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چكيده
شهر طليطله(تولدو) در اندلس طي دو قرن هشتم و نهم ميالدي همواره عرصه آشوب و اعتراض عليه حاکمان اموي
بود و سرکوب پياپي ،مانع از خيزش مجدد جنباهاي اجتماعي در اين شهر نميشد .پرسا اصلي اين است که عوامل
ژئوپليتيک مؤثر در فضاي طليطله کدامند و اين عوامل چه تاثيري بر ماندگاريِ نسبيِ جنباهاي اعتراضي در اين شهر
داشته است؟ يافتههاي تحقيق نشان ميدهد ،هويت مکاني طليطله به عنوان شهر سلطنتي و مرکز کليسايي اندلس در
عصر ويزيگوت ،با برخورداري از اقتصاد مناسب و شرايط ژئواستراتژيک خاص ،يک زمينه بازتوليد روحيه
استقاللخواهي مردم آن شهر بوده است .همچنين قشربندي اجتماعي طليطله که متأثر از حضور مولدان ،مستعربان و
بربرهاي مهاجر بوده از ديگر زمينههاي تداوم روحيه ستيز با دولت مرکزي محسوب ميگردد .دادههاي اين پژوها با
استفاده از منابع کتابخانهاي گردآوري شده و به صورت تحليلي مورد بررسي قرار گرفتهاند.
واژههاي کليدي :اندلس ،طليطله ،فضاي شهري ،قشربندي اجتماعي ،هويت مکاني.

 نويسنده عهدهدار مکاتبات
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 .1مقدمه
پيوند ميان دانا ژئوپليتيک و تاريخ پيوندي ناگسستني است و بسياري از موضوعات مطرح در
تحليل هاي ژئوپليتيک ،مرتبط با تاريخ هستند .تبيين سلسله حوادثي مربوط به دوازده قرن پيا
با رويکرد جغرافياي سياسي در اين نوشتار ،از اين جهت قابل تأمل است .ژئوپليتيک به عنوان
توصيف زمينههاي جغرافيايي و روابط آن با قدرت سياسي و چهارچوبهاي فضايي شامل
واحدهاي قدرت ،مانند اقليمها ،اقيانوسها ،مرزها ،منابع طبيعي و فرهنگ تعريف
ميگردد( .)Chapman,2011:2همه اين مفاهيم در بررسيهاي تاريخي نيز مورد توجه است و
در بستر بررسي تحليلِ وقايع مرتبط با اين مفاهيم ،متون پژوهشي تاريخ شکل ميگيرند.
از آنجا که ژئوپليتيک ،دانشي ميان رشتهاي است ،روشهاي مطالعه در آن ،مطابق چهارچوبهاي
مشترک هر دو حوزه جغرافيا و سياست به پيا ميرود .ژئوپليتيک را از يک نظر ،تحليل و
مطالعه اثر متقابل ميان محيط و چشماندازهاي جغرافيايي با فرايندهاي سياسي
دانستهاند( .)Cohen,2003:12نوشتار حاضر نيز با محوريت موضوع جنباهاي اجتماعي به
عنوان مجموعه اي از فرايندهاي سياسي ،در يک محيط جغرافيايي يعني طليطله ،و در دوره
تاريخي قرن هشتم و نهم ميالدي ،نمونه ارتباط وثيق دو رشته علمي ژئوپليتيک و تاريخ است.
ژئوپليتيک با جنبههاي مختلفي از زندگي بشري و داناهاي اجتماعي مانند جغرافيا ،تاريخ،
اقتصاد ،سياست ،جامعه شناسي ،علوم نظامي و غيره مرتبط بوده و گستره آن وسيعتر از ديگر
رشتهها در حوزه علوم انساني است .اصطالح ژئوپليتيک ،خود به صورت ضمني داللت دارد بر
رابطه اجتناب ناپذير ميان جغرافيا و علم سياست .از ديد برخي محققان ،انسان و تمدن محصول
جغرافيا هستند و جغرافيا محصول طبيعت است .بنابراين تالش براي تعيين بنيانهاي نظري
ژئوپليتيک ،با تحليل ارتباط ميان طبيعت ،جغرافيا و انسان آغاز ميگردد( )Sen,1975:6انسان و
سرگذشت هاي انساني نيز ،موضوع علم تاريخ است .بدين ترتيب ژئوپليتيک عميقاً با تاريخ مرتبط
است .تفسير ژئوپليتيکي از زمان حال ،مبتني بر تاريخ گذشته است؛ و رويدادهاي ژئوپليتيکي
آينده برخاسته از شرايط زمان حاضر هستند(.)Sen,1975:20
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برخي پژوهشگرانِ بررسيهاي استراتژيک برآنند که پيوند ميان ژئوپليتيک ،جغرافيا و استراتژي
را روشن کنند و نشان دهند که مطالعه مفاهيم استراتژيک ،نيازمند مبادله پيوسته مفاهيم و ارتباط
مستمر ميان تاريخ و تئوري است .ژئوپليتيک ،دانا تاريخي را با گنجايا پيچيده نظريهپردازي
در آن حيطه ،ميآميزد( .)Gray,2013:2در مقاله حاضر ،فضاي شهر طليطل ه 1در جريان
جنباهاي اجتماعي و تحرکات اعتراضي دوره امويان 2در اسپانياي اسالمي ،با چنين رويکردي
بررسي شده است.
طليطله طي قرنهاي دوم و سوم هجري /هشتم و نهم ميالدي همواره در ناآرامي ناشي از تحرکات
اعتراضي ،عليه حکومت امويانِ مستقر در قرطبه 3بود .حاکمان اموي بارها شورشهاي طليطله
را سرکوب کردند اما هر بار ،جنبشي ديگر و غوغايي دوباره ،ايشان را وادار به لشکرکشي کرده
و جنگ داخليِ فرسايشي براي دو قرن برقرار بود .برخورداري طليطله از جايگاه سياسي و
فرهنگي خاص در اندلس 4و نيز ماندگاريِ کمابياِ تحرکات اعتراضي ،نشان از اهميت موضوع
دارد.
اندلس سرزميني پرحاصل و زيبا بود که در سال 92ق714/م به تصرف مسلمانان درآمد و گروش
به اسالم ،به سرعت در آن فراگير شد .ويزيگوتها – 5حاکمان مسيحي اندلس در عصر
پيشااسالمي – طليطله پايتخت خود را به سادگي وانهاده و به مرزهاي شمالي گريختند و
مسلمانان ،ديگر آن شهر را به عنوان پايتخت انتخاب نکردند .اما طليطله همچنان ،مزيتهاي
ژئوپليتيک و جاذبههايي براي نگهداشت تنوع و فراواني جمعيت خود داشت ،از جمله مرکزيت
جغرافيايي در گستره شبهجزيره ايبري ،وجود راههاي کهنِ منتهي بِدان که دسترسي را براي
مسافران و تجار آسان ميساخت ،شکوفايي بازرگاني و کشاورزي که از گذشته تداوم داشت ،و

