوحة برنامه های سیاسی خویش قرار دهند. در این خصوص، امویان اندلس با تحریک برخی از قبایل 

ز قلمرو فاطمیان دست یافتند و این دولت شیعی را در آستانة سقوط قرار بربر شمال آفریقا، سرانجام بر بخشی ا

 [13دادند.]

با توجه به آن چه گذشت، فضای سیاسی حاکم بر اندلس بر ضد علویان و اندیشه های شیعی بود و به جز 

ـ  442برخی دوره های تاریخی، خاصه استقرار دولت های علوی و یا منسوب به علویان، هم چون بنی حمود )

ه(، در نقاط مختلف اندلس، زمینه ای برای رشد و ظهور اندیشه های شیعی در  541ـ  663ه( و موحدون ) 467



اروپا فراهم نشد؛ چرا که امویان اندلس به روند برخوردهای شدید خود با افکار علوی، چه در داخل و چه در 

ه(، که مروّج مذهب و فقه  443ـ  541مرابطین )خارج از آن، در دوره های بعد ادامه دادند و دولت هایی مثل 

مالکی بودند، حتی تاسیس مدارس خصوصی را ممنوع کردند و براساس مسلک اشعری، بر ضرورت بیعت با 

خلافت عباسی اعتقاد راسخ داشتند. و این امر، امکان ایجاد یک فضای مناسب به نفع علویان و افکار شیعی در 

[ و متفکران و فعالان علوی در اندلس بیش از پیش تحت 12منتفی ساخت] مغرب و اندلس را برای همیشه

ه(، مولف شهیر شیعی و  525ـ  653تعقیب قرار گرفتند؛ چنان چه ابن الابار، محمد بن ابی بکر قضاعی )

 رصاحب تالیفاتی، چون معدن اللجین فی مراثی الحسین)ع(، الحله السیراء و در السمط فی اخبار السبط که با نث

مسجع، واقعه کربلا را به خوبی بیان کرده است، پس از سقوط بلنسیه، راهی تونس شد و سرانجام به اتهام شیعه 

ه، به دستور سلطان به قتل رسید و آثار مکتوب او به 653بودن و مخالفت با سلطان محمد اول حفصی، در سال 

 [96آتش کشیده شد.]

که برای مقابله با هواداران علویان در اندلس انتخاب شد، همان با توجه به آن چه گذشت، شیوه های مختلفی 

راه هایی بود که در سایر سرزمین های اسلامی در پیش گرفته شده بود؛ و همان طوری که پیش از این به بخشی 

 از آنها اشاره شد، انکار و ابطال انساب، شراب خواری، فسق، کفر، زندقه، خارجی بودن و انکار حقایق شیعه و

انتساب به یهودیت و مسیحیت، از جمله اتهام های اصلی علویان، در داخل قلمرو حکومتی امویان اندلس به 

شمار آمد. جالب توجه این که گاهی علاوه بر حکومت گران، نسبت دادن این اتهام ها از سوی دانشمندان 

حمد، که بر ضد عبدالرحمن داخل اموی معاصر با امویان اندلس نیز به علویان، جایز بود؛ چنان که عبدالله بن م

در اندلس قیام کرد، در منابع تاریخی اهل سنت، شقنا، یعنی قلیل و فرومایه، مشهور شده است و ابن خلدون او 

ه(  456د: )[ مهم تر این که ابن حزم اندلسی 91را مدعی انتساب به فرزندان حسین شهید، قلمداد نموده است.]

علوی بنی حمود در اندلس، در کتاب الفصل فی الملل و النحل با بستن دروغ ها  چند سال پس از سقوط دولت

و تهمت های فراوان و انکار حقایق دربارة شیعه، دشمنی و عناد خویش را به اهل بیت پیامبر)ص( و شیعیان 

 [99ابراز کرده و شیعه را از دایره مسلمانان خارج و حکم یهودی بر آنها جاری کرده است.]

ان گفت که در خصوص ایراد اتهام ها به علویان، شاید فاطمیان بیش از دیگران مورد توجه مخالفان می تو

حی »علویان قرار گرفته اند و با توجه به رسمیت یافتن برخی از شعارهای شیعی، هم چون صدور دستور گفتن 

؛ و انتخاب وجه تسمیه در اذان؛ برگزاری مراسم عاشورا و غدیر خم به صورت دسته جمعی« علی خیرالعمل

دولت و نام گذاری مسجد الازهر به نام دختر پیام )ص( وجده خلفای فاطمی، یعنی حضرت فاطمه زهرا)س( 

به ویژه در زمان المعز فاطمی، انکار انتساب آنان به حضرت فاطمه)س( و علویان یکی از برنامه های جدی 



آمد. علاوه بر تلاش های پیروان اهل سنت در این  مخالفان فاطمیان در سراسر قلمرو اسلامی به شمار می

خصوص که به پاره ای از آنها اشاره شد، گاهی از سوی سایر گروه های شیعی و دولت های علوی نیز، 

اقدامات مشابهی برضد علویان دیگر، به ویژه فاطمیان، صورت می گرفت؛ چنان که دولت علوی آل بویه، با رد 

ه(، در نسب فاطمیان نیز تردید کردند و 351ـ  513با دولت سنی مذهب غزنوی ) دعوت فاطمیان برای مقابله

ه(، به سبب احساس خطر از سوی فاطمیان، انجمنی از علویان، مامور 333ـ  379در ایام حکومت عضدالدوله )

 [93ابطال نسب فاطمیان گردید و این امر باعث ایجاد شکاف سیاسی بین این دو دولت علوی شد.]

