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مؤثر در سازمان نظام و سیاس هودیان ایفا کند مشال حاضر با تکی بر من اب
تاریخ و تحشیشا جدید ،ابت دا حی ا سیاس

نظ ام رودریگ و دی از در

حکومت سانچو و قش تال را ب اختر ار بی ان ک رده اس ت و س پس ب ا بی ان
چگونگ نفوذ ،اقداما و اهداف او در دوره بن

ه ود ،ب دین نتیج رس یده

است ک ب رغم حمایتهای ب دریغ حاکمان بن هود ،رودریگو دی از پ س از
دستیاب ب مناص

بلند حکومت  ،پیمان خود با هودی ان را نش

ک رد و در

پ تشکیل حکومت مستشل در شرق ان دلس برنم د از هم ین رو ،وی ک ب
دستنویزی برای توجی رتت ار

نی از داش ت ،ااال ت از نلفونس و ،پادش اه

قدرتمند قشتال را گردن نهاد و نن را بهان کرد و همکاری خود با بن ه ود را
قط کرد

کلیدواژگان :رودریگو دیاز ،اِلسید ،بنی هود ،مسیحیان اسپانیا ،اندلس.
مقدمه

اندلس از نیمه قرن چهارم قمری در سایه حکومت حاکمانی بزرگ چوون بدودالرحم
الناصر (053ق169/م) ،حکم المستنصر (066ق176/م) و حاجو منصوور ابو ابویبوامر
(013ق135/م) ثدات و آرامشی چشمگیر را تجربه کرد؛ اموا ایو سورزمی اوس از مورگ
بددالرحم ب محمد ب ابیبامر (011ق9331/م) ملق به شنجول 9،به ورطه جنگهای
داخلی افتاد تا ای که در سال 233ق9303/م .خاندانهای مختلف برب ،بربور و المموان
بامری بر ای سرزمی مسلط شدند و بصری را به نام ملوک الطوایف رقم زدند.

3

در بصر ملوک الطوایف اندلس ،بیثداتی سیاسی و نظامی گسوترد ای رخ داد و سود
شد که حکمرانان طوایف از بیم سلطه رقدای خود ،به دولتهای مسیحی متوسو شووند.
بنی هود (حک209 .و530ق) نیز از جمله ای سلسله های حکومتگر بود که بر سرقسطه و
نواحی آن حکومت میکرد و اس از ایروزیهای چشم گیر بر منواطقی در شورق انودلس،
همانند دانیه 0و طرطوشه 2و تصرف بخشی از قلمرو بنی ذیالنون چون وادی الحجار  ،بوا
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هدف توسعه قلمرو و ثدات سیاسوی ،بوه برقوراری روابوط نظوامی و سیاسوی گسوترد بوا
دولتهای اسپانیایی دست زد.

5

در دور احمد ب سلیمان ملق به مقتدر (حک204 .و227ق) دومی حاکم بنی هوود،
به سد تقسیم قدرت میان برادران 6،رقابتها و منازبات درونخاندانی شودت گرفوت؛ در
ای میان ،احمد ب سلیمان (272ق9349/م) با نیرنگ ،سه ت از برادرانش را بوه اطابوت
درآورد؛ اما یوسف ب سلیمان ملق به مظفر ،حاکم الرد  7تسولیم وی نشود و ایو خوود
سد یک رشته جنگهای طوالنی میان آنان گردید 4.از سوی دیگر حکومت بنی هود بوا
ارداخت مالیات بسیار به حکومت های مسیحی ،ضعیف شد بود و به یاریگر نظامی نیواز
داشت .چنی بود که احمد ب سلیمان با اطمع از کدورت میان رودریگو دیاز 1مشهور بوه
فراخوانود.

93

«السید» 93فرماند نظامی تدعیدی آلفونسو اادشا قشتاله 99،او را به دربوار

برخی محققان ،از جمله ارستون 90،میگویند که السید اس از تدعید ،ابتدا بوه بارسولون

92

رفت اما چون آن جا را برای نمایش تواناییهای خود مناس ندید ،رهسپار سرقسطه شد

95

تا با کمک نظامی به مقتدر ب هود جایگا مطلوب خویش را بازیابد .او بوا سلحشووری و
جنگاوری ،ایروزیهای متعددی را برای دولت بنی هود به ارمغان آورد و به تدریج نفوذ
را در دربار هودیان بیشتر کرد و نقشی به سزا در تاریخ سیاسی و نظامی حکومت بنی هود
ایفا نمود.

96

تا کنون به زبان فارسی به صورت کام بوه نقوش السوید در حکوموت بنوی هوود و
مسیحیان ارداخته نشد است .منابع نخستی بربی ،به صورت اراکنود بوه ایو موضووع
اشار دارند؛ الدته در ای میان اب بذاری استثنا است که مطال گسترد ای در ای زمینوه
برضه کرد است .در تحقیقات جدید نیز محققان ضم ارداخت به حوادث بصر ملووک
الطوایف ،به سمطی مسیحی شمال اسپانیا و نیز بوه نقوش السوید در بخوش نظوامی و
سیاسی آن اشار کرد اند .از اژوهشهای معاصر میتوان به کتاب دولة االسالم فی االندلس

اثر محمد بدداهلل بنان اشار کرد که جلد سوم آن به تفصی به بصر ملووک الطوایوف از
جمله حکومت بنی هود و مسیحیان شمال ارداخته است .کتاب ایودال 97نیوز بوه صوورت
کام به حیات سیاسی و نظامی السید اختصاص دارد.
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نوشتار حاضر درصدد است با بررسی جایگا السید در دربار سانچوی دوم و آلفونسوی
ششم ،به ای سؤال ااسخ دهد که السید چگونه به دربار بنوی هوود را یافوتو و بوا چوه
اقداماتی توانست به قدرتی بزرگ در منطقه شرقی اندلس دست یابدو
خاستگاه 

رودریگو دیاز که به سد کس ایروزی های حیاتی برای فرمانروایان زمانش ،ابوراب
وی را «السید» 94یا سیدی 91و اسپانیاییها او را «قهرمان یا سردار ندرد در دشوتهوا»

33

خواند اند 39،در حدود سال 202ق9320/م .در شهر کوچک ویوار 33واقوع در شوش موایلی
شمال بُرالش 30در قشتاله به دنیا آمد 32.بر خمف سالهای کودکیا

