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  )29/04/1401، پذیرش نهایی: 13/10/1400(دریافت مقاله: 

  
  چکیده

های خاصی از  فقهی در بخش ذاهبیکی از م بهگرایش غالب  ،از نظر تاریخی
مطالعه نیازمند است. اندکی به توجه و  در خورهمواره موضوعی  ،های اسالمی سرزمین

این  مذهب مالکی، مذهب رسمی مسلمانان ،ار حکومت امویان در اندلسپس از استقر
د. این در حالی است که مذهب غالب در شرق شو جایگزین مذهب اوزاعی  سرزمین

درصدد  پژوهشمذهب حنفی و خاستگاه فقه مالکی نیز مدینه بود. این  ،جهان اسالم
ب مالکی و عوامل گرایش حکومت و مردم اندلس به مذه دالیلها و  است، زمینه

فقه مالکی را در دورۀ حکومت امویان اندلس با روش تحلیلی و با استناد به پایداری 
های فقیهان اندلس به  رحله داد،های پژوهش نشان  د. یافتهکنمنابع تاریخی واکاوی 

ایفا در گروش مردم اندلس به مذهب مالکی نقش مهمی  ،های مذهب مالکی کانون
سرعت نیز شدن آن  ومت اندلس از مذهب مالکی به نهادینهو پشتیبانی حک کرده

های  اندلس، با نگرش و آموزه مسلمانان بیشتر. همچنین، بساطت فکری ه استبخشید
سازی حاکمیت مذهب مالکی  در زمینه رو ت؛ ازاینمذهب مالکی سازگاری بیشتری داش

  مؤثر بود.
  

  لکی.اندلس، امویان اندلس، رحله، مذهب ما :واژگان کلیدی

                                                                                                                                        
  Email: rezabakhshi1385@ymail.com   ؛انیدانشگاه فرهنگ یگروه مطالعات اجتماع اریاستاد .1

  �مدن اسال�ی  �ر��و��نا� 
  

  1401بهار و تابستان ، اول، شمارۀ پنجمو  پنجاهسال 
  (مقاله پژوهشی) 99-118صص 

    
 
  
 

Journal for the History of Islamic Civilization  
Vol. 55, No. 1,  Spring & Summer 2022 
 
DOI: 10.22059/jhic.2022.341614.654337 

mailto:rezabakhshi1385@ymail.com


 1401بهار و تابستان ، اول، شمارۀ پنجاه و پنجم، سال تاریخ تمدن اسالمیپژوهشنامه   100

  مقدمه
حکومت امویان در شرق، فردی از تبار بنی امیه به نام عبدالرحمان بن  افولبعد از 

 شده تأسیس کند که تا ق) توانست حکومتی در اندلس تازه فتح138- 172 معاویه (حک:
رو، ارتباط این منطقه از جهان اسالم از نظر اداری و  از این ؛ق دوام داشت422 سال

اسی قطع شد و هر دو حکومت به چشم دشمن به یکدیگر سیاسی با خالفت عب
از سویی دیگر، از قرن دوم هجری، با پدیدآمدن مذاهب مختلف فقهی در  ؛نگریستند

در قرن دوم و سوم  ای که گونه به شد؛توسعۀ تفکر دینی  جهان اسالم شاهد رشد و ،شرق
 ب فقهی ابوحنیفهمکت زمان با هم .فقهی در حال تثبیت و تکمیل بودند ذاهبهجری م

ق) در مدینه شکل گرفت و 93- 179مالک بن انس ( دست ق)، فقه مالکی نیز به150(د. 
د. در اندلس نیز ششکوفا  الموطأساختار فقهی آن بر بنیاد قرآن و سنّت و با تألیف کتاب 

اندک در این  پس از مذهب اوزاعی، زمینه برای گسترش مذهب مالکی فراهم آمد و اندک
  . ابرجا ماندپسرزمین 

شایان توجه در گسترۀ فرهنگ  ثفقهی از مباح ذاهبسیر تاریخی تأسیس و رشد م
و  در تالش است تا عوامل و عناصر أثرگذار گسترشپژوهش اسالمی است. این  ۀو اندیش

و به این پرسش پاسخ دهد که با توجه  کندمذهب مالکی را در اندلس واکاوی  حاکمیت
لکی در مدینه بود، چگونه این مذهب توانست در اندلس نشر به اینکه خاستگاه فقه ما

را  سلماناننهادینه شود و مذهب اکثریت م در این سرزمین یابد و در قرن سوم هجری
  ؟پیروان مذاهب دیگر در تنگنا و محدویت قرار گرفتند که در حالی ،تشکیل دهد

، روشن شد استه اندلس صورت گرفت دربارۀی که یها با بررسی مطالعات و پژوهش
قرار نگرفته و تاکنون  داخلی اهمیت، این موضوع مورد توجه پژوهشگران باوجودکه 

در این زمینه صورت نپذیرفته است. محمدعلی چلونگر در درخور و مستقل  پژوهشی
مجلۀ  29که در شماره » جایگاه تشیع در اندلس در مقایسه با مذاهب دیگر« ۀمقال

نیافتن مذهب  به چاپ رسیده است، به علل گسترش 1395در سال  های تاریخی پژوهش
اجمال به مذهب مالکی در اندلس و شرایط   هتشیع در اندلس پرداخته است که در آن ب

 است. اشاره کرده، هکه به استقرار مذهب مالکی در اندلس منجر شد ،سیاسی و اجتماعی
در شورش ربض در  دوننقش فقهای مالکی و مولّ«زینب علیزادۀ جورکویه در مقالۀ 

تاریخ و مجلۀ  96که در شمارۀ  »ساس نظریۀ تحول انقالبی چالمرز جانسونااندلس بر 
هرچند جایگاه فقیهان مالکی در جامعۀ  ،منتشر شده 1395در بهار و تابستان  فرهنگ،
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اندلس و نقش آنان را در قیام مردم قرطبه علیه امیر اموی مطالعه کرده است که در آن 
برجستۀ مالکی اشاره شده، به موضوع علل گسترش مذهب مالکی در اندلس،  به فقیهان

های جهان  که این پژوهش متکفّل پاسخ به آن است، توجه نشده است. اما در پژوهش
عرب، موضوع مذهب مالکی در اندلس بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. عبدالقادر 

، که »هور الی عصر التمکین و السیادةالمذهب المالکی باالندلس من الظ«ربوح در مقالۀ 
در الجزایر به چاپ  2015در  المعارف للبحوث و الدراسات التاریخیهمجلۀ  19در شمارۀ 

رسیده است، به بررسی سیر تاریخی مذهب مالکی در اندلس در چهار مرحله تا قرن 
ألیفات هفتم هجری پرداخته و در هر مرحله، مشاهیر طبقات فقهای مالکی در اندلس و ت

برجستۀ آنان را ذکر و در پایان نیز علل افول مذهب مالکی در قرن ششم و هفتم هجری 
انتشار المذهب المالکی باالندلس علی «را بیان کرده است. خدیجه بورمله نیز در مقالۀ 

در مصر به  2014در عصور الجدیده مجلۀ  15و 14، که در شمارۀ »عهد اإلمارة األمویة
هجری،  316مذهب مالکی را در دورۀ امارت امویان اندلس تا سال چاپ رسیده است، 

در سه مرحله بررسی کرده است که در آن به نقش فقهای مالکی و مدرسۀ مالکیِ مغرب 
  در گسترش این مذهب در اندلس تأکید دارد.