1.Toledo
2.Umayyad
3.Córdoba
4.Al-Andalus
5.Visigoths
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تمرکز کانون روحانيت نصراني در آن که اهميتِ شهر را براي مسيحيانِ مرزهاي شمالي افزون
ساخته و حساسيت حاکميت قرطبه را فراهم ميکرد .در متن ،به اين موارد پرداخته شده است.
شا سال پس از سقوط خالفت دمشق ،دوره امارت مستقيم حاکمان اموي(756-1031م) در
اندلس آغاز شد .در اين دوره يکي از چالا هاي عمده فرمانروايان قرطبه ،مقابله با شورشهاي
طليطله بود .بررسيهاي اوليه ،گمانه وجود فضاي تقابلي عليه حاکمان اموي را از ابتداي ورود
ايشان تا زمان خالفت عبدالرحمن سوم در اوايل قرن 4هـ10/م ،تأييد ميکند .اهميت ژئوپليتيک
طليطله در گستره سرزميني و تفاوت جنباهاي اعتراضيِ آن از نظر تنوع انساني و عوامل دخيل
در آن با جنباهاي ديگر اندلس ،و نيز تداوم شرايط ناآرامي براي مدت تقريبي دو سده ،اين
پرسا را مطرح ميسازد که فضاي شهر چه مشخصاتي داشت که موجب شکلگيري و تداوم
تحرکات اعتراضي شد؟ و اينکه کدام عوامل ژئوپليتيک و چگونه ،فضاي شهر را متأثر ساختند؟
فرضيه تحقيق اين است که «هويت مکاني طليطله» به عنوان پايتخت پيشين و شهر سلطنتي از
يک سو ،و «قشربندي اجتماعيِ»1برآمده از ترکيب جمعيتي مولدان2يعني مسلمانان اسپانياييتبار،
مستعربا ن 3يعني مسيحيان اسپانياييتبار ،بربره ا 4و عرب از سوي ديگر به عنوان دو عامل
ژئوپليتيک ،فضاي شهر را متأثر ساخته و زمينه تداوم جنباهاي اعتراضي را فراهم کردند .در
خصوص ارتباط اين دو عامل  -به خصوص قشربندي اجتماعي  -با مفهوم ژئوپليتيک در جاي
خود ،توضيحاتي ارائه شده است.
 .2روش تحقيق
اطالعات مورد نياز براي تدوين نوشتارِ پياِروي ،به روش کتابخانهاي گردآوري شده و
روششناسي پژوها سرشتي توصيفي-تحليلي دارد .رويکرد پژوها ،ميانرشتهاي با تحليل
تاريخيِ شاخصههاي ژئوپليتيک اندلس و شهر طليطله بوده است.

1.Stratification
2.Muwalladun / Maladies
3.Mozarabs
 . 4عنوان عمومي قبايل بومي شمال افريقا که در منطقه وسيعي از کرانههاي اقيانوس اطلس تا صحراي افريقا پراکنده
بودند()Nouri,2002:657( .)Berbers
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 .3چهارچوب نظري
 .3-1فضاي شهري

فضا يک توليد مادي ايدئولوژيکي ،فرهنگي ،سياسي و طبيعي است .پس در شکلگيري فضا و
پراکندگي و افتراق فضايي پديدهها ،نظام اقتصادي ،سياسي و نظام ايدولوژيکي نقا اساسي دارد.
هر اسلوب فضايي هم داراي درونمايه فضايي مانند عوامل طبيعي و انساني و هم شامل
کيفيتهاي انتزاعي مانند فاصله ،جهت و موقع نسبي است( .)Shakuie,2010:1/205فضا يک
مفهوم جغرافيايي و توليدي اجتماعي است که در نتيجه کنا و ارتباط افراد جامعه با مکانهاي
مختلف جغرافيايي شکل ميگيرد و دربرگيرنده تمام عرصههاي حيات انساني اعم از اقتصاد،
سياست و فرهنگ است( .)Rahnamaei,2016:37فضاي جغرافيايي برآيند عملکرد عوامل
بسياري است که در اين ميان ،نهاد سياست ،در کيفيت شکلگيري آن از ديدگاه عدالت فضايي

1

بسيار اثرگذار است؛ به همين دليل درک حوزه معنايي عدالت فضايي مشروط به درک رابطه
متقابل سياست و فضا است .عدالت فضايي يا جغرافيايي عبارت است از توازن نسبي
شاخصهاي جامع توسعه(اقتصادي ،سياسي ،فرهنگي) در مکانها و فضاهايي با شاخصهاي
متناظر توسعه در سطح ملي( .)Hafeznia,2015:33عدم تعادل فضايي منجر به عدم توزيع منابع
و تشديد نابرابري جغرافيايي ميشود .در چنين شرايطي ،جامعه دچار تنا شده و بين حاکميت
و مردم حالت بياعتمادي ،و سپس تعارض به وجود ميآيد(.)Hafeznia,2017:282-3

 .3-2هويت

مكاني2

در مباحث جغرافياي فضايي مفهوم مکان به عنوان " "Placeفراتر از مفهوم مکان به معناي
" "Locationاست .مکان در مفهوم اول ،به معناي بخاهايي از محيط انساني است که در آن
معاني ،فعاليت ها و مناظر خاص آن محيط ،همه با يکديگر مرتبط بوده و بر هم داللت داشته
باشند .يک مکان يک فضاي جغرافيايي است که بيا از آنکه با مجموعهاي از مختصات معين
شود ،با معاني ،عواطف و حکايتها(ي مربوط به آن مکان) تعريف ميگردد .بنابراين طول و
1.Spatial Justice
2.Identity of Place
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عرض جغرافيايي ،يک مکان به معناي " "Locationرا توصيف ميکند و تعريف " "Placeرا ارائه
نميدهد .اين تفسير 1و روايت 2است که هويت بخا است ،و اين هويت است که فضا را
تبديل به مکان ميکند(.)Hague and Jenkins,2005:4-5
احساس مکاني 3يا هويت پذيري از طريق زندگي در يک محل ،مورد توجه متخصصان جغرافياي
فرهنگي و مردمشناسان است( .)Shakuie,2010:1/279مکانها و فضاهاي جغرافيايي خواه بر
اساس روابط اکولوژيکي و يا عوامل ديگر ،مورد عالقه کساني است که در آن تولد يافته يا در
آن زندگي ميکنند و انسان به آن ،تعلق مکاني 4مييابد(.)Roumina and Sadeghi,2015:85
معموالً چند خصيصه براي يک مکان تعريف ميشود .اول آنکه روح مکان در چشمانداز آن
منعکس است ،يعني شرايط مکاني ابتدا در چشمانداز آن بازتاب يافته و ارزشها ،فعاليتها و
هدفهاي انساني را به نمايا ميگذارد؛ ديگر آنکه انسان ،ريشه خود را در مکان ويژهاي جستجو
ميکند و تعلق به مکاني مييابد که در آن ،نيازهاي اساسي و امنيت و آزادي او تأمين گردد.
خصيصه ديگر ،صفت مشخص مکان است که به وسيله باورهاي اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي
شکل ميگيرد( .)Shakuie,2010:1/275در انديشه پارتو اهميت عناصر فضايي در پيوند با روابط
عاطفي نسبت به مکان قرار گرفته و پيوند با مکان ،چيزي جز نتيجه انتقال محتواي عاطفي به نام
مکان نيست .دنياي فيزيکي نمادين به نوبه خود ،کناهاي اجتماعي را شکل
ميدهد(.)Afroogh,1998:40

