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The role of the geographical location of Tlemcen in the resilience 

and reliability of the Zayyanid government  

 

  

 A B S T R A C T 

 

  

Historical geography is the study of the role of geographical factors 

and phenomena, especially natural geography in the formation of 

historical events. For example, a careful study on the location of 

some cities shows that the selection of their location was not 

accidental and was done through a precise process. 

Tlemcen, a city in North Africa, known as the capital of the 

Middle West in the Middle Ages, is an example of a strategic city. 

This city, which for more than three centuries was the capital of a 

state of Ben-Abd al-Wad, (a state surrounded on all sides by hostile 

states) It holds the record for most and longest military and economic 

sieges in North Africa, but in the vast majority of these attacks and 

sieges, it has shown high resilience. It seems that the unique 

geographical location and natural defense barriers along with being 

located at important trade crossroads that have increased public 

wealth and social welfare, in addition to abundant water resources 

and fertile plains and agricultural lands that provide food. This set of 

factors led to the continuation of the government of Banu Abdul 

Wad. 
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 چکیده
هر حادثه یا روند تاریخی در کنار زمان، محدود به مکان و جغرافیا             

م  و      هم تاریخی بررنـــی نمل عوا یاا  ــت. در واجغ جغراف هسـ
یده   به  ها پد یایی  ک  ا جغراف یاا طبیعی در شـــ   گیرا ویژه جغراف

ــت. به      عنوان نمونه مطالعه دجیق موجعیت     رویدادهاا تاریخی انـ
هیچ وجه بهها آن دهد که انتخاب مح میبرخی از شــهرها نشــان 

 یق صورت گرفته انت.اتفاجی نبوده و ظاهرا طی فرآیندا کامال دج
شمال آفریما که در جرون میانه به پایتخ     شهرا در  سان،  ت تلم

شده بود نمونه     شهور  نط م نتراتژیک با    مغرب او شهر ا اا از یک 
جدرت مماومت کم نظیر انـــت. ایه شـــهر که بیل از نـــه جرن 
پایتخت دولت زیّانی یا بنوعبدالواد بود، )دولتی که از همه نو با دول 

تریه تریه و طوالنیصــره شــده بودک، رکورد بیل متخاصــم محا
ــادا در شـــمال آفریما را به خود      میا نظا ها محاصـــره  و اجتصـ

ــت اما در اک ریت جری  به اتفان ایه حمالت و  ــاد داده ان اختص
، تاب آورا باالیی از خود نشان داده و همیه تاب آورا  هامحاصره 

نجامیده انـــت.   به مدت نـــه جرن ا به پایایی و تداوم دولت زیانی
ــر به فرد جغرافیایی و موانغ طبیعی  مینظر به ــد موجعیت منحص رن

هاا مهم تجارا که    در کنار جرار گرفته بر نـــر رهارراه   ،دفاعی 
و نـــطف رفاه اجتماعی بوده انــت،   میموج  افزایل ثروت عمو

ا هاخیز و زمیههاا حاصــ عالوه منابغ نــرشــار آبی و دشــتبه
جه مورد نیاز مردم را تا حدود زیادا تضمیه  کشاورزا که تامیه آذو 

ــهرا و در نتیجه پایایی و  می ــلی ایه تاب آورا ش کرد، عام  اص
ــمنان فر وان گردیده که در ایه مماله اتداوم دولت زیانی به رغم دش

 .شودمیابعاد آن بررنی 
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 مقدمه

هر حادثه تاریخی در کنار زمان، محدود به مکان هم هست و 
ا خادک، از مکان جدا هاتوان تاریخ را )مگر در برخی شاخهمین

کند هم میکرد. مورخ باید به موجعیت مکانی حوادثی که بررنی 
ا معمول ررا؟ و ررا در هاتوجه کند و الزم انت عالوه بر پرنل

ا کجا؟ و ررا آنجا؟ را هم مطرح کند و اصوال هاآن زمان؟ پرنل
تواند کمک مینت که جغرافیا ا هابراا پانخ به دنته دوم پرنل

، طبیعت در نحوه هاواجعیت آن انت که در بسیارا صحنهکند؛ 

واجغ محیط طبیعی  در[9] داشته انت.میوجوع حوادث نمل مه
ا مختلف بر جریان هاو مکان هاا آن در زمانهابه دلی  ویژگی

تاریخ تاثیر گذار انت، م ال یک اجلیم مطلوب شرط اصلی براا 
لعه شهرها به عنوان پدید آمدن یک تمدن پیشرفته انت یا با مطا

توان پیل از هر ریز مح  طبیعی میعناصر خاد یک نرزمیه 
را تفسیر و شواهد مفیدا را درباره ها آن و موجعیت انتمرار

 .[12] طول زمان به دنت آورددر ها آن کارکردهاا
ادعاا جغرافیا مبنی بر اینکه در مطالعه تاریخ جایگاه دارد بر 

و جامغ و از طریق  میطور علغرافیا بهه اناس انتوار شده که جای
ا فعالیت انسان را هاا خاد خود مکانهاو تکنیک هاشیوه

ا هاا منحصر به فرد مکانهاعالوه ویژگیکند، بهمیمطالعه 
شود یا بر بخشی از آن تاثیر می هاشدن کنلمیجغرافیایی باعث بو

 [9] .گذاردمی
اا از ایه تاثیر شگرف مورد واکاوا و در نوشتار حاضر نمونه

ا طبیعی، عوارض زمیه و گیرد که رگونه جغرافیامیارزیابی جرار 
امکانات دفاعی طبیعی در کنار جرار گرفته بر مسیرهاا تجارا و 
ترانزیت کاالهاا انتراتژیک و برخوردارا از منابغ آبی نرشار و 

آورا یک ا حاصلخیز، ضری  تاب هاهاا کشاورزا و دشتزمیه
برد و آن را در برابر حوادث مستمر و میشهر یا پایتخت را باال 
مماوم نموده و در نتیجه تداوم حکمرانی  مینهمگیه نیانی و نظا

یک حکومت یا جدرت نیانی را براا بیل از نه جرن تضمیه 
کند. تلمسان، شهرا در شمال آفریما که در جرون میانه به می
اا از یک شهر شده بود نمونه ت مغرب اونط مشهورپایتخ

انتراتژیک با جدرت مماومت کم نظیر انت. ایه شهر که بیل از 
)دولتی که از همه  دولت زیّانی یا بنوعبدالواد بود نه جرن پایتخت

ده بودک، رکورد بیشتریه و نو با دول متخاصم محاصره ش
 و اجتصادا در شمال آفریما را به میا نظاهاتریه محاصرهطوالنی

خود اختصاد داده انت اما در اک ریت جری  به اتفان ایه حمالت 
، تاب آورا باالیی از خود نشان داده و همیه تاب هاو محاصره

آورا به پایایی و تداوم دولت زیانی به مدت نه جرن انجامیده 
 انت.
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 نقش جغرافیا در تاریخ شهرها؛ رهیافت نظری
ا جغرافیایی به هاپدیدهجغرافیاا تاریخی بررنی نمل عوام  و 

ویژه جغرافیاا طبیعی در شک  گیرا رویدادهاا تاریخی انت. 
ا هاو مکان هاا آن در زمانهامحیط طبیعی به دلی  ویژگی

 مختلف بر جریان تاریخ تاثیر گذار انت.
عنوان نمونه مطالعه دجیق موجعیت برخی از شهرها نشان به
جه اتفاجی نبوده و ظاهرا هیچ وبهها آن دهد که انتخاب مح می

ها محلی را طی فرآیندا کامال دجیق صورت گرفته انت. انسان
که تونط طبیعت مهیا شده انت انتخاب و نپس از آن بهره 

د، تردیدا نیست که نیازها و اهداف بشر مدام در نکنمیبردارا 
 ،حال تغییر هستند. م ال در اغل  اوجات اولویت اصلی انتخاب

اا طبیعی را فراهم آورد و تونط گونهه امکانات دفاع مکانی بوده ک
 از عوارض زمیه محافظت شود.

