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  ٣٨فصلنامه تاريخ اسالم ، شماره 

..........................................  

  پژوھشي در تاريخنگاري مغرب اسالمي؛ 

 بررسي البیان المغرب في اخبار االندلس و المغرب

  *دکتر يونس فرھمند

  ۵/١٠/٨٨: تاريخ تأيید ٢۵/٨/٨٨: تاريخ دريافت

مشھورترين مورخ مغربي پیش از ابن خلدون است كه با نگارش البیان الُمغرب في ابوالعباس احمد بن محمد بن عذاري 

اين مقاله به بازشناسي و . ھاي تاريخي مغرب اسالمي را پديد آورد ترين نوشته اخبار االنَدُلس و الَمغِرب يكي از مھم

ابع مورد استفاده مؤلف پرداخته و ھاي تاريخي مغرب اسالمي، شیوه تألیف و من تبیین جايگاه اين كتاب در بین نوشته

بدين نتیجه دست يافته است كه به رغم نگارش آن در قرن ھشتم، كتاب متضمن اخبار بسیار و روايات نادري است كه 

بعالوه شیوه تألیف اخبار تاريخي آن، تلفیقي است از . جايگاه كتاب را تا حّد منبعي دست اول ارتقا داده است

  .ضوعي كه با اسلوبي ساده و روان نگاشته شده استھاي سالشمار و مو شیوه

  .نگاري، البیان الُمغرب، مغرب اسالمي، ابن ِعذاري، اندلس تاريخ: ھاي کلیدي واژه

  مقدمه

. تحّوالت تاريخ نگاري مغرب اسالمي در سده ھشتم ھجري به صورت چشمگیري از اوضاع سیاسي آن روزگار متأّثر بود

اكمیت سیاسي واحد در دوره فاطمیان، مرابطون و موحدون با سقوط امپراتوري موحدون شمال آفريقا پس از تجربه ح

در نیمه دوم قرن ھفتم، حاكمیت در اين منطقه تجزيه شد و پس از منازعات بسیار میان مدعیان قدرت، سرانجام 

بر عرصه حكومت مغرب ھاي سه گانه متقارن حفصیان در تونس، بني عبدالواد در تلمسان و بني مرين در فاس  دولت

ھاي حكومتگر مسلمان اندلس بر  در اندلس نیز درگیري میان ملوك الطوايف به اوج خود رسید و خاندان. دست يافتند

  ]٢.[و حتي از اختالفات داخلي درون خانداني بر كنار نبودند] ١.[ضد يكديگر با مسیحیان دست ھمكاري دادند

  

ھاي سه گانه مغرب با ھدف ثبت مفاخر و مآثر خود در جذب موّرخان و  انشقاقات سیاسي مغرب سبب شد تا دولت

ھاي تاريخي  ھاي متعددي از نوشته اين وضع موجب پیدايش گونه. دانشمندان بكوشند و با يكديگر به رقابت برخیزند

خي ـ ادبي توان سده ھشتم را از نظر شمار منابع تاري شد كه تا آن زمان در مغرب سابقه نداشت؛ به طوري كه مي

در سرآغاز اين قرن ابن عذاري مراكشي با نگارش تاريخ عمومي البیان المغرب سّنت . مھم از ديگر قرون ممتاز دانست

تغییر ] ٣[شد و حتي با شبه جزيره ايبري ارتباط نداشت، تاريخ نگاري مغرب را كه عمومًا به جغرافیاي مغرب محدود مي

ھاي اسالمي  اين رويكرد به تاريخ كه بر روابط حسنه حكومت. واحد در نظر گرفت داد و جھان اسالم را به مثابه پیكري

نمايد كه حمالت مغوالن و  چنین مي. به ويژه مصر و مغرب تأكید داشت، با نگارش العبر ابن خلدون به اوج خود رسید
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از سوي ديگر ھدف قرار  ھاي صلیبي كه مصر، مغرب و اندلس را صلیبیان به شرق اسالمي و شامات از يك سو و جنگ

  .نگري واحد سوق داد كه نمودار تقابل اسالم و مسیحیت بود داده بود، مورخان مسلمان را به ايجاد جھان

  

ھا چون تواريخ محّلي، دودماني و انواع تراجم نگاري نیز در  ھاي عمومي، َاشكال ديگر وقايع نامه عالوه بر تاريخ نگاري

دريغ، اگر چه  ھاي بي اين حمايت. كردند سالطین از نويسندگان اين آثار حمايت مياين دوره رواج بسیار داشت و 

پیدايش آثار تاريخي را به دنبال داشت، اما نتوانست آنھا را از ضعف معمول تاريخ نگاري دودماني در امان نگاه دارد؛ به 

به طور كامل تابع دربار بدانیم از اين رو كمتر  طوري كه مبالغه نخواھد بود اگر جريان تاريخ نگاري اسالمي را در اين دوره

به . توجه به خشنودي ممدوح خود به گزارش حقايق تاريخي پرداخته باشد خوريم كه بي به موّرخ مستقلي بر مي

درستي معلوم نیست كه آيا ابن عذاري البیان المغرب را به تقاضاي سلطان مريني نگاشت يا نه؛ اما ترديدي نیست 

را نه با میل شخصي و ارضاي خاطر خويش بلكه به خواھش ديگران پديد آورده است؛ از اين رو رويكرد او  كه وي كتاب

و روض القرطاس نیز ] ۵[ابن ابي زرع، نويسنده الذخیره السنیه] ۴.[نمايي و تعّصب ھمراه است به تاريخ مريني با بزرگ

ن خاصه ممدوح خود ابوسعید عثمان و تقبیح مخالفان آنان از اين ضعف مستثنا نیست و بارھا به ستايش و تجلیل مرينیا

تر  انگیزه ابن خطیب، سیاستمدار و موّرخ اين سده، در نگارش اعمال االعالم از اين ھم ناامید كننده] ۶.[پرداخته است

ود، رسد؛ چه وي تصمیم گرفت با ھدف توجیه سلطنت ابوزّيان مريني، كه ھنوز به سّن بلوغ نرسیده ب به نظر مي

  ]٧.[مصاديق گوناگون حكومت سالطین خردسال را ارائه دھد تا در جھت مشروعیت بخشي حاكم به كار گرفته شود