يورگنسن و استدمن از حس مکان به مثابه پديدهاي چند بعدي ياد ميکنند که نماينده عقايد،
احساسات و تعهدات اخالقي است( .)Convery,2012:3ادراک محيطي يا تصور ذهني انسان
نسبت به مکان است که حاال تي مانند حس مکاني ،دلبستگي مکاني ،تعلق مکاني و در نهايت
هويت مکاني را به وجود ميآورد( .)Hafeznia and Faraji,2016:4با توجه به اينکه حس مکان
مفهومي وابسته به فرد بوده و مفاهيم فردي در کنار هم ميتوانند به مفاهيم کلي و جمعي منجر
1.Interpretation
2.Narrative
3.Sense of Place
4.Place Attachment
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شوند ،براي سنجا هويت مکان ،مي توان از عوامل مؤثر در ايجاد حس مکان استفاده
نمود(.)Kashi and Bonyadi,2013:48

 .3-3قشربندي اجتماعي

قشربندي اجتماعي واقعيت مهمي است که در همه نظامهاي اجتماعي وجود دارد و به صورت
مشهود و اجتنابناپذير ،بر شيوهها و سبک زندگي ،سازماندهي اجتماعي ،تقسيم کار و ميزان
برخورداري از مزايا تأثيرگذار است( .)Ghaderi,2018:732قشربندي درباره سلسله مراتب روابط
اجتماعي بحث ميکند و يک اصطالح عام است که از ساختارهاي نظاممند نابرابري اجتماعي
سخن مي گويد .از نظر کرامپتون قشربندي ،پيامد گستره وسيعي از عوامل است ،از جمله ميزان
شهرت و اعتبار اجتماعي ،جنسيت ،سن ،قوميت و نژاد ،ثروت و وابستگيهاي مذهبي .اين در
حالي است که مفهوم طبقه ،اغلب براي توصيف نابرابري اقتصادي به کار
ميرود( .)Crompton,2008:8ديدگاه ماکس وبر در خصوص قشربندي با ديدگاه کارل مارکس
متفاوت بود .به رغم نگاه مارکس که قشربندي تکبعدي و برپايه جبر اقتصادي را پي ميجُست،
وبر آن را چند بعدي و با تأکيد بر ابعاد اجتماعي و سياسيِ مستقل از «طبقه» دنبال ميکرد .از
نگاه وبر ،قشربندي تنها محصول عوامل اقتصادي نبود ،بلکه نتيجه کنا انبوهي از عوامل
غيراقتصادي به عنوان ريشههاي آن نيز بود( .)Pandey,1989:47-48در نوشتار حاضر ،تقسيم
جامعه طليطله با اعتنا به تحليل تئوريک وبر در خصوص قشربندي صورت گرفته و مبناي آن
عمدتاً قوميت و نيز عوامل اقتصادي است.
الزم به ذکر است که قشربندي اجتماعي ،با وجود آنکه سرشتي جامعهشناختي و فرهنگي دارد،
از آنجا که در شکلدهي فضا تأثير دارد به دانا ژئوپليتيک مرتبط ميگردد .با اين حال در بسياري
از تحقيقات ژئوپليتيک ،قشربندي به عنوان يک مؤلفه مؤثر در اين مطالعات مورد توجه قرار
گرفته که نمونه هاي آن قابل ذکر است :پژوهشي در دانشگاه دِنوِر ،ضمن تحليل ژئوپليتيک جامعه
يهود ،به قشربندي سنتي آن پرداخته است؛( ) Fellows,2018:238پژوها ديگري در دانشگاه
کاليفرنيا ريورسايد ،در بررسي سيستمهاي حکومتي و ژئوپليتيکِ تکاملي ،قشربندي اجتماعي را
مورد توجه قرار داده است؛( ) Chase-Dunn and Khutkyy,2015و يک رساله دکتري در
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دانشگاه گالسگو ،موضوع کنشگرانِ غيررسمي مانند تروريسم را در بستر ژئوپليتيک و با نگاهي
به قشربندي جامعه با محوريت دولت مرکزي ،بررسي کرده است(.)Rae,2007:351
 .4يافتههاي تحقيق
 .4-1هويت مكاني و نمودهاي آن در طليطله

شبه جزيره ايبري 1واقع در جنوبغربي قاره اروپا ،مساحتي بالغ بر ششصد هزار کيلومتر مربع
دارد که به جز از منطقه شمال ،از همه طرف توسط دريا و اقيانوس احاطه شده
است( .)Sergani,2011:13سرزمين اصلي کشور اسپانيا به اضافه کشور پرتغالِ امروزي،
شکلدهنده اين شبه جزيره است( .)Tapiador,2019:44شهر طليطله در  91کيلومتري جنوب
غرب مادريد واقع شده و تاجو/تاجس 2طوالنيترين رودخانه شبه جزيره()Tapiador,2019:95
از سه جهت آن را احاطه کرده است.
طليطله جايگاه خاصي در مناسبات سياسي و اجتماعي اندلس داشته و در دوره حاکميت امويان
در آن سرزمين ،نگراني کارگزاران حکومتي را به خود جلب کرده بود .به نظر ميرسد که هويت
مکاني طليطله چنان بود که هر کس به بدان خطه پاي مي گذارد ،تحت تأثير آن فضا و با آن
هماهنگ ميگرديد .در ادامه به برخي از مولفههاي مؤثر در هويت مکاني طليطله اشاره شده
است.
 .4-1-1چشمانداز شهر سلطنتي
طليطله تختگاه ويزيگوتها  -آخرين حاکمان عصر پيشااسالمي اندلس – بود(al-

 .)Idrisi,1989:2/536; Al-Maqqari,1900:1/139طليطله شهري پرجمعيت و با دروازه و
ديوارهاي استوار بود( )Himyari,1988:130که ويژگيهاي ژئواستراتژيک آن ،زمينه تثبيت
حاکميت مستقر در شهر را فراهم ميساخت .زمين بلند صخرهاي و مجاورت با کرانه رود تاجو،
موجب اشراف بر مناطق اطراف بود( .)Nanai,2001:25طليطله مرکز کليسايي اندلس بود و تغيير

1.Iberian Peninsula
2.Tagus/Tago
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مذهب از گرايا آريان ي 1به کاتوليک در 589م در طليطله توسط پادشاه گوت اعالم
شد( )Barton,2009:18,19و تحول مذهبي ،مقدمه تغيير تختگاه از مارد ه 2به طليطله
شد(.)Ferreiro,1999:120
 .4-1-2مرکزيت جغرافيايي و موهبتهاي ناخواسته

