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مقدمۀ مترجم

کتاب حاضر با عنوان «اندلس  -تاريخ ،فرهنگ و مقاومت اسالمی» ،منتخبی از چهـار
اثر مهم در زمینه تاريخنگـاري اسـالمی در انـدلس ،ابـداعات عممـی و فرهنگـی عالمـان
اندلسی ،تاثیر انديشۀ مغربزمین از رونـ عمـوو و فنـون اسـالمی در انـدلس و سـرانجاو
مقاومتِ مسممانان اندلس در برابر دادگاههاي تفتیش عقايد کمیساي کاتولیک اسـاانیاي آن
دوران است .بنابراين کتاب به صورتی خالصهوار شامل بخشهايی از فراز تا فرود انـدلس
اسالمی میشود .تجربهاي که در آن عبرتهاي بسیاري است براي آنان که در پی انديشه
و تدبر در تاريخ اسالو و يافتن سنتهايی هستند که موجب اين اتفاقـات ،در هـر زمـان و
مكانی ديگر میشوند.
فصل اول با عنوان «شكلگیري تاريخنگـاري عربـی  -اسـالمی در انـدلس» ترجمـه
کتاب «نشأة تدوین التاریخ العربی فی األندلس» اثر دکتر عبدالواحد ذنـون طـه اسـت.
اهمیت اين کتاب در آن است که بهصورتی مستدل و عممی نشـان مـیدهـد کـه سـرآغاز
تاريخنگاري عممی در اندلس بهدست خاندان رازي که ايرانی بودهاند ،صورت گرفتـه اسـت
که از زمرۀ ابتكارات آنان قرار دادن مدخل جغرافیا در تاريخنگاري است.
دکتر عبدالواحد ذنون طه (متولد موصل عراق  1191و) ،استاد دانشگاه و مورخ معروف
عراقی است .او بیترديد يكی از سرشناسترين محققـان معاصـر جهـان اسـالو در حـوزۀ
مطالعات تاريخ و تمدن اسالمی در اندلس است .مشخصات منبع مورد اسـتفاده در ترجمـه
چنین است:
عبدالواحد ذنون طه .4002 ،نشاة تدوین التاریخ العربي في األندلس .بیروت (ط

حاندلستاریخ،فرهنگومقاومتاسالمی
 )1دارالمدی االسالمی.

فصل دوو ترجمه کتاب کوچكی با عنوان «نقش نوآوريهاي برجستۀ دانشمندان اندلس
در تجديد حیات فرهنگی اروپا» از محق فمسطینی ،مرحوو دکتر شوقی ابو خمیل (-1191
0212و) است که آن را در همايشی با عنوان «تأثیر تمدن عربی  -اسـالمی بـر غـرب و
نقش اساانیا در انتقال آن» که در تاريخ  10 - 12دسامبر  0221و در غرناطه برگـاار شـد،
ارائه کرده است .دکتر شوقی ابو خمیـل داراي دکتـري تـاريخ و مـدير انتشـارات دارالفكـر
دمش بود که تالیفات متعددي در حوزۀ تاريخ و فرهنگ اسالمی دارد و اثـر وي در کتـاب
همايش مذکور منتشر شده است .مشخصات منبع مورد استفاده در ترجمه چنین است:
شوقی ابوخلیل .علماء االندلس ،ابداعاتهم المتمیزة ،دمشق ،دارالفکر.4002 ،

فصل سوو مقالهاي است با عنوان «نقش اندلس بر انديشۀ غربی» از دکتـر عبدالواحـد
ذنون طه که آن را در همايش «تمدن عربی – اسـالمی و انديشـۀ غربـی» کـه در بیـت
الحكمه بغداد (ژوئن  )1111ارائه کرده است .مشخصات منبع آن چنین است:
عبدالواحد ذنون طه .4002 ،دراسات فی حضارة االندلس و تاریخها .بیرروت (ط
 )1دارالمدی االسالمی ،ص ( )015 -025اثر االندلس فی الفكر الغربی)

فصل چهارو نیا با عنوان «جنبش مقاومت عربی  -اسالمی در انـدلس بعـد از سـقوط
غرناطه» ترجمۀ کتاب ديگري از دکتر عبدالواحد ذنون طه است .الزو به ذکر است که اين
فصــل پــیشتــر در پــاورقی روزنامــه کیهــان( ،اولــین بخــش در شــماره 17911مــورخ
 )1179/10/01منتشر شده بود که اينک در اين کتاب ،به همراه آثاري ديگر و در ويرايشی
جديد تقديم میشود .مشخصات منبع مورد استفاده چنین است:
عبدالواحد ذنون طه .4002 ،حرکة المقاومة العربیة االسالمیة فی االندلس بعرد
سقوط غرناطة .بیروت (ط  )1دارالمدی االسالمی.

انشاء اهلل انتشار اين کتاب گامی کوچک ولی مفید در جهت معرفی تـاريخ ،فرهنـگ و
تمدن مسممانان اندلس باشد .و ما توفیقی اال باهلل.
کامیار صداقت ثمرحسینی
استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تهران 2931 -

فصل اول
شکلگیری تاریخنگاری عربي – اسالمي در اندلس
دکتر عبدالواحد ذنون طه

مقدمه
ظهور و تکامل علم تاريخ در اندلس جدا از ريشههای آن در مشرق عربي نيست .ايت
علم در صدر اسالم در پيوندی محکم با علم حديث ظتاهر دتدا امتا دتاات .صتحيآ آن
مستلزم درک پيوندهای آن با ميراث فرهاگي پيش از اسالم اس .در دبهجزيترۀ عربتي و
بهويژه در يم  ،تمدنهای بزرگي ظاهر ددند و متضم چيزی از انديشتۀ تتاريخ و وجتود
نظامي ثاب .برای آن بودند برای مثال ميتوان به روايات دفاهي اعراب دمالي اداره کرد
که به الههها ،دئون اجتماعي ،داهکارها ،جاگها و روزهای تاريخي و نسب نامههايشتان
اتتصاص دادتاد و اي روايات و تصوصاً (االيام) که رواي .روزهای جاگ در ميان قبايتل
عربي اس ،.در قالب نظم و نثر به بيان قهرمانيهتا و وقتاي مربتو بته آن متيپتردازد و
متضم بخشي از تاريخ پيش از صدر اسالم اس .که با اسلوبي پويا و آميختته بته نظتم و
1
نثر ،در پيدايش علم تاريخ در نزد اعراب و تصوصاً قبايل مؤثر بود
در دوران اسالمي توجه اعراب به ايام و انساب بيشتر دتدا ضتم آنکته دتکل جديتد
ديگری از تاريخنگاری دربارۀ مغازی يا غزوات به وجود آمد که حضرت رسول اکترم عليته
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1نک به عبدالعزيز الدوري ،بحث في نشاة علم التاريخ عندالعرب ،المطبعة الكاثوليكية ،
 ،1691ص  11ـ .11
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الصالة و السالم در آنها درک .داد .اي غزوات ماب توجه و مباهات مسلمانان بتود و
در کاار آن مطالعۀ سيرۀ حضرت رستول اکترم (ص) بته نحتو چشتمگيری توستعه يافت.
بزرگان اي نوع از پژوهشها محدثياي بودند که بر اهمي .اسااد و يا سلسلۀ راوياني تاکيد
ميکردند که در بيان يک واقعه ،متصل به داهدی عياي بودند اي گرايش که در مرحلتۀ
آغازي تاريخ اسالم ظاهر دد ،با نگاهي نقادانه نسب .به مااب اطالعات تتاريخي ،عاصتر
تحقيق و بررسي را وارد تمامي روايات کترد و بتدي ستان اساستي متتي بترای مطالعتات
1
تاريخي فراهم کرد
در دورۀ فتآ اندلس در سال  29هت  111 /م بهدس .مسلمانان ،مطالعات ايشان هماناد
ديوههای رايج در تاريخنگاری در مشرق بود ،که از نيمۀ دوم سدۀ دوم هجری مصادف بتا
قرن هشتم ميالدی دکوفا و سرزنده ددا و آن زماني بود کته اولتي کتتاب نظتامماتد در
مطالعۀ سيره ،يعاي کتاب محمد ب اسحاق درگذدته به ستال  151هتت  161 /م ،ماتشتر
دد در تالل اي قرن سيرهنويسي از مدياۀ ماوره فراتر رف .و ساير سرزمي های اسالمي
ماناد يم  ،عراق و بالد دام ،مصر ،هر يک مرکزی مهم در علوم حديث و تاريخ به دتمار
ميرفتاد در ادامه با تطور مطالعات تاريخي موضوعات ديگری عالوه بر سيرۀ پيامبر اکترم
(ص) مورد توجه قرار گرفتادا ماناد وقاي تاريخ اسالمي از زمان وفات حضرت پيامبر اکرم
عليهالصالةوالسالم تصوصاً در يم و حيره ،تتاريخ پيتامبران پيشتي و تتاريخ ملت.هتای
9
مجاور تود ماناد ايران ،روم و ديگر مل.هايي از هاد و چي و قبطيها
در نتيجۀ گسترش دول .عربي اسالمي و رواج آن در واليات و سرزمي های دوردس.
نياز به نگارش تاريخي ويژه آن مااطق احساس ددا تاريخي کته بتا ويژگتيهتای تتاص
درايط جديد و احوال اقتصادی و اجتماعي و سياسي حاکم بر هر ماطقتهای متمتايز دتود
هر چاد که در ابتدای کار ،تاريخنگاری در اي عرصههای جديد ،از مسير کلي تاريخنگاری
صدر اسالم و از مکاتب بزرگ مدياۀ ماوره و عراق و ديگر نواحي آن جدا نشد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1همان منبع ،ص .01
 .0شاكر مصطفي ،التاريخ العربي و المورخون ،دار العلم للماليين ،بيروت– 111 / 1 : 1616 ،
.110
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عبدالملك بن حبیب السلمي
اندلس بعد از فتآ آن ،بهعاوان يکي از اياالت بزرگ اسالمي به دتمار متيرود کته در
تاريخنويسي متأثر از درق و بهويژه مصتر بتود در نتيجتۀ ستفرهای برتتي از دانشتمادان
اندلسي به مصر ،آنان تاريخ را از محضر دتيو مصتری آموتتاتد عبتدالملک بت حبيتب
سلمي متوفي سال  932هتت  259 /بهتتري مثتال در ايت زمياته است .او اولتي عترب
پرورشيافته در اندلس اس .که کتابهايي دربارۀ تاريخ سرزمي های اندلس نگادته اس.
اب حبيب در ابتدای جواني در دو دهر الويرا  Elviraو قرطبه  Cordobaزندگي کترد و در
آن دو دهر به فراگيری علم پردات .سپس بهسوی مشرق رف .و در محافل علمي آنجتا
تصوصاً در «مدياۀ ماوره» در رف.وآمد بود در مدياتۀ ماتوره فقته را بتر استاس متذهب
«مالک ب انس» آموت .و از بزرگان پيروان آن مذهب ددا و در انتدلس چاتان دتهرتي
ياف .که مردم به او لقب «دانشماد اندلس» دادند او کتابهای بسياری تأليف کرده است.
که بيشتر آنها مفقودددهاند و تاها کتاب باقيمانده از او با عاوان (تاريخ) اس .که نستخۀ
تطي آن در کتابخانۀ «بودليانا» در آکسفورد با دمارۀ  191موجتود است 1 .امتا بته ستبب
آميختگي اي کتاب با اساطير و امور اعجاز آميز از ارزش علمي آن کاسته دده اس.
اب حبيب کتاب تود را با بيان تاريخ جهان آغاز و «ابتدای آفرياش دنيا» آغاز ميکاد و
آنگاه وارد تاريخ انبيا و پيامبران تا سيرۀ پيامبر اکرم حضرت محمد عليه الصالۀ و السـالم
و تلفای راددي ميدود او در ادامه وارد مبحث فتآ اندلس ميدود و با اداره به مواهتب
و معادن پر ارزش آنجا ،سرگذد .اميران و داهان آن و روايت .جاتگهتای فاتحتانش را
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1در زمينه عبدالملك بن حبيب و كتاب وي مراجعه كنيد به :ابو الوليد عبدالله بن محمد بن
محمد يوسف االزدي المعروف بابن الفرضي ،تاريخ علماء االندلس ،الدار المصرية للتاليف و
الترجمة ،القاهرة ،1699 ،القسم االول ،ص  .010 – 096محمد بن ابي نصير ،الحميدي،
جذوة المقتبس ،القاهرة  ،1699ص  ،082 – 080ابوالعباس احمد بن محمد ،ابن عذاري،
البيان المغرب ،نشر :كوالن وليفي بروفنسال ،ليدن ، 111 – 111 / 0 :1628 ،كارل
بروكلمان ،تاريخ االدب العربي ،ترجمة :عبدالحليم النجار ،القاهرة .89 / 1 :1696
Pons Bolgues, (Los historiadores Y geografos arablgo espanoles). Amesterdam,
1972, reprint of Madrid edition, 1898. PP.29 – 38.
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نقل ميکاد بدي سان اب حبيب تاريخ جهان را بتهمازلتۀ مقدمتهای بترای تتاريخ انتدلس
رواي .کرده اس .و در رواي .فتآ اندلس به بررسي نقش طارق ب زياد و موسي ب نصير
پرداتته اس .ضم آنکه تالصهوار به برتي واليان و اميتران انتدلس در دوران حکومت.
اموی اداره ميکاد با اي حال ،مطالبي را که اب حبيب بيان کرده اس .چاان بتا استاطير
آميختهددهاند که گويي داستاني از داستانهای هزار و يک دب اس .برای مثال گتزارش
او دربارۀ «آنچه که طارق در تواب و رؤيا ديد» و يا «درح محاصرۀ مواضعي کته جت هتا
ساتته بودند و از آن دفاع ميکردند» و يا «سخ از گتاجهتای موجتود در قصتر طليطلته
 »Toledoرا به درازا کشانده اس .و طول و تفصيل فراواني در بتاب «مائتدۀ ستليمان» و
1
اساطير فراوان ديگر در قالب تاريخ ميدهد
اب حبيب بسياری از اي اتبار و روايات را از اساتيد مصری تود ماناد «ليث ب ستعد»
متوفي سال  115هت  121 /م و «عبداهلل ب وهب» متتوفي ستال  121هتت  219 /م فترا
گرفته بود او تود به اي موضوع اداره کرده اس .و عالوه بر ايشان و ديگتر کستاني کته
نام برده ،بر سبيل تعميم نودته اس« :.برتي از مشايخ اهل مصر برای ما رواي .کتردهانتد
که موسي ب نصير به کاارۀ رودتانه رسيد » 9و اي سخ به روداي نشان ميدهد کته
او بيشتر روايات تود را از راويان مصری اتبار فتتآ انتدلس کته اتبتار تتود را بته طتور
دفاهي از برتي از همراهان موسي ب نصير در فتآ اندلس نقل دفاهي دايده بودند و بته
داگردان اندلسي ماتقل ميکردند ،اتذ کرده اس .ديو مصتری گمتان متيکردنتد کته
اندلس مجموعهای از عجايب اس.ا و چاان از آن سخ ميراندنتد کته گتويي سترزمياي
اس .که در دريای تاريکي ايجاد دتده و ستاکاانش جت هتا بتودهانتد و در آن قلعتههتای
سحرآميز و ب.ها موجود اس .و دياطي در محفظههتايي زنتدگي متيکردنتد کته در آن
بهدس .سليمان پيامبر عليهالسالم زندانيدده بودند کتاب اب حبيب هم متاثر از ايت نتوع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1نک يه  :عبدالملك بن حبيب السلمي ،استفتاح االندلس ،نشره :محمود علي مكي في مجلة
معهد الدراسات االسالمية في مدريد ،العدد  ،1651 ،5ص  001ـ  .021و به ويژه نک به :
ص  009 ،005 ،011 ،011 ،006و مقايسه شود با :انخل جنثاليث بالنثيا ،تاريخ الفكر
االندلسي ،ترجمة  :حسيم مؤنس ،مكتبة النهضة المصرية  ،القاهرة  ،1655 ،ص .165
 .0استفتاح االندلس ،ص .011
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روايات دده اس.
به نظر دکتر «محمود علي مکي» که به مطالعتۀ کامتل کتتاب ابت حبيتب پرداتتته و
بخش مربو به اندلس آن را چاپ کرده اس ،.اي کتاب تاها تالصتۀ کتوچکي از کتتاب
اصلي اوس .و نسخۀ مزبور توسط برتي از داگردانش تهيه دتده است 9 .چترا کته بيتان
سلسلۀ اميران مسلمان اندلس در کتاب ،به امير عبداهلل ب محمتد يعاتي ستال  912هتت /
 222م ميرسد و اي در حالي اس .که اب حبيب در حدود سي و پاج ستال پتيش از آن از
دنيا رفته بود احتمال ميرود که يکي از داگردان «اب حبيب» باام «اب ابي الرقاع» کتتاب
را تکميل کرده و به صورت فعلي آن در آورده باددا با اي قيد کته آن را از «عبتدالملک»
3
دايده اس.
اي چاي تدوي تاريخ اندلس مبتاي بتر کودتشهتای دانشتمادان دترقي در مصتر و
پيروی از ديوههايي اس .که اول بار اهل حديث آن را به کار گرفتاد چاي امری طبيعتي
اس .زيرا بيشتر آنان محدث و نه مور بودهاندا و توجه ايشان بته تتاريخ نادتي از تطتور
اتبار ام .و رواج اتبار تتاريخي و روايتات پيتروزیهتای مستلمانان در بتي متردم بتود
عبدالملک ب حبيب تودش محدث بود که به تأليف «واضحة» از درحهای بستيار تتوب
بر «موطأ» از اب مالک مبادرت کرد  2ازاي رو او «تاريخ» را در اي سياق نگادتته است.
اي اولي کودش يک عرب در نگارش تاريخ دربارۀ اندلس بهرغم همۀ ايرادات و نتواق
آن و متمرکز ددن بر اساطير و ترافات اس.
معارك بن مروان
از ديگر کودشهای راهگشا در تتدوي تتاريخ انتدلس در قترن ستوم هجتری  /نهتم
ميالدی ،ميتوان به کارهای يکي از نوادگان «موسي ب نصير» باام «معارک بت متروان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1همان منبع ،ص  .006و مقايسه كنيد با :بالنثيا ،منبع پيشين ،ص .169
2. M. A. Makki, (Egipto Ylos origenes de la historiogafia arade- espanola ), Revista
del Instituto de Estudios Islamicos, V, Madrid, 1957, PP. 197 – 200.

 .1بالنثيا ،همان منبع ،ص .161
 .2ابن الفرضي ،القسم االول  ،ص  ،01الحميدي ،ص .081

6

اندلس تاریخ ،فرهنگ و مقاومت اسالمی

ب عبدالملک ب مروان ب موسي ب نصير» ادتاره کترد «حميتدی»  1ادتاره دارد کته
«معارک» کتابي را دربارۀ تاريخ اندلس نودته اس .و در آن به نقش موسي بت نصتير در
فتآ اندلس و وقاي مربو به آن پرداتته است .ايت کتتاب در حتال حاضتر در دستترس
نيس .و دکتر «محمود علي مکي»  9معتقد اس .که بخش بزرگتي از کتتاب «االمامـة و
السياسة» ماسوب به اب قتيبه الدياوری که به زندگي موسي ب نصير ميپردازد ،برگرفتته
از کتاب معارک ب مروان از نوادگان موسي ب نصير بوده اس.ا و ممک اس .که مؤلتف
کتاب «االمامة و السياسة» از برتي مااب ديگر نيز استفاده کرده بادد و تاهتا بته کتتاب
«معارک ب مروان» اکتفا نکرده بادد در هر صورت بر اي بخش از کتاب نيتز استاطير و
روايات ترافي در بزرگداد .نقش موسي ب نصير و کاربرد تعتابير استطورهای از او غلبته
3
کرده اس.
عبداهلل بن الحکیم
تاريخنگاری اندلس که متأثر از مشرق زمي بود و با مؤلفههای اسطورهای همتراه بتود
با آغاز قرن چهارم هجری  /دهم ميالدی جای تود را به گونهای ديگر از تاريخنگاری داد
و آن به واسطۀ ظهور مورتاني بود که با نوآوریهتای تتود ،بته واقعيت.هتای زنتدگي در
اندلس توجه ميکردند از جملۀ ايشان مورتي است .باتام ابتو عبتداهلل االزدی ملقتب بته
2
«حتکتيم» متوفي سال  321هت  259 /م که عالم به لغ .و حفظ اتبار و بيان دعر بتود
او کتابي در انساب ،باام «انساب الداتلي الي اندلس م العرب و غيترهم» تتأليف کترد و
آنرا به تليفۀ اموی ،عبدالرحم بت محمتد الااصتر لتدي اهلل در ستال  333هتت  221 /م
تقديم کرد حکيم در اي کتاب از تلفا و فرزندان ايشان در اندلس ،قتريش و متواليدتان،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1جذوة المقتبس ،ص .118
2. Makki, Op. Cit., pp. 21 f.

 .1نک به بخش خاص اندلس از كتاب «االمامة و السياسة» منسوب به «ابن قتيبه» تحقيق :طه
محمد زيني ،مؤسسة الحلبي و شركاه للنشر و التوزيع ،القاهرة ،دون تاريخ  91 / 0 :ـ .91
 .2ابو عبدالله محمد بن عبدالله القضاعي المعروف بابن االبار ،التكلمة لكتاب الصلة ،نشر :عزت
العطار ،القاهرة  1655 :ـ .181 / 0 : 1659
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مجريان امور ،مشاهير غير قريشي عرب که از مشرق به اندلس آمدهانتد و مشتاهير قبايتل
1
بربری که وارد اندلس ددهاند ،سخ به ميان آورده اس.
پژوهشگران معدودی به اي مور پرداتتهاند دايد عل .آن ايت بادتد کته کتتاب او
اززمرۀ کتابهای محققان اندلسي اس .که از ميان رفته است .و جتز بختشهتای بستيار
کوچکي از آن باقي نمانده اس .با اي وجود دارای اطالعات پرباری دربارۀ استقرار برتتي
از تانوادههای مشهور عرب در اندلس اس .که برتي از مورتان بعدی ماناتد محمتد بت
محمد ب عبدالملک انصاری در کتاب «الذيل و التكملـة لكتـابي المولـول و الصـلة»
9
مطالب آن را نقل کردهاند
آدکار اس .که تأليف دربارۀ انساب در پاسخ به نياز مبرمي در دوران دکوه اندلس بوده
اس .زيرا به تاطر ورود بسياری از قبايل عرب و بربر به اي سرزمي و درهتم آميختگتي
آنها ،احتمال از ميان رفت انساب ميرف .اميران اندلس و تلفاء ايشان به جه .استتقرار
و تأييد انساب از اي آثار حماي .ميکردند چاانکه «حکيم» نيز کتاب تود را بته «الااصتر
لدي اهلل» تقديم کرد کما اياکه مشهور بود که تليفه «الحکم المستاصتر بتاهلل» (- 353
 366هت  216 - 261 /م) نيز دخصاً به تأليف کتتابي در ايت حتوزۀ مهتم از حتوزههتای
3
داات .تاريخي مبادرت کرده اس.
محمد بن حارث خشني
در سدۀ چهارم هجری مورتاني ظاهر ددند که بته تتراجم و طبقتات اهتمتام دادتتاد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1محمد بن محمد بن عبدالملك االنصاري ،الذيل و التكلمة لكتابي المولول و الصلة ،السفر
االول ،القسم االول ،تحقيق :محمد بن شريفة ،بيروت ،دون تاريخ ،ص  ،011السفر السادس،
تحقيق :احسان عباس ،بيروت ،1611 ،ص .018
 .0برای مثال نک به :السفر االول ،القسم االول ،ص  ،011السفر الخامس ،القسم االول ،تحقيق:
احسان عباس ،بيروت ،1695 ،ص  ،051السفر الخامس ،القسم الثاني ،ص ،952 ،512
السفر السادس ،ص .018
 .1علي بن احمد بن حزم اشاره به نقل بسياري از انساب از نوشته الحكم اللمستنصر دارد .نک
به :جمهرة انساب العرب ،تحقيق :عبدالسالم محمد هارون ،دار المعارف ،القاهرة ،1690 ،ص
.202 ،218 ،166 ،111 ،88
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«محمد ب حارث تشاي» از دات تري آنان در ايت عرصته است .او اگتر چته متولتد
قيروان در دمال آفريقا اس .اما درحاليکه دوازده سال بيشتر نداد .به اندلس سفر کرد و
در دهر قرطبه اقام .گزيد او در نزد دانشتمادان بتزرگ آن ديتار همچتون «محمتد بت
عبدالملک ب ايم » و «قاسم ب اصبغ»« ،احمد ب عبادۀ»« ،محمد ب يحيي ب لبابۀ»
و ديگران به فراگيری علم پردات .تشاي به مسايل مختلفي در حديث ،فقه و لغ .توجه
کرده و به تشويق تليفه الحکم المستاصر باهلل ،کتابهای متعددی در آن زمياهها نگادتته
1
اس.
9
«حميدی» اداره ميکاد که او کتابي را دربارۀ (اخبار القضـاة باالنـدلس) و کتتابي
ديگر در زمياۀ (اخبار الفقها و المحدثين) به همراه آثاری ديگر تاليف کرده اس .کتتاب
اول در سال  1212م در مادريد ،به همراه ترجمۀ استپانيايي آن بته توستط توليتان ريبترا
 Julian Riberaبا عاتوان  Historia de los Fueces de Cordebaبته چتاپ رستيده
اس .همچاي بار ديگر با عاوان «قضاة القرطبة» به توسط انتشتارات «الـدار المصـرية
للتاليف و الترجمة» در سال  1266م ماتشر دده اس.
تشبي در اي کتاب به ارائۀ تصويری درست .از برتتي جوانتب زنتدگي اجتمتاعي در
قرطبه در آن روزگار ميپردازد و در آن بر مااب متعتددی اتکتا متيکاتد کته از آن جملته
ميتوان موارد زير اداره کرد:
 نامههای رد و بدل دده ميان حاکمان و قُضات مدارک محفوظ در نزد برتي از تانوادههای با نفوذ دربار برتي از کتابهای بي نامونشان روايات متواتر در ميان مردم دورانشبا وجود آنکه تشاي در موارد بسياری به مااب کتاب تود اداره ميکاتد امتا بيتان وی
قدری مبهم اس .و به طور دقيق اصل مااب تود را رود نميکاد برای مثال مينويستد:
«برتي از اهل علم برايم گفتهاند که »« ،و سخاي رايج از اهل علم دايدم که »« ،برايم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1ابن الفرضي ،القسم الثاني ،ص  110ـ  ،111الحميدي ،ص .51
 .0جذوة المقتبس ،ص .51
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برتي از اهل علم گفتهاند »« ،در برتي از حکايات ديدهام کته »« ،فتردی بستيار متورد
1
اطمياان از اهل علم مرا با تبر سات .که …»
به نظر ميرستد کته کتتاب تشتاي کته حميتدی از آن بتا عاتوان «اخبـار الفقهـا و
المحدّثين» نام ميبرد ،همان کتاب وی با عاوان «طبقات المحدّثي باالندلس» بادد که
نسخۀ تطي آن  -محتوی  192برگ  -در کتابخانۀ کتا پاددتاهي در ربتا بته دتمارۀ
 6216موجود اس 9 .اي اثر به محدثي مشهور انتدلس و ديتدگاههتای مختلتف ايشتان
ميپردازدا و اگر چه به بيان موارد اتتالف دانشمادان و محدثي اتتصاص دارد ،اما در بي
مطالب تود دربردارندۀ موضوعات تاريخي و اجتماعي ارزدمادی اس .که ما را در داات.
زندگي جاری در اندلس آن روزگار ياری ميکاد ضم آنکته دربردارنتدۀ اطالعتات بستيار
مفيدی پيرامون استقرار سري مسلمانان در اندلس اس.ا با اي حال به نظر متيرستد کته
3
بيشتر پژوهشگران از اي نسخۀ تطي بياطالع بوده و آن را مورد استفاده قرار ندادهاند
برتي از پژوهشگران معاصر معتقدند 2که بايد «تشتاي» را از جمت مورتتان انتدلس
تارج کردا زيرا تشاي در اصل اندلسي نيس ،.بلکه قيرواني (از دتمال آفريقتا) است .و در
دوران الحکم المستاصر باهلل در اندلس اقام .کرده اس.ا اما چاانکه پتيشتتر بيتان دتد،
پايهريزی فکر و انديشه و فرهاگ او در اندلس و در زير نظر اساتيد و دتيوتي کته اصتالتاً
اندلسي بودهاند ،صورت گرفته است .تشتاي از نظتر علمتي در ذيتل انديشته و فرهاتگ
اسالمي اندلس قرار ميگيرد و ميراث فکريش در واق انعکاس حيات فکتری ،فرهاگتي و
اجتماعي محيط جديد زندگي او يعاي اندلس اس .سرزمياي که با آمدن به آن دلبستهاش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1برای مثال نک به :قضاة قرطبة ،الدار المصرية للتاليف و الترجمة ،القاهرة ،1699 ،ص ،12 ،8
.111 ،86 ،80 ،11 ،00 ،15
 .0دوستم دكتر رضا هادي عباس به من اطالع داد كه به تحقيق بر اين نسخه خطي اشتغال
دارد و اميدواريم كه بزودي چشممان به آن روشن شود.
 .1نک به :عبدالواحد ذنون طه ،الفتح و االستقرار العربي االسالمي في شمال افريقيا و االندلس،
بغداد ـ ميالنو ،1680 ،ص .12
 .2مصطفي الشكعة ،مناهج التاليف عند العلماء العرب ،قسم االدب ،بيروت ،1612 ،ص  915ـ
.919
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دد و تا زمان وفاتش در سال  361هت  211 /م در آن اقام .داد .و در همانجتا نيتز بته
تاک سپرده دد
ابنالقوطیه
در اي دوران دانشماد ديگری که دارای تأليفي در تاريخ اندلس اس ،.باتام «ابتو بکتر
محمد ب عبدالعزيز» معروف به «اب قوطيه» متوفای سال  361هتت  211 /م ظتاهر دتد
نَسَب او به سارا قوطيه نوادۀ امير ويتزه  Witizaميرسد او در قرطبته بته دنيتا آمتد و در
ادبيليه  Sevilleتحصيل کرد و عالم به نحو و لغ .دد و در آن علوم سرآمد همعصرانش
دد او مسلط بر اتبار اندلس بود و بر رواي .سيرۀ اميران اندلس و احوال فقهتا و دتاعران
آن احاطه داد .و آنرا از بر بود  1مهمتري تأليفتات او کتتاب «تتاريخ افتتتاح االنتدلس»
اس .که در آن به تاريخ اندلس از زمان فتآ آن تتا پايتان فرمتانروايي «اميتر عبتداهلل بت
محمد» يعاي تا سال  922هت  219 /م پرداتته اس .بيشتر پژوهشگران بر اي باورند کته
اي کتاب انشای تود اب قوطيه نبوده و به دکل دايداری از مباحث جلسات درسياش به
توسط عالقمادان به اتبار تدوي دده اس 9 .اي کتاب مجموعتهای از اتبتاری قصتار و
جدا از هم اس .که به وضوح روايي بودن آن را ميرساند و چاانکه بيان دد ،رواي .نه بتر
لسان اب قوطيه که بر زبان يکي از داوندگان درس اوست .و ايت مطلتب از عبتارت اول
کتاب وی معلوم ميدود که ميگويد« :ما را ابو بکر محمد ب عمر بت عبتدالعزيز مطلت
3
سات .که گف» .
ازآنجاکه مؤلف ماتسب به تانوادۀ حاکم بر قوطيه  -پيش از ورود اعراب بته انتدلس -
اس ،.به وقاي قوطيه و بتهويتژه دوران ارطبتاس  Ardabastابت غيطشته و روابتط او بتا
بزرگان عرب از قبيل الصميل ب حاتم الکالبي و عبتدالرحم التداتل بته تفصتيل ادتاره
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1ابن الفرضي ،القسم االول ،ص .19
بالنثيا ،تاريخ الفكر االندلسي ،ص 2. Pons Bolgues, Op. Cp. Cit., pp. 83 _ 84. / 011
 .1ابن القوطية ،تاريخ افتتاح االندلس ،نشره و ترجمه الي االسبانية ،خوليان رايبيرا ،مدريد،
 ،1609ص .0
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کرده اس 1 .اي روايات متضم عاصر قومي اندلسي اس .که با توجه به تعدد نژادهتا در
اندلس آن روزگار ،از اهمي .بسياری برتوردارند اي جابه از تتاريخنويستي انتدلس متورد
غفل .ديگر مورتان تاريخ آن سرزمي اس.ا هرچاداب قوطيه نيز عموماً به احوال يهتود و
نصارای اندلس توجهي نکرده اس.ا و اگر اي توجه مبتذول متيدتد ،تصتويری جتام از
9
جامعۀ اندلسي در تاريخ وی ترسيم ميدد
البته برتي با اي استدالل که کتاب «تاريخ افتتاح اندلس» قطعاً کتابي روايي است .و
دامل سخاان اب قوطيه اس .و به انشای او نيس ،.اب قوطيته را از زمترۀ اولتي مورتتان
اندلسي که دربارۀ تاريخ آن سرزمي نگادتهاند ،تارج ميکااد  3اي نظر از واقعي .بته دور
اس .روايي بودن کتاب موجب بياهمي .بتودن محتتوای آن کته برتاستته از انديشته و
تأليف اب قوطيه اس ،.نميدود همچاان که «اب فرضي» بيان ميکاد ،اب قوطيه در پتي
يافت روايات تاريخ اندلس و حفظ و انتقال آن بوده اس 2 .لذا ميتوان ايت کتتاب را بته
عاوان يکي از اولي کودشهای راهگشا در تدوي تاريخ در اندلس دانست .امتيتاز آن در
توجه مؤلف به طبيع .و ساتتار جامعۀ اندلسي اس .و کودشي اس .که در جه .ترستيم
تصويری واقعي از پديدههايي دارد که از زمان فتآ اندلس تا پايان قرن سوم هجری  /نهم
ميالدی روی دادهاند
و در تداوم عدم اعتراف به دااسايي فعالي.های دانشمادان اندلسي در نگارش تاريخ و
ادب تود در پيش از قرن چهارم هجری  /دهم ميالدی دکتر «مصطفي الشتکعه» معتقتد
اس 5 .که بيترديد ،اولي کتاب در تاريخنگاری اندلس ،کتتاب «تتاريخ علمتاء االنتدلس»
تأليف ابو الوليد عبداهلل ب محمد ب يوسف االزدی معروف به اب الفرضي متوفای  233هت
 1319 /م اس .اي ديدگاهي جزمي و اثباتنشده اس .زيترا قبتل از آن ،کودتشهتای
راهگشايي بهويژه مؤلفات عبدالملک ب حبيب و معارک ب مروان و عبداهلل ب الحکتيم و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1همان منبع 19 ،ـ .21
 .0بالنثيا ،همان منبع ،ص .012
 .1الشكعة  ،همام منبع ،ص  919ـ .911
 .2تاريخ علماء االندلس ،القسم الثاني ،ص .19
 .5مناهج التاليف عند العلماء العرب ،قسم االدب ،ص .916
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اب قوطيه که پيشتر به آن اداره دد ،نودته دده بودندا که بهرغم همۀ ايراداتتي کته بته
آنها وارد اس .و توجه آنها به اسطورهها و يا محدود بتودن آنهتا بته موضتوعاتي تتاص از
تاريخ وسي اندلس ،باز هم نميتوان انکار کرد که آن آثار هريک به دتکلي از ادتکال بته
تاريخ اندلس پرداتتهاند
 .2نقش خاندان آل رازی
کودشهای اساسي اوليه برای پايهگذاری علم تاريخ در اندلس در قرن چهارم هجتری
 /دهم ميالدی و نه بعد از آن ،به توسط احمد ب محمد ب موسي رازی که هتم متور و
هم جغرافيدان بود ،صورت پذيرف .تاستگاه اصلي پدرانش هر چاد از مشرق اس ،.امتا از
جه .تولد ،آموزش و فرهاگ ،اندلسي به حساب ميآمد احمد رازی در اندلس زندگي کرد
و در آنجا از دنيا رف .و زندگي او در نگارش تاريخ و توصيف جغرافيای اندلس گذدت .او
اولي مور و جغرافيدان بدون ماازع اندلس اس.
محمد بن موسي الرازی
پدر احمد ،محمد ب موسي ب بشير ب جااد ب لقيط الکااني الرازی بتود  1او تتاجری
بود که دائماً در سير و سفر بود و چاانکه از نسب .رازی مشهود اس ،.از دترق و از اهتالي
دهر «ری» بود او در سال  953هت  262 /م به اندلس آمد و با تود کاالهايي را آورد کته
دگفتي امير محمد ب عبدالرحم ( 913 - 932هت  226 - 259 /م) را موجب دتد اميتر
به او پادادي بسيار عطا کرد و او را از مقربان درگاهش کردا تصوصتاً پتس از آنکته رازی
نامهای را از «ابراهيم ب احمد ب محمد ب اغلب» امير آفريقا (که در بي سالهتای 961
  923هت  233 - 215 /م حکوم .ميکرد) به نزد او آورد که موجب دد تا اميتر امتوی،وی را به سم .سفارت در آنجا مأمور کاد تا بدي وسيله پايههتای ارتبتا بتي انتدلس و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1ابن االبار ،التكملة  :911 / 0 :احمد بن محمد المقري ،نفح الطيب من غصن االندلس
الرطيب ،تحقيق :احسان عباس ،دار لادر ،بيروت ) 11 / 1 :1698 ،برواية ابن حيان ) و نيز
نک به :الحميدي ،ص  ،112ابو عبدالله شهاب الدين ياقوت الحموي ،معجم االدباء  ،طبعة
دار المشرق ،بيروت ،بدون تاريخ  015 / 2ـ Pons Bolgues, Op. Cit., p. 45. .019
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دول .اغالبه در دمال آفريقا محکم دود به مرور زمان بر مازل .محمد رازی در نزد اميتر
«محمد ب عبدالرحم » افزوده دد او برای بار دوم در سال  911هت  222 /م وارد اندلس
دد و کايزی ارزدماد را که از درق تريده بود و قادر به توانتدن و نودتت و مستلط بته
علوم زبان عربي از نحو و ادب و حافظ ديوانهای ادعار جاهلي و مخضرم و اندلسي بتود و
دعر ميسرود و در آواز مهارت داد .به وی هديه کردا امتا اميتر در پتذيرش ايت هديته
ترديد کرد چه بسا که ميترسيد که جاسوس و ماموری از مشرق بادد امتری کته ماجتر
دد تا محمد رازی اجازه بخواهد تا اندلس را ترک کاد و از آنجا تارج دد و ايت در اواتتر
دوران امير محمد بود
رازی در نواحي مختلف مغترب بتهويتژه در مستيرهای ماطقتۀ سجلماسته ،کته در آن
تشکيل تانواده داد ،در رف.وآمد و تجارت مشغول بود اي وض تا وفات اميتر محمتد در
سال  913هت  226 /م ادامه داد .پس از امير محمد ،جانشياش ،امير ماذر از محمد بت
موسي رازی تواس .تا به اندلس بيايد او برای بار سوم به اندلس آمد و مازلتي باال در نزد
امير جديد ياف .که حس نظربسياری بدو داد .و همنشي و مشتاور وی دتد بتا فتوت
ماذر در سال  915هت  222 /م محمد رازی از قرطبه به قصد بازگش .به مشرق از اندلس
تارج دد اما در مسير راه در دهر البيره بيمار دد و در سال  911هت  223 /م از دنيا رفت.
فرزندش احمد در آن زمان کودکي سه ساله بود که در پي مرگ پدر ،همراه با تتانوادهاش
مقيم اندلس دد و در آنجا ردد کرد و به کسب علم و ادب پردات.ا و در وجتودش دتعلۀ
1
عشق به تحقيق در اتبار تاريخي مشتعل دد
اما پيش از سخ گفت از احمد رازی و نقش او در تدوي تاريخ اندلس مااستب است.
که وارد بحث پيرامون مسئلۀ مهمي دويم و آن مازل .پدر وی در ادب و تاريخ اس .آيتا
او تاها يک تاجر يا سفير و مشاور اميتران بتود ،يتا آنکته دستتاوردهای ديگتری همچتون
تأليفات تاريخي دادتته است .برتتي از پژوهشتگران ماناتد لتوی پرووياستال –Levi
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1روايت عيسي بن احد رازي دربارهاستقبال گرم امير محمد از جدش از كتاب مقتبس اثر ابن
حيان است كه لوي پروفنسال آن را در مجله Arabicaبا عنوان Sur 1`Installation des
 Razi en Espagene, II, 1955, PP. 228 _ 230منتشر شده است.
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 Provencalو گارسيا گومس  1 Garcia Gomezمعتقدند که محمد رازی هرگز مبادرت
به نگارش تاريخ نکرده اس .و دليل آنها عدم ادارۀ نوادۀ وی «عيسي بت احمتد رازی»
در اي تصوص اس .که در ادامه از او سخ تواهيم راندا اما اگر اي رواي .را به کاتاری
بگذاريم قراياي نيز موجود اس .که به روداي دالل .دارد بر اياکه محمد رازی کتتابي در
تاريخ با عاوان «کتاب الرايات» نگادته اس« .ابوبکر محمد ب عيسي ب متزي » (زنتده
در سال  211هت  1312 /م) از نويسادگان اندلسي بيان ميکاد کته بتر کتتابي در يکتي از
کتابخانههای ادبيليه در سال  211هت  1312 /م باام «کتاب الرايات» تتأليف محمتد بت
موسي رازی دس.يافته اس .در اي کتاب اطالعات پر ارزدي از فتتآ انتدلس بته توستط
موسي ب نصير و چگونگي ورودش به اي سرزمي و نحوۀ برنامهريزی در فتآ اندلس بتا
قبايل عربي همراهش ،اجتماعات آنها و پرچمهايشان که در زير سايۀ آن نبرد ميکردنتد،
موجود اس .از همي رو کتاب به «الرايتات» ناميتده دتده است .ضتم آنکته محتتوی
اطالعات مهم ديگری دامل تدابير موسي ب نصتير در تقستيم اراضتي انتدلس و تعيتي
تمس و چگونگي رفتار با ساکاان محلي اس .که ترجيآ دادند که بتا پرداتت .جزيته بتر
ديان .تود باقي بماناد ،در آن به چشم ميتورد
مايۀ تأسف اس .که اکاون اثری از اي کار ارزدماد در دس .نيست .امتا تودتبختانه
برتي از متون آن را «محمد ب مزي » نقل کترده و «محمتد بت عبتدالوهاب الغستاني»
نويسادۀ مغربي در رواي .تود از سفر به استپانيا در ستال  1133هتت  1621 /م آن را از او
اقتباس کرده اس 9 .و ميتوان بخشي از آن را در رواي .اب مزي در کتاب «فتآ اندلس»
که مؤلف آن نادااتته اس ،.ياف .که توسط «دون تواکي دی گونزال ».در سال 1222
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Sanchez – Albronoz, (Precisiones sobre sobre Fath al- Andalus), Revista del
Instituto de Estodios Islamicos, IX, Madrid, 1961 _ 62, pp. 18 _ 20.

 .0نک به :الغساني ،رحلة الوزير في افتكاك االسير ،مخطوط المكتبة الوطنية بمدريد ،رقم 1
 ، 6 5112ص  66ـ  . 111اي کتاب پيش از اي به توسط آلفرد البستاني در تطوان در سال
 1251ماتشر دده بود نيز درباره اب مزي نک به :ابن االبار ،الحلة السيراء ،تحقيق :حسين
مؤنس ،القاهرة ،88 / 1 : 1691 ،بالنثيا ،تاريخ الفكر االندلسي ،ص  ،010فرانز روزنثال ،علم
التاريخ عند المسلمين ،ترجمة لالح احمد العلي ،بغداد ،1691 ،ص Pons Bolgues, ،002
20 .–Op., pp. 45 _ 48. 171, Sanchez- Albornoz, Cit., pp. 18
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در الجزاير ماتشر دده اس 1 .و همچاي در رسالۀ ارزدمادی که به عاوان ملحتق کتتاب
اب قوطيه (تاريخ افتتاح االندلس) توسط «توليان رايبيرا» در سال  1296در مادريد ماتشتر
دده اس ،.موجود اس 9 .نيز مورتان ديگر ماناد «محمد ب علي بت محمتد التتوزری»
معروف به «اب الشبا » (متوفي ستال  621هتت  1929 /م) بتر کتتاب ابت متزي اعتمتاد
کردهاند  3و چه بسا آگاهي بر کتاب اب مزي به ما امکان اطالعاتي بيشتتر از بقيتۀ متتون
«کتاب الرايات» بدهد که ماب مهمي از مااب اب مزي بوده اس.
به نظر ميرسد که کتاب الرايات  -که اب مزي از آن نامبرده و به آن اعتماد دارد - ،از
اولي آثاری اس .که دربارۀ پراکادگي قبايل عربي و استقرار آنها در اندلس بحث ميکادا
و قابلقبولتر اياکه برتي از مؤلفان بعدی در اي زمياه کته طبيعتتاً احمتد رازی در صتدر
ايشان قرار دارد ،از کتاب الرايات بهره بتردهانتد و از آن نقتل کتردهانتد هتر چاتد کته در
کتابهای تود بدان اداره نکرده باداد
احمد بن محمد بن موسي الرازی
احمد رازی در روز دوازدهم ذی الحجه سال  912هت  /بيس .و دشم آوريل سال 222
م به دنيا آمد  2از دوران اوليۀ زندگي و طفولي .او اطالعات زيادی در دس .نيس .با ايت
حال از رواي .پسرش عيسي مشخ ميدود که او سه ستال پتيش از وفتات پتدرش در
دهر آلبيره به دنيا آمد از کودکي در پي طلب علم برآمد و عالقماد به ادبيات دد پتس از
5
چادی عالقه دديدی به تحقيق پيرامون اتبار تاريخي و تفح در آن در او ايجاد دتد
و ازاي رو ،در نزد ديو محدثان قرطبه ،همچون قاسم ب اصبغ (متوفای سال  323هتت /
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1نک به ص  11آن.
 .0قابل قبولتر اياکه اي رساله بخشي از کتاب الغساني بادد که پيشتر به آن اداره دد نک به :طبعة
مدريد من كتاب ابن القوطية ،ص  161ـ  161 ،011ـ .012
 .1نک به :ولف االندلس من كتاب للة السمط و سمة المرط (نص ابن الشباط)  ،تحقيق:
احمد مختار العبادي ،مدريد ،1611 ،ص .190 ، 01
 .2ابن الفرضي ،القسم االول ،ص  ،21ياقوت ،معجم االدباء.019 / 2 :
 .5المقتبس ،تحقيق :مكي (رواية عيسي بن احمد الرازي)  ،ص  :096و نيز نک به خود راوي:
Arabica, II, 1955, P. 230.
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 251م) و احمد ب تالد (متوفای  399هت  233 /م)  1که دأن وااليي در تتاريخ و حتديث
دادتاد ،داگردی کرد
به نظر ميرسد که قاسم ب اصبغ بر احمد رازی تأثير بسيار گذادتته است .قاستم بتا
تأليفات متعددش در زمياههای گوناگون علوم دياي و دنيوی ،مشتهور بتود  9از آن جملته
ميتوان به «انساب» اداره داد .اب حزم بيان ميکاد  3که ابت اصتبغ کتتابي در انستاب
تأليف کرده اس .و بيترديد احمد رازی از آن کتاب ،که اکاون در دسترس نيس ،.استفاده
کرده اس .ضم آنکه از کتاب پدرش (الرايات) که کمي پيشتر دربارۀ آن سخ به ميان
آمد ،بهره برده اس .دليل آن کثترت مطالتب رازی دربتارۀ انستاب در کتتابش بتا عاتوان
«االستيعاب في انساب مشاهير اهل االندلس» اس .که البته بهدس .ما نرسيده اس ،.ولي
بسياری از مورتان و نويسادگان زندگينامهها در تأليفات موجود تود از قبيل «تاريخ علماء
االندلس» از اب حيان الفرضي و «المقتبس» از اب حيان و «التكملـة لكتـاب الصـلة» از
اب االبار و «االحاطة في اخبار غرناطة» از اب تطيب  2مطالب آن را نقل کردهاند
و ترجمه از امور ديگری بود که قاسم ب اصبغ بدان پردات .برتي از پژوهشگران بتا
استااد به دو مت از کتاب العبر اثر اب تلدون  5معتقدند که به فرمان المستاصتر ،در دوران
وليعهدیاش 6،قاسم با همکاری وليد ب تيزران قاضي نصاری قرطبه بته ترجمتۀ کتتاب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1از احمد بن خالد .نک به :الحميدي ،ص  101ـ  : 100الضبي ،بغية الملتمس ،نشر:
فرانسسكو كوديرا ،مدريد ،1885 ،ص  191ـ  :192ابن الفرضي ،القسم االول ،ص .11
 .0همان منبع ،القسم االول ،ص  192ـ  ،191الحميدي ،ص  116ـ  ،111الضبي ،ص  211ـ
 ،212معجم االدباءPons Bolgues, Op. Cit, p. 60. : 111 – 119 / 9 :
 .1رسالة في فضل االندلس ،نقلها المقري في نفح الطيب ،189 – 159 / 1 :نک به :ص .112
همچنين در ضمن (رسائل ابن حزم االندلسي) آمده است :.تحقيق :احسان عباس ،المؤسسة
العربية للدراسات و النشر ،بيروت.182 / 0 :،1681 ،
 .2نک به :عبدالواحد ذنون طه ،دراسات في التاريخ االندلسي ،المولل ،1681 ،ص .68
 .5العبر و ديوان المبتدء و الخبر ،بيروت 1659 ،ـ .210 ،196 / 0 : 1691
 .9به مقدمه كتاب زير مراجعه كنيد :طبقات االطباء و الحكماء البن جلجل ،بقلم المحقق :فؤاد
السيد ،القاهرة ،1655 ،ص كط ـ لج:
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تاريخ اثر هروديش ( )Paulus Horosiusمبادرت کترد هرودتيش متور استپانيايي در
قرون چهارم و پاجم ميالدی بود که کتاب وی با عاوان التياي ( Historiea Adversus
 )Paganosاز زمرۀ آثاری بود که «ارمانيوس» ( )Romanosپادداه بيزانستي قستطاطايه
در سال  331هت  222 /م برای تليفۀ اموی «عبدالرحم الااصر لتدي اهلل» ارستال کترده
بود نسخۀ ماحصربهفردی از ترجمۀ عربي کتاب هروديش در دانشگاه کلمبيا در نيويورک
با دمارۀ ( )X 223 11 2 Hموجود اس .و نويسادگان ديگر ماناد اب تلدون و سليمان ب
1
حسان االندلسي معروف به اب جلجل از اي ترجمه استفاده کردهاند
دکتر حسي مؤنس معتقد اس 9 .که رازی از اي ترجمه در نگارش مقدمۀ تاريخ تتود
در زمياۀ جغرافيا از آنچه که هروديش ارائه کرده اس ،.بهره برده اس .ضم آنکه در آن
کتاب از موضوعات مربو به درق ،که در نتيجۀ ارتباطات و مسافرتهای ميان مشترق و
اندلس کسب دده بود ،به وفور ياف .ميدد رازی با استفاده از همۀ آن مااب  ،جغرافيتايي
کامل از دبهجزيرۀ ايبريا تهيه کرد و بهماناد هروديش جغرافيا را به عاتوان مقدمتۀ تتاريخ
تود دربارۀ اندلس قرار داد پس از وی روش مقدم دادت جغرافيا بر تاريخ و يا بته عبتارت
ديگر درح زمياه (جغرافيايي) پيش از بيان وقاي در نزد تمامي مورتان اندلسي معمول دد
و چاانکه در ادامه بيان تواهد دد آنان همزمان جغرافيدان و مور بودهاند
اکاون وق .آن فرا رسيده اس .که بته ستهم احمتد رازی در تتدوي تتاريخ سترزمي
اندلس بپردازيم او به حق از برجستهتري افرادی اس .که در ايت زمياته صتاحب تتأليف
اس .و به جه .کثرت آثارش تاريخياش و تدوي کتابهايي درباره تاريخ انتدلس ملقتب
به تاريخدان اس« 3 .اب حزم» اداره دارد که احمد رازی دو کتتاب ،يکتي دربتارۀ «اتبتار
ملوک اندلس» و ديگری در زمياۀ «توصيف قرطبه» تأليف کرده اس .که در آن از عادات
نيز نک به :حسين مؤنس ،تاريخ الجغرافية و الجغرافيين في االندلس ،مدريد ،1691 ،ص
 : 11 ،11و مقالهG. Levi Della Vida, La Traduzione Arabe d ila storie di Orosio, :
Al Andalus. XIX, 1954, fasc, 2, pp. 257 _ 260.

