
 

 مقدمه
صفحه از دکتر عبدالواحد ذنـون طـه  78نشأة تدوين التاريخ العربي في االندلس نام کتابي کوچک در حجم 

منتشر شـده ) 2004بیروت، (متخصص تاريخ اندلس است که توسط انتشارات المدار االسالمي به تازگي 
 . است

اين اثر شکل گیري علم تاريخ را در اندلس اسالمي از قرن سوم تا نیمه قرن پنجم ھجري دنبال کرده و بر 
ني در  آن است تا مورخان بنام اين دوره را که با استفاده از دانش شرق اسالمي و نیز دانـش بومـي، متو
ھاي  تاريخ و جغرافیاي اندلس نوشته اند بشناساند و ضمنا برخي از مــوارد و قطعـات برجـاي مانـده از کتاب

 .آنان و نیز سبک نگارش و منابع ايشان را معرفي کند
ترتیب بحث چنان است که ذيل نام مورخاني که آثاري از آنان بر جاي مانده، روند شکل گیري دانش تاريخ 

 .در اندلس شرح داده مي شود
ترجمه ذيل، ترجمه کوتاه شده آن متن است کـه سـعي شـده تـا اھـم نکـات مــورد نظـر مؤلـف در آن درج 

 .امید است مورد استفاده دوستداران تاريخ اسالم قرار گیرد. شود
 
 
 
 }عبدالملک بن حبیب سلمي نخستین مورخ اندلسي{

بدالملک بـن حبیـب سـلمي . تاريخنگاري در اندلس متاثر از شرق اسالمي و به ويژه از مصر بوده است ع
ست کـه در ايـن . از بھـترين نمونـه ھــاي ايـن تـأثیر اسـت) 238م ( تاريخي ا او اولیـن عــرب مؤلـف در آثـار 

به . وي در شھر بیره و قرطبــه دوران جوانـي و تحصـیل گذرانـد. سرزمین بالیده است سـپس بـه مشـرق 
ندلس مـي . خصوص مدينه منوره رفت و در فقه مالکي استاد شد عالم اال شھرت او چندان بود که وي را 

نده . نامیدند وي آثار زيادي تألیف کرده که غالب آنھا امروز از میان رفته است، اما کتاب التاريخ او برجاي ما
اين کتاب تاريخي مھم ترين مشکلش اين است که . موجود است 127و نسخه خطي آن در آکسفورد ش 

 #. خرافات و اساطیر فراوان در آن وجود دارد
عد از . مي رساند) ص(ابن حبیب تاريخ خود را از پیدايش عالم آغاز کرده به انبیاء و سپس به رسول خدا  ب

ندلس آورده اسـت سـپس از معـادن انـدلس و قصـه ھــايي از امـیران و . آن تاريخ خلفا را تـا فتــح انـدلس ا
ھمیـن طـور . جنگھاي آن ناحیه آمده و از فتح اندلس و فرماندھان آن طارق و موسي بن نصیر ياد مي کند

سان تصـور مـي کنـد . از برخي از امراي اندلس در دوره امويان اما کتاب چندان داستان و قصص دارد که ان
 . داستان ھزار و يک شب مي خواند

م (و عبـدهللا بـن وھـب ) 175م (ابن حبیب بیشتر اين اخبار را از مشايخ مصري خود از قبیل لیث بن سعد 
چنین نقل » بعض مشايخ مصر«گرفته و حتي مواردي که نام کسي را نمي آورد اشاره مي کند که ) 197

سرزمیني که ظلمات . گويا مشايخ مصري او اندلس را سرزمین عجايب و غرايب مي دانسته اند. کرده اند
که در آن جـا  در آن است و جن ھا مشغول به کارند و قلعه ھاي سحرآمیز و بت ھاي فراوان و شـیاطیني 

 .زندگي مي کنند و سلیمان آنان را محبوس کرده است
دکتر محمود علي مکي که اين کتاب را بررسي کرده و بخش متعلق به اندلس آن را نشر کرده اسـت، بـر 
یص  آن است که اين کتاب خالصه اي از کتاب بزرگ ابن حبیب است که شاگردي از شـاگردان او آن را تخل

یش از آن ابـن  35دلیل آن که از امیراني در آن ياد شده کـه دسـت کـم . کرده و بر آن افزوده است سـال پ
 :مشخصات بخش چاپ شده آن اين است. حبیب درگذشته است

ستفتاح االنـدلس،  243 – 221، صص 1957، 5مجله معھد الدراسات االسالمیه في مدريد، ش  نوان ا با ع
 .به کوشش محمود علي مکي