یی تاریخ هاحال پرنل ایه انت که جغرافیا به ره شیوه
طور توان پانخ را به اختصار ایهمیکند؟ میتر شهرها را روشه

عنوان عناصر خاد یک کرد: جغرافیا با مطالعه شهرها بهبیان 
پیل از هر ریز مح  طبیعی و موجعیت انتمرار  تواندمینرزمیه 

شهرها را تفسیر کند و بدیه ونیله جادر خواهد بود که شواهد 
بلکه درباره ها آن و پراکندگی هامفیدا را نه تنها درباره ریشه

دهد به میکارکردها و تغییراتی که در ثروت و رفاه شهرها رخ 

 [9]. دنت آورد
اا هستند و سیار پیچیدها که شهرها نهادهاا باز آنج

ا مختلفی هارا به شیوهها آن توانمیا گوناگونی دارند، هاویژگی
که از شهرهاا بازارا، بنادر دریایی، میدنته بندا کرد. هنگا

گوییم در مییا شهرهاا صنعتی نخه  ها، حاکم نشیههاپایتخت
تمایز ها آن میان ،حمیمت از نظر کاربردهاا گوناگونی که دارند

یی هان جانونی هم با هم تفاوتشویم. شهرها از نظر شأمیجائ  
ایه اناس هم جاب  دنته بندا هستند. اما هرگونه دارند و بر

ا هاهم ویژگی تمایزا هم که میان شهرها جائ  شویم باز
ا رونتایی متمایز هارا از نکونتگاهها آن مشخصی دارند که

آمدن جمعیتی نسبتا  ه معناا گردکند. با اینکه ایجاد یک شهر بمی
اا از اد انت ولی باید کارکردهاا تخصصیانبوه در مکانی خ

جمله تجارت، صنعت، دفاع، نظام اجرایی، نازمان نیانی یا 
، هامذهبی هم براا آن جائ  شویم. ایه امور در بازارها، کارگاه

در  یابند.می، مراکز ادارا، انتحکامات و معابد بازتاب هالنگرگاه
گاهی بودن آن نهایت ویژگی جغرافیایی و معمول یک شهر گره

که هایی انت طور ک  هر شهر اغل  کانون تمرکز راهانت: به
اا و حتی بیه المللی را فراهم امکان برجرارا ارتباطات منطمه

آورند. ایه برترا شهر بر رونتا از نظر امکانات ارتباطی و حم  می
انت. اما نکته جاب  توجه ایه انت  و نملی حاص  کوشل انسانی

که تا ره حد مح  و موجعیت جغرافیایی امکانات طبیعی را براا 

 کند.میفراهم  هاتالجی راه
 شهرها معموال در مسیر تالجی مناطمی هستند که از نظر

توان نتیجه گرفت که علت میبا هم تفاوت دارند. پس  جغرافیایی
جغرافیایی نهفته انت که  وجودا رنیه شهرهایی در ایه حمیمت

یی با موجعیت هااندازه کافی نامان بیابند، به مکانبه میرون مرد
تبادل محصوالت متفاوت و ها آن شود تا از طریقمیمنان  نیاز 
جوار امکان پذیر باشد، از طرف دیگر هم ا همهامکم  محیط

 هاطتغییر در ابزار حم  و نم  به طورا که براا هر یک از ایه محی
تریه نمونه براا شود. بنابرایه مشخصمیمنان  باشد، ضرورا 

رنیه نمطه تمایزا ناح  انت؛ جایی که در آن تغییر ونای  حم  
شود میاا نیاز بزار حم  و نم  زمینی یا رودخانهو نم  از کشتی به ا

توان محصوالت خشکی را کنار محصوالت دریایی میو جایی که 
 هاو محصوالت وارداتی از دیگر نرزمیه )مانند ماهی و غیرهک
توانیم در مح  تالجی میاناس ایه دیدگاه کنارهم گرد آورد. بر

ا انتپی و کشتزارا انتظار پدید هاو نرزمیه هاو دشت هاکوه

 [9]. را داشته باشیمآمدن شهرهاا مهم 
 

 نگاهی به جغرافیای تاریخی مغرب اسالمی
رنانکه گفتیم یک اجلیم مطلوب شرط اصلی براا پدید آمدن یک 

ا شمال آفریما که در ادبیات هانرزمیهتمدن پیشرفته انت. 
جغرافیاا تاریخی مسلمانان به مغرب و در دوران اخیر به مغرب 

یا مغرب عربی مشهور انت، نرزمیه پهناورا انت که  میانال
انسانی متنوع و متک را ا هاواحدهاا جغرافیایی متعدد و کانون

در  میشود. ایه جغرافیاا گسترده و متنوع نهم مهمیرا شام  
شنانی تاریخ تمدن بشرا داشته انت. شواهد تاریخی و بانتان

ا تمدنی از بیل از دوهزار نال پیل از هانشانگر وجود کانون
بسیار مهم  یمیالد در ایه منطمه انت. جرار گرفته بر کرانه دریای

انه و امکان دنترنی گسترده به مواه  ایه دریا موج  شده مدیتر
انت برخالف بسیارا از مناطق آفریما، نرزمیه مغرب از هزاران 

 اا داشته باشد.پیل نمل تاریخی و تمدنی فرامنطمهنال 
بخل کلی  3در جغرافیاا تاریخی انالم، نرزمیه مغرب را به 

؛ تونسشرن لیبی و جسمتی از شام  مغرب ادنی:  کنند:میتمسیم 
و شرن  فریمیه مشهور انتکه به ا تونسشام  مغرب اونط: 

 .غرب الجزایر و مراکلشام  صی: جمغرب ا؛ و الجزایر

نرزمیه مغرب از لحاظ جغرافیایی و اجلیمی، جال  و گوناگون 
. مواجه هستیمدر آن میانت و ما با پراکندگی حیات انسانی و اجلی

آب و  شود داراامی  نوار شمالی و ناحلی یک منطمه که شام
 و خیزخاک حاص  باران کافی، اا،مدیترانه معتدلهواا 

و بیشتر شهرهاا مهم مغرب،  دشت تونس .کشتزارهاا ونیغ انت
، البته تمام نوار ناحلی در ایه منطمه آب و هوایی واجغ شده انت

اینگونه نیست و در برخی مناطق محدود همچون منطمه المَبای ، 
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 شوند. میها مشرف به دریا کوه
ا بلند و آب و هواا نرد هارشته کوهمنطمه دیگر داراا 

که در نلسله جبال اطلس  ،که البته محدود انت انتکوهستانی 
بی به جبال بخل ونیعی از مغرب کشیده شده و در بخل غر

بیشتریه اما  ؛ا پراکنده دیگرهارشته کوهنیز و اوراس مشهور انت 
دهد مینطف جغرافیایی مغرب را، اجلیم خشک و بیابانی تشکی  