 .1نک به :طبقات االطباء و الحكماء  ،ص .19 ،10 ،11 ،0
 .0تاريخ الجغرافية و الجغرافيين في االندلي ،ص  52ـ .55
 .1الحميدي ،ص  :112ابن الفرضي ،القسم االول ،ص  ،20نفح الطيب )برواية ابن حيان) / 1 :
 ،111و نيز نک به :بالنثيا ،همان منبع ،ص Pons Bolgues, Op. Cit, p. 62. ،161
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دهری و بااهای بزرگ آن سخ رانده اس 1 .ضتم آنکته وی دايـرةالمعـارف بتزرگ
دربارۀ انساب عرب اندلس با عاوان «کتاب استيعاب في انستاب مشتاهير اهتل االنتدلس»
نودته اس .که مشتمل بر پاج جلد بزرگ اس 9 .نيز رازی دارای کتابي بتزرگ در زمياتۀ
راههای اندلس و بادرها و دهرهای مهم و مراکز تجم سپاهيان و ويژگيهای هر يتک از
اي سرزمياها ،باام کتاب «مسالك االندلس و مراسيها و امهات اعيان مدنها و اجنادها
الستة» اس« 3 .اب االبار» اضافه ميکاد  2که رازی کتابي ديگر نيز دربارۀ بزرگان متوالي
در اندلس باام «اعيان الموالي» تأليف کرده اس.
اي ت متترور ستتري از تأليفتتات رازی در وهل تۀ اول بيتتانگر عظمتت .کتتار او در حتتوزۀ
تاريخنويسي اس .او تاريخ و جغرافيای اندلس را تا زمان زندگي تود پودش داده است .و
ناحيهای از آن نبوده که وصفش نکرده بادد و يا واقعهای از وقاي تاريخي نبوده کته آن را
بيان نکرده بادد
اما مايۀ تأسف اس .که اي کتابها به طور کامل بهدس .متا نرستيده است .ايت آثتار
همراه دمار کثيری از کتابهای اندلسيها ،در تادباد حوادث و وقاي تاريخ اندلس و بر اثتر
تعصب کور حاکم بر دوران پس از فرمانروايي اسالمي از ميان رفتاتد چاانکته بستياری از
نسههای تطي عربي در غرناطه  Granadaتوستط کاردياتال تيماتث F. Jimenez de
 Cisnerosدر سال  253هت  1222 /م از ميان رف .او به کارگزارانش دستور داد تا همتۀ
کتابهای عربي مسلمانان را جم کااد و همگي را بالغ بر دهها هزار نسخۀ تطي مشتمل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1رسائل ابن حزم االندلسي( 182 / 0 :رسالة في فضل االندلسي  :نفح الطيب )111 / 1 :نيز
نک به  :الحميدي ،ص  ،112الضبي ،ص  ،112بالنثيا ،همان منبع ،ص  ،161بروكلمان،
تاريخ االدب العربي ،81 / 1 :بروفنسال ،مادة( :الرازي) في دائرة المعارف االسالمية  ،روزنتال،
علم التاريخ عند المسلمين ،ص  ، 011مؤنس ،همان منبع ،ص .51
 .0رسائل ابن حزم االندلسي( ،182 / 0 :نفح الطيب  ،)112 / 1 ،الحميدي ،ص  ،112ابن االبار،
الحلة السيراء  ،199 / 0 ،025 / 1 :نيز نک به  :دائرة المعارف االسالمية ،مادة ( ،الرازي).
 .1ابن حزم ،همان منبع 110 / 0 :ـ ( 111نفح الطيب 191 / 1 :ـ  ، )191الحميدي ،ص ،112
مؤنس ،همان منبع ،ص .51
 .2التكملة لكتاب الصلة ،21 /1 :نيز نک به :بروكلمان ،همان منبعPons Bolgues, ،81 / 1 :
Op. Cit, P.63.
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بر علوم آداب و احاديث و قرآنها و غيره ،که نتيجۀ انديشتۀ عربتي  -استالمي مستلمانان
اندلس بودند ،در ميادي اصلي دهر به آتش بکشاد برتي تعداد اي کتتابهتا را هشتتاد
هزار نسخۀ تطي و برتي ديگر آن را بسيار بيشتر و تتا يتک ميليتون و پتاج هتزار کتتاب
تخمي زدهاند  1البته به واسطۀ اقتباس فتراوان مورتتان متتأتر از روايتات و متتون رازی،
بخشي از صدمهای که به آثار رازی وارد آمده اس ،.جبران دده اس .و بختش اعظمتي از
تاريخ مسلمانان و مظاهر تمدنيدان در تالل اولي سدههای حضوردتان در دتبهجزيترۀ
ايبريا برای استفادۀ ما باقيمانده اس .بيشتر کتابهای رازی که در باال به آن ادتاره دتد،
از مااب اصلي و درجتۀ اول بستياری از نويستادگان استالمي بتود کته در زمياتۀ تتاريخ و
جغرافيای اندلس تحقيق ميکردند الزم به يادآوری اس .که کتاب رازی با عاوان «اتبتار
ملوک االندلس» ماب تاريخي مورد استفادۀ مؤلفان نادااس در نگارش کتابهتای «فتتآ
االندلس» « ،9اخبار مجموعة» « ،3ذکر بالد االندلس»  2اس .ضم آنکه کتاب رازی از
مااب اصلي مورتان و جغرافيدانان بيهمتا نظير اب حيان ،اب االبار ،اب االثير ،اب عتذاری،
5
ياقوت حموی ،اب الخطيب ،الحميری و المقری بوده اس.
با مطالعۀ متون رازی که در برتي از اي تأليفات اقتباس دده اس ،.اهمي .اطالعتات
رازی و تدمتي که به تاريخنگاری اندلس کرده اس ،.آدکار ميدود او اطالعتات جتامعي
را جم آوری کرده اس .و بخش بزرگي از تاريخ اندلس را تا زمان تود از ماتاب گونتاگون
پودش داده اس .ميتوان مااب دترقي او را نيتز در روايتات تتاريخياش مشتاهده کتردا
تصوصاً اتباری را که برتي از تابعاني که در فتآ اندلس سهمي دادتهاند ،با بازگشت .بته
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Pascual de Gayangos, The History of the Mohammedan Dynasties in Spain, New
York, 1964, reprint of London edition, 1840 – 43, Vol. L, VIII- IX, note 2.

و نک به :عبدالواحد ذنون طه ،حركة المقاومة العربية االسالمية في االندلس بعد سقوط
غرناطة ،دار الشؤون الثقافية ،بغداد ،1688 ،ص ( .18اين اثر در فصل چهارم كتاب حاضر
ترجمه شده است - .م)
 .0به زبان اسپانيايي ترجمه و چاپ شده است :دون خواكين دي كونثاليت ،الجزائر1886 ،
 .1به زبان اسپانيايي ترجمه و چاپ شده است :الفوينتي القنطرة ،مدريد.1891 ،
 .2با تحقيق لويس مولينا در سال  1681در مادريد منتشر شده است.
5. Sznchez- Albornoz, Op. Cit, pp. 10 –11.
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مشرق ماتشر کردهاند از زمرۀ آنها روايات مربو به فتآ انتدلس و فتوحتات موستي بت
نصير اس .که رازی آن را در درجۀ اول از «محمد ب عمر الواقتدی» (درگذدتته در ستال
 931هت  293 /م) نقل کرده اس .واقدی اطالعات تود را از سلستلۀ راويتان تتود يعاتي
موسي ب علي ب علي ب رباح از پدرش اتذ کرده بتود  1و «علتي بت ربتاح» يکتي از
تابعي و از کساني اس .که همراه موسي ب نصير در حمله به انتدلس در ستال  23هتت /
 119م حضور داد 9 .همچاي رازی رواياتي را از «عبدالملک ب حبيب» نقتل متيکاتد
که از مهمتري آنها روايات مربو به تقسيم اراضي اندلس به پاج قسم .به جه .تعيي
3
سهم تراج تالف .اس.
از اياجا رود ميدود که در اي مرحلته از مراحتل تتدوي تتاريخنگتاری در انتدلس،
نگارش تاريخ کامالً جدا از تأليفات تاريخي در مشرق نبود و به دليل سفرهای دانشتمادان
اندلس به درق و نيز سفرهای دانشمادان درقي به اندلس ،ارتباطات آنها مستتمر و قتوی
بوده اس 2 .برای مثال «ديخ رازی قاسم ب اصبغ البياني» در سال  912هت  221 /م بتا
سفر به مشرق با دانشمادان حجاز ،عراق ،مصتر و افريقتا ديتدار کترد ،از آنهتا امتوری را
فراگرف .و بر تأليفات ايشان آگاه دد و آنها را به دتاگردان و ديگتر دانشتمادان انتدلس
ماتقل کردا و آنها تح .تأثير اي امر قرار گرفتاد به نحوی که مورد توجه دانشتمادان از
5
نواحي مختلف اندلس واق دد
اما رازی همچاي بر اتباری که مبتاي بر مااب کامالً اندلسي هستاد ،اعتماد متيکاتد
که آنها را از بزرگان اندلس گرفته اس .برای مثال اموری کته از «محمتد بت عيستي»
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1الرازي ،برواية ابن عذاري ،البيان المغرب.11 ،9 / 0 :
 .0نفح الطيب.018 ،8 / 1 :
 .1نک به :الرسالة الشريفة (ملحق ابن القوطية  ،ص )015
 .2به جهت اهميت و تاثير اين مسافرتها نک به :جعفر حسن لادق ،الرحالت العلمية من
االندلس الي المشرق في عصر االمارة ،رسالة ماجستير علي اآللة الكاتبة ،كلية اآلداب ،جامعة
المولل ،1685 ،نيز نک به :عبدالواحد ذنون طه« ،اهمية الرحالت العلمية بين الشرق و
االندلس» ،منشور في كتاب (دراسات اندلسية)  ،المولل ،1689 ،ص .015 – 011
 .5ابن الفرضي ،القسم االول ،ص  195ـ .199
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فقيه (چه بسا که وی عموی فقيه محمد ب عمر ب لبابه درگذدتته بته ستال  312هتت /
 291م بادد )  1دربارۀ تقسيم کليسای اصلي قرطبه چاي نقل ميکاد که ايشان آن را بته
دو نيم تقسيم کرده بودند نيمي از آن را مسجدی برای مسلمانان و نيمي ديگر را به جه.
کليسا برای مسيحيها باقي گذادتاد  9رازی نيازماد استفاده از بستياری اتبتار تتاريخي از
کتابها و مااب اندلسي پيشي و يا معاصر تود و نيز بهرهگيری از دتيو آگتاه بته وقتاي
گذدته و يا معاصري تودش بود از زمرۀ مااب معاصر متورد اعتمتاد رازی کتتاب «قضـاء
قرطبة» اثر محمد ب حارث تشاي و کتاب «الفقهـاء و القضـاة بقرطبـة و االنـدلس»
تأليف احمد ب محمد ب عبد البر درگذدتۀ سال  321هت  259 /م هستاد او بته ايت دو
ماب در ضم بحث دربارۀ قضات قرطبه در دوران امير عبتدالرحم الحکتم ادتاره کترده
3
اس.
رازی يکي از مشايخ اتبار دربارۀ امير محمتد ابت عبتدالرحم را کته نويستادۀ بتزرگ
ادبيلي اس .چاي توصيف ميکاد که« :او سالخورده ،راستگو و مطل بر اتبتار باتي اميته
اس 2» .و بهتري نمونه بر اتبار وقاي معاصری که تود رازی آن را بيان ميکاتد ،وقتاي
دوران عبدالرحم الااصر لدي اهلل ( 353 - 333هت  261 - 219 /م) اس .کته وی در آن
دوران زندگي ميکرد  5ماناد اطالعات مربو به تقسيم ماليات در عصر ايت دتاه مقتتدر
اس .که نويسادۀ نادااسي در کتاب «ذکر بالد االندلس» آن را چاي نقتل متيکاتد کته:
«الااصر» مالياتها را به سه بخش تقسيم کرده بود :ماليتاتي بترای ستپاه ،ماليتاتي بترای
بي.المال و مالياتي که به باای دهر الزهراء اتتصاص داد.ا و ماليات انتدلس آن روزگتار
بالغ بر پاج ميليون و چهارصد و هشتاد هزار بوده اس 6 .الزم بته ذکتر است .کته مؤلتف
نادااس اي کتاب ،رازی را به جه .اداره بته اهميت .و پرکتار بتودنش در ايت حتوزه از
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1از محمد بن عمر بن لبابة .ر.ک به :رسائل ابن حزم االندلسي.181 / 0 :
 .0المقتبس ،تحقيق :مكي ،ص .16
 .1المقتبس ،تحقيق :مكي ،ص .16
 .2همان منبع ،ص .011
 .5رازي به روايت ابن عذاري .البيان المغرب 106 / 0 :به بعد.
 .9ذكر بالد االندلس ،ص  191ـ .192
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داات .انساني ،با عاوان «لاحب التاريخ» ياد کرده اس.
رازی در بيان دانستههای تويش بسيار دقيق اس .و ميکودد تا به تبيي تواريخ وقاي
مهمي که رواي .ميکاد بهروز و ماه و سال آن اداره کاد نمونهای از آن در کودش او به
جه .اثبات روز قطعي نبرد ميان طارق ب زياده و رودريگ  Rodericدتاه «قتو » «در
روز يکشابه  92رمضان سال  29هت  12 /ژوئيۀ  111م)» اس .کته متدت ايت جاتگ را
هش .روز ميداند  9نمونۀ ديگر در تعيي زمان حرک .تروج موسي بت نصتير بتهستوی
اندلس «در ماه رجب سال  23هت  /ماه مارس  -آوريل  119م» اس 3 .و رازی اي دقت.
را در روايات ديگری مربو به انساب هم دارد چاانکه همۀ اطالعات مربو به گروههتا و
يا افراد مورد بررسياش و جابجايي ايشان از دهری به دهر ديگر را ارائه متيدهتد بترای
نمونه ،دربارۀ يکي از تاندانهای دو دهر در «ادبيليه» (تانوادۀ زيد الغافقي) در کتاب تود
باام «االستيعاب» مينويسد کته «ايشتان گروهتي بتزرگ بتا ذکتاوت و دارای گذدتتهای
پرافتخارندا و در تدم .بلديان دست .بته کتار دتدند و ستپس بته «طليطلته» و از آنجتا
«قرطبه» و آنگاه «غرناطه» رفتاد  2نظير آن اطالعاتي است .کته دربتارۀ نستل صتحابي
معروف ،سعد ب عباده و استقرار ايشان در اندلس و دهرهای آن ارائته متيدهتد چاانکته
«اب تطيب» از نودتۀ رازی نقل ميکاد که« :از نسل سعد ب عباده دو فترد وارد انتدلس
ددهاند يکي از آنها به سرزمي «تاکرونا» (مکاني در ماطقۀ دهر رنده  )Rondaوارد دد
و ديگری به دهکدهای از دهکدههای «سقرسطونه» (مکاني واق در ماطقتۀ گيتان )Jaen
رف .که موسوم بته دهکتدۀ «الختروج» بتود کته در نتواحي ارجونـه  Arjonaاز قلمترو
1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1همان منبع ،ص .151
 .0رازي به روايت المقري .نفح الطيب056 / 1 :
 .1رازي در منبع پيشين.011 / 1 :
 .2رازي به روايت ابن الخطيب .االحاطة في اخبار غرناطة ،تحقيق :محمد عبدالله عنان ،القاهرة،
.111 / 0 : 1611
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حاصلخيز قرطبه  1واق اس .آنجا بغاي .حاصلخير و با مزارع غلۀ پرنعم .و دد.هايي پر
از رايحه گلها بود و آن دهر او و اجدادش است .کته در ستايۀ نعمت.هتايش و زراعت .و
کشاورزی در آن ميزيستاد و او صاحب دهام .و دهرت بود که موجتب دتد تتا دتريان
رياس .بدو برسد و چون تمايل به امارت ياف ،.دولتمردان ،او را فردی دايسته يافتاتد ،بتر
9
رغب.اش افزودند و بهرهای از آن بدو رساندند
رازی تاها به بيان اتبار تاريخي صرف اکتفا نميکاد بلکه اطالعات بستياری در متورد
عمران و آباداني به ما ارائه ميدهد ما از روايات باقيمانده از او ميتوانيم با مراحتل تطتور
مسجد جام قرطبه و توسعۀ آن توسط اميران اموی آدتاا دتويم  3و همچاتي از پتروژۀ
ساگفرش کردن و برتي از برنامههای دهر قرطبه و آبتاداني در دوران اميتر محمتد آگتاه
2
دويم که بهتري مثال در اي زمياه اس.
اطالعات گستردۀ رازی بر بيشتر پديدههتای زنتدگي در دورانهتايي کته تتاريخش را
مينگارد ،گسترش مييابد و اگر چه او باا بر عادت رايج ميان مورتتان ،اتبتار بستياری از
اميران و داهان ارائه ميدهد و جانب آنها را نگاه ميداردا اما درعي حتال ،اطالعتات پتر
ارزش ديگری را از دورانشان بازگو ميکاد چاانکه دربارۀ دربانها ،وزيتران و اتالقشتان و
نگهبانتتان و قضتتات پاددتتاهاني کتته تاريخشتتان را متتينگتتارد 5و دانشتتمادان آن دوره و
جايگاهشان و نحوۀ تکريمشان توسط دتاه  6ستخ بته ميتان متيآورد همچاتان کته از

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1مراد از كلمه« كنبانية » در اياجا دد .وسي در زمي اس .و اي واژه از  campoاسپانيايي به
معاای قلمرو و زمي حاصلخيز اتذ دده اس .نک به ماب پيشي  ،تعليق محقق در حاديه دماره
(29 / 9 : )9
 .0همان منبع.60 / 0 :
 .1رازي به روايت ابن حيان :المقتبس ،تحقيق :عبدالرحمن علي الحجي ،بيروت ،1695 ،ص
 021ـ .029
 .2رازي در منبع پيشين .تحقيق :مكي ،ص .019 ، 012
 .5رازي در منبع پيشين .ص  190 ،16 ،18 ،08 ،05ـ .192
 .9رازي در منبع پيشين .ص .051 ،028 ،025
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جاگهای اميران و نبردها و چگونگي بسيج اهل قرطبته بترای جاتگ 1و از موضت او در
قبال دورشهای گوناگون  9مينگارد همچاي به روابتط او بتا دولت.هتای تتارجي چته
3
دول.های مسيحي و فرنگي و يا دول.های اسالمي در دمال آفريقا ميپردازد
از اياجا مشخ ميدود که ديوۀ تاريخنگاری رازی ،مبتاي بر ترتيب پيدرپي اميتران
اس .و اگر چه گاهي هم به پديدههايي بر حسب سالهتا ادتاره متيکاتدا ماناتد آنچته از
اب حيان دربارۀ اتبار سال دويس .و چهل و پاج قمری نقل ميکاتد و بيتان متيدارد کته
2
امير محمد در اي سال امان برای اهالي طليطله داد
اطالعات رازی صرفاً متکي بر رواي .تاريخي نيس .و گاه او به تحليل وقاي تتاريخي
ميپردازد و نظر تود را دربارۀ علل کشمکشها و نتايج آن بيان ميکاتد چاانکته در بتاب
نزاع ميان اعراب و بربرها و ددماي ميان دو طرف در نتيجۀ تغيير موض برتتي اعتراب و
عدم انعطافپذيریدان در قبال بربرها کته در انتدلس ،موجتب بتروز تصتومتي کهاته در
ميانشان دده بود ،اداره دارد  5ضم آنکه دليل تصميمات عبدالرحم الداتل در استتفاده
از مماليک و بربر در لشکرش را به نگراني او از قبايل عربي متيدانتد کته در نتيجتۀ قيتام
دائميدان عليه او ايجاد دده بود موضوعي که به طور کلي ماجتر بته نتاتواني اعتراب در
اندلس دد و رازی به صراح .به آن اداره کزده اس: .
در اي تاريخ امام اب معاويه امر کرد تا از هرکجا بردگاني برايش بخرنتد ،تتا جتايي کته
دمار بردگان در ديوان وی بالغ بر چهل هتزار تت دتد ،زيترا وی از اعتراب بته دليتل
پيماندکاي و نافرمانيدان و نيز کشت «ابي الصباح» که از پيشوايانشان بتود ،ستخ.
دچار ترس و نگراني بود لذا متکي به بردگان و سپاهيانش دتد کته پيامتد آن تضتعيف
6
اعراب اندلس و سختگيری باياميه بر آنان بود

اکاون به ديگر تأليفات رازی و در ابتدا به کتاب «مسالک االندلس» اداره ميکايم تتا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1رازي در منبع پيشين .ص  011ـ .112 ،011
 .0رازي در منبع پيشين .ص .111
رازي در منبع پيشين .ص  015 ،111ـ 1 .011
 .2همان منبع ،ص .111
 .5رازي به روايت نويسندهناشناس ،فتح االندلس ،ص .10
 .9رازي در همان منبع ،ص .11 – 99
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که بخش بزرگي از آن به توصيف جغرافيايي دبهجزيرۀ ايبريا ميپردازد در واق اي کتاب
مقدمهای در جغرافيای اندلس ،برای کتاب بتزرگ تتاريخ رازی بتا عاتوان «اتبتار ملتوک
االندلس» اس 1 .اي دو کتاب مرتبط با يکديگر از ديگر آثار رازی متمايز ميدتوند چترا
که بخش قابلتوجهي از آن دو را در اتتيارداريما اما الزم به ذکر اس .که متت عربتي آن
مفقود دده و تاها ترجمۀ اسپانيايي از آن بر پايۀ ترجمههای پرتغالي و التياتي برگرفتته از
مت مفقود عربي موجود اس .که بخشي از آن را «پاستکال گايتانگوس» P. Gayangos
در سال  1259م با عاوان  Cronica del Moro Rasisبه زبان اسپانيايي ماتشتر کترد و
9
انتشار آن بهدس« .رامون پيدال»  R. Menendez Pidalکامل دد
اي بختش متشتکل از سته قستم .است :.قستم .اول بختش جغرافيتا و عبتارت از
«توصيف اندلس» اس .مت باقيماندۀ استپانيايي آن ترجمتۀ فتردی نادتااس از ترجمتۀ
پرتغالي آن بوده که ترجمۀ اتير از کشيشي باام «گيتل پترز»  Gil Perezاست .کته بته
فرمتتان «دياتتيس»  Dinisپاددتتاه پرتغتتال ( 1395 – 1912م) آن را انجتتام داد دتتاات.
هوي .اي کشيش بسيار ددوار اس.ا اما مشتخ است .کته دانستتههتای وی از عربتي
چادان زياد نبوده و ازاي رو در انجام ايت ترجمته از برتتي مستلمانان بتاتتری بته ويتژه
3
«المعلم محمد»  ،Maestro Muhammadبهره برده اس.
قسم .دوم اي بخش به زبان التياي با عاوان تاريخ اسپانيا از زمان ورود «ادبان بت
يات ».به آن تا دوران «دون رودريگو» اس.ا و مشتتمل بتر وقتاي ر داده در استپانيا از
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. P. Gayangos, (Memoria sober la autenticidad de La cronica denominada del Moro
Rases), Memorias de la Real Academia de la Historia, VIII, Madrid, 1852.
2. Catalogo de la Real Biblioteca, Manuscrites, cronicas generales de Espana,
Madrid, 1898.

و مقايسه كنيد با :دائرة المعارف االسالمية ،مادة (الرازي) :بالنثيا ،همان منبع ،ص ،161
حسين مؤنس ،فجر االندلس ،القاهرة ،1656 ،ص  .11و )(Diego Catalanچاپ جديدي به
اسپانيايي دربارهرازي در مادريد در سال  1615با عنوان  Cronica del Moro Rasisمنتشر
كرده است.
3. Pons Boigues, Op. Cit, P. 64.
Levi- Provencal, (La description de I` Espagne d`Ahmad d-razi) Al- Andalus, I.
1953, p. 52.

بالنثيا ،همان منبع ،ص .161
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دورتري دورانها تا زمان داه لذريق (دون رودريگو) آتتري پاددتاه قتو و نبترد وی بتا
فرمانده مسلمان ،طارق ب زياد ميدود اي بخش باا بر نظر برتي از درقدااسان ماناتد
«رياهارت دوزی»  R. Dozyو پاسکال دی گايان گتوس»  P. Gayangosتتأليف تتود
«کشيش گيل پرز» است 1 .او آن را از ماتابعي همچتون روايتات دتاي در دورانتش و از
کتابهای عربي مربوطته گتردآوری کترده است .دترقدتااس استپانيايي ستاويدرا D.
 Eduardo Saavedraاي بخش را به اسپانيايي ترجمه و در سال  1229به چاپ رسانيدا
9
و آن را به بررسي مفصلي پيرامون فتآ اندلس به توسط مسلمانان ضميمه کرد
اما قسم .سوم اي بخش نيز دربارۀ تاريخ و مکمل قسم .دوم آن اس .کته مشتتمل
بر تاريخ اندلس از دوران فتآ عربي اسالمي تا عصر رازی ميدود کته مصتادف بتا دوران
3
حکمراني «المستاصر» اس .کتاب به ترجمۀ تالصه ددهای از کتاب رازی دبيه است.
و متمرکز بر وقاي فتآ اندلس و دوران واليان آن اس .بحث با فتوحات «طارق ب زيتاد»
و تصوصاً از نقش کا .يوليان  Cinde D. Julano, Julhanحاکم دتهر ستبته Ceuta
در ياری و تأييد طارق آغاز ميدود  2همچاي به فتوحات موسي ب نصير تصوصتاً فتتآ
دهر مارده  Meridaميپردازد و مت عهدنامۀ موسي ب نصتير بته اهتالي دتهر را بيتان
ميکاد 5و آنجا تفصيالت بيشتری اس .از نقش عبدالعزيز بت موستي در فتتآ و معاهتدۀ
صلحي که با حاکم قوطي تدمير  Theodemiroماعقد کترد و از فتتآ قرطبته بته توستط
فرمانده مسلمان ،مغيث رومي ،سخ به ميان متيآورد کته بته ادتتباه در متت از وی بته
«مردی مسيحي» وصف دده اس 6 .و ايت ادتتباه و نظتاير آن کته در ايت متت ديتده
ميدود نادي از عدم اطالع مترجمان آن و زيادی استاسا موضوع و ترجمۀ آن به زبتاني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1همان منبع ،ص .168
2. D. E. Soavedra, Estudio sobre la Invasion de los Arabes en Espana, Madrid, 1892,
Apendice, (Fragmentos ineditos de la Cronica Ilamada del Moro Rasis), pp. 145
_ 154, see also: p.8 ff.

مقايسه شود :مؤنس ،فجر االندلس ،ص . 11
 .1نک به متن كتاب رازي به اسپانيايي 155 :
Gayango. Op. Cit, pp. 67 _ 100 Al-RAZI, Ibid, pp.67 _ 69.
4. Ibid, p. 78.
5. Ibid, p. 79.
6. Ibid, p. 69.
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ديگر بوده اس .و ممک نيس .که در مت اصلي رازی چاتي بادتدا و دليتل آن روايتات
رازی در اي زمياه اس .و ما برتي از روايتات ماقتول و مقتتبس از آثتار رازی را در زبتان
عربي مييابيم که فاقد اي ادتباهات ميباداد لذا اي اثر به دکل کاوني آن کم اعتبار و
پر از ادتباه اس.ا و تاها اثر تالصهددۀ تاريخي اس .که در قرن سيزدهم ميالدی (هفتتم
هجری) ماتشر دده است .ازايت رو ماستوب دتدن آن بته رازی متورد ترديتد برتتي از
پژوهشگران قرار گرفته اس 1 .اما بر بخش جغرافيايي «صفۀ االنتدلس» از تأليفتات رازی
ميتوان اعتماد کرد بهويژه آنکه يکي از پژوهشگران پرتغالي Luis F. Lindley Cintra
بهنسخۀ تطي ماحصربهفردی دس.ياف .و آن را در سال  1259به زبان پرتغتالي ماتشتر
کرد 9درقدااس مشهور «لوی پروونسال»  Levi Provencalبا مطالعته و بررستي آن،
نسخۀ فوق را از جه .درستي معتبرتر از متون دااتتهددۀ کاستيايي ميداند که تا حتدود
زيادی بخش ارزدمادی از اصل عربي از ميتان رفتته است .او آن را بته زبتان فرانستوی
ترجمه و در سال  1253به همراه پژوهش ارزدمادش در مجلۀ  AL _ Andalusبه چاپ
رسانيد  3همچاي از سوی دکتر حسي مؤنس مطالعۀ کاملي بر اي متت صتورت گرفتته
اس 2 .صرفنظر از جزئيات مسئله ،به اجمال دربارۀ اي کتاب ميتوان گف .که از زاويتۀ
جغرافيا ،سياس .و اجتماع اندلس اثری قابلاعتماد و باارزش اس .که بتا مشتخ کتردن
آن سرزمي نسب .به ديگر اجزای جهان ،به درح آب و هوايش متيپتردازد ضتم آنکته
امور هر ماطقه ای از آن سرزمي را از قبيل محصوالت و معادن و ثروتهای مشتهور هتر
يک را تشريآ ميکاد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Cf. pons Boigues, Op. Cit, pp. 64 _ 66:

و مقايسه شود همچنين با :بالنثيا ،همان منبع ،ص  .168طه ،دراسات في التاريخ االندلسي،
ص .111
2. (Cronica general de Espana de 1344) edicao criticago texto Portugues por Luis F.
Lnidley Cintra, Academia Portuguesa de Historia, II, Lisboa, 1952, pp. 39_ 75.
3. Levi- Provencal, (La description de I` Espagne d`Ahmad d-razi) Al- Andalus, I.
1953, PP. 51, 108.

 .2تاريخ الجغرافية و الجغرافيين في االندلس ،ص  56ـ .10

28

اندلس تاریخ ،فرهنگ و مقاومت اسالمی

عیسي بن احمد الرازی
احمد رازی در روز دوازدهم ماه رجب سال  322هت  /اول ماه نوامبر سال  255م از دنيا
رف ،.اما با مرگ او دعلۀ تأليفي که بزرگ اي تاندان محمد ب موسي الرازی برافروتتته
بود ،تاموش نشد چه آنکه فرزند او نيز باام عيسي ب احمد الترازی (درگذدتته بته ستال
 312هت  222 /م) ديفتۀ مطالعۀ تاريخ اندلس و تکميل آنچه که پدر آغاز کرده بود ،دد او
عالم به ادب و تاريخ بود و اتبار را از بر داد .عيسي کتابي را در «تاريخ انتدلس» بترای
تليفه الحکم المستاصر و دو کتاب ديگر برای پردهدار الماصور باام «محمد ب ابي عامر»
نگاد .که عاوان اولي کتابش «الوزراء و الوزارة في االندلس» و دومي آن« ،الحجاب
للخلفاء في االندلس» بود
مشخ اس .که عيسي رازی اکتفا به کامل کردن کتتاب «اتبتار ملتوک االنتدلس»
پدرش  -احمد  -نکرد و به نگارش کتابي جديد از زمان اولي وقايعي که بر وجتود عربتي
در اندلس رفته اس ،.مبادرت کرد «المقری» متاي از او نقتل کترده است .کته بته دوران
واليان مربو ميدود و به روداي به چگونگي ايجاد مقاوم .اسپانيايي به رهبتری پتالی
 Pelayoدر ماطقۀ گاليسيای  Galiciaاداره دارد  9همچاي اب االبار به برتي روايات او
3
پيرامون «عبدالرحم الداتل» اداره ميکاد
عالوه بر اي  ،کتاب وی دربردارندۀ اطالعات اساستي مفيتدی از ريشتههتای تتاريخي
وقاي مورد بررسياش اس .چاانکه در بحث پيرامون مدياۀ «طليطله» و کيفي .به قدرت
رسيدن الااصر لدي اهلل ،تاريخ تود را به دورههای پيشي ميرساند و با درح و بسط وقاي
دوران روميان در دهر مذکور ،مواض ايشان را در قبتال حاکمتان و دنياپرستتان تصوصتاً
جاگهای «يوليوس سزار» ،که وی را «يوليش داه کبير روم» مينامد ،بيان ميکاد که او
1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1ابن االبار ،التكلمة لكتاب الصلة ،نشر :االركون و كونثاليث بالنثيا:
(Apendice a la edicion codera de la Takmlla de Aben al-Abbar), In Miscelances
de estudios Y textos Arabes, Madrid, 1915, pp. 23 _ 39.

نيز نک به :االنصاري ،الذيل و التكلمة ،السفر الخامس ،القسم الثاني ،ص  ،261بالنثيا ،همان
منبع ،ص Pons Boigues. Op. Cit, p. 82. / ،168
 .0نک به :نفح الطيب 151 / 2 :ـ .151
 1الحلة السيراء.11 / 1 :

شکلگیری تاریخنگاری عربی ـ اسالمی در اندلس

29

اولي قيصری بود که رقبای تود را از ميان برداد .و پس از وی تاريخ سلسلۀ قيصترها را
1
ادامه ميدهد »
همچاي اطالعات عيسي رازی دربارۀ ممالتک استپانيايي موجتود در دتمال مرزهتای
دول .عربي اسالمي در اندلس ،داللت .بتر دتاات .کامتل او از وضتعي .ايت ممالتک و
جاگهای داتليدان بر سر تصاحب قدرت ،ميکاد که نمايانگر آگاهي کتاملي بتر وقتاي
جاری در مااطق دبهجزيرۀ ايبريا و کودش در ارتبا آنها به يکديگر به جه .بتهدست.
دادن تصويری رود از تاريخ سرزمي اندلس اس .مت زير به روداي حکاي .از اطتالع
عيسي الرازی از وضعي .اي ممالک ميکاد:
عيسي رازی ميگويد« 9 :آنگاه که «فرويلۀ ب اردون» پادداه جليقيه لعات .اهلل عليته
در سال  313که عبارت از  169تاريخ صفر بود به درک واصل دد ،مسيحيان برادرش باام
«اذفونش ب اردون» را به جای او نشاندند آنگاه نزاع و برتوردی با برادرش «دانجۀ بت
اردون»  -که از او بزرگتر بود  -روی داد پس به جه .نزاع با برادر ،داتتل دتهر ليتون
پايتخ .مملک .جاللقه دد و داماد ادفونش رئيس بابلونه باام «شانجة بن غرسية» بتا او
همراه دد
احتماالً برتي از مااب اتبار عيسي رازی عبارت بودهاند از:
 برتي از مسيحيان مقيم اندلس و افراد مرتبط با ممالک اسپانيايي که به داليلتيهمچون تبرگيری و يا تجارت در رف.وآمد مستمر بودهاند
 «مستعربون» اندلس که دامل مسيحيان اسپانيايي بودند که بتا فراگيتری زبتانعربي و تسلط بر زبان اسپانيايي قديمي ،بهراحتي در سرزمي های اسالمي و اميرنشي های
3
اسپانيايي در حرک .بودند و اتبار را بي دو طرف ماتقل ميکردند
 از سوی ديگر ،بسياری از اعراب اندلس زبان رومانسي  Romanceرا ميدانستادو به آن صحب .ميکردند و آن زبان اسپانيايي قديمي اس .کته در آن هاگتام در مرحلتۀ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1نک به :عيسي الرازي ،به روايت ابن حيان .المقتبس ،تحقيق :مكي ،ص .012
 .0نک به متن روايت كامل در المقتبس ،تحقيق اشالميتا و آخرون ،المعهد االسباني العربي
للثقافة ،مدريد ،1616 ،ص  122ـ .121
 .1ر.ک به :طه ،دراسات اندلسية ،ص .110
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تکوي قرار داد.ا و در مااب عربي ادارههايي رود مباي بر اياکته اميتران ،قاضتيهتا،
بزرگان قوم و دعرايي که در کاار زبان عربتي بته زبتان استپانيايي قتديمي يتا رومانستي،
صحب .ميکردند ،موجود اس .امری که همۀ سطوح جامعه و حتي در قصترهای اميتران
1
اموی را دامل ميگش.
ازاي رو محال نيس .که عيسي ب رازی تود آداا به اي زبان بوده بادتد و از آن چته
به صورت دايداری  -از طريق روايات وارددده از دمال  -يا تواندن آثار مکتتوب ايشتان
در آگاهي و داات .تاريخ و اتبار امير نشي های اسپانيايي استفاده کرده باددا اما بيترديد
در حوزۀ اتبار داتلي تاريخ تود ،عيسي بر کتاب پدرش ،احمتد رازی اعتمتاد بستيار کترده
اس .همچاي بر برتي ديگر از نويسادگان ماناد محمد ب موستي بت هادتم بت يزيتد
القرطبي معروف به اقشتي (درگذدته بته ستال  331هتت  293 – 212 /م) اعتمتاد کترده
اس .اقشتي فردی دااتتهدده در ادب و تاريخ بود و تأليفات متعتددی در زمياتۀ زبتان و
9
ادب داد .که مشهورتري آنها کتاب «طبقات الكتاب في االندلس» اس.
اب حيان روايتي از عيسي ب احمد رازی ميآورد که او به نقتل از محمتد بت موستي
اقشتي به نقشآفرياي سليمان ب وانسوس وزير ادتاره دارد کته اقشتتي مربتي يکتي از
فرزندان آن وزير بوده اس .رواي .دربارۀ کودش امير عبدالرحم بت الحکتم بته جهت.
تحکيم والي.عهدی فرزندش محمد اس .و ممک اس .که اقشتي آن را به گونتهای در
کتاب مذکور نقل کرده بادد
از ديگر کساني که عيسي رازی از ايشان نقل کرده اس .فرج ب سالم قرطبتي است.
که به اتبار و دعر و ادب اهتمام داد .و در سفر تود به عراق با ابيعثمان عمرو ب بحتر
جاحظ (درگذدته به سال  955هتت  262 – 262 /م) ديتدار کترد و از او کتتاب «البيتان و
التبيي » و ديگر تأليفاتش را گرف .و آثارش را به اندلس آورد او در بليش از مااطق مالقته
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1نک به  :الخشني ،قضاة قرطبة ،ص  ،55ابن عذاري ،001 / 0 :و مقايسه كنيد با :دراسات
اندلسية ،ص .110
 .0رسائل ابن حزم االندلسي ،182 / 0 :الحميدي ،جذوة المقتبس ،ص  ،88ابن الفرضي ،القسم
الثاني ،ص  06ـ .11
Pons Boigues, Op. Cit, P. 50.
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که امروزه باام  Velez Malagaناميده ميدود از دنيا رف .اب ذکر در درححالي مختصر
از او ،به تاريخ وفات يا تاريخ تصايف کتابهای فرج ب سالم قرطبي اداره نميکاد  1امتا
عيسي رازی  9روايتي تاريخي از او مربو به ستال  923هتت  252 /م نقتل متيکاتد کته
پيرامون موض اهالي طليطله در قبال امير محمد ب عبدالرحم و مخالفت .ايشتان بتا او
پس از رسيدن وی به قدرت و اتحاددان با همسايگان مسيحي تود در دمال است .ايت
رواي .دالل .بر احتمال وجود اثری در زمياۀ تاريخ از فرج ب سالم متيکاتد کته عيستي
رازی بر آن آگاه بوده و پس از آن ناپديد دده اس .نيز ممک اس .آنکه ابت الفرضتي آن
را به جه .اعتبار اندکش نقل نکرده بادد
عيسي رازی در بيان روايات تود به نامهها و نودتههای رسمي صادره از تلفای امويان
يا آنچه که بهسوی ايشان از مکانها و نقا مختلف تتاب ايشتان بتهويتژه دتمال آفريقتا
فرستاده ميدد ،اداره کرده اس .چاانکه به تليفه الااصر لدي اهلل و کودشهای بسيار او
برای بازگش .سلطۀ امویها در درق توجه و اهتمام کرده اس .استفاده از اي نامتههتا و
دستيابي به اي متون نمايانگر نزديکي او به دربار اموی اس .از آن متون ميتوان بخشتي
از سياس .تارجي تليفه الااصر لدي اهلل و استفادۀ او از اميران و متافذان مغرب به جهت.
تحقق مااف دول .اموی در اندلس و سيطره بر دمال آفريقا را داات .ميتوان بر برتتي
متون اي نامهها که اداره به تقريرهای مفصل دريافتي و ارسالي دربارۀ ايت امتور است،.
اطالع پيدا کرد که در روايات عيسي ب احمد که توسط اب حيان اقتباس دده و بتهدست.
ما رسيده اس 3 .از متون باقيمانده از تاريخ عيسي ب احمتد معلتوم متيدتود کته او در
تأليف کتاب تود از روش گاهاامهای استفاده ميکرد و وقاي را بر اساس سالهای هجری
بيان ميکاد  2اما اي روش وی را از تشريآ اتبار پياپي همگاني مربو به دئون مختلف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1تاريخ علماء االندلس ،القسم االول ،ص .151
 .0براي اين روايت نک به المقتبس ،تحقيق :مكي ،ص .065
 .1نک به :المقتبس :تحقيق :شالميتا ،ص  119ـ .215 ،211 ،111
 .2برای مثال نک به :المقتبس ،تحقيق  :مكي ،ص ،161 ،116 ،191 ،129 ،121 ،106 ،101
المقتبس ،تحقيق :شالميتا ،ص .219 ،165 ،161 ،190 – 151
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زندگي در جامعه دور نکرده اس .و در اثاای تاريخ تود بتر مستايل اجتمتاعي کتمنظيتری
متمرکز ميدودا ماناد رواي .وی از کودکي غيرطبيعي که به دکلي غيرمعمول ردد کرده
و به جه .پيدا کردن راهحلي ،وی را به قرطبه آورده بودند عيسي رازی دربارۀ اي کودک
1
مينويسد:
«پس به وض او توجه دد و با دق .در حاالتش و والدت و ردتدش امعتاننظتر
دد و از جد وی تا پدرش مورد بررسي قرار گرف .و او تلف ب يحيي ب اراقتي
ب تلف ب ماتقم ب عبداهلل ب بدر ب ناصآ تدمتکار مولي االمير عبدالرحم
ب معاويه بود و نام کودک عمر ب اراقي ب تلف بود ،پس تبر داد مرا »

و تتب در نسب جد پسر فوق و رساندن آن تا اولتي حلقتۀ استتقرار عترب در انتدلس،
نمايانگر تأثيرپذيری عميق وی از پدرش احمد رازی دربتارۀ انستاب مستلمانان در انتدلس
اس .از آنچه که گذد .اهمي .کتاب «تاريخ االندلس» اثر عيسي ب احمد رازی معلتوم
ميدود مورتان بعدی نظير اب حيان ،اب الفرضي ،اب االبار ،اب عذاری و ديگتران متوجته
اهمي .آن ددند و از آن در آثاردان بهره گرفتاد و آنان به ويژه اب حيان ،که او را بتا نتام
«صاحب التاريخ» ناميده اس 9 ،.با تحسي و اعجاب فراوان ،وقتاي انتدلس را در مراحتل
مختلف از او نقل کردند کودش و توجه اب حيان و اعتماد او بر عيستي بت رازی از متت
3
زير که پيرامون استفاده از کتاب عيسي ب رازی اس ،.مشخ ميدود:
حيان ب تلف ب حيان مؤلف اي تاريخ ميگويد :اياجا جايي است .کته کتتاب تتاريخ
عيسي ب رازی رحمه اهلل عليه پايان متييابتد کستي کته اتبتار دولت« .الحکتم بت
عبدالرحم » رحمه اهلل از اوس.ا باابراي  ،اي اثر را بر مباتای کتار او ترتيتب دادم کته
متصل به اتبار تلفای پيشي بايمروان در اندلس بادد تا اي که در موق رستيدن بته
پايان وقاي سال  ،361به عل .نق

واق در اصل نسخه برای رساندن وقاي نيمۀ سال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1اب حيان اي رواي .را نقل کرده اس .در :المقتبس في اخبار بلد االندلس ،تحقيق :عبدالرحمن
علي الحجي ،ص  90ـ .91
 .0المقتبس ،تحقيق :مكي ،ص .095
 .1همان منبع ،تحقيق :الحجي ،ص .69 – 65
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 369و اتصال مطالب توانايي نيافتم و اگر آن قسم .در اتتيارم بتود ،مطالتب يکپارچته
مي دد و به هم ميپيوس .اميد اس .که تداوند فرص .تکميل اي کتاب را به مت و
يا ديگری عطا فرمايد تا بهرهمادی از فوايد آن ممک دود ان داء اهلل

اب حيان را به جه .تأسف او بر فقدان بخشي از کتاب عيسي رازی و عدم توانتايي او
بر تکميل وقاي نيمۀ اول سال  369هت  215 /م و پس از آن مورد مالم .قرار نميدهيم
زيرا او از نظر زماني به اي وقاي نزديک بتود و اهميت .کتتاب و ضترورت تکميتل آن را
ميدانس .و تا آنجا که توانس .از آن در تدوي تتاريخ انتدلس استتفاده کترد ايت کتتاب
امروزه در زمرۀ آثار مفقود دده اس.ا و لذا تأسف برای فقدان آن اثر ارزدماد بسيار است.ا
و باقيماندن متوني از آن در آثتار ابت حيتان و ديگتر مورتتان بعتدی از رنتج فقتدان آن
نميکاهد
اما کتاب ديگر عيسي رازی نيز که آن را برای پردهدار «الماصور محمد ب ابي عتامر»
نگادته اس .و اب ابار به آن اداره کرده اس ،.مفقود اس 1 .و متت هتای کمتي از آن در
ديگر کتابهای تاريخي نقل دده اس .از جملۀ آن اي مت است .کته در آن بته عاتوان
کتاب اداره دده اس:.
«عيسي ب احمد ب محمد رازی در يکي از تأليفتاتش باتام «کتتاب الحجتاب للخلفتاء
باالندلس» حکاي .کرده اس .که «ماذر ب محمد پس از وفات پدرش در سال  113با
گذد .چهار دب به جانشياي او رسيد زيرا در آن زمان در ماطقۀ «ريه» در حال جاگ
بود »

9

او اي مت را در ذيل بحثي در باب هادم ب عبدالعزيز يکتي از وزيتران و پتردهداران
مشهور در اندلس در دوران امير محمد ب عبدالرحم  ،نقل ميکاد و قابلتوجه است .کته
اطالعات محدودی که از اي کتاب ارائه دتده مشتخ متيکاتد کته تاهتا بته موضتوع
پردهداری اتتصاص ندادته اس .و دامل معادرتهای تاص آنان و امراء در دورانشتان و
زوايای پاهان سياس .داتلي و ماازعات ايشان و ديگر مسايل اجتماعي ميدد که زنتدگي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1نک به :الحلة السيراء.11 / 0 ،056 – 058 ،121 ،119 / 1 :
 .0همان منبع.118 / 1 ،
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عمومي مردم قرطبه و ديگر دهرهای دوران امارت و تالفت .را متتاثر از تتود متيکتردا
باابراي اي کتاب بسيار حايز اهمي .اس.ا زيرا ما را به غايتري کتابخانۀ عربتي متصتل
ميکاد و در مطالعات پيرامون انتدلس فوايتد بستياری داردا امتا متت صتريحي از کتتاب
«الوزراء و الوزارة في االندلس» به ما نرسيده اس.ا و ميتوان جزم کرد که تا حدودی در
رابطه با کتاب «الحجاب» بوده و يا آنکه در واق هر دو يک کتاب باداد زيرا پتردهدارانتي
ماناد «هادم ب عبدالعزيز»  -که پيشتر از او نام برديم  -همان وزيران اميران بودهاند
تدوین تاریخ پس از خاندان رازی
مکتب تاندان رازی در تاريخنگاری نقتش بزرگتي بتر مطالعتات بعتد از تتود دادت.
تصوصاً احمد ب محمد ب موسي ،که اولي فردی بود که اصل تقدم بحتث جغرافيتا بتر
تاريخ را بکار گرف .و در بيان تاريخ اندلس از آن استفاده کردا ابتکتاری کته متورد توجته
بسياری از مورتان بعدی قرار گرف .در ادامۀ بحثمان ،به دو ت از مورتان ديگر انتدلس
اداره ميکايم که يکي از آنها احمد ب سعيد ب محمد ب عبداهلل ب ابي الفيتا است.
که در «المقدمة» به اب الفشاء مشهور اس.
ابنابي الفیاض
اي مور در دهر اسيجا  Ecijaدر حوالي سال  315هت  226 /م به دنيا آمد و در دهر
«المريه»  Almeriaواق در جاوب اسپانيا در ساحل دريای مديترانه زندگي و فعالي .کرد
مايۀ تأسف اس .که اطالعات کتاملي از زنتدگي او در دست .نيست .و تاهتا زنتدگينامتۀ
مختصری از وی در کتاب «الصلة» اثر اب بشکوال موجود اس .که اداره به اصل و برتي
ديو او و کتابش باام «الخبر و التاريخ» دارد درگذد .وی به ستال  252هتت  1366 /م
بود و در آن زمان بتالغ بتر هشتتاد ستال دادت 1 .برتتي از نويستادگان متتأتر بته ابت
ابيالفيا اداره کردهاند و معدود سطوری را به او اتتصاص دادهاند که در مجموع بيترون
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1ابن بشكوال ،كتاب الصلة ،القاهرة.91 / 1 : 1699 ،
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1