  
  مذهب اوزاعی در اندلس

حمان عمرو اوزاعی بیشتر مسلمانان اندلس در ابتدا مذهب اوزاعی داشتند و پیرو عبدالر
  پیشوای  در مقامدر عصر خود   . عبدالرحمان اوزاعی)50(البتنونی،  ق) بودند157- 88(

 یافت.  او پیروانی  گشود و مذهب  جای  در محیط شام  فقهی و از متقدمان أصحاب حدیث
در   هگا محدود بود و هیچ  و اندلس  شام ۀدو منطق  خود، به  حیات  تاریخ  در  اوزاعی  مذهب
، باید  در شام  دربارۀ انتشار مذهب اوزاعی . نیافت  جدی  رونقی  دو منطقه  از این  بیرون
رو، در  از همین این والیت شد؛در   غالب  درنگ مذهب ، بی گیری از شکل  پس   که  گفت

آن در شام در نظر گرفت، بلکه در گسترش ای برای  بررسی تاریخی نباید آغاز و انگیزه
هنگام فتح اندلس، با ورود .  بود  شام  بومی  از فقه  یافته سامان  ، صورتی اوزاعی  مذهب  واقع

 ، این مذهباین سرزمیناز فقیهان و قاضیان شام در قالب سپاهیان اسالم به  تعدادی
و مرجع نخست مسائل  شتأثر گذا والیتو بر حیات دینی این  پا گرفتاندلس در  نیز

توان مصعب بن عمران  . از جملۀ این فقیهان میشدامعۀ اندلس گذاری ج قضایی و قانون
 بارا نام برد که  ...الحمدانی، معاویه بن صالح حضرمی، صعصعه بن سالم دمشقی و 
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صعصعه بن  ،رخانو. م)3/29(امین،  در اندلس رواج یافت اوزاعیمذهب  ،حضور آنان
مذهب را به اندلس این که دانند  را اولین کسی می ، شاگرد امام اوزاعیسالم دمشقی

. عالوه بر این، مذهب اوزاعی به قوانین )2/418، ضبّی، 1/354(ابن فرضی،  وارد کرد
با دورۀ اول حکومت مسلمانان  ،جهاد توجه بسیار داشت که از این منظراحکام جنگ و 

ای که  گونه داد؛ به نشان میدر اندلس که بر پایۀ جنگ استوار بود، سنخیت بیشتری 
ت مسلمانان به جهاد علیه مسیحیان در شمال اندلس و مناطق دیگر وابسته بود حیا

. از سوی دیگر، طبیعی بود که امرای بنی امیه مذهبی که در سرزمین )53(کعوان، 
بومی خود به آن پایبند بودند، به اندلس وارد کنند. مذهب اوزاعی در اندلس تا اوایل 

 ؛مالک بن انس، مذهب غالب مسلمانان بود )، معاصر180-172(حک:  دورۀ هشام اول
  جای خود را به مذهب مالکی داد.  اندک از این دوره امّا اندک

اهتمام نداشتن اصحاب و عالمان اوزاعی به نشر و تثبیت مذهب اوزاعی در اندلس، 
یکی از عواملی بود که به افول این مذهب در آن سرزمین انجامید؛ برای نمونه مصعب 

اضی قرطبه، ابتدا بر مذهب اوزاعی بود، امّا با سفری که به حجاز داشت، بن عمران، ق
 ،نمونۀ دیگر). 45تحت تأثیر مذهب مالکی قرار گرفت و تغییر مذهب داد (النباهی، 

بر مذهب اوزاعی بود و بر آن اساس فتوا او نیز ق.) است که  232(د. عبدالملک زونان
(ابن به مذهب مالکی گروید  ،ه مصر و حجاز داشتی که بیها امّا تحت تأثیر رحله ؛داد می

  .)1/459، ابن فرضی، 217حیان قرطبی، 
اختالف بین هشام و برادرش سلیمان، فرزند ارشد  که بعضی از نویسندگان معتقدند

 عبدالرحمان داخل و طرفداران شامی او که به شورش و طرد سلیمان و یارانش انجامید
یعنی  ،ترک مذهب اهل شام ۀست که هشام به اندیش، سبب آن بوده ا)1/241(عنان، 

آن را در مذهب  ،جوی مذهبی دیگر برآید که در نتیجهو رود و در جست اوزاعی فرو
امّا در  )؛212(بیضون،  پرداخت پیروان آنرعایت این مذهب و  سپس به ،مالکی یافت

شام به منابع تاریخی شواهد کافی برای تأیید این نظر در دست نیست و گرایش ه
  د.کرتر واکاوی  مذهب مالکی را باید در سطح کالن

  
  مذهب مالکی در اندلس

در مدینه شکل گرفت. این مذهب سپس به مصر و  ،مذهب مالک بر بنیاد قرآن و سنت
شدت و تعهد در بررسی  از آنجا به آفریقای شمالی و اندلس راه یافت. مذهب مالک به
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به نصوص قرآن و حدیث و عمل اهل مدینه  صحت احادیث نبوی شهرت دارد و عموماً
و از  )160(نعنی،  کند کارگیری رأی و قیاس دوری می مقیّد است و تا حد ممکن از به

زمان با اندلس در شرق رایج بود، فاصله داشت. ابن  با مذهب حنفی که هم حیث،این 
نزد حنفیان قیاس «نویسد:  میرویکرد مالکیان و حنفیان به رأی و قیاس  ۀخلدون دربار

به همین سبب این فرقه  ؛رود برای بسیاری از فروع مذهبشان یکی از اصول به شمار می
نظر و اهل بحث و تحقیق هستند، ولی مالکیان بیشتر به خبر اعتماد دارند و اهل  صاحب

  .)2/930( »نظر نیستند
 (د. های تاریخی، زیاد بن عبدالرحمان اللخمی معروف به شبطون اساس گزارشبر
طور کامل و متقن به اندلس  مالک را به  الموطّأق)، نخستین کسی است که کتاب 203
(ابن  ویژه در قرطبه نقش مهمی ایفا کرد مذهب مالکی در اندلس، به نشرو در  آورد

 -172 (حک: معروف به عبدالرحمان داخل ،. او در دورۀ عبدالرحمان اول)64قوطیه، 
ک و أصحاب او علم آموخت و در دورۀ هشام بن ق) به مشرق رفت و از امام مال138

که حامل فقه مالکی بود  به اندلس بازگشت، در حالی ق.)172- 180(حک:  عبدالرحمان
ت (ابن پرداخ داد و به تعلیم شاگردان می و در جامع قرطبه حلقۀ درس تشکیل می

است ترین شاگردان شبطون، یحیی بن یحیی لیثی اهل قرطبه  . از مهم)1/279فرضی، 
سالگی به حجاز 28مالک را از او آموخت و به تشویق او اولین رحلۀ خود را در موطأ که 

و پس از بازگشت به  )2/898(همان،  انجام داد و خود از محضر مالک درس آموخت
 گفتهای که به  گونه به ؛اندلس، سعی وافری در ترویج مذهب مالکی از خود نشان داد

(ابن خلکان،  »مذهب مالکی را در اندلس تمام کرد نشر« وفیات االعیاننویسندۀ 
تعبیری،  درواقع، زیاد بن عبدالرحمان از پیشگامان ورود مذهب مالکی و به .)4/144