مرکزيت جغرافيايي طليطله در اندلس به عنوان يک مزيت ژئوپليتيک ،مورد توجه منابع بوده
است(.)Al-Maqqari,1900:1/244; Al-Shantarini,1978:3/249; Al-Taghlibi,1997:237
اين شهر تقريبا در بهترين نقطه دسترسي به شهرهاي مهم ديگر قرار داشت .اين ويژگي در کنار
زمين بلند و صخره مانند آن و مجاورت با رودخانه ،موقعيتي ممتاز را ايجاد کرده
بود( .)Nanai,2001:25اين شرايط ،طليطله را مقصد سنتي کاروانهاي تجاري قرار داده بود که
يک موهبت اقتصادي براي ساکنان انگاشته ميشد.
 .4-1-3نمادهاي سرکوب و مقاومت

طليطله کانون آشوب و جنبا در عصر اموي بود و مقاومت ساکنان اين شهر در برابر اميران
قرطبه ،بارها با خشونت مواجه گرديد .برخي مکانها در اين دوره ،به نماد پايداري و سرکوب
تبديل شدند و در مناسبات دولت-مردم ،اهميتي سزاوار توجه يافتند که در اين قسمت ،به سه
نمونه اشاره ميگردد:
مورد اول ،حفره و کاخ عُمروس بود که روي صخرهاي درون شهر ساخته شد .پيا از آن مردم
طليطله ،نافرماني را آغازيده بودند و امير حَکَم بن هشام به دالئلي تا پيا از 191ق806 /م از
مقابله پرهيز داشت( ،) Al-Kattani,1981:306اما پس از آن ،عُمروس3را که از مولدان و مورد
اعتماد اهالي طليطله بود براي سرکوب شورش برگزيد( .)Ibnal-Qutiyya,1990:2/65عُمروس
جمعي از بزرگان شهر را طي ماجرايي مشهور به واقعه حفر ه 4به قتل

1.Arianism
1.Mérida
2.Amron's
3.Day of the Moat/Foss/Ditch
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رساند( .)IbnIdhari,1983:2/69او براي اجراي مأموريت خود ،بر ارتفاعات مانتيشل 1قلعهاي
ساخت و پشت آن گودالي حفر کرد که عوامل آشوب را گردنزده و جسد آنها را در آن
ميانداختند( .)Miranda,1954:32امارت قرطبه اصرار به حفظ بناي مذکور داشت ،شايد بِدين
خاطر که يادبود آن پيروزي خونين باشد ،چنانکه سي سال بعد در 221ق ،امير اموي دستور به
بازسازي قلعه عمروس داد( .)IbnIdhari,1983:2/84آن واقعه در خاطره مردمان اسپانيا باقي ماند
و به يک ضربالمثل تبديل شد.

2

مورد دوم دژ رباح 3بود که امروزه خرابههاي آن در جنوب تولدو موجود است .اين قلعه در
حمالت سپاه اموي به طليطله ،محل استقرار نظاميان مهاجم بود .در سال 219ق834/م طي يورش
نظاميان اموي از کمين گاههاي خود در دژ رباح ،تلّي از سرهاي بريده مدافعان طليطله فراهم
آمد( .)Ibnal-Athir,1965:6/444دو سال بعد ،چندين ماه محاصره طليطله که منجر به تصرف
آن شد ،از همين قلعه صورت گرفت( .)IbnKhaldun,n.d:982در 239ق853/م بار ديگر امير
اموي دستور به بازسازي و تقويت قلعه داد( .)IbnIdhari,1983:2/94گويا اهميت استراتژيک دژ
براي مبارزان طليطله نيز روشن بوده ،چرا که بارها تالش کردند تا آن را تصرف کنند و حتي در
جريان شورش هاشم ضراب 4که از 829م آغاز شد توانستند کنترل قلعه را تا 834م در اختيار
بگيرند(.)Collins,2012:40

نمونه سوم پل پرآوازه رويرود تاجو به عنوان يک راه اصلي ورود به شهر بود .در سال
244ق858/م گروهي از شجاعان شهر جهت راندن لشکر مهاجم قرطبه ،داوطلبانه روي پل مستقر
شدند .اما افراد ماهري از طرف سپاه اموي مأمور به تخريب پل شده و مدافعان غرق گرديدند.
نتيجه آنکه سال بعد اهل طليطله ناگزير درخواست امان و تسليم دادند(.)IbnIdhari,1983:2/96

 .4-2قشربندي اجتماعي در اندلس عصر اموي

4.The Heights of Montichel, Today the Paseo de San Cristobal
)1.Una Noche Toledana (Lynch, 1898: 69
2.Calatrava La Vieja
3.Hāshim Al-Darrāb
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اقشار مختلف و گروههاي اجتماعي متعددي در اندلس زندگي ميکردند .مذهب ،قوميت،
دودمان ،ثروت ،بهرمند بودن از حمايتهاي خاص ،روابط سياسي و اجتماعي ،آموزش ،استعداد
و توانايي اصليترين مولفههاي قشربندي اجتماعي بودند( )Marín,1991:52که مبناي نوشتار
حاضر ،ترجيح ديدگاه ماکس وبر در تعريف قشربندي است( .)Pandey,1989:47,48اين اقشار
و گروهها ،گاه به همافزايي با يکديگر پرداخته و در برابر حکومت مرکزي ،يا دشمن خارجي
متحد ميشدند و گاه در برابر يکديگر ايستاده و جنگهاي داخلي را دامن ميزدند.
 .4-2-1مولدان و مستعربان ،ساکنان قديمي شهر

در کنار مذهب به عنوان عامل اصلي ،زمين و موقعيتهاي مهم اداري و نظامي و همچنين اعتبار
و نفوذ ،بنيانهاي قشربندي اجتماعي را در اندلس تشکيل ميدادند( .)Marín,1991:38مردم
اندلس به تبعيت از حاکمان خود مستعرب شدند و تبديل به متعصبترين مردم در مباهات به
فرهنگ عربي و اسالم اندلسي شدند( .)Munis,1988:712با اين حال ،قبائل عرب به عنوان قوم
فاتح و نيز وابستگان قشر حاکم ،داراي جايگاه خاصي بودند .بعد از فتح اندلس ،جدايي گزيني
نژادي ميان عرب و بربر بسيار واضح بود .شيوه تقسيم زمينها بخشي از اين فرآيند بود ،چنانکه
عربها بهترين زمينها را تصرف کردند و از سوي ديگر بربرها به مناطق کوهستاني(جليقيه،1
6