از سخ اب بشکوال نيس.
از جمله کساني که اب ابيالفيا در سماع و آموزش تود در دتهر المريته بتر آنهتا
اعتماد ميکاد ،فقيهي اس .باام ابو عمر احمد ب محمد عفيتف ،کته بتر حتديث و تتاريخ
مسلط بود  9نيز «الملهب ب احمد ب اسيد ب ابي صفره» که از زمترۀ فقهتا و محتدثي
اندلس اس 3 .احتماالً اي فقيهان در دکلگيری حس تاريخي و دايدن روايات مختلتف
و بررسي احاديث و عالقمادی دديد بر اسااد در «اب ابي الفيا » نقش دادتهانتدا امتا او
در کتاب «العبر»که در واق کتابي تاريخي اس ،.به آنان تکيه نکرده اس .و در اي اثتر از
حوزۀ تخص آن ديو باريکبتي در علتوم دياتي فاصتله گرفتته است .از کتتاب ابت
ابيالفيا تاها بخش کوچک تطي آن به همراه متوني که برتتي از مورتتان متتأتر در
آثاردان برای ما نگاه دادتهاند باقي مانده اس .و مت در چاتد ستال پتيش آن را ماتشتر
2
کردم که اهمي .بسياری دارد زيرا بخشي از کتابي مفقتود دربتارۀ تتاريخ انتدلس است.
عالوه بر فقدان اي کتاب ،بسياری از نويسادگان کتابهای فهارس و معاجم حوزۀ کتتاب
از او غافل ددهاند ازاي رو ذکری از او در فهرس« .اب تير» و يتا در کشتف الظاتون اثتر
«حاجي تليفه» نشده اس.ا اما نويسادگان ديگری ماناد :اب حزم  5اب االبار  6و اب الشبا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1نک به
POns Boigues, Op. Cit, pp. 138 _ 139

بالنثيا ،تاريخ الفكر االندلسي ،ص  ،010مؤنس ،تاريخ الجغرافية و الجغرافيين في االندلس ،ص
 .111و قابل توجه است كه مؤنس بيان مي كند كه شرح حال ابن بشكوال از ابن االبار در
التكلمة است.
 .0ابن بشكوال ،18 / 1 :الضبي ،ص  151ـ .151
 .1الحميدي ،ص .150
 .2نک به :عبدالواحد ذنون طه ،نص اندلسي من تاريخ ابن ابي الفياض ،مجلة المجمع العلمي
العراقي ،ج  ،1م  ،1681 ،12ص  190ـ .161
 .5رسالة في فضل االندلس ،في نفح الطيب.180 / 1 ،
 .9الحلة السيراء  111 / 0 ،ـ .110
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 1به اي کتاب با عاوان «العبر و العبرة» اداره کردهاند
قابلتوجه اس .که در پايان صفحۀ اول مت باقيمانده اي تتاريخ بته عبتارت «پايتان
جزء اول» که ماتهي به وقاي حملۀ طارق ب زياد ميدود ،بر ميتوريم و ابتدای جزء دوم
با حملۀ موسي ب نصير آغاز ميدود دکتر مؤنس  9معتقد است .کته چته بستا جتزء اول
بخشي جغرافيايي و به تقليد از مورتان اندلس در قرار دادن جغرافي بهمازلۀ مقدمۀ تتاريخ
نگادته دده اس .و «عبدالواحد مراکشي» با بيان اياکه اب ابيالفيتا کتتابي در زمياتۀ
«الممالک و المسالک» تأليف کرده اس ،.اي نظتر را تأييتد متيکاتد  3امتا متا در ماتاب
بسياری که در دسترس داريم به اي که تأليف مستقلي در مستالک و ممالتک را از ستوی
اب ابيالفيا مورد تأييد قرار دهد ،بر نخورديما و احتمال دارد که مقدمۀ کتتاب «العبتر»
در جغرافيا بوده بادد و به جه .حجم زيادش« ،مراکشي» آن را به عاوان کتاب الممالتک
و المسالک» ياد کرده بادد  2بهرغم اي ها ،ما چيزی از اي اثر اب فيا در زمياۀ جغرافيا
را در دس .نداريما اما با استااد به آنچه که بيان دد ،ميتوان گفت .کته جتزء اول کتتاب
«العبر» دربارۀ جغرافيا بوده اس .اي ديدگاه با بيان مؤلتف نادتااس کتتاب «ذكـر بـالد
االندلس» که نام اب ابيالفيا را در ضم مؤلفتان متورد اعتمتادش در نگتارش دترح
سرزمي های اندلس و جغرافيای آن ميبرد ،تأييد ميدود  5از مت باقيمانتدۀ ايت اثتر و
ديگر متون پيرامون آن بر ميآيد که اي کتاب در ادامۀ مقدمۀ جغرافيايي و دامل بخشتي
از تاريخ قديم اندلس و اساطير متداول ميان مردم ،دربارۀ داهان کشور در دورههای کهت
اس 6 .همچاي به اتباری نظير اولي افرادی که وارد جزيرۀ اندلس ددند و حاکم بتر آن
سرزمي گشتاد و وجهتسميۀ آن ميپردازد ،سپس به تدارکات فتآ اندلس و اساطير مربو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1تاريخ االندلس البن الكردبوس و ولفه البن الشباط )نصان جديدان) ،ص .192
 .0تاريخ الجغرافية و الجغرافيين في االندلس ،ص .119
 .1المعجب في تلخيص اخبار المغرب ،تحقيق :محمد سعيد العريان ،القاهرة  ،1691ص .211
 .2مقايسه كنيد با :منبع پيشين ،ص .111
 .5ذكر بالد االندلس و فضلها ،ص .06
 .9نک به :روايت ابي الفياض از اشبان پادشاه اندلس و ديدار او با {حضرت} خضر عليه السالم
در  :ولف االندلس ،البن الشباط ،ص .110 ،199
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به لذريق داه القو و ورود آن به بي .الحکمه يا بي .الملوک ميپردازد آنگتاه بته حملتۀ
تبرگيری و جاسوسي طريف ب مالک به اندلس ميپردازد و بعد از آن به مهمتري وقاي
پيروزی در دوران طارق ب زياد و موسي ب نصير اداره ميکاتد  1او در ادامته بته عصتر
واليان و دو دورۀ امارت و تالف .تا قرن پتاجم هجتری  /يتازدهم متيالدی متيپتردازد
روايات ديگری از کتاب «العبر» در اتتيار ماس .که به وقاي معاصر با تود در اوايتل ايت
قرن مربو ميدوند که دربارۀ تليفۀ اموی ،سليمان ب الحکم ب سليمان ب عبدالرحم
الااصر ملقب به «المستعي باهلل» ( 231 - 233هت  1316 - 1332 /م) است .و ماناتد آن
سخ اب ابيالفيا پيرامون محمد ب عبدالملک المظفر ب ابي عامر الماصور درگذدته
به سال  291هت  1333 /م و سيطرۀ او بر برتي از بخشهای درق اندلس و پيونتدهايش
9
با تيران العامری اس.
گويا اي کتاب در درجۀ اول به تاريخ اندلس اتتصاص دارد ،ولي اب عذاری از يکتي از
متون ابيالفيا در اثااء کالم تود پيرامون حملۀ «عقبة بن نافع الفهـري» بته الستوس
3
االقصي ميپردازد
اي امر بهصورت ضماي اداره دارد که چه بسا او دربارۀ تاريخ عترب در دتمال آفريقتا
نيز سخ به ميان آورده باددا اما اطالعات زيادی در تأييتد ايت فرضتيه موجتود نيست.
اطالعات کتاب «العبر» تاها به نقل وقاي تاريخي محدود نميدود و از مت زير کته آن را
«عبدالواحد المراکشي» نقل کرده اس ،.دانسته ميدود که کتاب فوق عتالوه بتر مستايل
سياسي به امور فرهاگي نيز ميپردازد:
اب (ابي) الفيا در تاريخ تود در زمياۀ اتبار قرطبه چاي حکاي .کترده است .کته :در
حومۀ درقي از قرطبه ،يکصد و هفتاد زن بودند کته همگتي قترآن را بتا تتط کتوفي
مينگادتاد و اي تاها در ناحيهای از نواحي آن بتوده است .پتس ببيايتد کته در ستاير

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1ابن ابيالفياض در منبع پيشين ،ص .198 ،191 ،110 ،108
 .0ابن ابيالفياض به روايت ابن الخطيب ،اعمال االعالم ،القسم الثاني الخاص باسبانيا ،نشر :
ليفي بروفنسال ،بيروت ،1659 ،ص .11
 .1ابن ابيالفياض در  :البيان المغرب.01 / 1 :

38

اندلس تاریخ ،فرهنگ و مقاومت اسالمی
مااطق آن چگونه بوده اس.

1

در اي مت اطالعات جم ددۀ مفيدی دربارۀ نقش زنان در نهض .علمي قرطبه ديده
ميدود و چه بسا اگر اي کتاب بهدس .ما ميرسيد ،دانستههايمان در اي عرصۀ مهم ،به
دکل بارزی افزايش ميياف.
اب ابيالفيا در بيان جغرافيای اندلس و تاريخ آن در پيش از اسالم ،بر جغرافيدانان
و مورتاني که پيش از او يا معاصر با او بودند ،تکيه کرده اس .برای مثتال متيتتوان بته
العذری اداره کرد که در ادامه از او و از نقش او در تدوي تاريخ انتدلس بحتث متيکاتيم
قطعاً اب ابيالفيا از تأليفات احمد بت محمتد رازی در جغرافيتا و تتاريخ مطلت بتود و
تصوصاً در تاظيم و تقسيمبادی اجزای کتابش که يکي به جغرافيتا و ديگتری بته تتاريخ
تقسيم دده اس ،.بهره گرفته اس .که آن ديوهای رايتج در تأليفتات بستياری از مورتتان
اندلسي پس از احمد رازی اس .از مورتان ديگتری کته ابت ابتيالفيتا از آنهتا نقتل
ميکاد ،عبدالملک ب حبيب السلمي اس .که در پايان کالمش دربارۀ فتآ دهر مارده بتر
مباحث او تکيه ميکاد  9اما ادارهای به اي تبر در کتاب اب حبيب که بته چتاپ رستيده
اس ،.نيس .ازاي رو چه بسا که ابيفيا از نسخهای ديگری کته بتهدست .متا نرستيده
اس ،.مطالب تود را نقل کرده بادد  3در هر حال برتي اطالعات اب ابيفيا تصوصتاً
در زمياۀ اساطير ،با نودتههای اب حبيب همانادی دارد از جمله مؤيدات آن اياکه اب ابتي
فيا از کتاب «التاريخ» اب حبيب رواي .کرده اس 2 .و در آن زمان ادتاره متيکاتد کته
تدوي تاريخ تا آن دوران متأتر قادر به رهايي از تأثير اي نوع روايات و ماناتد آن روايتات
درقي نبود که پيشتر در ضم سخ از عبدالملک ب حبيب السلمي به آن اداره دد
همچاي  ،اب ابي فيا از ابي بکر محمد ب عمر ب عبدالعزيز معروف به ابت قوطيته
نقل کرده اس .در متاي موجود از اب الشبا  ،اب ابي فيا در اثبات نام آتري داه قتو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1المعجب في تلخيص اخبار المغرب ،ص  259ـ .251
 .0نک به :ابن ابيالفياض «نص اندلسي من تاريخ ابن ابيالفياض» ،مجلة المجمع العلمي العراقي
المذكورة سابقا ،ص .182
 .1رجوع كنيد به :ابن حبيب ،استفتاح االندلس ،ص .021 – 001
 .2نک به :همان منبع ،ص .005
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که «لذريق» و نه «ذريق» اس ،.بر کالم «اب قوطيه» تکيه کرده اس 1 .همچاتي ابت
ابيالفيا بر رواي .اب قوطيه بهويژه در زمياۀ پيوند ميان فرزندان «غيطشه» داه قتوطي
با «طارق ب زياد» تکيه ميکاد به گونهای که آنها در مقابل اماي .امالک تود که بالغ
بر سه هزار دهکده ميدد ،با مسلمانان هم پيمان ددند  9اي امر بيانگر درک کامل ايت
مور از تجربۀ اندلسي در عرصۀ تدوي تتاريخ آن و استتفاده از اطالعتات پيشتي جهت.
نگارش کتاب تود «العبر» اس .و نيز اهتمام او بته رجتوع بته ماتاب تخصصتي ،در بيتان
وقايعي مورد ادارهاش داردا چاانکه اب قوطيه ،که پيشتتر بته او پترداتتيم ،از مهتمتتري
مورتاني بوده که به اوضاع تاندان غيطشه و پيوندهای آنتان بتا فاتحتان عترب مستلمان
پرداتته اس .زيرا نسب تود او به اي تانواده بازميگش .و ازاي رو به اتبار آنان اهتمتام
داد.
اب ابي فيا در تاريخنگاری وقاي نزديک به زمان حيات تود ،بر مشتاهدات تتودش
تکيه دارد يا اياکه ميگويد:
«يکي از برادرانم مرا آگاه سات».

3

يا بر يکي از مورتان معاصر تود که آن واقعه را از راويان داهد يا حاضتر نقتل کترده
اس ،.تکيه و اعتماد ميکادا ماناد آنچه که از اب حزم رواي .ميکاد:
«آگاه کرد ما را فقيه ابو محمد علي ب احمد که گف :.مرا محمد ب موسي بت عتزون
آگاه کرد و گف :.با تبر کرد مرا پدرم که گف :.ما در گرددگاهي در سم .چر آسيای
قرطبه جم دديما و با ما اب ابي عامر بود و او در ابتدای کار »

سپس روايتي را بيان ميکاد که در آن ،اب ابي عامر الماصتور در ابتتدای کتارش بته
حکوم .اندلس بود او از دوستانش درتواس .کرد کته وقتتي مترادش حاصتل دتد ،هتر
ماصبي را که ميتواهاد از او درتواس .کااد»  2ابت ابتيالفيتا برتتي از وقتاي مهتم
دوران تود را رواي .کرده و اب انبار برتي از آنها را حفظ کرده اس .که پيرامون سليمان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1ابن ابيالفياض في للة السمط ،ص .198
 .0همان منبع ،ص  .111 – 196و نک به :ابن القوطية ،تاريخ استفتاح االندلس ،ص  1ـ ، 2
.8
 .1الحلة السيراء.11 / 0 :
 .2اعمال االعالم ،ص .18 – 11
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ب الحکم تليفۀ اموی اس .که از او و نمونههتای دتعرش و از اتبتار قبتل و بعتد دوران
تالفتش را نقل کرده اس .که همۀ آنها از طريق صاعد ب احمد ب عبدالرحم اس.
دخ اتير از افراد صاحب دراي .و آگاه به رواي .و از اهالي دهر المريه و درگذدتته بته
سال  269هت  1362 /م اس 9 .همچاي اب تطيب آنچه را که اب ابيالفيا از بقايتای
عامریها و فعالي .آنها در اندلس در دورانش بيان کرده ،نگاه دادته است 3 .و ازآنجاکته
رواي .متعلق به داهدی عيان و معاصر با وقاي اس ،.اي اتبار طبعاً دارای اهمي .بااليي
اس.
از اياجا اهمي .کتاب «العبر» اثر اب ابيالفيا مشخ متيدتود کته متورد توجته
بسياری از مورتان پس از اوس .و در آثاردان بدان تکيه و اعتماد کتردهانتد بترای مثتال
اب عذاری مراکشي در اثااء کالم تود دربارۀ دمال آفريقا  2و نيز در بيتان حکايت .محمتد
ب ابراهيم ب حجاج حاکم دهر قرمونه  Carmonaدر اندلس  5به آن ادتاره متيکاتد و
اب ابار نيز با اعتماد بر اي کتاب ،رواي .طوالنيای را پيرامون نبرد الماصور ب ابتي عتامر
بهسوی دهر بردلونه  Barcelonaنقل کرده اس .در اي مت کودش اب ابيالفيا در
6
تحقيق تاريخهای ذکردده و معادلسازی آن با تاريخ ميالدی مشهود اس.
همچاان که در قبل اداره دد ،عبدالواحد مراکشي متاي را از ابت ابتيالفيتا دربتارۀ
اتبار قرطبه نقل کرده اس .و المقری نيز از متون اب ابيالفيا در زمياتۀ حکايت .اميتر

1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1الحلة السيراء .11 – 11 / 0 :
 .0ابن بشكوال.011 – 019 / 1 :
 .1اعمال االعالم ،ص  161ـ .162
 .2البيان المغرب .01 / 1 :و نک به :عبدالواحد ذنون طه ،موارد تاريخ ابن عذاري المراكشي عن
شمال افريقيا من الفتح الي بداية عهد المرابطين ،مجلة المجتمع العلمي العراقي ،ج  ، 2م
 ،19ص .020
 .5البيان المغرب ،106 / 0 ،نک به :عبدالواحد ذنون طه ،موارد تاريخ ابن عذاري المراكشي عن
شمال افريقيا من الفتح الي بداية عهد المرابطين ،مجلة المجتمع العلمي العراقي ،ج  ، 2م
 ،11ص .119 – 112
 .9الحلة السيراء 110 / 0 ،ـ .111
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عبدالرحم ب الحکم و برتي فقهای قرطبه ،آن هاگام که ايشان را در مقر تود به جهت.
1
صدور فتوای درعي برای امير گرد هم آورد ،رواي .ميکاد
اما مشخ اس .که «اب دبا » بيش از ديگر مورتان از کتاب «العبر» استفاده کرده
اس .او از اي کتاب نقلقولهای متعددی را آورده اس .که در اثاای سخ از اي کتتاب
به برتي از آنها اداره دد در آنجا برتي تشابهات ميان آنچه اب ابتيالفيتا در بختش
موجود کتاب تاريخ تود دربارۀ ياری حکمرانان واليتان بيتان دادتته است ،.بتا آنچته کته
اب الخطيب در کتاب «اعمال االعالم» آورده اس ،.مشخ ميکاد که اب الخطيتب ايت
معلومات را از کتاب «العبر» بيان دادته اس.ا هرچاد تود بدان تصريآ نکرده اس 9 .امتا
اب الخطيب در عبارت ديگری به اب ابيالفيا اداره دارد و آن هاگامي اس .که دربتارۀ
3
امير عبدالرحم ب معاويه سخ ميراند
همچاي اب الخطيب برتي روايات ديگر را به نقتل از کتتاب «العبتر» بترای متا نگتاه
دادته اس .که به آنها در ضم بحث دربتارۀ ابت ابتيالفيتا و ماتاب کتتابش ادتاره
کرديم
احمد بن عمر بن العذری
از معاصري اب ابيفيا که به تاريخ و جغرافيا توجه دادته اس« ،.احمد ب عمر ب
انس العذری» (متولد چهارم ذوالعقده سال  323هت  1339 /م و متوفای آتر دتعبان ستال
 212هت  1325 /م) اس .او ماسوب به قبيلۀ عربي عذره اس .کته پتس از فتتآ انتدلس
توسط مسلمي در آن سرزمي استقرار يافت .و از مهتمتتري مراکتز استتقرار ايت قبيلته
روستای داليه  Daliasدر استان کاوني المريه  Almeriaواق در جاتوب دترقي استپانيا
اس 2 .العذری با والدي تود به جه .تعليم علم به درق جهان اسالم ،مهاجرت کرد و به
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1نفح الطيب.11 / 0 ،
 .0مقايسه كنيد با :اعمال االعالم ،ص .1 – 9
 .1همان منبع ،همان جا.
 .2ابن حزم ،جمهرة انساب العرب ،ص .251

42

اندلس تاریخ ،فرهنگ و مقاومت اسالمی

فراگيری علم از محضر گروهي از محدثي در حجاز و عراق و تراستان پرداتت 1 .آنگتاه
که به اندلس بازگش ،.به رواي .حديث و تواندن و ضبط آن مشهور دد و در نزد افترادی
که به اي علم اهتمام دادتاد فردی قابلاطمياان ،جليلالقدر و با مدارک و اسااد عالي بودا
اما عذری به تاريخ و جغرافيا هم توجه داد ،.هرچاد در بستياری از زندگياامتههتايي کته
9
دربارۀ او نگادته دده اس ،.بدان ادارهای نشده اس.
اب تير االدبيلي از يکي از تأليفات عذری باام «افتضاض ابكار اوائـل االخبـار» نتام
ميبرد  3که عاوان اي اثر نشان ميدهد که کتتابي در زمياتۀ تتاريخ است.ا امتا از گفتتۀ
«اب تير» بر ميآيد که آن کتاب ماتخباتي ممتاز از کتابهای حديث اس .که به قضايای
فقهي زمان حضرت رسول اکرم عليه الصالة و السالم مربتو متيدتود  2عتذری دارای
کتاب ديگری نيز هس .که ياقوت از آن با عاوان «اعالم النبوة» ياد کرده اس 5 .و ايت
دو کتاب بهدس .ما نرسيده اس.ا همچاان که تاها بخش کوچکي از کتتاب جغرافيتايي و
تاريخي «ترليع االخبار و تنويع اآلثار» و «بستان في غرائب البلدان و المسالك الـي
جميع الممالك» در دسترس ما اس .که چيزی بيش از يک دهم کتتاب اصتلي نيست .و
بيشتر اتبار آن دربارۀ اندلس بوده اس .اي بخش گرانبها از کتتاب متذکور ،بتا تحقيتق
دکتر «عبدالعزيز االهواني» در سال  ،1265در مادريد چاپ دتد کته تتدم .بتزرگ و پتر
ارجي به مطالعات مربو به اندلس بود
آنچه در بخش موجود از آن کتاب مورد توجه ماس ،.محتوای تاريخي آن اس .که بته
برطرف ددن کمبود داات .ما دربارۀ تاريخ انتدلس تصوصتاً در ماتاطق الثغتر االعلتي و
ماطقۀ تدمير در جاوب درقي اسپانيای کاوني ماجر ميدود ماطقۀ فوق اولي ماطقتهای
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1ابن بشكوال 99 / 1 :ـ  ،91و نک به :ياقوت الحموي ،معجم البلدان ،مادة (دالية) بيروت،
.291 / 0 ،1651
 .0مقايسه شود با  :مؤنس ،تاريخ الجغرافية و الجغرافيين في االندلس ،ص .510
 .1فهرسة ابن خير ،منشورات داراآلفاق عن الطبعة االوروبية التي نشرها خليان رايبيرا في
سرقسطة ،1861 ،ص .000
 .2همان منبع ،ص .211
 .5معجم البلدان.291 / 0 ،
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اس .که عذری به آن پرداتته اس .و از فتآ آن سخ به ميان آورده اس .او با اداره بته
پيماني که عبدالعزيز ب موسي ب نصير با حاکم تدمير  Theodimeroبس ،.بته فتاتهای
که بي مضريه و يمانيه روی داد و در ادامه به تفصيل قيامهای آن ميپردازد
معاهدۀ صتلحي کته عتذری بتي مستلمانان و حتاکم قتوطي (تتدمير) آورده است .از
مهمتري مطالب تاريخي اي بخش از کتاب اوس .زيرا عذری از اولي مورتتان و بلکته
1
اولي مور عربي اس .که مت اي معاهده را بيان کرده اس.
اي چاي عذری بحث تود را دربارۀ سرزمي های مسکوني اندلس ادامه ميدهتد و بته
بحث دربتارۀ بلاستيه (Valenciaوالاستيا) و سرقستطه  Zaragozaو دودتقه ،Huesca
ادبيله و دذونه  Sidoniaو ديگر مااطقي از مااطق دبهجزيره ايبريا ميپردازد همچاتي
در اي کتاب اطالعات ارزدمادی دربارۀ جاگهای «الماصور محمتد بت ابتي عتامر» در
سرزمي های اسپانيای نصراني و نيز وقاي البيتره و المريته در ستال  393هتت  239 /م تتا
دوران عذری موجود اس .که از مهمتري مطالب آن کتاب به دمار ميرود زيترا کته وی
تود معاصر با آن وقاي بود و دربارۀ دهری اس .کته بتدان تعلتق دادت .از تمتامي ايت
مت ها بر ميآيد که کتاب العذری ،در واق کتتابي هتم در تتاريخ و هتم در جغرافياست .و
عذری ماناد احمد رازی ،که پيشتر به او اداره دد ،تاريخ و جغرافيا را درهمآميخته است.
همچاان که به نقش اب ابيالفيا (معاصر با عذری) کته او نيتز متتأثر از ايت دتيوه در
تدوي تاريخ بود ،اداره کرديم آنها هر دو ساک دتهر المريته بتوده و بتهاحتمتال زيتاد
9
همديگر را ديدهاند و بر يکديگر بهويژه در تاريخ و جغرافيا تأثير متقابل گذادتهاند
روش العذری در تدوي کتاب تود ،اي گونه اس .که ابتدا تالصهوار به ارائۀ اطالعات
جغرافيايي و مکاني مبادرت ميکاد ،سپس به تفاصيل مهمتري اتبار تتاريخي متعلتق بته
آن مکان از دوران فتآ اندلس و گاهي از دوران قو و دورههای پيش از آن تا زمان حيات
تود ميپردازدا و گاه در نگارش تاريخ و تصوصاً در بيان وقاي مافرد باا بر ترتيتب زمتاني
3
سالها ميپردازد و تطور آن را در دورههای اميران بعدی دنبال ميکاد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1العذري ،ص .5 – 2
 .0نک به :طه ،نص اندلسي من تاريخ ابن ابي الفياض ،ص .191
 .1مقايسه كنيد با :العذري ،:ص .19 – 15
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عذری به ثب .حوادث طبيعي در سرزمي های مورد مطالعۀ تتاريخي تتود ،توجته دارد
برای مثال ،او زلزلههای ر داده در مااطق تدمير و اوريوله را پيش و پس از سال  223هت
1
 1322 /م و نتايج غمانگيز آنها و تسارات مالي و جانيدان را تشريآ ميکاد
عذری همچاي به ارائۀ ديتدگاههتايي در زمياتۀ جامعتۀ متورد بررستي تتاريخي تتود
ميپردازد او به مسايل اجتماعي بيتوجه نيس .و به آنها توجه دارد و از تتأثيرات دتهر و
اهالي آن بر تود سخ به ميان ميآورد برای مثال ،او اهالي والاسيا را به ندادت حتزن و
دلمشغولي توصيف ميکاد و مينويسد:
از ايشان کسي را از همتۀ طبقتات چته تتوانگر و يتا فقيتر نختواهي يافت .مگتر آنکته
دلمشغولي مختصری برای تود دارا بادد اکثتر تتاجران آن دتهر بترای تتود استباب
تودي و تفريآ را فراهم کردهاند و در آن دهر کسي نيس .که کاری برای دنيای تتود
انجام ندهد و يک يا چاد زن آوازهتوان را بکار نگيرد مردم اي دهر بته زيتادی زنتان
آوازتوان تود تفاتر ميکااد ميگوياد :فالني سه يا چهار تا و يتا بيشتتر نوازنتده عتود
دارد مطل ددم که دستمزد بکارگيری يک زن آوازهتوان در بلاسيه (والاستيا) بتيش از
9
بهای هزار مثقال عطر اس .اما آنانکه بهايي پايي تر از هزار مثقال دارند ،بسيارند

چه بسا که عذری در بيان تود مبالغه کرده بادد اهالي والاسيا اهتمامات ديگتری هتم
3
دادتاد که دامل حوزههای متعددی در حيات علمي و فرهاگي دهردان ميدود
عذری ماناد بسياری از مورتان اي دوران در اندلس ،حتال حاکمتان را رعايت .کترده
اس .و گرايش وی به تانوادۀ اموی حاکم بر اندلس ،که حتي در آن نوعي تقتديس ديتده
ميدود ،مشهود اس .زيرا از ديد او ،امير ،حامي مسلمانان و امام درعي است .و ازايت رو،
در کاار نام بيشتر اميران اموی ،لقب «االمام» را بيتان کترده است 2 .و در ايت زمياته بتا
اب حزم قرطبي از معاصران تود همعقيده است .او نيتز گترايش بته امتویهتا و درستتي
پيشواييدان داد .و دليل آن تفاوت درايط دوران زندگي اي مورتان در قبتل و بعتد از
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1همان منبع ،ص .8
 .0همان منبع ،ص .18
 .1نک به :كريم عجيل حسن ،الحياة العلمية في مدينة بلنسية االسالمية ،مؤسسة الرسالة،
بيروت.1619 ،
 .2العذري ،ص .11 ،11 ،06 ،01 ،09
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سقو دول .اموی و تالف .در دهر قرطبه در سال  299هتت  1331 /م و از ميتان رفتت
اماي .و تادباد حوادث سختي اس .که باعث دد تا به گذدته و دوران امویها در انتدلس
با ديدۀ تحسي نگاه کااد دوران دکوفاييای که ماجر به وحتدت مستلمانان و گردآمتدن
1
آنها در تح .پرچم پيشوای واحدی يعاي امير اموی دد
عذری با ويژگي «دق .نظر در بيان تاريخها» و معموالً «بهکارگيری تتاريخ هجتری»
دااتته ميدود ضم آنکه گاهي معادل تاريخهای ميالدی را بته همتراه تتاريخ هجتری
بيان کرده اس .که در اي موارد ،محاسبۀ تاريخهای ميالدیاش درس .اس .برای مثال،
هاگامي که درباره نافرماني «اسماعيل ب موسي ب فرتون ب قستي» در ماطقته «الثغتر
االعلي» سخ ميگويد ،مينويسد:
«سپس اسماعيل ب موسي در هاگامۀ تابستان به دهر سرقستطه بازگشت .و در ستال
دويس .و دص .و پاج در آنجا به جاگ پردات .او مکاني را باام کايسته در پاجشتابه
که چهارم ماه يونيه (ژوئ ) در ماه دوال بود ،تصرف کرد و در همان روز کشته دتد ،در
ادامه روز دودابه هشتم ماه يونيه (ژوئ ) ،گرما در سرقسطه حادثهايجاد کرد و ستپاه بته
جانب کوه فورتش فرود آمد پس مزارع از ميان رفت .و روستتاهای دتلون را در دوازده
روز سوزاند سپس سپاه از دلون بهسوی برجۀ در روز جمعه که هفدهم ماه يونيته بتود،
ماتقل دد و طرسونه و اسکانيه را از ميان برداد .و در ادامه طليطله را در روز جمعه در
9
سه روز مانده به پايان يونيه در ذیالقعده به تصرف تود درآورد »

و محاسبۀ عذری در اياجا درس .اس .زيرا ماه ژوئ سال  212ميالدی عمالً معتادل
3
دوال و ذوالقعده سال  965ميالدی اس.
اما مااب مطالب تاريخي عذری باا به نوع موضوعي که به تاريخ آن ميپردازد ،مختلف
اس .او هاگامي که از تاريخ پيشي اندلس و مهمتري وقاي پيش از ورود استالم بته آن
سرزمي سخ ميراند ،بر کتابهايي که به تاريخ اي اتبار دوران قديم پرداتتهانتد تکيته
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1نک به :طه ،دراسات في التاريخ االندلس ،ص  { .191البته بايد توجه داشت كه
نحوهحكمراني اموي ها خود يكي از عوامل انحطاط جامعه اسالمي بوده است .ـ مترجم }
 .0العذري ،ص .11
 .1نک به فريمان – جرنفيل ،التقويمان الهجري و الميالدي ،ترجمة :حسام محيي الدين
االلوسي ،بغداد ،1611 ،ص .15
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ميکاد و تصريآ دارد که از اي مااب استفاده کرده اس .چاانکته در ضتم بيتان تتاريخ
دوره اول ادبيليه مينويسد« :و در برتي از کتابهای مورتان اتبار پيشي بيان دده کته
ادبان ب طيطش »  1و مهمتري آنها که مورد اعتماد عتذاری بتوده عبتارت است .از
«کتاب التاريخ» اثر هروديش که پيشتر به آن و اياکه قاسم ب اصبغ البياني و الوليد بت
الخيزران ،قاضي مسيحي قرطبه ،آن را برای «الحکم المستاصتر» ترجمته کردنتد ،ادتاره
کرديم عذری از اي ترجمه ،بيواسطه و يا باواسطه ،از طريق کتاب احمد رازی ،کته از آن
اثر استفاده کرده ،در نگارش مقدمۀ جغرافيايي بر مباحث تاريخي تتود بهتره بترده است.
درحهای عذری از تفاسير اسامي دهرهای مورد بحث او و بيان ريشۀ تسميۀ آنها بر پايۀ
همان کتاب اس .برای مثال هاگامي که از سرقسطه سخ ميراند ،اداره دارد که تفسير
اسم آن به زبان التياي عبارت از «جاجر اغش ».مشتق از نام قيصر اوغسطوس اس .کته
پايه گذار ايت دتهر بتوده است 9 » .و استم دتهر بته زبتان التياتي عبتارت است .از
 Caesarea Augustaاست .کته معتادل واژۀ «جتاجر» کلمتۀ « »Cesarاست .و آن در
3
ترجمۀ عربي تاريخ هروديش آمده اس .نيز عذری معاای «ورقه» را به التياتي Lorca
5
زره مستحکم  2و معاای اوريوله  Orihuelaرا طاليي ميداند
از ديگر کتابهای قديمي مورد اعتماد عذری کتاب سان ازيدو ادتبيلي ( St. Isidore
 )of Sevilleاس .که دربارۀ «تاريخ القو و الوندال و السويف» اس .عذری مؤلتف ايت
کتاب را «اديذز» نامبرده اس .و او را عالم به «علم الکتاب» توصيف کرده اس 6 .ستخ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1العذري ،ص .61
 .0همان منبع ،ص .01
 .1همان منبع ،تعليقهمحقق ،ص .128
 .2همان منبع ،ص .1
 .5همان منبع ،ص .11
 .9همان منبع ،ص  .68سان ازيدو از دانشمندان بزرگ قرون وسطي بود كه در سال 519
ميالدي به دنيا آمد .و اسقف شهر اشبيليه شد .و تا زمان وفات خود در سال  919ميالدي
در اين سمت باقي ماند .و عالوه بر كتاب مذكور كه عذري از آن استفاده كرده است ،آثار
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عذری دربارۀ القو بهتمامي مطابق وقاي تاريخي در کتاب سان ازيدو ادبيلي اس.
ماابعي که عذری اتبار تود دربارۀ وقاي پس از ورود مسلمانان بته انتدلس را از آنهتا
کسب کرده اس ،.بهحسب نوع و زمان اي وقاي مختلف اس .بيشتري اعتمتاد و تکيتۀ
او بر مورتاني ماناد احمد رازی و فرزندش عيسي اس .که متدتزمتان زيتادی بته تتاريخ
ادتغال دادتهاندا اما تاها در چاد مورد محدود به آنها اداره ميکاد  9و گاه اکتفا به ذکتر
نامشان کرده و چاي نودته اس« :.احمد ب عمر گف .که »  3يا «مورتان اندلس بيان
ميکااد که»  2و گاه در برتي مواق که مشکل غامضي پيش ميآيد به ارتبا مستقيم بتا
مردم و مااب دايداری تکيه ميکاد برای مثال مينويسد« :جماعتي مرا با تبتر کتردهانتد
که »  5يا «اي حکاي .را جماعتي از مردم بسيار حاذق گفتهاند»  6يا «آن را جمتاعتي از
1
اهالي سرقسطه برايم بازگو کردند»
و عذری کيفي .بهدس .آوردن برتتي از اتبتار را بته تفصتيل توضتيآ داده است .او
مينويسد که اي کار از طريق پژوهش دخصي او و تفح عميق از کساني بتوده کته از
زوايای دروني وقاي دورانش آگاه بودهاند از زمترۀ آن متيتتوان بته پرستش او از قاضتي
سرقسطه عبداهلل ب محمد ب فورتش از دو قبر که گفته ميدود که متعلق بته دو تت از

ديگري دارد؛ مانند Chronica Maiora :كه در آن به گيتي از آغاز تا سال  915ميالدي
ميپردازد .م.ک به مقدمه ترجمه انگليسي آن با مشخصات زير:
History of the Goths, Vandals and Suevi, translated from the Latin by Gordon D.
Ford, Leiden, 1970, P. Vll

 .1به جهت اطالع بيشتر و مقايسه رجوع كنيد به :طه ،دراسات في التاريخ االندلسي ،ص - 159
.151
 .0نک به  :العذري ،ص .92 ،26 ،20 ،08 ،05
 .1همان منبع ،ص .21 ،01
 .2همان منبع ،ص .61
 .5همان منبع ،ص .9
 .9همان منبع ،ص .9
 .1همان منبع ،ص .02
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تابعاني اس .که با موسي ب نصير وارد اندلس ددند  1ادتاره کترد و ماناتد آن روايت .او
پيرامون تبر بلوايي اس .که آن را برتي از اهالي لورقه بر ضد عبتدالرحم بت وضتاح -
حاکم دهر تدارک ديدند تا دهر را به تليفه الااصر لدي اهلل تسليم کااد و اياکه اب وضاح
توانس .بلوا را کشف کاد و بر پا کاادگان آن را مجازات کاد عذری مينويستد« :از وزيتر
ابا عثمان سعيد ب بشتغير دربارۀ آن سئوال کردم او به م پيماني را نشتان داد کته ايت
حکاي .را در تود داد .و در آن دهادت بزرگان و افراد مورد اطمياان مرستيه بتود »  9و
اي گونه ميبيايم عذری در جه .محرز ددن تبر و ضتبط آن کودتش متيکاتد و آن از
طريق مشاوره با کساني نظير سعيد ب بشتغير اس .که از بزرگان و مهتران دتهر لورقته و
3
دربارۀ چاان اموری مطل بود
اما اسلوب مورد استفادۀ عذری در نگارش بسيار زيبا و ويژگي آن عبارات موجزی اس.
که محکم و درعي حال لطيف اس .او ب مايۀ اصلي حادثۀ تاريخي را چاان بته تواناتده
ميدهد که بهراحتي قادر به فهم آن ميدود و اي استلوب دتبيه دتيوۀ مورتتان متقتدم
اندلس بهويژه احمد رازی و فرزندش عيسي اس.
اما عذری و اب ابي فيا بهرغم فاصلۀ زماني بسيار با دوران احمتد رازی و فرزنتدش
عيسي ،قادر به ارائۀ سبکي تاص و ويژه در تاريخنگاری ،در جريان تتدوي تتاريخ انتدلس
نشدند آنها تط سير رازیها و ديوۀ مورتان متقدم را دنبال کردند و از ايشان در عرصتۀ
تأليف و انتخاب موضوعات و ترکيب تاريخ به جغرافيا تأثير پذيرفتاتد ايت چاتي تأليفتات
احمد و عيسي رازی ،پايهای اس .که کودشهای بعدی بر آن باا ددند زيرا در بتاالتري
نقطه تدوي تاريخنگاری در اندلس در قرن چهارم هجری  /دهم ميالدی حضور دارند کته
ساير مطالعات به آن بازميگردد اندلس بهماناد اي دو مور را تاها در قرن بعتدی يعاتي
قرن پاجم هجری  /يازدهم ميالدی به تود ديد آنگاه که ابو مروان حيان بت تلتف بت
حيان (درگذدته به سال  262هت  1312 /م) ظاهر دد او بهحتق از بتزرگتتري مورتتان
جهان اسالم و بلکه بزرگتري مور اندلس و تمام غترب در طتول قترونوستطي است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1همان منبع ،ص .01
 .0همان منبع ،ص .6
 .1همان منبع ،ص .0
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تدوي تاريخي در دوران او به اوج عظمتش رسيد و پس از آن ديگتر علمتي نوپتا هماناتد
دوران آغازي حيات عربي  -اسالمي در اندلس دمرده نميدد لذا الزم است .کته حتدود
اي مطالعه در اي نقطه به پايان برسد زيترا مطالعتۀ ابت حيتان و تأليفتات و ستهم او در
تدوي تاريخنگاری عربي در اندلس ،در ضم مرحلتۀ اوج و پختگتي آن است .و ديگتر از
مرحلۀ دکلگيری و تکوي آن تارج ميدود

کتابنامه
الف  -منابع اصلي
ابن االبار ،ابوعبداهلل محمد القضاعی البلنسی (ت 856ه 1082 /م)
 .1التکملة لکتاب الصلة ،نشر :عزت العطار ،القاهرة ،1511 – 1511 ،و قطعة آخری نشر:
االرکون و کونثالیث بالنثیا:
(Apendice a la edicion codera de la tekmila de aben al-abbar), in
miscellanea de estudios Ytextos arabes, madred, 1915.

 .2الحلة السیراء ،جزءان ،تحقیق :حسین مؤنس ،القاهرة1511 ،
االنصاری ،ابوعبداهلل محمد بن محمد بن عبدالملک (ت 327ه1727/م)
 .1الذیل و التکلمة لکتابی الموصول و الصلة ،السفر األول بقسیمه ،تحقیق :محمد بن شریفة،
بیروت ،بدون تاریخ ،السفر الخامس بقسیمه ،و السادس ،تحقیق :إحسان عباس ،بیروت.1591 ،
ابن بشکوال ،ابوالقاسم خلف بن عبدالملک (ت536ه1167/م)
 .4کتاب الصلة ،القاهرة.1511 ،
ابن جلجل ،سليمان بن حسان االندلسی (ت 733ه 1226 /م)
 .1طبقات األطباء و الحکماء ،تحقیق :فؤاد السید ،القاهرة.1511 ،
ابن حبيب ،عبدالملک بن حبيب السلمی (ت 076ه650/م)
 .1استفتاح األندلس ،تحقیق :د .محمود علی مکی ،صحیفة معهد الدراسات االسالمیة فی
مدرید ،المجلد الخامس.1519 ،
ابن حزم ،ابو محمد علی بن احمد (ت658ه1287/م)
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 .9جمهرة أنساب العرب ،تحقیق :عبدالسالم محمد هارون .القاهرة1512. ،
 .8رسالة فی فضل االندلس ،نقلها المقری فی نفخ الطیب ،تحقیق :إحسان عباس ،ج ،1ص
 .181-111و طبعة أخری ضمن :رسائل ابن حزم االندلسی ،تحقیق :احسان عباس ،ج،2
بیروت.1581 ،

الحميدی ،محمد بن ابی نصر (ت666ه1235/م)
 .5جذوة المقتبس ،القاهرة.1511 ،
ابن حيان ،حيان بن خلف (ت 683ه1233/م)
 .11المقتبس ،تحقیق :عبدالرحمن علی الحجی ،بیروت1511. ،
 .11المقتبس ،تحقیق :محمود علی مکی ،بیروت1591. ،
 .12المقتبس ،تحقیق :ب شالمیتا و آخرین ،المعهد األسبانی العربی للثقافة ،مدرید.1595 ،
الخشنی ،محمد بن حارث (ت 782ه331/م)
 .11قضاة قرطبة ،الدار المصریة للتالیف و الترجمة ،القاهرة.1511 ،
 .14طبقات المحدثین باآلندلس ،مخطوط المکتبة الملحقة بالقصر الملکی بالرباط رقم ()1151
ابن الخطيب ،لسان الدین محمد (ت338ه1736/م)
 .11األحاطة فی اخبار غرناطة ،ج ،1ج ،2تحقیق :محمد عبداهلل عنان ،القاهرة1594. ،1591 ،
 .11أعمال األعالم ،القسم الثانی الخاص بأسبانیا ،نشر :لیفی بروفنسال ،بیروت.1511 ،
ابن خير ،ابن خير األشبيلی
 .19فهرسة ابن خیر ،منشورات دار اآلفاق العربیة عن الطبعة األوروبیة التی نشرها خلیان
رایبیرا فی سرقسطة.1851 ،
ابن خلدون ،عبدالرحمن بن محمد (ت626ه1625/م)
 .18کتاب العبر و دیوانه المبتدأ و الخبر ،بیروت.1511-1511 ،
الرازی ،احمد بن محمد بن موسی (ت 766ه355/م)
19. Cronica del Moro Rasis

 .21نشر :باسکال دی جانیجوس فی:
Memoria sobre La autenticidad de la Cronica donominada del Moro Rasis),
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memorias de La real academia de La historiam VIII, Madrid, 1852, PP.
67-100.
21. (La Description de L`Espagne d`Ahmad al-Reza), Al-Andalus, XVII,
1953, PP. 51-108.

نشر و تحقیق :لیفی برونسال.
22. Fragmentos ineditos de la Cronica lamada del Moro Rasis.