 رود. شمار می کنندگان آن به بنیانگذار آن در اندلس و یحیی بن یحیی لیثی از تثبیت
  تأثیر مهمی داشتند. شاگردانش در فراگیری مذهب مالکی در اندلس یحیی لیثی،پس از 
گسترش و حاکمیت مذهب  ترین عوامل مهم ،های منابع تاریخی اساس گزارشبر

  کرد:مطالعه  زیرتوان در موارد  مالکی در اندلس را می
  

 رحلۀ عالمان اندلس به مدارس مالکی. 1
مذهب  فقیهان اندلس که از درون ساختار اجتماعی جامعۀ اموی اندلس ظهور کردند و به

ند، در فراگیری و تثبیت مذهب مالکی در اندلس نقش مهمی یافتگرایش  مالکی
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در بالندگی این مذهب در  ،داشتند. ارتباط فقیهان اندلس با مدارس مالکی سایر مناطق
های شرح احوال عالمان این دوره  ه در کتابنچاندلس سهم مهمی داشت. بر اساس آ
گسترش برای  را اولین گام استوار این سرزمین،آمده است، فقیهان نسل اول مالکی 

برداشتند که به مشرق جهان اسالم رهسپار شدند. در این دوره  مذهب مالکی در اندلس
  کنیم.  سوی مراکز علمی مشاهده می های فراوانی از اندلس به رحله

ویژه در سطح تحصیالت  شده در تمدن اسالمی است که به های شناخته رحله از روش
طلبه از دیار خود به  ،و طی آن آید شمار می بهالمی امری ممتاز عالی در تربیت اس

صورت مستقیم از استادان بزرگ و منابع اصلی  د تا علم را بهرک سرزمین دیگری سفر می
ها نقش مهمی در انتقال علوم و  دست آورد و با آرای علمی عالمان آشنا شود. رحله آن به
جهان اسالمی داشت. با تأسیس حکومت  نقاط مختلف های عالمان اسالمی به نوشته

روابط فرهنگی که شاید  ،خالفت عباسیبا  های سیاسی دشمنی اوجوداموی اندلس و ب
  ها منقطع نشد. ناشی از دین واحد بود، بین شرق و غرب همچنان ادامه یافت و رحله

ویژه حجاز در حوزۀ علوم دینی از  به ،پژوهان به مشرق سفرهای علمی دانش
ی تربیت اسالمی در اندلس بود و جایگاه یک عالم دینی، ارتباط محکمی با ها ستون

سفرهای علمی او و دیدار با عالمان برجسته داشت و الزم بود که طلبه نزد استادان 
. کسی که آیدبرجسته به قرائت و سماع بپردازد تا در علم خود ثقه و حجت به شمار 

آورد؛  دست می اندلس جایگاه علمی مهمی بهخرید، در جامعۀ  زحمت رحله را به جان می
کرد  زیرا توشۀ علمی جدیدی از دانش و فرهنگ اندوخته بود، جایگاه استادی کسب می

به  ،آورد و اگر اهل ادب بود دست می منصب فتوا و قضاوت به ،و غالباً اگر فقیه بود
ابن فرضی، (برای نمونه، نکـ : یافت مناصب دیوانی همانند وزارت و کتابت دست می

. همۀ این موارد مشوّق مهمی برای سفرهای علمی اهل اندلس به )213، 191، 1/137
  آوردن جایگاه و موقعیت ممتاز در جامعه بود. دست شرق، برای به

ورود مذهب مالکی به اندلس ابتدا از طریق فقهایی بود که در دورۀ عبدالرحمان بن 
به مدینه رهسپار شدند و مدتی از محضر مالک  مندی برای بهره معاویه و هشام، فرزند او،

اندیشۀ به اندلس بازگشتند و  وی دانشاز رخوردار ب . سپسطوالنی مصاحب او بودندگاه 
توان غازی بن قیس، زیاد بن  می ۀ این فقهااز جمل ؛گسترش دادند آنجارا در  او

زی بن قیس در . غا)55(ابن قوطیه،  عبدالرحمان شبطون و قرعوس بن عباس را نام برد
امّا پس از آنکه به حجاز رفت و نزد مالک بن انس،  ؛کرد ابتدا از مذهب اوزاعی پیروی می
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موطأ مالک را در  و مذهب مالکی گروید، سپس به اندلس بازگشت را آموخت به أموطّ
زیاد  ،که گفته شد، بعضی از منابع . چنانجا) (همان مراکز آموزشی اندلس تدریس کرد

او را در  موطأاند که مذهب مالکی و  مان اللخمی را اولین فقیهی دانستهبن عبدالرح
  .)218-1/219(حمیدی،  اندلس رواج داد

از فقیهان اوزاعی مذهب اندلس به حجاز و  بسیاریرحلۀ  ،با بررسی منابع تاریخی
به مذهب مالکی  ویشود که تحت تأثیر  شاگردی نزد مالک و اصحاب او مشاهده می

مانند سعید بن عبدوس که نزد مالک در مدینه علم آموخت و هنگامی که به ه ؛گرویدند
صاحب رفت و به فضل علمش  شمار می اندلس بازگشت، یکی از فقهای مالکی برجسته به

. از دیگر عالمانی که به مدرسۀ مالکی حجاز سفر )1/137فتوای طلیطله شد (ابن فرضی، 
توان  ، مینداعی به مذهب مالکی گرویدعلمی داشتند و تحت تأثیر آن از مذهب اوز

. او ابتدا در نشر روایات اوزاعی در قرطبه را نام بردمصعب بن عمران، قاضی قرطبه 
اهتمام داشت تا اینکه رهسپار مدینه شد و از مالک درس آموخت و استماع حدیث کرد 

  .)45-47(النباهی،  و از آن پس به مذهب مالک روی آورد
هایی که اندلسیان در دورۀ  بیشتر رحله ،ال عالمان اندلساساس کتب شرح احوبر

قرن سوم هجری  اوایلویژه در اواخر قرن دوم هجری و  ، بهاند انجام دادهامویان اندلس 
سوی مراکزیست که در آن  زدن مذهب اوزاعی است، به که مذهب مالکی در حال کنار

ابن فرضی  یخ علمای اندلستاراندیشۀ مالکی غلبه دارد. از تحلیل شرح احوال کتاب 
ها را در گسترش مذهب مالکی دریافت. بر اساس این کتاب،  توان اهمیت این رحله می

اندیشۀ مالکی  هاکه در آن بودهحجاز، قیروان و مصر  سه مرکز علمیِ ها به بیشتر رحله
  داشته است.غلبه 

مد که بر اساس دست آ توجهی به در خورنتایج  ،های کتاب ابن فرضی با ارزیابی رحله
شناخت.  خوبی توان مراکز علمی مورد توجه طالبان علم و درجۀ اهمیت آنها را به می ،آن

های  عالم اندلسی پرداخته که در ضمن آن به رحله 1649او در کتاب خود به شرح حال 
ها اشاره  هایی که به مقصد رحله بعضی از آنان نیز اشاره کرده است. از مجموع شرح حال

 زیادیحجاز انجام دادند که تعداد  سرزمیننفر سفر علمی خود را به  202 1ت،شده اس
و فضای  ویمحضر مالک و اصحاب او را درک کردند و کامالً تحت تأثیر مذهب  ،از آنان

                                                                                                                                        
طور کلی به رحله به شرق اشاره شده و  در بعضی از شرح احوال عالمان اندلس در کتاب ابن فرضی به. 1

  ه چنین مواردی در این آمار لحاظ نشده است.مقصد ذکر نشده ک



 1401بهار و تابستان ، اول، شمارۀ پنجاه و پنجم، سال تاریخ تمدن اسالمیپژوهشنامه   106