  

ھاي متقارن و ھمجوار آنان چون حفصیان  به ويژه در مقايسه با دولت) ق ٩۶٣ـ  ۶٣٣(دوره طاليي حكومت مرينیان 

رواج فرھنگ عربي اسالمي در مغرب دانست كه تاريخ و تاريخ  توان اوج را مي) ق ٩۶٢ـ  ۶٣٣(و زّيانیان ) ق ٩٨٢ـ  ۶٢٧(

نگاري ھمواره در آن نقشي برجسته داشت و فاس پايتخت مرينیان براي نخستین بار آن ھمه شكوه و عظمت به خود 

  .و توانست مورد توجه دانشمندان قرار گیرد] ٨.[ديد

  البیان الُمغرب في اخبار االنَدُلس و الَمغِرب

اگر شھرت بايسته ابن خلدون در تبیین . احمد بن عذاري مشھورترين موّرخ مغربي پیش از ابن خلدون است ابوالعباس

تر  ھاي تاريخي در مقدمه نبود، چه بسا ابن عذاري در تاريخ نگاري مغرب اھمیت و شھرتي فزون علل و عوامل پديده

از زندگي و تحّوالت حیات ابن عذاري اطالعي در دست به رغم اھمّیت اثر ارزشمند البیان المغرب، متأسفانه . يافت مي

نگاران  محّققان و شرح حال] ٩.[اند نیست و تراجم نگاران مشھور مغربي چون ابن قاضي و ابن قنفذ از وي يادي نكرده

رسد وي  يبا اين ھمه، به نظر م] ١٠.[اند متأّخر نیز جز از نام و تاريخ احتمالي زندگاني او، آگاھي كافي به دست نداده

زيسته و چندي حاكم شھر فاس بوده  در نیمه دوم قرن ھفتم و نیمه اول قرن ھشتم ھجري در مراكش دوره مريني مي

مقام ممتاز علمي و ادبي و آشنايي گسترده با اخبار حاكمان و امیران شرق و غرب جھان اسالم از خالل ] ١١.[است

ار او نیز به درستي اطالعي در دست نیست و برخالف بسیاري از از آث] ١٢.[گفتارش در البیان المغرب نمايان است

رسد كه وي جز در تاريخ، مقامي  ھاي مختلف ديني سرآمد بودند، بعید به نظر مي نويسندگان اين دوره كه در رشته

به نظر ] ١٣.[ستتنھا اثر برجا مانده از او، كتاب بیان الُمغرب في اختصار ملوك االندلس و الَمغِرب ا. شامخ داشته باشد

با اين حال ] ١۴.[ھاي زيادي دارد رسد ھنوز چاپ كاملي از اين اثر عرضه نشده و چاپ فعلي آن نواقص و افتادگي مي

ھاي خاورشناسان برجسته حوزه مغرب و اندلس چون ُدزي، پروونسال و ھويسي میرندا را به  بیش از يك قرن، تالش
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  ]١۵.[خود معطوف داشته است

  

كه متأسفانه چاپ دوزي فاقد آن است، در تبیین انگیزه، ھدف، منابع و اجزاي مختلف كتاب بسیار مفید  مقدمه كتاب،

از اين مقدمه به ويژه ارجاعات وي آشكار است كه پیش از نگارش البیان المغرب، كتابي در تاريخ مشرق به نام . است

ھاي اندكي از آن در  زه در دست نیست؛ اما گزارشالبیان الُمشرق في اخبار الَمشرق نگاشته بوده كه اصل آن امرو

ھاي شرقي، تاريخ  ھا حكايت از آن دارد كه البیان المشرق جز سرزمین اين گزارش] ١۶.[بیان المغرب باقي مانده است

به ھر روي شھرت ابن عذاري به دلیل البیان المغرب ] ١٧.[شده است مصر، دست كم تا دوره فاطمیان را نیز شامل مي

ت و البیان المشرق ـ ھر چه باشد ـ نتوانست در میان موّرخان مغربي جايگاھي بايسته يابد و از اين رو به اوس

  .فراموشي سپرده شد و ظاھرًا در ھیچ يك از آثار تاريخي متأخر از آن سخني به میان نیامده است

  

غم آن كه در قرن ھشتم به نگارش ھاي تاريخي مغرب و اندلس است كه به ر ترين نوشته البیان المغرب از مفّصل

] ١٨.[درآمده، متضمِّن اخبار بسیار و روايات نادري است كه جايگاه كتاب را تا حّد منبعي دست اول ترفیع داده است

يافتند، نیز از اين نقیصه خالي  ھاي اين دوره كه به خواست سالطین يا بزرگان تحرير مي بعالوه ھمچون اغلب نوشته

با . آن را نه براي ارضاي عاليق شخصي يا دانش دوستي بلكه به خواھش ديگران پديد آورده استنیست و نويسنده 

اين تفاوت كه نام و ھويت ممدوح ابن عذاري در اين كتاب به درستي معرفي نشده و تنھا به اشاره از آن سخن رفته 

  :نويسد وي در اين باره مي. است

  

ھا وادار شدم و درباب اخبار تاريخي به مناظره  ران شرق و غرب و ديگر سرزمینچون به نگارش اخبار خلفا، بزرگان و امی

اي  با فضال و دوستان دانشور حريص بودم، يكي از آنان، كه اكرامشان بر من واجب بود، از من خواست تا تك نگاشته

شاري كرد كه از نگارش آن او چنان در اين كار پاف. ھاي غربي بنويسم موجز و مختصر درباب اخبار پادشاھان سرزمین

اش را پاسخ نگويم و عذر آورم؛ از اين رو از سر اضطرار و نه اختیار به جمع و تألیف  ناگزير شدم و نتوانستم خواسته

  ]١٩.[كتاب دست زدم

  

ابن عذاري در مقدمه كتاب از اھتمام به علوم و كسب دانش و ھمنشیني با علما سخن گفته و پس از بیان انگیزه 

سپس طبق معمول از جغرافیاي تاريخي مغرب و افريقیه و آثار و . ترين منابع خود اشاره كرده است ، به مھمتألیف

ھجري كه عمروعاص اسكندريه را  ٢١احاديثي كه در فضايل مغرب روايت شده، بحث كرده و تاريخ مغرب را از سال 