نشرها :سافیدرا ملحقاً لدراسته عن فتح المسلمین لألندلس.
ابن الشباط ،محمد علی التوزری (ت861ه)1060/
 .21صلة السمط و سمة المرط (نص ابن الشباط) ،تحقیق :أحمد مختار العبادی ،مدرید.1591 ،
الضبی ،احمد بن یحيی (ت 533ه1020 /م)
 .24بغیة الملتمس ،نشر :فرانسسکو کودیرا ،مدرید.1884 ،
ابن عذاری ،ابوالعباس احمد بن محمد (کان حياً فی 310ه1710/م)
 .21البیان المغرب ،ج 1و ج ،2نشر :کوالن ولیفی بروفنسال لیدن.1548 ،
العذری ،أحمد بن عمر (ت638ه1265/م)
 .21نصوص عن االندلس من کتاب ترصیع االخبار و تنویع اآلثار ،تحقیق :عبدالعزیز األهوانی،
مدرید.1511 ،
الغسانی ،محمد بن عبدالوهاب (ت 1113ه1323/م)
 .29رحلة الوزیر فی افتکاک االسیر ،مخطوط المکتبة الوطنیة بمدرید رقم ()1114
ابن الفرضی ،عبداهلل بن محمد (ت627ه1217 /م)
 .28تاریخ علماء االندلس ،القاهرة ،دون تاریخ.
ابن قتيبة (المنسوب) أبو محمد عبدالله بن مسلم (ت019ه886/م)
 .25اإلمامة و السیاسة ،تحقیق :طه محمد الزینی ،مؤسسة الحلبی و شرکاه للنشر و التوزیع،
القاهرة ،دون تاریخ.
ابن القوطية ،ابوبکر محمد بن عمر (ت783ه333 /م)
 .11تاریخ افتتاح األندلس ،نشر :خولیان رایبیرا ،مدرید.1521 ،
مجهول المؤلف
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 .11أخبار مجموعة ،نشر :الفوینتی القنطرة ،مدرید.1891 ،

مجهول المؤلف
 .12الرسالة الشریفیة ،نشرت ملحقاً لکتاب ابن القوطیة ،ص  ،214-151و هی علی ما یعتقد
جزء من کتاب رحلة الوزیر للغسانی.
مجهول المؤلف
 .11ذکر بالء األندلس ،نشر :لویس مولینا ،مدرید.1581 ،
مجهول المؤلف
 .14فتح األندلس ،نشر :دون خواکین دی کونثالیث ،الجزائر.1885 ،
المراکشی ،عبدالواحد بن علی (863ه1063/م)
 .11المعجب فی تلخیص اخبار المغرب ،تحقیق :محمد سعید العریان ،القاهرة.1511 ،
المقری ،احمد بن محمد (ت1261ه1871/م)
 .11نفح الطیب من غصن االندلس الرطیب ،تحقیق :احسان عباس ،دار صادر ،بیروت .1518
یاقوت ،أبو عبداهلل شهاب الدین الحموی (ت808ه1008/م)
 .19معجم البلدان ،دار صادر ،بیروت.1519 ،
ب – دیگر منابع
بالنثيا ،أنخل جنثاليث.
 .18تاریخ الفکر األندلسی ،ترجم :حسین مؤنس ،القاهرة.1511 ،
بروکلمان ،کارل.
 .15تاریخ األدب العربی ،ج ،1ترجمة :عبدالحلیم النجار ،القاهرة.1515 ،
حسين ،کریم عجيل
 .41الحیاة العلمیة فی مدینة بلنسیة اإلسالمیة ،بیروت.1591 ،
 .41دائرة المعارف االسالمیة ،مادة (الرازی)
الدوری ،عبدالعزیز.
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 .42بحث فی نشأ ،علم التاریخ عند العرب ،المطبعة الکاثولیکیة ،بیروت1511 ،م
روزنتال ،فرانتز.
 .41علم التاریخ عند المسلمین ،ترجمة :صالح أحمد العلی ،بغداد.1511 ،
الشکعة ،مصطفی.
 .44مناهج التألیف عند العلماء العرب ،قسم األدب ،بیروت.1594 ،
صادق ،جعفر حسن.
 .41الرحالت العلمیة من األندلس الی المشرق فی عصر األمارة .رسالة ماجیستیر علی اآللة
الکاتبة ،جامعة الموصل.1581 ،
طه ،عبدالواحد ذنون
 .41حرکة المقاومة العربیة االسالمیة فی االندلس بعد سقوط الغرناطة ،دارالشؤون الثقافیة،
بغداد.1588 ،
 .49دراسات أندلسیة ،الموصل.1581 ،
 .48دراسات فی التاریخ األندلسی ،الموصل.1589 ،
 .45الفتح و االستقرار العربی االسالمی فی شمال أفریقیا و األندلس ،بغداد ،میالنو.1582 ،
« .11نص أندلسی من تاریخ ابن أبیالفیاض» مجلة المجتمع العلمی العراقی ،ج1ة م ،14بغداد،
.1581
« .11موارد تاریخ ابن عذاری المراکشی عم شمال أفریقیا من الفتح إلی بدایة عهد المرابطین»،
مجلة المجمع العلمی العراقی ،ج 4ة م 11ة بغداد.1581 ،
« .12موارد تاریخ ابن عذاری المراکشی عم شمال أفریقیا من الفتح إلی نهایة عصر الطوائف»،
مجلة المجمع العلمی العراقی ،ج  ،4م  ،19بغداد .1581
فریمان ،جرنفيل
 .11التقویمان الهجری و المیالدی ،ترجمة :حسام محیی الدین األلوسی ،بغداد.1591 ،
مؤنس ،حسين.
 .14تاریخ الجغرافیة و الجغرافیین فی األندلس ،مدرید.1519 ،
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.1515 ، القاهرة، فجر األندلس.11
 منابع خارجي- ج
Gayangos. Pascual
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فصل دوم
نقش نوآوريهاي برجسته دانشمندان اندلس در تجديد حيات
فرهنگي اروپا
دکتر شوقی ابو خلیل

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ،الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لو ال ان هدانا الله و
اشهد ان ال اله اال الله وحده ال شريك له و اشهد ان سيدنا و امامنا و اسوتنا و حبيبنا و معلمنا
محمدا عبدالله و رسوله ،ختم الله به النبوات و هدي به من الضالالت و فتح به اعينا عميا و آذان ًا
صماً و قلوبنا غلفاً و اخرج به الناس من الظلمات الي النور باذن ربهم الي صراط العزيز الحميد و
بعد

همايش تأثیر تمدن عربي  /اسالمي بر مغرب زمین و نقش اسپانیا در انتقال آن از دهم
تا دوازدهم دسامبر سال  3002م در شهر «غرناطه» مركز سرزمین اندلس ،از سوي
3
مؤسسۀ «الثغرة االسالمية» ،انجمن دانشگاههاي اسالمي 1و دانشسراي فتح اسالمي
برگزار شد.
محل ايراد سخنرانيها تاالر اجالسي در نزديكي مهمانخانۀ «ساراي» ،محل اقامت
هیئتها بود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1رابطة الجامعات االسالمية
 .2معهد الفتح اإلسالمي
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مباحث جلسات متناسب و در راستاي موضوع همايش بودند جز در برخي از موارد مانند
«شیوۀ معماري در مصر» كه آن ،در راستاي هدف مورد نظر همايش را تأمین كرد.
پیش از پرداختن به ارائۀ مقالۀ خود در همايش ،به برخي از امور جالبي كه بازديدكنندۀ
غرناطه با آن مواجه ميشود ،اشاره ميكنیم.
 وقتي در بسیاري از خیابانهاي غرناطه قدم ميزنید اين احساس به شما دست
ميدهد كه گويي در خیابانهاي دمشق راه ميرويد .حتي چهرهها شبیه به هم هستند و
گويي كه ژنهاي وراثتي ،ويژگيهاي عربي را نسل اندر نسل از زمان سقوط غرناطه در
سال  1943م تا به امروز حفظ كرده است.
 فتح عربي  -اسالمي اندلس امري شگفتآور است .درحاليكه مسیر اندلس با
هواپیما بیش از شش ساعت است در روزگاري كه وسايل حملونقل عبارت از اسب و شتر
و ...بود ،اندلس تابع دمشق بود! علوم جغرافیا توانست نگرشي در سازماندهي به وجود
آورد .آفريقا و اندلس از مصر تبعیت ميكردند و سپس آفريقا مستقل شد و اندلس از آن
تبعیت ميكرد و دست آخر اندلس هم خود مستقل شد.
 دختري با زبان عربي روان به من گفت كه :من «مورسكي» ،يعني از مسلماناني
هستم كه پس از سقوط «غرناطه» مجبور به تغییر دين خود شدند .اكنون عدهاي از آنان
شروع به بازگشت به ريشۀ خود كردهاند .من مسلمانم و به برخي از كتابهاي انساب و
شجرهنامهها دستيافتهام و اصل و نسب خود را شناختهام ،من از «بني قاسم» از باديۀ
شام هستم .او با افتخار زياد گفت« :به زودي دمشق گهوارۀ اجدادم را زيارت خواهم كرد».
و گفت« :مورسكي»ها بازيچۀ دست برخي از مقامات متعصب ديني كاتولیك شده
بودند .آنان ابتدا اجازۀ بازگشت به اسالم را ميدادند و سپس ايشان را تحت مراقبت قرار
ميدادند تا با شناسايي كساني كه قلباً مسلمان بودهاند ،هر كسي را كه به دين اسالم
بازگردد مورد شكنجه و ستم ديني قرار داده ،از شغلش بركنار كنند و ديگر كار مهمي به او
محول ننمايند؛ اما اين بار جرئت در بازگشت به دين اسالم آشكارشده و وضعیت متفاوت
است.
 قصر «الحمراء» مشرف بر غرناطه و در موقعیت طبیعي زيبايي واقع است .اين
قصر توسط «محمد بن يوسف بن االحمر» در سال  171ه.ق 1373 /م بنا نهاده شده و
سپس جانشینان وي به توسعه و تزيین آن پرداختهاند .بهنحويكه در ديواري از آن اين
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بیت نقش بسته است( .كه در آن به زيبايياش بر زيبا رويان فخر ميفروشد).
فقت الحسانَ بحلَّتي و بتَاجي ***** فَهَوَت اليَّ الشهب في األَبراج
سالیانه اين بنا مورد بازديد  10 - 00میلیون نفر از سراسر جهان از ژاپن گرفته تا
آمريكاي التین قرار ميگیرد كه با تقسیم آن به تعداد روزهاي سال دريافتم كه متوسط
تعداد بازديدكنندگان روزانه بیشتر از يكصد و پنجاه هزار نفر است .وروديۀ قصر براي هر
نفر «هشت يورو» نزديك به دوازده دالر است و از اين رو درآمد روزانۀ درب ورودي
«قصر الحمراء» بیشتر از يك میلیون و دويست هزار يورو است و اين صرف نظر از مخارج
بازديدكنندگان در مهمانخانهها و غذاخوريها و خريد هدايا است .به اين جهت يك
مسلمان اسپانیايي بنام «ولید رومیرو» به من گفت« :در اينجا و در كنار در قصر يك
چاپخانۀ يورو وجود دارد كه هر روز ساعتهاي طوالني كار ميكند» عالوه بر اين بايد
درآمد مجالس جشن «فالمنكو» و ديگر مراسم رايج را به آن افزود.
بنا بر آنچه گفته شد مجموع درآمد دولتهاي عربي با احتساب درآمد نفت ،به درآمد
اسپانیا از صنعت گردشگري نميرسد!
 مايۀ خوشحالي و اطمینان است كه دولت اسپانیا ،اسالم را به همراه اديان
مسیحیت و يهوديت بهعنوان دين رسمي ميشناسد و ادارات آن ازدواجهاي منعقد در
مؤسسات ديني اسالمي را معتبر ميدانند و عقدهاي اين مؤسسات بالفاصله در شعب
ادارات رسمي به ثبت ميرسند.
و مسجد غرناطه در (شقوره) كه زمین آن اهدايي فردي كاتولیك به پسر مسلمانش
است ،افتتاح شد و آنگاه كه غرناطه پس از پانصد سال در نماز جمعۀ  3002 / 7 / 10م
بانگ «اهلل اكبر» را شنید اشكهاي شوق از ديدگان مسلمانان جاري شد.
پرچم اندلس امروزه به دو رنگ سبز و سفید است :رنگ سبز نشانۀ انجیر و زيتون و
رنگ سفید نشان امويهاست كه در دوران خالفت اموي پرچم دمشق بود.
 دربارۀ كتابهاي خطي عربي باقيمانده در صومعۀ «اسكوريال» چیزهايي
شنیدهايم ،اما از گفتههاي اسپانیاييهاي عربي االصل اندلس دانستم كه در بسیاري از
صومعهها و كلیساها تا به امروز كتابهاي خطي در صندوقهايي نگهداري ميشده كه
حشرات آنها را خوردهاند و در اثر قرار گرفتن در معرض رطوبت و دگرگونيهاي جوي از
میان رفتهاند.
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«عبدالرحمن» پزشك بیمارستان ( Bazaبه عربي :بسطه) فردي اسپانیايي است كه به
دين اسالم بازگشته است .او دربارۀ علت بازگشت به دين اسالم ميگويد كه پزشك
مسلماني را كه در عمل و سخن الگوي صادقي بود ،ديد كه در مواقع معیني وضو
ميگرفت .او حركات همكارش را در كنار شیر آب براي پدرش در خانه شرح ميدهد و از
او ميپرسد كه عجیب است! او چه كار ميكند؟ پدرش درحاليكه اشك در چشمانش حلقه
زده بود ميگويد :او براي نماز وضو ميگیرد و اين همان است كه پدرم به من گفته است
كه :پدربزرگم مخفیانه وضو ميگرفت و نماز ميخواند .پس پسر خطاب به پدرش گفت :در
اين صورت ما از مسلمانان مورسك هستیم .پس اسالم خود را اظهار كرد و عبدالرحمن
نام گرفت.
و اكثر اهالي اندلس دوستدار اعراباند .چرا كه به ريشۀ عربي خود اعتقاد دارند و نیز
بقاياي آثار تمدن اسالمي عربي مايۀ درآمد بسیار و رفاه حال ايشان شده است .حتي يكي
از بانوان فروشندۀ جواهرات با غرور و افتخار به يك خانم گردشگر عربي ميگفت كه اين
النگو نمونۀ (طراز) دمشقي است و زماني كه متوجه شد كه آن خانم خودش دمشقي است
نحوۀ تحويل گرفتن مشتري و قیمت جنس تغییر يافت .فروشندۀ شگفتزده به نحو
خوشايندي با استقبال از اين موضوع ،وي را به نشستن دعوت كرد و قیمتها را پايین
آورد.
 و زبان عربي هنوز در تار و پود زبان اسپانیايي موجود است .حدود سي درصد از
كلمات اسپانیايي عربي و يا مشتق از عربي ميباشند .تا آنجا كه واژۀ (بلي) {به فتح با و
الم} در گفتگوهاي روزمرۀ آنان «بلي» {به فتح با و كسر الم} است كه شنونده به
آساني آن را تشخیص ميدهد.
 و متأسفانه روح دادگاههاي تفتیش عقايد  -به رغم برچیدهشدنشان  -هنوز به
نحو ملموسي در میان برخي باقيمانده است .چنانكه دو مأمور پلیس جلوي نماز دو ركعتي
استادي را با منزلت علمي باال و درجۀ دكتراي تاريخ ،در محراب مسجد قرطبه گرفتند.
زيرا محل با دوربین مدار بسته كه از سوي كشیشهاي «كلیساي ساختهشده در صحن
مسجد قرطبه» كار گذاشته شده است ،مراقبت ميشود .يكي از مأمورين با ناراحتي اظهار
تأسف كرد و از صمیم قلب از او عذرخواهي كرد و گفت كه از عمل خويش راضي نیست و
به ناچار از دستور مافوق خود و از مسئول كلیسا كه زماني مقر ادارۀ دادگاههاي تفتیش
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عقايد در اسپانیا بود ،اطاعت ميكند.
اين نحوۀ برخورد با نحوۀ برخورد با هیئت نصاراي نجران چقدر تفاوت دارد كه با
تجمل و پوشش نامناسب وارد مسجد شريف نبوي شدند و چون زمان نمازشان فرارسید رو
به سمت مشرق به نماز ايستادند .در اين زمان رسولاهلل (ص) فرمودند :آنان را به حال
خود بگذاريد.
و از افتخارات مسلمانان گذشت و فراموش كردن بدي و واگذاري آن به خداوند است.
مسلمانان در قبال آنچه كه دادگاههاي تفتیش عقايد انجام دادند هیچگاه به مانند يهود به
دنبال غرامت نميباشند كه با بزرگنمايي دربارۀ اعمال نازيها مطالبه ميكنند و اصوالً
صحت و سقم درستي ادعاي كورههاي آدم سوزي هم مشخص نیست ،اما از پیروان عقايد
ديگر انتظار دارند كه روش گذشت و شناسايي ديگران را در ضمن برادري انساني در نظر
داشته باشند.
مضمون صفحات اين نوشتار كوتاه ،بحثي است كه براي اين همايش (همايش تأثیر
تمدن عربي  /اسالمي در غرب و نقش اسپانیا در انتقال آن) نوشتهام و در جلسۀ دوم در
عصر روز  3002 / 3 / 10م خواندهام و بیان سئواالتي كه در پیرامون آن جريان داشت.
چیزي جز اطالعاتي از هر يك از دانشمنداني كه داراي ابتكاري برجسته بودهاند را به
بحث نیفزودهام .وقت اختصاصيافته به ارائۀ پژوهش اينجانب تحت عنوان «نقش
نوآوريهاي برجستۀ دانشمندان اندلس در تجديد حیات فرهنگي اروپا» به علت عدم
امكان حضور استاد «امیلو مولینا لوپز» به طور كامل تأمین شد .از وقت اختصاصي خود و
ايشان استفاده كردم و بحث خود را به راحتي و بدون حذف يا خالصه كردن تقديم داشتم.
والحمد هلل ربالعالمین أوال و آخرا
دمشق  -شام
 21ربيعاالول  2211هـ برابر با اول ماه مه  1002ميالدي
شوقي ابو خليل

اين امر كه همسايگي و در جوار هم بودن از راههاي انتقال تمدن است ،امري بديهي
است و الزم به تذكر است كه تمدن فرشي است كه با دستان ملتهاي بسیاري بافتهشده
و ميشود .پس تمدن پیوسته در حال دريافت بخششها است و ارزش هر ملت در ترازوي
آن ،مساوي است با آنچه كه تقديم ميكند و آنچه را كه از تمدنهاي پیشین دريافت
كرده است .شخص دانا منكر آن نیست كه تمدن عربي  /اسالمي به اخذ برخي امور از
تمدنهاي پیشین مبادرت كرد ،ولي در عوض ،اين تمدن با بخشش خود فرش تمدن
انساني را با زيباترين و روشنترين اشكال ،نقش و نگار داده است.
كار اعراب مسلمان عمل نجاتبخشي بود كه نتیجۀ مهمي در تاريخ جهان بر جاي
گذاشت 1.اگر اعراب چراغ خود را با روغن تمدنهاي پیشین روشن كردند ،اكتفا به داشتن
چراغي فروزان براي خود نكردتد و با نور آن به مردمان سدههاي وسطي روشنايي
3
بخشیدند.
حقايق علمي ،آنچه را كه «معجزۀ يوناني» نامیده ميشود نفي و نقض ميكنند« .سر
هنري مین»  Sir Henry Maineميگويد« :اگر نیروهاي طبیعي بي بصیرت را كنار
2
بگذاريم در عالم چیز متحركي نخواهیم يافت مگر اين كه اصالت يوناني داشته باشد».
فیلیپ هم كار خود را بر اين ادعا استوار كرد و نقش اعراب مسلمان را بهعنوان واسطه
(مانند نامهرسان) تنزل داد؛ گويي كه آنان در سدههاي وسطي تاريخ ،كاالي يوناني خود را
به اروپا انتقال دادهاند .حقیقت تاريخي وجود «معجزۀ تاريخي» تمدن يونان را رد ميكند.
زيرا تمدن يوناني امتداد تمدن عربي قديم در وادي رافدين و وادي نیل و سرزمینهاي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1زيغريد هونكه في كتابها (شمس العرب تسطع علي الغرب)
 .2الكيمياء عند العرب ،سلسلة من الشرق و الغرب ،وليم اوسلر ،ص 9
3. Semple Ellen Geography The Meditrranean Region N. Y. 1931, 507.
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شام و اقتباسي از آن است .يونانيها بسیاري از علوم گوناگون را از تمدن عربي در
خاورمیانه و مصر اقتباس ميكردند كه با فراموشي منبع اصلي آن و يا تجاهل در قبال آن،
بهعنوان علم و طب يوناني به ما برگشتند «ويل دورانت» 1مينويسد« :طالس (021 -
ق.م) ،بارها از مصر ديدن كرد و فیثاغورث ( 947 -ق.م) ،بارها به مصر سفر كرد و مدت
زيادي در بابل ماند و معروف است كه او اين نظريه را كه «مربع وتر در مثلث قائم الزاويه
برابر است با مجموع مربع دو ضلع ديگر» ،از بابل گرفته است؛ هرچند بدون اشاره به منبع
فوق ،آنرا به وي نسبت ميدهند .كتیبۀ «تل حرمل» كه در حومۀ بغداد كشف شده است،
جاي شكي باقي نميگذارد كه بابليها در حساب مثلثات قائم و متشابه صدها سال جلوتر
از يونانيها بودهاند.

لوح سنگی بی نظیر شهر بابل واقع د
تپه حرمل  -حومة بغداد.
رياضيدانان اين شهر در محاسبات مثلثات
قااا و م ماباااده

ااد ا ساااا لاا ر ا

فيثاغ رث م طالس د ده اند.

و طب يوناني از علوم طبي مصري و بابلي استفادههاي زيادي برده است .تصور
ميشود كه تصوير افعي بهعنوان رمز شفا از «استقلبیادس» يوناني از پزشكان معروف
يونان  90 - 139پیش از میالد است .درحاليكه كنده كارياي مربوط به شهر «لكش»
عراق متعلق به  3000سال پیش از میالد در موزۀ لوور پاريس موجود است كه ظرفي دو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1قصة الحضارة 11 / 2
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دستهاي با صورت دو افعي به هم پیچیده را نشان ميدهد كه در پشت آنها «جوديا»
فرمانرواي لكش قرارگرفته و بر آن نوشته شده است« :هديهاي است به «نینكش زيدا» به
همراه داروي شفا بخش».
«رجتال تامپسون» در كتاب خود بنام «گیاهان طبي آشوري» جدولي از نباتات طبي
عربي مورد اقتباس يونانيها از آشوريها را چنین نشان ميدهد:
واژۀ عربي امروزين

واژۀ آشوري
 Murraالمرة (مر)

واژۀ يوناني
Myrrha

 Tormusالترم (ترمس)

Termis

 Arzalluالوزال البلوط)

Azaolus

 Kurkamuالكركم ردچوبه)

Curcuma

 Samassamuالسمسم (كنجد)

Sesamum

 Azupiramuالزعفران

Saffaran

 Anberالعنبر (عنبر)

Amber

 Karruالكرز (گيالس)

Cherry

 Marabuالخروب (خرنوب)

Carob

 Kituالقطن (پنبه)

Cotton

و يونانيها الفباي فنیقي را در بین سالهاي  700 - 000پیش از میالد اخذ كردند كه
در داستان «قدموس» به آن اشاره شده است .اين الفبا در سدۀ ششم پیش از میالد به روم
و از آنجا به ديگر كشورهاي غربي منتقل شد و به همین شكل آراميها الفباي خود را از
فینیقيها اخذ كرده و نبطيها و تدمريها و هنديها و تعداد بسیار زيادي از ملل شرق آن
را از آراميها كسب كردند .از مهمترين ويژگيهاي الفباي فینیقي سادگي و آساني كاربرد
آن است و به همین جهت «ويل دورانت» مينويسد 1:بابل مبادي حساب و علوم طبیعي و
فلسفه را به يونان آموخت .حتي در الهۀ بتپرستي «عشتار» بابلي همان «استارسي» در
يونان است و آن نمونهاي است كه يونانیان مطابق آن الهۀ خود «آفروديت» الهۀ زيبايي و
عشق نزد يونانیان و رومیان «ونوس» را ساختند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1قصة الحضارة.181 / 2 ،
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«معجزۀ يوناني» پنداري بیش نیست و همانگونه كه «جورج سارتون» در كتاب خود
بنام «تاريخ علم» مينويسد :علم داراي پدر و مادر شرعي است .پدرش میراث مصر
باستان و مادرش اندوختۀ سرزمین بینالنهرين است.
مسلمانان در علوم يوناني بازانديشي و بازنگري كاملي انجام دادند و از اين رو میراث
مسلمانان براي اروپا بسیار متفاوت با چیزي است كه خود از پیشینیان به ارث برده بودند.
روش علمي بزرگترين خدمتي بود كه تمدن اسالمي جدا از علوم يونان براي جهان به
ارمغان آورده است .اين روش در علم (جرح و تعديل) و ارزيابي متون جلوهگري ميكند كه
از اصطالحي در حديث گرفتهشده و از ابتكارات آنها است و قاعدۀ آنان در اين باب
عبارت بود از« :اگر نقل كننده هستي پس درستي (يعني اطمینان) و اگر مدعي هستي
پس دلیل (يعني حجت)» و اين بلنداي پژوهش علمي است و روش دانشگاهي متون و
تألیفات امروزي كه غربيها مدعي ابتكار آن هستند ،از اين قاعده بیرون نیست.
نیز بايد آزمايشهاي علمي مكرر براي رسیدن به نتیجۀ علمي سالم پیش از تدوين و
ارائۀ (حقیقت علمي) به مردم را بر آن افزود و ازاينجهت است كه «ويل دورانت»
مينويسد:
«انتقال علوم يونان به اروپا و تجديد نظر در آن ،از بزرگترين و ارزشمند ترين كارها در
1
تاريخ جهان بوده است».

اين بحث منتخبي از برخي نوآوريهاي ويژۀ دانشمندان اندلسي است كه با توجه به
همجواري آنان با اروپا بر تجديد حیات فرهنگي اروپا نقشآفرين بوده و در آن زمان كه
3
ظلمت قرونوسطايي بر اروپا سیطره داشت ،داراي ارزش علمي وااليي بودهاند.
 .2عباس بن فرناس ( 172هجري  887 /ميالدي)
عباس بن فرناس بن ورداس التاكريني( ،منسوب به «تاكرين»  -آبادي بزرگي در
اندلس) به فراگیري طب و داروسازي پرداخت و در علوم هیئت و ستارهشناسي ،فیزيك و
شیمي مهارت يافت .در موسیقي و ساخت ابزار آن متبحر و رسم و هندسۀ معماري را به
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2قصة الحضارة .181 / 11
 .2اين مطالب به صورت پراكنده در « موسوعة االوائل و المبدعين في الحضارة العربية
االسالمية» تاليف دكتر شوقي ابو خليل و دكتر نزار اباظة و استاد هاني المبارك يافت
ميشود.
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خوبي آموخته بود.
او در قرطبه  -مركز درخشش تمدن اسالمي در اندلس  -بزرگ شد و نفوذ زيادي در
دربارهاي امراي بنيامیه داشت كه از جملۀ آنان ميتوان به حكم بن هشام كه بین
سالهاي  301-100هجري حكمراني ميكرد و عبدالرحمن بن الحكم 320 - 301
هجري و محمد بن عبدالرحمن  372 - 320هجري اشاره داشت.
اموري كه ابنفرناس در آن پیشگام است:
او اولین فردي در جهان است كه در امر پرواز پیشگام شد و براي اولین بار اقدام به
پرواز كرد .اهالي قرطبه با ديدن او در حال پرواز و درحاليكه جسمش را بال و پر پوشانیده
بود به وحشت افتادند .او مسافتي در آسمان دور زد و سپس سقوط كرده و پشتش آسیب
ديد چرا كه براي خود دم تعبیه نكرده بود.
و او اولین كسي است كه به ساخت قبۀ آسماني مبادرت كرده و آن را در خانۀ خود
قرار داد كه صورتهاي كواكب و خورشید و ماه و نجوم و ابرها و توابع آن از قبیل رعد و
برق را نشان ميداد.
نیز وسیلۀ استوانهاي ساخت كه با مركب روان براي نوشتن پر ميشد و آن اولین
خودنويس ساختهشده در جهان بود كه قرنها بر «سیتلوي» دانشمند فرانسوي مقدم است.
و ادواتي فلكي ابداع كرد كه از جملۀ آنها «ذاتالحلق» است كه براي رصد كردن
سیارات و نجوم و براي تبیین موقعیتهاي ماه از خورشید يا دايرۀ البروج بهكار ميرود و
اولین كسي است كه وسیلهاي براي اندازهگیري زمان ساخت و آن را «میقاتۀ» نامید و به
امیر محمد بن عبدالرحمن االموي تقديم داشت كه اين ابیات بر آن نقش بسته بود:
أال انّني للدّين خير أداة اذا غاب عنكم وَقت كلّ صالة
و لم ترَ شمس بالنَّهار و لم تنر كواكب ليل حالك الظّلمات
بيمن امير المسلمين محمد تجلت عن االوقات كل صالة
هر آينه من براي دين شما بهترين وسیلهام .در آن حال كه زمان نماز را ندانید در آن
زماني كه خورشید در روز و ستارگان در تاريكي شب ديده نشوند ،به بركت امیر مسلمانان
محمد زمان هر نمازي را آشكار ميسازم.
اين وسیله به قیاس و حساب درجۀ سايه (ظل) و زواياي آن استوار است كه ساعت و
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دقیقه و ثانیه را نشان ميدهد و «زيگريد هونكه» مينويسد كه« :آن الهامبخش آيندگان
1
در ساخت ساعتهاي آبي و جیوهاي يا ساعتهاي آفتابي دقیق بود».
 .1زهراوي (ـ  217هجري  2001 /ميالدي)
ابوالقاسم خلف بن عباس الزهراوي ،طبیب جراح و عالم به داروها و تركیبات آنها در
الزهراء ،زيباترين حومۀ قرطبه ،ديده به جهان گشود .در آنجا پرورش يافت و در نزد
دانشمندانش علم طب را آموخت و در آن علم برتري يافته و طبیب «الحكم دوم» شد كه
دوران فرمانروايي او با نور تمدن بهواسطۀ شعاع مركز علمي قرطبه و كتابخانۀ آن كه بالغ
بر  900هزار جلد كتاب در علوم و فنون و آداب مختلف ميشد ،تابناك بود.
ابوالقاسم كه در بین دانشمندان اروپا بنام  Albucasisشناخته شده است ،اولین كسي
است كه علم جراحي را در عالم بنا نهاد و اولین كسي در میان پزشكان عرب از پیشینیان
و معاصرينش است كه خود مبادرت به عمل جراحي به شیوهاي علمي كرد و جراحيهاي
مهمي انجام داد كه پزشكان ديگر از انجام دادنشان عاجز بودند.
او روش علمي محكمي براي اجراي عمل جراحي ابداع كرد كه بر تشريح اندام انسان
و شناخت همۀ ريزهكاريهاي آن و آگاهي از يافتههاي پزشكان پیشین و استفاده از
مهارتهاي آنان استوار شده و بر مشاهدۀ حسي و ممارست عملي به جهت مهارت جراح
بر كار دست مبتني بود .او اين مسايل را در كتاب خود تحت عنوان «التصريف لمن عجز
عن التالیف» براي شاگردان خود شرح داده است.
وي اولین پیشگام صنعت چاپ است و پیشرو در اين صنعت فرهنگي است و از اين
نظر صدها سال بر يوهان گوتنبرگ آلماني ( 1910 – 1900م) تقدم دارد .بسیاري از
كساني كه دربارۀ ابتكارات و ابداعات «زهراوي» به تحقیق پرداختهاند ،از اين تحفۀ تمدن
انساني كه در مقالۀ بیست و هشتم كتاب «التصريف» آمده است ،غفلت ورزيدهاند .در باب
سوم آن و براي اولین بار در تاريخ داروسازي و پزشكي توصیف دقیقي در مورد چگونگي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1اعالم  ،262 / 1بغية الملتمس  ،218جذوة المقتبس ،118شمس العرب تسطع علي الغرب
 ،112محاضرة االوائل  ،112نفح الطيب  128 / 1و  ،111 / 1الوافي  ، 661 / 16الوسائل
.121
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ساخت قرص دارو و شیوۀ ساخت قالبي جهت فشردهسازي و آماده كردن قرصهاي دارو
بیان شده است و آن «بر لوحي از آبنوس يا عاج است ،پس آماده شدن ،از طول به دو نیم بريده
ميشود ،سپس در هر نصف به اندازۀ حجم نصف قرص حفره ايجاد ميشود و در قعر يكي از دو
وجه اسم قرص مورد نظر بهصورت معكوس نقش ميشود و نقش بعد از خروج قرص از قالب
بهصورت صحیح خوانده ميشود »...و شكي نیست كه همین چند سطر كوتاه به «زهراوي»

حق ميدهد كه از نظر فرهنگي بنیانگذار و پیشگام صنعت چاپ و صنعت ساخت قرص
دارو  -با حك نام دارويي آن  -شناخته شود ،اين دو صنعت ،مورد نیاز هر مؤسسۀ
داروسازي در جهان است .با اين همه اين حق غصب شده و بسیاري از آن بيخبرند.
ـ در زمینۀ جراحي زنان :اولین شخصي بود كه به معالجۀ جنین و بیرون آوردن آن در
حالت سقوط دست يا كاسۀ زانو و يا مقدم بودن پاها بر سر اقدام كرد.
1
معالجه و توصیف زايمان به روش سزارين كه اكنون به دكتر «والشر» نسبت داده
ميشود ،به بیان «زيگريد هونكه»  400سال پیش از آن توسط زهراوي صورت گرفته بود.
ـ و در جراحي استخوان :هم چنانكه خانم زيگريد هونكه اذعان دارد ،زهراوي در
معالجۀ التهاب مفاصل و معالجۀ سل در فقرات يا مهرههاي كمر بر ديگران پیشي داشت.
اين بیماري امروزه بیماري «پوته» منسوب به پزشكي بنام  Potteاست كه  700سال پس
از زهراوي ميزيست.
و توصیف عوارض ناشي از آسیبهاي ستون فقرات و باقي گذاشتن شكافي در نوار گچ
گیري در شكستگيهاي باز و نیز قرار دادن ابزاري براي تقويت اتصالدهندۀ آلي به جهت
برگرداندن استخوان جداشده و وسايل شكستهبندي و معالجۀ شكستگيها و بريدن و
شكاف اعضاء از ديگر نوآوريهاي زهراوي در پزشكي است.
ـ در جراحي دهان و فك و معالجۀ دندانها :در زمینۀ معالجۀ بد شكليهاي دهان و
فك و دندانهاي متخلخل يا آنچه كه با ضربۀ سخت تكان خورده باشد .پیشگام بود و از
استخوان گاو براي ساختن دندان مصنوعي يا دندان عاريه استفاده ميكرد.
ـ در زمینۀ درمان به وسیلۀ میل (سوند) :زهراوي اولین كسي است كه عمل آن را
توصیف كرده و صاحبنظر و مبتكر وسیلۀ آن است .او بهوسیلۀ ابزار ابداعي خود  -كه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Walcher
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صورت آن را در كتاب خود ترسیم كرده است ،به شستشوي مثانه پرداخت.
ـ و در جراحي عمومي :اولین كسي است كه عمل برش ناي (تراكوتومي) را به شكل
بسیار برجستهتري از اطباي پیشین خود مانند ابنسینا و رازي با موفقیت بر روي خدمتكار
خود انجام داد و نخستین كسي است كه با بستن سرخرگها موفق به جلوگیري از
خونريزي در حین عمل جراحي شد و ازاينجهت پانصد سال بر اطباي ديگر پیشي دارد.
اين عمل پیروزي بزرگي در دنیاي جراحي است كه جراحي بنام «امبراوز پاري» در 1003
م مدعي ابداع آن شد.
زهراوي اولین كسي است كه نخي براي دوختن جراحي خصوصاً جراحي شكم با
استفاده از امعاء گربه پديد آورد و اولین فردي است كه بخیۀ داخلي را با دو سوزن كه نخ
در هر دو ثابت بود ،انجام داد .او براي نخستین بار به عمل جراحي در نیمتنۀ پايین انسان
در شرايطي كه لگن خاصره و پاها را باال قرار داده مبادرت ورزيد كه در اين كار  000سال
از «فردريك ترندلنبورگ»  Tredelenburgجراح آلماني كه اين عمل به وي منسوب
شده مقدم است و اين ناديده انگاشتن حق تمدني زهراوي بهعنوان اولین مبتكر آن است.
و او اولین كسي است كه مبدأ انتشار دردهاي سرطاني را فهمید و شروط معالجۀ آن را
توصیف كرد.
زهراوي برخي ادوات و ابزاري را كه در عملیات جراحي كاربرد دارد ابداع كرد .ميتوان
گفت :كتاب زهراوي تحت عنوان «التصريف لمن عجز عن التالیف» يك فرهنگنامۀ
پزشكي و از مهمترين و باارزشترين كتابهايي است كه در تاريخ علوم طبي عربي
1
اسالمي نوشته شده است.
 .0جابر بن االفلح ( 210هـ  2018 /م):
منجم و رياضيداني است كه در اشبیلیۀ اندلس متولد شد و در قرطبه از دنیا رفت.
مؤلفات نجومي او مشتمل بر  4جلد است كه با ترجمۀ آن به التیني توسط «ژرار اهل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1تاريخ تراث العلوم الطبية  ،126تراث االسالم  ،212جذوة المقتبس  ،191شمس العرب
تسطع علي الغرب  ، 218طبقات االمم  ، 66عيون االنباء  ، 111كشف الظنون  ، 211الوافي
. 111 / 11
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كرمون» بهسرعت در اروپا انتشار يافت .همچنین تألیفات او دربارۀ مثلثات اثر مهمي در
دوران تجديد حیات فرهنگي اروپا داشته است.
جابر معادلهاي ابداع كرد كه به نظريۀ جابر معروف است و در حل مثلثات كروي قائم
كاربرد دارد و آلت خاصي مربوط به اندازهگیري ارتفاع زاويه در نجوم را بهسازي كرد.
و برخي آالت نجومي او را «نصیر الدين طوسي» بهكار گرفته است.
از زمرۀ آثار او عبارتاند از :كتاب «الهية في اصالح المجسطي» و كتابي دربارۀ
1
«مثلثات كروي»
 .2صاعد بن عبدالرحمن  261هـ  2061 /م:
صاعد بن عبدالرحمن بن محمد بن صاعد التغلبي االندلسي منجم و مورخ است .او در
«المريه» متولد شد و اصل او از «قرطبه» است .بهمنظور فراگیري علم از مجالس
دانشمندان «قرطبه» به آنجا رفت .در «طلیطله» به منصب قضاوت رسید و تا زمان
وفاتش در آنجا اقامت داشت.
از زمرۀ آثار وي عبارتاند از« :تاريخ االندلس»« ،تاريخ االسالم»« ،جوامع اخبار
االمم من العرب و العجم»« ،تاريخ صاعد»« ،صوان الحكم في طبقات الحكماء»،
«مقاالت اهل الملل و النحل»« ،اصالح حركات النجوم»
صاعد اولین كسي است كه دربارۀ «تاريخ علم» در جهان در كتاب «التعريف بطبقات
االمم و علمائها و نبذ من اقوالهم و اخبارهم» نگاشته است .در اين كتاب به بررسي
مفصلي پیرامون تاريخ علم در نزد ملتها و مهمترين مشاركتهاي علميشان پرداخته و
سهم دانشمندان آنان و مهمترين پیشرفتهاي علمي در زمینۀ دو علم طب و داروسازي
در اندلس را بیان ميكند .اين اثر حتي اگر در نوع خود اولین هم نباشد ،از زمرۀ اولین آثار
«تاريخ علم» در جهان به شمار ميرود« .بالشیر» مستشرق فرانسوي با تعلیقات مفصلي
آن كتاب را به فرانسوي ترجمه و بهعنوان پاياننامۀ دكتراي خويش در پاريس ارائه كرده
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1تاريخ العلوم عند العرب  ،129تراث االسالم  ،199 / 1عبقرية العرب  12و  ،91العقيدة و
المعرفة .121
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 .1ابراهيم السهلي (ـ بعد  270هـ  - /بعد  2080م):
از دانشمندان «والنسیا» در اندلس و اولین كسي است كه در سال  972هجري به
3
ساخت «كره اي» مبادرت كرد كه آسمان و كواكب و نجوم در آن مشخص شده بود.
 .6ابو عبيد البكري (ـ  287هـ  2012 /م):
عبداهلل بن عبدالعزيز ابو عبید البكري االندلسي مورخي قابلاعتماد و عالمهاي اديب
است .او بر گیاهشناسي احاطه داشت و بزرگترين جغرافيداني به شمار ميرود كه در
اندلس ظاهر شده است .امیران اندلس تألیفات او را هديه ميدادهاند .نسب او به بكر بن
وائل ميرسد .وي در غرب «اشبیلیه» متولد و به قرطبه رفت و از آنجا روانۀ «المريه» شد.
وي در نزد حاكم آن شهر منزلت يافت .پس از ورود «مرابطین» به اندلس به قرطبه
برگشت و در آنجا در سن پیري درگذشت .او داراي كتابهاي متعددي است كه مهمترين
آنها عبارتاند از« :معجم ما استعجم من اسماء البالد و المواضع» كه در برخي از
نظريههاي جغرافیايي از دانشمندان زمان خود جلوتر است .چنانكه در كتاب «المسالك و
الممالك» مينويسد« :هنوز دانسته نشده است كه در ماوراي غربي اقیانوس بحر محیط -
يعني اقیانوس اطلس  -تا دورترين آباداني چین در شرق ،چیست؟» و اين همان نظريهاي
است كه كريستف كلمب» با تكیه بر آن براي رسیدن به شرق از جهت غرب دريانوردي
كرد .البكري اين نظريه را در «اشبیلیه» نوشت .شهري كه «كريستف كلمب» مدت
زيادي در آن زندگي كرد.
و «ابو عبید البكري» صاحب اولین فرهنگ جغرافي به ترتیب حروف الفبا است.
و فرهنگ جغرافیايي او فرهنگ نامهاي دشوار و مبهم شهرها و مكانها در چهار جلد
است كه مرحلۀ انتقال از لغت به جغرافي را نمايان ميسازد .در آن جزيرۀ العرب و
ويژگيها و اجتماعات و شهرها و آثار و آبشخورها و موارد آن را توصیف كرده و از حدود و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1بغية الملتمس  ،111كشف الظنون  661و  1181و 1196
 .2الموسوعة العربية العالمية .121 / 16
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پراكندگي اعراب در آن و انتقال هر قبیله از محلي به محلي ديگر و ضبط نامها بحث
كرده و به ذكر نامهاي موجود در قرآن كريم و حديث شريف و شعر قديم و تاريخ و ايام
عرب و سیرۀ نبوي بسیار عالقمند بوده است .بهنحويكه كتاب او بهصورت منبع مهمي در
جغرافیا ،لغت ،شعر ،معارف همگاني درآمده و شامل حدود  0300موضع است .آنچه البكري
را براي تألیف اين فرهنگ برانگیخت ،شیوع اشتباهات لفظي و تحريف در اسامي و اماكن
1
بود كه به تصحیح آنها اقدام كرد.
 .7ابنالزرقاله (ـ  210هـ  2011 /م):
ابواسحاق ابراهیم بن يحیي التجیبي النقاش ،معـروف بـه «ابـنالزرقالـه» اخترشناسـي
برجسته در رصد ستارگان بود .او در «طلیطله» پرورش يافت و از آنجا به «قرطبه» آمـد و
تا زمان وفات خود در آن شـهر اقامـت داشـت .از كتـابهـاي او عبـارتانـد از« :العملل
بالصحيفة الزيجية»« ،التدبير»« ،المدخل الي علم النجوم» و «رسالة فلي الطريقلة
استخدام الصحيفة المشتركة لجميع العروض» كه قسمت اعظـم آنهـا دربـارۀ نجـوم
است.
برهان «ابنالزرقاقه» مبني بر اينكه تغییر فاصلۀ زمین و خورشـید كـه علمـاي يونـان
برشمردهاند ،ثابت و با تقدم نقاط تعادل شب و روز هماهنگ است .از جملۀ پیشگاميهـاي
وي محسوب ميشود كه اين مطلب را بعد از اجراي حداقل  903مشاهده بیان كرده است.
و با ابداع شیوۀ جديدي كاربرد اسطرالب را باراهنما براي شناخت آنچـه از رصـد درك
ميشود ،بیان ميكند و آن را صفحۀ «زرقالیه» نامیـد و دلیـل آورد كـه حركـت میـل اوج
خورشید نسبت به سـتارگان ثابـت و برابـر بـا  13 / 90ثانیـه اسـت و رقـم جديـدي كـه
دانشمندان بهدست آوردهاند 11 / 0 ،ثانیه است.
و «كوپرنیك» لهستاني در كتاب خود (گـردش اجـرام آسـماني) بعضـي از آرا و اقـوال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1دائرة المعارف االسالمية  ،28 / 2عيون االنباء  ،12 / 2معجم االوائل  ،221الموسوعة العربية
العالمية  11 / 1و  12و .111 / 6
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ابنالزرقاله را نظیر گردش سیارات در مسیرهاي بیضيشكل مورد اقتباس قرار داده است.

1

 .8ابنباجه ( 100هـ  2208 /م)
محمد بن يحیي بن باجه معروف به ابنالصائغ در سرقسطۀ اندلس متولد و در فاس
وفات يافت( .باجه در لغت فرنگي زمان او به معناي نقره است ).به فلسفه ،طبیعیات ،نجوم،
طب ،موسیقي اشتغال داشت و شاعري بزرگمنش و دانا به علم انساب بود .فلسفه را از
دين جدا كرد و قواعد آن را بر پايۀ رياضي طبیعي بنا نهاد و بهوسیلۀ آن به تفسیر فلسفۀ
اولي و توضیح آن پرداخت كه در اين امر چندين قرن بر كانت  Kantفیلسوف رياضیدان
تقدم دارد.
«المقري»  -أحمد بن محمد تلمساني  -مينويسد« :ابنباجه با استعانت از علم تعديل
وقت خسوف بدر را ميدانست و دو بیت زيبا و خوشآهنگ خطاب به ماه سرود و كمي
پیش از خسوف درحاليكه عدۀ كثیري از ياران همراه او بودند ،شروع به خواندن كرد:
شَقيقكَ غيّب في لَحده
و تشرق يا بَدر من بَعده!
َفهَلَّا كسفتَ فكان الكسوف
حداداً لبستَ علي فَقده!
(برادرت در آرامگاهش ناپديد شد!اي بدر بعد از آن باز طلوع ميكند! آيا كسوف نميكني كه
كسوف جامۀ سوگواري در فقدان آن باشد؟!)

اين ابیات را ميخواند و ماه را مورد خطاب قرار ميداد و اشعارش به پايان نرسیده بود
كه «خسوف» ظاهر شد و بر تعجب حاضرين افزوده شد.
ابنباجه بسیاري از كتابهاي ارسطو را شرح داد و كتابهايي تصنیف كرد كه اكثر
آنها گم شده و تنها ترجمههاي آن به التیني يا عبري باقيمانده است و از كتابهاي
باقيماندۀ اوست« :مجموعۀ في الفلسفۀ و الطب و الطبیعیات»« ،رسالۀ الوداع»« ،اتصال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1اخبار العلماء  ،11تاريخ العلوم  ،118 / 1تراث االسالم  ،19 / 1دائرة المعارف االسالمية / 2
 ،116العقيدة و المعرفة  ،168كشف الظنون  ،811الموسوعة العربية العالمية .116 / 11
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العقل»« ،النبات»« ،النفس»« ،في المزاج الطبي»

1

 .1االدريسي ( 160هـ  2262 - /م):
محمد بن محمد بن عبداهلل الشريف االدريسي ،نسب او به علي بن ابيطالب
(علیهالسالم) ميرسد .منجم و گیاهشناس و مورخ و شاعر بود .به داروسازي ،طب و جغرافیا
اهتمام ميورزيد .او متولد «سبته» در شمال مغرب و بزرگشدۀ «قرطبه» اندلس بود و در
آنجا به علماندوزي پرداخت .به انجام سفري طوالني مبادرت كرد كه در خالل آن در
شهرهاي اندلس و مغرب و شهرهاي مديترانه و شرق عربي و آسیاي صغیر و بعضي
شهرهاي اروپا سیاحت كرد .به سواحل غربي انگلستان و درياي سیاه رسید و سفرش در
سیسیل پايان يافت .مورد تكريم شاه آنجا «روگر دوم»  Roger llقرار گرفت و براي او
كارهاي سودمندي انجام داد .از جمله به تألیف آثاري مشهور و ترسیم نقشههايي برايش
پرداخت .او اولین كرۀ زمین را كه در جهان شناخته شده است ،از نقرۀ خالص براي او
ساخت كه در آن نواحي زمین و هر چه متعلق به زمین است ،از كوه و رود و غیره به
شكلي متفاوت ترسیم شده است.
ادريسي اولین فردي است كه شیوۀ ترسیم موسوم به «اسقاط» را كه مبتني بر رسم بر
تقاطع خطوط طول و عرض است بهكار گرفت و اسقاط عبارت اسـت از رسـم بـر لوحـه و
تطبیق عملي آن .ادريسي در مورد ابتكار شیوۀ اسقاط در نقشه نزديـك بـه  900سـال بـر
«میركاتور» ( 1049 - 1013م) تقدم دارد.
و ادريسي در تهیۀ فرهنگ دانش گیاهشناسي پیشرو است و آن كتاب چندزبانۀ او بنـام
«الجامع لصفات اشتات النبات» است كه در آن با بیان نام هر گیاهي بـه عربـي ،سـرياني،
يوناني ،هندي ،التیني ،بربري به تعريف و شرح هر گیاه و منافع آنها چون صمغ و روغـن
حاصله از آن و موارد استعمال پزشكيشان از ريشه و پوست آنها ميپردازد.
و ادريسي اولین كسي است كه در «قصۀ خطر كردن جوانان مغرور در درياي ظلمات»
به تصور «خشكي» در ماوراي اطلس ،يعني اقیانوس اطلس ،پرداخته است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1اخبار العلماء  ،216جذوة االقتباس  ،111عيون االنباء  ،112نفح الطيب  ، 212 / 2الوافي / 2
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و مشهورترين كتاب ادريسي «نزهۀ المشتاق في اختراق اآلفاق» است كه شامل
جغرافي كامل زمین است و آن صحیحترين كتابي است كه اروپاي آن زمان را توصیف
ميكند و تصويري واقعي از دورۀ او را ارائه ميدهد .در اين اثر ،خط استوا تعیین و درجات
طول و عرض شهرها ضبط شده است .آنچه كه دانشمندان عرب دربارۀ غرب نوشتهاند از
1
آن اخذ شده است و اين كتاب به چندين زبان ترجمه شده است.
 .20ابنزهر ( 117هـ  2262 /م):
ابو مروان عبدالملك بن زهر بن عبدالملك االيادي طبیب اندلسي از اهالي «اشبیلیه»
است .از هم عصران وي كسي به معلومات وي نميرسید .از رازي مسايل زيادي آموخته
بود و تحت تأثیر او قرار داشت و به علم خود تطور ميبخشید .مدتي در خدمت مرابطان
بود و به «عبدالمؤمن بن علي» پیوست.
برخي از كتابهاي «ابنزهر» عبارتاند از« :التيسير في المداواة و التدبير»،
«االغذية و االطعمة»« ،االقتصاد في اصالح االنفس و االجساد» ابنزهر در خالل
پرداختن به طب به مالحظه و تجربه و آزمايش متكي بود و به تشخیصات بالیني
هوشمندانه و جالب در مورد سرطان و ورمهاي بدخیم نائل شد .او به ورمي كه سرطان در
پردۀ سینه ايجاد و آن را در طول تقسیم ميكند اشاره كرده است كه تازگيها «التهاب
ناسوري» نامیده ميشود.
و شیوهاي ابتكاري براي تغذيۀ كساني كه ناتوان از بلع غذا بودهاند ،به شكل تغذيۀ
غیرمستقیم و واردكردن غذا از طريق تنقیه و يا تغذيۀ مصنوعي با شكافتن مري ابداع كرد.
او تراخم را با جراحي معالجه كرد ،با تشخیص التهاب گوش موفق به درمان آن شد و ورم
سینه را با دقت تشريح كرده است.
نیز معالجۀ شپش گري را به او نسبت ميدهند و او اولین كسي است كه با توصیف آن
گفته است كه« :آن حیوان بسیار كوچكي است كه چه بسا غیر محسوس باشد».
و ابنزهر براي اولین بار التهاب با ترشح و بيترشح پردۀ قلب را توصیف كرده و آن را
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1كشف الظنون  ،1921مسالك االبصار  ،19 / 1هدية العارفين  ،92 / 2الوافي .161 / 1
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از بیماريهاي ريه جدا كرده است.
و اگر اولین نفر هم نباشد ،از زمرۀ نخستین كساني است كه مردم را به آنچه كه امروز
طب پیشگیري نامیده ميشود ،فراخوانده است زيرا در كتاب «التیسیر» به بیش از بیست
نصیحت بهداشتي اشاره ميكند و مينويسد كه :هدفش تداوم اسباب تندرستي و برطرف
1
كردن اسباب بیماريهاست.
 .22ابنالعوام اشبيلي ( 180هـ  2282 /م):
يحیي بن محمد بن محمد بن احمد بن العوام االشبیلي گیاهشناس و دانا به علم
زراعت و مهندس توزيع آب و آشنا به علم طبیعت ،كیمیا و طب است .او اولین مبتكر
روش آبیاري قطرهاي است كه سفال را در قناتهاي آبیاري و توزيع آب بر اراضي بهكار
گرفت .در مباحث خود به روش تجربي متكي بود و در جبل اشرف نزديك «اشبیلیه»
مزرعهاي براي خود انتخاب كرد تا افكار و نظريات در كشت و زرع بهويژه پیوند را با عمل
مطابقت دهد و امروزه در اسپانیا به روش «ابنعوام» «صنوبر» را به «صنوبر حلبي» پیوند
ميزنند.
از آثار اوست« :الفالحة االندلسية» يا «كتاب الفالحة» كه به زبانهاي فرانسوي و
اسپانیايي ترجمه شده است و «غراسة الكرم» يا «رسالة في تربية الكروم» و «عيون
الحقائق و ايضاح الطرائق»