که جز چند روایت

افسانهآمیز از زندگی او در دست نیست 35،از فعالیتهای دور جوانی او آگاهیهای فراوانی
وجود دارد.
ادر وی ،دون دیگو لینز 36از خاندان اصی و نجی قشتاله بود؛ 37از ایو رو مویتووان
گفت که السید در خانواد ای واالتدار رشد یافته است .با ای حال برخی منابع ،احتماال بوا
هدف اسطور اردازی و قهرمانسازی ،وی را رشدیافته در خانواد ای فقیر معرفی میکننود
که در بی تنگدستی به باالتری مرات قدرت دست یافت 34.به بمو تردیودی نیسوت
که مادر او از طدقه باالی فلینز 31در لیون 03بود و ادر

نیز با اشرافزاد قشتاله ،موسوم

به دیاز 09،رابطهای استوار داشته است 03.همی مناسدتها موج شد تا السید بوا دختور
دیگو فرناندز 00به نام دونا خیمنا 02ازدواج کند 05.بنابرای السید در خاندانی نظامی و اصی
رشد کرد که مردان آن دژهای بسیاری را برای اادشا فرناندوی اول (9365م) 06فتح کرد
بودند 07.وی در مدرسه ویژ نجی زادگان قشتاله ،آموز های نظامی و کاربردی مرسووم
در قرون میانه را به صورت حرفهای آموخت 04.او هنوز روزگار نوجوانیا
بود که شاهزاد سانچو 01به وی لق شوالیه 23داد.

را سپری نکرد

29

وتأثیرآنبرارتقایجایگاهالسید

نبردکریون42

اولی فعالیت نظامی چشمگیر السید در سال 251ق9364/م .در جنگ کریون و ندورد
سانچو بر ضد برادر

آلفونسو ،اادشا لیون و بود که در آن نقش درخووری ایفوا کورد.

20

ماجرا از ای قرار بود که اس از مرگ فرناندو 22،جنگهای خانگی میان فرزندانش شودت
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گرفت 25.سانچو به قلمرو برادر

آلفونسو لشکر کشید و میان دو بورادر در نزدیکویهوای

کریون ندرد سهمگینی درگرفت که با شکست سپاهیان قشتاله ،سانچو و لشکر

نواگزیر

بق نشستند اما با را نماییهای السید ،سپا سانچو شدانه و الاف گیرانه وارد لیون شدند
و بسیاری از سپاهیان آلفونسو را در خواب کشتند 26.آلفونسو نیز ناچوار بوه کلیسوای شوهر
کریون انا برد 27و اس از اسارت به دست السید ،روانوه زنودان برالوو

شود 24.اوس از

کس ای ایروزی ،نفوذ و اقتدار ال سید در دربار سانچو فزونوی یافوت و نوامش در هموه
اسپانیای مسیحی طنی انداز شد.

21

والسید 
آلفونسو 

53

59

اس از کشته شدن مشوکوک سوانچوی دوم در سوال 263ق9373/م ،.قشوتاله بوا
چالشی سیاسی و اجتمابی مواجه شد؛ از یک سو ،آلفونسو با آگاهی از مرگ برادر به امیود
کس سلطنت 53دوبار به قشتاله برگشت 50و از طرف دیگر موردم لیوون کوه آلفونسووی
ششم را بام قت اادشا میدانستند ،حاضر نمیشدند حاکمیت وی را بپذیرند 52.آلفونسو
را اثدات کند اما اشراف قشتاله مسؤولیت سونگی

متعهد شد با ادای سوگند ،بیگناهی ا

تشریفات قسم را بر بهد نگرفتند تا ای که قهرمان قشتاله ،السید ،بهد دار آن شد .وی
در مراسم ادای سوگند از آلفونسو ارسید آیا اقرار میکنی که در قت برادر نقشی نداشوتیو
اس از سوگند آلفونسو ،السید افزود« :اگر آلفونسو سوگند دروغ گفته باشد خداوند نیز او را
هم چون برادر

به وسیله خائنی همک گرداند» .ای جسارت السید ،احساس آلفونسو را

بمیقاً جریحهدار کرد و تا آخر حیواتش آن را فراموو

نکورد 55.آلفونسوو از سور نیواز بوه

تواناییها و شایستگیهای نظامی السید ،او را هم چنان در سمتش ابقا کرد 56ولوی هوی
گا روابط صمیمانه با وی برقرار نکرد.

57

آلفونسو به سال 260ق9370/م .توانست بور جلیقیوه 54در شومال الربوی انودلس ،کوه
برادر

گارسیا بر آن حکمرانی میکرد ،تسلط یابد و چون قدرت و حووز فرموانرواییا

فزونی یافت به قلمرو ملوک الطوایف اندلس که سخت با یکدیگر در نزاع بودند ،تاخت تا
از آنان خراج و مالیات گیرد 51و ال سید را برای گرفت خراج به نزد اب بدّاد حاکم اشدیلیه
فرستاد؛ اما ظاهرا شوالیههای دربار و بدخواهان السید شایع کردند که او بیشتر مالیاتها و
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هدایای حاکم اشدیلیه را انهانی تصاح کرد است .ای شایعه موج شد تا آلفونسوو کوه
خود همیشه از تواناییهای نظامی ال سوید بیمنواک بوود ،بوه ایو بهانوه وی را در سوال
272ق9349/م .تدعید کند.

63

بنیهودوالسید 


حکومت بنی هود به سد موقعیت جغرافیایی و نزدیکی اایتختش ،سرقسطه ،به قلمرو
حکومتهای مسیحی و چون قطلونیه 69در مشرق 63،ناوارا 60در شمال الربی 62و قشتاله در
جنوب الربی و از مهمتری دولتهای مسلمان ملوک الطوایف به شمار میرفت 65و بورای
بقای خود ناگزیر بود روابط سیاسی و نظامی خود را با دولتهای مسیحی تعمیق بخشد.
مقتدر ب سلیمان دومی حاکم بنی هوود ،در سوالهوای 264وو273ق .بوا مشوکمت
بسیاری چون نزاع با برادر

مظفر حاکم الرد و ناتوانی از ارداخت جزیه به دولت قشتاله

مواجه بود .از ای رو برای اایان دادن به ای دشواریها و حفظ امنیت قلمرو  ،و نیوز بوا
آگاهی از اختمف میان آلفونسو ،اادشا قشتاله و فرماند او ،رودریگو دیاز ،و با شناختی که
از تواناییهای نظامی او داشت 66،از وی یاری طلدید 67.از دیگر سو السید که جایگواهش
در دربار آلفونسو تضعیف شد بود ،به حمایتگر سیاسی جدیدی نیواز داشوت توا قودرت و
شوکت گذشته خود را احیا کند .از ای رو با اشتیاق ،ایمان نظامی با مقتدر را امضا کورد و
روانه دربار بنی هود شد؛ از وی استقدال باشکوهی به بم آمد و جایگاهی ممتاز در دربار
به وی بطا شد 64.اما سرخوشیهای او در ای دولت زودگذر بود 61چرا که یک سال بعد در
272ق 9349/م .مقتدر درگذشت و با مرگ وی ،منازبات داخلی در دربوار هودیوان شودت
گرفت.