ليون ،2و استورياس)  3و نواحي خشک و لميزرع(اکستريمادورا 4شامل بطليوس 5و قصرش،

و المانچا)  7محدود شدند( .)Marín,1991:43مولّدان و مستعربان اندلس در آن زمان ،عمدتا در
سه شهر بزرگ طليطله ،سرقسطه و مارده زندگي ميکردند و مولدان ،بيشينه جمعيت ساکن
طليطله را تشکيل ميدادند( .)Nanai,2001:167با وجود مهاجرت چندباره طوايف عرب و بربر
به اندلس ،نهايتا مولدان ،بزرگترين طيف جمعيتيِ آن سرزمين بودند(.)Lewis,2002:134
 .4-2-2مهاجران بربر ،مجاهدان ناراضي
1.Galicia
2.León
3.Asturias
4.Extremadura
5.Badajoz
6.Cáceres
7.La Mancha
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پيا از راهيابي مسلمانان به اندلس ،بسياري از قبائل بربر مسلمان شده و در طول سالهاي 680
تا 710م به نيروهاي فاتح عرب پيوسته بودند( .)Barton,2009:23پس از فتح اندلس نيز بربرها
در کانونهاي جمعيتي اسپانيايي تبارها از جمله طليطله ساکن شده و همپيمان طبيعي مولدان و
مستعربان به شمار ميرفتند( .)Lewis,2002:134هنگامي که عبدالرحمن داخل1به اندلس وارد
شد ،بسياري از بربرها نيز به او روي آوردند ،چرا که توقع داشتند تمسک به والء بنياميه وضع
ايشان را بهبود دهد( .)Munis,1988:705اما اين آرزو محقق نشد و بربرها همواره مهياي شورش
بودند ،چنانکه غوغاي سليمان بن عبدالرحمن در حدود 182ق798/م با حمايت طوايف بربر
رخ داد( .)IbnIdhari,1983:2/70در اين ميان ،برخي از بربرها با توجه به فرصتي که گسترش
اسالم فراهم کرده بود ،به جايگاههاي شاخص سياسي و اجتماعي دست يافتند و سپس به تقابل
با امويان پرداختند .از جمله يحيي بن يحيي ليثي که اصالً بربر و از قبيله مصموده
بود( .)Farrukh,1984:4/98او در واقعه ربض ،2از عوامل شوراندن مردم بود که به طليطله
گريخت و سپس بخشوده شد(.)IbnSaid,1955:1/43
 .4-2-3نخبگان عرب ،پناهندگان شورشي

عرب يک اقليت مؤثر در ساختار سياسي اندلس بود .سلطه عبدالرحمنِ داخل بر اندلس ،موجب
شکلگيري طبقه حاکم و ممتاز ،متشکل از امويان و وابستگان ايشان شد .عنان ،عربهاي اندلس
را اقليتي ميداند که با تملک بيشتر غنايم جنگي و زمينهاي حاصلخيز ،يک آريستوکراسي به
وجود آورده بودند( .)Inan,1997:1/204با اين حال ،با توجه به نفوذ و اعتبار عرب ،بسياري از
جنباها ،به رهبري يک فرد عرب شکل ميگرفت( )Ibnal-Abbar,1985:31و طليطله نيز بارها
آوردگاه نهضت مردمان بومي به رهبري يک عرب ناراضي بود.
شمار اندکي از عرب به طليطله پناهنده ميشدند و گاه ،شورشي را تدارک ميديدند .از جمله
يوسف فهري )Ibnal-Qutiyya,1990:2/52(،هشام بن حمزه و هشام بن عروه،
( )IbnIdhari,1983:2/53ابواالسود فهري( )Ibnal-Athir,1965:6/79و سليمان بن عبدالرحمن و
1.Abd Al-Rahmân Al-Dâkhil
2.Suburb
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عبداهلل بلنسي( .)IbnIdhari,1983:2/61-63در ابتدا تحرکات اعتراضي در طليطله به همين
بازيگران غيربومي محدود بود که به سرعت منهزم ميشدند ،اما همين تحرکات ،مقدمه ظهور
جنباهاي پايدار و مشارکت فزاينده مردم و همافزايي گروههاي معترض شد.
 .5تجزيه و تحليل
 .5-1سهم هويت مكاني در شكلگيري فضاي شهري طليطله
.5-1-1نمادهاي موجود در چشم انداز شهر

پيا از اين گفته شد که مکان با معاني ،عواطف و حکايتها تعريف ميشود و هويت مکان از
تفسير و روايت متأثر است( .)Hague and Jenkins,2005:4-5در حقيقت ،گونه تظاهريافته
فضاييِ روابط اکولوژيکي انسانها در فضاي جغرافيايي که مکان را هويتدار کرده و حس تعلق
و دلبستگي را در آن ايجاد نموده ،به صورت نمادسازي قابل مشاهده ميگردد( Hafeznia and

 .)Faraji,2016:4عواطف مر دم طليطله و نوعِ تفسير و روايتي که از تاريخ آن در اذهان ايشان
درج شده بود ،در شکلدهي به هويت مکاني مؤثر بوده است .فضاهاي شهري ،سرشار از
خاطراتي است که در ذهن ساکنان ماندني است و اين وقايع هستند که خاطرات را
ميسازند( .)Hasani Mianroodi,2020:241خاطره يک حادثه با چشمانداز محل وقوع آن ،عجين
شده و احساس مردم به آن ،با آرمانهاي نهفته در خاطره ميآميزد .يک نمونه تاريخي ،گودال
محل دفن سرهاي کشتگان جنبا عبدالغفار در اندلس بود که تا زمان حيات يک مورخ قرن دهم
ميالدي ،پرآوازه بوده( )Ibnal-Qutiyya,1990:2/54و ماندگاري ياد آن براي دو قرن ،نشان از
تکاندهنده بودن رويداد دارد .طليطله نيز به واسطه شورشهاي پياپي داراي نمادهاي پرشماري
بود که يادآور حماسه ،ستمديدگي و پيروزي بوده و چشماندازي برانگيزاننده را فراروي مردمان
ناراضي قرار ميداد .فضاي شهري عرصه و تجليگاه قدرت سياسي و اجتماعي است و کانونهاي
قدرت همواره تالش کرده اند شاخص هاي نمادين قدرت خود را در شهر به رخ
بکشند( .)Kamanroudi Kajouri and Karami,2010:10برخي مکانها در طليطله چنين
کارکردي يافته بودند .پل روي رودخانه براي مردمان شهر ،يادآور کشته شدن دهها نفر از شجاعان
بود ،حفره عمروس يادآور کشتار انبوهي از اشراف ،و قلعه رباح کمينگاه لشکر اموي و يادآور
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قتلعام جمعي از مبارزان و مدافعان .نکته اين است که «حس مکان» تنها داراي قابليت متأثر
ساختن وضعيت رواني و احساسي شخص را ندارد ،بلکه برابر نگرش برخي از روانشناسان
محيطي ،توانايي جهت دهي به عملکرد انسان را نيز دارد .حس مکان طبيعتي دوگانه دارد و از
سويي با يک چشمانداز تفسيري از محيط سروکار دارد و از سوي ديگر ،واکنا عاطفي نسبت
به محيط را در بر دارد( .)Eyles and Williams,2008:20نمادهاي شهري بازنماييکننده نيروهاي
سياسي -ا جتماعي حاکم بر شهر بوده و به واسطه تغييرات اين نيروها نيز تغيير
مييابند( .)Ahmadipour and Khojamli,2017:36برانگيختگي عاطفي برآمده از مشاهده
نمادهاي مذکور در طليطله ،احساس مکاني مردم را شکل ميداد و جهتگيري عملي نسبت به
شرايط پياآمده را تعريف ميکرد .انبوهي از نمادهاي مکاني که نماينده دوره پايتختي پيشين
محسوب مي شد ،در کنار برخي از نمادهاي مکاني که در دوره اموي يادآور سرکوب مبارزان
بود ،هويت مکاني طليطله را متأثر ميساخت.
 .5-1-2ويژگيهاي جغرافيايي شهر