آب و هواا گرم و خشک، باران  که بیل از دو نوم آن انت.
تریه ا منتهی به کویر مهمهاخیز و بیاباناندک و خاک غیرحاص 

زندگی در ایه منطمه از طریق م انت. ا ایه اجلیهاشاخص
شود و مردم آن کوچ نشیه و میدامدارا و پرورش شتر گذرانده 

جا وجود دارد مانند نجلمانه عشایر هستند. شهرهایی هم در ایه
 اکل اما تعدادشان کم انت.و مرّ

 ا مهم نرزمیه مغرب که باعث اهمیتهایکی دیگر از ویژگی
متعدد بازرگانی هم  اها، وجود راهانت در همه ادوار تاریخ شده آن
شرجی و -غربی ا تجاراها. راهانتدریا  در خشکی و همدر 

و نماط عطف نرزمیه  اندکه هزاران نال فعال بوده جنوبی-شمالی
هاا غرب راه ، ره پیل از انالم و ره پس از انالم.هستندمغرب 

و  شدمیبه شرن معموال از طنجه و فاس در مغرب اجصی آغاز 
پس از عبور از تِلِمسان، جُسَنطیه، تونس و طرابلس به بندر 

به دلی   میشد. ایه راه در دوره انالمیانکندریه در مصر ختم 
تبدی  شدن به مسیر حج و میزبانی مستمر از حجاج نرانر مغرب 
که از مصر عبور کرده و با گذر از دریاا نرخ خود را به جده و 

 ت مضاعف یافت. رناندند، اهمیمینپس مکه 
یی انت که نودان غربی و هاهاا جنوب به شمال راهاما راه

 میکرد و شهرهاا مهمیمرکزا را به نواح  مدیترانه وص  
رون مراکل، نِجِلمانه، تلمسان و تاهَرت در ایه مسیر جرار 

تریه کاالهاا عمدهها بسیار فعال و پرنود بودند و داشتند. ایه راه
 تجارت و شدمیشمالی معامله -ا جنوبیهاراه تجارا که در ایه

طال ذخیره  .و نمک بود برده ،درآمد نرشارا داشت: طالها آن
ا متمادا را هاا حکومتی مسلمانان در طول جرنهااصلی خزانه
داد و بردگان نیروا انسانی ارزان جیمت براا شهرها و میتشکی  

آمدند. البته میبه حساب  میدربارها و مزارع و خاصه نیروهاا نظا
شد که می ارتجتکاالهاا مصرفی دیگرا نیز از شمال به جنوب 

 .تریه آن باتوجه به نیاز مردم مناطق مزبور نمک بودمهم
ا متمدن هابنابرایه ایه نرزمیه پ  ارتباطی میان نرزمیه
نو به انپانیا، شرجی و نواحی تازه فتف شده بود و مشرن را از یک

داد. ایه مسیرها طالا مینوا دیگر به نودان پیوند  نیسی  و از
رناندند و ایه طالها از مغرب به دیگر نواحی مینودان را به مغرب 

در ایه دوره آفریماا شمالی [24]. شدندمیجهان انالم فرنتاده 
که به تجارت ترانزیت صحرا تکیه داشت، میبا نهضت عمرانی عظی

آشنا شد. آثار ایه نهضت از ابتداا نواحی شمالی صحراا بزرگ 

در شهرهایی رون نجلمانه، تاهرت و تلمسان تا کناره رود نیجر 
امتداد یافت. تانیس و رشد شهرهاا ایه منطمه با تجارت نواحی 

مسیر  اهاجنوبی مغرب، نهضت شهرهاا کاروان رو یعنی توجفگاه
ا هاکه مجموعه راهرنان تجارت طال و برده ارتباط نزدیک داشت.

یی که در هایاد شده و تالش براا تسلط بر آن انگیزه درگیرا
 هاتریه ایه درگیراداد نیز بود که مهممیآفریماا شمالی رخ 

 [24]. شدمی هاو طوایف دیگر با زناتی هاشام  درگیرا صنهاجی

هگاه افراد و اناس مماومت بادیه نشینی ا مرتفغ، پناهاکوه
یی محدود هاشدند، مماومت در دشت تمریبا به دشتمیمحسوب 

شد که شام  شهرهایی با باروهاا اطراف بود. همچنان که می
ا پهناورا که هارونتاهاا جنوب یا اطلس صحرایی و نرزمیه

ا مجاور هاو ناکنان کوهستان هاتحت تابعیت کام  بدویان دشت
ودند، داراا امکان مماومت جاب  توجهی نبودند. تفاوت جدا میان ب

شهرنشینی دوران پیشیه و معاصر در ایه منطمه به وضوح بیانگر 
 باشد.میایه امر 

در مناطق داخلی الجزایر تنها شهر جسنطینه در شرن که در 
ا مرتفغ جرار داشت در امان بوده و جز آن هیچ مرکز هاصخره

باجی نمانده بود. در مناطق میانی الجزایر نیز دو  نیز میتمدنی مه
ه دنت بنوزیرا تانیس شده شهر مدیه و ملیانه که در جرن دهم ب

وانطه شرایط جغرافیایی و مواصالتی خود جادر به ممابله با بود، به
هاا مهم و ملیانه دلی  جرار داشته بر نر راهبود؛ مدیه به هابحران

شدند. می هاق به مماومت در مماب  بحراندلی  ارتفاع زیاد موفبه
در الجزایر غربی نیز تنها تلمسان پایتخت خاندان بنی عبدالواد واجد 

 [13]. بود و باجی ماند هاهمیه ویژگی

 

موقعیت جغرافیایی و نقش آفرینی تاریخی تلمسان 

 پیش از دولت زیّانی
ی  توان دخمیکه دیدیم در شک  گیرا شهرها دو عام  را رنان

دانست؛ نخست گروه انسانی که ممکه انت یک جلعه، معبد، بازار 
اگر از نظر مزایاا  یا بندر بنا کند؛ دوم عنصر طبیعی، یعنی مکان که

انت بما و  اا به خوبی انتخاب شده باشد، ممکهمحلی و ناحیه

 [9]. رشد شهر را تضمیه کند
کوهستانی در مغرب اونط و در  تلمسان شهر مشهورا انت

غرب کشور الجزایر کنونی. نام تلمسان از دو کلمه به زبان بربرا 
معناا عناا جمغ یا نمطه تالجی و نان بهمانت. تلم به گرفته شده

ور از شود اجتماع دوگانه که منظمیدو یا دوگانه که معناا ک  آن 
ایه معنا که ایه شهر میان طبیعت دوگانه صحرا و کوه انت، به

را رونتاا  میکرده انت. هسته ایه شهر جدی کوه و صحرا را جمغ
اجادیر که تونط بنویفرن از طوایف زناته در دوران بانتان ناخته 

داد. ایه شهر از جدیم اجامتگاه مجموعه جبای  میشده بود، تشکی  

 [11]. تریه جبای  مغرب هستند، بودزناته که از بزرگ
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مسان شهر نویسند که تلمینویسان در وصف ایه شهر جغرافی
بزرگی در دشت و کوه انت، خوش منظره که در میانه آن حصارا 

کند و مسجد جامغ میوجود دارد که شهر را به دو بخل تمسیم 
در آن یافت  هابزرگ و عجیبی دارد و انواع محصوالت و میوه