 
 }معارک بن مروان{

شکل گیري دانش تاريخ در اندلس اسالمي
   رسول جعفريان/ عبدالواحد ذنون طه  
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حمیـدي صـاحب جـذوة . وي از اعقاب موسي بن نصیر است که در قرن سوم ھجـري مــي زيسـته اسـت
حات موسـي ) 338ص (المقتبس  مي گويد که وي کتابي در تاريخ اندلس داشته که در آن شـرحي از فتو

ست کــه بخـش مھمــي . بن نصیر را آورده بوده است اين کتـاب مفقـود اسـت و دکـتر مکـي بـر ايـن بـاور ا
صیر آمـده، بايـد از  سي بـن ن باره مو بن قتیبـه در  ازمطالبي که در کتاب االمامة و السیاسة منسوب بـه ا

شد. ھمین کتاب گرفته شده باشد ین . مؤلف آن کتاب، بايـد از آثـار ديگـري ھـم بھـره گرفتـه با امـا در ھم
بخش ھم اساطیر و داستانھاي خرافي که ھدف آن برجسته کردن نقش موسي بن نصیر و وصف وي بـه 

 #.عنوان يک قھرمان اسطوره اي است فراوان آمده است
 
 }عبدهللا بن الحکیم{

سطوره  ھارم از آن حالـت ا قرن چ غاز  اين رويه در تألیف آثار تاريخي ادامه داشت تا آن که دانش تاريخ در آ
عروف بـه . اي خارج گشت و به طور جديتر به بیان واقعیات روي آورد ید هللا ازدي م بن عب ابومحمد عبدهللا 

عرب و غــیرھم بـوده و ) 341م ) (به صورت مصغر(حکیم  ندلس مــن ال مؤلف کتاب أنساب الداخلین الـي اال
قديم کـرده اسـت) 330م (کتابش را به عبدالرحمن بن محمد اموي  وي . خلیفـه وقـت امـوي در انـدلس ت

کتاب در زمـره کتابھـاي . شرحي از قبايل عرب و بربر که به اندلس وارد شده اند به دست داده بوده است
مفقود است اما بخش ھايي از آن برجاي مانده که فردي چون محمد بن محمد بـن عبـدالملک انصـاري در 

بـراي (از آن نقل کرده است ) در بیروت 1965تحقیق احسان عباس و چاپ شده در سال (الذيل و التکملة 
ثاني، ص 250؛ سفر خامس، قسم اول، ص 213سفر اول، قسم اول، ص : نمونه سم  خامس، ق ؛ سـفر 
دانش نسب در آن زمان در اندلس اھمیت داشت تا ريشه ھر کـدام از . 208، سفر سادس، ص 654، 574

طوايف موجود از عرب و بربر شناخته شود به طوري که خود حکم معروف به مستنصر بـا امــوي شخصــا 
جمھـرة (کتابي در علم انساب نوشت که بخش ھايي از آن را ابن حزم از خط مستنصر نقـل کـرده اسـت 

 ).424، 408، 399، 310، 88أنساب العرب، ص 
 
 }محمد بن حارث خشني {

از . در قرن چھارم ھجري مؤرخان ديگري پديد آمدند که به کار شرح حال نگاري و طبقات نويسي پرداختنــد
ما ھنــوز دوازده سـال از  آن شمار ھمین محمد بن حارث خشني است که گرچه در قـیروان بـه دنیـا آمـد ا
بدالملک بـن  ند محمـد بـن ع عمرش نگذشته بود که به قرطبه آمد و از درس علماي برجسته آن ديـار مان

وي در حــديث و فقـه . ايمن، قاسم بن أصبغ، أحمد بن عبادة و محمد بن يحیي بن لبابه و ديگران بھره برد
موي او را بـه کـار وا مــي داشـت بـه طـوري کـه کتابھـاي  با ا و لغت آثاري دارد و به خصـوص مستنصـر 

براي او نوشـت یدي . متعـددي  بار ) 53جـذوة المقتبـس، ص ( حم اشـاره دارد کـه وي کتـابي بـاعنوان اخ
يد  1914کتاب اول در سـال . القضاة باالندلس وکتاب ديگري با نام أخبار الفقھاء و المحدثین نوشت در مادر

به توسـط  با ترجمه اسپانیايي که توسط جولیان رايبیرا صورت گرفته چاپ شد و و بعدھا بـا نـام قضــاة قرط
 #. الدار المصريه للتألیف و الترجمه به چاپ رسید

وي در آثار خود از منابع مختلف از جمله اسناد موجود درنزد برخي از خاندان ھا و نیز کتابھايي که نامشان 
يا » رأيت في بعض الحکايات«يا » سمعت من أھل العلم«تعبیرھايي مانند . را نیاورده استفاده کرده است