براي «ين كرده تا بدين وسیله مطالب آن وي كتاب را در سه بخش مستقل از ھم تدو] ٢٠.[گشود آغاز كرده است

  ]٢١.[»خواننده قابل فھم و آسان شود

  

اين . بخش نخست به تاريخ افريقیه از بدو فتوحات در دوره خلیفه سوم عثمان تا روي كار آمدن مرابطون اختصاص دارد

ديان شیعه، قبايل زناته، بخش مشتمل است بر اخبار والیان اموي و عباسي، خوارج ُصفريه و اباضیه، اغلبیان، عبی

تا زمان انتقال به مصر و حكومت جانشینان آنھا، بني زيري و بني حّماد، و تھاجم اعراب بني ھالل و بني ... صنھاجه و

وي سپس در اين بخش به تاريخ مغرب اقصي پرداخته و از ادريسیان، َبرُغواَطه، بني ِمغراَوه تا . ُسَلیم تا ظھور موحدون

  .طون نیز ياد كرده استگیري مراب شكل
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اختصاص يافته و در آن از سرگذشت امويان . ق ۴٧٨بخش دوم به تاريخ اندلس از فتح آن تا ورود مرابطون در سال 

ھايي كه در آن دوره شكل گرفت، بني عامر و ديگر ملوك الطوايف اندلس چون بني حّمود، بني َجھَور،  اندلس و قیام

  .بكر، بني َافَطس و ملوك زناته و صنھاجه بحث شده استبني عّباد، بني صُّمادح، بني 

  

ھاي مغرب  ترين دولت اختصاص دارد و در خالل آن از مھم. ق ۶۶٧ھاي مرابطون و موحدون تا سال  بخش سوم به دولت

  .چون بني حفص و بني َمرين، و اندلس چون بني ھود و بني احمر سخن رفته است

  

نخستین مورخان قرن ھشتم ھجري دانست كه چارچوب دقیقي براي تاريخ خود ترسیم اين چنین، ابن عذاري را بايد از 

ترين اثر موجود تاريخي صرف در عرصه تاريخ نگاري مغرب  كرده و ھم از اين روست كه البیان المغرب را قديمي

ن عذاري خود در آن كتاب به تصريح مؤلف، دو رونوشت داشته و نسخه كنوني، رونوشت دوم است كه اب] ٢٢.[اند نامیده

رويكرد ابن عذاري به موضوعات تاريخي با معاصرانش تفاوتي بايسته ندارد؛ از ] ٢٣.[حذف و اضافاتي انجام داده است

ارزش كتاب نیز نه به . توان البیان المغرب را چیزي جز گردآوري و اقتباس صرف از منابع پیشین دانست اين رو نمي

ھاي  ھاي تاريخي مغرب است و ھمچون ديگر نوشته ت آن در مقايسه با ديگر نوشتهھاي وي، بلكه به جامعّی نوآوري

اي به ذكر  با اين ھمه، در اين كتاب عالقه. پیش از آن اظھار نظر و داوري درباب روايات و وقايع در آن جايگاھي ندارد

ھا و حوادث تاريخي داده  واقعیت ھا جاي خود را به و به تدريج خرافات و شگفتي] ٢۴.[شود عجايب و اوھام ديده نمي

  .است

  

پرده ابن عذاري به خصوص در برخورد با مسیحیان، جالب توجه  ھاي صريح و بي گیري از نظر مذھبي و ديني، موضع

از اين رو نه ] ٢۵.[توان دانست كه مؤلف در برابر فاطمیان موضع سلبي دارد از خالل گفتار وي، به درستي مي. است

و ] ٢٧[ابوسعید جّنابي] ٢۶[كند، بلكه در مواضع متعدد ابوعبداهللا شیعي، ي آنان ترديد ميتنھا در نسب علو

رويكرد منفي ] ٢٩.[داند خواند و با استناد به آراي ابن َقّطان بیشتر اعتقادات آنھا را كفر مي را ملعون مي] ٢٨[قرامطه

اما اين ُحسن را دارد كه از راه مقايسه با  طرف نیست، وي به تاريخ فاطمیان، اگر چه شايسته موّرخي آگاه و بي

اند ـ بتوان به برخي از حقايق تاريخي آنان  ھاي تاريخي عصر فاطمي ـ كه به دفاع جانبدارانه از اين جريان پرداخته نوشته

 در اين میان توجه ابن عذاري به تحّوالت مذھبي ناشي از حكومت نوظھور فاطمیان و واكنش مغربیان به. دست يافت

  ]٣٠.[اعتقادات آنان بسیار قابل توجه است

  

ترين موّرخ  توان وي را دشمن و مي] ٣١.[موضع منفي وي در برابر صلیبیان به مراتب از فاطمیان ھم شديدتر است

گیري البته با اطالع از نبردھاي استرداد در اندلس و  اين موضع. مغربي اين قرن در مخالفت با مسیحیان تلقي كرد

او از ھم پیماني مسلمانان با مسیحیان و . توان توجیه كرد ي مسیحیان به شھرھاي مغرب به خوبي ميحمالت پیاپ

، از خداوند نابوديشان را طلب »نصارا«و مكّرر پس از ذكر ] ٣٢.[دشمني ملوك الطوايف با يكديگر دلخوش نیست

را » ھا اهللا  َحرَس«داشت، عبارت دعايي ھمچنین پس از نام شھرھايي كه در آماج حمالت مسیحیان قرار ] ٣٣.[كند مي

و براي شھرھايي چون اشبیلیه كه به دست مسیحیان افتاده بود، بازگشت سلطه مسلمانان بر ] ٣۴[برد به كار مي

  ]٣۵.[آنھا را از خداوند خواستار است
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  شیوه نگارش البیان المغرب

رسد اتخاذ اين شیوه، مرھون  به نظر مي. وعي استشیوه تدوين البیان الُمغرب تلفیقي از شیوه رايج سالشمار و موض

آشنايي عمیق مؤلف با منابع گوناگون تاريخي شرق و غرب جھان اسالم است كه خود در مقدمه به آن اشاره كرده 

با اين ھمه او تنھا به . ھجري بررسي كرده است ۶۶٧تا  ٢١وي حوادث تاريخي را به ترتیب سال وقوع از ] ٣۶.[است