ا فراوان و هاتریه انت و حمامشود و دژهاا آن از مستحکممی
ا بلند دارد. لسان الدیه به هاانرشم اندازهاا ونیغ و ناختم

خطی  نیز وصف مشابهی دارد و از آب و هواا مساعد و لطیف 
گوید. یحیی به خلدون صاح  کتاب بغیه الرواد نیز میآن نخه 

ا فراوان میوه و زیتون در هاضمه تاکید بر توصیفات فون از باغ
 هاحومه شهر و آب جارا فراوان آن یاد کرده انت و اینکه زمستان

به دلی  بارش برف در ارتفاعات آن، نرد انت و عمده ناکنان 

 [11]. کنندمیشهر کشاورز هستند و از مح  زراعت امرار معاش 
زده نویسد که نیمیصاح  تمویم البلدان در وصف تلمسان 

ی آن انت بدانجا لیااا که در شل مدروازه دارد و آب را از رشمه
دخانه و نهرهاا فراوان انت. رو برند. در خارج از آن درختانمی

ا کورک هابر گرفته انت. کشتیشمال، جنوب و شرن آن را در
از مص  رود بدان داخ  شوند، نرزمینی نیکو انت، بازارهاا متعدد 

ا بسیار انت که هادارد و جاعده مملکتی انت. آن را جلعه

 [8]. باشدمیمشهورتریه آن هنیه و وهران 
نویسان برجسته جول مورخان و جغرافیت فون که از با توصیفا

شود که شهر تلمسان در جایگاه صع  میمغربی نم  شد روشه 
رفت. میالعبورا واجغ شده بود؛ بر راهی که از جل  صحرا به دریا 

اا که تلمسان بر روا آن جرار داشت بر انتحکام و تسخیر تپه
 ناپذیرا آن افزوده بود و دشت ونیغ پیرامون آن هم انباب

 کرد.میمعیشت مردم ایه شهر را به وفور تامیه 
ایه موجعیت جغرافیایی مرکز ارتباطات و رهارراه مواصالتی 

ا هاا تجارا بیه کوهستان و صحرا بود که نرزمیههاکاروان
رون محصوالت مختلف صحرایی جنوب را از امکانات شمال هم

یگر ناخت و از نوا دمیمند و صنعتی بهره میکشاورزا و دا
برده و  رون پشم، ررم، طال، مرکز انتمال محصوالت صحرا هم

عالوه ایه شهر بارانداز و توجفگاه بود. به میمحصوالت رر
ا حج بود که از مغرب و اندلس عازم حرمیه شریفیه هاکاروان
معموال عالوه بر زیارت مساله تجارت  هاشدند و در ایه کاروانمی

بنابرایه رشد فکرا و فرهنگی [11]. هم پررنگ بود و کس  علم
تریه تلمسان در جرون میانه گرره عوام  متعددا داشت اما مهم

آن موجعیت جغرافیایی ارزشمند آن در میان شرن و اندلس و شمال 
 کوهستانی و جنوب صحرایی بود.

در ماجراا فتوحات اعراب مسلمان در جرن اول هجرا و در 
اونط و اجصی از تلمسان یاد شده حمله ابی المهاجر دینار به مغرب 

و  هاکه ابی المهاجر پس از وصول به تلمسان و در نزدیکی آن راه
یی حفر کرد که به عیون ابی المهاجر معروف شد. در اوای  هارشمه

)بنیانگذار دولت اغالبهک  دوره عبانی و زمان امارت ابراهیم به اغل 
ممابله با خوارج یاد راا بر شهر زاب نیز از عزیمت وا به تلمسان ب

 [11]. شده انت
در غرب جلمرو جبای   عنوان جلمرو جبای  مهم زَناته،بهتلمسان 

هران و منطمه مغرب نهاجه جرار داشت و در غرب آن شهر وُصَ
م آن را 994االجصی واجغ بود. نم  شده که رهبر زناتیان در نال 

ه و تاز شهرهاا در مسیر منتهی به غرب یعنی مسیر منتهی به
فاس بنا کرد. وجتی ادریس به عبداهلل حسنی، بنیانگذار دولت 

لیلی نکنی م به مغرب رنید، در شهر و788َادریسیان در نال 
تلمسان گزید. اما برادرش نلیمان که مدتی بعد به او پیونت شهر 

 [24]. را براا اجامت اختیار کرد
ا جیام خود متوجه زناته هاادریس به عبداهلل، در نخستیه نال

و نرزمیه آنان شد و پس از مبارزات اولیه با غیر مسلمانان به نوا 
ا مهم نیانی و هارفت. ایه شهر یکی از پایگاه مسانلِتِ شهر

هاا مهم تجارا اشراف داشت و تجارا مغرب بود که بر راه
تر در آن تبلیغ کرده و با داعیان زیدا و از جمله خود ادریس پیل

 صفر درو زناته  شد ادریس تسلیم جنگ بدون شهرند. بودآشنا  آن

و بدیه ترتی   پذیرفت خودن پیشوایی ادریس را بر ه. 174 نال
ادریس اول شهر ولیلی را رها کرد جدرت ادریسیان مستحکم شد. 

تا پایتختی مخصود به خودش یعنی شهر فاس را بنا کند. فاس 
شد. در دوره میانه منتهی از شرن به تلمسان و از جنوب به نجلم

ادریس دوم نیز وا پس از بازدید از شهر تلمسان، پسر عمویل 
محمد به نلیمان را بر آن گمارد و بعد از وفات وا نیز تلمسان و 

 [11]. رش در اختیار ادریسیان باجی ماندجوامناطق هم
حکمرانان تلمسان که در جرن نهم جمعیت بسیار داشت، به 

 میا جدیدا افزودند و جصرها و منازل مستحکهاایه شهر حومه

پس  [24].اعی ننگی و دوجداره شهر ناخته شددر داخ  دیوار دف
از انمراض دولت ادریسی در مغرب اجصی مدتی اوضاع تلمسان 
آشفته بود تا اینکه یکی از بزرگان زناته با حمایت خلیفه اموا 

ظهور اندلس توانست مدتی بر تلمسان مسلط شود اما وا با 
فاطمیان در مغرب ناجط شد و تلمسان به جلمرو فاطمیان پیونت. 
پس از عزیمت فاطمیان به مصر، درگیرا میان زناته ممیم تلمسان 
با نمایندگان صنهاجی فاطمیان در منطمه یعنی بنی زیرا از نر 

 [11]. ها ادامه داشتگرفته شد و مدت
ها آن غرب بازناته ناکهِ تلمسان در آغاز جیام مرابطون در م

همراهی نمودند و ابوبکر به عمر پس از کشته شدن عبداهلل به 
، با دوازده هزار ه.ن461در جنگ با اهالی نوس در نال یانیه 

 ا جدرت خود را ت بیت کردهابربر زناته ایه ناحیه را تسخیر و پایه

اما یونف به تاشفیه وجتی به امیرا مرابطیه رنید به نوا  [1]
فت تا آنجا را از دنت جبیله رجی  ننتی خود یعنی شمال مغرب ر

زناته خارج کند. او ابتدا فاس را که پایتخت مغرب اجصی و تحت 
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و نپس در نال  [22] نلطه معضر مَغراوا زناتی بود، تصرف کرد

 .[19] را تحت نلطه خود در آورد هاتلمسان، مرکز زناتی .نه468
رجباا مرابطون حمایت نمایند ز بنابرایه طبیعی بود که زناته نیز ا