 .نمونه عباراتي است که وي براي نشان دادن منابعش به کار برده است» أخبرني من أثق به«
به نظر مي رسد کتابي که حمیدي از آن با عنوان أخبار الفقھاء و المحدثین ياد کرده ھمان اثري است کــه 

برگ  182در  6916با نام طبقات المحدثین باالندلس به صورت خطي در کتابخانه سلطنتي رباط به شماره 
اين کتاب گرچه شرح حال محدثان و نقل احاديثي از آنھاست امـا مطـالبي ھـم در بـاره . باقي مانده است
وي گرچه قیرواني االصل است اما به دلیل آن که در اندلس تحصیل کرده و بزرگ شـده . تاريخ اندلس دارد

مؤرخ اندلسـي دانسـت سال . و تألیف کرده مي توان او را يک  درگذشـت و در ھمـان اندلـس  361وي در 
 .دفن شد

 
 }ابن القوطیه{

) 367م (در قرن چھارم دانشمند مورخ ديگري در اندلس برآمد به نام ابوبکر محمد بـن عمـر بـن عبــدالعزيز 
شه .که به ابن قوطیه شھرت يافت از شـاھان پیـش از  Witzaمادرس وي ساره قوطیه نواده پادشـاه غیط

درس خواند و در نحو و لغت بر ) سیسیل(وي در قرطبه به دنیا آمد و در اشبیلیه . دوران تسلط عرب است
شت. معاصرانش پیشي گرفت مھـم تـرين اثـري کـه از وي مانـده . وي اخبار زيادي از اندلس در دسـت دا
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299تاريخ افتتاح االندلس است که تاريخ اندلس را از فتح آن تا روزگار امارت عبدهللا بن محمد يعني سـال 
کي از شـاگردانش . بیان کرده است تاب از ي احتمال مي رود که وي اخبار را نقل کرده باشد اما انشـاي ک

یش از انـدلس سـبب . باشد که اخبار شنیده از وي را تدوين کرده است ارتباط وي با يک خاندان شاھي پ
باس  بـن غیطشـه و ارتبــاط وي بـا ) Ardabast( شده است تا توجه به اخبار سلسله قوط به خصـوص ارط

مي . شخصیت ھاي برجسته عربي مانند عبدالرحمان داخل ھم در آن آمده باشد عات قو به ھر روي اطال
 #.اما از يھود و نصارا در آن خبري نیست و اگر بود اين کتاب واقعا کامل بود. کتاب جالب است

یه . تا اينجا سخن از افرادي بود که گويي به صراحت در تاريخ اندلس چـیزي ننوشـته انـد در بـاره ابـن قوط
شاگردش آن را تـألیف کـرده اسـت بـه ھمیــن دلیــل . ھم گفته شده است که وي خودش تـالیف نکـرده و 

لس  گاري در اند فت محصـول تاريخن مصطفي الشکعه ادعا کرده است که نخستین کتابي که مي توان گ
جه بـه مطـالبي کـه . است) 403م (است کتاب تاريخ علماء االندلس از ابن الفرضي  اما اين عقیده را با تو

 .گذشت نمي توان پذيرفت
 
 }نقش خاندان آل رازي{

. راه اصلي تاريخنگاري در اندلس در قرن چھارم به دست احمد بن محمد بن موسـي رازي ھمـواره گرديـد
بود وي عمـرش را بـر . وي گرچه مشرقي االصل بود اما تولد و رشد و تعلیم و تربیت و وفــاتش در انـدلس 

ين رشـته . سر تاريخ و جغرافیاي اندلس گذاشت در واقع تني چند از افراد ايـن خانــدان نقـش مھمـي در ا
 :اما مورخان اين خاندان. علمي داشته اند

 
 }محمد بن موسي رازي. {1

سال . محمد بن موسي رازي تاجري بود که از مشرق به مغـرب و انـدلس مـي آمــد بـه  250وي يکبـار در 
انــدلس آمــد کــه عــالوه بــر آن کــه امتعــه جــالبي از شــرق آورده بــود کــه مــورد اســتقبال امــیر محمــد بــن 
میران اغلـبي بـراي او آورد و وي  مد از ا عبدالرحمان اموي قرار گرفت، نامه اي ھم از طرف ابراھیم بـن اح
ندلس بـا اغالبـه نـزد امــیر اغلبــي  ھم متقابال رازي را به عنوان سـفیر بـراي اسـتوار کـردن روابـط امويـان ا

ترس آن کـه جاسـوس . فرستاد بدالرحمن از  دفعه بعد وي کنیز زيبا و دانايي براي خلیفه اموي آورد کـه ع
بن موسـي . باشد او را نپذيرفت ين محمـد  مد و بـاز از ا کار آ بعد از مگر اين امیر اموي، پسرش منذر سر 