توپوگرافي خاص طليطله ،از يک سو زمينه انزواي جغرافيايي را براي شهر و از سوي ديگر،
برتري نظامي شورشيان را تأمين مي کرد .احساس انزواي جغرافيايي به عنوان يکي از عوامل
واگرايي قلمداد ميگردد( .)Azami and Heydari,2015:85يک مورخ عرب مينويسد« :پايتخت
قديم گوت ها همواره به نيرو و استحکامات دفاعي خويا آگاهي داشت . ...طليطله بر سراشيبي
از صخرهها که به سوي نهر تاجه امتداد داشت بنا شده بود و نهر تاجه در اين سراشيبي
صعبالعبور آن را احاطه کرده بود»( .)Inan,1997:1/294-295در حقيقت با آگاهي از ويژگيهاي
جغرافيايي شهر ،مردمان ساکن طليطله از توان پايداري خود آسوده خاطر ميشدند و اين يک
احساس مکاني کمنظير را براي ايشان رقم ميزد .پياتر اين نکته مطرح شد که انسان تعلق به
مکاني مييابد که در آن ،نيازهاي اساسي او تأمين گردد( .)Shakuie,2010:1/275هويت مکان،
يک ارتباط بين انسان و مکان بر اساس مجموعهاي از خاطرات ،برداشتها ،ايده ها و احساسات
نسبت به آن مکان است( )Shokohi,2018:169و اذهان عمومي ساکنان طليطله ،مشحون از چنين
خاطرات و احساساتي بود .به اين نکته نيز بايد توجه نمود که تعلقات مکاني بازتابنده حس
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پيوند با گروه اجتماعي است و نيز احساس ريشه داشتن در اجتماع .اين احساسات و تعلقات
م کاني ،تحت تأثيرِ درازايِ زمان زيستن در يک مکان ،استوار ميشوند( Eyles and

 .)Williams,2008:90درک اين مطلب که مردمان طليطله ،وارث تعلقات سکونت نسلهاي
پيشين در آن شهر و پيوند پايدار عاطفي نسبت به آن مکان بودند در کنار آگاهي آنها از ويژگيهاي
ژئواستراتژيک شهر ،تحليل حس مکاني ايشان را رواتر ميسازد.
 .5-2نقش قشربندي اجتماعي در تداوم فضاي تقابلي طليطله

قشربندي پديدهاي فراگير در جوامع مختلف است زيرا افراد جامعه از نظر ميزان برخورداري از
موهبت ها ،متفاوت از يکديگرند .قشربندي اجتماعي ،شبکهاي از اليهبنديهاي اجتماعي است
که بر اساس مؤلفههاي قدرت ،ثروت و منزلت شکل گرفته است( .)Taqavi,2017:54جامعه
اندلس نيز بر همين اساس ،داراي نوعي قشربندي بود که تعارضاتي را ايجاد ميکرد .گروههاي
گوناگون ساکن اندلس ،در افزايا همگرايي اجتماعي کامروا نبودند و کشمکا ،رقابت و
نابرابري ،شکافهاي نژادي و قومي 1را رقم ميزد .عربها حاکم بودند و ديگران را در جايگاه
دوم قرار داده بودند( .)Marín,1991:43اکثريت مسلمان سه گروه نيرومند بودند :عربها به عنوان
نخبگان حاکم هرچند از نظر شماره ناچيز بودند؛ بربرها که پرشمارتر و از نظر نظامي قدرتمند
بو دند؛ و گروه سوم مولّدان .به عالوه ،دو اقليت مذهبي شامل مستعربان ،و يهوديان
بودند( .)Glick,2005:184لکن در طول قرن هشتم ميالدي اين مسيحيان اندلس نبودند که
تندترين اعتراض ها را از حاکميت داشتند ،بلکه بيشترين نارضايتي در ميان مولدان
بود( )Dozy,1913:240و بيشينه جمعيت طليطله ،از همين مولدان مسلمان تشکيل ميشد .چنين
قشربندي متنوعي چه بسا آميخته بود با نوعي احساس محروميت نسبت به آنچه مورد چشمداشت
اين گروهها بود .مولدان و مستعربان ساکن طليطله و بربرهاي اطراف ،يک بار در دوره فتح اندلس
با نابرابري در تقسيم زمينها مواجه شده و سهم عربهاي فاتح را در توزيع زمينهاي سلطنتي
بيا از خود يافتند ،بار ديگر هنگام ورود شاميانِ همراه بلج بن بشر(123ق741/م) ،و بار ديگر
با ورود گروه نخبه حاکم اموي در زمان عبدالرحمن اول(138ق756/م) .به نظر ميرسد که چنين
1.Ethnic Cleavages
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وضعيتي براي تشديد «احساس محروميت نسبي» و بازتوليد نارضايتي کافي بود ،به ويژه که تازه
مسلمانان ،برقراري آموزههاي «عدالت اسالمي» و توزيع متناسب امکانات مالي و فرصتهاي
اجتماعي را چشم داشتند .جرجي زيدان پس از توصيفي پردامنه از انديشه و فرهنگ امويان،
تأکيد ميکند که «در زمان بنياميه غير از قوم قريا کسي مصدر کار مهمي نميشد و از غنيمتها
بهره فراواني نميبرد»(.) Zaydan,1993:694
در طليطله که کانون تجمع مولدان ،مستعربان و بربرها بود ،نوعي تمايز قوميتي و اجتماعي رخ
داده بود که دقيقا در تضاد با منافع طبقه حاکم ،جهت يافته بود .در اين شرايط ،تقسيم ناعادالنه
زمين و غنائم ،موجبات ناخشنودي روزافزون را فراهم کرده بود .در اين ميان ،مذهب مي توانست
عاملي تعيين کننده در وحدت يا افتراق باشد .مذهب مالکي آيين رسمي مردم اندلس بود و
همگان کمابيا بر آن اتفاق داشتند .يحيي ليثي يکي از فقهاي بزرگ بود که گفتهاند صاحب
چنان نفوذي بود که براي امور گوناگون جز با ياران و پيروان وي مشورت
نميشد( .)Amin,n.d:2/217او يکي از گريختگان ربض بود که به طليطله پناه
برد( .)IbnSaid,1955:1/43هرچند که علماي مالکي ميتوانستند پل رابط ميان حاکميت و مردم
باشند و در بسياري از دورههاي تاريخ اندلس چنين نيز بود و ايدئولوژي مشترک ،اين پيوند
دوجانبه را تأمين ميکرد ،اما در زمان آشوبهاي طليطله ،از چنين ظرفيتي استفاده نشد .علماي
مالکي در برابر حاکميت و به عنوان تقويتکننده انديشه مبارزه و شورش شناخته شدند و مذهب
مالکي ،زمينه همبستگي ميان اقشار مختلف را در برابر دولت فراهم ساخت.
رويارويي با امويان ،از انگيزههاي همبستگي اقشار گوناگون طليطله بود .شورش ربض و کشتار
متعاقب آن در 202ق818/م در قرطبه رخ داد و جمعي از بازماندگان به طليطله گريختند(Ibnal-