ها گونه اا که در آغاز نهضت موحدون علیه مرابطون بدانبه
پیونتند و وجتی عبدالمومه به علی موحدا نیروهاا خود را در 
کوهستان غُماره پراکنده ناخت و از اَغمات به اطراف تلمسان 

ا هاکه پیروزا[1] اک ریت زناته با او بیعت کردند[26] رفت،
 را شتاب بخشید. موحدون

گیر شهر تلمسان در دوره شروع تحوالت و تونعه رشم
 رونتایی مرابطون و دوره امارت محمد المسوفی اتفان افتاد که وا

یان بود در اا براا انتمرار نظامبه نام تاکرارت که در واجغ محله
حصار  جوار حصار و دژ شهر اجادیر تانیس کرد. پس از مدتی ایه

اا کپاررهبه اجادیر ملحق شد و شهر یوانط از بیه رفت و تاکرارت 

 [11]. وجود آمد که همان تلمسان بودهب

 

 تلمسان، پایتخت مغرب اوسط
ب موحدون شتاکه گفته شد رشد و تونعه تلمسان در دوره رنان

ویژه بنوعبدالواد در آن هفراوانی پیدا کرد و طوایف مختلف زناته ب
. در ایه جا را به اجطاع گرفتندا آنهامنطمه جدرت یافتند و زمیه

حکم دوران شهر گسترش یافت و دژها و دیوارهاا دفاعی آن مست
جارا  ا متعدد بنا شد و جویبارهاهاشد و بناها و جصرها و باغ

سان به جا مهاجرت کردند و تلممردم از بالد مختلف بدان گردید.
اا که بکرا گونهتریه شهرهاا مغرب تبدی  شد. بهرگیکی از بز

 نویسد که آن شهر اصلی مغرب اونط و ممرمیدر توصیف آن 
ن ا مختلف و در آهاجدرت زناته انت و ممصد تاجران نرزمیه

د وجود دجویبارهاا متعو  هابازارها و مساجد و مسجد جامغ و باغ

 [11]. دروازه دارد 5دارد و شهر 
فراهم  آنچه زمینه جدرت گیرا بنوعبدالواد در عصر موحدون را
نیه و کرد ممابله جابر به یونف بزرگ ایه جوم با شورش بنی غا
ورش رضایت مامون، امیر موحدا از عملکرد آنان در دفغ ایه ش

عدها در هر به وا بود. بدر منطمه مغرب اونط و واگذارا امارت ش
ان دوره رشید موحدا، والیت تلمسان و نواحی آن به امیر جو

 [11]. نه نپرده شدغمرادیگرا از بنوعبدالواد به نام یَ
در پی حوادث نیانی بعد از جنگ عماب و تضعیف اجتدار و 
اعتبار نیانی موحدون، بسیارا از فرمانروایان موحدا در بالد 

گر ا حکومتهاکردند. از جمله ایه خاندان مختلف ادعاا انتمالل
در مغرب اونط جبیله بنی عبدالواد بودند که به نمایندگی موحدیه 

ها در تلمسان حکومت نموده بودند و اکنون از ضعف موحدیه مدت

                                                             
د اطالن کرده . گفته شده اولیه کسی که بر ایه دولت انم زیانی به جاا بنی عبدالوا1

 .[20] .نلطان ابوحمو ثانی بوده انت. ر. ک

 633یغمرانه به زیّان ) [21].بهره برده و اعالم انتمالل کردند
والیت مغرب اونط  که از عهد رشید موحدا فرمانروایی ک.نه681ـ

دار ایه انتمالل طلبی به مرکزیت تلمسان را داشت، پررم

که مونس ایه دولت یغمرانه بود به اعتبار از آنجایی [18].شد
اند و به دولت بنی زیّان یا دولت را بنی یغمرانه نیز نامیده او ایه

 1نت نیز معروف هستند.اها آن زیانیه که نس 
ل طوالنی داشت و حدود پنجاه نایغمرانه به زیّان عمرا 

 نمود حکومت کرد. او در آغاز تلمسان را از نلطه موحدیه خارج

موحدا و  مستم  شد و دعا و خطبه به نام خلیفهها آن و از [7]
جبای   را کنار گذاشت و با کنار زدن هاذکر انم موحدیه در نکه

جده و وا دولتل را برافراشت. وا نفوذش را تا شهر هارجی  پایه
لتل در تاوریرت و اجلیم فجیج در جنوب غربی رناند و مرزهاا دو
ه و در جان  شرجی تا بجایه و بالد زاب و در غرب تا وادا ملوی

توات  ر جنوب تا اجلیمجسمت شمال تا ناح  دریاا مدیترانه و د

 [21]. گسترش یافت
ز نر بدیه ترتی  شهر بانتانی تلمسان که روزگارا کهه را ا

ک اما پایتخت دولتی کور میگذرانده بود، در جرون میانه انال
 اد.پایدار در مغرب اونط گردید، دولت زیّانی یا بنوعبدالو

اش از رونق دلی  موجعیت جغرافیاییپایتخت بنی عبدالواد، به
الل جرن گونه اا که در خگانی بسیارا نیز برخوردار بود بهبازر

بود  هاا جنگ افزارهاا اروپاییتریه بازارهفتم هجرا از بزرگ
شد. ایه جنگ میکه از طریق دول مسیحی انپانیا وارد ایه شهر 

ام خافزارها را تجار انلحه با عاج و آبنوس و مخصوصا طالا 
ا هاجات و تحفهشترمرغ و پرهاا رنگارنگ و ادویه آفریما و پشم و

لمسان به کردند. تجار تمیآفریما که مورد اجبال مردم بود، مبادله 
بازار ایه  تعهد و امانتدارا و حسه معامله شهرت داشتند، بنابرایه

ایام  شهر مورد عالجه عموم بازرگانان بود. بازرگانان حتی در
الهایل خاطر امنیت و کیفیت کا ها، تلمسان را بهها و بحرانجنگ
یگر دها شهرت داشت بر جاهاا یی که بدانهاویژه پشم و کتانبه

ر کنار ددادند و ایه یعنی بنیه اجتصادا ایه شهر نیز میترجیف 
ب آورا انتحکامات طبیعی و امکانات کشاورزا و منابغ آبی به تا
 افزود.میشهر و مردمان آن و در نتیجه جدرت مماومت حکومت 

دانست که ایه تجارت منبغ درآمد بزرگی براا مییغمرانه 
دولت انت از ایه رو امنیت تجار و کاالهایشان را تضمیه و با آنان 

کرد. خود او و برخی افراد خاندانل در کار تجارت میخوش رفتارا 
وارد شدند و در نتیجه کار تجارت باال گرفت. بعد از او نیز نالطیه 

که رندیه معاهده با رنان به ایه منبغ درآمد عنایت داشتند
کشورهاا اروپایی در زمینه تجارا بسته شد از جمله معاهده 

معاهده با  ،ه.ن684ا مملکت مسیحی آراگون درنال تلمسان ب

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

sp
.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             7 / 11

https://psp.modares.ac.ir/article-42-53787-fa.html


  214 زمین کشورراهبردی در شرح خدمات مطالعات آمایش سرارزیابی نگرش مدیریت  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1399 تابستان، 3، شماره 2دوره                                                                                  فصلنامه آمایش سیاسی فضا