تكي نیست و در خالل سنوات مختلف، موضوعات مھم و مورد توجھش را در درون شیوه سالشمار جاي اين شیوه م

اي است كه مؤلف گاه يكباره به  تفصیل برخي از اين وقايع به گونه. داده و به تفصیل يك جا از آنھا سخن گفته است

مطالبي كه به صورت ] ٣٧.[كلي از شیوه سالشمار دست شسته و به موضوعات منفرد تاريخي پرداخته است

انتقال از شیوه موضوعي . اند ھاي سالشمار جدا شده اند، عمومًا به شكل قابل توجھي از گزارش موضوعي تدوين يافته

توان  با اين وصف مي. گیرد صورت مي] ٣٩[»رَجَع الخبُر الي نسِق التاريخ«يا ] ٣٨[»رَجَع الخبُر«به سالشمار با عبارات 

نمايد كه  چنین مي. شده است ھاي سالشمار اطالق مي ر قرن ھشتم نیز تاريخ تنھا بر نوشتهپنداشت كه حتي د

رواياتي كه تاريخ دقیق . مؤلف اين شیوه را آگاھانه و با ھدف انسجام بین وقايع و اخبار تاريخي در پیش گرفته باشد

رد نظر نیز آنھا را ذكر كرده است؛ براي وقوع آن به درستي روشن نیست، در يك جا به اختصار آمده است و در سال مو

  :گويد رسد، مي نمونه چون به فتوحات مغرب در دوره عقبه بن نافع مي

  

در اين سال واقع شد يا تا سال بعد در روزگار يزيدبن معاويه نیز ادامه داشت؛ از اين ] به تمامي[دانم فتوحات وي  نمي

  ]۴٠.[ذكر كردم تا خبر منقطع نگردداي مختصر از غزوات وي را در اين جا  رو مجموعه

  

گاه نیز اين گونه روايات را مستقل از شیوه سالشمار و در پايان يك مبحث، يك جا گرد آورده است؛ براي مثال به ھنگام 

وگو كرده و سرانجام بخشي را  سخن از گسترش قلمرو موحدون، به ترتیب سنواتي درباب شھرھاي مفتوحه آنان گفت

توجه ] ۴١.[اختصاص داده است» اند ھايي كه به طور كلي در سنواتي نامعّین به اطاعت موحدون در آمده اخبار عرب«به 

مؤلف به ھنگام . به شھرسازي و جغرافیاي تاريخي شھرھا، البیان المغرب را از آثار تاريخي مشابه ممتاز كرده است

به نظر ]۴٢.[گويد فیاي تاريخي آن شھر سخن ميدرنگ از جغرا رسد، بي بحث از وقايع تاريخي، چون به شھري مھم مي

رسد كه پرداختن به جغرافیاي تاريخي شھرھا نه به سبب پیوند تاريخ و جغرافیا بلكه صرفًا براي فھم بھتر  مي

  .ھاي تاريخي است كه به وصف شھرھا پرداخته است گزارش

  

بخش اول، تاريخ مغرب تا : خش تقسیم شده استالبیان الُمغرب از نظر ساختار تدوين مطالب، چنانكه گفتیم، به سه ب

از آنجا . ظھور مرابطون، بخش دوم، تاريخ اندلس تا ورود مرابطون و بخش سوم، تاريخ مغرب و اندلس تا سقوط موحدون

كه تاريخ مغرب و اندلس را به علت از ھم گسیختگي حاكمیت سیاسي آن از يك سو و ارتباط اين حاكمان با يكديگر از 

ھايي مجزا از ھم تألیف كرد، ابن عذاري كوشیده تا ضمن ارجاع مكّرر  توان به طور كامل در بخش گر نميسوي دي

به درستي اين نقیصه را ] ۴۴[و گاه ذكر فھرست گونه و مجمل اخبار يك منطقه،] ۴٣[مطالب يك بخش به بخش ديگر

  .برطرف سازد

  

ھر دو به ھنگام بحث از حوادث سیاسي يك . اس شباھت داردنحوه تدوين مطالب تاريخي البیان المغرب با روض القرط

ھاي اخالقي و صفات ظاھري، نام وزرا،  دولت غالبًا در بدو امر و گاه در پايان سال حكومت به نسب، نام مادر، ويژگي
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] ۴٨[سوف،ك] ۴٧[و حوادث طبیعي، چون زلزله،] ۴۶[توجه به وفیات] ۴۵.[پردازند ُكّتاب، حّجاب، امرا و دولتمردان مي

ھاي سالشمار كتاب مكرر به چشم  در بخش] ۵١[و قحطي،] ۵٠[و نیز وضع اقتصادي به ويژه گراني] ۴٩[طاعون

توان به تحّوالت اقتصادي  متأسفانه اطالعات او در اين خصوص چنان اجمالي و كوتاه است كه به سختي مي. خورد مي

  ]۵٢.[يا خسارات ناشي از اين حوادث طبیعي پي برد

  

در البیان المغرب نیز بازتاب دارد؛ ] ۵۴[و رومي] ۵٣[ھاي مسیحي باق تاريخ وقوع حوادث در سالشمار ھجري با ماهانط

ھاي غیر اسالمي  شك خبر از آغاز رواج اسامي ماه پذيرد، اما بي اين تطبیق تقويم اگر چه در سطحي معدود صورت مي

  .در گاه شماري غرب جھان اسالم دارد

  اسلوب نگارش

بااين ھمه، نظر به تعدد منابع مؤلف و اتكاي . وب نگارش كتاب، ساده و روان و عمومًا خالي از صناعات ادبي استاسل

] ۵۵.[ھاي مورخان پیش از خود بداند صرف به آنھا، ابن تاويت را بر آن داشته تا اسلوب وي را معجوني از اسلوب نوشته

ز كه در بین مورخان پیش از او چون ابن صاحب الصاله و ابن القّطان مبالغه در مدح و ذم يا استعمال الفاظ تمّلق آمی

استفاده از عبارات موجز و زيبا به ويژه به ھنگام رعايت شیوه ] ۵۶.[خورد وجود دارد، نزد ابن عذاري به چشم نمي

ود مؤلف اي است كه خواننده به آساني به مقص سالشمار و وصف دقیق و روشن وقايع در جاي جاي كتاب به گونه