محمد رازي که قصد بازگشت بـه ري . مرد 275منذر به طور ناگھاني در سال . رازي دعوت کرد تا نزد او آيد
بود ھمانجـا بـزرگ شـد سه سـال  مورخ بـزرگ . را داشت در البیره مرد و بچه اش که طفلي  مان  ايـن ھ

 #.اندلسي است که بعد از اين در عرصه تاريخنگاري ظاھر مي شود
گفته شده است که محمد بن موسي رازي تنھا يک تاجر نبود، بلکه اھل ادب و تاريخ بود و کتابي ھـم بـا 

زنده بوده مــي گويـد کـه در  471ابوبکر محمد بن عیسي بن مزين که در سال . عنوان کتاب الرايات نوشت
عاتي در بـاره فتـح  يکي از کتابخانه ھاي اشبیلیه کتابي با اين عنوان از محمد بن موسـي يافتــه کـه اطال

ست. اندلس و موسي بن نصیر در آن بوده است گاه داشـته ا عاتي از آن کتـاب را ن بـه . اين نويسـنده قط
بن عبـدالوھاب غسـاني کـه در سـال  سـفري بـه  1103ھمین ترتیب يک نويسنده مغربي با نام محمدب 

سیر  طوان بـه  1951چاپ (اندلس داشته آن قطعات را در کتابش با عنوان رحلة الوزيرفـي افتکــاک اال در ت
تح . آمده است) کوشش آلفرد البستاني بعید نیست که بخشي از نقل ھاي ابن مزين در کتاب با عنون ف

گري . در الجزائر چاپ شده بتوان يافت 1889االندلس که نويسنده آن ناشناخته است و در سال  کسان دي
بن (اسـت ) 681م (که از آن جملــه ابـن شـباط . ھم از کتاب ابن مزين استفاده کرده اند به نـص ا بنگريـد 

يد،  شباط در کتاب وصف االندلس من کتاب صلة السمط و سمة المرط، تحقیق احمد مختار العبـادي، مادر
 ).162، 21، ص 1971

مي . اين کتاب بايد در باره اسکان قبايل در نقاط مختلف اندلس ھم مطـالبي مـي داشـته اسـت بـه نظـر 
 .رسد احمد بن موسي رازي از اين کتاب استفاده کرده باشد گرچه نامي از آن به میان نیاورده است

 
 }احمد بن موسي رازي. {2

مد 274احمد بن موسي در دھم ذي حجه سـال  یم امــا . بـه دنیـا آ يادي نمـي دان از تحصـیالت وي چـیز ز
وي نزد برخي از محدثان قرطبه شاگردي کرده . آگاھیم که به سرعت به نقل اخبار و دانش تاريخ روي آورد

فات فراوانـي از خـود برجـاي . اسـت) 340م (است که از آن جمله قاسـم بـن أصـبغ  ايـن قاسـم خـود تألی
احمد اطالعات زيادي در علم انساب ارائه مي دھد که بايـد . گذاشته که از آن جمله در علم انساب است
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در ايـن بـاره کتــاب االسـتیعاب فـي أنسـاب مشـاھیر أھـل . از استاد خود در اين باره استفاده کرده باشـد
تاب  االندلس اثري مفقود از احمد است که نصوصي از آن در آثار بعدي از جمله تـاريخ علمـاء االنـدلس و ک

 # .المقتبساز ابن حیان و التکملة از ابن ابار و االحاطة في أخبار غرناطة از ابن الخطیب آمده است
برخي معتقد ھستند که قاسم بن أصبغ به ولید بن خیزران کمک کرده است تا اثر تاريخي يک اسـپانیايي 

بوده . را که در قرن چھارم و پنجم میالدي مي زيسته از التیني به عربي برگرداند اين اثر که کتاب التـاريخ 
از ھروشیش است که مترجم آن را براي المستنصر با امـوي زمـاني کـه ولـي عھـد بـوده ترجمـه کـرده 

شگاه کلمبیـا بـه . است نه دان نسخه عربي اين کتاب که ابـن خلـدون ھـم از آن اسـتفاده کـرده در کتابخا
 . باقي مانده است x 393 71 2 Hشماره 

عالوه بـر آن از منابـع  کرده و  ستفاده  مه عربـي ا نیز از ايـن ترج گفته مي شود که احمد بن محمد رازي 
بود . ديگري ھم بھره گرفته و بخش جغرافیايي کتاب تاريخ اندلس خود را فراھم آورده است اين قاعده اي 