نفر به عراق سفر علمی  55دینی حاکم بر حجاز قرار گرفتند، این در حالی است که تنها 
گرفته، بیشتر برای کسب علومی  ایی که به عراق صورت ه رحله نکتۀ دیگر اینکه .داشتند

همانند رحلۀ فرج بن سالم به عراق که در آنجا کتاب  ؛همچون لغت و ادب بوده است
 ،. نمونۀ دیگر)2/289آورد (ابن فرضی، جاحظ را آموخت و به اندلس  البیان و التبیین

و روایان شعر و  ،معانی محمد بن عبدهللا بن غازی است که با هدف دیدار اصحاب لغت و
رو، عالمان اندلس کمتر تحت تأثیر فضای  از این )؛2/66(همان  اخبار رهسپار عراق شد

مذهب فقهی عراق در اندلس چنان نادر  گرفتند. گرایش به مذهبی حاکم بر عراق قرار می
برای  ؛کرد یافت، ذکر می ندرت فقیهی را بر این مسلک می بود که ابن فرضی اگر به

(ابن فرضی،  »فقیه بر مذهب کوفیان« گوید: ونه، در شرح حال زید بن بشیر مینم
از نظر مشرب فکری بر مذهب « نویسد: یا دربارۀ یکی دیگر از فقیهان می )1/282

  .)2/633(همان،  »رفت و علمش عراقی بود عراقیان می
فقیهانی  از طریقتوانست  یحجاز م و فکری های دینی یشاندیشه و گراکه  بدیهی است

آنان غالباً به  ،ویژه آنکه به ؛کردند، در اندلس أثر گذارد که در آن علوم دینی تحصیل می
کردند. یحیی بن  مروّجان و منادیان مذهب مالکی عمل میدر حکم گشتند و  اندلس بازمی

او دو رحله به حجاز داشت و در هر دو  .ترین این عالمان است معروف از یحیی لیثی یکی
(ابن فرضی،  لقب داده بود» عاقل اندلس«ز مصاحبت مالک بهره برد. مالک او را رحله ا

مالک را  موطأویژه  به ،او پس از اینکه به اندلس بازگشت، آنچه در شرق آموخته بود .)2/900
 ؛نقش مهمی ایفاء کرد ،در اندلس آموزش داد و در گسترش مذهب مالکی در اندلس

  .)175(کعوان،  اند حقیقی مذهب مالکی در اندلس دانسته ربنیانگذاای که او را  گونه به
ق.) یکی دیگر از فقیهانی است که در ترویج مذهب 238(د.  عبدالملک بن حبیب

مالک در اندلس تأثیر مهمی داشت. او ابتدا علوم مقدماتی و فقه را نزد استادانی همچون 
، سپس به مصر و حجاز عیسی بن دینار و دیگر اصحاب مالک بن انس در اندلس آموخت

رهسپار شد و در حلقۀ درس فقیهانی همچون ابومروان عبدالملک ابن ماجشون کسب 
علم کرد و سرانجام به اندلس بازگشت و شاگردان بسیاری بر اساس مذهب مالکی تربیت 

(حک:  . عبدالملک بن حبیب نزد امیر عبدالرحمان بن حکم)1/461(ابن فرضی،  کرد
رو شد (ابن  روبهحسادت فقهای دیگر  باای که  گونه به؛ االیی یافتق) منزلت ب206-238

مسجد  ، وقتی از. دربارۀ او گزارش شده است که پس از تدریس)185حیان قرطبی، 
که در  شدند، در حالی خارج می ویآمد، حدود سیصد طلبه از پی  جامع قرطبه بیرون می
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  .)3/31(قاضی عیاض،  خواندند یمالک نم موطأهای او و  حلقۀ درس او چیزی جز کتاب
تعامالتش با گرایش حدیثی و فقهی موجود در مدینه،  واسطه در مغرب اسالمی به

های شاگردان  های گسترش مذهب مالکی فراهم آمده بود. مذهب مالکی با تالش زمینه
سپس به  ،افریقیه وارد شد بههمانند عبدهللا بن غانم و بهلول بن راشد  ،مالک

به رسمیت شناخته افریقیه اندک فقه مالکی در  مغرب نیز نفوذ کرد. اندک های سرزمین
 1ق.)240(د.  شد و مدرسۀ فقهی قیروان با وجود عالمان مالکی همچون سعید بن سحنون

د (مؤنس، ها و سنگرهای مذهب مالکی در جهان اسالم تبدیل ش ترین پایگاه به یکی از مهم
ه به مرکزیت قیروان گسترش یافته بود که پیروان مذهب مالکی چنان در افریقی ).1/164

یا » مشارقه«تافتند و آنان را با اصطالح  وفادار آن، پیروان مذهب ابوحنیفه را برنمی
وقتی در مغرب گفته  ای که گونه به ؛خواندند (شرقی یا شرقی زده) گمراه می »مشرِّقین«

ده و از راه گرویبوحنیفـه ا به مذهبمعنایش این بود که  ،»فالنی شرقی شده« شد می
ق) در پی ایجاد 184 - 296. در عهد اغلبیان ()163(همان،  ه استشدراست منحرف 

رو،  از این ؛ثبات سیاسی در افریقیه، حکومت با تمام قدرت از مذهب مالکی حمایت کرد
  د.شهاي فراوانی از مردم به مذهب مالکی گرویدند و مذهب غالب مردم افریقیه  گروه

های طالبان علوم دینی اندلس در دورۀ امویان به  ن یکی از مقاصد مهم رحلهقیروا
 ،مذهب های اندلسیان به قیروان و شاگردی در محضر استادان مالکی رفت. رحله شمار می

سعید بن سحنون،  ،مالکی قیروان فقیهترین  برجسته ،شود. بدون شک مشاهده می فراوان
در تثبیت مذهب مالکی در افریقیه نقش حکومت اغلبی است که  ةالجماعقاضی 

. او نزد عبدالرحمن بن القاسـم، اشهب بن )189(ابن حیان قرطبی،  مهمی داشت
علم کسب کرد و در گسترش و رسمیت مذهب  ،عبدالعزیز و بسیاري از بزرگان مالکی

شاگردانش در اندلس تأثیر مهمی داشت. او شاگردان  نیز از طریقمالکی در مغرب و 
ثر از أواسـطه یـا باواسـطه، مت تربیت کرد که تا پایان قرن چهـارم هجـري، بـی زیادي

و  مالک است موطأکه تدوین  المدّونهاو بودند. کتاب او با عنوان  های دیدگاهآراء و 
مالکی های طوالنی اساس فقه  تا مدت ترین مسائل فقه مالکی در آن گردآوری شده مهم

(ربوح،  رفت شمار می اندلس به متون درسی در منابع و ترین در مغرب و یکی از مهم

                                                                                                                                        
مذهب مالکی در نشر معروف به سحنون است که در  ابوسعید سحنون بن سعید التنوخی اونام کامل  .1

ریاست مظالم را در افریقیـه   افریقیه نقش مهمی داشت و مناصب مهمی همچون ریاست دیوان قضا و
   ).4/314قاضی عیاض، نکـ : ( برعهده داشت



 1401بهار و تابستان ، اول، شمارۀ پنجاه و پنجم، سال تاریخ تمدن اسالمیپژوهشنامه   108

. بسیاری از عالمان اندلسی همانند سلیمان بن نصر بن منصور و عمر بن موسی )334
 ،و عیسی بن دینار طلیطلی الکنانی که جزو هفت راوی معروف سحنون در اندلس بودند