3

 .21محمد بن رشد ( 111هـ  2218 /م)
ابوالولید محمد بن احمد بن محمد بن رشد ،طبیب ،منجم ،رياضيدان ،فیلسوف ،فقیه و
منطق دان در دوران شكوفايي «قرطبه» زندگي كرد و در نزد موحدين حاكمان «اشبیلیه»
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1االعالم  ،118 / 2دائرة المعارف االسالمية  ،182 / 1دور العرب في تكوين الفكر االوربي ،21
طبقات االمم  ،129عيون االنباء  ،119كشف الظنون  ،121مرآة الجنان  ،112 / 1المغرب
في حلي المغرب  ،261 / 1هدية العارفين .626 / 1
 .2اسهام علماء العرب في علم النبات  ،222االعالم  ،161 / 8ايضاح المكنون  ،12 / 2دائرة
المعارف االسالمية  ،121 / 1هدية العارفين 121 / 2
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از ارجوقرب بااليي برخوردار بود .او زمان درازي در دربار آنان سپري كرد ،سپس به
مراكش سفر كرد و در آنجا وفات يافت .داراي اخالقي برازنده و بینشي نیك بود.
ابنرشد اگر اولین نباشد ،از نخستین كساني است كه به نگارش دربارۀ «لكۀ خورشید»
مبادرت كرده و آن را با رصد خورشید مشاهده كرده است.
او با محاسبۀ فلكي از زمان عبور عطارد بر قرص خورشید آگاه شد و در وقت معین آن
را بهصورت قطعۀ سیاهي بر قرص خورشید مشاهده كرد .كاري كه در زمان ما جز از
ستارهشناسان بزرگ رياضيدان بر نميآيد.
او اگر اولین نباشد از نخستین كساني است كه با مناعت گفت« :در صورتي كه فرد با
گرفتن بیماري آبله نسبت به آن مصونیت يابد ،ديگر به آبله دچار نميشود».
و تصويري از چشم ترسیم كرد كه عصب متصل به مغز در آن ديده ميشود و
تصويري از ريه و مثانه و طحال كشید كه شايد اين اولین نوع در اين زمینه باشد و وظیفۀ
شبكۀ چشم و عمل آن در ديدن را دريافت و نگاشت.
از آثار او عبارتاند از:
«الكلیات» در طب« ،شرح علي ارجوزة ابنسينا في الطب» و «مقالة في
الحميات» و «مقالة في الترياق» و «مقالۀ في حركة االفالك» و «بداية المجتهد و
نهاية المقتصد» و «فصل المقال و تقرير ما بين الشريعة و الحكمة من االتصال» و
«تهافت التهافت»« ،رسالة في التوحيد و الفلسفة»« ،التحصيل» در زمينۀ اختالف
مذاهب دانشمندان« ،الضروري» در منطق« ،منهاج االدلة» در اصول« ،المسائل»
در حكمت« ،جوامع كتب ارسطوطاليس» در طبيعيات و الهيات« ،تلخيص كتب
ارسطو»« ،علم مابعد الطبيعة»
و از فلسفۀ ابنرشد نبايد غافل شد .از زماني كه «میخايیل اسكوت» به ترجمۀ شروح
ابنرشد بر مؤلفات ارسطو در فاصلۀ سالهاي  1330و  1320م مبادرت كرد ،گرايش به
ابنرشد در اروپا عمومیت يافت و «سیژر اهل برابانت» ( 1309م) نمايندۀ برجستۀ آن بود
1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1االعالم  ،118 / 1التكملة  ،269 / 1دور العرب في تكوين الفكر االوربي  ،12الديباج المذهب
 ،282عيون االنباء  ،111موسوعة المستشرقين  ،118الوافي .112 / 2
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كه در واقع به شیوۀ ابنرشد تفكر ميكرد.
 .20ابنالروميه ( 607هـ  2101 - /م):
احمد بن محمد بن مفرج اموي ،اندلسي و اشبیلي ابوالعباس ،گیاهشناس و معروف به
«ابنالرومیۀ» .او يگانۀ دوران خويش در دو علم بود :حديث و فراواني روايتش و علم
نباتات و بحث دربارۀ آنها .هر دو علم مذكور ،او را به سیروسفر واميداشتند.
در اشبیلیه متولد شد و در آنجا زندگي كرد و دكاني در آنجا براي فروش گیاهان داير
كرد« .ابنناصر الدين» ميگويد« :براي اين به فن دارو اشتغال داشت كه شناخت بهتر به
گیاهان داشته باشد ».او در اندلس به سیاحت پرداخت و در ادامه از مصر ديدن كرد و در
آنجا و در شام و عراق و حجاز به مدت حدود دو سال اقامت كرد .از شیوخ آن حديث و از
رستنگاههاي آنجا گیاه بهدست آورد .تا در اولي در حفظ و نقد و دانش به تواريخ محدثین
و انساب و وفاتها و جرح و تعديلشان سرآمد شد و در دومي از نظر مشاهده و تحقیق به
درجۀ بلندي رسید و در هر دو زمینه كتابهايي تألیف كرد و سلطان «ملك عادل»
فرمانرواي مصر او را گرامي داشت و با تعیین حقوقي از او درخواست كرد تا در مصر اقامت
كند؛ اما او نپذيرفت و اشبیلیه بازگشت و در آنجا وفات يافت.
از جمله كتابهاي او در زمینۀ حديث شريف و حوزههاي مربوط به آن عبارتاند از:
«المُعْلِم بروائد البخاري علي مسلم»« ،نظم الدراري فیما تفرد به مسلم عن البخاري»،
«توهین طرق حديث االربعین»« ،فهرست» كه در آن به اندلس ميپردازد« .الحافل» در
ذيل «الكامل للضعفاء» ابنعدي« ،اختصار الكامل» كه در دو جلد است
و آثار وي در مورد گیاهشناسي عبارتاند از« :تفسير اسماء االدوية المفردة من
كتاب ديسقوريدس»« ،ادويۀ جالينوس»« ،الرحلة النباتية» يا «الرحلة المشرقية»
كه در اين اثر مفقود همۀ نباتاتي را كه در ضمن سفر در محیط و زمین مشاهده كرده با
دقت توصیف كرده است« ،المستدركة» و رسالهاي در باب «تركيب االدوية» و مقالهاي
پیرامون «الترياق» و اثر ده جلدي «التفسیر»
«ابنالرومیه» اولین گیاهشناسي است كه به توصیف ظاهري گیاهان و تحقیق علمي بر
آنها پرداخته است .توجه وي به اين مسئله حقیقي بوده و شكل ظاهري آنها را با تمییز
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دقیق و علمي گیاهان مور مطالعهاش توصیف ميكند و دقتي كه در وصف اجزاي نباتات و
1
ويژگيهاي آن بهكار ميبرد ،داللت بر اهتمام او بهعنوان گیاهشناسي محض دارد.
 .22حسن الرماح (حدود  672هـ  - /حدود  2171م):
دانشمندان عرب نظريۀ باروت منفجر شونده را در سدۀ دوازدهم وضع كردند و نظر به
نیاز ملموسي كه موجب ميشد تا پیوسته در حالت دفاع و آمادگي بر ضد تجاوز غربيها
باشند ،حاكمان عرب شیميدانان بلندآوازۀ خود را به انجام آزمايش خصوصاً بر روي باروت
و مواد شیمیايي ديگر كه در میدان نبرد كاربرد انفجاري داشته باشند ،واميداشتند .در اينجا
خاطرنشان ميشود كه مسلمانان اندلس در نیمۀ دوم سدۀ سیزدهم میالدي قادر به
استفاده از باروت بهعنوان مادۀ پرتاب نوعي موشك بودهاند.
در كتاب «الحرب» اثر حسن الرماح و ديگر آثار آن دوره كه به امور جنگي پرداختهاند،
دربارۀ مواد منفجره و اسلحۀ آتشین و از جمله ،دربارۀ «گلولۀ آتشین متحرك» سخن به
میان آمده است كه مانند گلولههاي آتشین با غرشي مانند رعد پرتاب ميشد و آن اولین
موشك پرتابشوندهاي كه مجهز به موتور موشكي است كه از طريق ترجمههاي التیني
اولین اطالعات از انواع پرندۀ غرنده و درخشان آن و از «بازيچههاي» جادويي به اطالع
راجر بیكن 3و آلبرت ماگسن 2و دانشمند آلماني «فون بلشتاد» 9در اروپا رسید .او همان
كسي است كه در خالل ديدارش از شهر فرايبورگ اطالعات بينظیري را به اطالع برتولد
1
شوارتس 0مدعي اختراع باروت رسانید.
و از آنچه در عرصۀ تسلیحات ذكر ميشود ،كتاب «العز و المنافع للمجاهدين في سبیل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1االحاطة  ،91 – 88 / 1االعالم  ،218 / 1شذرات الذهب  ،118 / 1عيون االنباء  ،118كشف
الظنون ،1182نفح الطيب .612 / 1
2. Roger Bacon
3. Albertus Magnus
4. Van Bollstade
5. Berthald Schwarz

 .6شمس العرب تسطع علي الغرب  11و .11
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اهلل بآالت الحرب و المدافع» است كه كتابي دربارۀ نحوۀ ساخت و كاربرد توپ و ديگر
ادوات جنگي است كه تألیف «ابراهیم بن غائم» ملقب به «رباش» 1است .او يكي از
رؤساي دريانوردي اندلس و از اهالي غرناطه است .كتاب را به زبان التیني نوشته است و
«احمد بن قاسم بن الحجري» آن را براي استفادۀ سالطین مراكش به عربي ترجمه كرده
است.
در مقدمۀ مؤلف آمده است :به سفر در بحر محیط دلبستگي پیدا كردم و بارها در آن
به سفر پرداختم .سپس در كشتيهاي بادباني بزرگي بنام «گالیون» كه هنديهاي مغربي
دوردست با آن نقره حمل ميكنند ،سفر كردم كه در میانشان مردان آشنا به ادوات جنگي
و باروت بودند و با بزرگان قوم در مورد اين صنعت صحبت ميكردند و گاهگاهي
كتابهايي در اين فن را ميآوردند و تعداد آن كتابها زياد بود .من با آنها همنشین شده
بودم و بعضي چیزهايي را كه در آن به اتفاق نظر ميرسیدند حفظ ميكردم و باهم به
آمادهسازي توپها مشغول بوديم درحاليكه همه گمان ميكردند كه من اندلسي هستم.
نسخۀ خطي اين كتاب در  120ورقه و با تصاوير توضیح داده شده است و تاريخ آن به
سال  1140هـ  1701 /م بر ميگردد و در مخزن كتابخانۀ تیموريه در قاهره نگهداري
3
ميشود.
 .21ابنالحاج ( 722هـ  2022 /م):
محمد بن علي عبداهلل بن الحاج مهندسي از اهالي غرناطه بود كه به فاس سفر كرد و
به «منصور بن عبدالحق» پیوسته و در پرتو علم خود به وزارت امیر مسلمانان «ابي
الجیوش نصر» ارتقا يافت 2.باوجود همۀ افتراهايي كه حاسدان به جهت حسادت از تقربش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1في (االعالم)  11 / 1ابراهیم بن احمد غانم بن محمد بن زكريا ،مشهور به الرباش از «نولش از
نواحي غرناطه بوده است .او اشاره دارد كه واژه ي رباش در اصل اسپانیايي است و «زركلي» در اعالم
بیان داشته كه نسخه اي خطي از كتاب فوق را در كتابخانه ي «رباط» ديده است 81( .ج)
 .3القاموس االسالمي 212 / 0
 .2او از امراي طوائف در اندلس بود كه در سال  101هـ  1307 /م در غرناطه متولد شد .در سال 712
هـ  1212 /م به توسط سلطان الغالب باهلل اسماعیل خلع شد .لذا به شهر وادي آش رفته و كوشش
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به سلطان به او نسبت داده و وي را به فتنه متهم كردند .سلطان از او حمايت كرد .پس
مجدداً به فاس سفر كرد و در همان جا درگذشت.
در انتقال اجرام و بلند كردن اجسام سنگین مهارت و در بهكار بردن ادوات جنگي
بصیرت داشت .در مغرب دور در عهد دولت موحدين كارخانههاي در شهر «سال» بنا كرد
كه در آن ناوگانهاي دريايي و كشتيهايي براي امر جهاد ساخته ميشد.
در ذكاوت نمونه بود و در آشنايي به زبان رومي و سیر و امثالوحكم آنان يگانۀ عصر
خود بود .او اولین كسي است كه چرخ متمايزي در اندلس ساخت .چرخ داراي قطر وسیع،
ارتفاع و محیط زياد ،چند ظرفه و داراي حركت مخفي بود كه براي «منصور بن
1
عبدالحق» ساخت.
 .26برزالي ( 701هـ  2001 - /م):
القاسم بن محمد علم الدين البرزالي محدث و مورخي بود كه اصل او از «اشبیلیه» و
متولد شهر دمشق است .اهل سیاحت بود و سرپرستي «النورية» و «دارالحديث
االشرفية» را به عهده گرفت .كتابهاي خود و اموال زيادي را صدقه و وقف كرد و در
حال احرام از دنیا رفت.
نسبت او به «برزاله» از بطون بربر ميرسد .كتابي در تاريخ تألیف كرد كه در آن تاريخ
«ابيشامة» 3را تا سال  720هجري ادامه داد .وي داراي تألیفات متعدد است.
«برزالي» اولین مورخي است كه شرححال همگاني را در دورههاي مختلف در كتاب
2
«مختصر المئة السابعة» نگاشت.
 .27ابنخلدون ( 808هـ  2201 /م):
كرد تا با ياري اسپانیايي ها سلطنتش را باز گرداند و در همان سال از دنیا رفت( .القاموس االسالمي
)110 / 1
 .1االحاطة  ، 99 / 2االستقصا  ،11 / 2االعالم  ،282 / 6الدرر الكامنة .69 / 2
 .2ابو شامة المقدسي  ،صاحب كتاب « الروضتين في اخبار الدولتين :الصالحية و النورية »
 .1االعالم  ،182 / 1البدر الطالع  ،61 / 2التراجم و السير  ،21فوات الوفيات .111 / 2
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عبدالرحمن بن الحضرمي االشبیلي ،فیلسوف مورخ ،جامعهشناس و محقق در تونس
متولد شد و در آنجا پرورش يافت و به فاس و غرناطه و تلمسان و اندلس سفر كرد و
عهدهدار اموري سیاسي شد و با دسیسه و بدگويي مواجه شد و به مصر روي آورد .سلطان
آنجا «الظاهر برقوق» 1او را گرامي داشت و در آنجا منصب قضاوت مذهب مالكي را
عهدهدار شد .تا آنكه به شكل ناگهاني در قاهره وفات يافت .او فصیح ،خوشصورت،
عاقل ،راستگفتار و خواهان رسیدن بهمراتب باالبود .بهواسطۀ كتاب هفت جلدياش بنام
«العبر و ديوان المبتدا و الخبر في ايام العرب و العجم و البربر و من عاصرهم من ذوي
السلطان االكبر» شهرت يافت .اولین جلد آن «المقدمه» است كه اصول جامعهشناسي به
حساب ميآيد و از كتابهاي اوست« :شرح البردة»« ،كتاب في الحساب»« ،رسالة في
المنطق» و «شفاء السائل لتهذيب المسائل» در تصوف و داراي اشعاري است.
ابنخلدون اولین كسي است كه از علم جامعهشناسي سخن گفته و قواعد آن را پي
ريزي كرده است.
و نخستین فردي است كه از فلسفۀ تاريخ سخن گفته و دربارۀ نقد تاريخي نگاشته
است .و اولین كسي است كه نظريۀ كار و ارزشافزوده را ابراز داشت .و اولین كسي كه
مقدمهاي نوشت كه از خود كتاب مهمتر است .و همۀ اينها در «المقدمه» موجود است
كه اثري جاودان و مورد تدريس و رجوع دانشمندان قرار ميگیرد« .ساطع الحصري» با
گردآوري تقريبي مهمترين تألیفاتي كه به طور مستقیم به فلسفۀ تاريخ بازميگردد متوجه
شد كه همۀ آنها پس از ظهور مقدمۀ ابنخلدون نگاشته شدهاند؛ مانند« :شهريار» اثر
ماكیاول ايتالیايي و «خصوصیات ملتها و فلسفۀ تاريخ» اثر ولتر فرانسوي و «نظرات
فلسفي دربارۀ تاريخ انسانها» اثر «هردر» آلماني و ...همۀ اين آثار برگرفته از اثر
ابنخلدون است .ابنخلدون نسبت به جامعهشناسان نیز چندين قرن متقدم است .او از
«گابريل تارد» دربارۀ اقتباس و تقلید جلوتر و در تحلیل عمیقتر و دقیقتر است .زيرا به
ارائۀ نظر برجستهاي مبادرت كرده و تقلید را حاكي از ضعف و نه نشانۀ قوت ميداند .و در
زمینۀ بحث «جبر اجتماعي» مقدم بر «دوركهايم» بوده و نوشته است« :انسان فرزند
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1الظاهر برقوق مؤسس دولت مماليك برجيه در سال  182هل 1182م  ،متوفي سال  811هل /
 1198م است( .القاموس االسالمي )111 / 1
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جامعۀ خويش است و خود پديدۀ اجتماعي را به افراد حمل ميكند ».و به «ويكو» در
زمینۀ مجراي تاريخ مردمان و تطورات آنها برتري دارد زيرا او «اثباتي» است و شباهت
بین او و «ماكیاول» در مطالعات مربوط به «سلطه»« ،حكومتها» ،روشهايي ضروري در
ادارۀ حكومت» آشكار است و وجه شباهت بین او و ژان ژاك روسو از نظر ايمان شديد به
زندگي غیر متنعم و بین او و نیچه در نظريۀ« :برحق بودن قدرت» واضح است و در
«نظريۀ ارزش افزوده» به كارل ماركس پیشي دارد.
در حقیقت ابنخلدون اولین متفكري است كه توانست میدان تاريخ حقیقي و طبیعت
آن را كشف كند و به تاريخ بهصورت علم خاصي نگاه كند كه از حقايقي كه در دايرهاش
واقع ميشود ،بحث ميكند .او شیفتۀ تاريخ بود و به سیاست هم عنايت داشت .ازاينجهت
1
تجربهاش غني شد.
ابنخلدون در مقدمهاش فصل ويژهاي تحت عنوان «در حقیقت رزق و محصول و
شرح آن و اينكه محصول ارزش كارهاي انساني است ».نگاشته و در آن مينويسد كه:
نیروهاي بشر پراكنده بوده و در اين امر يعني در تولید كاال ،اشتراك دارند و آنچه كه
يكي بهدست ميآورد ديگري را از آن محروم ميدارد .مگر آنكه در مقابل چیزي از او
گیرد .پس هر گاه انسان توانايي يافته و از مرحلۀ ناتواني خارج گردد ،به تحصیل
نیازمنديها و ضروريات زندگاني خود از راه پرداختن عوض آنها خرج كند.

ابنخلدون نظريۀ خود را بهصورتي كاملتر از ماركس كه معتقد است كه «ارزش كار
با كمیت آن سنجیده ميشود» بهروشني بازگو ميكند:
صنايعي موجود است كه در آن چیزهاي ديگري نیز هست؛ مانند نجاري و پارچهبافي
كه با آنها چوب و پشم موجود است .ولي در آن دو كار افزونتر است و بنابراين ارزش آن
يعني كار بیشتر است .بهاينترتیب اعتبار در قیمتگذاري كاالي تولیدي به مقدار كاري
بستگي دارد كه براي بهدست آوردن آن صرف شده است ،چنانكه كار صرف شده در
صنعت چیدن پشم بیشتر از كار صرف شده براي قطع درختان است و عمل صرف شده در
بافندگي بیشتر از كار پشم است .لذا الزم است ارزشیابي هر نوع از آنها مطابق مقدار كار
تعیین شود و اولي گرانبهاتر از دومي است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1الحضارة العربية االسالمية و موجز عن الحضارات السابقة .289
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و ابنخلدون بحث خود را با عبارت مهمي به پايان ميرساند كه كل نظريۀ خود را در
آن بیان ميكند .به اين صورت كه «همه يا اكثر سودها و نتايج بهدست آمده عبارت از ارزش
كارهاي انساني است ».و در تاكید خود از حصول قیمت از كار در اين فصل و فصل
بعدياش تحت عنوان «در راههاي بهدست آوردن معاش و شیوههاي گوناگون آن» بارها
اصرار ميورزد و بیان ميكند كه «آنچه انسان از آن سود برگرفته و از میان انواع ثروتها
آن را كسب ميكند ،اگر از زمرۀ صنايع باشد پس سود حاصل از آن ارزش كاري است كه
بر روي آن انجام گرفته است و مراد انسان از بهدست آوردن و اندوختن (قنية) همان
1
«كار» (العمل) است».
 .28قلصادي ( 812هـ  2286 - /م):
علي بن محمد بن علي القرشي البسطي منسوب به شهر «بسطه» در اندلس در شمال
غرناطه  3معروف به «قلصادي» رياضیدان ،عالم به واجبات و فقیه مالكي و نحوي است.
او به غرناطه سفر كرد تا از مجالس بزرگان علوم رياضي آنجا بهره گیرد و به اين نیز اكتفا
نكرده و به مشرق عربي سفر كرد تا از منابع علماي آنجا به دانش خود بیفزايد و بعد از
اداي فريضۀ حج به غرناطه بازگشت .مجلسي داشت كه تعداد زيادي از جويندگان علم در
آن مشغول تحصیل بودهاند .ولي فتنهها او را بر آن داشت كه به «باجه» سفر كند و تا
هنگام وفاتش در آنجا استقرار يافت و از آثار اوست «كشف الجلباب عن علم الحساب» و
«كشف االسرار عن علم حروف الغبار»« ،الحساب» كه خالصۀ «كشف الجلباب» است و
«تبصرة المبتدي بالقلم الهندي» و «تحفة الناشئين علي ارجوزة ابنياسمين» و دو
شرح كوچك و بزرگ بر كتاب «تلخیص الحساب» اثر ابنالبناء احمد بن محمد بن عثمان.
و قلصادي اولین كسي است كه رموز علم جبر را بهجاي كلمات وضع كرد و اين در
كتاب «كشف االسرار عن علم الحروف و الغبار» اوست و به ترتیب ذيل آمده است:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1العالم  ،111 / 1تاريخ الفكر العربي  ،691الحضارة االسالمية  ،289دراسات عن مقدمة ابن
خلدون  198و  211و  ،211دور العرب في تكوين الفكر االوربي  ،128الضوء الالمع / 2
 ،121العبر  ،119 / 1معجم االوائل .119
 .2نام آن امروزه  Bazaاست و در تاريخ  3002 / 13 / 13از آن ديدن كردم.
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براي عالمت جذر :حرف اول كلمۀ جذر (جـ)
و براي مجهول حروف اول كلمۀ شيء يعني (س)
3
و براي مربع مجهول :حرف اول كلمۀ مربع (م) يعني (س )
و براي مكعب مجهول :حروف اول كلمۀ كعب (ك) يعني (س )2
1
و براي عالمت تساوي :حرف (ل) ...
 .21موسيقي و فن معماري
هنگامي كه انسان موسیقي اسپانیايي اصیل و آواز اسپانیايي اندلسي معروف به
فالمینگو  Flamencoرا ميشنود ،فوراً احساس ميكند كه بین آن دو موسیقي و آواز
عربي رابطۀ محكمي وجود دارد .در همان حال در ذهنش انديشۀ تأثیر موسیقي عربي در
موسیقي اسپانیايي در روزگار حیات عرب در اندلس پیدا ميشود .اين رابطۀ محكم از
بقاياي همان تأثیر است.
و موسیقي آوازهاي اسپانیايي در قرون سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم بهنوبۀ خود در
پیدايش موسیقي جديد اروپايي تأثیر گذاشت كه مستشرق اسپانیايي «جولیان ربیتا»
 Julian Ribetaصاحب مطالعاتي برجسته در «بیان تأثیر موسیقي عربي در پیدايش
موسیقي اروپايي» ،داليل متعدد آن را بر شمرده است.
و يادآوري به تأثیر عربي اسالمي در فن معماري مينمايیم كه از اسپانیا به فرانسه و از
فرانسه به كشورهاي ديگر اروپايي منتقل و منتشر شد .اين تأثیر خصوصاً پس از
بازپسگیري «طلیطله» در سال  1000م بهتوسط اسپانیاييها شروع شد و با حركت
3
تدريجي آنها بهسوي جنوب  -تا اواخر قرن پانزده  -رشد و افزايش مستمري داشت.
 .10راهها و خيابانها
و از ابداعات برجستۀ مهندسین مسلمان در اندلس اهتمام آنان به راهها و خیابانها بود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1االعالم  ،11 / 1الضوء االمع  ،12 / 1كشف الظنون  ،1288 / 2الموسوعة الثقافية ،161
الموسوعة العربية العالمية  ،116 / 6هدية العارفين .111 / 1
 .2دور العرب في تكوين الفكر االوربي .12
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آنان خیابانها را سنگفرش ميكردند و تمیز و پاكیزه ميداشتند .درحاليكه روزنامۀ «كلن»
آلمان در شمارۀ روز  30مارس  1014میالدي روشن شدن خیابانها با چراغها را چنین
توصیف كرد كه «آن شر آشكاري توسط بشر است كه تاريكي الهي را تهديد ميكند».
خیابانهاي شهر قرطبه در حوالي سال  400میالدي  -كه بیش از هشتاد هزار تجارتخانه
داشت  -شبها با چراغهايي كه بر ديوارهاي منازل نصب شده بود روشن ميشد و نظافت
آن با ارابههاي خاكروبه كه توسط گاوها كشیده ميشد ،انجام ميگرفت و دو قرن بدين
منوال قبل از آنكه پاريس در سال  1100از قرطبه سرمشق بگیرد و خیابانهاي خود را
سنگفرش و نظافت كند ،گذشت و يك قرن ديگر گذشت كه ديگر شهرهاي اروپايي با
1
پاريس برابري كنند.
و در پايان...
علماي مسلمان با تجارب و مطالعات علمي سازندۀ خود آنچه را كه از مادۀ اولیۀ
تمدنهاي گذشته گرفته بودند ،دگرگون كردند و شكل جديدي به آن دادند و از هنگامي
كه دورۀ سازندگي آنها رسید ،از زماني كه وحي امین با «اقرا» بر قلب مبارك پیامبر اكرم
(ص) نازل شد به تمدن انساني ارتقا بخشیدند .پس نقل كردند ،ترجمه كردند ،به تدريس
پرداختند ،تصحیح كردند و سپس با لحاظ ارزشهاي معنوي و اخالقي و انساني اضافه و
ابداع كردند.
امت ما تمدنهاي گذشته را بهتمامي فراگرفت و هضم كرد تا تمدن اسالمي را براي
تقويت مسیر رود تمدن انساني با عاليترين و سودمندترين روش و به روشنترين و
كاملترين صورت ابداع و تقديم كند.
و متفكران منصف به برتري تمدن اسالمي در تجديد حیات فرهنگي اروپا معترفاند و
امیر «چارلز» ولیعهد بريتانیا در سخنراني خود در مركز مطالعات اسالمي آكسفورد در 37
اكتبر سال  1442میالدي كه تحت عنوان «اسالم و غرب» ايراد كرد به اين مضمون
اشاره ميكند« :اگر در غرب مقدار زيادي سوءتفاهم در مورد طبیعت اسالم وجود دارد به
همان اندازه هم در مورد فضیلتي كه فرهنگ و تمدن ما به جهان اسالمي مديون است،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1موسوعة االوائل و المبدعين 1212 / 1
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جهالت وجود دارد ...و اسپانیا در عهد مسلمانان فقط به جمعآوري و حفظ محتواي فكري
تمدن يوناني و رومي بسنده نكرد .بلكه اين تمدن را تسري و توسعه داد و از جانب خود در
بسیاري از زمینههاي مباحث انساني در علوم و نجوم و رياضیات و جبر (كه خود كلمه
عربي است ).و قانون و تاريخ و طب و داروهاي گیاهي و علم نور و ديد و زراعت و هندسۀ
معماري سهم مهمي ايفا كرد .قرطبه در قرن دهم متمدنترين شهر اروپايي بود.
همچنین بسیاري از مزايايي كه اروپايي معاصر به آنها افتخار ميكند در اصل از
اسپانیا و در اثناي حكومت اسالم اخذ شده است .سیاست ،آزادي تجارت و مرزهاي باز،
روشهاي تحقیق علمي ،انسانشناسي ،آداب سلوك ،گوناگوني لباسها و طب مكمل يا
جايگزين و بیمارستانها همه از اين شهر بزرگ آمده است.
و باالتر از اينها اسالم توانست طريقۀ تفاهم و زندگي در عالم را به ما بیاموزد .امري
كه ديانت مسیحیت بنا به گفتۀ امیر چارلز فاقد آن است و موجب ضعف آن شده است و
در جوهر اسالم حفاظت بر نگرش متكامل به عالم هستي نهفته است .پس اسالم جدايي
بین انسان و طبیعت و دين و علم و عقل و ماده را رد ميكند .همانا اين درك مهم از
وحدانیت و توصیه بر نقش قدسي و معنوي به جهان پیرامون ما ،چیز مهمي است كه
1
ميتوانیم از نو از اسالم بیاموزيم».
«زينگر هونكه» در كتاب خود تحت عنوان «خورشید خدا بر غرب ساطع ميشود»
مينويسد« :حاال وقت آن رسیده است كه از ملتي كه در جريان تازههاي دنیا به شدت
تأثیر گذاشته است ،سخن بگويیم كه غرب مديون است .همچنانكه همۀ انسانیت در موارد
3
بسیاري مديون آن هستند».
خاتمه:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1متن ترجمه شده را سفارت بريتانیا در دمشق توزيع كرد .پس از مدتي به سرمايه ي امیر چارلز به
صورت كتاب كوچكي به چاپ رسید( .البته بايد توجه داشت كه امثال امیر چارلز در اينگونه اعترافات
صادق نیستند - .مترجم)
 .2زيغريد هونكه در كتاب خود به نام «شمس اهلل تسطع علي الغرب» كه با عنوان «شمس العرب تسطع
علي الغرب» به عربي ترجمه شده است .دارالماليین.
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در زمان اختصاصيافته به بیان بحث خود ،رئیس جلسه پرفسور خولیولكاري استاد و
رئیس بخش آثار اسالمي در دانشگاه والنسیا با حیرت و شگفتي از موضوع موشكها
پرسید كه آيا حقیقت دارد؟ پس مدارك و تصوير را ارائه كردم كه پذيرفت و تشكر كرد .به
او گفتم :يكي از پزشكان عرب مقیم غرناطه كه به نسخ خطي عربي اندلسي اهتمام دارد
به من گفت كه اگر كتابهاي خطي در میدان باب الرمله به آتش كشیده نميشد ،كاروان
پیشرفت تمدن بشري حداقل سه قرن به تأخیر نميافتاد...
و آقاي محمد محمد البقاش از مغرب ،در سخنراني خود چنین اظهارنظر كرد كه سخن
دكتر شوقي دربارۀ اخذ تمدن عربي اسالمي از تمدنهاي گذشته نادرست است ،تمدن
عربي اسالمي تمدني است قائم به ذات خود ،بدون اقتباس و اتصال به تمدنهاي پیشین.
جواب اين بود كه علومي چون نجوم ،طب ،شیمي ،رياضیات ،گیاهشناسي ،داروسازي
و ...چیزي است و عقیده چیزي ديگر .عقیدهاي كه دربردارندۀ نظر متناسب به كاينات و
انسان و زندگي است ،نظر مستقل قائم به ذات است اما در مورد علوم ،سادهانديشي و
خطاست اگر بگويیم كه از گذشتگان چیزي نگرفتهايم .زيرا ما از صفر شروع نميكنیم و
اگر همۀ تمدنها در زمینۀ علوم از صفر شروع ميكردند ،شكوفا نشده و تمدن امروزي به
پیشرفت علمي حیرتآور خود نميرسید و حقیقت ميگويد :ترجمه از عهد اموي بهدست
خالد بن يزيد شروع شد و در عهد مأمون عباسي به اوج خودرسید و مطالعه و انتقاد و
صالحديد و ابداع به همراه ترجمه رشتۀ تمدن عربي اسالمي را براي رودخانۀ تمدن
انساني تشكیل داد .در اين زمینۀ تمدني اسالمي ،غیرمسلمانان علیرغم اختالف عقايد و
فرهنگهايشان مشاركت داشتند .پس علوم جهاني وابستگي به دين ندارد و حتي در
روزگار ما نیز يك شیمي شرقي و يك شیمي غربي يا يك رياضیات اروپايي و ديگري
چیني وجود ندارد ... .شخص معترض با پذيرش استدالل كتابي از تألیفات خود را بنام
«التفكير بالنصوص (بحث آكاديمي) قراءةجديدة في النصوص العربية» را به من
اهدا كرد.
و ديگري بر اولین بودن «عباس بن فرناس» در ابداع قبۀ سماوي در خانۀ خود به
جهت نمايش صورتهاي سیارات و خورشید و ماه و ستارگان و ابرها و رعد و برق
اعتراض كرده و گفت كه پیش از ابداع وي قبۀ رصد مأمون عباسي بر كوه قاسیون در
دمشق قرار داده شده بود ،جواب اين بود كه قبۀ سماوي چیزي است و قبۀ رصد (مركز
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رصد) چیزي ديگر .آن قبۀ سماوي كه عباس بن فرناس ابداع كرده و در خانۀ خود قرار
داده بود با پردهها پوشانده شده بود تا در روز تاريكي حكمفرما شود و با نوري كه بر قبه
ميتابد روشن شود .تا براي بینندگان اين زمینه فراهم شود كه گويي به آسمان نگاه
ميكنند با ستارگان و ابرهايش ...اليآخر؛ اما قبۀ رصد چیزي ديگر و كامالً متفاوت است.
زيرا آن براي رصد كردن سیارات و ستارگان و پیگیري حركت كهكشان است.
دكتر عبدالصمد رومیرو (از دانشكدۀ مطالعات اندلسي در غرناطه) تحقیق را دريافت
كرد تا در كتابي كه همۀ پژوهشهاي ارائهشده در همايش (همايش تأثیر تمدن اسالمي
در غرب و نقش اسپانیا در انتقال آن  3002 / 13 / 13 – 10غرناطه ،اسپانیا) به چاپ
ميرسد ،قرار دهد.
کتابنامه
االستقصا الخبار دول المغرب األقصي ،السالوي (أحمد ابن خالند الاارنري) ،الندار البضانا  ،دار
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اذوۀ المقتبس في تاريخ علما االندلس ،الحمضدي (محمند بن أبني نصنر) ،بضنروت ،دار الكتناب
اللبااني 5599 ،م.
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العبر و ديوا ،المبتدأ و الخبر ،)7 - 5( ...اب خلدو ، ،بضروت ،دارالبضا ،،د.ت.
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فصل سوم
نقش اندلس بر اندیشۀ غربي
دکتر عبدالواحد ذنون طه

پژوهشگران عرب و غير عرب ،بر اهميت اندلس در عمليات انتقال تمدني ميان اعراب
و اروپاييان اتفاقنظر کامل دارند .اين سرزمين ،زمين حاصلخيزي در روابط داممطي ميطان
عناصر موجود در آن ،از زمان فتح عربي اسالمي اندلس در سال  29ق  177 /م تطا تطاري
اخراج نهايي مسلمانان اندلس از اسپانيا در دوران فيليپ سطوم ( Philib lllدر سطال 7291
ق  7171 /م) بود .در خالل نُه قرن مجاورت اعراب مسطلمان و اسطپانياييهطا ،آميختگطي
وسيعي ميانشان ايجاد شد که نه تنها در دوران صلح ،بلكه در دوران جنگ نيطز در جريطان
بود و بيشتر بخشهاي شبهجزيرۀ ايبريا را تحت پوشش خود قطرار مطيداد ،تطا جطايي کطه
نميتوان حد فاصلي براي آنها تعيين کرد .روبرتو لوپز  Roberto Lopezمورخ اسطپانيايي
اين وضعيت را به درستي چنين تعبير ميکند که «هيچگاه نميتوان فهميد که در ايبريا چه
وقت و در کجا شرق پايان مييابد و غرب آغاز ميشود 7».همنشيني اعراب و مسلمانان بطا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Robert lopez, Les influences Orintales et Levil economique de L Occident,
(Cahiers d histoire Mondiale), Vol. I. (1954) , P. 605 .

و نك به ترجمه عربي اين كتاب با عنوان« :التاثيرات الشرقية االقتصادية و النهضة االقتصادية
في الغرب) در ضمن مجموعه « بحوث في التاريخ االقتصادي» ترجمه توفيق اسكندر،
القاهرة مطبوعات الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ،1691 ،ص  191و المقال ص
()181 - 141
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ساکنان محلي و درآميختن تمدنهاي شرق و غرب با يكطديگر ،بطهصطورتي پويطا تمطامي
شبهجزيرۀ ايبريا را به سرعت درنورديد و از آنجا به روشهاي مختلفي کطه در اننطاي ايطن
پژوهش اشاره خواهد شد ،به اروپا منتقل شد .تحقق عمليات انتقال انديشه و تمدن نيازمند
عواملي بود که با ايجاد آن در اندلس ،راه را براي انرگطااري بيشطتر و از جهطت اهميطت و
فاعليت ،فراتر از محدودۀ اندلس ،يعني مناطق تحت حكومت عربي در شطبهجزيطرۀ ايبريطا،
فراهم کرد و شامل کل شبهجزيره شد و از آنجا به مناطق همجوارش در اروپا انتشار يافت.
عرب شدهها 7اولين عوامل نقشآفرين در انتقال تمدن اسالمي به اروپا هستند .آنها از
مسيحيان اسپانيا بودند که با مسلمانان در اندلس زندگي مطيکردنطد و «افطراد غيطر عطرب
ذمه» ناميده ميشدند؛ و چون زبان عربي و بسياري از آداب و رسوم اسطالمي را بطا حفط
ديانت مسيحي خويش ياد گرفته بودند« ،مستعرب» ناميده ميشطدند .آنهطا بطا توجطه بطه
آشنايي خطود بطا زبطان عربطي و نيطز زبطان اسطپانيايي قطديم بطه راحتطي در ميطان اراضطي
مسلماننشين اندلس و اميرنشينهاي مسيحي اسپانيايي نقلمكان ميکردند.
همچنين بسياري از آنان در مناطقي دورافتاده و نزديک به سرزمينهطاي اسطپانياييهطا
زندگي ميکردند .با گسترش سيطرۀ اسپانياييها بر مناطق مسلماننشين ،به تطدري آنچطه
که از انديشه و تمدن اسالمي کسب کرده بودنطد ،در اختيطار اسطپانياي ناطراني در شطمال
شبهجزيرۀ ايبريا قرار دادند .9ازاينرو راه انتقال فرهنگ و انديشۀ عربي  -اسالمي به اروپطا
فراهم آمد.
در وهلۀ بعدي عامل ديگري موجب سرعتبخشيدن به جاب و پيوستن تمدن اسالمي
به اسپانياي مسيحي شد و آن وجود بسياري از مسلماناني بود که تحطت سطيطرۀ حكومطت
اسپانيايي زندگي ميکردند و مدنيت خود را به اروپاييان منتقل ميکردند .لطاا اگطر يكطي از
مناطق مسلماننشين توس مسيحيان شمال اشغال ميسد ،ايطن بطه معنطاي عطدم وجطود
مسلمانان در آن نبود .در آن مناطق هم بسياري از مسلمانان ،با حفط آداب و سطنتهطاي
خود زندگي ميکردند .برخي از ايشان اهل فن و فرهنگ بودند که نقش بطارزي در انتقطال
علوم و فلسفۀ اسالمي به شمال اسپانيا ايفا ميکردند .شاهان و اميران اين ممالک به ناچار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المستعربون 1. Mozarabes
2. W. M. Watt, A History of Islamic Surveys 4, Edinburgh, 1967, P. 171.
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نيازمند نگهداري مسلمانان به جهت اهميت اقتااديشان براي کشور بودند .به اين گطروه
مدجنيها  Mudejaresاطالق ميشد که سهم بسياري در شكلگيري ساختاري قطوي در
مناطق مسيحي ،براي ايجاد قدرت اقتاادي ،تمدن مادي ،دانطش مشطترم ميطان خطود و
اسپانياييها تشكيل ميدادند  7و برخي شهرها ،به ضرورت با اکثريت ساکنان اسطالمي يطا
در اسطا مبتنطي بطر فرهنطگ عربطي بودنطد؛ ماننطد شطهر طليطلطه (تولطد)  Toledoکطه
اسپانياييها آن را در سال  114ق  7241 /م باز پس گرفتند و پس از آن اين شطهر نقطش
9
مهمي در تاري انديشۀ اروپا عهدهدار شد.
از عوامل ديگري که به آميختگي فرهنگي و تمدني در اندلس ياري رسانيد ،ازدواج
مختل شايع ميان مسلمانان و مسيحيان ،چه در داخل اندلس و يا در اميرنشينهاي
اسپانيايي در شمال بود .اين امر بيانگر وجود خويشاوندي ميان خانوادههاي حاکمه و نيز در
ديگر طبقات جامعه بنا بر پيوندهاي پيچيدهاي است که در ميان ساکنان مسلمان و
مسيحي اندلس و همسايگان اسپانيايي شمالي ايشان به وجود آمده بود .امري که انري
بارز در الگوبرداري دو ملت از يكديگر و اختالط آنها با هم داشت .1ضمن آنكه تجّار نيز
نقش قابلمالحظهاي در انتقال تمدن در ميان ايشان ايفا کردند .تجارت در بيشتر اوقات
صلح در ميانشان صورت ميگرفت  1و تجار بهعنوان واس بين دو تمدن ،به انتقال آنها
ياري ميرساندند.
همچنين مظاهر تمدني ،از طريق جنگجوياني که در برخي مواقع ترکيبي از مسلمانان
و مسيحيان بودند ،منتقل ميشد .ياري خواستن برخي از اميران اسپانيايي از حاکمان
اندلس به جهت بازپسگيري سلطنت خود و تعاون پيوستهشان با يكديگر به اسپانياييها
1
اين امكان را داد که عمالً تمدني پيشرفته را براي خود و دوستانشان فراهم کنند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Ibid, PP. 150 - 151

 .1مونتكمري واط تاثير االسالم علي اوربا في العصور الوسطي ،ترجمة عادل نجم عبو ،الموصل،
مديرية دار الكتب و النشر ،1681 ،ص .44
3. See, A. A. El Hajji, Intermarriage Between Andalusia and Northern Spain in the
Umayyad Period. The Islamic Quarterly. vol. Xl. London, 1967, Nos, I-2
4. m. Mackay, Spain in the Middle Ages, London, the Maemillan Press Ltd, 1977, PP.
197 – 198.
5. S. M. Imamuddin, Some Moorish Tradions in Spanish Life. Journal of the. Asiatic
Society. Pakistan, 1967, vol. Xit, no. 1,PP. 113 – 114.
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پس از اين بيان موجز مشخص ميشود که چگونه تمدن عربي اسالمي در سراسر
شبهجزيرۀ ايبريا به منزلۀ مرتعي حاصلخيز براي معارف و علوم انساني شده بود .اعراب آن
را از مشرقزمين آوردند و به مرور زمان توسعه بخشيدند و در نتيجۀ انتشار آن ،در دستر
پژوهشگران اروپايي قرار دادند .اين امر چه در شهرها و مراکز مشهور اندلس مانند قرطبه
 ،Cordobaاشبيليه  ،Sevillaغرناطه  ،Granadaسرقطه  ،Zaragozaطليطله و ديگر
شهرها و چه در مناطق اسپانيايي و در ممالكي که پس از زوال حكومت عربي اسالمي در
برخي از مناطق شبهجزيرۀ ايبريا بر پا شد ،مشهود است.
اکنون بايد به اين پرسش پرداخت که چگونه اين فرهنگ و علوم در دستر
اروپاييها قرار گرفت؟ و راهها و مراحلي که منجر به انتقال تمدن عربي  -اسالمي از
اندلس و تأنيرگااري آن بر اروپا شد ،کدامها بودهاند؟
در اين زمينه يكي از پژوهشگران معتقد به وجود سه مرحله در اين تأنيرگااري به شرح
7
زير است
 .7دوران تأنير غيرمستقيم (که از فتح اندلس تا اواس سدۀ يازدهم ميالدي به طول
انجاميد).
 .9دوران ترجمه از زبان عربي به زبان التيني (که از اواس سدۀ يازدهم تا پايان سدۀ
سيزدهم ميالدي به طول انجاميد).
 .1دوران عرب شدن (استعراب) که مؤنرترين و مهمترين دوران بوده است( .شامل
اواس سدۀ سيزدهم تا نيمههاي سدۀ پانزدهم ميالدي ميشود).
تفكيک دورهها بر پايۀ مراحل فوق ،مدخلي مناسب براي بحث در اين زمينه است .اگر
چه در خالل اين مراحل برخي از تداخالت موجود است که جدا کردن آنها از يكديگر
ناممكن است.
برخي از ترجمههاي التيني از منابعي اساساً عربي و از طريق برخي افراد يا جويندگان
دانش که به اندلس آمده بودند ،انجام شد .نمونهاي از آن نسخۀ التيني کتابي از حكيم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1نك به :جالل مظهر ،اثر العرب في الحضارة االوربية ،بيروت ،دار الرائد ،1691 ،ص  .141و
مقايسه كنيد با :خليل ابراهيم السامرائي و رفاقه ،تاريخ العرب و حضارتهم في االندلس،
الموصل ،مديرة دارالكتب و الطباعة و النشر ،1689 ،ص  414و پس از آن.
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بقراط در سال  149ق  227 /م است که در شهر شارتر  Chartresفرانسه تدريس ميشد
و بيترديد آن ترجمهاي از منبعي عربي است؛ زيرا غرب التيني در آن زمان هنوز اطالعي
از منابع کهن يوناني نداشت  .7همچنان که از کتابهاي رياضيات و ستارهشناسي هرمان
لنگ  111( Herman the crippleق  7211 /م) فرزند شاه دالماسيا (منطقهاي واقع در
غرب که امروزه به يوگسالوي شناخته ميشود ).به وجود تأنيرپايري او از دانش اعراب پي
ميبريم .چه بسا که وي از ترجمههاي عربي موجود در شارتر و يا از محاالن بازگشته از
اندلس و آناني که از صومعۀ ريخناو ( )Reiehenauکه هرمان در آن اقامت داشت ،عبور
کردهاند و در آن مأوي جسته بودند ،بهره برده باشد .اين دليلي بر وجود ترجمههاي عربي
در آن دوران آغازين و رسيدن آنها به اروپاست .خاوصاً در عرصۀ ستارهشناسي و
ابزارهاي عربي آن که هرمان آنها را در کتاب خود آورده است و به بيان سودمنديهاي
اسطرالب اشاره کرده است و ما ميدانيم که او به علت بيماري هيچگاه به اندلس سفر
9
نكرد.
در هر حال اين تأنيرگااريها در ابتداي کار در نتيجۀ تالشهاي شخاي جويندگان
علم از سراسر مناطق غربي اروپا بود .کساني که عالقۀ فراواني به آموختن علوم اندلس و
شگفتيهاي آن داشتند؛ بهويژه راهبان مسيحي که درصدد کشف علت عظمت مسلمانان
در اندلس بودند .آنها پس از پايان آموزش ،به همراه نسخههاي خطي علمي ،به زبان
عربي و يا ترجمههاي التيني آن ،به کشور خود بازميگشتند .شايد برجستهترين آنها ژربر
 Gerbert de Aurillacباشد که در مدت سه سال مابين سالهاي  112 - 111ق /
 212 – 211م) يعني در دوران خليفه الحكم المستنار ( 112ط  111ق  211 – 212 /م)
از اندلس ديدار کرد .در دوران اين خليفه پيشرفت علمي و فرهنگي به اوج خود رسيده بود.
ژربر ،در بارسلون  Barcelonaبه فراگيري علوم از کتابهاي ترجمهشده از عربي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1مظهر ،اثر العرب في الحضارة االوربية ص .198
 .1همان منبع ،ص  .198و نك به :زيغريد هونكة ،شمس العرب تسطع علي الغرب  -اثر الحضارة
العربية في االوربا ،نقله عن اآللمانية ،فاروق بيضون و كمال دسوقي ،ط  ،4بيروت  ،دار اآلفاق
الجديدة ،1681 ،ص .141
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پرداخت 7 .سپس به قرطبه رفت و در آموزش علوم طبيعي و ستارهشناسي و رياضيات در
نزد مسلمانان سرآمد شد و زبان عربي را آموخت .او زماني که به کشور خود بازگشت ،در
رأ مدرسۀ اسقفهاي رنس قرار گرفت و در آنجا به تدريس منطق ،موسيقي،
ستارهشناسي پرداخت و اموري مانند چرتكه ،کرۀ زمين را عرضه داشت که در نگاه هم
عارانش شگفتآور به نظر ميرسيدند .نيز او به تأليف کتابهايي پرداخت که بهکارگيري
ارقام عربي آموخته در اندلس را شرح ميداد؛ اما اروپا به اين نظام تازه توجهي نكرد و به
ديدۀ شک به ژربر نگريست؛ و او را متهم به جادوگري کرد؛ اما وي بر لزوم انجام تغيير در
جامعۀ خويش اصرار ميکرد .ژربر شگفتي اوتو اول ملقب به کبير Otto l The Great
امپراتور آلماني و جانشينان او اتوي دوم و سوم را بر انگيخت .امپراتور آلمان وي را به
سمت رييس اسقفهاي راون  Ravennaمناوب کرد .او پس از مرگ پاپ گريگوري
پنجم  Gregory Vبه جانشيني او بانام سيلوستر دوم  Sylvester llرسيد که از سال
9
 122ق  222 /م تا زمان وفاتش در سال  121ق  7221 /م ادامه داشت.
ديدارهاي اروپاييان از اندلس تنها به کوششهاي فردي فوق خالصه نميشود .بلكه
برخي حكومتهاي اروپايي فرستادگاني «رسمي» به جهت فراگيري علوم و فنون و
صناعات راي در شهرهاي بزرگ اندلس ،به آن ديار اعزام ميکردند و آن در نتيجۀ
تبليغاتي بود که در قارهاي بيشتر اياالت اروپايي و مراکز آن روزگار نظير انگلستان،
فرانسه ،آلمان ،هلند ،باواريا منتشر شده بود .اعزام هيئتهاي اروپايي به اندلس بهصورتي
فزاينده سالبهسال بيشتر ميشد .تا جايي که در سال  179ق  291 /م بالغ بر حدود
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. H.K. Mann, The Lives of Popes in the Eary Middle Ages. Vol. V. PP 15 – 21.
2. J. W. Draper, Ahistory of the Intellectual Development of Europe. 1914, Vol, 11,PP.
4 – 7.