 . که بعدھا ھم رعايت شده مورخان اندلس، اول جغرافیاي اندلس را مي آوردند و سپس تاريخ را
ھاي تـاريخي اوسـت» تاريخي«احمد بن محمد رازي را مقلب به  به خــاطر فراوانـي کار ند و ايـن  . کـرده ا

 :برخي از آثار او که در منابع بعد از آنھا ياد شده عبارت است از
 ).184 / 2: رسائل ابن حزم(اخبار ملوک االندلس که ابن حزم از آن نام برده است : الف
 ).184 / 2: رسائل ابن حزم(صفة قرطبه که باز ابن حزم از آن ياد کرده است : ب
 .االستیعاب في أنساب مشاھیر أھل االندلس که پنج مجلد بزرگ بوده است: ج 
مسالک االندلس و مراسیھا و امھات اعیان مدنھا و اجنادھا الستة، کتابي در طرق و راه ھاي اندلس و : د

 ).173 – 2/172: رسائل ابن حزم. (شھرھاي اصلي و مراکز لشکري و ويژگي ھاي ھر شھر
 .اعیان الموالي: ه

متأسفانه از اين حجم کار بزرگ و اين ھمه آثار مکتوب تنھا يک کتاب از وي باقي مانده است و اين ھم بـه 
تن بسـیاري از آثـار و  یان رف ندلس و بازگشـت آن بـه جاھلیــت و از م تن دولـت اسـالمي ا دلیل از بیـن رف

در غرناطـه دسـتور  1499 / 950در باره کاردينال تیجینیث گفته شده است کـه در سـال . مخطوطات است
مه  داد کتب عربي را گردآوري کردند که بالغ بر دھھا بلکه صدھا ھزار کتاب در علوم مختلف مي شـد و ھ

برخي شمار آنھا را تا ھشتاد ھزار نسخه عربي گفته اند و برخي تـا يـک میلیـون و پنــج . آنھا را آتش زدند
حرکة المقاومة العربیة االسالمیة في االندلس بعـد سـقوط غرناطـة، عبدالواحـد ذنـون : بنگريد(ھزار کتاب 
 #).18، ص 1988طه، بغداد 

ھاي بعـدي  که از آثـار وي در کتاب آنچه اين ضايعه را نسبت به آثار رازي جبران کرده است نقلھايي اسـت 
که بعـد از وي . آمده و براي ما باقي مانده اسـت ھاي رازي منـابعي بـراي آثـاري بـوده  تقريبـا بیشـتر کتاب

شناخته اي . نوشته شده است به نظر مي رسد کتاب وي در اخبار ملوک االندلس منبع اصـلي مؤلفـان نا
سال . بوده است که کتاب فتح االندلس و أخبار مجموعة و ذکر بالد االندلس را نوشته اند دو کتـاب اول در 

سال . در مادريد به اسپانیايي ترجمه و چاپ شده است 1867در الجزائر و  1889 در  1983سومین آنھا در 
 .مادريد چاپ شده است

مورخان بعدي مانند ابن حیان، ابن آبار، ابن اثیر، ابن عذاري، ياقوت حموي، ابن الخطیب ، حمیري و مقري 
 .از آثار او بھره برده اند

رازي به احتمال از اخبـار مشـرق . با مراجعه به اين نقلھا مي توان اھمیت متون ياد شده را به دست آورد
اخباري که برخي از تابعاني که در فتوحات آن ناحیه دست داشتند، آنھـا را . اسالمي ھم بھره برده است

مر . نقل کرده و در شرق منتشر کرده بودند مد بـن ع که رازي بـه نقـل از مح از آن جملـه روايـاتي اسـت 
پدرش گرفتـه  واقدي در باره موسي بن نصیر نقل کرده و او ھم به نوبه خود از موسي بن علي بن رباح از 

اين علي بن رباح يکي از تابعاني است که ھمراه موسي بن نصیر در جريان حمله او به انـدلس در . است
 . بود 93سال 

سالمي بـوده  با تاريخنگـاري در شـرق ا بدين ترتیب بايد گفت تاريخنگاري در اين وقت در اندلس در پیونـد 
اين ارتباط با رفت و آمد علما به عراق و حجاز وجود داشت کما ايـن کـه قاسـم بـن أصـبغ بیـاني در . است
به مشرق آمد و مشـايخ را مالقــات کـرده و آثـار و مؤلفـات آنـان را ) يعني سال تولد احمد رازي (274سال 

 .ديد و آن نقلھا را به شاگردانش در اندلس انتقال داد
اما احمد بن موسي رازي ، بسیاري از اخبارش صرفا اندلسي است و به نظر مي رسد که از آثار فراواني 