73

مقتدر همانند ادر  ،قلمرو بنی هود را میان دو فرزند

یوسف ب احمد (ملقو بوه

مؤتم ) و مُنذر تقسیم کرد تا شاید از ای طریق زمینه اختمفات درونخاندانی هودیوان را
از میان بدرد و برادران را از مداخله در امور یک دیگر بواز دارد؛ او اموارت سرقسوطه را بوه
مؤتم و والیت دانیه 79،طرطوشه 73و الرد را به برادر

منذر داد .ای سیاست اگرچه در

آالاز ،مرز مشخصی را میان قلمرو دو برادر کشید ،اما دیری نپایید که برادران هوودی بوار
دیگر رویاروی هم قرار گرفتند و منذر که خود را در تقاب با برادر

مؤتم ناکام میدید،
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از دولت های مسیحی از جمله سوانچو رامیورز ،اادشوا آراگوون (حوک9367 :وو9341م)،
درخواست کمک کرد.

70

مؤتم که ایش از ای  ،به روزگار ادر ،کارآزمودگی و توانایی باالی نظامی السید را از
نزدیک دید بود فرماندهی لشکریانش را به وی سپرد و از آن سوو بورادر

منوذر نیوز از

اادشا آراگون سانچو رامیز (276ق9312/م) 72و کنت برشلونه 75مدد جسته بود .ندرد میان
دو سپا در نزدیکی الرد رخ داد و در ای ایکار السید بر سپا منوذر فوایق آمود 76.ایو
ایروزی در تثدیت قدرت مؤتم اثر به سزایی گذاشت و وجهه سیاسی و نظامی السوید را
نیز در دستگا حکومت بنی هود بیش از گذشته باال برد چندان که بازوی راست دولت بوه
شمار آمد و اجاز تصمیمگیری در همه امور سیاسی و نظامی و اقتصادی را به دسوت آورد
و بدون مشورت با وی هی تصمیمی در حکومت اتخاذ نمیشد.

77

اس از ای رویداد ،ال سید در نوسازی استحکامات نظامی هودیان نقشی مؤثر ایفا کرد
و برخی از قلعه های دولت بنی هود از جمله «المنار » و «اٌلَکو» 74را بازسازی کورد 71.اموا
ای مایه از ابتماد از سوی حکومتی اسوممی بوه فرمانود مسویحی و سوپردن اختیوارات
روزافزون به او در دور ای که دولتهای الربی قدرتمندتر شد بودنود و بوه دندوال اخوراج
مسلمانان بودند ،از سوی برخی از مورخان اسممی چون اب بسوام (523ق9927/م) 43بوه
باد انتقاد گرفته شد است؛ او گوید:
بنییی هیی د ب دنیید لیی ا س ی د ا اگ نانییبهی ب ی د و دنیید و د ان ییبم
خ است هبیشبن بر او اعتابد لردند و او ا بیر زیییرم هطینم نا دنید نیبن لی
شرش دو و نیدیک ا د برنرفت.

81

هایتناقضآمیز 


سیدوسیاست

ال

ایروزیهای مستمر السید در حمایت از دولت بنی هوود ،وی را بوه قودرت بممنوازع
اندلس مددّل ساخت .از ای رو ،زموانی کوه حواکم بوامری بلَنسویه ،قوادر بو ذیالنوون
(245ق9313/م) در سال 249ق9344/م ،.از طرف حکام الرد و قشتاله و بنی هود تهدید
شد؛ وی انهانی از حاکم بنی هود ،مستعی بو موؤتم (حوک272 :وو274ق) ،و السوید
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درخواست کمک کرد و برای ترالی آنان به همکاری ،امووال و هودایای ارزشومندی نیوز
فرستاد 43.السید بدون کس اجاز از مستعی  ،حاکم بنوی هوود ،بوا سوپاهیانش رهسوپار
بلنسیه شد و چون شرایط را برای تصرف بلنسیه مسابد یافت ،بیدرنگ به شهر حمله برد.
در ای ای واقعه ،مستعی نیز که گویی موقعیت نظامیا

آسی دید بود با لشکری بوه

بلنسیه تاخت .السید هم برای منصرف کردن مستعی ادبا کورد کوه چوون قوادر ،حواکم
بلنسیه ،تحت الحمایه آلفونسو است و بلنسیه نیز از اممک ای اادشا است ،هر تعرضوی،
مقابله با آلفونسو قلمداد خواهد شد .او از طرف دیگر با ابزام فرستاد ای به دربار آلفونسوو،
اادشا قشتاله ،به وی اطمینان داد که هر آنچه در قلمرو مسلمانان به دسوت آورد  ،هموه
برای حفظ و امنیت اادشا مسیحی است .از همی رو آلفونسو دست او را در تصرف قلمرو
مسلمانان باز گذاشت.

40

ال سید که با هدف تشکی حکومتی مستق  ،ایوسته به تصرف بلنسیه چشوم داشوت،
ایمانش با هودیان را نقض کرد و با حاکم ذوالنونی بلنسیه ،القادر باهلل ،دست دوسوتی داد.
مستعی که انتظار چنی بملی را از السید نداشت برای شکست دادن وی بیدرنوگ بوه
کنت برشلونه متوس شد و هدایا و اموال بسیار برای او فرستاد تا از او بر ضد السید یاری
گیرد .ال سید نیز در رقابت با مستعی هودی ،به بموی وی ،منذر ،دست یاری داد 42.ایو
چنی بود که روابط هودیان با یکی از مهمتری متحدان نظامی ،یعنی السید به تدریج رو
به ضعف گذارد .بمو بر ای  ،موقعیت سیاسی السید نیز بسیار شکنند به نظر میرسید و
او نیک میدانست به زودی دشمنان مشترک وی ،یعنی کنت برشلونه و مسوتعی هوودی
برای تصرف بلنسیه اقدام خواهند کرد .از ای رو تم
توانایی نظامی خویش را فزونی بخشد.