او به نقل از :جالل مظهر ،مآثر العرب علي الحضارة االوربية ،القاهرة مكتبة االنجلو المصرية،
 ،1691ص .14 - 11نيز نك به  :هونكة  ،شمس العرب ،ص  .88 - 81لويس بونغ ،العرب و
اروبا ،ترجمة ،ميشل ازرق ،بيروت ،دارالطليعة ،1616 ،ص  ،114عبدالرحمن بدوي ،دور
العرب في تكوين الفكر االوربي ،ط ،3بيروت  -الكويت ،دار القلم و وكالة المطبوعات،1616 ،
ص .9 - 4
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هفتصد مرد و زن جوياي علم شد .7يكي از اين گروهها به رياست شاهزاده اليزابت،
دخترخالۀ لويس ششم  Louis VLپادشاه فرانسه بود .فرستادگان ديگري نيز از مناطق
سافوي ،باواريا ،راين ،سكاسونيا و ديگر مناطق به اندلس اعزام شدند.
فيليپ  Philipپادشاه باواريا فرستادهاي را به نزد امير هشام اول پسر عبدالرحمن
الداخل ( 719ط  742ق  121 – 144 /م) با نامهاي ارسال کرد که در آن درخواست اجازۀ
ورود هيئتي به اندلس بهمنظور آگاهي از احوال ،طرحها ،آيينها و فرهنگ اندلسي و
استفاده از آن شده بود .اين درخواست مورد موافقت امير اندلس قرار گرفت .در اين هنگام
شاه فيليپ گروهي را به رياست وزير اولش بنام «ويلمبين» که اعراب او را بنام «وليم
االمين» ميخواندند به آنجا فرستاد .اين گروه اعزامي مشتمل بر  971دانشجوي مرد و زن
بود که به فراگيري علوم مختلف در اندلس پرداختند .از بين ايشان هشت تن به دين
اسالم در آمدند و ديگر بازنگشتند .که از ميان ايشان سه تن از دختراني بودند که با
مشاهير رجال اندلس در آن زمان ازدواج کردند و فرزندان فرزانهاي از آنها به وجود آمد
که از زمرۀ آنها ميتوان به عبا بن فرنا  ،ستارهشنا  9معروف مسلمان اشاره کرد.
برخي ديگر دختراني بودند که از گروههاي اعزامي از فرانسه ،هلند ،ايتاليا ،آلمان و بلژيک
به اندلس آمدند و با پايرش دين اسالم با مسلمانان ازدواج کردند؛ مانند شاهزاده ماري
گوبيه از بلژيک ،روبيكا سنارت از آلمان ،راهبه ژانت سمپسون از انگلستان و شوتا دختر
1
کونت سر ژام از هلند.
شاه جورج پادشاه ولز نمايندگاني را به رياست دختر برادرش شاهزاده دوبان به همراه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1سليم طه التكريتي « ،اروبا ترسل بعثاتها الي االندلس لتلقي العلوم في جامعتتها » ،مجلة
الوعي االسالمي ،العدد  ،31السنة الرابعة  ،1698ص .63 - 61او در اين اثر بر منابع خارجي
زير تكيه كرده است .كه امكان مقايسه با آنها را به ويژه در رابطه با ارقام بيان شده ،نداشته
ام.
Falier, Raprisa Oaindelussia.
Joha Doinburth, Arabs: Element of Supermacy in the Madieval Centuries.

همچنين بر عبدالرحمن شرف از مورخان ترك اعتماد كرده است.
 .1نام پدر عباس در مقاله التكريتي به اشتباه « مرداس » بيان شده است.
 .3التكريتي ،همان منبع ،ص .61
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هجده تن از دختران اعيان و اشراف اعزام کرد .آنها متوجه اشبيليه شدند و در اين سفر
سفليک رييس گماشتگان قار در ولز ايشان را همراهي ميکرد و حامل نامهاي از شاه
7
جورج بهسوي خليفه هشام سوّم بود  .در اين نامه بنا بر نقل سليم تكريتي از کتاب Joha
 Doinburthکه مشخاات آن را در زيرنويس شمارۀ پانزده ( )71آمده است ،چنين
نوشته شده است:
 ...ما بر اخباري از پيشرفت عظيمي که به برکت مراکز علمي و فنيتان حاصل شده
است و سرزمين آبادتان از آن بهره ميبرد ،آگاهي يافتهايم و درصدد اقتبا نمونههاي
اين فضايل براي مردمان خود هستيم تا آغازي خوب در دنبالهروي از نقش شما در
گسترش انوار علم در بالد ما شود که از هر سوي در تاريكي جهل قرار دارد ...

اين فرستادگان در اندلس با استقبال گرمي مواجه شدند و خليفه هشام پاس نامۀ شاه
ولز را بانامهاي و ابراز خوشامدگويي او و اندلسيها به فرستادگان ولز و موافقت حكومتش
با درخواست آنان و کمک به ايشان با مخارج بيتالمال مسلمانان اعالم کرد و در مقابل
9
هديۀ شاه ولز ،هديهاي برايش فرستاد.
عالوه بر اعزام فرستادگان بسياري از اروپا به اندلس ،برخي از شاهان و فرمانروايان
اروپا خواستار آمدن دانشمندان مسلمان به سرزمينهايشان به جهت تأسيس مدار و
گسترش علم و عمران در آنجا شدند .بدينسان در خالل قرن چهارم هجري  /دهم
ميالدي و پس از آن ،حكومتهاي انگلستان ،هلند ،سكسونيا و ديگر ممالک در حدود نود
تن از اساتيد و متخااان عرب اندلس در علوم مختلف را که به خوبي به زبان التيني و
اسپانيايي در کنار زبان عربي ،به ممالک خود دعوت کردند .ضمن آنكه اين حكومتها
قراردادهاي ديگري با نزديک به دويست کارشنا خبرۀ عرب در زمينههاي فني مختلف
خاوصاً ساخت کشتي ،بافندگي ،شيشهگري ،معماري و فنون کشاورزي بستند .يكي از
مهندسان عرب پلي بر رودخانۀ تايمز در بريتانيا ساخت که بنام پل هليشم Helichem
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1گويا مراد خليفه هشام دوم پسر الحكم المستنصر (  366 - 399هـ  1116 - 619 /م ) است .زيرا
دوران حكمراني هشام سوم آخرين خليفه اموي در اندلس بسيار كوتاه بوده (  411 - 418هـ /
 1131 - 1111م ) و آكنده از ناآرامي و مشكالت بوده است در حالي كه نامه شاه جورج اشاره به
دوران شادابي و پيشرفت در اندلس مي نمايد.
 .1التكريتي ،اروبا ترسل بعثاتها الي االندلس ،ص .61
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معروف است که اين واژه همان نام هشام خليفه اندلس است .که انگلستان نامش را به
نشانۀ ارج مقامش بر اين پل نهاده بود .زيرا او مهندسان عربي را به آنجا روانه کرد .يا
هنوز در شهر اشتوتگارت آلمان نظام آبياري بنام اميدو  ،Amedeoکه از نام مهند عرب
7
سازندۀ آن يعني «احمد» است ،موجود است.
عالوه بر اين عوامل ،ترجمه وسيلۀ فعال ديگري بود که نقش مهمي در انتقال علوم و
ميراث عربي اسالمي به اسپانياي مسيحي و از آنجا به اروپا ايفا کرد .پژوهشگران هنگامي
که به نهضت ترجمه و دوران آن ميپردازند ،متوجه سدۀ دوازدهم ميالدي  /ششم هجري
و نقش شهر طليطله در اين عار ط که دوران بزرگ ترجمه است ط ميشوند .بااينحال
کوششهاي پراکندهاي نيز موجود است که نشان ميدهد که در سدههاي نهم ،دهم و
يازدهم ميالدي ،اندلس در زمينۀ ترجمۀ علوم پيشتاز بوده است9؛ و ما پيشتر به
کوششهاي ژربر در اين زمينه اشاره کرديم.
در واقع عمليات ترجمه پس از برپايي امارات اسپانيايي و گسترش سيطرۀ آن به جنوب
و اندلس اسالمي ط به حاشيۀ دو رودخانۀ تاجه  Tajoو ابرو  Ebroط شروع شده بود.
مترجمان در مناطقي در طول اين دو رودخانه بهکار ترجمه مشغول شدند .ضمن آنكه
محلهاي ترجمه از پامپلون  Pamplonaتا طليطله و از لوگرونيو  Logronoتا برشلونه
گسترش يافت .و اين عالوه بر ديگر جاهايي بود که در شمال واقع بودند؛ مانند طرسونه
 1Tarazonaو کليساي ريپول در قطلونيه  1 Catalon abby of Ripoliکه داراي
نسخهاي خطي از قرن چهارم هجري  /دهم ميالدي و رسالههايي در زمينۀ اسطرالب
1
است که بيترديد از منابع عربي گرفته شده است.
اما پس از بازپسگيري شهر طليطله در سال  114ق  7241 /م توس اسپانياييها،
عمليات ترجمه ابعادي بسيار گسترده يافت و موجب شد تا اين شهر مهم که پيشتر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1همان منبع ،ص .63 - 61
 .1نك به :واط ،تاثير االسالم علي االروبا في العصور الوسطي ،ص .69 - 64
 .3همان منبع ،ص .66
4. Mackay, Op. Cit, P. 860.

 .4واط ،همان منبع ،ص .69
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پايتخت «ويزيگت»ها بود و منزلت وااليي در دوران اسالمي خاصه در زمان
ملومالطوايفي داشت ،صالحيت ايفاي نقش فعالي در عرصۀ انتقال علم را دارا شود .اين
شهر اگر چه به سيطرۀ اسپانياييها در آمده بود ،اما در همان زمان از امكانات فوقالعاده و
کتابخانههاي بزرگ عربياش با هزاران جلد کتابي که از مشرق زمين در خود جاي داده
بود ،بهرهمند بود 7.در آن شهر سه طايفۀ توانمند مسلمان ،مسيحي و يهود در کنار يكديگر
زندگي ميکردند و در اين ميان يهوديها نقش واس را ميان مسلمانان و مسيحيان ،چه
9
در قالب تجارت و يا انتقال علوم ،ايفا کردند.
يكي از بزرگترين اسقفهاي شهر طليطله بنام دون ريموندو  Don Raimondoاز
سال  172ق  7791 /م تا زمان مرگش در سال  111ق  7717 /م متوجه اين فرصت
بزرگ شد و پژوهشگران را به سفر به طليطله براي ترجمۀ کتابهاي عربي به زبان
التيني تشويق کرد .موضع ريموندو به شكل خاص و يا کليساي کاتوليک به شكل عام
نتيجۀ تسامح ايشان در قبال مسلمانان نبود ،بلكه اقبال آنان به ترجمۀ آنار تمدن عربي -
اسالمي به زبانهاي التيني ،نتيجه و دليلي بر اعتراف آنان به برتري تمدن اسالمي و
تمايلشان به بهرهبرداري از آن در راستاي کسب برتري بر اعراب در قويترين جنبۀ
1
حياتشان يعني فرهنگ بود.
بهرغم اشارۀ مورخاني که از اين طرح بهعنوان مدار يا مراکز ترجمه در شهر طليطله
يادکردهاند ،مقاود وجود مدرسه به معناي مادي آن يعني تشكيالت و ساختماني که
عهدهدار امر ترجمه باشد ،مانند «بيت الحكمه» ،که در بغداد براي مترجمين آنار يوناني و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Julian Ribera, Disertaciones Y Opusculos, Vol. 1. P. 212.

به نقل از :بدوي :دور العرب في تكوين الفكر االوربي ،ص .9
2. Jose Maria Vallicorosa, Arab and Hebrew Contribution to Spanish Culture, translated
from the Spanish by: D. Woodeard Caahiers Hist Mondiale. Vol. VI. 1961.

همچنين نك به :واط :تاثير االسالم علي االروبا ،ص  .111ليفي بروفنسال ،حضارة العرب في االندلس،
ترجمه ذوقان قرقوط ،بيروت منشورات دار مكتبة الحياة ( د .ت ) ص .64
 .3محمد كامل حسين « ،في الطب و االقرباذين » فصل نشر ضمن كتاب :اثر العرب و االسالم في
النهضة االوربيه القاهرة :الهيئة المصرية العامة للتاليف و النشر ،1611 ،ص .161
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سرياني به عربي بنا شده بود ،نيست .بلكه در آنجا گروهي آزاد از مترجمان در طليطله در
7
خود کتابخانهها به ترجمه آنار علوم عربي ط اسالمي مشغول بودند.
در رأ کساني که به فعاليت ترجمه مبادرت ميکردند ،متولي کليسا دومينكو
گوندي سالوي  Domenico Gundisalviبود که در بين سالهاي  191ط  111ق /
 7712 – 7712م فعاليت ميکرد .همچنين ميتوان به اديالرد باني Adlard of Bath
( 172ط  111ق  7771 /ط  7719م) و خوان اشبيلي  192( Juan de Sevillaط  111ق /
 7791ط  7717م) و ژرار اهل کرمون  124( Gerardo de Cremonaط  141ق 7771 /
9
ط  7741م) اشاره کرد.
در ابتدا غالباً ترجمۀ آنار عربي بهصورت ترجمۀ شفاهي متن عربي از سوي فردي
مسلمان يا يهودي به زبان اسپانيايي عامي (رومي) بود ،آنگاه مترجمي آن را به زبان
التيني ترجمه ميکرد .در کنار اين دو شيوۀ ترجمه ،برخي نيز بهصورت مستقيم متن عربي
را به زبان التيني ترجمه ميکردند .1بيشترين ترجمههاي سدۀ دوازدهم ميالدي  /ششم
هجري به اين شيوه يعني با همكاري مشترم پژوهشگران انجام ميشد .براي مثال دو
يهودي اسپانيايي بنامهاي آبراهام بن عزرا و خوان اشبيلي ،که او مسيحي شده بود ،به
گوندي سالوي ياري ميرساندند 1.ترجمۀ کتابهاي عربي پيرامون علوم يونان اولين
چيزي بود که مورد توجه مترجمان واقع شد .سپس فعاليت ايشان به ديگر کتابهاي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1نك به :بدوي :دور العرب في تكوين الفكر االوربي ،ص . 1 - 9
2. Alfonco Gamir, Toledo School of Translators, Journal of the Pakistan Historical
Society, Vol, XIV, 1966, PP. 85. 86. 87. 88.

 .3فرانشيسكو غابرييلي « ،االسالم في عالم البحر المتوسط »  ،فصل ضمن كتاب :تراث االسالم ،تصنيف،
شاخت وبوزوث ،ترجمه ،محمد زهير السمهوري و رفاقه ،ط ،1الكويت ،سلسلة عالم المعرفة:1688 ،
 ،143 / 1و مقايسه شود با :دي السي اوليري :الفكر العربي و مركزه في التاريخ ،ترجمة ،اسماعيل
البيطار ،بيروت ،دارالمتاب اللبناني ،1611 ،ص .134 - 133
4. Gamir, Op. Cit. P 89.

ول ديورانت ،قصة الحضارة ،ترجمة محمد بدران ،ط  ، 1القاهرة  ،مطبعة لجنة التاليف و الترجمة و
النشر ، 11 / 11 :1691 ،انخل جنثالت بالنثيا ،تاريخ الفكر الندلسي ،ترجمة حسين مؤنس القاهرة ،
مكتبة النهضة المصرية ،1644 ،ص .431
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عربي در حوزههاي مختلفي امتداد يافت که از زمرۀ آنها ميتوان به رياضيات،
ستارهشناسي ،رصد ستارگان ،پزشكي ،فلسفه از آنار معروف مسلمانان مانند خوارزمي
(متوفي  919ق  412 /م) فراغاني (متوفي  911ق  412 /م) فارابي (متوفي  112ق 212 /
7
م) ابنسينا (متوفي  194ق  7211 /م) و غزالي (متوفي  121ق  7777 /م) اشاره کرد.
برخي از اروپاييهاي غير اسپانيايي ،از جنبش ترجمه از زبان عربي به التيني استفاده
کردند .عمدهترين ايشان فردي انگليسي بنام آدالرد باني بود که فيلسوف ،رياضيدان و
دانشمند بود .او در سال  191ق  7791 /م جداول فلكي و رسالههاي رياضي خوارزمي را
ترجمه کرد؛ و با اين کار ،حساب مثلثات مسلمانان وارد غرب شد 9.همچنين رابرت چستر
 Robert of Chesterديگر فرد انگليسي بود که براي اولين بار ،بهدستور پطرو محترم
 112( Peter the Venerabelق  )7711 /رييس دير کلوني ،قرآن را ترجمه کرد .پطر
در سال  111ق  7717 /م از اسپانيا ديدن کرد و فرصتي به او دست داد تا به تحقيق
دربارۀ ابتداي برخورد ميان اسپانياييها و اعراب ،در انناي دولت موحدان بپردازد .او متوجه
شد که نيروي نظامي در برخورد با مسلمانان سودي ندارد و بايد به منطق علمي متوسل
شد که در وهلۀ اول منوط به شناخت دشمن و عنايت به تواناييهاي فكري اوست.
ازاينرو دريافت که الزم است که اروپاييها قرآن را که معتبرترين کتاب مسلمانان است،
بشناسند .رابرت چستر اين ترجمه را به انجام رسانيد و پاداش بسياري از سوي پطر
دريافت کرد 1.همچنين رابرت به ترجمۀ رسالۀ خالد بن يزيد در علم کيميا پرداخت که از
زمرۀ اولين ترجمههاي مربوط به اين حوزه به زبان التيني است .او همچنين به ترجمۀ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1يوجين ا .مايرز ،الفكر العربي و العالم الغربي ،ترجمة كاظم سعد الدين ،بغداد ،دار الشئون الثقافية
العامة ،1689 ،ص .111 ،61 - 69 - 64
 .1همان منبع ،ص  .64بدوي ،دور العرب في تكوين الفكر االوربي ،ص  ، 6 - 8ديورانت ،قصة الحضارة :
.18 / 11
 .3يونغ ،العرب و اروبا ،ص  ،13 - 11جوزيف رينو ،تاريخ غزوات العرب ،ترجمة شكيب ارسالن  ،بيروت،
منشورات دار المكتبة الحياة ،1699 ،ص  .161نيز نك به:
Phillip Hitti, History of Arabs, London, Macmillan and Co. Ltd, 1953. P. 588.
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جبر خوارزمي در سال  112ق  7711 /م مبادرت کرد که سرآغاز جبر اروپايي است  7و
اين کتاب تا قرن شانزدهم ميالدي  /دهم هجري در مدار و دانشگاههاي اروپايي مورد
استفاده قرار ميگرفت 9.و هرمان دلماسي ( Hermann The Dalmationمتوفي  112ق
 7711 /م) کتاب زي بطلميو را به زبان التيني ترجمه کرد و اين ترجمه بر پايۀ ترجمۀ
عربي آن توس مسلمۀ بن احمد مجريطي است .نسخۀ مجريطي و نسخۀ هرمان تنها
1
نسخههايي از کتاب زي هستند که به غرب رسيده است.
ژرار اهل کرمون ايتاليا از بزرگترين مترجمان زبان عربي به زبان التيني است .او به
سوداي علوم فلكي خاوصاً کتاب مجسطي انر بطلميو به طليطله آمد .عربي را آموخت
و در آن مهارت يافت و به ترجمۀ کتابهاي عربي براي مدتزماني طوالني تا هنگام
مرگش در سال  141ق  7741 /م مبادرت کرد 1 .ترجمههاي او در حوزههاي مختلفي
نظير منطق ،فلسفه ،رياضيات ،ستارهشناسي يوناني و عربي ،پزشكي يوناني و عربي ،رصد
ستارگان عربي ،جداول فلكي ،طبيعت (فيزيک) و حيل (مكانيک) بود که از هفتاد انر فراتر
ميرود 1.به جهت کثرت آنارش ،ممكن است که او بر گروهي از مترجمان اشراف داشته
که به ترجمه اشتغال داشتهاند .معروف است که از ياري يكي از مسيحيان مستعرب که
1
«غالب» يا  Galippusناميده ميشد ،خاوصاً در ترجمۀ کتاب مجسطي بهره برده است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1مايرز ،الفكر العربي ،ص  ،68و مقايسه شود با :واط ،تاثير االسالم علي اوربا ،ص  ،66ديورانت ،قصة
الحضارة .18 / 11 :
 .1ابراهيم سلمان الكروي و عبدالتواب شرف الدين ،المرجع في الحضارة العربية االسالمية ،ط  ،1الكويت،
ذات السالسل ،1681 ،ص .316
 .3مايرز ،الفكر العربي ،ص  .61و مقايسه شود با :واط ،اثر االسالم علي اوربا ،ص .66
4. D. M. Dunlop. The work of Translation at Toledo, Babel International
Journal of Translation, Published by the International Federation
Translators with assistance of Unesco, Vol. VI, No. 2, June, 1960.
Quoted by Gamir, Op. Cit, P. 87.
 .4نك به :مايرز ،الفكر العربي ،ص  ،111 - 111او تعداد  84كتاب ترجمه شده به التيني براي وي بيان
مي كند ، .مظهر ،اثر العرب في الحضارة االوربية  ،ص  ،161بدوي ،دور العرب في تكوين الفكر
االوربي ،ص  ،11ديورانت ،قصة الحضارة.18 / 11 ،
6. Gamir, Op. Cit, P. 89.
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نهضت ترجمه در طليطله در سدۀ سيزدهم ميالدي  /هفتم هجري دنبال شد زماني که
يكي از دانشمندان بزرگ انگليسي بنام ميخاييل اسكوت ( Michael Scotمتوفي  111ق
 7911 /م) به آنجا اعزام شد .او با آموزش زبان عربي و پيش از آنكه به جهت خدمت به
دربار فردريک دوم  Frederick llپادشاه صقليه برود ،به ترجمۀ بسياري از کتابها به
زبان التيني پرداخت .در طليطله کتابهاي زيادي را ترجمه کرد که در صدر آنها کتاب
هيئت بطروجي ،کتاب السماء و العالم انر ارسطو به همراه تلخيص ابنرشد از آن است.
7
اسكوت يكي از مؤسسان مشرب رشدي گرايي التيني به شمار ميرود.
نهضت ترجمه پشتيبانان بزرگي در ميان برخي از حاکمان اسپانيايي خاوصاً آلفونسو
دهم  Alfonso Xپادشاه قشتاله و ليون و معروف به خردمند ( 112ط  147ق – 7919 /
 7941م) داشت .او در محيطي آکنده از روح عربي اسالمي پرورش يافته بود و مشوق
ترجمۀ بسياري از تأليفات عربي خاوصاً در زمينۀ ستارهشناسي به زبان قشتالي ،که زبان
رسمي اسپانيا شده بود ،و زبان التيني بود .9آلفونسو دهم پس از غلبۀ مسيحيان بر مرسيه
 ،Murciaدر سال  111ق  7991 /م مدرسهاي در آنجا بنا کرد و سرپرستي آن را به
دانشمندي مسلمان بنام محمد بن احمد رقوطي واگاار کرد .اين مدرسه شامل دانشجوياني
مسلمان و نااري و يهود بود که در تحت سرپرستي اين دانشمند به علوم مختلف مانند
منطق ،هندسه ،پزشكي و موسيقي ميپرداختند؛ و هر يک بنا بر زبانشان داراي استادي
جدا بودند 1.اين مدرسه خدمات درخشاني در عرصۀ انتقال تمدن و تأنير فرهنگي متقابل
واط  ،تاثير االسالم علي اروبا ،ص  .68و نك به :ادريس الخرشاف « ،عطاءات علماء االسالم في االندلس
في مجال البحث العلمي » ،بحث ضمن اعمال الندوة الدولية ( حضارة االندلس في الزمان و المكان ) ،
المحمدية  ،جامعة الحسن الثاني ،1663 ،ص .144
1. Gamir, Op. Cit, P. 91.

مايرز ،الفكر العربي ،ص  ،113 - 111واط ،تاثير االسالم علي اروبا ،ص .111
2. Mackay, Op. Cit, PP. 86 _ 87,

مايرز ،الفكر العربي ،ص  ،111 - 116واط :تاثير االسالم علي اروبا ،ص  ،111بروفنسال ،حضارة العرب،
ص .69
 .3لسان الدين محمد ( ابن الخطيب )  ،االحاطة في اخبار غرناطة ،تحقيق ،محمد عبدالله عنان ،القاهرة
مكتبة الخانجي ،98 - 91 / 3 : 1614 ،و نك به  :مايرز ،الفكر العربي ،ص  ،111محمد عبدالحميد
عيسي ،تاريخ التعليم في االندلس ،القاهرة ،دارالفكر العربي ،1681 ،ص .389 - 384
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بين عناصر مختلف موجود در اندلس عرضه داشت؛ و شكي نيست که دانشجويان اروپايي
از اين کوشش علمي بهره بردند و در بازگشت آن را به سرزمينهايشان منتقل کردند .حال
آنان به طور مستقيم از مسلمانان کسب علم کرده باشند و يا آنكه اطالعاتشان را از
دانشآموختگان اسپانيايي کسب کرده باشند.
پايان سدۀ سيزدهم ميالدي  /هفتم هجري پايان دوران طاليي ترجمه از زبان عربي
به زبان التيني است .بااينحال برخي از ترجمهها در سدههاي بعد از آن انجام شد؛ اما
تأنير عميق علوم و فلسفۀ عربي  -اسالمي بر حيات انديشه در اروپا از خالل ترجمههاي
اوليه صورت پايرفت؛ و اروپاييها تا پايان سدۀ سيزدهم بهاندازۀ کافي در مجال علوم و
فلسفه از آن برخوردار شده بودند 7و بخش بيشتر ميراث يوناني و عربي در ترجمههاي
التيني در دستر کاربران غربي قرار گرفت .بدينسان دوران جديدي در انديشۀ اروپايي
آغاز شد که ميتوان از آن به «دوران استعراب» تعبير کرد 9.از نيمۀ سدۀ سيزدهم تا نيمۀ
سدۀ پانزدهم ميالدي تأنيرگااري تمدن اسالمي ط عربي به نهايت خود رسيد .اروپا نه تنها
ميراث فوق را در اختيار داشت که قابليت کاملي در فهم ،شرح و تدريس و بهرهبرداري از
آن را يافته بود.
طبيعي است که در چنين پژوهشي نميتوان همۀ زواياي تأنير اعراب به شكل عام و
اندلس به شكل خاص را بر انديشۀ غربي بيان کرد .در اين زمينه کتابهاي گوناگوني
نوشته شده است  1امري که اعادۀ تحقيق را مكرر و خستهکننده ميسازد .بااينحال
Gaspar Remiro. Historia DE Murcia Musulmana, Zaragoza, 1905. PP. 09
– 110.
 .1واط ،تاثير االسالم علي اوربا ،ص 11
 .1نك به :مظهر ،اثر العرب في الحضارة االوربية ،ص .111 - 163
 .3به عنوان نمونه و بدون حصر آن نك به:
De Lacy Oleary, Arabic Thought and its place in History, London, 1922.

و پيشتر بر ترجمه اين اثر با عنوان « الفكر العربي و مركزه في التاريخ » اعتماد كرده بوديم.
Charles Homer, Hasking, Studies in the History of Mediaeval Science,
Cambridge, 1927, George Sarton, Introduction to the History of Science,
Baltimore, the Willams and Wilkings Company, 1962, D.M. Dunlop, Arabic
Science in the West, Karachi, 1958, Eugene. A. Mayers, Arabic Thought and the
Western World. New york, 1964.

و پيشتر بر ترجمه عربي آن با عنوان « الفكر العربي و العالم الغربي » اشاره كردهايم.
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ميتوان توجه خود را بر جنبۀ مهمي از اين تأنيرات ،خاوصاً در حوزۀ آموزش و برپايي
دانشگاههاي اروپايي و تأنيرپايري اين دانشگاهها از انديشۀ اسالمي در اندلس ،متمرکز
کرد.
بهرغم اختالفنظر مورخان در زمينۀ زمان برپايي نظام مدار و دانشگاههاي بزرگ
در اندلس ،7اجماع تامي بر اين مسئله موجود است که اندلس سطح و مرتبه بااليي در
پيشرفت تمدن داشت .اندلسيها کوششي بزرگ در آماده ساختن فرد و فرهنگ بخشي به
آن از ابتداي دوران زندگي تا آخرين لحظهاي که به دنبال آموزش باشد ،کردند .اين در
زماني بود که اروپا در ظلمت بيسوادي و ناداني به سر ميبرد .تا آنجا که  %21اهالي آن
در سدههاي ميالدي نهم ،دهم ،يازدهم و دوازدهم ميالدي قادر به خواندن و نوشتن
9
نبودند و در ميان ايشان برخي از پادشاهان و اميران و کشيشان کليسا قرار داشتند.
در اين وضعيت اعراب اندلس علوم و فرهنگ را که در همه جاي اروپا حتي در
قسطنطنيه ناچيز دانسته ميشد ،حف کردند .در دنياي شناختهشدۀ آن روزگار نميتوان جز
اندلس عربي و شرق اسالمي سرزمين ديگري را يافت که در آن چنين مطالعاتي صورت
پايرفته باشد 1.به گونهاي که دويست سال پيش از غرب در آنجا دانشگاهها و زندگي
دانشگاهي و نظام مرتب با آن شناخته شده بود؛ و الزم به ذکر است که مسلمانان در
طول قرونوسطي و حتي در دورههاي معاصر از اصطالح دانشگاه (الجامعة) استفاده
نكرده و از واژۀ «مدار » بر مراکز آموزش عالي خود استفاده ميکردند .چه اين نوع از
لويس يونغ ،العرب و اوربا .و از منابع عربي  :اثر العرب و االسالم في النهضة االوربية  ،لمجموعة
مؤلفين ،جالل مظهر ،اثر العرب في الحضارة االوربية
ــ مآثر العرب علي الحضارة االوربية
ــ حضاره االسالم
عبدالرحمن بدوي ،دور العرب في تكوين الفكر االوربي.
 .1نك به محمد عبدالرحيم غنيمة تاريخ الجامعات االسالمية الكبري ،تطوان ،1643 ،ص ،114 - 114
عيسي ،تاريخ التعليم في االندلس ،ص  ،318 - 348ابراهيم علي العكش ،التربية و التعليم في
االندلس ،عمان ،دار الفيحاء و دار عمار ،1689 ،ص .11
 .1هونكة ،شمس العرب ،ص  ،363لوبون ،حضارة العرب.914 ،
 .3همان منبع ،ص .918
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مؤسسات مدرسه و يا دانشگاه ناميده شود و يا تدريس در مسجد انجام گيرد ،در هر حال
اصل مسئله نه اسم آن که مسماي آن است .لاا بهصورت بالفعل مراکزي براي آموزش در
7
برترين شكل آن موجود بوده است.
قرطبه در آن دوران مرکزي فرهنگي در غرب بود و مسجد جامع آن شهرتي بلند در
همۀ نقاط اروپا در سدۀ چهارم هجري  /دهم ميالدي کسب کرده بود که به مثابۀ مدرسه
يا دانشگاه منحار به فردي در همۀ اروپا بود .عالوه بر قرطبه ،مساجد و مدار شهرهاي
ديگر اندلس و بهخاوص اشبيليه و مالقه  Malagaو غرناطه و طليطله و سرقسطه هم
زينتبخش آنها شد و اساتيد آنها با معيارهايي معين و قابليتهايي ويژه انتخابشده
بودند 9.تنها دانشمندان بزرگ آن دوران ميتوانستند در زمرۀ اساتيد اين مراکز علمي باشند
و دانشجويان به جهت نيل به درجات باالي علمي ميکوشيدند و مكانهاي علمي با
فعاليتهاي متنوعي همراه بود که شبيه برخي فعاليتها يا مراسم فرهنگي در بعضي از
دانشگاههاي امروزي است 1.دانشجويان اروپايي بهسوي مؤسسات فرهنگي اندلسي
ميآمدند تا در نزد دانشمندان مسلمان به مطالعه بپردازند و زماني که احسا بينيازي
کرده و بهاندازۀ کافي از علوم ايشان توشه ميگرفتند و از چشمۀ زالل آن سيراب
ميشدند ،علوم خود را به بالد خود ميبردند .آنار اين امر در جنبههاي مختلفي از
زندگيشان خاوصاً پس از نهضت ترجمه ،ظاهر شد.
در اين ميان نبايد نقش اسپانياييها را ناديده گرفت که متأنر از مؤسسات فرهنگي
مسلمانان بودند و پس از سيطره يافتن بر قسمتهايي از شبهجزيرۀ ايبريا که در گاشته
بخشي از اندلس اسالمي بود ،به تقليد از ايشان و تأسيس بناهاي مشابه پرداختند و در اين
زمينه پيشتر به برپايي مدرسهاي اسالمي بهدست آلفونسوي دهم در مرسيه اشاره شد که
ادارۀ آن به يكي از دانشمندان مسلمان سپرده شده بود که در همۀ علوم خاوصاً در
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1نك به :سعيد عبدالفتاح عاشور « ،التعليم العالي في العصور الوسطي » ،دراسة مقارنة بين العالمين
االسالمي و المسيحي» ،اين تحقيق در ضمن اين كتاب به چاپ رسيده است :بحوث و دراسات في
التاريخ العصور الوسطي ،بيروت ،دار االحد ،1611 ،ص .481 ،441
 .1سعيد عبدالفتاح عاشور .المدينة االسالمية و اثرها علي اوربا ،القاهرة  ،1693ص .119
 .3عبدالرحمن علي الحجي ،الحضارة االسالمية في االندلس ،بيروت ،دار االرشاد ،1696 ،ص .46
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هندسه و پزشكي و موسيقي و منطق عالوه بر علوم زبان عربي ،يد طوالني داشت .اين
استاد به هر يک از شاگردان عرب و اسپانيايي و يهودي خويش به زبان آنها تدريس
ميکرد .امري که بيانگر اهميت شناخت زبان و نقش آن در پيوند انديشهها به يكديگر
است .ازاينرو آلفونسوي دهم به تأسيس اولين مرکز مطالعات شرقي در طليطله در سال
 114ق  7912 /م باهدف تعليم مبلغان ديني به جهت توجيه مسلمانان و يهوديان ترغيب
7
شد تا در آن زبانهاي عبري و عربي آموزش داده شود.
همچنان که در سال  119ق  7911 /م مرکزي براي مطالعات زبان التيني و عربي در
اشبيليه ايجاد شد که حمايت پاپ الكساندر چهارم  Alexander IVرا به خود جلب کرد؛
و پاپ در مكتوبي خاص و توقيع شده در سال  112ق  7912 /م حمايت خود را از آن
اعالم کرد 9.و اين امر به ديگر دانشگاههاي اروپايي منتقل شد و آنها از اوايل سدۀ
1
چهاردهم ميالدي  /هشتم هجري به تأسيس رشتۀ زبانهاي خارجي همت گماشتند.
شايد بارزترين کوشندگان در زمينۀ دعوت به مطالعات زبان عربي «رامون لول» Raman
( Lullمتوفي  171ق  7171 /م) از جزيرۀ مايورکا  Mayorcaباشد که توانست پادشاه
جيمز اول  James lشاه آراگون را مجاب سازد که دانشكدهاي در زمينۀ مطالعات زبان
عربي در پالما  Palmaپايتخت مايورکا در سال  111ق  7911 /م تأسيس کند .ضمن
آنكه از مجلس وين  Council Vienneدرخواست کرد تا مدار زبان و آداب شرقي را
به جهت تربيت افرادي براي تبليغ دين مسيحيت در ميان يهوديان و مسلمانان ايجاد کند.
مجلس با اين درخواست موافقت کرد و در سال  177ق  7177 /م پن مدرسه از اين نوع
در روما ،بولونيا ،پاريس ،آکسفورد ،سلمنقه ايجاد شد که در آن رشتههاي زبانهاي عبري،
1
عربي و کلداني داير شده بود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1يونغ ،العرب و اروبا ،ص  ،111ديورانت ،قصة الحضارة.34 - 34 / 11 :
 .1بروفنسال ،حضارة العرب في االندلس ،ص  ،69بالنثيا ،تاريخ الفكر االندلسي ،ص  ،414مايرز ،الفكر
العربي ،ص  ،111مظهر ،اثر العرب في الحضارة االوربية ،ص .161
 .3نك به :ابراهيم بيومي مدكور « ،في فلسفة » فصلي كه در ضمن اين كتاب به چاپ رسيده است :اثر
العرب و االسالم في النهضة االوربية ،القاهرة الهيئة المصريه العامه للتاليف و النشر ،1611 ،ص .199
 .4ديورانت ،قصة الحضاره ،141 / 11 :نيز نك به:
Hastings Rashdall, The Universities of Europe in the Middles Ages, ed, F. M.
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و حال آنكه اروپاييها پيش از آن به اسپانيا ميرفتند و در آنجا زبان عربي و التيني را
7
در کنار هم فراميگرفتند و عربي را از اهل آن ميآموختند.
مناطق جنوبي فرانسه بيشترين تأنيرپايري را به نسبت ديگر مناطق اروپاي غربي
داشت و سريعتر به جاب افراد متخاص عرب در زمينۀ تعليم و مدار پرداخت و آن به
دليل همجوارياش با شمال اسپانيا ،خاوصاً شهرهاي تولوز  Touluseو مونپلييه
 Montpellierبود 9.در شهر اخير در سدۀ دوازدهم ميالدي  /ششم هجري مدرسهاي
تأسيس شد .البته اطالعاتي از اوايل کار آن در دست نيست و گفتهشده است که گروهي از
اعراب و يهوديان در تأسيس آن مشارکت داشتند تا فرهنگ عربي را آموزش و گسترش
1
دهند.
فعاليت اين مدرسه با تالش افراد و استادان عرب تا اواخر سدۀ سيزده ميالدي  /هفتم
هجري ادامه داشت تا آنكه پاپ نيكوال چهارم  Nicholas IVدر سال  144ق 7942 /
م آن را به مرتبۀ دانشگاهي ارتقا و تقريباً آن را منحار در دانشهاي پزشكي اختااص
1
کرد.
پرفسور دالما استاد بيماريهاي زنان در دانشكدۀ پزشكي اين دانشگاه در اوايل سدۀ
حاضر (سدۀ بيستم) در سخنراني علمي خود که پيرامون «سرآمد بودن عرب در دانشگاه
مونپليه» ايراد کرد با اشاره به کوششهاي پزشكان عرب و يهود در تدريس در اين
دانشگاه و اينكه اسامي برخي از آنان هنوز هم بر لوح اساتيد در جايگاه ورودي دانشكدۀ
پزشكي موجود است 1،اشاره کرد که برخي از راهبان که به درجۀ پاپي ترقي ميکردند،
Powicke and A.B. Emden, Oxford, University Press, 1963, Vol, I. P. 566, II, P.
30, 103.

 .1رينو ،غزوات العرب ،ص .161
 .1الخرشاف ،عطائات علماء االسالم ،ص .119
3. Rashdall, Op. Cit. Vol. LL. P. 120.

و مقايسه شود با :ديورانت ،قصة الحضارة.43 / 11 :
4. Rashdall, Op. Cit, Vol. LL. P. 130

 .4شكيب ارسالن در ترجمه كتاب رينو ،تاريخ غزوات العرب در حاشيه شماره 1صفحه  169بطه
اين سخنراني اشاره کرده است .او سخن خود را با منبع بال واسطه ديگري از شاعر بلند مرتبه ،احمطد
شوقي همراه کرده است .شوقي در آن دانشگاه به آموختن حقوق پرداخت و در سال  7421از پطاريس
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علم را از دانشگاه مونپليه و از نزد اساتيد عرب آموخته بودند .کساني که در شناساندن
تمدن يوناني به غرب و بسياري از علوم و معارف ط بهويژه پزشكي و گياهشناسي ط که
اسا علوم معاصرند داراي فضل هستند .اين دانشگاه در سدۀ سيزدهم ميالدي  /هفتم
هجري به تطور خود ادامه داد و يكي از مراکز فرهنگي مهم غرب التيني مبدل شد .و
داراي همۀ ترجمههاي قسطنطين آفريقايي ( Constantinusمتوفي  142ق  7241 /م) و
ژرار اهل کرمون و ديگران بود و نمرۀ خود را در دانشمنداني نمايان کرد که در دوران خود
با چهارچوب فرهنگ عربي شكلگرفته بودند؛ مانند آرنولد ويالنوا Arnold of
7
( Villanovaمتوفي  171ق  7171 /م) که مشهورترين مستعرب قرونوسطي است.
ميزان بسياري از معارف و اطالعاتي که از زبان عربي ترجمهشده است ،منجر به مهيا
شدن ميراث يوناني و عربي وااليي در ترجمههاي التيني شد که مورد استفادۀ اروپاييها
در جنوب فرانسه و اروپاي غربي قرار گرفت .ايشان در نتيجۀ گشايش و احياء اقتااد و
شراي اجتماعي و سياسي موجود در آغاز دوران تجديد حيات فرهنگي اروپا ،قادر به
مطالعۀ ميراث فرهنگي فوق و فهم و تفسير و تدريس و بهرهبرداري از آن شدند .امري که
راه را براي تأسيس دانشگاهها و رشد آنها در دو سدۀ دوازدهم و سيزدهم ميالدي  /ششم
9
و هفتم هجري مهيا و هموار کرد.
يكي از شرقشناسان بنام لويس يونگ اشاره دارد که تأسيس دانشگاه از ابتكارات
خالص تمدن عربي اسالمي بوده است و حقايق بيانگر آن است که اسالم در قرونوسطي
1
رشد دانشگاهها در غرب را هموار کرد.
در سدۀ دوازدهم ميالدي  /ششم هجري ،دانشگاه سالرنو  Salernoو بولونيا
 Bolognaدر ايتاليا و دانشگاه مونپليه و پاريس  Parisدر فرانسه و آکسفورد Oxfordو
کمبري  Cambridgeدر انگلستان تأسيس شدند و ايجاد شيوۀ نظاممندي در آموزش

ديدن کرده و از آن سخن گفته است .و مقايسه شود با :الحجي ،الحضارة االسالمية في االنـدلس،
ص .41
1. Rashdall, The Universities of Europe in the Middle Ages, Vol. II, P. 127.

مظهر ،اثر العرب في الحضارة االوربية  ،ص .161
 .1ديورانت  ،قصة الحضارة ،11 / 11 :مايرز ،الفكر العربي ،ص .111
 .3العرب و اوربا ،ص .131 – 131
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عالي ،امري ممكن و ضروري تلقي شد 7و برخي از اساتيد تأنيرگاار در نهضت علمي
اروپايي همانند رابرت گرو تست ( Robert Grossetesteمتوفي  117ق  7911 /م)
آلبرت بزرگ ( Albert the Greatمتوفي  112ق  7942 /م) و راجر بيكن Roger
( Baconمتوفي  129ق  7929 /م) ظاهر شدند9؛ اما مشاهده ميشود که هيچ يک از
ايشان مستقالً داراي ابتكار يا افزودن چيزي بر علومي که از اعراب تا پيش از سدۀ
پانزدهم اخا کرده بودند ،نبودند .سخن گوستاو لوبن در اين زمينه بهترين شاهد است که
ميگويد« 1:تا پيش از سدۀ پانزدهم ميالدي در اروپا دانشمندي که کارش منحار به
استنتاخ از کتابهاي عربي نباشد ،ظاهر نشد .راجر بيكن ،ليونارد البيزي ،آرنولد فيالنوفي،
ريمون لول ،سان توما ،آلبرت کبير ،اذفونش دهم قشتالي و  ...همگي بر کتابهاي اعراب
متكي بودند ».و نوآوري خالق اروپايي تنها در اواخر سدۀ پانزدهم ميالدي و اوايل
شانزدهم ميالدي ظاهر شد که محاولي جديد بر پايۀ ميراث عربي در دانشگاههايشان
ارامه ميداد که در همۀ بخشهاي غرب اروپا گسترش يافت 1.بسترهايي که اين
دانشگاهها در آن رشد کردند ،چه بود؟ 1و ميزان پيوند آن با مؤسسات آموزشي عربي در
اندلس و ساير شهرهاي اسالمي تا چه اندازه بوده است؟
تتبع در نظام اين دانشگاهها و روش تدريس آن به روشني نشاندهندۀ تشابه ميان
آنها و دانشگاههاي عربي است امري که اشاره به موارد انبوه مأخوذ از دانشگاههاي عربي
دارد .طبيعت آموزش نظاممند و رابطۀ ميان استاد و شاگرد و کمکهاي مالياي که اين
دانشگاهها بر پايۀ آن استمرار مييافتند و گوناگوني ابعاد حيات دانشگاهي بدون شک تا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1مايرز ،الفكر العربي ،ص  ،111و نك به:
Rashal, Op, cit, Vol. I. PP. 75, 87, 269, Vol. II, P. 116. Vol. III, PP. 33 _ 34, 274,
276.

 .1مدكور « ،في الفلسفة » اثر العرب و االسالم في النهضة االوربية  ،ص .111
 .3حضارة العرب ،ص .918
 .4مظهر ،اثر العرب في الحضارة االوربية ،ص  ،161و مقايسه شود با :مدكور ،في الفلسفة  /اثر العرب و
االسالم في النهضة االوربية  ،ص .118 – 111
 .4بهترين منبع به جهت شناخت دانشگاههاي اروپايي در دوران وسطي عبارت است از کتاب:
Rashdall, The Universities of Europe in the Middle Ages.
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حد بسياري با آن شبيه است .نظام دانشياران که دانشگاهها در طي قرونوسطي آن را
شناختند و آنچه که تا امروز بر پاست ،اول بار توس مسلمانان و رتبهبندي مدار ايشان
وضع شد و آنها براي هر يک از مدرسان دانشياري را تعيين ميکردند تا دانشجويان را در
7
درو استاد به جهت فهم و درم بهتر آن ياري دهند و نيازهاي علميشان را رفع کنند.
لوميس يونگ اشاره ميکند 9که اين مشابهت تنها يک اتفاق نبود .اگر چه در ميان
دانشگاههاي اروپايي و فرهنگ اسالمي استوار بود .دانشگاههاي اروپايي از زمان پيدايش
خود نقش همانندي در جهان اسالم دارا بودند .دانشجويان در گروههايي بر حسب جنس
به جهت درم بهترشان در دانشگاه سازماندهي شده و در آنجا حجرههاي مختلفي بود
وابسته به اقليمهايي که دانشجويان به آن منتسب ميشدند؛ و اين سنت به شكلي روشن
در دانشگاههاي بولونيا ،پاريس و آکسفورد ديده ميشود .1از ديگر وجوه تشبيه ميان
دانشگاههاي عربي و اروپايي سنت خاص پوشيدن لباسي مشخاي براي اساتيد در طي
سخنراني و تدريس يا برخي کارهاي اداري بود و لبا دانشگاهي عرف راي در مهمترين
1
مراکز تعليم در سرزمينهاي عربي پيش از متداول شدن آن در دانشگاههاي اروپايي بود.
طلب علم در نزد مسلمانان يكي از اهدافي بود که اروپاييها به خاطر آن به سفر
ميرفتند؛ و نظام سفر ايشان به جهت ديدار با شيوخ و اساتيد معروف در مؤسسات تعليم
اسالمي معروف است و اروپاييان اين نظام را اخا کرده بودند .سفر از سرزميني به سرزمين
ديگر به جهت تحايل در نزد اساتيد مشهور ،امر رايجي در نظام آموزش اروپايي بود .نظام
اعطاي گواهي (ليسانس)  Baccalareusاز حيث مفهوم کلي بين دانشگاههاي عربي و
اروپايي در دوران وسطي به هم شباهت دارند؛ و با توجه به اينكه مؤسسات عربي در آن
دوران آغازين در اين زمينه در تعليم فعاليت داشتند ،از نظر زماني بر دانشگاههاي اروپايي
مقدم هستند .در آنها هر استاد يا شي عربي گواهي خاصي به شاگردانش ميداد.
درحاليکه حق اين گواهي در دانشگاههاي اروپايي تنها با رميس آنها بود؛ و جز آن مورد،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1عاشور ،التعليم العالي في العصور الوسطي ،ص .481
 .1العرب و اروبا ،ص .131
 .3همان منبع ،ص  ،131ديورانت ،قصة الحضارة.38 /11 :
 .4يونغ ،العرب و اروبا ،ص .131
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ارزش علمي گواهي در اندلس و جهان اسالم و اروپا يكي بود 7.براي مثال استاد
 magisterدر زمينۀ تربيت در پاريس در سدۀ دوازدهم ميالدي کسي بود که داراي
گواهي تدريس از رميس کليساي نتردام باشد؛ و دانشگاه پاريس از مدرسۀ کليساي شهر
باالتر رفت و به تنهايي براي اولين بار به صدور گواهي تعليم دستيافت و اين گواهي به
شكل عادي بهصورت رايگان براي هر کسي که زمان کافي را در نزد استاد مجاز گارانيده
باشد بهشرطي که شاگرد مورد پايرش استاد بوده و موافقت استاد با تقاضاي شاگرد اعطا
ميشد؛ و دستيابي به فن تدريس بر اين شيوه يعني استاد معلم و کودکان مورد آزمون از
9
پايههايي است که دانشگاه پاريس بر آن استوار شده است.
برخي از شرقشناسان معتقدند 1که کلمۀ التيني  Baccalareusبه معناي گواهي
دانشگاهي چيزي جز تحريف عبارت عربي «بحق الراوية» که در مرکز علمي اسالمي در
دوران وسطي استفاده ميشد ،نيست؛ و آن به معناي حق آموزش به گواهي ديگري است
و اين معنا را واژۀ اروپايي که اول بار در ترانۀ مشهور روالن La Chanson de Rolan
وارد شد امري که رجحان ميدهد که واضع ترانه آن را از مسلمانان اندلس گرفته باشد؛ و
پژوهشهاي جديد به نسخههايي از گواهينامههاي دانشگاهي عربي در قرونوسطي پي
برده است که تاکيد ميکند که عبارت «بحق الراوية» در اين اسناد بكار گرفته شده است.
دانشگاه کمبري از اولين اجازۀ دانشگاهي عربي را نگاه داشته است که به سال  119ق /
 7711م بازميگردد؛ و در آن عبارت فوق يعني «بحق الراوية» بهکاررفته است .درحاليکه
کلمۀ  Baccalareusدر اجازات اروپايي پيش از سال  192ق  7917 /م يعني پس از
نزديک به يک سده ظاهر شد؛ و اينچنين قابلقبولتر است که عبارت «بحق الراوية» را
پژوهشگران مسيحي در اسپانيا از مسلمانان اندلس نقل کردهاند؛ و در نتيجه آن را به
 Baccalareusالتيني تحريف کردند .يعني دارندۀ اين عنوان با موفقيت مرحلۀ دانشگاهي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1همان منبع ،ص .131
 .1ديورانت ،قصة الحضارة.31 - 39 /11 :
 .3نك به ديدگاه آلفرد گيوم كه آن را لويس يونگ در كتاب خود بيان كرده است :العرب و اروبا ،ص
 133و مقايسه شود با عاشور ،التعليم العالي في العصور الوسطي ،ص  .481 – 481كه او اين ديدگاه
را از گيوم در كتاب تراث االسالم ،ص  138نقل كرده است.
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را پشت سر گااشته است.
اين تأنير بزرگ و روشن در نظام و شيوههاي تدريس و اعطاي گواهينامههاي
دانشگاهي ،بهرغم عظمت خود قابلمقايسه با فوران علوم و معارف اسالمي بر
دانشگاههاي اروپايي در قرونوسطي نيست .چون اين معارف منجر به بر پايي انقالبي در
انديشۀ اروپايي از قرن دوازدهم ميالدي  /ششم هجري شد 9.انقالبي که موجب ايجاد اين
دانشگاهها شد .پس کسي منكر اين حقيقت انباتشده نيست که اين دانشگاهها در خالل
چندين قرن پياپي در روشها و مواد درسي و کتابهاي مورد تدريس اساتيد و آموزش
دانشجويان متكي بر انديشۀ مسلمانان بودهاند؛ و کتابهاي علمي ترجمهشده از عربي به
زبان التيني در قرونوسطي تقريباً يگانه منبع تدريس در دانشگاههاي اروپايي بودند.
ميتوان گفت که تأنير اعراب بر برخي از علوم مانند پزشكي تا دوران متأخر ادامه
داشت .کتابهاي ابي علي الحسين بن سينا (متوفي  192ق  7211 /م) در دانشگاه
مونپليه شرح شده بود 1و چنانكه گوستاو لوبن ميگويد ،در اواخر قرن هجده ميالدي
تفسير آن در اين دانشگاه تا نيمۀ اول قرن نوزدهم ادامه داشت 1.همچنين کتاب «القانون
في الطب» ابنسينا به ترجمۀ ژرار اهل کرمون در طليطله در بيشتر مدار پزشكي اروپا
تدريس ميشد  1که بر کتابهاي او و کتابهاي ابيبكر محمد رازي (متوفي  171ق /
 291م) در مدتزماني دراز تكيه داشتند .براي مثال اسا تدريس در دانشگاه لووان
 Louvainتا سدۀ هفده ميالدي  /يازدهم هجري بود ،چنانكه در برنامۀ سال  7291ق /
 7171م آن نبت شده است؛ و از اين برنامه آشكار ميشود که بر تنها معدودي از تأليفات
پزشكي يوناني اعتنا ميگشته و به برخي مجموعۀ کلمات بقراط و خالصههايي از
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1يونغ ،العرب و اروبا ،ص .133
 .1عاشور ،التعليم العالي في العصور الوسطي ،ص .481
 .3حضارة العرب ،ص .916 - 918
 .4همان منبع ،ص  461و عبارت متن چنين است « :و تفسير آن در دانشگاه مونپليه تا پنجاه سال
پيش ادامه داشت .و لوبن كتاب تمدن عرب را در سال  1884ميالدي نگاشته است .نك به مقدمه
مترجم  :ص .3
5. Rashal, Op, cit., Vol. I. PP236, 246, 436 Vol. II, PP. 33, 232, 127.