 

 

و معاهده تجارا با بیزانس در نال  ه.ن 761میورجه در نال 

 .[7] م1362
عالوه امراء زیانی نعی داشتند کشاورزان اراضی تحت نفوذ به
را حمایت کنند. آنان براا ایه طبمه امنیت فراهم آوردند و  خود

مات در بیه کشاورزان یشان را کاهل دادند و با ایه اجداهامالیات

ویژه در جبال نالطیه زیانی به [25].دنت آوردندمحبوبیتی به
بردند میکار اطراف تلمسان، نظام اجطاع را به جبای  عرب ناکه در

دنت جطاعات ونیعی در اطراف تلمسان بهاها آن تا جایی که
حمایت  هاو بحران هاآوردند و در عوض از حکومت در شورش

 [6]. کردندمی
تلمسان در زمان بنی زیان به آبادتریه شهرهاا مغرب پس از 

اش گسترش یافت تا جایی ان، تونس و فاس تبدی  شد و دامنهجیرو
هاا مرتفغ و ک رت مساجد و که از نظر ونعت و فراوانی ناختمان

گوید میکرد. ابه خلدون در ایه باره میبازارها، با فاس رجابت 
مودند و در ها احداث نها و بونتانا بسیار ناختند و باغهاخانه»

بازار علوم و صنایغ رونق گرفت. تلمسان  شهر آب جارا ناختند.
ر ا خالفت دهادر ایه عهد با شهرهاا بزرگ انالم و پایتخت

 [7]. «زد.میعظمت پهلو 
 

 آوری دولت زیانی با تکیه بر جغرافیای تلمسانتاب
تر گفته شد، به درازا کشیدن تاریخ بنی عبدالواد در که پیلرنان

تلمسان یعنی حدود نه جرن، حکایت از انتحکام موجعیت تلمسان 
و توانایی مماومت ایه شهر در برابر عوام  نموط داشت. تلمسان 
در جایگاه صع  العبورا واجغ شده بود؛ بر راهی که از جل  صحرا 

ر روا آن جرار داشت بر اا که تلمسان برفت. تپهمیبه دریا 
ا ونیغ هاانتحکام و تسخیر ناپذیرا آن افزوده بود و دشت

پیرامون آن هم انباب معیشت مردم ایه شهر را به وفور تامیه 

 [7]. کردمی
بردند. دو مینر دیان درمیان انبوهی از دشمنان بهعبدالوا

حکومت حفصیان در شرن و مرینیان در غرب هر دو با امارت آنان 
مخالف بودند و ضمیمه کردن تلمسان به جلمرو خود را حق خویل 

و نرانر جنگ  میدانستند. لذا تاریخ بنی عبدالواد به تاریخی نظامی
ا هاو کشمکل و توطئه و تالش براا بماء با انتفاده از نیانت

انتراتژیک و ویژه شهر  اا تبدی  شده انت. موجعیتموازنه منطمه
دوام و بماء در ت هاعنوان پایتخت در بسیارا از دورانتلمسان به

 نزایی داشت. حکومت مزبور نمل به
حدود دولت بنی عبدالواد به تبغ شرایط نیانی و جدرت 
همسایگان پیونته در حال کم و زیاد شدن بود. گاهی مرز آن از 

یاا مدیترانه و از جنوب تا صحراا الجزایر و از جبال شمال به در
نعیده و وادا مینه در شرن تا وادا ملویه و شهر وجده در غرب 

به دیوارهاا پایتختل  هاو در بعضی دوره[23] یافتمیگسترش 

عنوان م ال در زمان محاصره بنی مریه شد؛ بهمیتلمسان محدود 
و نیز در زمانی که ابوالحسه مرینی در  .نه 706تا  699از نال 
 به آن جا حمله کرد، به کمتریه حد رنید. .نه 737نال 

هاا پیاپی براا حفصیان و امراا مرینی دنت به تالش
تصرف تلمسان زدند که همگی نافرجام ماند. مرینیان دائما از غرب 

کردند همانطور که در میآوردند و محاصره میبر تلمسان هجوم 
، .نه694نه ماه آنجا را محاصره کردند و نیز درنال  .نه689نال 
تکرار شد! اما تمریبا  هاایه محاصره .نه698و  .نه 697، .نه695

حاصلی نداشت که حکایت از انتحکام موجعیت تلمسان و توانایی 
 مماومت ایه شهر در برابر عوام  نموط دارد.

حاکمیت تلمسان حفصیان که خود از وارثان موحدیه بودند به 
محض آنکه یغمرانه در دن بنی عبدالواد رشم داشتند و بهو برری

تلمسان مستمر شد ابوزکریا حفصی به طمغ تصرف ایه شهر هجوم 

البته برخی مواجغ نیز [25]. رد که البته تونط یغمرانه دفغ شدب
یغمرانه آغازگر تجاوز بود؛ م ال یغمرانه به درخوانت کمک 

علیه یعموب مرینی پانخ م بت داد. ایه امر خشم ابودُبوس موحدا 
یعموب به عبدالحق را برانگیخت و نپاه خود را به نوا تلمسان 

در مح  وادا تالغ رویارو  .نه 666گسی  کرد. دو نپاه در نال 
شدند و شکست بزرگی بر بنی زیان وارد آمد و طی آن ولیعهد 

یان کشته هاا بنی زتریه شخصیتیغمرانه و گروهی از بزرگ
با رنیدن به تلمسان شدند. با ایه حال یغمرانه پایدارا ورزید و 

 [7]. خطر برطرف شد
براا حمله به  .نه 670یعموب به عبدالحق مرینی در نال

وجوع پیونت و کت کرد. درگیرا در وادا ایسلی بهتلمسان حر
یغمرانه شکست خورد و فرزندش ابوعنان فارس و جمعی از 

یه نبرد کشته شدند. یغمرانه نی عبدالواد در ابزرگان خاندان ب
اا جز فرار ندید و گریخت، یعموب به عبدالحق پیشروا کرد راره

و تلمسان را به محاصره درآورد. محاصره تلمسان به درازا کشید و 
یعموب به عبدالحق به نارار دنت از محاصره برداشت. بدیه 

یافت و یغمرانه  ترتی  تلمسان بار دیگر از رنگ بنی مریه نجات

 [25]. کرد به امارت خویل نرونامان دهد به زیان فرصت پیدا
مدتی بعد ابوعامر فرزند نلطان ابویعموب مرینی، علیه پدر نر 
به شورش برداشت و به ابونعید زیانی پناهنده شد، نلطان مرینی 

ایه  [22,7]. شد، اما ابونعید امتناع کردها آن خوانتار تسلیم
خوبی براا حمله به تلمسان فراهم آورد. ابویعموب  شرایط بهانه

مرینی به نوا تلمسان لشکر کشید و ده ماه شهر را در محاصره 
در کنار آن جصر و مسجد جامغ بزرگی  .نه702گرفت و در نال 

بسازند و بدیه نان  برپا کرد و دنتور داد مردم پیرامون آن خانه
و بازارهایل رونق داشت،  وجود آمد که بسیار آباد بودشهر بزرگی به

ابویعموب ایه شهر را منصوره نامید. در اثناا محاصره حاکمان 
جوار از ترس با بنی مریه بیعت کردند، اما بنی عبدالواد مناطق هم
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مماومت کرد و انتحکامات شهر تلمسان لشکر مرینی را زمیه گیر 
کرد. نرانجام نلطان یونف مرینی به نارار دنت از محاصره 