 .)Abbar,1985:1/45; IbnSaid,1955:1/42; Al-Humaydi,1966:10احتماالً اين پناهندگان با
حضور خود ،انگيزه مضاعفي براي شورش ايجاد مينمودند .با توجه به اقامت گروهي از بربرها
در طليطله ،زمينه تقابل با امويان از سوي ايشان نيز تقويت ميشد .بربرها تقليل جايگاه خود را
در برابر عرب ،بر نمي تابيدند چرا که احتماالً خود را عامل فتح اندلس ميدانستند .عمده ياران
طارق بن زياد هنگام فتح اندلس در سال 92ق بربر بودند( .)Anonymous,1989:15در
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پژوها هاي جديد ،گاه به مسئله تقسيم ناعادالنه زمينها در تحريک نارضايتي
بربرها( )Lapidus,1997:498توجه شده است .اين مسئله ميتوانست زمينه همسازي بربرها،
مولدان و مستعربان در رويارويي با امويان را فراهم آورد.
 .5-3بازنمايي فضاي شهري طليطله در دوره امويان
 .5-3-1گذشتهاي پر افتخار و آيندهاي مبهم

طليطله با آوازه نيکوي گذشته خود و اعتبار پايتختياش ،در چشم مردمان اندلس «شهر سلطنتي»

1

باقي ماند .آنها طليطله را به عنوان شهري پرارج تصور ميکردند( .)Dozy,1913:246در نگاه
مسلمانان فاتح نيز طليطله بزرگ مينمود ،چنانکه حميري به مانند بسياري ديگر از مورخان،
توصيفي افسانهاي از ثروت شهر هنگام فتح آن ارائه داده است(.)Himyari,1980:393
گمان ميرود که مردمان طليطله با تماشاي هر روزه بناهاي به يادگار مانده از گذشته ،شکوه آن
روزها را در دل زنده ميداشتند و با وجود تغيير آيين خود ،توقع بازيابيِ فرادستيِ خود را در سر
داشتند .پس از کامکاري عبدالرحمن داخل در چيرگي بر اندلس ،برخي از باقيماندگان خاندان
مرواني ،خود را به آ نجا رسانده و جمعيت امويان و موالي ايشان در اندلس روي به ازدياد
گذاشت( . )Anonymous,1989:87در چنين شرايطي ،جايگاه طبقه نخبه حاکم چنان استوار
مي شد که اميد طليطله براي بازيابي روزگار سروري خويا ،هر روزه کمتر ميشد و اين فرايند
تدريجي ،آيندهاي گُنگ را پياروي آن مردمان قرار ميداد.
 .5-3-2حاکميت ناپذيرفته قرطبه

اوضاع اندلس در آستانه درآمدن امويان مساعد نبود و ناآراميها ريشهدار بود .حاکميت اموي نيز
نتوانست آراما را بر پهنه اندلس بگستراند .برنارد لويس قرن اول فرمانروايي امويان را «دوره
آشفتگيها ،که در طول آن نظاميان قرطبه درکار آرام کردن مملکت و درگيري با شورشهاي
پنهان و پيدا از عناصر گوناگون اجتماع بودند»( )Lewis,2002:133معرفي ميکند .در اين ميان
طليطله جايگاهي خاص داشت ،يک کانون ناسازگاري و کشمکا با قرطبه و حاکميت
اموي( .)Christys,2002:19برخي منابع عربي اذعان دارند که طليطله بر آشوب و ناآرامي و ستيزه
1. The Royal City
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بنا شده است( .)As-Sulami,2008:155; Al-bakri,1992:2/907; Himyari,1980:394باسورث
طليطله را کانون انقالب و آشوب معرفي کرده( )Bosworth,1992:34و هانا لينچ امکان سلطه
پايدار حکومت مرکزي بر آن شهر را در آن روزگار اندک ارزيابي نموده است(.)Lynch,1898:77
جان بيگلند از طليطله در کنار شهرهايي که تمايل فراوان به شورش داشتند ،نام
برده( )Bigland,1810:93و نويسنده ديگر ،سرکشي را در طليطله« ،سنت» دانسته
است(.)Safran,2000:167-8
براي مروري سطحي بر تاريخچه رويارويي طليطله با امويان ،فهرستي از مهمترين رويدادها در
اينجا ارائه شده است:
جدول( :)1مهمترين شورشهاي طليطله عليه امويان
رديف
1
2
3
4

نام رهبر شورش

زمان شورش

توضيح و منبع

يوسف فهري ،آخرين

141ق

او بر امير اموي شوريد و به طليطله گريخت:

والي اندلس

759م

()Anonymous,1989:88

هشام بن عروه و حَيوَه

147ق

بن وليد

765م

ابواالسود محمد بن

168ق

پس از شورش در طليطله پنهان شد:

يوسف فهري

784م

()IbnIdhari,1983:2/50

سليمان بن عبدالرحمن

173ق

جنبشي را در طليطله رهبري کردند:

و عبداهلل بلنسي

789م

()IbnIdhari,1983:2/61-63

181ق

اين شورش ،آغازگر جنبا استقاللخواهي طليطله بود:

796م

()Baydun,1986:220

5

عبيدۀ بن حُمَيد

6

نامي يافت نشد

7

191ق
806م

در طليطله شورشي برپا کردند)Anonymous,1989:92( :

واقعه حفره رخ داد ( )IbnIdhari,1983:2/69و کمتر از نُه
سال بعد ،شهر به دست سپاه اموي سقوط کرد
()IbnIdhari,1983:2/75

هاشم ضرّاب از فراريان

214ق

جنبشي در طليطله آغازيد که هشت سال ديرپاييد:

واقعه ربض قرطبه

829م

()IbnIdhari,1983:2/83-84
نبرد تاريخيِ وادي سليط (گوادالسته)1ميان سپاه اموي و

8

نامي يافت نشد

240ق

اتحاديه طليطله و مسيحي شمال رخ داد (Ibnal-

854م

 )Khatib,2003:2/22 ; Glick,2005:19که در منابع
اروپايي نيز بازتاب يافته است.