ین به سبب حاکمیت عداوت و تقابل بین حکم رانان اندلس و فاطمیان و به تبع آن به کارگیری شیوه هم چن

های مختلف بر ضد هم دیگر، جنگ سرد و نیز اعزام جاسوس به سرزمین های طرفین، در این دوران، رواج 

بن هارون بغدادی، داشته است. به همین سبب، برخی از مورخان اندلس در این عصر، هم چون ابن حوقل و ا

اند. این حساسیت ها، سرانجام موجب شد که عبدالرحمن ناصر در متهم به جاسوسی برای دولت فاطمیان شده

ه، خلافت در اندلس را مبارزه طلبی با دولت فاطمی بداند و قبایل مختلف مغرب را بر ضد فاطمیان 316سال 

 [94تحریک کند.]

تعصب آمیز بر ضد دولت های شیعی یاد شده، در آثار معاصر نیز به  باید توجه داشت که این گونه اقدامات

ه( سنی مذهب به  567ـ  643چشم می خورد؛ چنان که مولف کتاب دولت ایوبیان قیام گروهی بر ضد ایوبیان )

رهبری عماره یمنی، شاعر مداح فاطمیان، برای برگرداندن حکومت فاطمی به مصر را توطئه عماره یمنی نامیده 

[ نویسنده کتاب دولت امویان اندلس نیز تشیع ادریسیان را که بدون شک نیز مؤسس نخستین دولت 95ت.]اس

 [96شیعی در جهان اسلام بودند، انکار کرده است.]

بنابراین، این حساسیت ها و به تبع آن فضای تنگ سیاسی و مذهبی در اندلس نه تنها برای علویان ایجاد شد، 

گونه روح نقادی در مباحث علمی هم با موانع جدی مواجه گردید و متفکران غیر بلکه رشد و تقویت هر 

شیعی هم در ابراز عقاید خویش در تنگنا قرار گرفتند. اصول حاکم بر تاریخ نگاری اندلس، خود تا حدودی 

اریخ تنشان دهندة حاکمیت فضای بستة آن دیار در دورة اسلامی است؛ به طوری که از ویژگی های برجستة آن 

ه( و قاضی ساعد اندلسی )د:  462نگاری، نادر بودن روح انتقاد در آن است که به جز ابن حزم و ابن حیان )د: 

، تحلیلی از اوضاع مختلف این سرزمین در دوره های اسلامی به عمل نیامده است و مورخان یاد شده و (ه 469

آمده اند، هم چون ابن حزم، گاهی گرفتار  دیگران هم که درصدد تحلیل اوضاع سیاسی و مذهبی اندلس بر

 [97تعصبات مذهبی یا موانع دیگر شده اند.]



هم چنین از چهره های علمی، فرهنگی و مذهبی اندلس که دراین دوران در تنگنا قرار گرفتند، احمد بن زیدون 

ام برد؛ احمد، ه(، از شعرای معروف این عصر و پسرش، ابوبکر را می توان ن 324ـ  464مخزومی اندلسی )

ه از قرطبه، مرکز خلافت اموی اندلس، فرار کرد و به معتضد عبادی در اشبیلیه پناه برد و  441سرانجام در سال 

ه(، موسس دولت مرابطین، به  472ـ  566ه، پس از فتح قرطبه به دست یوسف بن تاشفین )434ابوبکر در سال 

ه(، صاحب الاستیعاب فی معرفة  363ـ  463طبی اندلسی )[ یوسف بن عبدالله بن عبدالبر قر93هلاکت رسید.]

الاصحاب، نیز به دنبال پریشانی ها و محنت هایی که در قرطبه پیش آمد، جلای وطن را ترجیح داد. گویند: او 

[ فرد 92ابتدا بر مذهب ظاهریه بود و پس از آن به مذهب مالکی با گرایش به فقه شافعی در احکام درآمد. ]

بن سلیمان بن حناط رعینی قرطبی، شاعر مقیم قرطبه است که پس از متهم شدن در دینش، از  دیگر، محمد

ه( قرار گرفت و عاقبت  463ـ  414)قرطبه متواری شد و پس از ورود به جزیره، مورد حمایت قاسم بن حمود 

حکم رانان اندلس از [ از دانشمندان دیگر این عصر که 36ه در جزیره کشته شد. ] 437به همراه قاسم در سال 

ه( است. ابن خلکان درباره این شاعر اندلسی می  499ـ477او در هراس بودند، محمد بن عمار اندلسی شلبی )
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