. ھاي ديگر دارد اي با بخش بخش سوم كتاب به لحاظ اسلوب نگارش و شیوه بیان، تفاوت قابل مالحظه. يابد دست مي

در اين بخش از يك سو بر حجم اشعار و استفاده از اسناد و مكاتبات دولتي به میزان قابل توجھي افزوده شده است و 

ھاي ادبي و از جمله سجع بیشتر  اي از حوادث موجب شده تا به پیرايه از سوي ديگر حضور يا ھم عصري مؤلف با پاره

تري به  ھا به ويژه در جاھايي كه از تقابل مسلمانان و مسیحیان سخن دارد، به نحو برجسته اين پیرايه. توجه كند

متوسط تخمین  حجم قصايد كتاب نسبتًا قابل توجه است و شايد بتوان مجموع آنھا را در حدِّ كتابي. خورد چشم مي

كه در رثاي شھرھاي اندلس و تشويق مسلمانان به ] ۵٨[ھاي استرداد است موضوع اين قصايد عمدتًا جنگ] ۵٧.[زد

  .توان به شرايط روحي حاكم بر جامعه اسالمي آن زمان پي برد از اين اشعار مي] ۵٩.[جھاد سروده شده است

  منابع البیان المغرب

واسطه مؤلف باشد، به جھت استفاده گسترده از منابع  اصل مشاھدات يا روايات بيالبیان المغرب بیش از آن كه ح

ھاي تاريخي مغرب،  كتاب از نظر تعدد منابع و تنوع ارجاعات در بین نوشته. تاريخي ـ ادبي پیش از خود اھمیت دارد

جامع درباره غرب جھان اسالم تألیف تر، توانسته تاريخي  نظیر است و از اين نظر كه نويسنده با اتكاي به منابع قديم كم

با اين ھمه به نظر . كند، شايد بتوان آن را به كار ارزشمند ابن اثیر، الكامل، درباره شرق جھان اسالم تشبیه كرد

توان دانست كه  از مقدمه مؤلف مي. رسد عرصه استفاده ابن اثیر از منابع به مراتب محدودتر از ابن عذاري است مي

نگاري مھمي نیست كه از ديد وي پنھان مانده  داده و تقريبًا ھیچ نوشته تاريخي يا تك ود اھمیت ميوي به منابع خ

اّتفق «و » ذكر اصحاب التاريخ«] ۶١[،»قال بعُض المورخین«شمار منابع ناشناخته او كه با عباراتي چون ] ۶٠.[باشد

اخبار روزگارش را به تحقیق از مشايخ «يح كرده كه بعالوه خود تصر. آمده، بسیار اندك است] ۶٢[»جماعه من المؤّرخین

شود كه در اخذ روايات، به وثاقت راوي و خبر اھمیت  وي، معلوم مي» تحقیق«از قید ] ۶٣.[برگرفته است» آن ايام

اغلب روايات شفاھي كتاب مربرط به مشاھدات معاصران وي از تحوالت سیاسي اواخر حكومت . داده است مي
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  ]۶۴.[اين رو اين مطالب اھمیت بسیار داردموحدون است؛ از 

  

] ۶۵[رسد واليت او بر فاس، به نظر مي. اسناد و مكاتبات سیاسي نیز از منابع مورد استفاده ابن عذاري است

اين اسناد ھم از جھت اشتمال بر موضوعات متعدد سیاسي، اجتماعي . دسترسي به اسناد را برايش مّیسر كرده بود

با اين ھمه كلیه ] ۶۶.[ھا و مراسالت ادبي در مغرب جه است و ھم از نظر تحّول فنون كتابت نامهو اقتصادي درخور تو

و ھیچ سندي از ادوار اولیه تاريخ مغرب و ] ۶٧.[ھاي مرابطون، موحدون و پس از آن اختصاص دارد اين اسناد به دوره

به فرد دارد و تنھا در اين كتاب مجال بقا  شماري از اين اسناد اھمیت منحصر. اندلس در كتاب انعكاس نیافته است

توان به دو نامه علي بن يوسف بن تاشفین اشاره كرد كه يكي به فرزندش تاشفین و  يافته است؛ براي نمونه مي

  ]۶٨.[ديگري به والي و نماينده خود در اشبیلیه، ابومحمد عبداهللا بن فاطمه، نوشته است

  

وي نه تنھا از منابع تاريخي و ادبي مغرب . ابن عذاري بیش از پنجاه اثر است ھاي تاريخي مورد استفاده شمار نوشته

و به ] ٧٢[مسعودي] ٧١[بالذري،] ٧٠[ابن قتیبه،] ۶٩[بھره گرفته، بلكه از منابع شرق جھان اسالم چون آثار واقدي،

واسطه، در  المي را بيبه درستي معلوم نیست كه آيا مؤلف منابع شرق اس. نیز استفاده كرده است] ٧٣[ويژه طبري

ھر چه باشد، قرايني ھست كه وي . ھاي متأخرتر از آنھا بھره گرفته است اختیار داشته يا از طريق آثار و نوشته

در تاريخ افريقیه و الَمغرب را برگرفته و به اصل آنھا ارجاع داده ) ق ۴١٧. د(منقوالت مورخاني چون رقیق قیرواني

  ]٧۴.[است

  

وي به . از منابع اسالمي، به صورت بسیار محدودي به منابع مسیحي نیز دسترسي داشته استابن عذاري، گذشته 

توان پنداشت كه  از اين رو مي] ٧۵.[ياد كرده است» كتب عجم«ھنگام سخن از ملوك گوت در اسپانیا از اين منابع با 

نیز دسترسي داشته ] ٧۶[ھاي التیني آن دوره چون سالشمار ازيدور باجي وي به ترجمه برخي سالشماري

منابع تاريخي مورد استفاده ابن عذاري اگر چه متعدد است، اما بخش اعظم كتاب مبتني است بر ] ٧٧.[است

ابن ] ٨٣[رازي،] ٨٢[رقیق قیرواني،] ٨١[ابن َحّماد،] ٨٠[ابن َقّطان،] ٧٩[ابن َبّسام،] ٧٨[ھاي ابن َحّیان، نوشته