1.Guazalete/ Auzalate
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امارت عبدالرحمن ناصر در ابتداي قرن دهم ميالدي ،آغاز بازيابي اقتدار امويان و پايان تمامي
شورشها از جمله در طليطله بود(.)Anonymous,1989:135
 .5-3-3اقتصاد پايدار و اطمينان بخش

وجود آب کافي براي شرب و کِشت از مزيتهاي اقتصادي يک شهر است و آب فراوان و هواي
خوش طليطله مورد توجه منابع کهن( )Al-Istakhri,2004:36; Abulfeda,1970:202و تحقيقات
معاصر( )Malte-Brun,1831:98; Sergani,2011:68بوده است .برخي منابع به رشد اقتصادي
طليطله در دوره گوتها( )Ferreiro,1999:120و وجود راههاي شاهي در دورههاي بعد اشاره
کردهاند( )Napier,1839:402که در جاي خود قابل بررسي است .اين ويژگيها به جذب مردمان
به آن شهر ميانجاميد .ظرفيت بايسته اقتصادي و داراييِ توانگران ،بستر خيزش و جنبا را فراهم
ميکرد و هرگاه که اين شرايط برقرار نبود ،امکان تحرکات اعتراضي کاها مييافت ،چنانکه
پس از کشتار بزرگان شهر در واقعه حفره در 191ق806 /م ،براي چندين سال آراما برقرار
بود( )Ibnal-Qutiyya,1990:2/65که دوزي آن را نتيجه نبود ثروتمندترين و شريفترين اهالي
طليطله ميداند(.)Dozy,1913:249
 .6نتيجهگيري
بررسي ها نشان داد که شرايط ژئوپليتيک طليطله طي دو سده هشتم و نهم ميالدي ،ويژه و
ناهمسان با بسياري از شهرهاي اندلس بوده است .اين شهر حتي در همسنجي با بسياري از
شهرهاي پايتختي آن دوره در جغرافياي جهان اسالم ،فضايي خاص و قابل تأمل داشته است.
شورشها و تح رکات اعتراضيِ پياپي که بدون انگيزش خارجي و رهبري هماهنگ داخلي براي
زماني قابل توجه ماندگار بوده ،اين مسئله را به ميان ميآورد که چگونه و در چه بستر اجتماعي،
چنين جنبا هايي شکل گرفت و اين پرسا ،اهميت واکاوي فضاي شهري طليطله را افزون
ميسازد .بدين منظور بايد تأثير هويت مکاني طليطله و قشربندي اجتماعي به عنوان دو عامل
ژئوپليتيک را ،بر فضاي شهري طليطله بررسيد .در پايان جمعبندي مختصري در خصوص اين
دو مورد ارائه ميگردد:
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 )1هويت طليطله از يک سو شهر کهن سلطنتي و از سوي ديگر محل پيدايا و سرکوب خشونتبارِ
اعتراضات بود و همين چرخه پيوسته ،روح نارضايتي را در چشمانداز تحرکات اجتماعي شهر
بازتاب مي داد .آوردگاه تالش مستمر براي نيل به آرمان عدالت و نيز بازيابي جايگاه از دست
رفته و انتقال از فرودستي به فرادستي ،چشمانداز شهر را شکل ميداد .امکان تأثيرگذاري
مولفههاي متعددي بر حس مکاني فرد فرد ساکنان طليطله وجود داشته است .پيشينه پايتختي و
مشاهده پيوسته نشانههاي دوران شکوه و بالندگي گذشته ،ميتوانسته مردمان شهر را به احساس
رويارويي در برابر قرطبه و حاکمان اموي مستقر در آن نزديک کند .ويژگيهاي ژئواستراتژيک
شهر از جمله زمين بلند و صخرهاي ،آب و هواي خوش و کشاورزي و بازرگاني پررونق
مي توانسته ايشان را به توانايي عملي براي اين تقابل و تقويت اقتدار نسبي و محدود منطقهاي،
اميدوار سازد .همچنين وجود نمادهاي مکاني که يادآور سرکوب سخت و کشتار ناراضيان بود
ممکن است براي اهل طليطله يادآور روزهاي مبارزه و حماسه باشد تا هويت مکاني طليطله ،به
شکلي خاص متأثر از ترکيب و همافزايي حس مکان افراد آن ،شکل يابد .هويت يک شهر
سلطنتي ،با منابع داخلي و اقتصادي استوار ،گذشتهاي پرافتخار و آيندهاي گُنگ که ساکنان آن
دگرگوني در تقدير خود را پي ميجويند ،موجب بازتوليد روحيه استقاللخواهي ميشد .پيوند
عاطفي استوار مردمان طليطله نسبت به آن شهر ،نتيجه تعلقات مکاني تشديد شده در اثر سکونت
طوالنيمدت نسلهاي پيشين در آن شهر بوده است .از آنجا که تأثير «حس مکان» محدود به
وضعيت رواني و احساسي شخص نيست و عملکرد انسان را نيز جهتدهي ميکند ،واکنا
احساسي مردم به شرايط سياسي شهر و تغيير جايگاه آن ،در قالب جنباهاي اعتراضي بروز
مييافت.
 )2مشخصه ديگر طليطله که بر فضاي آن اثرگذار بود ،قشربندي اجتماعي خاص آن شهر بود .بيشينه
جمعيت طليطله مولدان بودند و به عنوان ساکنانِ کهن در کنار مستعربان ،عدالت اسالمي را چشم
داشته و ستم را بر نمي تابيدند .بربرها نيز به عنوان مجاهدان فاتح که سهمي عادالنه از غنائم و
زمينهاي سلطنتي دريافت نکرده بودند ،توزيع متناسب امکانات و فرصتها را توقع داشتند.
اقشار ساکن طليطله ،خود را مواجه با نابرابري ميدانستند و اين بدان معنا بود که «عدالت فضايي»،
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در مفهوم برابري نسبي شاخص هاي توسعه جامع ،اجرا نشده بود که منجر به تنا و بياعتمادي
ميان مردم و حاکميت ميگرديد .در چنين شرايطي پناهندگي و اختفاي برخي از معترضان عرب
و حتي اميرزادگان اموي در طليطله ،برانگيختگي فضاي شهر و بازتوليد روحيه ناسازگاري و
احساس نارضايتي را موجب مي شد .در ابتدا اعتراضات محدود به همين افراد بود ،اما اين
تحرکات مقدمه مشارکت فزاينده ساکنان شهر در جنباهاي بعدي و همافزايي گروههاي معترض
و ظهور نوعي اقتدار و قدرت محلي در طليطله شد .فضاي شهر تحت تأثير دو عامل هويت
مکاني و قشربندي اجتماعي با خصائص ياد شده ،همواره ملتهب بود و هرگاه که شورشي
سرکوب ميشد ،به فاصله اي اندک شورشي ديگر و جنبشي دوباره ،حاکمان اموي را وادار به
لشکرکشي به اين شهر کرده و فضاي تقابلي حاکم بر روابط طليطله و قرطبه استمرار مييافت.
 .7قدرداني
با توجه به حمايت هاي انجام شده جهت گردآوري مطالب و تدوين مقاله حاضر ،الزم است از
معاونت محترم پژوهشي دانشگاه تربيت مدرس تهران قدرداني گردد.
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