بن . که اندکي پیش از او يا معاصر با او تألیف شده بوده، بھره برده باشـد ثال وي از کتـاب محمـد  بـراي م
بة . حارث خشني تحت عنوان قضاة قرطبه استفاده کرده است ھمین طور از کتاب الفقھاء و القضـاة بقرط
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ايـن . که البته شخصي به جز ابن عبدالبر معـروف اسـت) 341م (و االندلس از احمد بن محمد بن عبدالبر 
ــس  ــاب المقتب ــب . آمــده اســت) 39تحقیــق مکــي ، ص (اشــاره در کت وي در جــاي ديگــري از أصــبغ الکات

 ).277المقتبس، ص (االشبیلي ياد کرده که صدوق و حافظ اخبار بني امیه بوده است 
مان عبــدالرحمان داخـل  خدادھاي مربـوط بـه ز رازي از اخبار روزگار خود ھم فراوان آورده کـه از آن جملــه ر

ھمین طور از مالیات ھاي جاري ھم اطالعات قابـل توجھـي بـه . خالفت کرد 350تا  300است که از سال 
 #. دست داده است

نمونه . رازي در اخبار خود بسیار دقیق بوده و خبري که نقل مي کند سال و ماه و روز آن را معین مي کند
که . ھاي دقت ديگري ھم در اخبار وي مشاھده مي کنیم ست بل چنان که اخبار وي تنھا اخبار تاريخي نی

بار اکتفـا نکــرده و گـاه از خـود . اخبار تمدني و عمراني ھم مورد توجه اوست ھمچنین او به صرف نقـل اخ
اين خـبر وي در بـاره عبـدالرحمن داخـل . ابراز نظر کرده دلیل اختالفات و نزاعھا و نتايج آنھا را بیان مي کند

 :که از عرب ھا بريد و به سوي بردگان بربر روي آورد جالب است
گان زيـادي از تمـامي نقـاط  ستور داد تـا برد بدالرحمان بـه ابـن معاويـه د ین ع در اين سال امام يعني ھم

دلیل اين کار وحشت او از عربھا بـود کـه . خريداري کردند که شمار آنھا تا چھل ھزار نفر در ديوان او رسید
شته بودنـد صباح را ک با بردگـان و سـپاھش بـر . از وي اطاعت نمي کردند و رئیسشـان ابوال بـدين ترتیـب 

ين امـر سـبب ضــعف عربھــا در انـدلس و سـخت گـیري امويـان بـر آنـان شـد  فتـح (اندلس تسلط يافت و ا
 ).77 – 66االندلس، ص 

ست نیسـت يک ترجمـه . بخشي از کتاب مسالک االندلس باقي مانده که البته نـص عربـي آن در د تنھـا 
مه پرتغـالي بـوده کـه در نیمــه دوم قـرن سـیزدھم  يک ترج اسپانیايي در دست است کـه آن ھـم از روي 
مه کـرده بـوده  بي آن را ترج شي بـا کمـک يـک مسـلمان مغر میالدي به دستور پادشاه پرتغال يـک کشی

 . است
 .درگذشت 344احمد بن موسي رازي در دوازدھم رجب سال 

 
 }عیسي بن احمد رازي. 3{

عیسي پسر احمـد کـار را ادامـه . با درگذشت احمد بن محمد رازي دانش تاريخ از اين خاندان بیرون نرفت
بي عــامر، حاجـب . داد و کتابي در تاريخ اندلس براي مستنصر اموي نوشت دو کتاب ھم براي محمد بـن ا

منصــور نوشــت يکــي بــا عنــوان الــوزراء و الــوزارة فــي االنــدلس و ديگــري بــا عنــوان الحجــاب للخلفــاء فــي 
 #.االندلس

به نظر مي رسد که عیسي به ذيل و تکمله نويسي بر کار پدرش در تاريخ ملوک اندلس اکتفا نکـرد بلکــه 
که . خود از آغاز حضور عرب در اندلس شروع به نگارش تاريخ آن ديار را کرد ھد  اطالعات وي نشان مـي د

او نیز اندلس و شھرھا را به خوبي مي شناخته و در نگارش تاريخ شـھرھا، بـا تـاريخ کھـن آنھـا نـیز آشـنا 
وي اخباري ھم از شاھان اسپانیايي که در حدود مرزي با عرب مي زيستند بـه دسـت داده و . بوده است

بسـا وي ايـن اخبـار را از . آن اخبار نشان مي دھد که از آنچه در آن نواحي مي گذشته خبر داشته اسـت
عـالوه بـر آن کـه اعـراب فراوانـي در . مسیحیاني که به آن نواحي رفـت و آمـد داشـتند مـي گرفتـه اسـت