منقوالت وي از ابن حّیان ارزش تاريخي بسیار دارد؛ ] ٨۶.[و ابن صاحب الصاله ]٨۵[و در مرتبه بعد َاشیري] ٨۴[خاقان،

ھايي از كتاب  چرا كه امروزه از آثار چھارگانه الُمقَتبس، اخبار الدوله العامريه، المتین و الَبطشه الكبري تنھا بخش

غالبًا بدون ذكر نام بھره گرفته توان دريافت كه ابن عذاري از كتب فوق مكّرر و  نخست در دست است و به وضوح مي

 ۴٢٢ـ  ٣۶۶(توان ادعا كرد كه قسمت اعظم مطالب كتاب در خصوص دوره ھشام المؤّيد اي كه مي به گونه] ٨٧.[است

اھمیت روايات ابن عذاري از ديگر ] ٨٨.[، خلیفه اموي اندلس، ھمان اخبار الدوله العامريه و المقتبس است)ق

در حالي كه ھمه يا دست كم قطعاتي از الذخیره ابن َبّسام، نظم الُجمان . اندازه نیست ھاي تاريخي فوق به يك نوشته

ابن َقطِّان، تاريخ افريقیه و المغرب رقیق قیرواني، َقالئد العقیان و مطمح االنفس ابن خاقان و الَمنُّ باالمامه ابن صاحب 

بن محمد موسي رازي، كتاب الَقَبس في اخبار  الصاله باقي مانده است، از نّص عربي اخبار ملوك االندلس احمد

المغرب و فاس و االندلس ابن حّماده و نظم الآللي في فتوح االمر العالي حسن بن َاشیري ھیچ اطالعي در دست 

تواند باشد؛ اما استفاده مؤلف از ديگر منابع تاريخي چنان  نیست؛ از اين رو البیان المغرب در بازسازي اين آثار، مفید مي

] ٨٩[مسالك الممالك اشبیلي،: توان جايگاھي برجسته براي آنھا قائل شد؛ از جمله اين منابع اندك است كه غالبًا نمي

] ٩٣[الُدَرُر الَقالئد سالمي،] ٩٢[المسالك و الممالك َقروي،] ٩١[كتاب الصَّله ابن َبشكوال،] ٩٠[العبر ابن ابي الفیاض،
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و سرانجام دو كتاب مجھول ] ٩۴[و تقصي األنباء في سیاسه الرؤساء ابن صیرفي،األنوار الجلیه في الدوله المرابطین 

  ]٩۶.[باشدو االقتضاب مي] ٩۵[الھويه المظّفري،

  گیري نتیجه

ھاي مھم تاريخي مغرب اسالمي دانست كه به رغم نگارش  البیان الُمغرب في اخبار االنَدلُِس و الَمغرب را بايد از نوشته

متضّمن اخبار بسیار و روايات نادري از قرون قبل است كه جايگاه كتاب را تا حّد منبعي دست اول آن در قرن ھشتم 

بعالوه چنان كه مؤلف در مقدمه گفته، كتاب را به خواست يكي از سالطین يا بزرگان وقت نوشته . ارتقا داده است

  .است

  

به صورت ساده و روان نوشته شده و با روض ھاي سالشمار و موضوعي است كه  شیوه تألیف كتاب تلفیقي از شیوه

  . الِقرطاس ابن ابي زرع شباھت انكار ناپذيري دارد

  

ھاي تاريخي مغرب، كم نظیر  از امتیازات البیان المغرب، تعدد منابع و تنوع ارجاعات است كه از اين حیث در بین نوشته

شايد بتوان آن را . درباره غرب جھان اسالم تألیف كند تر، توانسته تاريخي جامع نويسنده با اتكاي به منابع قديم. است

نكته شايان ذكر اين است كه كتاب بیش از آن . به كار ارزشمند ابن اثیر، الكامل، درباره شرق جھان اسالم تشبیه كرد

ه برده واسطه مؤلف باشد، به طور گسترده از منابع تاريخي ـ ادبي پیش از خود بھر كه محصول مشاھدات يا روايات بي

  .است



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

٩ 
 

  ھانوشتپي

  استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقیقات تھران* 

  

: دارالبیضا(احمد بن عذاري، البیان المغرب، قسم الموحدين، به كوششي محمد ابراھیم كتاني و ديگران : ك. ر. ١

  . ٣٠٩ص ) م ١٩٨۵دارالثقافه، 

2. Latham, "Nasrid", EI2, vol. 7, p 1024-5. 

3. Kably. M, "Tarikh", EI2, vol. 12, p. 800. 

  . ۴٠٠ـ  ٣٨٩ابن عذاري، پیشین، ص : ك. ر. ۴

  . ١۵، ١٣، ١١ھمان، ص : ك. ر. ۵

 ٣۶۴، ١٧، ص )م ١٩٩٩المطبعه الملكیه، : رباط(علي بن ابي زرع، روض القرطاس، به كوشش عبدالوھاب بن منصور . ۶

  . و پس از آن

ص ) م١٩۵۶دارالمكسوف، : بیروت(اريخ االسبانیه االسالمیه، به كوشش لوي پرونسال لسان الدين، ابن خطیب، ت. ٧

۴١٩٧، ١٨٣، ١ .  

) م ١٩٩١رياض الريس لکقب و النشر، : لندن(نقوال زياده، افريقیات، دراسات في المغرب العربي و السودان الغربي . ٨

  . ١١٣ـ  ١١١ص 

: رباط(؛ ھمو، جذوه االقتباس )م ١٩٧٠نا،  بي: قاھره(حمد ابوالنور ابن قاضي، دره الحجال، به كوشش محمد ا: ك. ر. ٩

المكتبه التجاري للطباعه و النشر و التوزيع، : بیروت(؛ ابن قنفذ، الوفیات، به كوشش عادل نويھض )م ١٩٧٣دارالمنصور، 

  ).م ١٩٩۵ دارالغرب االسالمي،: بیروت(؛ ابن الطواح، سبك المقال، به كوشش محمد مسعود جبران )تا بي

) م ١٩٩٩دارالغرب االسالمي، : بیروت(ناصرالدين سعیدوني، من التراث التاريخي و الجغرافي ا للغرب االسالمي . ١٠

 . ١؛ ابن عذاري، پیشین، ج ٣٣ص ) م ٢٠٠۵دارالمدار االسالمي، : بیروت(؛ طه ذنون، ابن عذاري المراكشي ١٣۵ص 