ه ابونعید در مماومت پیروز و بدیه گون اشت و بازگشتبرد

یحیی به خلدون مورخ برجسته ایه دوره جزئیات  .[10]گردید
بسیارا درباره وخامت حال اهالی تلمسان در مدت ایه محاصره 

 ولی بازهم شهر دوام آورد.[6] آورده انت
ا گوناگون تلمسان هابعد از ایه نه بار دیگر یونف به بهانه

محاصره کرد اما در همه موارد نرنوشت محاصره اول به دلی  را 
مماومت مردمی، امکانات دفاعی شهر و شرایط تامیه حداج  

 اا نرنیدند. می، تکرار شد و مرینیان به نتیجهمایحتاج و آذوجه عمو
بار به تلمسان  پنجمیناما حمله نلطان یونف مرینی براا 

یان به پا کرده ن برضد مرینا مرزا که امیر ع ماهادر پی درگیرا

یونف به جصد جنگ حرکت کرد و [22,7]. بود، اتفان افتاد
تلمسان را محاصره نمود. محاصره طوالنی فشار زیادا بر مردم 
 شهر وارد کرد. در اثناا محاصره تلمسان امیر ع مان درگذشت و

محمد به ع مان خودش [5]. مردم با فرزندش محمد بیعت کردند
هه با یونف آماده کرد. اما یونف جب  از وجوع نبرد، را براا مواج

و فرزندش ابونالم فرماندهی را در دنت گرفت [3,27] کشته شد
و نیانت محاصره را ادامه داد. محاصره تلمسان هفت یا هشت 

و نرانجام بدون [3,22] طول کشید .نه706 تا 698نال! از نال 
تریه یکی از طوالنیات ایه ماجرا که نتیجه به پایان رنید. تلف

هزار کشته تخمیه زده  120تا  ا تاریخ مغرب انت راهامحاصره

 [19]! اند
پس از پایان بی نتیجه ایه محاصره تاریخی، امیر زیانی نعی 
کرد به وضعیت نابسامان تلمسان نرو نامانی بدهد، او باروهاا 
شهر را بازنازا نمود و آن را انتحکام بخشید و دامنه جدرت 

را به نمت غرب تا وادا ملویه کشاند و از نمت شرن نیز  خویل

 [7] در خاک حفصیان پیشروا کرد و به بجایه و جسنطینه رنید
یک از ها بعد هیچدهی کرد و تا نالو امور دولت را نامان

 جوار حاضر به تکرار تجربه تلخ محاصره مزبور نشد.هاا همجدرت
 ه.ن734زیانی، در نال اما به دنبال برخی اشتباهات امراا 

نلطان ابوالحسه مرینی تلمسان را محاصره و بر وهران، هنیه، 
ملیانه، تونس و الجزائر، همچنیه شرن مغرب اونط تا شهر مدیه 
غلبه یافت. ابوالحسه محاصره تلمسان را نه نال ادامه داد تا 
اینکه نرانجام براا نخستیه بار شهر نموط کرد و ابوالحسه در 

امیران زیانی در دفاع از [2,4]. .ن وارد شهر شده 737نال 
تلمسان جان باختند و بدیه ترتی  حیات دولت بنی عبدالواد مدتی 

و تلمسان مدت بیست و [15,16] در مغرب اونط منمرض گردید
 761پنج نال تحت حاکمیت مرینیان باجی ماند تا اینکه در نال 

اشغال ایه شهر پایان یافت. در طی ایه مدت نلطان  .نه
ابوالحسه مرینی تلمسان را به اوج ثروتمندا رناند و مسجد جامغ 

بزرگ ابومدیه را در ایه شهر ناخت و آهنگ ایجاد شهرا شاهانه 
جصر »براا خود در غرب تلمسان کرد. او در ایه شهر کاخی به نام 

هنگام جدش ابویعموب بههر منصوره را که بنا کرد و ش« الفتف
ر نتیجه المنصوره محاصره طوالنی تلمسان ناخته بود احیا کرد و د

 [25]. دوباره آباد شد
 زمان با اختالفات داخلی و تضعیف بنی مریه،هم 761در نال 

گروهی از رهبران اعراب بنی هالل و بنی نلیم به حمایت برخی 
بنوعبدالواد برخانتند و به از امراا بنی زیان به بازنازا دولت 

کمک ایه افراد بازماندگان زیانی توانستند وارد تلمسان شوند و 
بنی و بدیه نان حکومت  دولت بنی زیان را مجددا برجرار نازند

اما دوران جدید آکنده از  ،[7] زیان دوباره مختصر جانی گرفت
جنگ و درگیرا بود و حکومت مرینی از حمله به تلمسان و تاخت 

ایستاد و براا بسط مجدد نیطره میتاز در اراضی آن هرگز باز ن و

نتیجه ایه نبردهاا [7]. بر تلمسان بارها دنت به تالش زد خود
هاا تلمسان بی دفاع ماند و جبای  عرب فرنایشی آن شد که دشت

اا ها به زیستگاه جبیلهها آمدند و ایه دشتبنومعم  به ایه دشت

اجتصاد کشاورزا و  و جدرت[19] شد هاا هاللی تبدی از عرب
شدت کاهل یافت و تلمسان فرنوده گردید و تولیدا شهر به

امتیازات تاب آورا خود را به تدریج از دنت داد تا جایی که مدتی 
ا مسلمان منطمه، در زمان فیلیپ دوم، هابعد و با تضعیف دولت

به جهان  آمد و تنها زمانی دوبارهدر هاتلمسان تحت نلطه انپانیایی
هاا ع مانی دخالت کردند و تلمسان را در انالم بازگشت که ترک

ی  تاریخ به ایالت الجزایر ملحق ناختند و بدیه ترت .نه962نال 

 [15]. بنی زیان به پایان رنید

 

 نتیجه گیری
تلمسان در زمان بنی زیان به آبادتریه شهرهاا مغرب پس از 

اش گسترش یافت تا جایی دامنهان، تونس و فاس تبدی  شد و جیرو
هاا مرتفغ و ک رت مساجد و که از نظر ونعت و فراوانی ناختمان

ابه خلدون در ایه باره [25]. کردمیبازارها، با فاس رجابت 
ها احداث ها و بونتانا بسیار ناختند و باغهاخانه»گوید: می
بازار علوم و صنایغ رونق  مودند و در شهر آب جارا ناختند.ن

ا هاگرفت. تلمسان در ایه عهد با شهرهاا بزرگ انالم و پایتخت

 [7]. «زد.میخالفت در عظمت پهلو 
که پیشتر گفته شد، به درازا کشیدن تاریخ بنی عبدالواد رنان

در تلمسان یعنی حدود نه جرن، حکایت از انتحکام موجعیت 
تلمسان و توانایی مماومت ایه شهر در برابر عوام  نموط داشت. 
تلمسان در جایگاه صع  العبورا واجغ شده بود؛ بر راهی که از جل  

مسان بر روا آن جرار داشت اا که تلرفت. تپهمیصحرا به دریا 
بر انتحکام و تسخیر ناپذیرا آن افزوده بود و دشت ونیغ پیرامون 

 کردمیآن هم انباب معیشت مردم ایه شهر را به وفور تامیه 
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.[25] 
و  میتلمسان در شمال آفریما رکوردار بیشتریه حمالت نظا