ديورانت ،قصة الحضارة .169 / 13 :
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جالينو اکتفا ميکردند.
و کتاب الحاوي انر رازي مشتمل بر بيست جلد است؛ و ترجمۀ التيني آن بنام Liber
 entinesبزرگترين دايرةالمعارف در طب يوناني عربي است 9.و يكي از کتابهاي
نهگانهاي بود که در کتابخانۀ دانشكدۀ پزشكي در دانشگاه پاريس در سال  121ق 7121 /
م موجود بود 1.هنگامي که پادشاه لويس يازدهم  444 – 411( Louis XIق – 7117 /
 7141م) تاميم به نسخهبرداري از آن گرفت ،ناچار به پرداخت مبلغ زيادي طال و نقره
در جهت امانت گرفتن آن شد1؛ و کتاب رازي معروف به المناوري بهويژه بخش نهم آن
راي در ميان دانشجويان پزشكي در اروپا تا سدۀ شانزدهم با عنوان Nounus
 Aimansorisبود 1همچنان که جلد هفتم اين کتاب نيز در دانشگاه بولونيا تدريس
ميشد 1.و در رواقهاي مدرسۀ پزشكي دانشگاه پاريس دو تاوير رنگي از رازي و ابنسينا
آويزان شده بود که آن دو را در غرب بنامهاي  Razesو  Avicennaشناخته و معترف به
فضل و علم آن دو هستند 1.و اين تنها محدود به دانشكدۀ پزشكي پاريس نشده و بيشتر
مدار پزشكي برپاشده در اروپا خاوصاً در مدار مونپليه ،ورانس ،بولونيا ،بادو ،اورليان،
ناپل ،آکسفورد ،کمبري و انگر  Angersاز کتابهاي عربي که از زبان التيني
برگردانده شده بودند ،استفاده ميکردند 4.اروپاييها در زمينۀ اطالعات خود در رياضيات از
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1لوبون ،حضاره العرب ،ص  ،486و نك به :مظهر ،مآثر العرب علي الحضارة االوربية ،ص  .116و درباره
دانشگاه لوزان نك به:
Rashal, Op, cit., Vol. II. PP. 263 – 268.

 .1مايرز ،الفكر العربي ،ص 118
 .3ديورانت ،قصة الحضارة.161 / 13 :
 .4لوبون ،حضارة العرب ،ص  ،486و نك به :فرات فائق ،ابو بكر الرازي ،بغداد  ،1613ص  96و مابعد.
 .4ديورانت ،قصه الحضارة. 161 / 13 :
6. Rashal, Op, cit., Vol. I. P. 246.

 .1ديورانت ،قصة الحضارة ،ص  ،161 / 13جالل مظهر ،علوم المسلمين اساس التقدم العملي ،القاهرة
الهيئة المصرية العامة للتاليف و اننشر ،1661 ،ص .34
– 8. Rashal, Op, cit., Vol. I. PP. 81, 84 – 86, 242, 244, 246, 436. Vol. II, PP. 117. 120
121, 127.
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ترجمههاي التيني مربوط به دانشمندان مسلمان و بهويژه کتاب جبر و مقابله انر خوارزمي
استفاده کردند که توس ژرار اهل کرمون در سدۀ دوازدهم ميالدي ترجمهشده بود؛ و اين
کتاب متن آموزشي دانشگاههاي اروپايي تا سدۀ شانزدهم ميالدي  /دهم هجري شد 7.و
لئونارد فيبوناچي (اهل پيزا) ( Leonardo Fibonacci of Pisaمتوفي  114ق 7912 /
م) بر آن استناد ميکرد؛ و او که از دانشمندان متخاص در جبر بود ،که اوضاع ششگانه
بر معادالت درجۀ دوم را به شيوهاي که خوارزمي تشريح کرده بود ،ارامه کرد؛ و اين
اطالعات را در کتاب مشهور خود بنام  Libere abaciتشريح کرده است و او نوآوريهاي
9
علمي عربي  -اسالمي در رياضيات را وارد اروپا کرد.
همچنان که کتابهاي جابر بن حيان (متوفي  714ق  111 /م) که در ميان اروپاييها
بنام  Gebirتشريح کرده است و روش علمي تجربي که از مهمترين وسايل و افتخارات
عقل معاصر است ،گسترش يافت .راجر بيكن پاناد سال پس از جابر اين روش را در
اروپا اعالم کرد و آنچه که بيكن را به اين روشنايي رهنمون ساخت شعلهاي بود که
پيشتر اعراب اندلس از طريق ترجمه به زبان التيني افروخته بودند و اين روشنايي پرتوي
از انوار مسلمانان در مشرق زمين بود 1.و همانگونه که يكي از شرقشناسان بيان کرده
است 1،راجر بيكن زبان و دانش عربي را در دانشگاه آکسفورد و بهدست اساتيد
دانشآموخته در اندلس فراگرفته بود و انتساب تقدم در ايجاد روش تجربي نه از آن راجر
بيكن و نه تالي همنام وي و از خاندان او ،بنام فرانسيس بيكن  Francis Baconاست.
زيرا راجر بيكن جز فرستادهاي از فرستادگان علم و روش اسالمي به اروپاي مسيحي نبود
و هرگز از اذعان به اين که يگانه راه رسيدن به حقيقت ،فراگيري زبان و علوم عربي است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1مايرز ،الفكر العربي ،ص  ،114ديورانت ،قصة الحضارة.181 /13 :
 .1مظهر مآثر العرب علي الحضارة االوربية ،ص  .141 ،11 - 96حميد موراني و عبد الحليم منتصر،
قراءات في تاريخ العلوم عند العرب ،الموصل ،مؤسسة دار الكتب للطباعة و النشر ،1614 ،ص ،61
يونغ ،العرب و اروبا ،ص  .114بالنثيا ،تاريخ الفكر االندلسي  ،ص .434
 .3ديورانت ،قصة الحضاره.169 ،188 / 13 :
4. Briffault, Making of Humanity. PP. 202.
به نقل از عاشور ،التعليم العالي في العصور الوسطي ،ص .483
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آزرده نميشد .با اعتراف به اينكه علوم و فلسفۀ اسالمي بر او و بر همۀ جهان مسيحي
فضل و تقدم دارد.7
رابرت گرو تست استاد راجر بيكن و اولين رميس دانشگاه آکسفورد فردي بود که نور
اين دانشگاه را فروزان کرد .او در اروپا و اندلس در پي تأليفات اعراب در زمينۀ علوم
رياضيات و تجربي در گردش بود؛ و در نيمۀ سدۀ سيزدهم ميالدي علوم پزشكي يوناني
عربي از پايههاي تدريس در آکسفورد شد .که به فضل گرو تست رميس مدار در علم
9
طبيعيات رياضي در تناقض با علم ارسطويي کيفي متداول شد.
و تأنير اعراب بر دانشگاههاي اروپا گستردهتر و شامل برخي از معارفي ميشد که در
آن پيشرفت چشمگيري نداشتند مانند فلسفه .پس ابنرشد را که در غرب بنام Averroes
ميشناسند ،در دانشگاههاي اروپايي از اوايل سدۀ سيزدهم ميالدي و خاوصاً در
دانشگاههاي ايتاليا مانند بادوا و بولونيا حجت بالغهاي در فلسفه شد و آنها از نمرۀ
معرفت فلسفۀ ابنرشدي بهرهمند شدند و با آن با کليسا به مبارزهطلبي برخاستند .فلسفۀ
رشدي  Averroismبهويژه در سال  221ق  7122 /م به نقطۀ اوج و عظمت خود رسيد
و آن يكي از عواملي بود که زمينۀ فكري کارهاي گاليله ( Galileoمتوفي  7219ق /
 7119م) را شكل داد و آغاز ظهور علوم معاصر اروپايي بود .در فرانسه فلسفۀ ابنرشد بر
فكر بسياري از اساتيد دانشگاه پاريس و ميان جوانان آن در نيمۀ سدۀ سيزدهم ميالدي
چيره شد و گسترش يافت و پيروان ابنرشد و در مقابلشان ،پيروان ماهب کاتوليک،
دانشگاه پاريس را براي مدت يک نسل به عرصهاي براي مبارزه مبدل کرده بودند .در
قرن پانزدهم ميالدي پادشاه لويس يازدهم در فرماني که در  7ماه مار  7111ميالدي /
 412هجري -طبع شد ،امر به تدريس ماهب ارسطويي و شارح آن ابنرشد در دانشگاه
پاريس کرد و آن به دليل کوشش او در نظاممند کردن امر آموزش در فرانسه بود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1ديورانت ،قصة الحضارة. 119 / 11 :
2. J. H. Randal, Making of the Modern Mind, 1954, PP. 209 _ 210.

به نقل از مظهر ،مآثر العرب علي الحضارة االوربية ،ص  ،11و نك به
Rashdall, The Universities of Europe in the Middle Ages, Vol. III. PP. 239 _ 242.

مايرز ،الفكر العربي ،ص  ،114و مقايسه شود با :ديورانت ،قصة الحضارة .41 - 49 / 11 :
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اما نفوذ اعراب در دانشگاههاي ايتاليا عميقتر بود و بر گستردگي اين نفوذ و فزايندگي
تأنير آن داللت ميکند .بانگ احتجاج گوستاو لوبن از زبان شاعر بزرگ ايتاليايي بنام
پترارم ( Franceseo Petrarchمتوفي  111ق  7111 /م) بيان ميکند:
در شگفتم که سيسرون ميتواند خطيبي پس از ديموستين باشد و فرگل ميتواند
شاعري پس از هومر باشد ،اما آيا ما ميتوانيم پس از اعراب چيزي بنگاريم؟ خود را غالباً با
يونانيها برابر دانسته و گاه خود را از همۀ ملتها و پيشينيان جز اعراب برتر ميدانيم .چه
حماقتي! چه گمراهي! و واي بر فرزانگان ايتاليا که چنين در خواب و خاموشياند!
در خاتمه بايد گفت که اين نوشتار کوتاه به دنبال يادآوري اين حقيقت است که غرب
اروپايي مديون انديشه و فرهنگ عربي اسالمي در عرصۀ واحدي يعني حوزۀ آموزش عالي
و مؤسسات آن است .غرب علوم و فنون را از اندلس عربي اسالمي اخا کرد و فلسفۀ
حيات انساني و مدارا را از اندلس آموخت ،جايي که راهبان مسيحي در کنار مسلمانان در
مدار اندلس و مساجد آن به فراگيري علم مشغول بودند و مؤسسات و دانشگاههاي
علمي در جنوب فرانسه متأنر از فضل و دانش مسلمانان ،مشعل ابتكار و نوآوري در انديشه
و فلسفه و پزشكي و علوم را حمل ميکردند و به اروپا کمک ميکردند تا از خواب غفلت
طوالني خود در قرونوسطي برخيزد ،آگاهي يابد و از نو شروع کند.

فصل چهارم
جنبش مقاومت عربي ـ اسالمي در اندلس بعد از سقوط
غرناطه
دکتر عبدالواحد ذنون طه

مقدمه
مطالعه تاریخ اندلس ،براي خواننده عرب و به طور عام مسلمان ،اهمیت و ارزش
بسیاري دارد؛ چرا كه او را به مطالعۀ وضعیت مردمان و وقایع اندلس ،آن بهشت بربادرفته
رهنمون میكند و وي را از نقش بارز مسلمانان در ساختن تمدن و تاریخ آن بخش
جداشده از دولت عربی ـ اسالمی رهنمون میكند .در این زمینه ،اگرچه مطالعات بسیاري
توسط مورخان و نویسندگان محقق انجام شده است ولی آن پژوهشها بهویژه دربارۀ
وضعیتِ مردمان اندلس در دوران پس از پایان حكمرانی عربی و سقوط غرناطه ناكافی
است و این امر نقطهضعف بزرگی در تاریخنگاري اندلس است بهویژه آنكه بسیاري از
عالقمندان این تاریخ مشتاق فهم عللِ فروپاشی آن ملت زندهاي هستند كه پرچم عربی و
اسالمی را بر فراز حكومتهاي شبهجزیرۀ ایبریا به اهتزاز درآورده بود.
كجایند اعراب اندلس؟ و چگونه باوجود آنكه به مدت هشت قرن چون ملتی متشخص
و متمایز از سایر ملل میزیستند ،از صفحۀ وجود محو شدند؟ و آنان پس از شكست از
مسیحیان اسپانیا چه واكنشی در قبال كوشش فاتحان اسپانیایی جهتِ مسیحی كردن
اجباريشان و از میان رفتن نشانههاي فرهنگ عربی و عقاید اسالمیشان در طول
یکصد و پنجاه سال پس از سقوط غرناطه نشان دادند؟
نوشتار حاضر درصدد بررسی علمی و مستدل این پرسشها و نظایر آنها ،در مورد
مبارزات مسلمانان و اندلس و اصرار آنان بر دفاع از میراث اجداديشان در اندلس است كه
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در این كتاب بهمنظور راحتی خوانندگان ،بهصورتی روان و ساده نوشته شده است.
همچنین این نوشتار با حواشی موثقی همراه شده است تا عالقمندان به بررسی بیشتر
موضوع ،بتوانند بدان رجوع كنند .ترتیب مباحث آن بهقرار زیر است:
 .1سقوط غرناطه و معاهدۀ تسلیم
 .2سیاست ستمگري پس از سقوط غرناطه و آغاز مقاومت
 .3استمرار ستم پس از دوران دو امیر كاتولیک
 .4انقالب بشرات دوم  679ـ  676هـ  1691 /ـ  1671م
 .6مقاومت منفی و پافشاري بر عقیده و فرهنگ عربی ـ اسالمی
سقوط غرناطه و معاهدۀ تسليم
ایالت غرناطه در زمرۀ آخرین ایاالت عربی  -اسالمی اندلس بود كه فروپاشی آن
نشانهاي از محو موجودیت هشتصد سالۀ عربی ـ اسالمی در شبهجزیرۀ «ایبریا» بود.
اسپانیاییها مدتی پیش از سقوط غرناطه ،بهتدریج بر سایر مناطق اندلس اسالمی چیره
شده بودند .از آن جمله میتوان به سقوط شهر «طلیطه»  Toledoتوسط «آلفونسو ششم
 »Alfonso VIدر سال  471هـ  1816 /م و سقوط «سرقسطه»  Zaragozaدر سال
 612هـ  1111 /م ،بهدست «آلفونس اول جنگجو  »Alfonso Iو در ادامه سقوط
شهرهاي «قرطبه»  Cordobaو «اشبیلیه»  Sevillاشاره كرد كه دو شهر اخیر توسط
«فرناندو سوم»  Fernando IIIدر سالهاي  933هـ  1239 /م و  947هـ  1241 /م
یكی پس از دیگري فتح شدند .در كنار این شكستها ،بسیاري از شهرها و نواحی دیگري
نیز به زیر سیطرۀ اسپانیاییها درآمد كه به نسبت شهرهاي یادشده از اهمیت كمتري
برخوردار بودند.
پیش از سقوط شهر «غرناطه»  Garnataدر سال  167هـ  1462 /م بسیاري از
ساكنان مسلمان عرب به علت تعرض و سیطرۀ ممالک اسپانیایی بر شهرهایشان بدان پناه
آورده بودند .ازاینرو غرناطه آخرین امید كسانی بود كه در اندلس خواستار زندگی در سایۀ
حكومت عربی  -اسالمی و عمل به شعایر دینی و استفاده از زبان عربی بودند؛ اما تهدید
اسپانیا سرانجام متوجه این سرزمین در شبهجزیرۀ «ایبریا» شد كه نتیجۀ اتحاد دو مملكت
«كاستیا»  Gastilو «آراگون  »Aragonبود كه با ازدواج «شاه فردیناند آراگونی» با
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«ایزابل  Isabellaكاستیایی» در سال  147هـ  1496 /م ممكن شد .آن دو پادشاه در پی
گسترش سلطۀ سیاسی كشور جدید و متحد خود بودند و این امر در گروِ تسلط بر
سرزمینهاي غرناطه بود .شاهزاده ایزابل در این زمینه تعصب زیادي داشت و رؤیاي روزي
را در سر میپروراند كه اسپانیا یكدست كاتولیک شود و صدایی دیگر از آن شنیده نشود؛
بنابراین او و همسرش مصمم به گشودن درهاي آخرین دژ عربی  -اسالمی اندلس ،یعنی
غرناطه شدند و اینچنین بود كه روحیه صلیبی را بهمنظور شعلهور ساختن آتش جنگ
1
برافروختند تا به احیاي اسپانیاي غیر اسالمی در شبهجزیرۀ «ایبریا» مبادرت كنند.
اسپانیاییها در ابتدا بر مناطق پیرامونی غرناطه سیطره یافتند .سپس با اتراق سپاهیان
خود در جنوب شهر و در مراتع غرناطه ،پادگانی نظامی بنام شهر «سانتافه»  2 Santa feیا
(ایمان مقدس) برپا كردند تا از طریق آن به شهر حمله كرده و محاصرۀ آن را تشدید كنند.
كوششهاي شجاعانۀ ساكنان غرناطه در مقابله با سپاهیان مهاجم و نجات شهر ،به دلیل
كثرت سپاهیان اسپانیایی و كمی مدافعان شهر غرناطه سودي نبخشید .محاصرۀ شهر در
حدود هفت ماه به طول انجامید و تلفات بسیاري بر مردان و اسبان ایشان وارد ساخت.
قطع امید از رسیدن كمک از مسیر كوههاي سیرانوادا  Sierra Nivadaنیز مزید علت شد؛
زیرا به دلیل بارش برف و باران سنگین ،ارتباط دیگر مسلمانان با غرناطه بسته شده بود.
در چنین شرایطی ،حاكم غرناطه به مذاكره با دشمن تن داد تا مگر با تسلیم شهر ،جلوي
3
كشتار ساكنان آن گرفته شود.
«ابو عبداهلل محمد بن علی» آخرین امیر غرناطه نمایندهاي بهسوي شاه فردیناند
فرستاد تا بر سر تسلیم شهر به توافق برسند .این مذاكرات منجر به عقد معاهدهاي میان
«امیر ابو عبداهلل» و دو پادشاه كاستیا و آراگون در  21محرم  167هـ  26 /نوامبر  1461م
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. A. Mackey, Spain in the Middle Ages, London, 1997. P. 205.

 .2مجه و ا مول وووبذ اووصر مو اووا ووي مصاوونش  :ووي اوواذ اووا موغاب و موا و ن يذ مول ووا ذ
0391ذ ص 93
 .9هلنن م او،ذ ص  93و  10ذ محلو :وم مدلو مول،وافذ غوي مون وص موم داوم م و و
مواط صذ تد ،ق مح نن عانسذ دمش صندشذ  :اوتذ 0391ذ  421 / 1و .424
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شد كه شروط بسیاري در آن گنجاندهشده بودند .برخی از منابع عربی 1آن را بالغ بر شصت
2
و هفت شرط و برخی منابع كاستیایی آن را مشتمل بر پنجاه و شش شرط دانستهاند.
دكتر «محمد عبده حتامله» معتقد است كه تناقض فوق را میتوان چنین توجیه كرد كه
احتماالً برخی از شروط در پی مذاكرات بعدي و یا معاهدۀ سري دیگري بدان اضافهشده
3
باشند.
امیران كاتولیک متعهد به امور بسیاري براي ساكنان غرناطه شده بودند .برخی از آن
موارد عبارتاند از:
 امنیت كامل جان و مال و خانواده ایشان و رعایت حق مالكیت مردم بر اراضی وامالک زراعی و تجاريشان.
 حق آزادي افراد بر پایبندي و عمل به دینشان و اعمال قوانینی متناسب با آن ،ازجمله ادامه فعالیت مساجد و اوقاف اسالمی.
 عدم ورود اسپانیاییها به خانههاي مسلمانان و منع بدرفتاري با آنان. ادارۀ امور مسلمانان بهدست یكی از مسلمانان.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .0هلوونن م اوو 424 / 1 ،و  . 429و :وو :محل و :ووم صنو و مو نصوواف مو و وفذ وون
م س ،اوون صاوونش مول ووا م حاوويذ تد ،ووق و ت ا ووق  ،غووا مو نصووافذ و مدلوو
مو نصافذ مو مش موا ضنءذ . 011 / 1 0344
 .2و :وو :مدل و عا مواوو :ع ووننذ هنب و م و و و توونشبي مو ووا مول اووابمذ مو،وونهارذ
0399ذ ص  291و  299مو دش :ووون م نهوو ت وووا ر :وووا دو سوو نسوو نبي ب وووي
مدغوو ر دش ما ووود مسوو ند علوو مي دش : Simancasووو :رووولنش  213و  R.R 00و
دبگواف سو ا ن و و دف توون ام مو شد مع لوند دو روون نت و و م ،و د دش مجل عوو :دف
توون ام دش رووها دا نطوو : :و د وو :دش موولم مجل عوو :مس و ند دا نطوو: :وون ما اوونت بووا
م اوا رو

مسو

Las Capitulation Para la Entrega de Granda, por Miguel

Garrido Atienza, Granada 1910. PP. 269 _ 295و م،نب وو :روو د :وون مدلوو
عا و ح نما و ذ مو ا و ا مو ،وواف ول ووالي م و و ووي عه و مولا و م مو وونث و مذ
را مولنن ،:مو ل ذ ،ذ علننذ 0311ذ ص . 00
 .9مد وو م ووالي م وو و عاوو سوو ،دا نطوو و  :وو هنذ منوون ،:دمش مواوو صذ علووننذ
0333ذ ص 44ذ هنمش ( ) 9
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 آزادي همۀ اسیران غرناطهاي و اجازۀ امكان مهاجرت به مغرب عربی ،بر ایناساس ،هركس كه مایل به عزیمت به مغرب باشد بتواند با كشتیهاي اسپانیاییها به
مكان مورد نظرش برود.
 عدم مؤاخذۀ افراد به گناه دیگران. عدم اجبار اسپانیاییهاي تازهمسلمان به ترک دین جدید و بازگشت به دینپیشین خود.
 عدم مجازات كسانی كه در جنگ سربازان مسیحی را به قتل رساندهاند. عدم الزام اهالی غرناطه به پذیرایی از سربازهاي دولتی. عدم افزایش مالیاتها. عدم استفاده از عالئمی نباشند ،بر مالیات ایشان افزوده نگشته و مجبور بهعالمتگذاري بر لباس به جهت تمیزشان نشوند.
 عدم ورود اسپانیایی به مساجد شهر و عدم ممانعت از اذان و نماز و روزه و دیگرامور دینی.
 مجازات كسانی كه معاهده را نقض كنند و یا آن را یا سبک بشمارند.1
 موافقت و امضاي معاهده توسط «رهبر رُم» یعنی پاپ.شروط فوقالذكر ،فشردهاي است از آنچه كه «المَقَرّي» در كتاب «نفح الطیب» و
نویسندۀ ناشناس كتاب « اصر مو اا ي مصانش  :ي اا» ذكر كردهاند .خواننده میتواند
براي اطالع از آن به خالصۀ مفیدي كه استاد «محمد عبداهلل عنان» از این سند ارائه
كرده است ،مراجعه كند 2و یا به متن كامل آن كه توسط دكتر «محمد عبده حتامله» ذكر
شده است ،رجوع كند 3.تمامی بندهاي این معاهده بیانگر این مسئله است كه اعراب
مسلمان بهمنظور جلوگیري از دستكاري یا تغییر بعدي بندهاي معاهده ،همۀ امور زندگی
افراد خُرد و بزرگ خود را در معاهده پیشبینی و لحاظ كرده بودند تا معاهده دُچار
دستكاري و خیانت نشود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .0اصر مو ااذ ص  10و  14غي مون ص  424 / 1و .429
 .2هنب م و ذ ص  291و .299
 .9مو ا ا مو ،اف ول الي م و ي عه مولا م مو نث و

مذ ص  03و .41
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امیرانِ كاتولیک متعهد به اجراي همۀ شروط معاهده در هر شرایطی و بدون هرگونه
تغییر و تبدیلی در آن ،با هر دلیلی كه باشد ،شده بودند؛ و متعهد شدند كه شروط معاهده،
براي همیشه بدون تغییري در كلمات آن پابرجاست و فرزندان و جانشینان آنها حق
نقض هیچ یک از بندهاي این معاهده را نخواهند داشت .بندهاي معاهده اعالن عمومی
شد و همۀ شاهزادگان و وزیران و فرماندهان سپاه و كشیشها و مردم عادي از مطلع
شدند و كسانی كه آن را نقض كنند ،طبق فرمانی ،به مجازات تهدید شدند .اعالم عمومی
شد و فرمانی صادر شد كه بهموجب آن افراد ناقض معاهده را تهدید میكرد .شاه فردیناند
و ملكه ایزابل و سایر امضاكنندگان آن به دین و شرافت خود سوگند یادكردند كه متعهد به
1
حفظ همیشگی معاهده هستند؛ چنانكه این موضوع در پایان معاهده نوشته شده است.
اگر اسپانیاییها معاهده را رعایت میكردند و شروط آن را كه با سوگند دو شاه
كاتولیک مبنی بر اجرا و احترام به آن تضمین شده بود ،نقض نمیكردند ،بندهاي مفصل
معاهده تضمین میداد كه مسلمانان عرب باقیمانده در اندلس برخوردار از آزادي زبان،
شعائر دینی ،تشكیالت قانونی و رسوم اجتماعی خود باشند؛ اما تعصب كور اجازۀ اجراي
2
مفاد معاهدهاي را كه در پشت پردۀ آن چیزي جز خیانت و پیمانشكنی نبود ،نمیداد.
اسپانیاییها پس از سیطره بر غرناطه معاهده را رعایت نكردند و پیمان و سوگند خود
را شكستند و مبادرت به اعمال غیرانسانی در قبال باقیمانده اعراب و مسلمانان اندلس
كردند كه واكنش تندِ آنان را به همراه داشت؛ چنانكه در جنبشِ مقاومت كسانی كه نادم از
اشتباهات خود شدند و این خیال خام را كه در وضعیت جدید امكان زندگی خواهند داشت،
بربادرفته دیدند ،مشاهده میشود .این امر زمانی رُخ داد كه معاهده نادیده گرفته شد و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .0هلونن م او،ذ ص  .41م،نب و :رو د :ون

W. H. Prescott, History of the Reign of

Ferdinand and Isabella. Abridged and edited by: C. Harvery Gardiner,
London 1962, p. 147.

 .2اووصر مو اوواذ ص  19و وو :وو :عاوو مو ابر مو وو م يذ منسوونر م ه وونش مو ،وو د مو ا:ووي
:ن وو و ذ مووو مش موا ضوونءذ 0393ذ ص  193و 132ذ عا مو مح و ذ وو نذ تدوونوب موللنووو
م سووان و مثووا عاووي مو وو ،دا نطوو ذ مجاوو موادووه مو الوويذ باوو شهن مول هوو
موجنم ي وااده مو اليذ مو د 91ذ موا:ن ذ 0311ذ ص .33
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حریم آن محفوظ نماند .در فصل بعدي به مهمترین حوادث و مظالمی كه ساكنان غرناطه
و دیگر شهرها و مناطق اندلس با آن مواجه شدند و موجبات زوال سیاسی اعراب و
استیالي اسپانیاییها بر ادارۀ امورشان را فراهم كرد اشاره میشود كه هدف سیاست
مذكور ،وادار كردن مسلمانان به ترک دین اسالم و استحالۀ اجباري در جامعۀ جدید
اسپانیایی بود.
درک عوامل و اسباب شكلگیري مقاومت عربی – اسالمی در برابر مسیحیان فاتح
غرناطه در گرو توجه به آن است.
سياست ستم ديني پس از سقوط غرناطه و آغاز مقاومت
بهموجب مادۀ هفت معاهدۀ تسلیم غرناطه ،اشخاص اجازه داشتند كه بنا بر میل خود،
یا بمانند و یا آنكه به سرزمین مغرب عربی بروند .اسپانیاییها تا سه سال انتقال اهالی
غرناطه با كشتی را بهصورت رایگان متعهد شده بودند و پس از آن ،به ازاي هر شخص
1
یک «دوبل» (پول طالي اسپانیاي قدیم) دریافت كنند.
فردیناند و ایزابل كوشیدند تا ساكنان عرب را به ترک سرزمین غرناطه تشویق كنند و
ازاینرو به انتقالِ آنان كمک میكردند .در نتیجه در حدود شصت هزار عرب به همراه امیر
مخلوع غرناطه ،از راه دریا به شمال آفریقا منتقل شدند و اینچنین شمار زیادي از اهالی
غرناطه و مناطق پیرامونی آن مهاجرت كردند؛ اما برخی از خانوادههاي ثروتمند در غرناطه
باقیماندند و حتی برخی از بزرگانشان به خاطر رفتار مسالمتآمیز خود به سمتهایی در
ادارۀ شهر رسیدند 2 .مؤلف ناشناس كتاب « اصر مو اا» با بیان دانستههاي خود اطالعات
بسیار مهمی را پیرامون مهاجران اندلسی در دوران بعد از سقوط غرناطه و اماكنی كه از آن
3
خارج شدند و راههایی كه براي رسیدن به مغرب طی كردند ،بازگو كرده است.
این موج بزرگ مهاجرت نشاندهندۀ عدم اعتماد اعراب به میثاقی بود كه حاكمان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.0

 ::ح نما ذ مو ا ا مو ،اف ول الي م

و

ي عه مولا مذ ص .29

2. H. Elliot, Imperial Spain 1469 – 1716. Edward Amoid { publishers } L.
T. D, London 1967, p. 39.
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نوین در معاهدۀ تسلیم به آن متعهد شده بودند .بااینهمه بسیاري از اعراب مسلمان كه
گول وعدههاي آنها را خورده و به سیاست معتدل اسپانیاییها در سالهاي اولیۀ پس از
سقوط شهر خوشبین بودند در آن سرزمین باقی ماندند و چند سالی را با خرید امالک
1
مهاجران به مبلغی ناچیز در آرامش و متانت سپري كردند.
در آن زمان ،شهر غرناطه بهواسطۀ اقدامات دو تن از مسئوالن منصوب از سوي ملكه
ایزابل جهت ادارۀ امور غرناطه ،در آرامش نسبی بسر میبرد .یكی از این دو فردي بنام
«كنت تندیا»  Count de tendillaمنسوب به خانوادۀ «مندوزا»  Mendozaو دیگري
اسقف شهر بنام «هرناندو دي تالورا»  Hernando de talaveraبود .كنت تندیا حاكم
اصلی شهر بود و ادارۀ آن را در دست داشت .آنها متوجه شرایط حاكم بر مسلمانان در
زمان تسلیم شهر بودند و در این امر متفق بودند كه عقل ایجاب میكند كه در ابتداي امر
2
بنا بر شروط معاهدۀ تسلیم رفتار كنند؛ بنابراین آرامش و امنیت در شهر برقرار بود.
اما این آرامش بیش از هفت سال به طول نینجامید .پس از آن سیاست اسپانیاییها در
برابر اعراب مقیم غرناطه و سایر مناطق تابعۀ آن تغییر كرد و شروط صلح یكی پس از
دیگري نقض شد .فردیناند از وعدههاي خود شانه خالی كرد و درصدد مسیحی كردن
رعایاي عرب مسلمان برآمد .امري كه بر خالف شروط معاهدۀ تسلیم شهر بود و چنانكه
پیشتر بیان شد ،مسلمانان از هر سو آماج ظلم و ستم قرار گرفتند كه نمونههایی از آن در
وضع مالیاتهاي سنگین ،منع اذان از بلنداي ساختمانها ،اجبار مردم به ترک غرناطه و
3
سكنی گزیدن در روستاها و نواحی حاشیهاي آن آشكار شد.
بدیهی است كه شاه فردیناند در ابتدا نگران پیامدهاي تعجیل در فاش شدن مقاصد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .0محلو :ووم مدلو مول،ووافذ م هوونش موابووني ووي مصاوونش ع وونيذ تد ،ووق ماوونغي مو وو،ن و
ش نح:ذ مو،ونهار 0393ذ مبوم ون دش سونا  0331دش م وا تج بو پوند رو
 ::ع ننذ هنب م و ذ ص .231
 93 / 0و

مسو

2. Jean Plaidy. The Spanish Imquisition , { Book Club Associates } .
London 1978. p. 223.
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اصلی خود در قبال رعایاي جدیدش باشد .زیرا امنیت هنوز در مناطقی كه اخیراً بر آن
چیره شده بود ،حاكم نبود و اهالی غرناطه و مناطق پیرامونی آن ،سالح خود را به زمین
نگذاشته بودند؛ بنابراین زیر فشار قرار دادن ایشان ممكن بود موجب وقوع قیام شود؛ اما
باید توجه كرد كه سیاست اسپانیا دائماً نگران اعراب مسلمان مقیم در آن سرزمینها و
افراد موسوم به «مورسكی »1ها  2 Los Moriscosبود.
ضمن آنكه او متوجه اهمیت اقتصادي اعراب مسلمان بود كه از عوامل مهم فعالیت و
رفاه در آن سرزمین بودند و با توجه به برتري چشمگیرشان در زراعت ،صناعت ،علوم و
3
فنون ،در یک كالم ،نیروي بسیار ارزشمندي براي دولت بودند.
اما در آن زمان سیاست اسپانیا مطیع كلیسا بود كه سپاهیان را به گرایش صلیبی
فرامیخواند و در پی پایان بخشیدن به حضور باقیماندۀ اندلسیها در اسپانیا بود .آنها
معتقد بودند كه وجود چنین گروههاي بزرگ همعقیدهاي در منطقۀ غرناطه و دیگر مناطق
اسپانیا مانند «والنسیا»  Valenciaو «سرقسطه» و مناطق «آراگون» و «كاستیا» موجب
مشكالت بسیاري خواهد شد .خاصه اینكه آنها در دوران حكومت مسلمانان در ایالت
4
غرناطه روابط محكمی با شهرهاي مغرب در شمال آفریقا داشتند.
كلیسا از تعصب «ملكه ایزابل» و پیوند محكم او با اسقفها و راهبها بهرهبرداري
كرد تا جایی كه بنا بر تعبیر دكتر «محمد عبده حتامله» «او چون برگی برنده در دستشان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و دش رووا،:دبووا

 .0تا و ا ال و : Morosوو :م وونف عووا م ووالن ي وو :م و د ر و
«مباابن» :نحي من ( .م ا،ر)
 .2ب ووي م ب و منن م نصووا ع و من « مول مش و » شم دش ،ه و تا،لوو :مبووم وم م

وون

لو د مسو  .و :وو :عووندا سو :او نوفذ م و و ن مول مش و دمش مسوونم وا اووا و
مو بوو،ذ 2ذ دماووقذ 0314ذ ص  . 3موون دش مبووم وون وونا ح، ،ووي مباوونن شم وو:
م و ي هن بن معام م النن مس شم تا ،ط دمد مبر.
3. CH. Lea, History of the Moriscos of Spain, their conversion and
، ::ل م ع ننذ هنب م و ذ ص expulsion, London. 1901. p. 7239
 ::ع ننذ م ا ،پ ا مذ ص 239
.1
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بود كه به اشارهاي از آن استفاده میكردند 1».این به خوبی بیانگر نقش فعال برخی از
مقامات كلیسا است كه برخوردار از حمایت پاپ و مورد اعتماد امیران كاتولیک بودهاند كه
در رأس ایشان «پدر فرانسیسكو جیمنز دي خیمنث» Francisco Jimenez de
 Gisnerosاسقف شهر «طلیطله» و رئیس كلیساي اسپانیا قرار داشت.
اهالی غرناطه بهرغم همۀ رنجهایی كه از بدو ورود اسپانیاییها متحمل شده بودند،
تالش كردند تا با وضعیت جدید كنار بیایند .وضعیتی كه در آن اشراف اسپانیایی بر
زمینهاي وسیعی از اراضی و امالكی كه پیشتر متعلق به اندلسیها بود ،حاكم شدند و
اندلسیها تابعِ سروران جدید خود شدند .عالوه بر آنكه بر ایشان مالیات وضع شد و از
انجام علنی شعایر دینی منع شدند؛ و كوشش مستمري براي قانعِ كردن مسلمانان به ترک
عقاید دینی و قطع پیوندهاي تاریخی و فرهنگیشان مبذول شد .مقامات كلیسا جهت نیل
به اهداف خود از شیوههاي مختلف ایذایی و تهدیدآمیز استفاده كردند كه از تعرض به
زمینهاي آنان شروع شد و در ادامه با سخت كردن معیشت مسلمانان ،متعرض دین و
2
تاریخ و زبانشان شدند.
هنگامی كه حكومت متوجه اصرار اندلسیها به التزام بر هویت عربی و اسالمیشان
شد ،با توسل به «سیاست زور و اجبار» ،به تغییر و تعدیل بندهاي معاهدۀ تسلیم پرداخت و
آن را به سود خود تفسیر كرد .بدینسان شروط معاهده ،یكی پس از دیگري تحریف شد تا
جایی كه بهتمامی نقض شد .اهالی غرناطه دیگر حرمت و احترامی نداشتند و در معرض
بیاحترامی و ذلت قرار گرفتند .اسپانیاییها آنان را مورد تعدي قرار دادند و بر قبول
3
مسیحیت مجبورشان كردند.
با روي كار آمدن كاردینال «خیمنث» رئیس كلیساي اسپانیا ،شرایط اعراب غرناطه
وخیمتر شد .او بنا بر دعوت «شاه فردیناند» در سال  686هـ  1466 /م مسئولیت مستقیم
گروههاي مبلغ دینی را جهت مسیحی كردن اهالی شهر به عهده گرفت و وارد شهر شد او
در ابتدا همۀ فقهاي شهر را جمع كرد و آنان را به پذیرش مسیحیت فراخواند و كوشید تا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .0مو ا ا مو ،اف ول الي م و ذ ص .91
 .2م،نب  :ر د :ن :ا نوفذ م و ن مول مش ذ ص .31
 .9اصر مو ااذ ص 11ذ م هنش موابني .91 / 0
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با اعطاي هدایا و كمکهاي مادي ،ایشان را بفریبد 1 .اما هنگامی كه دریافت این روش
در قبال اكثر مسلمانان نتیجه نخواهد داد ،متوسل به تهدید شد و حتی دستور زندانی
كردن یكی از بزرگان فقهاي شهر را صادر كرد؛ زیرا آن فقیه حاضر نشد تا با صدور فتوایی
اجازۀ خروج از دین و فرهنگ را به اهالی شهر بدهد .او را سخت شكنجهاش كردند و تا
چندین روز غذایش ندادند؛ بااینحال چنان فتوایی را صادر نكرد .البته پدر «خیمنث»
توانست از زبان او سخنی مبنی بر ضرورت سازگاري اهالی غرناطه با اسپانیاییها و به
2
نوعی غیرمستقیم پذیرش دیانت ایشان را بیرون بكشد.
این روش جز در گروه معدودي از اهالی غرناطه سودي نداد .چرا كه آنها بر اعتقادات
خود استوار بودند .امري كه آتش خشم «خیمنث» را بیشتر و او را بر مسیحی كردن همۀ
آنها راسختر كرد .او متوجه این نكته شد كه تا زمانی كه مسلمانان با تاریخ و فرهنگ
خود در ارتباط هستند مسیحی كردنشان محال است؛ بنابراین در سال  686هـ  1466 /م
بهكارگزاران خود دستور داد تا در میان اهالی غرناطه به جستجو بپردازند و نوشتههاي
عربی و قرآنها را جمع كنند و آنها را به میدان «باب الرمله» بیاورند .دهها هزار كتاب كه
مشتمل بر علوم مختلف ،ادبیات و احادیث و دیگر آثار بود در آن مكان به روي هم انباشته
شد و به آتش كشیده شد .از این آثار تنها سیصد جلد كتاب در طب ،كیمیا ،ریاضیات و
دیگر موضوعاتی كه مورد نیاز دانشگاه تازه تأسیس واقع در قلعۀ «هنارس» Aicala de
 3 Hanaresبود ،مستثنا شد .این عمل ظالمانه و غیرمسئوالنه منجر به نابودي دهها هزار
كتاب باارزش عربی شد كه محصول اندیشۀ عربی ـ اسالمی اندلس بود .برخی از محققان
این كتابها را تا هشتاد هزار جلد كتاب خطی عربی شمردهاند .درحالیكه برخی دیگر ـ
خصوصاً «روبلس»  Roblesكه كتابی دربارۀ زندگی خیمنث نگاشته است ـ آنها را بالغ بر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. W. Montgomery watt , Ahistory of Islamic Spain, Islamic surveys 4,
Edinburgh. 1967, p 152

.2

: ::ا نوفذ م ا ،پ ا مذ ص  32و  39و م،نب  :ر د :ن
Plaidy, Op. cit.pp. 224 _ 226.
3. Prescott, Op. Cit. p. 204.
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1

یک میلیون و پنج هزار جلد كتاب میداند.
موضع مورخان در این زمینه هر چه هست ،شكی نیست كه حجم آثار سوزانده شده
بسیار زیاد بود و هدف از این كار دور كردن اعرابِ اندلس از تاریخ و دینشان و هر داللتی
بود كه به زبان عربی و مصادر شریعت اسالمی مانند قرآن كریم ،سنت نبوي و كتابهاي
فرهنگی دیگر بازمیگشت .اینگونه اقدامات موجب ایجاد فضایی مشحون از ناراحتی در
میان اهالی غرناطه شد .شاهدان ماجرا در میان دود برخاسته از سوزاندن این ذخایر پر
ارزش اسالمی ،نشانههایی از تندبادهاي خطرناک آینده را میدیدند .چه بسا مراسم
دیگري بر پا و در آن بهجاي كتاب ،اجساد انسانها سوزانده شود .خصوصاً آنكه افرادي كه
مبادرت به سوزاندن كتابها كردند از كارگزاران «كاردینال خیمنث» ـ مسئول عام در
محاكم تفتیش عقاید اسپانیا ـ بودند.
نه تنها اعراب غرناطه ،كه شاهد این ماجرا بودند ،نسبت به چنین اقداماتی اظهار تنفر و
نگرانی كردند كه حتی افرادي چون «كنت تندیا» و «تالورا» نیز «خیمنث» را از غایت
كار بر حذر داشتند و معاهدۀ تسلیم غرناطه را به او یادآوري كردند .ضمن اینكه استدالل
میكردند كه مسیحی كردن اجباري افراد منجر به مسیحی شدن حقیقی آنها نخواهد
2
شد؛ اما این نصایح سودي نبخشید و «سیاست زور و اجبار» ادامه یافت.
از جمله چیزهایی كه منجر به تیرگی اوضاع شد خشونت و تهدید كارگزاران خیمینث
جهت مسیحی كردن اجباري اهالی ،در شرایطی كه رشوه بهجایی نمیرسید ،بود 3.ساكنان
قبیلۀ «بیازین» بیش از دیگران در معرض فشار اسپانیاییها قرار داشتند .افراد خیمنث
مسجد آنها را به كلیسایی با عنوان «سان سالوادور» مبدل كردند و اهالی قبیله وادار به
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Pascual de Gayangos, the History of the muhammedan Dynasties in
43.

_

1840

edition

London

of

reprint

1964.

York.

New

Spain.

vol.i.pp.vlll - lx,p.vlll, not2. cit. Rebilion de los moriscos, p.104.
2. Plaidy, op. cit. p228.
3. S.M. Imamuddin, Moriscos. Islamic Culture, Vol, 33, 1959. p.88.

و وو :وو :تا،لوو :عا:ووي م،نووو« :مولاب وو
م و ذ مول صلذ 0319ذ ص .299 – 240

ن» عا مو محوو ذ وو ن طوو:ذ دشمسوونت
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ازدواج تحمیلی دختران و پسرانشان با زنان و مردان اسپانیایی شدند .هدف از چنین اقدامی
از میان بردن هرگونه روزنهامید به تداوم روح عربی و اسالمی در میان آنها بود .این
سیاست متعصبانه هیچ رحمی نداشت .اعمال فوق كه مورد تأیید دو شاه كاتولیک قرار
داشت عاملی اساسی در شعلهور شدن آتش قیام در این قبیله در سال  686هـ  1466 /م
1
شد.
قيام قبيلۀ بيازين
منطقۀ البیازین منطقهاي پرجمعیت از توابع غرناطه بود .یكی از مورخان اسپانیایی
تعداد آنها را در حدود ده هزار خانواده یعنی در حدود پنجاههزار نفر عرب تخمین زده
است 2.تیرگی روابط آنها با اسپانیاییها ،نتیجۀ اقدامات خشونتبار پدر «خیمنث» و
كارگزاران او در مسیحی كردن اجباريشان بود كه به اوج خود رسیده بود كه همین امر
موجب برافروختن شعلههاي خشم و قیام مردم شد و در جریان نزاعی میان آنها با
كارگزاران خیمنث ،فوران كرد و آن زمانی بود كه یكی از خادمان خیمنث بنام «سالسیدو»
 Salcedoبه همراه یكی از سربازان در میدان «باب البنود»Lo Plaza Bibo Bonuts
به دختر عربی دستدرازي كردند .ساكنان بیازین در پاسخ به فریاد كمکخواهی دختر،
قیام كردند كه در نتیجه خادم خیمنث كشته شد و سرباز همراهش بهدست یكی از جوانان
3
عرب قبیله كشته شد.
پس از انتشار اخبار این حادثه ،بزرگان غرناطه و دانشمندان آنها به بیازین آمدند تا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.0

 ::ح نما ذ مو ا ا مو ،اف ول الي م

و ذ ص .31 – 39

2. Luis del Marmal Carvajal, Historia de lo rebellion y castigo de los
morsicos del Reino de Garnada, Madrid, 1797, Libro. Lv capt. Xxx,
p.226.