11. Dozy, "Introduction…" Bosch-Vila, "Idhari" EI2, vol. 3, p. 805. 

  Ibid: ك. ؛ نیز ر١٣۵، سعیدوني، پیشین، ص ٢، ص ١ابن عذاري، پیشین، ج : ك. ر. ١٢

  . ٣، ص ١ابن عذاري، پیشین، ج . ١٣

 .١٩۶٩ـ  ١٩٢عبدالقادر زمامه، در معھد الدراسات االسالمیه في مدريد، ص : ك. براي قسمت چاپ نشده اين اثر ر. ١۴

15. Dozy, Provencal, Hici mairanda, see: Ibid. 



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

١٠ 
 

  . ٢٢٩، ٨٠، ۶۶، ١۴، ص ١ابن عذاري، پیشین، ج . ١۶

  . ٢٢٩، ص ١ھمان، ج . ١٧

  . ٣٣عبدالواحد ذنون طه، پیشین، ص . ١٨

  . ٢، ص ١ابن عذاري، پیشین، ج . ١٩

  . ٨ھمان، ص . ٢٠

  . ٣ھمان، ص . ٢١

  . ٣٨٠ص ) م ١٩٨٣بي جا، دارالثقافه، (االقصي محمد ابن تاويت، الوافي باألدب العربي في المغرب . ٢٢

  . ۵، ص ١ابن عذاري، پیشین، ج . ٢٣

  . فقط چند نمونه از اين دست در كتاب است. ٢٠ھمان، ص : ك. ر. ٢۴

  . ٢٨٩ـ  ٢٨١ھمان، ص : ك. ر. ٢۵

  . ١۶٠، ١۴۶ھمان، ص . ٢۶

  . ٢٨۴ھمان، ص . ٢٧

  . ٢٢٠ھمان، ص . ٢٨

  . ٢٨٧ھمان، ص . ٢٩

  .١٩۵ـ  ١٨١و  ١٧۵ـ  ١۵٢ھمان، ص . ٣٠

  .١٠۶، ١٠۴ـ  ١٠٣، ۵٣، ص ١ھمان، قسم الموحدين، ج : ك. ر. ٣١

؛ ھمان، بني ھود و مرابطون، ص ٣٠٩؛ ھمان، دشمني بني ھود و بني احمر، ص ٢٨٩ھمان، قسم الموحدين، ص . ٣٢

٣٠٣.  