مي توانسـتند از آن نواحـي اخبـاري بــه دسـت  اندلس بودند که زبان رومانسي را مي دانستند و آنان نیز 
 . آورند

 . اخباري از وي را مقري در نفح الطیب و ابن حیان در المقتبس آورده اند
ھمین طور از آنچـه . در عرصه داخلي، عیسي بايد بر کتابھاي پدر خود فراوان تکیه کرده و بھره برده باشد

سي بـن ھاشـم  بن مو بر جاي مانده چنین معلوم مي شود که وي از نويسندگان ديگري از جمله محمد 
قه اش بـه ادب و . استفاده کرده است) 307. م ح(قرطبي معروف به اقشتین  اين شخصي است کـه عال

قات الکتـاب فــي . تاريخ روشن بوده و آثاري ھم در اين زمینه داشته است يکي از معـروف تـرين آثـار او طب
 . االندلس است

شناخته شـده از ديگـر منـابع عیسـي بـن احمـد  فرج بن سالم قرطبي که او ھم به شـعر و ادب و اخبـار 
ثار ديگـر او را از . است اين شخص به عراق رفت و با جاحظ ھم ديداري داشت و کتاب البیــان و التبییــن و آ

 . وي اخذ کرد و به اندلس آورد
مي رسـیده يـا  ھاي مختلـف  سمي دربـار امـوي کـه از جـاي  عیسي بن احمد در آثار خود از نامه ھاي ر

 . فرستاده مي شده ياد مي کند که نشان مي دھد وي به آن رسائل دسترسي داشته است
بن احمـد بـه روش سالشـمار حـوادث را مـي  مي آيــد کـه عیسـي  از آنچه برجاي مانده چنین به دسـت 
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، 329، 320تحقیـق مکـي، ص (نمونه ھاي فراواني از آن را مي توان در المقتبس ابن حیان . نوشته است
تاب بھـره بـرده از آن بـا نـام کتـاب . مالحظه کرد) 393، 379، 360، 346، 341 ين ک ابن حیان که فراوان از ا

 #.مع االسف اين اثر ھم برجاي نمانده است. التاريخ ياد کرده است
کتاب ديگري ھم که او براي حاجب منصور يعني محمد بن ابي عامر نوشت مفقود شده و تنھا چند نقلي 

 . باقي مانده است) 2/30، 259 – 258، 140، 1/136(از آن توسط ابن االبار در الحلِة السیراء 
 
 }تاريخنگاري در اندلس بعد از خاندان رازي{
 }ابن أبي الفیاض{

بي اسـپانیا در  375وي در شھر استجه در حوالي سال  شھر المريـه در سـواحل جنو مد امـا در  به دنیـا آ
اين مؤلف کتابي در خبر و تاريخ داشته که ابـن بشـکوال در الصـله ذيـل . ناحیه درياي مديترانه زندگي کرد 

 .درگذشته است 459ابن ابي الفیاض در سال . شرح حال کوتاه او از آن ياد کرده است
از کتاب ابن ابي الفیاض که از آن با عنوان کتاب العبر يا العبره ياد شده جز قطعـه کوچکـي برجـاي نمانـده 

ست . عالوه بر قطعاتي ھم ساير مورخان از وي نقل کرده اند. است بخش برجاي مانده که متن مھمـي ا
من تـاريخ ابـن ابـي (چند سال پیش چاپ شد  به کوشش عبدالواحد ذنون طه، تحت عنوان نص اندلسي 

 ).193 – 162، صص 1983، سال 1الفیاض، مجلة المجمع العلمي العراقي، ج 
له طـارق بـن زيـاد بـوده و . آخرين عبارت متن برجاي مانده چنین است که تم الجزء االول تا اينجا اخبار حم

گر . آشکار است که مجلد بعدي از حمله موسي بن نصیر آغــاز مــي شـده اسـت از ايـن نـص و نصـوص دي
شته و سـپس بـه  برجاي مانده از وي چنین معلوم مي شود که او ھم در آغاز کتـابش بخـش جغرافـي دا

 . بیان تاريخ پرداخته است
کتاب وي در باره تاريخ اندلس بوده اما نصي که ابن العذاري از وي نقـل کـرده مربـوط بـه فتـح السـوس در 
مغرب دور است که به نظر مي رسد وي در البالي مباحــث خـود بـه حوادثـي ھـم کـه در آن نواحـي بـوده 

في تلخیـص أخبـار المغـرب . اشاره کرده يا پرداخته است ص (عبدالواحد مراکشي ھم در کتـاب المعجـب 
مي کنـد کـه در . نصي از او نقل کرده است) 457 – 456 گي اسـت کـه اشـاره  اين نص يـک اطـالع فرھن