ردی کردند. ابن نزد او شاگ )2/541، 1/325(ابن فرضی،  از فقهیان برجستۀ اندلس
تن از عالمان اندلس نزد سعید بن سحنون اشاره   58 فرضی در کتاب خود، به شاگردی

نیکی  قیروان را در گسترش مذهب مالکی در اندلس به ۀکرده است که نقش او و مدرس
  ).215،293، 67، 1/59ابن فرضی،  نکـ :(برای نمونه،  دهد نشان می

مذهب مالکی در اندلس تأثیر نشر ی مصر نیز در پس از حجاز و قیروان، مدرسۀ مالک
در  .رفت شمار می ترین مراکز علوم دینی برای اندلسیان به داشت و یکی از مهم زیادی
شهرهای حجاز و عراق روانۀ به پژوهان از آنجا  مصر دروازۀ شرق بود و دانش ،واقع
مان اندلس به شدند. در کتب شرح احوال این دوره، سفرهای بسیاری از سوی عال می

 کردند از استادان برجستۀ مالکی علم کسب می نشود که طی آ مقصد مصر مشاهده می
 . عبدالرحمان بن قاسم عتقی)179، 1/157؛ ابن فرضی، 89؛ ابن االبار، 2/401(ضبّی، 

ق)، معروف به ابن قاسم، از اصحاب و شاگردان مالک بن انس، از جمله فقهایی  191(د.
اندلس تأثیر آشکاری داشت. ریاست مذهب مالکی در مصر با او بود و است که بر فقهای 

(ابن خلّکان،  تگرفهایش از مالک بن انس بسیار مورد توجه فقیهان اندلس قرار  روایت
قدم بود و به همت او بود که مذهب  . ابن قاسم در مذهب مالکی بسیار ثابت)3/129

میان  تر از او سخن به د که پیشمالک در مصر و مغرب گسترش یافت. سحنون بن سعی
ابن قاسم در فقه که از مالک بن انس روایت  المدّونهبود. کتاب  ویآمد، از شاگردان 

 رفت شمار می ترین و ارزشمندترین متون درسی فقه در اندلس به کرده است، جزو مهم
ه اینکه او را ب .. بسیاری از رجال مذهبی مالکی اندلس نزد او علم کسب کردندجا) (همان

 . فضل بن عمیره بن راشد)2/899(ابن فرضی،  اند داناترین به علم مالک بود، ستوده
پژوهان پرتعداد اندلسی است که به مصر سفر کرد و نزد  ای از دانش ق)، نمونه199(د.

ویژه عبدالرحمان بن قاسم شاگردی کرد و پس از بازگشت در  به ،فقهای مالکی مصر
مذهب  ترویجاوت شد و با تدریس در مراکز آموزشی به دار منصب قض اندلس عهده

  .)327(حمیدی،  مالکی پرداخت
ق) از دیگر فقهای برجستۀ مالکی و از شاگردان و 204(د. أشهب بن عبدالعزیز قیسی

ترویج مذهب مالکی  اصحاب مالک بن انس است که همسو با ابن قاسم در مصر به
لکی در مصر با او بود و نقش مهمی در ریاست مذهب ما ،پرداخت. بعد از ابن قاسم
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از جمله شاگردان مشهور  ؛شدند مصر روانۀ میبه تربیت شاگردانی داشت که از اندلس 
(قاضی  و اسماعیل بن عمرو غافقی اشاره کرد توان به عبدالملک بن حبیب اندلسی او می

  .)2/477عیاض، 
صورت آشکار از  جاز بهدر مجموع در مقایسۀ سه مدرسۀ مالکی مذکور، تأثیر دینی ح

هایی که با اندلس روابط فرهنگی داشت، بیشتر است؛ زیرا بیشترین  سایر سرزمین
ها و سفرهای علمی فقها و طالبان علم اندلس به مکه و مدینه بوده است و تعداد  رحله

از عالمان اندلس نزد مالک و اصحاب او شاگردی کردند که آنان هستۀ اولیه و  بسیاری
مذهب  نشرابن خلدون نیز در تحلیل  وجود آورند. مذهب مالکی را در اندلس به نشرمهم 

به اهمیت سفرهای علمی اهل اندلس و نقش آن در گسترش  خوبی مالکی در اندلس به
   نویسد: کید کرده است و دربارۀ آن میأاین مذهب ت

چه مذهب مالک در غیر اهل اندلس و مغرب نیز هست، لیکن اهل اگر
ندلس به این مذهب مخصوص گشته و جز عدۀ اندکی غیر آن را مغرب و ا

کردند و حجاز منتهای سفر  اند؛ زیرا آنان غالباً به حجاز سفر می پیروی نکرده
رفت، ولی عراق بر سر  شمار می آنان بود و مدینه در آن روزگار مرکز علم به

کردند.  کتفا میرو، به فراگرفتن علم از عالمان مدینه ا از این ؛راه ایشان نبود
شیخ و پیشوای مردم مدینه در آن روزگار مالک بود و پس از وی شاگردان او 

رو مردم اندلس به وی رجوع کردند و جز از وی، از  این مقام را داشتند؛ از این
  .)2/914( طریقۀ دیگران که به آن دیار نرسیده بود، تقلید نکردند

 
  برخورداری مذهب مالکی از حمایت حکومت. 2

حمایت  ،دین یا مکتب فقهی هراز عوامل اثرگذار و مهم در ترویج یکی  ،تاریخ ولدر ط
 ،مذهب ابوحنیفهترکان از برای نمونه، پذیرش  ؛بوده است از آنها های حکومتی سلسله

الملک طوسی  د یا حمایت خواجه نظامشسبب شکوفایی این مکتب فقهی در قلمرو آنان 
کمک گسترش آن در قلمرو سلجوقیان  بهنظامیه  از مذهب شافعی و تأسیس مدارس

ق) از مذهب تشیع و 1138- 907( حمایت حکومت صفویه ،. نمونۀ بارز دیگرکرد
یافتن آن در ایران است که ایران را از کشوری با اکثریت اهل سنت به کشوری  رسمیت

و با اکثریت شیعه تبدیل کرد. ناگفته نماند که حمایت سیاسی حکومت از یک مذهب 
کرد.  تحدید مینیز ها را  شد، دیگر فرقه فرقه می آنفرقه، عالوه بر اینکه موجب ترویج 

رد و ک نمیحکومتی آن را تأیید و ترویج  یقدرتجمله مذاهبی بود که  از مذهب حنبلی
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 از آنپیروان کمتر  ،مذهب و در نتیجهاین نیافتن  گسترش للیکی از ع همین عامل،
  .)1/13وذانی، (کل دیگر مذاهب فقهی است

اتفاق نظر مالک و امویان اندلس در مخالفت با خالفت عباسی در نضج مذهب مالکی 
کردند و از سویی امام مالک  ؛ عباسیان از مذهب حنفی پیروی میبود در اندلس أثرگذار

از سیاست عباسیان ناخشنود بود و در عین حال رضایت خود را از هشام اول، حاکم 
امتیازی برای امویان اندلس  ،سیرت او بیان کرده بود و این سناموی اندلس، و حُ

 یک سال پس از امارت هشام بن عبدالرحمان که شد. گزارش شده است محسوب می
به حضور مالک  ،یکی از فقهای اندلس در مدینه ،زیاد بن عبدالرحمان ،ق)180-172(