کرد تا بوا فوتح منواطق کوچوک،

45

بدی ترتی ال سید که به قدرتی بممنازع در منطقه شرق اندلس تددی شد بوود بوه
همرا نیروهایش در ای حوز یکهتازی می کورد و هوی دولوت مقتودری ندوود توا موانع
ایشرویا

شود .وی که شم نظامی فوقالعاد ای داشت بورای تصورف بلنسویه ،نخسوت

مناطق کوچک اطراف ای منطقوه را فوتح کورد .سوپس بوا طور نقشوهای ابو جحواف
(247ق9312/م) 46،رهدر مخالفش را سرکوب کرد .آن گا در سال 243ق9341/م .بخشی
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از مناطق شرقی شنتمریه 47را از ابومروان ب رزی (215ق9933/م) 44گرفت و آنها را به
ارداخت مالیات واداشت .سپس به منطقه مربیطر در شمال بلنسیه رفت و با تسخیر برخوی
قمع آن ،بر فرمانروای آن ،ابوبیسی ب لدون 41،سالیانه  4333هوزار دینوار مالیوات نهواد.
اندکی بعد به جدال الدونت 13تاخت و بر حکمران آن بدداهلل بو قاسوم (216ق9930/م)

19

خراج وضع کرد .سپس برای مقابله بوا نیروهوای کنوت برشولونه و مسوتعی و کوه بورای
بازاسگیری بلنسیه بر درواز آن اجتماع کرد بودند و به سربت و با اقتدار به شمال الربی
بلنسیه شتافت؛ کنت را اسیر کرد و با گرفت مال فراوان و اخذ تعهد مدنی بر ترک منطقه،
وی را آزاد کرد 13.بدی گونه السید با کس ایروزیهای گسترد  ،بمو بر ای که امرای
منطقه شرقی اندلس را وادار به اطابت از خود کرد ،اایگا نظامی مستقلی را نیوز در ایو
منطقه تأسیس کرد.

10

از دیگر سو اس از ندرد زالقه 12،را مرابطون به جزیور ایدوری 15گشوود شود بوود.
یوسوف تاشووفی (533ق9936/م) دیگور بووار در سوال 240ق9313/م .بووا هودف تصوورف
بخش هایی از ای منطقه رهسپار اندلس شود و بخوش شورقی آن ،از جملوه مرسویه 16را
تصرف کرد .از ای رو مستعی  ،احمد ب یوسف ،چهارمی حاکم هودی که جایگواهش را
در خطر دید ،از السید که ایشتر کارآزمودگی خود را در جنگهوا نشوان داد بوود ،یواری
خواست و با ارسال مقداری اول و طم ،با وی دوبار ایمان بست 17.برخی مورخان رویکرد
مستعی را به بیگانگان نشوانه بویخوردی و نواتوانیا

دانسوتهانود .السوید نیوز کوه از

رویدادهای اندلس بیخدر ندود برای حفظ قودرتش ،ایموان صولح بوا حواکم بنوی هوود را
اذیرفت و با سپا خود راهی منطقه سرقسطه شد و همچنی برای ایشدرد اهدافش با دول
مسیحی آراگون و ناوار بر ضد مرابطون ایمان اتحاد بست.

14

پایانکارالسید 


استمداد ملوک الطوایف اندلس از مسولمانان مغورب و مرابطوون بوا هودف مقابلوه بوا
نیروهای مسیحی ،زمینه را برای جا طلدیهای بیشتر السید و که گویی خوود را قهرموان
ملوی مدووارز بووا بیگانگووان مویدانسووت و فوراهم کوورد .در گیوور و دار رویوودادهای سووال
245ق9313/م .تا 247ق9312/م .او کوشید تا با تقویوت بنیوه نظوامیا

از حملوههوای
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مرابطون به اندلس جلوگیری کند 11.در همی حال ،جندشی در بلنسیه به رهدوری قاضوی
شهر ،بدداهلل ب جحاف المعافری (247ق9312/م) براا شد که از سیاستهوای قوادر بو
ذیالنون در همایمانی با السید ناراضی بود .رهدر شورشیان برای مقابله با سیاسوتهوای
القادر ،با اب بایشه ،سردار مرابطون گفتوگو و وبد کرد در صورت ایوروزی بور القوادر،
بلنسیه را به او تسلیم کند 933.اب جحاف ای گونه توانست بوا کموک مرابطوون بور قوادر
ذوالنونی فایق آید .ال سید با آگاهی از ای واقعه با لشکری راهی بلنسویه شود و برخوی از
شهرهای شمالی آن منطقه ،چون جداله ،را تصرف کرد و از اهالی آن جا مالیات گرفت.

939

او که از اهمیت و جایگا اب جحاف در میان مردم الاف ندود ،وقتی به نزدیکی شهر رسید
در نهان ایکی نزد وی فرستاد و از او خواست تا در ازای گرفت حکومت بلنسیه ،مرابطون
را از آن جا دور کند 933.اب جحاف نیز با ای تدبیر که مردم خواهان صلحند ،ابو بایشوه
سردار مرابطون را به ترک شهر متقابد کرد .اما السید به وبد ا

وفا نکرد و با دور شدن

مرابطون ،بلنسیه را دیگر بار به محاصر گرفت .ای محاصر که بیش از بیست ما طوول
کشید ،اب جحاف را به تسلیم واداشت و ناگزیر برای خود و مردم شهر امان گرفت 930.بوا
ای حال ،السید که اب جحاف را خائ میدانسوت ،بوه ویوژ بوه سود هومایموانی بوا
مرابطون ،نه تنها شهر را به سال 244ق9315/م .تاراج کرد بلکوه رهدور جنودش و دیگور
بزرگان شهر را به قت رساند 932.ای چنی السوید بور بلنسویه سویطر یافوت و توا ورود
مرابطون به ای منطقه در سوال 215ق9933/م .او و سوپس همسور
کردند.

بور آن حکوموت

935

اس از ای رویداد ،در سال 213ق9317/م .مرابطون برای استرداد بلنسیه ،با سپاهی به
فرماندهی محمد ب تاشفی  936رهسپار ای منطقه شدند و آن را محاصر کردند .السوید
نیز برای مقابله با آنان از ادروی اول ،اادشا آراگون (9935م) 937و آلفونسوی ششم کمک
خواست .در ندردی که در نزدیک کو مندیر 934درگرفت سپا مسولمانان منهوزم گردیود و
السید نیز به بلنسیه بازگشت 931.در ای اثنا ،مرابطون به جنوب اراضی طلیطله که تحوت
قلمرو آلفونسوی ششم بود ،حمله بردند و سپا قشتاله را شکست دادند ،در ای ندورد دون
دیهگو243( 993ق9311/م) تنها فرزند السید نیز که جوزو نیروهوای آلفونسوو بوود ،کشوته
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شد 999.اس از ای اتفاق السید سخت بیمار شد و کشته شدن فرزند
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نیز بر شدت الم و

بیماری وی افزود و سورانجام در سوال 213ق9311/م .در انجوا و شوش سوالگی جوان
سپرد.