شاید تاریخ منطمه و  میا نظاهاتریه محاصرهتر از آن طوالنیمهم
در همه موارد به دلی  مماومت مردمی، امکانات  جهان انت اما

شهر  میه حداج  مایحتاج و آذوجه عمومیدفاعی شهر و شرایط تا
 و حتی بعضا آمار باالا مرگ و میردوام آورد و به رغم فشارها 

 تسلیم نشد.
در واجغ باید اذعان کرد که تداوم حکمرانی بنی زیان در مغرب 

حدود نه جرن به رغم دشمنان جدرتمندا که از اونط به مدت 
را احاطه کرده بودند و پایایی شهر تلمسان به ها آن همه نو

ا جغرافیایی ایه پایتخت باز هاموجعیت انت نایی و ویژگی
مندا از امکانات دفاعی طبیعی در کنار جرار گرفته گردد، بهرهمی

آمد و ثروت بر نر مسیرهاا تجارا اصلی منطمه و باال بودن در
و  هاو نیز در اختیار داشته منابغ آبی نرشار و زمیه میعمو
یی انت که تلمسان را هاخیز، ویژگیا کشاورزا حاص هادشت

متعارف آن روزگار تسخیر ناپذیر و دنت نیافتنی  میدر معادالت نظا
 کرده بود.
مطالعه ایه موضوع نمونه ارزشمندا از تاثیر مستمیم جغرافیا  
ریخ و نحوه تاثیر جغرافیاا طبیعی و اجتصادا بر تاب آورا بر تا

یک شهر و در نتیجه تداوم و پایایی یک حکومت و در نتیجه رجم 
زدن نرنوشتی متفاوت براا تاریخ یک منطمه مهم از دنیاا انالم 

ا دیگرا در دنیاا هاتر، نمونهانت و احتماال با واکاوا دجیق
 بود.انالم نیز جاب  شنانایی خواهد 
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 .انت
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 . انت هنشد
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 منابع :.5

 عبداهلل ابوالفداء کوشل به التاریخ، فی الکام  اثیر، ابه .1
د ، 8، جم1995/ن1415 العلمیه، دارالکت  بیروت، الماضی،
 .202، د 9ج و 329

 تحمیق مریه، بنی الدولة فی النسریه روضة احمر، ابه .2
، صص ن1423 الملکیة، المطبعة رباط، منصور، به عبدالوهاب

22-23. 

 ال امنه، المائه اعیان فی الکامنه الدرر عسمالنی، حجر ابه .3
 .257، د 5، ج تا بی دارالجی ، بیروت،

ابه خطی ، اإلحاطة فی أخبار غرناطة، مصحف یونف علی  .4
 .424، د 2بیروت، دار الکت  العلمیه، بی تا، جطوی ، 

ل، منشورات وزاره ال مافه، رجم الحل  فی نظم الدوابه خطی ،  .5
 .231م، د 1990

 عبدالواد، بنی تاریخ فی الرواد بغیه یحیی، ابوزکریا خلدون، ابه .6
 .206، د 2ج و  125-119، صص 1ج، م1903 الجزایر،

ابه خلدون، عبدالرحمه به محمد، العبر؛ تاریخ ابه خلدون،  .7
ت و تحمیمات ترجمه عبدالمحمد آیتی، مونسه مطالعا

 290و  161 و 120-85ص ص، 6، ج 1370فرهنگی، تهران، 
 .312و  291-284ص ص، 7و ج

 آیتی، عبدالمحمد البلدان، تمویم انماعی ، عمادالدیه ابوالفداء، .8
 .183، د ش1349 ایران، فرهنگ بنیاد تهران،

ایست، دابلیو گوردن، تاریخ در بستر جغرافیا، ترجمه حسیه  .9
یخ ان، پژوهشکده تارتهر ،نژاد و حمیدرضا پیغمبرامیحات

 .105-102و  23 -20، صص 1392انالم، 

 االوجاف، وزاره رباط، المغربیه، المونوعه عبدالعزیز، عبداهلل، به .10
 .118، د 1، ج تا بی

زائر، وزاره ط، الجعاصمه المغرب االون بوعزیز، یحیی، تلمسان .11
 .51-6، صص 2007ال مافه، 

بیکر، اله اچ، جغرافیا و تاریخ )پیوند مرزهاک، ترجمه مرتضی  .12
-270صص ، 1392ان، پژوهشکده تاریخ انالم، گودرزا، تهر

271. 

پالنهول، ژاویه، مبانی جغرافیایی تاریخ انالم، ترجمه عبداهلل  .13
صص ، 1390هران، پژوهشکده تاریخ انالم،ناصرا طاهرا، ت

140-141. 

 محمد ترجمه الشمالیه، افریمیا تاریخ اندرا، شارل جولیان، .14
 .م1988 للنشر، التونسیه الدار مزالی،

، 2م، ج 1952یخ الجزائر العام، الجزائر جیالنی، عبدالرحمه، تار .15
 .229و  26د 

 الدولتیه تاریخ ابراهیم، به محمد عبداهلل ابی زرکشی، .16
 تونس، ماضور، محمد تحمیق اول، راپ الحفصیه، و الموحدیه
 .73، د م1966

الزرکلی، خیرالدیه، االعالم، راپ دهم، بیروت، دارالعلم  .17
 م.1992للمالییه، 

یروت، دار النهضه نالم، السید عبدالعزیز، تاریخ المغرب الکبیر، ب .18
 .873، د 2م، ج1981العربیه، 

 المغرب دول الخبار االنتمصاء الناصر، خالد به احمد السالوا، .19
، 3ج  و 197د ، 2، ج م1955 انکندریه، دارالکتاب، االجصی،
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 .4، د 4ج و 83د 

تاریخ المغرب و االندلس، العبادا، احمد مختار، درانات فی  .20
 .198ـ197انکندریه، بی تا، صص 

یغمرانه به زیان و دوره فی جیام "عالوا، محمد مزاحم،  .21
، 6، العدد 1409، التربیه و العلم، ربیغ االول "الدوله الزیانیه

 .250ـ 245صص 

الفانی، علی به ابی زرع، االنیس المطرب بروض المرطاس  .22
ر ریخ مدینه فاس، رباط، دافی اخبار الملوک المغرب و تا

 .388-386 و 90م، صص 1972المنصور، 

 فی االعشی صبف علی، به احمد العباس ابی الملمشندا، .23
 .149، د 7، ج تا بی مصر، االنشاء، صناعه

لومبارد، موریس، جغرافیاا تاریخی جهان انالم در رهار جرن  .24
نخستیه، ترجمه عبداهلل ناصرا طاهرا و نمیه نادات 

-82صص ، 1390 طباطبایی، تهران، پژوهشکده تاریخ انالم،
 .247و 160

 شیخی، حمیدرضا ترجمه مغرب، تمدن و تاریخ مونس، حسیه، .25
 .149-120 صص، 3، ج ش1393 نمت، انتشارات تهران

 تحمیق المراکشیة، االخبار ذکر فی الموشیة الحل  ناشناس، .26
 الحدی ة، دارالرشاد دارالبیضاء، زمامه، عبدالمادر و زکّار نهی 
 .130، د ن 1399

 محمد ترجمه افریمیه، وصف محمد، به حسه الفانی، الوزان .27
، م1983 دارالغرب، بیروت، دوم، راپ دیگران، و حجی
 .388د
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