ای که  گونه به ؛او گفت رسید و مالک از او دربارۀ هشام پرسید و زیاد نیز از حسن سیرت
از خداوند متعال « از شاگردان اندلسی خود دربارۀ هشام گفت: عضیمالک در مقابل ب

رو،  از این )؛64قوطیه،  (ابن »کنیم که حرم ما را به مانند او زینت دهد لت میئمس
انگیزۀ بسیاری داشتند و در سراسر  ،حاکمان اموی در حمایت و پیروی از مذهب مالک

  شود. صورت آشکار مشاهده می مویان اندلس حمایت از مذهب مالکی بهدورۀ ا
عالوه بر این، امویان اندلس همواره در پی واگرایی و هویتی متمایز از خالفت 

ق) در 300-350( که این مهم با اعالم خالفت عبدالرحمان ناصر چنان ؛عباسیان بودند
برای هب مالکی را حاکمان اموی پذیرش مذ و ق شدت بیشتری یافت316سال 
در ترویج آن کوشیدند تا از این رهگذر  رو، ؛ از ایننیکو یافتند یابی به این هدف دست

 برایتوانست،  بتوانند از نفوذ فقه حنفی در اندلس جلوگیری کنند؛ زیرا نفوذ آن می
پشتیبانی حکومت چگونه که  ساز باشد. پرواضح است اقتدار خالفت عباسی زمینه

رو، بعضی از عالمان برجستۀ مالکی  از همین ؛این مذهب أثرگذار باشد نشر توانست در می
دست  به دستگاه حکومت اموی اندلس نزدیک شدند و موقعیت ممتازی در حکومت به

کار گرفته  دینی حکومت بهنهاد که تعدادی از شاگردان مالک در ساختار  چنان ؛آوردند
د و رابطۀ دوجانبه میان فقهای مالکی و نوعی اتحا ،. در واقع)65قوطیه،  (ابن شدند

گونه که فقهای مالکی، حکومت اموی را تأیید  همان؛ وجود آمد حکومت اموی اندلس به
کردند. در کتاب  کردند، امویان اندلس نیز مذهب مالکی و فقهای آن را حمایت می می

ویژه از  هب ،ی اشاره شده است که پس از کسب علمیابن فرضی در موارد مختلف به فقها
  .)2/562(ابن فرضی،  دار شدند مذهب، مناصب مختلفی را عهده مراکز مالکی

ق) آغاز شد.  172-180( پشتیبانی از مذهب مالکی از دورۀ هشام بن عبدالرحمان
در  )؛1/316(مقری،  شد دار بود و به عمر بن عبدالعزیز اموی تشبیه می هشام فردی دین
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در حکومت او نفوذ فراوانی یافتند. یحیی بن یحیی  فقیهان برجستۀ این مذهب ،نتیجه
لیثی مشاور امیر اموی بود و عزل و نصب کارگزاران مناصب دینی به او واگذار شده بود 

، ابن حیان 2/80(ابن عذاری،  شد و کسی جز به رأی او برای این امور انتخاب نمی
(ابن خلّکان،  ه نامیدندای که یحیی را شاهی بدون تاج در قرطب گونه به )؛178قرطبی، 

از پایگاه اجتماعی مستحکمی بین مردم برخوردار  ،. او عالوه بر نفوذ در حکومت)6/144
مذهب مالکی سود جست و  نشراز این فرصت برای  خوبی بدیهی است او به .بود
(ابن  برگزید مربوط به ساختار نهاد دین کیشان خود را برای تصدی مناصب حکومتی هم

آوردن مقام و  دست طلب به سودای به که این سبب شد بعضی از افراد جاه )2/80عذاری، 
شاگردان بسیاری در  ،. یحیی لیثی)3/29(امین،  منصب به مذهب مالکی روی آورند

شرح احوال  ،ابن فرضی به دفعات بسیار تاریخ علمایاندلس تربیت کرد که در کتاب 
از شاگردان یحیی در  زیادی. تعداد )48، 35، 1/33ابن فرضی،  نکـ :آمده است (آنان 

توان به سعید بن بشیر  گماشته شدند که از آن جمله می حکومتیمناصب مختلف 
  .)290(همان،  معافری اشاره کرد که منصب قضاوت در قرطبه به او واگذار شد

جانشین ، مکَسیادت و منزلت فقهای مالکی چنان در دورۀ هشام افزایش یافت که حَ
ق) نتوانست با توجه به استبداد رأیی که داشت، چنین شرایطی را 180-206(حک:  او

رو، نفوذ آنان را کاهش داد و تنها به انتخاب قاضیان از میان آنان اکتفا  از همین ؛برتابد
و بیش از این اجازۀ دخالت در امور سیاسی را به آنان نداد.  )85، 76، 73(خشنی،  کرد

(علیزاده  کنند ت مشورت حکم با فقها ارائه نمیمنابع تاریخی، گزارشی از جلسا
ای به دخالت فقها در امور و  که عالقه م با وجود اینکَاست که حَ گفتنی. )59جورکوبه، 

داد با ادبیان و شاعران همنشینی کند،  مجالست با آنان را نداشت و بیشتر ترجیح می
 ،. بر همین اساس)188(طقوش،  کرد همچنان بر اساس تعالیم مذهب مالک عمل می

های  و یحیی بن یحیی لیثی که با توجه به سیاست 1فقیهان مالکی همچون طالوت فقیه
حقی برای خود در قدرت قائل شده بودند، محرومیت خود را از قدرت  ،دینی دورۀ هشام

فساد اخالقی  طرحثبات در ربض استفاده کردند و با  برنتافتند و از شرایط فرهنگی بی
(ابن  شی که در قرطبه علیه او برپا شد، با هدف عزل او شرکت کردندحکم، در شور

دهندۀ جایگاه و نفوذ فقیهان  امّا نشان ،این شورش به موفقیت دست نیافت .)71قوطیه، 
                                                                                                                                        

او در کنار فقهای دیگر در شورش ربـض   .طالوت از جمله فقهایی بود که نزد مالک شاگردی کرده بود .1
سـپس نـزد    و سال نزد فردی یهودی مدت یک ماندن شورش گریخت و امّا پس از ناکام ؛حضور داشت

  .)43ابن سعید مغربی، ( تا سرانجام مورد عفو امیر حکم قرار گرفت البسام وزیر مخفی شد ابی
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پس  ،د قیامی را علیه امیر رهبری کنند. البتهنتوانست که می چنان بود؛اندلس  ۀدر جامع
(ابن  قرطبه گریخته بودند، مورد عفو قرار گرفتند از مدتی رهبران دینی این قیام که از

 ؛که این خود گویای موقعیت ممتاز آنان در جامعه و حکومت است )43سعید مغربی، 
م کَند، هرچند این بار حَیده شدای که با وجود قیام علیه امیر اموی سرانجام بخش گونه به

  دست آورد. هتالش کرد، آنان را به خود نزدیک کند و رضایت آنان را ب
مذهب  فقهای نامداری که در حکومت امویان اندلس نفوذ داشتند، مالکی بیشترین

(حک:  ق) در دورۀ عبدالرحمان بن حکم238(د.  عبدالمک بن حبیب ،برای نمونه ؛بودند
(ابن فرضی،  ق.) به قرطبه فراخوانده شد و در رأس فقیهان قرطبه قرار گرفت206 - 238