993

بررسیوتحلیلشخصیتالسید 


با بررسوی منوابع و متوون اسوپانیایی بوه روشونی بوه دسوت مویآیود کوه السوید از
شخصیتهای بزرگ تاریخ اسپانیاست که در برصه نظامی و سیاسی ،اجتمابی و فرهنگی
جایگاهی ممتاز داشوت .او نزدیوک بوه  09سوال بوه بنووان فرمانود نظوامی در خودمت
فرمانروایان مسیحی و اسممی همانند سانچو ،آلفونسو و بنی هوود بوود .ریچوارد محقوق
انگلیسی می گوید« :ال سید ایوند میان اندلس و مسیحیان شمال بود» 990.وی بوا آگواهی
کام از فنون و تاکتیکهای جنگی و نیز بهکارگیری سیاستی صحیح و فعال ،توانست در
اوای حکومتهای قشتاله و بنی هود ،بمو بر بازگرداندن قدرت به آنها ،ایوروزیهوای
چشمگیری نیز برای آنان به همرا آورد.
از منظر سیاسی السید اهمیت زیادی در تاریخ سیاسی و نظامی اسپانیا دارد .از دیدگا
مورخان 992و محققان 995اسپانیایی ،السید با اقتدار نظامی خود توانست قودرت سیاسوی را
به دولت های بزرگ زمان خود برگرداند و سپس با ورود به دربار حکومتهای اسوممی ،از
جمله بنی هود ،مقدمات بازگرداند شدن 996سرزمی های اندلس را به قلمورو دولوتهوای
مسیحی فراهم آورد .از ای رو السید اس از مرگش به بنوان شخصیتی دلسووز و وطو
ارسووت جایگوواهی ممتوواز در توواریخ سیاسووی اسووپانیا ایوودا کوورد ،چنووان کووه ایوودال
(9026ق9164/م) 997در ای بار مینویسد« :السید جنگاوری بسیار قدرتمند بوود کوه بوا
نفوذ به دربار بنی هود به تدریج توانسوت سورزمی هوای مسویحیان را از مسولمانان اوس
بگیرد».

994

از لحاظ فرهنگی السید از شخصیت هایی است که اس از مرگش در رونق فرهنگ و
ادبیات اسپانیا تأثیر شگرف بر جای گذاشت .از آنجا که فعالیوتهوای سیاسوی و نظوامی و
شخصیت باطفی و روحی السید مورد توجه قرار گرفت ،وی از لحواظ فرهنگوی هوم بوه
شخصیتی بسیار بحثبرانگیز تددی شد و زندگانیا

در آثار ادبی ،افسانهها ،اساطیر ،شعر
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و داستانها انعکاسی گسترد یافت .قصید «سرور م » 991از ارآواز تری قصاید حماسوی
است که چند سال اس از مرگ السید ،شابری ناشناس آن را به زبان اسوپانیایی سورود
است .شابر در ای قصید حس وط ارستی و اخمص السید را تقدیر کورد و سوتود  ،و
یادآور شد است که السید بسیار نرمدل و مهربوان بوود چنوان کوه حتوی در رابطوه بوا
دشمنانش نیز بطوفت به خرج میداد است 933.ای قصید مورد استقدال مردم اسپانیا قرار
گرفت و سپس به زبان های مختلف ارواایی ترجمه شد و شر های بسیاری بر آن نگاشته
شد ،مانند کتاب «شعر السید» 939اثر مشوترک ایودال ،بلوک بُورن (9013ق9179/م)،
سیمپسون (9232ق9142/م) 930و جان اورمسی (9372ق9415/م)

932

933

که به زبوان التوی

منتشر شد.
از منظر مذهدی ،کشیشها السید را مظهر بند واقعی خدا بر روی زمی میدانند و او
را در زمر قدیسان ااکسرشت آورد انود کوه خصولتهوای ملکووتی دارد و بوه حضورت
مسیح

بسیار اای بند بود است .از ای رو مردم ،آرامگوا وی در نزدیکوی بُرگووس را

زیارت کرد  ،از خاک او شفا و تندرستی میجویند.

935

از لحاظ اجتمابی نیز ال سید اایگاهی ممتاز در میان مردم ارواا به ویژ اسوپانیا دارد و
کمتر شخصیتی بود است که بعد از مرگش چنی محدوبیتی به دست آورد باشد .هوم از
ای روست که چندی فیلم و نمایشنامه در معرفی ملیگرایانه او تدوی شد است.

936

بر خمف مورخان مسیحی ،نویسندگان مسلمان همانند اب بسام 937و اب بذاری 934نه
تنها او را انسانی شریف و دادگر و نیکخوا نمیدانند ،بلکه بر تجاوزگری و حقنشناسی و
الیر قاب ابتماد بودن وی تأکید دارند .زیرا همچنان که اشاره شد السیدد ایا وروب ایه
سرزمدنهای اسالمی از جمله النسده جنایتهای اسداری بر حی اررایان شیور و
مربم انجام باب اما با ای همه این مورخان نیز شجابت ،شهامت و کواردانی او در اموور
نظامی را تحسی کرد اند؛ چنان که اب بسام مینویسد:
ا س د د شهبهت و حیم و عای یییی اگ ییبر ررو دنیب ش بی د .ی خیدا
لعنتش لنبد ی ل هردی دانشدوست ب د ،ب ام و سی عیر هیب ن یک نیبهی
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داشت ...د حض

او لتب و سِ َر عر
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ا هییخ اندنید .ی ن بی وییدادهبی

129

نبن ا هی س د ،شبد هیشد و. ...
نتیجه 

سیاست خارجی دولت بنی هود نمونهای از دیدگا حکومتهوای مسولمان انودلس بوه
دولتهای مسیحی بود .اشتیاق هودیان در ایجاد رابطه سیاسی و نظامی با حکوموتهوای
مسیحی بیمانند بود و گویی ای ارتداط به یک ضرورت سیاسی و نظامی دولوت درآمود
بود و با وجود آسی های اقتصادی ،سیاسی و نظامی وارد بر مسلمانان از سوی مسیحیان
و چون ارداخت مالیات بسیار ،از دست دادن قلمرو و تضعیف حکومت و هودیان همچنوان
در تحکیم ای ایوند میکوشیدند .دولت بنی هود در سایه ای روابوط سیاسوی و نظوامی،
بهر اندکی از کمکهای نظامی آنان میبرد که الدته ای کموکهوا هوم در بقوا و تودوام
حکومتشان اثری نداشت .آنان نمونه بسیار ناموفقی از ابتماد به بیگانگوان را بوه نموایش
گذاشتند؛ چنان که السید با نقش آفرینی در درگیریهای بصر ملووک الطوایوف انودلس،
بیش از آن که برای بنی هود مفید واقع شود ،ای همراهی را بوه سوکوی ایشورفت خوود
تددی کرد.
سلسلهبنیهود 