  . ١۴۵ـ  ١۵٣ھمان، قسم الموحدين، ص . ٣٣

  . ٣٢٧، ٣٠١، ٢۴٩ھمان، ص . ٣۴

  . ٣٠٣، ۵۶، ص ھمان. ٣۵

  . ٣ـ  ٢، ص ١ھمان، ج . ٣۶

  . ٣٩۶ـ  ٣٨۴؛ ھمان، قسم الموحدين، ص ٢۵ـ ١، ص ٢ھمان، ج . ٣٧

  . ۴١۵؛ ھمان، قسم الموحدين، ص ٢٠، ص ١ھمان، ج . ٣٨

  . ٢۵۶،  ٢٢٧ھمان، ص . ٣٩

  . ٢۴١، ص ١ھمان، ج . ۴٠

  . ١۵۵، ۵٨، ص ٢؛ ھمان، ج ۴٢۵ھمان، قسم الموحدين، ص . ۴١

  . ١٠٣، ٣۴، ٣٠، ٢۶، ٢۵، ص ١ج  ھمان،. ۴٢

  . ٢٣٢، ۶٢، ۵٨، ۵۶، ص ١ھمان، ج . ۴٣

  . ۶٢، ۵٠، ص ١ھمان، ج . ۴۴

  . ٢٧٠ـ  ٢۶٩؛ ابن ابي ذرع، پیشین، ص ٨٠ـ  ٧٩ھمان، قسم الموحدين، ص . ۴۵

  . ١٨٢، ١۴٩، ٨٩، ص ٢، و ج ١۴٢، ١٣۶، ١١۶، ١١۵، ص١ابن عذاري، پیشین، ج . ۴۶

  . ٢٢٠، ص ٢ج ، و ٢٨٣، ص ١ھمان، ج . ۴٧

  . ١۴٩، ص ٢، و ج ١۴٠، ص ١ھمان، ج . ۴٨



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

١١ 
 

  . ١١۶، ص ١ھمان، ج . ۴٩

  . ٣٠٧، ٣٠٢، ٢۵٧ـ  ٢۵۶، ١٨۵،ص ١ھمان، ج . ۵٠

  . ١٣٩، ١٠٢، ١٠٠، ٨١، ٧٣، ص ٢ھمان، ج . ۵١

  . ھمان: ك. ر. ۵٢

  . ١۴٨، ص ٢ھمان، ج . ۵٣

  . ١٨۵،  ٢٠٢، ص ٢ھمان، ج . ۵۴

  . ٣٨٠ابن تاويت، پیشین، ص . ۵۵

  . ۴۵ذنون طه، پیشین، ص . ۵۶

  . ٣٨١ابن تاويت، پیشین، ص . ۵٧

  . ٣٨٣ـ  ٣٨١ابن عذاري، پیشین، قسم الموحدين، ص . ۵٨

  . ۴۶٣ھمان، قسم الموحدين، ص . ۵٩

  . ٢، ص ١ھمان، ج : ك. ر. ۶٠

  . ٢۵١، ص ٢و ج  ۶٠، ص ١ھمان، ج : ك. ر. ۶١

  . ۵، ص ٢ھمان، ج . ۶٢

  . ٣، ص ١ھمان، ج . ۶٣

 . ۶٢ـ  ۵٣ذنون طه، پیشین، ص : ك. ي اين مھم، ربرا. ۶۴

65. Bosch-Vila, "Ibn- Idhari", EI2, vol. 3, p. 805. 

  .۶٣ذنون طه، پیشین، ص . ۶۶

  .٨٧، ص ۴ابن عذاري، پیشین، ج . ۶٧

  .۶۵ـ  ۶۴ھمان، ص . ۶٨

  .٢۴، ٧، ص ٢و ج  ۴٧، ص ١ھمان، ج . ۶٩

  .۴١، ص ١ھمان، ج . ٧٠

  .١٨، ص ١ھمان، ج . ٧١

  .۴۵، ص ١ھمان، ج . ٧٢

  .٢٧، ١۶، ۴، ص ٢، و ج ٧٨، ص ١ھمان، ج . ٧٣

  .٢١١ذنون طه، پیشین، ص . ٧۴

 .٢، ص ٢ابن عذاري، پیشین، ج . ٧۵

76. Isidoro Pacence. 



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

١٢ 
 

  .٢١٩ذنون طه، پیشین، ص . ٧٧

  .٢۵٣، ٢۴٠، ١۶٢، ١۵٨، ص ٢ابن عذاري، پیشین، ج : ك. ر. ٧٨

  .٢۵١، ١٧۵، ١۵٨، ١٣٩، ص ٣ھمان، ج . ٧٩

  .١۴٣، ١۴١، ١٣۶ھمان، ص . ٨٠

  .١١۵و  ١١٣، ص ٣، و ج ٢١٠، ٢٠٣، ٧٧، ص ١ھمان، ج . ٨١

  .۶۶،  ۶١، ص ۴٩، ص ٣ھمان، ج . ٨٢

  .١۶، ٨، ۶، ۴، ص ٢ھمان، ج . ٨٣

  .٨٧، ۵٢، ٣٣، ص ٢ھمان، ج . ٨۴

  .٢٢، ٢١، ١٧ھمان، قسم الموحدين، ص . ٨۵

  .٢٧، ٢٣، ٢٠، ص ١ھمان، ج . ٨۶

  .١٧٣، ١١٣، ٢٧، ٨، ٣، ص ۴و ج  ٢٩٠ص ، ٢ھمان، ج . ٨٧

، ١١٣، ص ٣ھمان، ج : ك. ر. تنھا در اين بخش ابن عذاري بیش از پنجاه بار از آثار ابن حّیان استفاده كرده است. ٨٨

١٢، ١١٨۵ ،١، ١٢٧۴٧.  

  .٢٧، ٢٠، ص ١ھمان، ج . ٨٩

  .١٢٩، ١٢٨، ص ٢، و ج ٢٧، ص ١ھمان، ج . ٩٠

  .٢٢، ص ٢و ج  ٣٩، ص ١ھمان، ج . ٩١

  .٢٣٢، ص ١ھمان، ج . ٩٢

  .١١٢، ص ٢و ج  ١٢٨، ص ١ھمان، ج . ٩٣

  .٧۴، ص ۴ھمان، ج . ٩۴

  .١۶٧، ص ١ھمان، ج . ٩۵

 .٩۶، ٨٢، ۵١، ص ٣ھمان، ج . ٩۶

  منابع

ـ ابي ابي زرع، علي، األنیس المطرب بروض القرطاس في اخبار ملوك المغرب و تاريخ مدينه فاس، به كوشش 

  .م١٩٩٩اط، المطبعه الملكیه، عبدالوھاب بن منصور، رب

  .م ١٩٧٢، الذخیره السنیه في تاريخ الدوله المرينیه، رباط، دارالمنصور للطباعه و الوراقه، __________ـ 

  .م ١٩٨٣جا، دارالثقافه،  ـ ابن تاويت، محمد، الوافي باألدب العربي في المغرب األقصي، بي

  .م ١٩۵۶المیه، به كوشش لوي پرونسال، بیروت، دارالمكشوف، ـ ابن خطیب، لسان الدين، تاريخ االسبانیه اإلس

ـ ابن الطواح، عبدالواحد محمد، سبك المقال لفك العقال، به كوشش محمد مسعود جبران، بیروت، دارالغرب االسالمي، 

  .م ١٩٩۵

وونسال، لیدن، بريل، ـ ابن عذاري، ابوالعباس احمد، البیان المغرب في أخبار االندلس و المغرب، به كوشش كوالن و پر

  .م ١٩۴٨

  .م ١٨۵١ـ ھمان، به كوشش رينھارت دوزي، لیدن، بريل، 

  .م ١٩٨٣جا، دارالعربیه للكتاب،  ـ ھمان، جزء الرابع، به كوشش احسان عباس، بي



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

١٣ 
 

  .م ١٩٨۵ـ ھمان، قسم الموحدين، به كوشش محمد ابراھیم كّتاني و ديگران، دارالبیضاء، دارالثقافه، 

  .م ١٩٨٣الثالث، به كوشش كوالن و پروونسال، بیروت، دارالثقافه، ـ ھمان، جزء 

ـ ابن قاضي، ابوالعباس احمد بن القاضي المكناسي، جذوه األقتباس في ذكر من حل من األعالم بمدينه فاس، رباط، 

  .م ١٩٧٣دارالمنصور للطباعه و الوارقه، 

  .م ١٩٧٠نا،  مدي ابوالنور، قاھره، بيـ ھمو، دره الحجال في غره أسماء الرجال، به كوشش محمد اح

ـ ابن قنفذ، ابوالعباس احمد بن حسن بن علي بن خطیب، الوفیات، به كوشش عادل نويھض، بیروت، المكتبه التجاري 

  .تا للطباعه و النشر و التوزيع، بي

  .م ٢٠٠۵االسالمي، ـ ذنون طه، عبدالواحد، ابن عذاري المراكشي، شیخ مورخي المغرب العربي، بیروت، دارالمدار 

  .م ١٩٨١، سال ھشتم، ٢٠، المناھل، ش »ابن ابي زرع«ـ زمامه، عبدالقادر، 

  .م ١٩٩١ـ زياده، نقوال، افريقیات، دراسات في المغرب العربي و السودان الغربي، لندن، رياض الرّيس للكتب و النشر، 

  .م ١٩٩٩سالمي، بیروت، دارلمغرب االسالمي، ـ سعیدوني، ناصرالدين، من التراث التاريخي و الجغرافي للغرب اال

- Bosch – Vila, Ibn – Idharl, Encylopaedia of Islam, New Edition, Leiden, Brill, 1986.  

- Kably , M, Taikh, Encyclopaedia of Islam, New Edition, Leiden, Brill, 2004.  

- Latham, J, Nasids, Encyclopaedia of Islam ,New Edition, Leiden, Brill, 1993.  

  