ق) اهل طلیطله، از مروّجان معروف مذهب مالکی، 212ر (د. عیسی بن دینا ) و1/461
ند که در این دوره مناصب مهمی در بوداز فقهایی  شهرت یافت؛ این دوبه فقیه اندلس 

  .)1/290(ابن فرضی،  دست آوردند تشکیالت دینی حکومت به
 ؛ادفقهای مالکی چنان افزایش یافت که پیروان سایر مذاهب را در تنگنا قرار د  قدرت

شدند و پیامدهای ناگواری همچون تبعید  گذاری و زندقه متهم می ای که به بدعت گونه به
ق)، که از  276(د.  بقی بن مخلّد قرطبی ،برای نمونه ؛داشت را برای آنان در پی 

هنگام بازگشت از شرق تألیفات  ، بهفتر شمار می ترین فقیهان و محدّثان اندلس به بزرگ
امّا  )؛13/28(ذهبی،  ادریس شافعي را نیـز بـه همـراه آورد فقهي امام محمد بن

نتوانست مذهب خود را در اندلس ترویج کند و هنگامی که کتابی در این زمینه  آسانی به
خشم فقهای با نگاشت و اصول و مبانی فقه شافعی را در جامع قرطبه تدریس کرد، 

ق) به 238-283(حک:  ن عبدالرحماناو را نزد امیرمحمد ب ،؛ بنابراینرو شد روبهمالکی 
 گذاری متهم کردند و اتباع عوام خود را علیه او شورانیدند و خواهان قتل او شدند بدعت

ای به حاکم اموی  نامه هاامّا بعد شد؛. او ابتدا ناگزیر به فرار )109-2/110(ابن عذاری، 
د در د بقی بن مخلّنوشت و دالیل نگارش کتاب خود را توضیح داد و امیر نیز اجازه دا

  .جا) (همان قرطبه تدریس کند
از آن  ؛های مذاهب دیگر ارائه داده است هایی از محدودیت ابن فرضی نیز گزارش

سبب  طردشدن او از جامعه به جمله در شرح حال زهیر بن مالک البلوی، اهل قرطبه، به
 )،1/277فرضی،  (ابن تمسک به مذهب اوزاعی و انحراف از مذهب اهل مدینه اشاره دارد

او به مذهب شافعی گرایش « گوید: یا دربارۀ حسن بن سعد الکتامی، اهل قرطبه، می
(همان،  »نشینی را ترجیح داد داشت و هنگامی که فتوا را دائر بر مذهب مالکی دید، خانه

نویسد:  های سایر مذاهب می محدودیت دربارۀمعاصر دورۀ امویان اندلس  ،مقدسی ).201
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 موطأگویند ما جز کتاب خدا و  مذهب و راه مالک رایج است. خود ایشان می در اندلس«
شناسیم. هرگاه ایشان بر شافعی یا حنفی دست یابند او را بیرون کنند و اگر  مالک نمی

هر  . به)236(مقدسی،  »بسا او را بکشند یک نفر شیعی یا معتزلی و مانند آن بیابند، چه
بعضی پیامدهای نامطلوب، تأثیر بسیاری  ا وجودومت ب، نفوذ عالمان مالکی در حکیرو

  بر گسترش این مذهب در اندلس داشت.
عالوه بر این، حاکمان اموی اندلس با انتخاب و حمایت مذهب مالکی، ضمن واگرایی 

وجود آورند  از خالفت عباسی تالش کردند نوعی وحدت مذهبی بین مسلمانان اندلس به
یروان مذاهب مختلف اسالمی و پراکندگی فکری جلوگیری االمکان از درگیری پ تا حتی

منازعۀ مستمر آنان با همسایگان مسیحی خود،  سبب کنند. وحدت سرزمین اندلس به
ساز وحدت  نوعی زمینه به ،رو، وحدت مذهبی از این ؛رسید نظر می بسیارضروری به

ی کیان کرد، خطری برا سیاسی بود و هر آنچه وحدت مذهبی اندلس را تهدید می
م بن هشام تالش کرد نفوذ کَرفت. در راستای این سیاست، حَ شمار می سیاسی آن به

حفظ منافع و مصالح برای امّا همانند پدرش  ؛کاهش دهد فقها را در حکومت خود
طور  که مذهب اوزاعی در دورۀ او به چنان ؛حکومت همچنان از مذهب مالکی حمایت کرد

  .شد کامل از دیار اندلس برچیده
وزیر خود،  ق)، فرزند حکم، نیز در فرمانی به206- 238(حک:  عبدالرحمان امیر

عیسی بن فطیس، مذهب مالکی را برترین مذهب معرفی کرد و دستور داد از قوانین 
 مذهب مالک پیروی شود و مخالفان فتوای مذهب مالکی را به برخورد شدید تهدید کرد

ق رَمنابع تاریخی، اختالفات مذهبی پیروان فِ. بر اساس گزارش )83(قاضی ابی االصبغ، 
 ،سایر مناطق کمتر بوده است و این از ،مختلف اسالمی در این منطقه از جهان اسالم

های  و از وقوع قیام دهد آمیز نشان می این زمینه موفقیتدر سیاست امویان اندلس را 
که  ؛ چنانهای جدید شود، جلوگیری کرد توانست سبب تشکیل حکومت مذهبی که می

های خارجی رستمیان اباضی در  پدید آمدن دولت این اختالفات در مغرب اسالمی به
مغرب میانه و بنی مدرار در مغرب اقصی و همچنین حکومت فاطمیان شیعه منجر شد. 

ای که در فضایل اهل اندلس نگاشته و مقری آن را نقل کرده است، در  ابن حزم در رساله
کند و در  اشاره می نیز به علم کالم به وحدت مذهبی اندلسضمن رویکرد اهل اندلس 

های مختلف وجود ندارد، علم  از آنجا که در بالد ما دشمنی و نحله« گوید: باره می این
اند که  کالم چندان رواج نداشته، ولی خالی از آن هم نبوده است و در ایشان قومی بوده
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(یعنی ابن حزم) که مذهب خود را  اند و ما اند و تألیفاتی داشته به مسلک اعتزال گرویده
  .)4/21(مقری،  »از مذاهب اهل حدیث برگزیدیم، نیز تألیفی در علم کالم داریم

  
  طبیعت مردم اندلس با مذهب مالکی . سازگاری3

سادگی گرایش داشت و از  گزیدند، به اطبیعت بیشتر اعرابی که در اندلس سکن
کید بر قرآن، حدیث و أت سبب د که مذهب مالک بهپیچیدگی گریزان بود و این چیزی بو

پذیرش فتاوی و  به ،داشت. آنان بر پایۀ طبیعت بسیط قبلی خود سنّت به آنان ارزانی می
اجتهادات مذهب حنفی هیچ تمایلی نشان ندادند و گمشدۀ خود را در مذهب اهل 

لدون دربارۀ یعنی مذهب مالکی یافتند که بر رأی و قیاس تکیه نداشت. ابن خ ،حجاز
نشینی بر مردم مغرب و اندلس غالب بود و  خوی بادیه«گوید:  این ویژگی مردم اندلس می

مناسبت وجه مشترک  آوردند و به به تمدنی که مردم عراق داشتند، روی نمی
همین دلیل، مذهب مالکی در میان ایشان  به ؛تر بودند متمایل زنشینی به اهالی حجا بادیه

مانده و تغییراتی که در مذاهب دیگر روی داده و الزمۀ تمدن است،  همچنان تازه باقی
  . )2/913( »به آن راه نیافته است

رأی و  فقهای حنفی تساهل بیشتری داشتند و به ،این در حالی بود که در عراق
های  این شاید بدین سبب بود که عراق محل تالقی تمدن ودادند  قیاس اهمیت می

، موجب بروز امر تلف و مرکز یک امپراتوری بزرگ بود که اینبزرگ و زندگی اقوام مخ
توسعه در اجتهاد و تفسیر  بهشد که حل آن  ای می مشکالت و مسائل جدید و پیچیده

  .)160(نعنی،  نیازمند بود
مردم اندلس در توجه آنان به علوم نیز آشکار است. مردم  ۀخوی و طبیعت ساد

 ؛چهارم هجری بسیار پیشرفت کردند ویژه در قرن به ،اندلس در بسیاری از مظاهر تمدن
ای  گونه به )؛264قاضی صاعد،  نکـ :( امّا به فلسفه و علوم حکمی روی خوش نشان ندادند

توان گفت اندلس در دورۀ امویان در زمینۀ علوم فلسفی توفیقی را به دست نیاورد  که می
گفته شد، مردم اندلس  که چنانکه در این امر عامل قومیتی نقشی مهمی ایفا کرد. 