سلیمان ب هود المستعی 209 :و204هو9301/و 9326م
احمد ب سلیمان المقتدر204 :و 272هو9326/و 9349م
یوسف ب احمد المؤتم 272 :و 274هو9349/و 9345م
احمد ب یوسف المستعی 274 :و 530هو  9345 /و 9993م
بددالملک ب احمد ،بمادالدوله530 :و9993 /م
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نوشتها 


پی
 .1مادرش دختر سانچو (شانجه) ،حاکم مسیحی بنبلونه ،بود و به دلیل شباهت ظاهر وی به شانجه،
او را شنجول نامیدند؛ عنان ،محمد بن عبداهلل ،تاریخ دولت اسالمی در اندلس ،ترجمه عبدالحمید
آیتی ،تهران :کیهان ،1631 ،ج ،1ص.915
 .2همان ،ج ،2ص3ـ.8
 .6شهری کوچک که در ایام طوایف در دست غالمان عامری بود؛ حمیری ،محمد بن عبدالمنعم،
منتخبة من کتاب الروض المعطار فی خبر االقطار ،تصحیح لفی پروفنسال ،سوم ،بیروت :دار
الجلیل1048 ،ق ،ص.13
 .0شهری در شرق اندلس که در ایام طوایف در دست غالمان عامری بود؛ همان ،ص.120
 .9ابن عذاری ،ابوالعباس احمد بن محمد مراکشی ،البیان المغرب فی اخبار االندلس و المغرب،
تحقیق س .کوالن ،سوم ،بیروت :دار الثقافة1586 ،م ،ج ،6ص.213
 .3سلیمان بن هود ،بنیانگذار سلسله بنی هود ،پیش از مرگ ،قلمرو فرمانرواییاش را میان پنج
فرزندش تقسیم کرد؛ او سرقسطه را به فرزندش احمد و الرده و وشقه را به لب و تطیله را به منذر

و قلعه ایوب را به محمد داد؛ بنگرید :ابن خطیب ،لسانالدین محمد ،اعمال االعالم فی من بویع قبل
االحتالم من ملوک االسالم ،تحقیق لیفی پروفنسال ،سوم ،دار المکشوف1593 ،م ،ص.111
 .1پس از سلیمان بن هود ،انشعاب سیاسی در حکومت بنی هود به وجود آمد و یوسف بن هود بر
الرده در غرب سرقسطه حکم راند.
 .8ابن عذاری ،پیشین ،ج ،6ص.222

9. Rodrigo Deaz.
10. El Seid; Simpson, Lesley Byrd, The Poem Of The Cid, USA: 1985, p 1,
Retrieved from:
2015, p 3. http://www.Googlebook.Com, Issue El Cid/ December,
11. Castile.

کاستیل .این نام در متون اسالمی ،قشتاله ذکر شده است که از شهرهای بزرگ لیون بوده است.
بنگرید :حمیری ،پیشین ،ص.88

سالهجدهم،شمارهاول،بهار،6931شمارهمسلسل13

613

12. Fitzhenry, James, El Cid Gods Own Champion, USA: 1884, p 70,
Retrieved from:
http://www.Bookzz.Com, Issue El Cid/ December, 2015; Provencal, E. Levi,
, SID, Eencyclopedia of islam, Second Edition, Leiden: Brill, 1997, Volume
IX, p 533.
13. Preston.
14. Barcelona.
15. Preston, T.R., The Cid Compeador, London: 1833, p 17.

 .13عنان ،پیشین ،ج ،2ص204ـ.294
17. Pidal, R. Menendez, La Espana Del Cid, Espasa Calpe, S. A. Madrid:
1969.
18. Al-Sayyid, El Seid; see: Nicolle, David, El Cid And The Rconquista,
Oxford, 1988, p 3; Simpson, Ibid, p 1, Retrieved from:
http://www.Googlebook.Com, Issue El Cid/ December, 2015.

 .15به معنای آقا و سرور .پس از پیروزی السید بر کنت برشلونه ،احتماالً از سوی سالطین بنی
هود لقب «سیدی» یافت .این واژه در زبان اسپانیایی به  Mio Cidتعبیر یافت؛ پروفنسال ،لفی،
االسالم فی المغرب و االندلس ،ترجمة سید عبدالعزیز سالم ،القاهرة :مطبعة نوضة مصر ،ص180؛
قیاس کنید با:
Fitzhenry, Ibid, p 3.

 .24شاید از آن روست که به او لقب  Compeadorیا قنبیطور داده شد؛ اما این تأویل بعید
مینماید چون لفظ  Compeadorبه معنای قهرمان نیست بلکه معنای آن فرمانده غارتگران
دشتها است .لقبی که مورخان عرب در قرون میانه برای السید به کار میبردند از لفظ
 ، campidoctusبه معنای صاحب فحص و جستجوگر یا متجسس گرفته شده است .به نظر
میرسد این لفظ در آن زمان به خبره جنگها در سرزمین دشمنان اطالق میشد؛ بنگرید:
پروفنسال ،پیشین ،ص113؛ ابن عذاری ،پیشین ،ج ،6ص.649
 .21در سال 093ق1430/م .سانچوی دوم ،پادشاه قشتاله ،برای گسترش قلمروش با سپاهی به
رهبری السید رهسپار ناوار شد که با رشادتها و دالوریهای السید ،این جنگ به پیروزی
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 را دریافت کرد؛Compeador  احتماالً پس از این موفقیت بود که السید لقب.سانچو انجامید
:بنگرید

Provencal, Ibid, Volume IX, p 533.
22. Vivar.
23. Burgos.
24. Fitzhenry, Ibid, p 1; Preston, Ibid, p 5.
26. Don Deigo lainez (Preston, Loc. Cit).