 #.زن ھستند که قرآن را به خط کوفي کتابت مي کنند 170بخش شرقي قرطبه 
که از  از بخش ھاي برجاي مانده به دست مي آيد که اخباري را ازروزگار خود از زبـان معاصـرانش شـنیده 

 ).78 – 77اعمال االعالم، ص . (آن جمله خبري است که از ابن حزم روايت مي کند
صله ابـن بشـکوال و البیــان المغـرب ابـن  بار، ال درکتابھاي أعمال االعالم ابن الخطیب، الحلة السیراء ابـن آ

ھمه اينھا نشانگر آن است که کتاب العبر ابن ابي . العذاري مراکشي ھم قطعاتي از وي نقل شده است
 . الفیاض کتاب مھمي بوده است

 
 }احمد بن عمر العذري{

عده  ھارم ذي ق که در چ مد و در  393معاصر ابن ابي الفیاض، مورخ اندلسي ديگري مي زيست  یا آ بـه دن
وي از قبیله عذره بود که قبیله اي عربي مـي بـود و بعـد از فتـح . از دنیا رفت 478آخرين روز شعبان سال 

وي به ھمراه پدرش براي تحصیل به مشرق آمد و به حجاز و عراق و خراسان . اندلس در آنجا مستقر شد
 . رفت

ھم نرسـیده اسـت به دسـت مـا  عه اي .  العذري آثار چندي داشته که در حديث و سـیره بـوده و  امـا قط
یع  لي جم ازکتاب جغرافي او با نام ترصیع االخبار و تنويع االثار، و البستان في غرائب البلدان و المسالک ا

 .الممالک باقي مانده که عشر از اصل کتاب ھم نیست و عمده آن در باره تاريخ اندلس است
اھمیت اين قطعه به . اين قطعه با ارزش را در مادريد به چاپ رساند  1965دکتر عبدالعزيز الھواني در سال 

عني منطقـه  بوط بـه ثغـر اعلـي ي سي را کـه مر خاطر آن است که يک نقص آشکار مطالعات انـدلس شنا
وي به قراردادي که عبدالعزيز پسر موسي بـن . تدمیر در جنوب شرق اسپانیاي فعلي است را پر مي کند

عراب مضـري و يمانـي  یان ا نه اي کـه م نصیر با حاکم آن ناحیه منعقد کرده اشـاره کـرده و سـپس بـه فت
 #.درگرفت پرداخته است

ھمین طور اخبار بـا ارزشـي . العذري از مناطق وشھرھاي ديگر اندلس ھم اطالعاتي به دست داده است
موي در آن آمـده اسـت ست کـه وي در بـاره ھــر . از جنگھاي محمد بن ابي عامر، حاجب منصور ا جالـب ا

تاريخي را بیـان کـرده اسـت بار  سپس اخ به دسـت داده و  مان . منطقه، آگاھي ھاي جغرافیايي  ايـن ھ
 .قاعده اي است که در تاريخنگاري اندلس ديده مي شود
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کام امـوي و متمايـل بـه آنھاسـت ندلس وابسـته بـه ح اصـال . العذري ھم ماننـد مورخـان ديگـر ايـن دوره ا
اين کاري است که ابـن . نگاھش به آنان نقگاه تقديس آمیز است و لقب امام را براي او استعمال مي کند

 .حزم قرطبي ھم مي کند و به صحت امامت آنان باور دارد
ھد و جالـب آن کـه از  العذري غالبا تواريخ را ھجري ذکر مي کند اما گاه با تاريخ میالدي ھم تطبیق مـي د

 .برخي از تواريخ محلي اسپانیايي استفاده کرده و از آنھا نام برده است
مع االسف در بخش اسالمي اندلس، از منابع خود به درستي ياد نکرده و بـا اشـارات مبھــم بـه برخـي از 

در اين زمینه . عبارات وي کوتاه، دقیق و زيباست و در عین حال به راحتي قابل فھم است. آنھا اشاره دارد
 . وي تابع ھمان ادبیات احمد رازي و فرزنش عیسي است

شھاي خانـدان رازي  یاض و العـذري تحـت تـأثیر ھمـان رو به نظر مي رسد در تاريخنگاري ھم ابن ابي الف
 .باشند و نتوانسته باشند روش تازه اي را ابداع کنند

که بايـد ) 469م (اما در قرن پنجم بود که يک مورخ برجسته و مبتکر با نام ابن حیان  به میدان آمد، کسي 
تاريخنگـاري اندلـس . او را يکي از بزرگترين مورخان دوره اسالمي و شايد بزرگترين مورخ اندلسي دانسـت

 در باره وي مي بايست جاي ديگري سخن گفت. با وي به اوج شکوفايي خود رسید
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