از  ؛اندیشی گرایش داشتند نشینی به سادگی و ساده داشتن روحیه و خوی بادیهسبب  به
شمرده  ناپسنددادند و نزد آنان  چندانی نشان نمی توجهرو، به فلسفه و امور حکمی  این
. گرایش به علوم عقلی چنان نزد مردم و فقیهان )62شد (بخشی استاد و لطیفی،  می
 ،محمد بن عبدهللا جبلی ،برای نمونه ند؛شد پسند بود که اهل فلسفه به الحاد متهم مینا
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اهل قرطبه که نخستین شخصیت برجستۀ فلسفه در  و ق.) 319(د. مشهور به ابن مسرّه
علنی و در  صورت غیر رود و در حقیقت مطالعات فلسفی در اندلس به شمار می اندلس به

شود، با توجه به فضایی که در  فاسیر باطنی با او آغاز میهای معتزلی و ت قالب اندیشه
های کوه سیّرا مورنا به  گیری کند و در صخره اندلس حاکم بود، ناچار شد از مردم کناره

به جبلّی شهرت یافت. با وجود این، به کفر سبب زهد و ریاضت مشغول شود که به این 
فر حج جالی وطن کند و به شرق ناچار شد به بهانۀ سسبب به این  وو الحاد متهم 

  .)258(کربن،  بگریزد
عامل دیگر دوری مردم اندلس از تأمّالت عقلی و فلسفی و گرایش به سادگی را 

دانست که اندلس در آن واقع شده  ای توان محیط جغرافیایی و فرهنگ بومی و محلی می
اقوام ویزیگوت قرار بود. مسلمانان بر سرزمینی غلبه یافته بودند که پیش از آن در دست 

 ؛داشت که دارای فرهنگ ارزشمندی نبودند و علوم عقلی در آن جایگاهی نداشت
 نتوانسته بود روح و میراث خردگرایی پیشین اروپا را به اندلس منتقل کند ،بنابراین

ده بود که کراحاطه  هایی سرزمین را . عالوه بر این،  اندلس)62(بخشی استاد و لطیفی، 
کرد و دیگر  از سقوط امپراتوری روم را سپری می بعدبار  گرایی دورۀ مصیبت لعق هادر آن

ای نداشت. مدارس حکمت تعطیل و تدریس فلسفه  یونان بهره ۀاز شکوفایی ناب فلسف
ای که مؤرخان اروپایی  گونه2به فیلسوفان در تنگنا قرار گرفته بودند؛بود و  شدهممنوع 

که گویای انزوای عقل و فلسفه در  )17(کرومبی،  اند هنامید» دورۀ تاریکی«این دوره را 
چنین محیطی در اندیشۀ مردمان اندلس  ،گمان میان همسایگان اروپایی اندلس است. بی

گونه که گفته شد، طبیعت بیشتر مردم اندلس از اجتهاد و قیاس  ثرگذار بود. همانا
شخصیت سرزمین و مردم اندلس مذهب مالکی را مکمل  ،رو جدید دور بود؛ از این

  بخشی از قومیت خود یافتند.
  
  نتیجه
نقش مهمی در شکوفایی مذهب مالکی در اندلس ایجاد کرد و بر حیات دینی و  ،ها رحله

توان گفت از میان عوامل مورد مطالعه  شت. در حقیقت میأثر گذا بسیار فکری اندلس
ط مذهب  در این نوشتار، رحله، بنیادی مالکی در این سرزمین ترین عامل ترویج و تسلّ

صورت گسترده از دورۀ هشام بن عبدالرحمان آغاز شد و اتصال  ها به . رحلهآید شمار می به
 برقرارمستمری را بین مراکز آموزشی اندلس و مدارس فقه مالکی، حجاز، قیروان و مصر 
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و  غالباً از اصحاب انها که نویسندگانش های فقهی این سرزمین رو، نوشته از این ؛کرد
مدرسۀ مالکی حجاز  امر،که در این  آورده شدندبه اندلس  ،شاگردان مالک بودند

این سرزمین صورت گرفت.  درها نیز  أثرگذارتر از مدارس دیگر بود و بیشترین رحله
آثار  زمینهفقیهان اندلس به مطالعه در زوایای مختلف فقه مالکی پرداختند و در این 

واسطۀ این عالمان، فقه مالکی در مراکز آموزشی  ند. بهشاخصی در فقه مالکی پدید آورد
اندک در  و اندک گردیدترین آن بود، تدریس  های درس مساجد مهم اندلس که حلقه

اندلس فراگیر شد و گسترۀ آن از یک مذهب فقهی صرف فراتر رفت و به یک  ۀجامع
 عنصر فرهنگی مهم تبدیل شد. 

دشمنی حکومت امویان با خالفت عباسی و ، عامل سیاسی و شدگفته   بر آنچه بنا
جوی هویتی واگرا نیز در فراگیرشدن مذهب مالکی بسیار أثرگذار بود. با حمایت و جست

حکومت امویان اندلس از مذهب مالکی، این مذهب در سطح حکومتی نیز به سیادت 
زایش ای اف گونه گذاری اندلس قرار گرفت و نفوذ فقیهان مالکی به رسید و اساس قانون

یافت که مناصب مختلف در ساختار نهاد دینی حکومت و گاه در تشکیالت دیوانی غالباً 
به مناصب حکومتی تغییر یابی که بعضی برای دست چنان شد؛به فقیهان مالکی محدود 

از جمله محدودشدن گسترۀ  ،بعضی از پیامدهای نامطلوب ، با وجوداین امر .کیش دادند
ی که ا گونه به ؛شدن مذهب مالکی در اندلس بسیار یاری رساند مذاهب دیگر، به نهادینه

  صورت کامل در اندلس حاکمیت یافت.  مذهب مالکی به ،در قرن سوم
بر این، عامل قومیتی نیز در پذیرش مذهب مالکی در اندلس أثرگذار بوده  افزون

با  کرد است. طبیعت مردم اندلس که به سادگی گرایش داشت و از پیچیدگی دوری می
بیشتر سازگاری داشت تا مذهبی مثل  ،کید بر قرآن و حدیثأسبب ت مذهب مالکی به

در مقایسه با نقش  این عاملاهمیت  ،البته کرد. تأکید میحنفی که بر رأی و قیاس 
  تر است. رنگ عالمان اندلس و پیشتیابی حکومت از مذهب مالکی کم
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