.263 ص،2 ج، پیشین، عنان.29
. همان، عنان:قیاس کنید با

27. Abraham, Juan Caballero Priete, “El Cid; History and Legend”,
Retrieved from:
http://www.Epubs.utahedu.1850, 2012, Vol2, p 113.
28. Idem, p 113ـ114.
29. Flainez.
30. Leon.
31. Diaz.
32. Fletcher, Richard, The World Of El Cid, Manchester University Press,
London: 2000, p 90ـ91.
33. Diego Fernandez (Abraham, Ibid, p 113ـ114).
34. Dona Jimena.
35. Simon Barton and Richard Fletcher, The World Of El Cid Chronicles Of
The Spanish Reconquest, Manchester University press, London: 1998, p 90,
Retrieved from:
http://www.Googlebook.Com, Issue El Cid/ December, 2015.

 به سرزمینهای مسلمانان هجوم برد.م1491/ق065  پادشاه مقتدر قشتاله و لیون که در سال.63
، پس از پیروزیهای بسیار در مقابل مسلمانان.و درصدد به تسلیم کشاندن همه امرای طوایف بود
: بنگرید.او را به لقب پادشاه کبیر خواندند

Fletcher, Richard, The Quest For El Cid, U.A.S: 1990, p 69.
37. Fitzhenry, Ibid, p 11.
38. Idem, p 14.
39. Sancho.

سالهجدهم،شمارهاول،بهار،6931شمارهمسلسل13

616

پسر بزرگ فرناندو که پس از پدر ،جانشین وی در قشتاله شد و از سال  1439تا 1412م.
حکومت کرد.

Fletcher, Richard, Ibid, p 100.
40. shevalier.
41. Id, p 16.
42. Carrion.

 .06عنان ،پیشین ،ج ،2ص.653
 .00فرناندو پیش از مرگ ،کشور خود را میان سه فرزندش تقسیم کرد :قشتاله را به پسر بزرگش
سانچو سپرد ،لیون را به آلفونسو ارزانی داشت ،امارت جلیقیه و پرتغال را به گارسیا بخشید ،و نیز
شهر توره ) )Toraو سموره ( )Zamoraرا به دخترانش اورکا ( )Urracaو البره ( )Elviraعطا

کرد؛ بنگرید :عنان ،پیشین ،ج ،2ص653؛ حجی ،عبدالرحمن علی ،التاریخ االندلسی من الفتح حتی
سقوط غرناطة ،بیروت :دار القلم1513 ،م ،ص664؛ و نیز:
Fitzhenry, Ibid, p 20.

 .09حجی ،پیشین ،ص.630
46. Southey Robert, Chronicle Of The Cid, University College, London:
31.ـ1887, p 30

 .01عنان ،پیشین ،ج ،2ص653؛ و نیز:
8.ـPreston, Ibid, p 7
48. Fitzhenry, Ibid, p 28.
49. Id, Loc. Cit.

 .94سانچو پس از تصرف لیون ،در پی تصرف قلمرو دو خواهرش ،اوراکا فرمانروای سموره و
البره حکمران توره ،برآمد و به قلمرو آنها حمله برد .در آغاز بر توره تسلط یافت و سپس سموره
را محاصره کرد .در همین محاصره بود که سواری به لشکرگاه سانچو رفت و وی را به قتل رساند؛
عنان ،پیشین ،ج ،2ص.653
 .91عنان ،پیشین ،ج ،2ص.655
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 .92پس از جنگ کریون ،آلفونسو به دربار مأمون بن ذیالنون در طلیطله پناه برد؛ بنگرید:

Provencal, Ibid, Volume IX, p 533.
53. Preston, Ibid, p 11.
54. Preston, Loc. Cit.

 .99عنان ،پیشین ،ج ،2ص041؛
12; Fitzhenry, Ibid, p 37.ـPreston, Ibid, p 11
56. http://www.Ctspanish.com/legends/elcid.Htm.December 4, 2015.

 .91عنان ،همان.

58. Galicia.

 .95سجادی ،صادق« ،آلفونسو» ،بایرة المعارف بزرگ اسالمی ،تهران :مرکز بایرة المعارف بزرگ
اسالمی ،1631 ،ج ،2ص.84
 .34پروفنسال ،پیشین ،ص184ـ181؛

Simon & Richard, Ibid, p 103; Cf: Blackburn, Paul, “Poem Of The Cid”,
Edited BY George Economou, London: 1938, p 5, Retrieved from:
http://www.Googlebook.Com, Issue El Cid/ December, 2015.
61. Catalunya.

 .32شهری در شمال اندلس؛ امروزه به آن کاتالونیا گفته میشود؛ بنگرید :مونس ،حسین ،اطلس،
نقشه .111
63. Navarra.

 .30شهر نافار (ناوار) در سال 252ق549/م .به دست سانچو تأسیس شد.

 .39حجی ،پیشین ،ص693؛ سامرایی ،خلیل ابراهیم ،عالقات المرااطدن االممالک االسباندة
ااالندلس ،عراق :بیتا ،ص91؛ و نیز بنگرید :عنان ،پیشین ،ج ،2ص.211
 .33در سال 091ق1439/م .زمانی که فرناندو به سرزمینهای اسالمی از جمله اشبیلیه ،طلیطله،
بلنسیه و سرقسطه حمله برد ،از حکام آن مالیات درخواست کرد؛ السید نیز در محاصره بسیاری
از شهرها نقش داشت .بنگرید :عنان ،پیشین ،ج ،2ص654ـ651؛ و نیز:
Fitzhenry, Ibid, p 7.
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 .31سامرایی ،پیشین ،ص30؛ و نیز:
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Provencal, Ibid, Volume IX, p 533.
68. Fitzhenry, Ibid, p 70.
69. Idem.

 .14بیضون ،ابراهیم ،الدولة العرادة فی اسبانیا من الفتح حتی سقوط الخالفة ،بیروت :دار النوضة
العرادة1583 ،م ،ص639؛ عبدالحلیم ،رجب محمد ،االندلس االسالمدة و اسباندا النصراندة ،القاهرة:
دار الکتب المصریة ،بیتا ،ص.606

71. Deni.

شهری در جنوب شرقی سرقسطه که مقتدر بن هود در سال 038ق1413/م .آن را از اقبال الدوله
عامری پس گرفت؛ ابن عذاری ،پیشین ،ج ،6ص.228
72. Tortosa.

در جنوب سرقسطه که مقتدر در سال 092ق1434/م .به حاکمیت غالمان صقالبی بر آن پایان داد؛
ابن عذاری ،پیشین ،ج ،6ص.220

73. Lowel, James Russell, “Rodrigo El Campeador”, Madrid: 1857, p 36,
Retrieved from:
http://www.Googlebook.Com, Issue El Cid/ December, 2015.
74. Sancho Ramirez.
75. Kent Barcelona.
76. Idem, Loc. Cit.

 .11عنان ،پیشین ،ج ،2ص268؛
Fitzhenry, Ibid, p 76.
78. Olacau.
79. Lowel, Loc. Cit.

 . 84ابوالحسن علی بن بسام ،ادیب ،شاعر و مورخ عصر مرابطون که مهمترین اثر وی کتاب
الذخدرة فی محاسن اهل الجریرة است؛ این کتاب عالوه بر جنبه ادبی ،از لحاظ تاریخی نیز بسیار
با اهمیت است؛ بنگرید :ابن بسام ،ابوالحسن علی ،الذخدرة فی محاسن اهل الجریرة ،تحقد احسان
عباس ،ادروت :بار الغرب االسالمدة2444 ،م ،ج ،1ص.9
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 .81ابن بسام ،پیشین ،بخش ،6ج ،1ص.59
 .82همان ،ج ،2ص268ـ204؛ حجی ،پیشین ،ص614؛ بنگرید :پروفنسال ،پیشین ،ص.183
 .86عنان ،پیشین ،ج ،2ص265ـ .204بنگرید:

Dennis, George, “The Cid”, London: 1845, p 132-133, Retrieved from:
http://www.Googlebook.Com, Issue El Cid/ December, 2015.

 .80عنان ،همان؛ حجی ،پیشین ،ص611؛ و نیز:
Fitzhenry, Ibid, p 97.

 .89عنان ،همان؛ حجی ،همان.
 .83ابواحمد جعفر بن عبداهلل بن جحاف المعافری ،قاضی شهر بلنسیه؛ وی که به سبب روابط
نزدیک قادر بن ذیالنون با السید ،اختالفات سیاسی بسیار با او داشت ،پس از شورش بر ضد
قادر ،سرانجام او را به قتل رساند .بنگرید :ابن عذاری ،پیشین ،ج ،6ص640ـ649؛ عنان ،پیشین،
ج ،2ص.291
87 .Santa Maria.

در شرق اندلس و جنوب غربی سرقسطه قرار داشت؛ یاقوت حموی ،شهابالدین ابوعبداهلل ،معجم
البلدان ،بیروت :دار صادر1511 ،م ،ج ،6ص.631
 .88خاندانی از بربران هواره .سرسلسله آنان ابومحمد هذیل معروف به اصلح بود که در سال
046ق .اعالم استقالل کرده بود؛ ابن عذاری ،پیشین ،ج ،6ص641؛ عنان ،پیشین ،ج ،2ص.291
 .85سردار ابوعیسی بن لبون ،فرمانروای مربیطر از نواحی مجاور شنتمریه ،پس از آن که نتوانست
در مقابل مالیاتهای السید دوام بیاورد ،به عبدالملک رزین روی آورد و در حمایت وی زیست؛
عنان ،پیشین ،ج ،2ص.231
90. Alpuente.

 . 51عبداهلل بن قاسم از دودمان عبدالملک بن قطن الفهری ،در نزدیکی شنتمریه شرقی و در جنوب
شرقی آن ،امارت کوچکی به نام البونت داشت؛ بنگرید :عنان ،پیشین ،ج ،2ص293؛ ابن کردبوس،
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ابومروان عبدالملک ،تاریخ االندلس و وصفه ،تحقیق احمد مختار عبادی ،مادرید :معود الدراسات
االسالمدة1539 ،م ،ص.11
 .52ابن عذاری ،پیشین ،ج ،0ص04ـ01؛ عنان ،پیشین ،ج ،2ص.202
 .56عنان ،پیشین ،ج ،2ص201ـ202؛ حجی ،پیشین ،ص.611
 .50جنگ سرنوشتسازی که در سال 015ق1483/م .بین مسلمانان به فرماندهی یوسف بن
تاشفین ،و مسیحیان به فرماندهی آلفونسوی ششم ،در اندلس در مکانی به نام زالقه رخ داد .در
این جنگ مسیحیان شکست خوردند و مجبور به عقبنشینی شدند؛ عنان ،پیشین ،ج ،2ص152؛
عبدالحلیم ،پیشین ،ص.600

95. Iberian Peninsula.

سرزمین اندلس که در جنوب غربی اروپا واقع است.
96. Murcia.

شهری در جنوب شرقی اندلس.
 .51عنان ،پیشین ،ج ،2ص206؛
Fitzhenry, Ibid, p 122.

 .58عنان ،همان.
 .55همان.
 .144ابن عذاری ،پیشین ،ج ،0ص61؛ عنان ،پیشین ،ج ،2ص.209
 .141همان.
 .142عنان ،پیشین ،ج ،2ص209ـ.203
 .146ابن عذاری ،پیشین ،ج ،0ص.62
 .140السید پس از دریافت اموال قادر بن ذیالنون از ابن جحاف ،وی و همه افراد خاندانش را
دستگیر کرد و پس از شکنجه بسیار ،دستور داد آنان را بسوزانند؛ ابن عذاری ،پیشین ،ج،6
ص.643
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 .149همان؛ عنان ،پیشین ،ج ،2ص.291
 .143پس از سقوط بلنسیه به دست السید ،بسیاری از مردم با ارسال نامهای به یوسف بن تاشفین
خواستار نجات شهر شدند .بدین ترتیب یوسف ،سپاهی بزرگ به فرماندهی برادرزادهاش ،محمد
تاشفین ،رهسپار بلنسیه کرد؛ عنان ،پیشین ،ج ،2ص.294
 .141پدروی اول از پادشاهان دلیر آراگون شناخته میشد که با فتح وشقه و بربشتر ،مقدمات
سقوط سرقسطه را فراهم کرد؛ همان ،ص.010
 .148کوهی در نزدیکی بلنسیه؛ همان ،ص.291
 .145همان.
110 .Don Diego.

 .111همان.
 .112همان؛ بنگرید:
Fitzhenry, Ibid, p 175.
113. Simon & Richard, Ibid, p 7.
114. Pidal, Ibid; Dozy, Reinhart, “Le Cid Dapres De Nouveaux Documents”,
Madrid: 1860.
115. Fitzhenry, Ibid, p 14; Simon & Richard, Ibid ; Pidal, Ibid; Dozy, Ibid.
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 .123همانند فیلم مشهور «السید» که در سال 1531م .به کارگردانی آنتونی مان ،حیات سیاسی ـ
نظامی ،عاطفی و اجتماعی او را به تصویر کشید و مورد استقبال بسیاری از مردم آمریکا و اروپا
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کتاب ها را پاره کنید ،به شعرا آئین نبرد بیاموزیید و ...بجنگید ،بکشید دشمنان را تار
و مار کنید و آنها را وادار به برادرکشی کنید و ...بعد که زمینه را فراهم کردید من با
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