، ::ل م ح نما ذ مو ا ا مو ،افذ ص 020
 .9وو :وو :ح نماوو ذ مو اوو ا مو ،ووافذ ص  39 – 34و م،نب وو :روو د :وون مسوو ح موو ذ
مد و مو ووا ووي م و و ذ مولرس و مو ا :و وا شمسوونت و مو اوواذ  :وواوتذ 0311ذ ص
039ذ
Stanley Lanepoole, theMoors in Spain. 7th edition, London, 1888, p,275.
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مردم را به حمل سالح و قیام و مقاومت علیه اقدامات خیمنث تشویق كنند .قیامكنندگان
از میان خود چهل تن را بهعنوان نمایندگان حكومت عربی مستقل از اسپانیا انتخاب
كردند .سپس برخی به جهت نبرد با خیمنث و كشتن او و یارانش متوجه «قصر حمراء»
شده و بقیه نیز به تهیۀ سالح و آماده كردن قبیله براي جنگ مشغول شدند .هنگامی كه
خیمنث اخبار قیام و حركت شورشیان به قصر حمراء را شنید به خانۀ «كنت دو تندیا» پناه
1
برد كه به سبب حسن برخورد خود با اعراب روابط ،صمیمانهاي با آنها داشت.
«خیمنث» حاكم غرناطه را قانع كرد كه گروهی از سربازان را به جهت از میان بردن
قیام بیازین و كشتار شورشیان به دنبالشان گسیل دارد؛ اما این قوا با توجه به اقدامات
پیشبینیشدۀ ساكنان قبیله و بستن راههاي ورودي قادر به انجام كاري نشد .بلكه آنها
توانستند قصر حمراء را محاصره و بدان نفوذ كنند .كنت دي تندیا كوشش كرد تا
شورشیان را آرام كند .او را پدر «هرناندو دي تاالورا» اسقف غرناطه ،كه به علت درک
شرایطِ اعراب ،بهجاي مسیحی كردن اجباري ،بر روشهاي ترغیبی تاكید میكرد و
2
ازاینرو مورد احترام آنها بود ،همراهی میكرد.
این دو در مالقات با شورشیان ،از آنها درخواست كردند كه به «بیازین» برگردند و
تضمین دادند كه مردم بیازین به خاطر اتفاقات اخیر مورد عقاب و عتاب حكومت واقع
نشوند و توافقات نهایی مورد احترام هر دو طرف باشد .اگر مسلمانان رعایاي امیران
كاتولیک باشند و مالیاتهایشان را بپردازند ،رفتار سربازان با آنها همچون سایر رعایاي
امیران محترمانه باشد .نیز متعهد شدند كه دست به مسیحی كردن اجباري مسلمانان
نخواهند زد و هر كس كه فرمانبردار است میتواند رسوم ،سنت و زبان خود را حفظ كند
و هر كس كه زیر بار فرمانبرداري نرود باید غرناطه را ترک كند .شورشیان دیدگاهها و
خواستههایشان را مطرح و تاكید كردند كه اگر ملكه خیمنث را به اشبیلیه برنگرداند
تاآخریننفس به مبارزۀ خود ادامه خواهند داد .كنت دي تندیا وعده داد كه خواستۀ ایشان
را به اطالع ملكه برساند و براي ضمانت ،همسر و پسرش را به ایشان سپرد و آنجا را
بهقصد دیدار با ملكه ایزابل در اشبیلیه ترک كرد .وضعیت تا مشخص شدن نتایج مذاكرات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Plaidy, Op, cit, pp. 205 – 206, Plaidy, Op. cit, p. 229.
2. Prescott, Op, cit, pp. 205- 206, Plaidy, Op. cit, p. 229.
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آرام شد.
اما بسیاري از شورشیان و خصوصاً آن چهل نفر كه به نتایج كار خوشبین نبودند از
ترس تنبیه و مؤاخذه پیرامون سرباز مقتول اسپانیایی ،بهسوي مناطق بشرات در جنوب
غرناطه متواري شدند .نگرانی آنها بجا بود؛ چرا كه نه «ملكه ایزابل» و نه شوهرش،
هیچكدام به دیدگاه «كنت دو تندیا» توجه نكردند و پیشنهاد وي مبنی بر اتخاذ روشهایی
مسالمتجویانه و پایان ستم دینی بر اهل غرناطه و رعایت انصاف و ایجاد آرامش در
منطقه را نادیده گرفتند و پدر «خیمنث» را كه بر موضع خود سخت پافشاري میكرد
فراخواندند .خیمنث چنین استدالل كرد كه ملكه با داشتن عنوان كاتولیک نمیتواند داراي
رعایایی با دینی غیر از آن باشد و اعراب تا زمانی كه مسیحی نشوند نباید در غرناطه و
كاستیا و دیگر اماكن اسپانیا زندگی كنند و نرمشِ حكومت در قبال قیام ساكنان غرناطه
2
نتیجهاي جز وقوع قیامهاي دیگري در سایر مناطق كشور نخواهد داشت.
بدینسان« ،ملكه ایزابل» و شوهرش «فردیناند» تصمیم به مسیحی كردن اجباري
همۀ ساكنان مسلمان اندلس و در غیر این صورت كوچاندن اجباري آنها به شمال آفریقا
گرفتند .ضمن آنكه بنا شد تا جلوي ورود اعراب به سرزمینهایشان گرفته شود تا با قطع
ارتباط ساكنان اندلس با اعراب شمال آفریقا ،از روحیۀ معنوي آنان كاسته شود 3.اندلسیها
ناچار شدند تا در مناطق كوهستانی جنوب ،مكانی را براي زندگی بیابند؛ بنابراین ،كسانی
كه فرمان مسیحی شدن را قبول نكردند غرناطه را ترک كردند و با ایجاد پایگاههاي
مهمی ،در كوهها حمالتی را بهمنظور مقابله با اقدامات ظالمانۀ اسپانیاییها در قبال اعراب
مسلمانان سازمان دادند؛ اما بقیۀ ساكنان غرناطه از ترس مجازات ،بهفرمان فوق تن دادند.
اجبار اهالی غرناطه به مسیحی شدن ،بهانهاي شد تا شعبهاي از دیوان مجمع قاضیان
ایمان كاتولیكی یا همان محاكم تفتیش عقاید  La Inquisicionدر سال  686هـ /
 1466م شروع بهكار كند .این محاكم به تحقیق دربارۀ افرادي میپرداخت كه در مسیحی
شدن خود شک كرده بودند و آن در واقع ،شعبهاي از دیوان یا دادگاه تحقیق شهر قرطبه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .0ح نما ذ مو ا ا مو ،افذ ص 33ذ Plaidy, op. cit p. 230
ن مول مش ذ ص Prescott, Op, cit. p. 206 39

: .2ا نوفذ م و
 .9ح نما ذ مو ا ا مو ،افذ ص .31
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بود كه تا سال  633هـ  1629 /م كه دادگاه مستقلی در غرناطه ایجاد شد ،فعالیت خود را
انجام میداد.
سابقۀ این دادگاهها به سدۀ سیزدهم میالدي بازمیگردد كه بازتاب نیاز كلیسا به
حمایت از خود در برابر دیگر ادیانی بود كه در بسیاري از كشورهاي اروپایی حضور داشتند.
این دادگاهها در شهرهاي اسپانیا و خصوصاً شهرهاي آراگون ،كاستیا ،كاتالونیا
 Cataloniaو والنسیا ،اشبیلیه شعبه داشتند و وظیفۀ آن تعقیب مسلمانان و محاكمه،
شكنجه و گرفتن اعتراف اجباري از آنان ،مانند اعتراف به مسلمان بودن ،یا پایبند بودن به
زبان عربی و كتابت آن بود .مهمترین اشكال شكنجه در قرونوسطی ،در این دادگاهها
انجام میشد و حد و مرزي در میزان شكنجه و دردهاي ناشی از آن نداشت .شكنجه تا
جایی ادامه داشت كه متهم اعتراف به كفر كند و آنگاه به استناد به بیان كفر صریحش،
حكم به سوزاندن وي ،یا زندان ابد ،یا مصادرۀ اموال و یا بردگی در كشتیها و نظایر چنین
1
احكام خودكامهاي صادر میشد.
این دادگاهها ابزاري در دست رجال متعصب كلیسا جهت نابودي بقایاي امت عربی در
شبهجزیرۀ «ایبریا» بودند .آنها هم كاركرد سیاسی و هم كاركرد دینی داشتند؛ بنام دین
درصدد محقق ساختن نیات سیاسی اسپانیاي آن روزگار و پس از تسلیم اعراب اندلس به
دنبال پایان حیات دین و زبان و هویتهاي اجتماعیشان از طریق سركوب و شكنجه و
سوزاندن بودند.
قيام بشرات و امتداد آن در مناطق جنوبي اسپانيا
منطقۀ «بشرات»  Alpujarrasدر ارتفاع باالیی در میان كوههاي سیرانوادا Sierra
 nivadaو دریاي مدیترانه قرار دارد و طول آن در حدود نوزده مایل است و شامل
روستاهاي زیادي است كه اعراب در آن زندگی میكردند .این مناطق به دلیل ناهمواري و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: .0وو، :هوو مننو وو : :اوو ا دش:وونش دمدموون هوونف تغ وو ش ع،نبوو مسووشن ن و شو
ر ج :دش آن ش.ك
the Spanish inquisition, p 138 tt Gabriel Jackson, the Making of

هوونف

Plaidy,

ع وننذ هنبو Medieval Spain, { Thames and Hubson }, London, 1972, P. 190 ff.
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صعبالعبور بودن ،پناهگاه فراریان اندلسیاي بود كه مسیحی نشدند و به مقاومت در برابر
حكومت دو شاه اسپانیایی روي آوردند .ساكنان این مناطق با كمک تازهواردان به تدارک
دفاع در روستاها و شهرهاي خود و جمعآوري پول و سالح براي یورش همهجانبه به
مناطق اسپانیایی و قطع راههاي ارتباطی آنها مبادرت كردند و شهر «گونجار» را كه
مكانی تسخیرناپذیر در دامنۀ كوههاي سیرا نوادا  Sierra nivadaبود ،به مركز و مقر
فعالیتهاي خود مبدل كردند.
هنگامی كه اخبار این قیام به گوش فرمانرواي اسپانیا رسید ،ملكه ایزابل نیرویی به
رهبري «كنت دو تندیا» و «گان سالو دو كوردوبا»  »Gonsalvo de Cordobaبه جهت
خاتمه دادن به قیام ـ پیش از وخیم شدن اوضاع ـ روانه كرد .این حمله متوجه شهر
گونجار بود .برخی از افراد او در خندقهایی كه اهالی شهر كنده بودند و با نی و گیاه
پوشانده بودند ،سقوط كردند؛ اما «گان سالو دو كوردوبا» رهبر حمله با بهرهگیري از توان
سازماندهی در صفوف سربازان خود ،شهر را محاصره و پس از رسیدن نیروهاي كمكی
آن را مجبور به تسلیم كرد .آنها داخل شهر شدند و همۀ زنان و كودكان و سالخوردگان
شهر را از دم تیغ گذراندند .اگر چه مردانشان پیش از حملۀ فوق در كوهها گرد هم آمده
بودند .اسپانیاییها به این كار بسنده نكردند ،آنان خانهها را بر سر ساكنان آن خراب كرده
1
و همگیشان را سوزاندند.
فرماندۀ نظامی با ورود به دیگر مناطق قیام آنچه را كه در شهر گونجار انجام داده بود
تكرار كرد اما به جهت ناهمواري منطقه و ترس دائم از كمینهایی كه پیشرفت كارشان را
در نهایت سختی قرار داده بود ،قادر به پیروزي روشنی نبود؛ بنابراین از شاه فردیناند
تقاضاي كمک كرد .فردیناند خود با ارتشی بزرگ در سال  689هـ  /فوریۀ  1688م و به
همراه گروهی از افسران و سواران و بزرگان و اسپانیاییها به آنجا آمد .این حمله از مناطق
انقالبی آغاز شد و در شهرهاي «اندرش» « Andaraxالنخرون»  Lanjaronلوشار
« Lucharموندونگار» « Monoejarبلیف»  Belefiyucو غیره جریان داشت .شورشیان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .0ح نماوو ذ مو اوو ا مو ،ووافذ ص 10ذ :اوو نوفذ م
مد مو ا ي م و ذ ص .039

و وو ن مول مش وو ذ ص 33ذ ح موو ذ

idy, Op. cit. p208 plaidy, op. cit. p 232- 233.
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متوجه شدند كه با توجه به نیروي قدرتمند فوق و بهكارگیري شیوههاي خشن و تنبیه
ساكنان بیدفاع قادر به استمرار مقاومت نیستند؛ بنابراین صلح با شاه فردیناند را پذیرفتند
و پس از گفتگوهاي فراوان موافقت كردند كه در مقابل توقف كشتار ،پنجاههزار «دوكات»
( Docadosكه سكۀ طالي اسپانیاي قدیم بود و در دورههاي زمانی مختلف ارزش آن
تغییر میكرد) بپردازند و سالح و تداركات دفاعی خود را تسلیم كنند .در مقابل پادشاه
1
وعدۀ رعایت برخی از شرایط معاهدۀ تسلیم غرناطه را داد.
عملیات فرونشاندن قیام بشرات در حدود یک سال به طول انجامید و در این مدت
«شاه فردیناند» بهمنظور اشراف بر اوامر خود دربارۀ مسیحی كردن اندلسیها و جمعآوري
سالحهاي ایشان در غرناطه ماند .اهالی شهر از كشتار وحشیانهاي كه در جریان سركوب
قیام اهالی غرناطه روي داده بود به وحشت افتاده بودند و خود را در برابر اقدامات
رعبانگیز حكومت ناتوان یافتند؛ اما این اعمال اعراب دیگر مناطق را به وحشت نینداخت
بلكه ایشان را به برداشتن سالح و مقاومت ترغیب كرد .آنها یقین داشتند كه آنچه بر سر
اهالی بشرات و غرناطه رفت بزودي بر سر آنها نیز خواهد آمد و ایستادگی در برابر دشمن
را تنها راه ممكن در دفاع از ملیت ،دین و موجودیت خود یافتند .ازاینرو قیامها و
جنبشهاي مقاومت متعددي در مناطق وسیعی در جنوب اسپانیا مانند «سیرا دي
فالبرس»  Sierra de los filabersدر ایالت «مریه» و «دیار آش»  Guadixو بسطه
 Bazaو منطقۀ كوهستانی مشرف بر شهر «رنده» یعنی «سیرا دي رنده» Sierra de
 Rondaو نیز سلسله كوههاي ممتد از «رنده» تا «جبل طارق»  Gibraltarو معروف به
كوههاي قرمز  Sierra Vemejaشكل گرفت.
قیام در منطقۀ كوهستانی اخیر شدید بود و دستكمی از قیام بشرات نداشت .شاه
فردیناند دستور سركوب آن را به «آلفونسو دي اگیوالر»  Alonso de Aguilarداده و
پسرش «دون پدرو دي كردبا»  Don pedro de Cordobaرا با وي همراه كرد« .دي
اگیوالر» از سوي اعراب منطقه تحقیر شد و در برابر گسترش قیام كاري از پیش نبرد .او
در كمین محكمی كه جنگجویان عرب در سال  687هـ  /مارس  1681م آماده كرده
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .0ح نما ذ مو ا ا مو ،افذ ص 12ذ :ا نوفذ م

و
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بودند ،افتاد و در حین عبور از یكی از راههاي صعبالعبور كوهستانی با پرتاب سنگهاي
1
بزرگی به همراه جمع زیادي از نیروهایش كشته شد.
هنگامی كه این اخبار نگرانكننده به گوش شاه فردیناند رسید ،او خود در آوریل همان
سال با سپاهی بزرگ به منطقه آمد و متوجه شهر «رنده» شده و آنجا را مركز رهبري
عملیات نظامی و اجراي حمالت متعددي را علیه شورشیان كرد.
نبرد سختی بین او و شورشیان اندلسی در گرفت .شورشیان كه خود را زیر فشار شدید
یافتند ناچار عقبنشینی كردند و بهسوي مناطق مرتفع كوهستانی فرار كردند .فردیناند
سیاست محاصرۀ ایشان به جهت اجبار به تسلیم را در پیش گرفت و چون میدانست كه
میدانست كه به دالیلی مانند كمینگاههاي منطقه و ناممكن بودن استقرار دائمی تعداد
كافی سربازان ،جهت تضمین عدم وقوع قیامی دیگر ،قادر به كسب پیروزي قاطعی بر
آنها نیست ،همزمان وارد مذاكره با شورشیان شد.
شاه براي همۀ شورشیان وعدۀ امان و حق انتخاب میان مسیحی شدن و یا ترک بالد
را داده و نیز مقرر شد تا راه انتقال كسانی را كه مایل به مهاجرت به خارج از اندلس
هستند پس از اخذ مبلغی هموار شود؛ بنابراین با توافقنامهاي آتش قیام خاموش شد و پس
از حدود دو سال نبرد كه به طرفین خسارات و تلفات بسیاري وارد كرد ،با اجراي توافقنامه
مذكور ،فعالیتهاي نظامی كنار گذاشته شد .تنها برخی از اعرابی كه مسیحی نشدند ،به
شمال آفریقا نقلمكان كردند .زیرا اكثر افرادي باقیمانده قادر به پرداخت هزینۀ سفر نبوده
2
و ازاینرو به ناچار به غسل تعمید و مسیحی شدن تن دادند.
مایۀ تأسف است كه در مصادر اولیۀ عربی اطالعات كافی دربارۀ این قیامها بیان نشده
است ،بهاستثناي برخی اشارات ناچیز در كتاب «نفح الطیب» و كتاب « اصر مو اا» كه
مؤلف ناشناس كتاب اخیر به قیام برخی از اهالی اندلسی كه از مسیحی شدن امتناع كردند
اشاره كرده است:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.0

 ::ح م ذ مد مو ا

يم

و ذ ص  210و . 212
Prescott Op. cit, pp. 208 – 209.

2. Prescott, History of the Reign of Ferdinand and Isablla the Catholic, p.
210. Plaidy, the Spanish Inquisition, pp. 223 – 234
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ایشان مانند اهالی «قري»« ،نجر»« ،بشره»« ،اندراش»« ،بلیق» ،بودند .پادشاه روم
(كاتولیک) علیه ایشان سپاه گردآورد و آنها را در محاصرۀ كامل قرار داد .تا آنكه پس
از جنگی سخت بر ایشان دستیافت .مردانشان را كشته و زنان و كودكان و اموالشان را
به چنگ آوردند و آنها را مسیحی و بردۀ خود كردند... .

او با اشاره به قیام اندلسیها در كوههاي «سیرا دي رنده» و «كوههاي سرخ»
مینویسد:
 ...مگر مردمی از مناطق غربی اندلس كه از مسیحی شدن امتناع كردند و محل اقامت
خود را بهقصد سكونت در مناطق كوهستانی مرتفع صعبالعبور ترک گفتند .آنها با
خانواده و اموال خود در آنجا گرد هم آمده و به تدارک وسایل دفاعی از خود پرداختند.
شاه روم سپاه خود را علیه ایشان گردآورده و در اندیشۀ دست یافتن بر ایشان و تكرار
اعمال وارده بر دیگر شورشیان شد .آنگاه كه نزدیک ایشان رسید و درصدد كشتارشان
برآمد .خداوند سعی او را ناكام ساخت و او را ناچار به عقبنشینی كرد و پس از بیست و
سه جنگ كه در آن شمار زیادي از مردان و سواران و سربازان او كشته شدند مشاهده
كرد كه قادر بر سیطره بر ایشان نخواهد بود پس ایشان را فراخواند به اینكه به آنها
امان داده و اجازه ترک آنجا بهسوي مغرب را با حفظ ایمان خود بدهد .آنها به او پاسخ
مثبت دادند .او به ایشان اجازۀ خارج كردن چیزي جز لباسهایشان را نداد و اجازه داد تا
1
ایشان طبق توافق به مغرب بروند... .

اما «المقري» به امتناع برخی از اندلسیها از مسیحی شدن و گوشهگیري برخی از
مردم در روستاهاي بلفیق ،اندش و غیره اشاره دارد:
دشمن سپاه خود را گردآورد تا ایشان را ریشهكن كند و تا آخرینشان بكشد و برده كند،
جز كسانی كه در كوه «بلنقه» 2جمع شدند .خداوند تعالی آنها را در مصاف با دشمن
یاري كرد و بسیاري از دشمنان و از جمله رئیس قرطبه كشته شدند .آنها با گرفتن
امان با خانوادههاي خود با حداقل اموالشان و بدون آذوقه به «فاس» رفتند3... .

و در قصیدهاي كه اعراب اندلس براي جلب یاري سلطان عثمانی بایزید دوم ( 199ـ
 611هـ  1411 /ـ  1612م) فرستادند و المقري آن را در كتاب خود «ازهار الریاض فی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .0اصر مو اا ي مصانش ما ك  :ي ااذ ص .14
 Villa Launga .2ومح ،دش سا ا :هنف «ش » (م ا،ر)
 .9غط مون ص مم دام م و مواط ص .423 / 0
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اخبار عیاض» آورده است 1گوشهاي از روزگار دشوار مردمان اندلس و چگونگی مقابلۀ
اسپانیاییها با قیامهایشان و آنچه در شهرها و روستاهاي تحتسیطرۀ خود انجام دادند بر
ما معلوم میشود .شاعر اندلسی در آن به شرح نابودي و خرابی و ویرانی شهرهاي
«وحرا»« ،بلفیق»« ،بشره»« ،ضیافه»« ،اندرش» بهدست نیروهاي اسپانیایی میپردازد:
بپرس از اهالی وحرا كه چگونه شب را به صبح رساندند درحالیكـه در ذلـت و خـواري،
اسیر و كشته شدند.
بپرس از واقعۀ بلیق كه چگونه مسلمانان پس از آنكه از پا افتادند با شمشیرها تكـهتكـه
شدند.
و اهالی منیاق با شمشیرها تكهتكه شدند ،سرنوشتی كه بر سر اهالی بشره نیز آمد
و اهالی اندرش در آتش سـوختند و همگـی در مسجدشـان چونـان تكـه چـوبی زغـال
2
شدند.

اما تفاصیل این قیامها در منابع «كاستیایی» آمده است و اعتماد ما بر آنها مبتنی بر
چیزي است كه برخی از نویسندگان راوي نقل كردهاند و قابل توجه است كه منابع فوق از
زاویۀ نگاه حكومت كاستیا به وقایع پرداختهاند .یک نویسندۀ منصف خارجی به بیان
تفصیلی از شیوههاي وحشتآفرینی به سبب فروكش كردن این قیامها پرداخته است.
بهعنوان مثال« :كنت لیرین»  Count de lerinبا باروت مسجدي را كه مملو از زنان و
كودكان بود منفجر كرد .كاستیاییها در برخورد با اعراب اندلسی از شعور دینی خود
خارجشده و عرب را تنها برده و بندۀ خود میخواستند .ازاینرو به جهت بردگی كامل
3
ایشان را در معرض انهدام قراردادند و همۀ آن مناطق را محكوم به نابودي كردند.
نتايج قيام بشرات و قيام بيازين
حكومت اسپانیا ضربۀ سختی از وقایع بیازین و بشرات خورد؛ چرا كه عالوه بر هزاران
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .0م هنش موابني  013 /0و .004
 .2هلنن م ا001 / 0 ،
3. prescott, Op. cit, pp. 207 – 208.

م،نب وو :روو د :وون ح نماوو ذ مو اوو ا مو ،ووافذ ص  10و 12ذ :اوو نوفذ م
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نفر تلفات انسانی و ویرانی شهرها و اموال و امالک مردمان ،ناچار از استخدام سپاهیان
سواره و پیادهنظام  -بالغ بر شصت هزار مرد جنگی – شد كه همگی در عملیات سركوب
آن قیامها بكار گرفته شدند و از حدود هزار عراده توپ استفاده كردند؛ اما از نظر
هزینههاي مادي ،بالغ بر هشتاد میلیون «مرافدي»  Maravedisخرج جنگ شد و این
1
عالوه بر مبالغ هنگفت دیگري بود كه از خزانه خرج شد.
ازاینرو حكومت فوق و در رأس آن «شاه فردیناند» و «ملكه ایزابل» درصدد
جلوگیري از تكرار این قیامها برآمدند و تنها راه ممكن را در اضمحالل ملت اندلس در
جامعۀ اسپانیا دیدند؛ بنابراین دو گزینه در مقابل آنها بود :مسیحی كردن اجباري و یا طرد
كامل از كشور .همچنان كه گذشت ،آنها عملیات مسیحی كردن اجباري مسلمانان را از
همان ابتدا از سال  686هـ  1466 /م آغاز كرده بودند و بر اثر خشونت اعمالشده در آن،
قیام بیازین و بشرات در سال  687هـ  1681 /م روي داد .پس از آن ملكه ایزابل فرمانی
را در سال  681هـ  12 /فوریۀ  1682م صادر كرد كه در آن بر ضرورت گرایش همۀ
2
اندلسیها به دین مسیح یا مهاجرت از اسپانیا تاكید شده بود.
این انتخاب براي اعراب مقیم «كاستیا» و «لیون» سخت بود .آنها اعرابی بودند كه
پس از افول نفوذ عربی ـ اسالمی در آن مناطق باقیمانده بودند .مهلت فرمان «ایزابل»
تنها سه ماه بود و بهموجب آن همۀ پسران و مردان باالي چهارده سال و دختران و زنان
باالي دوازده سال  -كه غسل تعمید داده نشدهاند  -یا باید میرفتند و یا مسیحی
میشدند.
اگر چه فرمان مذكور اجازۀ فروش امالک و داراییهاي ایشان را میداد اما خروج طال
و نقره به خارج از كشور را ممنوع كرده و نیز اجازۀ مسافرت به مناطق تحت سیطرۀ
عثمانی و مناطقی در شمال آفریقا را كه با اسپانیا در حالت جنگ قرار داشتند ،نمیداد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ::ح نما ذ م او ،پ او م.ذ ص  . 010ونا و ك و :ومحو پو ا مسوشن نف حو بر :و دذ
.0
:اما وو :م دب وونش ط و ف مام:نووي مس و وو :دش دوشمن ح م و « مام:نووي هوون » مووا
مادبو و :وو، :هو دشسو ي و ن و ع وونش ل وو :ما ،ووي دش م ووا و م و و :وو :روولنش
مي ش  .ممن مش آن  :ن :ا دوشمن هن و دوو هنف م اب م غنوت  :د مس .
2. Mackay, Spain in the Middle Age, p. 205, Plaidy, Op. p. 234.
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اطاعت از این «فرمان قاطع» با مجازات مرگ و دستگیري مخالفان تضمین شده بود .از
آمار دقیقی از كسانی كه در نتیجۀ این فرمانها مهاجرت كردهاند اطالعی در دست نیست؛
1
اما برخی از مورخان آمار آنها را تا حدود سیصد هزار اندلسی تخمین زدهاند.
از جهت دیگر تعداد بسیار زیادي از اندلسیها قادر به خروج از سرزمینشان نبودند و
این امر ناشی از عوامل مختلفی بود .یكی از آنها عدم تمكن مالی ایشان در پرداخت
مبالغی بود كه پادشاه فردیناند به جهت انتقال ایشان به شمال آفریقا وضع كرده بود؛ زیرا
كشتیهاي او حق انحصاري انتقال اندلسیها را در اختیار داشتند و ازاینرو بسیاري
چارهاي جز ماندن نداشتند.
عالوه بر آن مهلت مقرر در فرمان براي اعالم عمومی در همۀ مناطقی كه اعراب
سكونت داشتند ،كافی نبود؛ خصوصاً اینكه بسیاري از اعراب در مناطقی دوردست مانند
آراگون ،زندگی میكردند كه امكان وصول فرمان به آنجا بهراحتی میسر نبود .ساكنان
عرب آراگون در واقعۀ قیام دخالت نكرده بودند و فرمان فوق به اطالع آنان نرسید و
ازاینرو همگی آنان از طریق فرمان ایزابل ،بهصورت خودكار «نصرانی» شدند! 2كما اینكه
با صدور فرمان فوق ،اعراب شهر «والنسیا» در سال  626هـ  1621 /م ،نیز به این جمع
افزوده شدند.
اینچنین مسیحی كردن حدود پانصد هزار اندلسی انجام شد و مساجد ایشان یا به
كلیسا مبدل شد و یا از صفحۀ وجود محو شد .آنها مجبور به سكونت در مكانهایی خاص
شدند در ادامه حكومت اسپانیا عرصه را بر آنها تنگتر كرد .شاه فردیناند در سال  614هـ
 1681 /م فرمانی را صادر كرد كه بهموجب آن اندلسیها از استعمال زبان عربی ،پوشیدن
لباسهاي سنتی و عمل به هر گونه آداب یا سنن عربی و یا اسالمی منع میشدند 3 .به
جهت اطمینان از عدم اجتماع اعراب در منطقۀ غرناطه فرمان دیگري در سال  621هـ /
فوریۀ  1616م صادر شد كه بهموجب آن ورود به سرزمینهاي مملكت غرناطه از سوي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: .0ا نوفذ هلنن م ا،ذ ص 011ذ و م،نب  :ر د :ن
Prescott, Op. cit, pp. 210 - 211

: .2ا نوفذ هلنن م ا،ذ ص .019
 .9هلنن م ا،ذ ص .009

012

اندلس تاریخ ،فرهنگ و مقاومت اسالمی

همۀ تازه مسیحیان اندلسی و مقیم عرب در هر نقطهاي از مملكت كاستیا ممنوع اعالم
شد و مجازات كسانی كه از دستور مذكور سرپیچی كنند ،مرگ و زندان تعیین شد .ضمن
آنكه این فرمان فروش بدون مجوز امالک توسط اهالی غرناطه و یا هر نقطهاي از
مملكت را ممنوع كرد و مجازات آن را نیز مرگ و زندان تعیین كرد؛ زیرا برخی از اهالی
اندلس كه بهاجبار مسیحی شده بودند ،براي زندگی در سایۀ اسالم ،با فروش امالک خود،
1
مخفیانه راهی مغرب میشدند.
در نتیجۀ ظلم مستمري كه حتی پس از اعالن گرویدن اجباري اعراب اندلس به
مسیحیت ،بر ایشان میگذشت ،آنها از برادرانشان در دیگر سرزمینهاي عربی و اسالمی
مانند مغرب ،مصر و بایزید دوم سلطان عثمانی یاري طلبیدند؛ اما همۀ این حكومتها
درگیر مشكالت داخلی خود بودند و قادر به انجام كاري براي اعراب اندلس نبودند .تنها
كار آنها ارسال نامههایی به دو پادشاه كاتولیک بود كه در آن خواستار اصالح رفتارشان
در قبال اندلسیها میشدند؛ اما اسپانیاییها كه تعهدي به اجراي این تقاضا نداشتند ،به
آزار و اذیت رعایاي عرب خود میافزودند؛ زیرا این نامهها را دلیلی بر وجود ارتباط میان
اعراب اندلس با یارانشان در خارج از اسپانیا و نشانۀ خیانت و اقدام علیه دولت اسپانیا
قلمداد میكردند.
استمرار ستم ديني پس از دوران دو شاه كاتوليك
«ملكه ایزابل» در سال  618هـ  1684 /م از دنیا رفت و حكومت به دختر او شاهزاده
«سونیا خوانا» رسید كه به جهت اختالل عقلیاش در تاریخ بنام «خواناي بیعقل یا
دیوانه»  Juana la Locaمعروف شده است .ازاینرو فرمانروایی به نیابت از او در دست
مجموعهاي از متنفذان و نائبان حكومت قرار گرفت كه مهمترین آنها پدرش «فردیناند
كاتولیكی» بود كه او نیز در سال  622هـ  1619 /م درگذشت .كاردینال خیمنث نیز از
جملۀ این افراد بود كه خصوصاً پس از مرگ فردیناند در تعیین نوۀ او «شارل اول» به
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Archivo General de Simancas, p. R Legajo8, Fol, 120,

، ::ل م ع ننذ هنب م

و ذ ص .901
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سلطنت نقشآفرین بود تا از كمی سن او در جهت ادامۀ سیاست سركوبگرانهاش بر ضد
اعراب اسپانیا استفاده كند.
«خیمنث» و برخی دیگر از مقامات دینی ،فرمانهاي پیشین دو شاه كاتولیک را براي
محو هویت عربی و اسالمی در اندلس كافی نمیدانستند و ازاینرو با مغتنم شمردن
منصب جدید خود بهعنوان وصی شاه ،به صدور فرمانهاي جدیدي پرداختند كه در
سنگدلی و خشونت بینظیر بود و ملكه «خواناي بیعقل» آنها را امضاء میكرد .این
فرمانها نتایج سختی بر اندلسیها داشت .تبعات ناشی از آن به شكلی گسترده وارد
زندگیشان میشد .منع استفاده از پوشش لباسهاي سنتی عربی ،منع ذبح اسالمی
حیوانات ،الزام به ازدواج به روش مسیحیت ،اجبار مرد عربی به ازدواج با زنی از تبار
اسپانیایی و اجبار زن عربی مسیحی شده به ازدواج با مردي از تبار اسپانیایی نمونههایی از
آن است كه معموالً با اكراه نو مسیحیان همراه بود.
نیز اندلسیهاي مقیم در خارج از غرناطه از دیدار با اندلسیهاي داخل غرناطه منع
شدند .فروش امالكشان هم بدون مجوز حكومت ممنوع شد و مقرر شد همگی اعراب
مكلف شوند تا كتابهاي عربی موجود در خانههاي خود را به مسئول دولتی تحویل دهند
تا در صورتی دربارۀ مبادي دین اسالم و یا زبان عربی و فقه االدب و مانند آن باشد،
سوزانده شوند .همچنین اعراب از حمل سالح و نیز تقسیم ارث به قانون اسالم منع شدند.
در نهایت فرمانهایی صادر شد كه بهموجب آن اعراب از هر گونه تعامل و یا ارتباط با
مسلمانان شمال آفریقا ،گریز از غرناطه و یا عمل به شعایر اسالمی منع شدند و براي
1
كسی كه آن را اجرا نكند اشد مجازات در نظر گرفته شد.
جالبتوجه اینكه این فرمانها بهرغم شباهت با فرمانهاي دورۀ دو پادشاه كاتولیک،
در بیان جزئیات بیشتر و در تنبیه اندلسیها شدیدتر بودهاند .خصوصاً اینكه اكنون پدر
خیمنیث قانونگذار پر نفوذ بود .نیز آشكار است كه برخی حملههاي صلیبی او به شمال
آفریقا ـ نظیر ملیله و وهران ـ برنامهریزيشده بود .خیمنیث موافق حمله به وهران در
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .0مدل و عاووو حو نموووا ذ حنوووو مول شب ووو م م:وونن حووو ر موووولا ص م وون مول و هووو
0444 – 0133اذ مجووووا دشمسوووونتذ 11ذ مو وووو د2ذ موجوووونم م شد و وووو ذ 0310ذ ص
 30و . 11
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سال  616هـ  1689 /م بود .هنگامی كه حمله پایان یافت كشتار وحشتناكی در آن روي
داده بود كه به كشته شدن حدود چهار هزار تن از اهالی شهر و بردگی پنج تا هشت هزار
نفر انجامید .خمینیث اعالم كرد كه این پیروزي چیزي جز پیروزي صلیبی نیست و حملۀ
صلیبی خود را با تشكیل دادگاه تفتیش در وهران كامل كرد .از این تصرفات بر میآید كه
كاردینال مایل به تعقیب اعراب و مسلمانان در خارج از حدود شبهجزیرۀ «ایبریا» بود تا اگر
در اقناع ایشان به رها كردن فرهنگ عربی و اسالم شكست بخورد همۀ آنها را از میان
1
ببرد.
اما كاردینال «خیمینث» مدت زیادي را پس از «شاه فردیناند» كاتولیكی زندگی نكرد
و در سال  623هـ  1617 /م مرد 2.مرگ او موجب شد تا اندلسیها نفس راحتی بكشند و
نسیم تازهاي از امید با به سلطنت رسیدن شارل اول كه به شارلكان و شارل پنجم معروف
بود 623 ،هـ  1617 /ـ  1669م بر آنها بوزد .حكومت در این هنگام در اجراي
فرمانهاي صادرشده در دورۀ گذشته تسامح نشان میداد؛ اما سیاست معتدلی كه با پادشاه
شارل اول آغاز شده بود ،تنها چند سالی بیش دوام نیافت و بار دیگر مسئلۀ مسیحی كردن
اجباري ساكنان اندلس در دستور كار قرار گرفت .در سال  632هـ  1626 /م پادشاه
«شارل» از اجراي وعدۀ خود مبنی بر احترام به عقیده و دیانت عرب در اسپانیا سر باز زد و
فرمانی بر ضد لباس سنتی اعراب و آدابورسوم و زبان و دیانت اندلسیها در «والنسیا» و
«آراگون» صادر كرد .در كنار آن فرمانی را بهمنظور خلع سالح اندلسیها و بستن
باقیماندۀ مساجد و اجبار آنان به حضور در آیین عشاء ربانی صادر كرد .مخالفان این
3
دستورات به اخراج از سرزمینشان تهدید شده بودند.
اندلسیها به جهت یاري از پادشاه و شرح مظلومیت و رنجهایشان ،نمایندگانی به
«مادرید»  Madridفرستادند .دادگاه بزرگی مسئول تحقیق دربارۀ این مسئله شد كه آیا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .0ش ،ع ر د  ::هلنن م ا،ذ ص  19و 11ذ :ا نوفذ م

و

ن مول مش ذ ص .001

Prescott, op. cit, pp. 272 – 274, 294, Plaidy, Op. cit, pp, 258 –260.
2. Prescott, Op. cit, p294.
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مسیحی كردن اجباري ایشان كار درستی بوده است تا مخالف آن محكوم به مرگ شود یا
باید با توجه بهاجبار و تحمیل مسیحیت ،رأي به اسالم آنان داد .دادگاه مسیحی شدن
اجباري اندلسیها را كامالً صحیح و بدون هیچ شائبهاي اعالم كرد و فرمانهاي دو شاه
بنا بر صحت مسیحی شدن اندلسیها صادرشدهاند ،هر چند كه تازهمسیحیان ،از تربیت
كودكانشان به آیین مسیح و زندگی در اسپانیا بهعنوان فردي مسیحی بیزار باشند .با این
1
رأي ،زمینۀ تبدیل همۀ مساجد باقیمانده به كلیسا ایجاد شد.
این تصمیمات شرایط ناگواري را براي اندلسیها ،بهویژه ساكنان منطقۀ والنسیا ایجاد
كرد .این منطقه در حدود بیست و هفت هزار خانوادۀ اندلسی داشت و به لحاظ موقعیت
خاص آن كه در مجاورت دریا قرار داشت و امكان ارتباط مسلمانان اندلس با برادران
مسلمانشان در شمال آفریقا را مهیا میكرد ،مورد توجه ویژۀ حكومت اسپانیا قرار داشت.
در آنجا زمانی آتش قیام در حومۀ «بنی وزیر»  Benaguacilدر نزدیكی شهر شعلهور
شد كه اهالی آن درهاي خانههاي خود را به روي نمایندگان كلیسا بستند و با اسپانیاییها
درگیر شدند .ساكنان شهر و روستاهاي نزدیک مانند «كورتس» نزدیک رود «شقر» و
«دانیه»  Deniaو «گاندیا»  Gandiaبه آنها پیوستند .هنگامی كه تعدادي از انقالبیون
در منطقۀ بنی وزیر متوجه یكی از پایگاههاي نظامی در منطقه بنام «دژ پولپ» Polopie
شدند ،نیروهاي دولتی در سال  622هـ  /فوریۀ  1629م براي سركوب آنها با پنج هزار
مرد جنگی مسلح به توپ و تفنگ و مهمات جنگی متوجه آنان شدند.
انقالبیون توانستند جلوي یورش آنها را بگیرند و خسارات بسیاري بر آنها وارد كنند
اما به دلیل كمبودِ آذوقه و اسلحه به ناچار تسلیم دشمن شدند و ملزم به پرداخت مبالغ
زیادي جهت خرید آزادي خود و انجام غسل تعمید شدند؛ اما بخش بزرگتري از ایشان
توانستند از سمت در پشتی قلعه عقبنشینی كنند و بهسوي شهر سیگورب  Segorbeو از
آنجا بهسوي كوههاي «سیرا دي اسپادن»  Sierra de Espadenدر حد فاصل دو
2
مملكت آراگون و والنسیا ،بروند.
ویژگی طبیعی این منطقه و اشراف آن بر راه والنسیا ـ سرقسطه منجر به موقعیت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .0ع ننذ هنب م و ذ ص 994
 .2ح م ذ مد مو ا ي م و ذ ص  219و .211

011

اندلس تاریخ ،فرهنگ و مقاومت اسالمی

ممتازي براي فعالیتهاي انقالبیون شد .آنها زندگی در تبعید اجباري را در كوههاي
سیرانوادا در سرزمین غرناطه آغاز كردند و با سپاه اسپانیایی وارد جنگ شدند .باگذشت
زمان كه قدرت گرفتند ،از میان خود فردي بنام «سلیم منصور» را به امیري برگزیدند .این
فرد طبق توصیف منابع اسپانیایی فردي شایسته و فعال بود كه به ساخت استحكامات
نظامی در كوهها و كندن خندقهاي عمیق و در مناطق پست به ساخت حصار و موانع
جنگی میپرداخت .او در پی تضعیف روحیۀ اسپانیاییها و امیدوار كردن مسلمانان به
پیروزي بود؛ اما باوجود اینها ،فردي دوراندیش نبود و به گسترش قیام در مناطق دیگر
نمیاندیشید .همین امر موجب میشد تا او دور از دیگر حركتهاي ضد اسپانیایی مسلمان
اندلس باشد كه همین انزوا در نهایت ،موجبِ احاطۀ اسپانیاییها بر او و سركوب قیامش
1
شد.
بااینحال عملیات سركوب این قیام بهراحتی تمام نشد و نیروهاي اسپانیایی را در
سختی فراوانی قرار داد .تا آنجا كه شارل اول را مجبور كرد تا شخصاً به والنسیا بیاید و بر
عملیات سركوب قیام نظارت كند .امري كه بیانگر گسترۀ قدرت و اهمیت این جنبش دارد.
شورشیها به رهبري «سلیم منصور» جانبركف از مواضع خود دفاع كردند و با نیروهاي
اسپانیایی كه از جهت تعداد و توان بسیار زیادتر بودند ،وارد جنگ شدند .ضمن آنكه پادشاه
«شارل» از نیروهاي آلمانی مزدور خویش یاري خواست و در حدود سه هزار سرباز آنها
نیز وارد جنگ با شورشیها شدند؛ بنابراین مجموع ارتش شركتكننده بر ضد انقالبیون
تقریباً بیش از هشت هزار مرد جنگی بود درحالیكه تعداد شورشیها بیش از سه هزار
جنگجو نبود .در آخرین حملۀ ارتش ،شورشیان ناچار به عقبنشینی شده و ناامیدانه به
جنگ پرداختند منصور در حال جنگ به همراه بیش از هزار تن از یارانش شهید شدند و
بقیه توانستند فرار كنند و خود را به شورشیان شهر «كورتس» برسانند؛ اما خسارتهاي
وارده بر اسپانیاییها نیز بسیار زیاد بود .دانیه و كورتس در نتیجۀ وحشت حاصله از سركوب
فوق ،قادر به ادامۀ قیام نشدند بنابراین توافقی حاصل شد كه بر اساس آن توقف جنگ
مشروط به قبول انجام غسل تعمید از سوي انقالبیون و پرداخت دیۀ كشتهشدگان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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1

اسپانیایی در جریان كارزار بود.
همچنین اجراي مراحل قانون اجباري مسیحی شدن همۀ اعراب آراگون ،بهرغم
تالشها و وساطت برخی بزرگان و اشراف و نجبایی كه اندلسیها را در زمینها و
امالكشان بهكار گرفته بودند ،به پایان رسید و فرمانها و قوانین طاقتفرسایی بر همۀ
اندلسیهاي ساكن در اسپانیا جاري شد .اهالی والنسیا نمایندهاي را به دربار پادشاه
فرستادند تا برخی از خواستههایشان برآورده و شرایط مناسبتري برایشان به وجود آید؛ اما
شوراي دولتی این خواسته را رد كرد و تنها اجازه داد كه ایشان به مدت ده سال اجازۀ
استعمال زبانشان را داشته باشند و برخی امتیازات را در امور ازدواج و پرداخت مالیات
بهشرط مسیحی شدن داشته باشند و این بیشترین چیزي بود كه در آن شرایط
میتوانستند بهدست آورند .پس بسیاري از اهالی والنسیا ظاهراً مسیحی اما باطناً مسلمان
2
بودند كه خود عرصۀ وسیعی براي فعالیت دادگاههاي تفتیش در این منطقه به وجود آورد.
اما اهالی غرناطه كوشیدند تا با استفاده از دیدار پادشاه شارل اول از شهرشان در سال
 622هـ  1629 /م برخی از قوانین طاقتفرسایی را كه در گذشته صادرشده بود تقلیل
دهند؛ بنابراین سه تن از بزرگان ایشان كه پس از سقوط غرناطه ناچار مسیحی شده بودند
بنامهاي« :دون فرناندو دي ونیگس»  Don Fernando de Venegasو «دون میگوئل
دي آراگون»  Don Miguel de Aragonو «دون دیگو لوپز بنخاره» Don Diego
 Lopez Benjaraبه حضور شاه رسیدند و آنچه را كه بر اعراب غرناطه از ستم قواي
اسپانیایی و سركوب دینی رفته بود بازگو كردند 3.شارل اول پس از این مذاكره دستور به
تشكیل گروه تحقیق و گشودن پروندهاي جدید دربارۀ اوضاع ایشان داد .گروهی محلی در
ظاهر عهدهدار تحقیق به جهت بررسی حقایق و مجازات ستمگران شدند اما در حقیقت به
دنبال شناخت میزان پایبندي اندلسیها به دین و انجام شعایرشان بودند كه از راه مطالعۀ
دقیق شرایط زندگی ایشان و معیشتشان به طور عام حاصل میشد .تا از آن طریق به
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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راهی مناسبتر در سركوب ایشان و خالصی از مشكالت تكراريشان دست یابند.
یكی از مورخان معاصر معتقد است كه این مذاكره منجر به عكسالعمل مخالف از
سوي شاه شد .زیرا گمان میبرد كه ارائۀ این مذاكره از سوي اندلسیها نشان میدهد كه
آنان باوجود اقداماتی كه در جهت از میان بردن هویت اسالمیشان شده بود ،هنوز به آن
پایبند بودند .همچنین استدالل میكرد كه ایشان واقعاً به آیین مسیحیت ایمان نیاوردهاند
و این دادخواست خود دلیلی بر حفظ دین و هویت عربی ایشان است .ضمن آنكه در ابراز
آن تردید داشت چرا كه میپنداشت كه اگر خواستۀ آنها را رد كند ،چه بسا موجبات قیامی
دیگر از سوي اعراب غرناطه و حومۀ آن فراهم شود .به نظر میرسد كه نگرانی شاه بیجا
نبوده است .این دادخواست واقعۀ تازهاي بود كه نشاندهندۀ همبستگی عواطف اندلسیها
و تبدیل آنها به گروهی منسجم بود كه شیوههاي حكومت براي تفرقه و تشتت آنها راه
1
بهجایی نبرده بود.
پس از تحقیق كه در آن دادخواهی اندلسیها معتبر شناخته نشد ،مشخص شد كه
اعراب واقعاً پایبند دین جدید نبودهاند و روش پیشین مسیحی كردن اجباري ایشان
سودمند نبوده است؛ بنابراین نتایج تحقیق به شوراي دینی ارائه شد و در طی چندین
جلسه ،تصمیمات جدیدي اتخاذ شد كه در سال  622هـ  1629 /م مورد موافقت شاه قرار
گرفت .این تصمیمات شامل تثبیت عقاید كاتولیكی در نزد اندلسیها و یا نابودي و یا آواره
كردن ایشان میشد؛ و تا حدود زیادي بهفرمانهاي صادره در دوران دو شاه كاتولیكی و
ملكه خواناي بیعقل شبیه بود؛ اما بر عدد بندها و بیان جزییات و قاطعیت آن افزوده شده
بود .كه شاملِ منع كاربردِ زبان عربی ،عدم استفاده از پوشش لباس محلی عربی ،عدم
ساخت حمام ،عدم نامگذاري كودكان تازه به دنیا آمده بنامهاي عربی بود .ضمن آنكه آنان
باید در ایام شادي و مهمانی و اجتماع درب منازل خود را باز گذارند مراسم خود را به شیوۀ
اسپانیاییها برگزار كنند .در مقدمۀ این تصمیمات آورده شده بود كه دادگاه تفتیش عقاید
به غرناطه منتقل میشود تا آنانی را كه بهزور مسیحی شده ولی به اسالم وفادار ماندهاند و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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از نظر كلیسا مرتد هستند و كسانی را كه در اجراي تصمیمات جدید مانعتراشی میكنند،
1
مجازات كند.
اهالی غرناطه با صدور این تصمیمات كه حقوقشان را نادیده میگرفت ،مأیوس نشده و
رؤساي سهگانۀ آنها ـ كه پیشتر نامشان را بیان كردیم ،ـ مبادرت به انجام گفتگوهاي
سري با پادشاه شارل اول ،كه نیاز مبرمی به پول داشت ،كردند و مبالغ زیادي به امید
توقف این تصمیمات و صرفنظر مسئوالن از اجراي آنها پرداختند .شاه موافقت كرد كه
ایشان با پرداخت هشت هزار دوكات در سال 2عالوه بر بیست هزار دوكات مالیات
اجباريشان ،اجازۀ صحبت كردن به زبان عربی را داشته باشد و تا مدت چهل سال زندگی
به شیوۀ خودشان زندگی كنند .همچنان كه رشوههاي دادهشده از سوي مردم شهر والنسیا
3
منجر به كاهش فشارهاي وارده بر ایشان شد.
قيام دوم بشرات  679ـ  676هـ  6859 /ـ  6876م
اسباب قيام
سیاست معتدل «شارل اول» در قبال اعراب اندلس چندان دوامی نداشت و بهرغم
جلوگیري از اجراي برخی از تصمیمات ناعادالنه ،مشكل اصلی همچنان الینحل میان
آنها و حكومت اسپانیا باقی ماند .در طی نیمۀ اول سدۀ شانزدهم میالدي  /دهم هجري
كلیساي اسپانیا در اجبار اندلسیها به مسیحی شدن واقعی ناكام بود .زیرا قدرت
تصمیمگیري كافی در این خصوص را نداشت و خود اندلسیها نیز مایل به تغییر
عقایدشان نبودند .در این دوران معادلۀ نامتوازنی بین طرفین بر قرار شد .اعراب تنها در
اسم مسیحی شده بودند ،اما در عمل مسلمان بودند و تا حدودي توانسته بودند حكومت را
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .0هلنن م ا،ذ ص  33و 31ذ ع ننذ هنب م

و ذ ص  993و 991ذ
Plaidy, Op. cit, 297 – 280

 .2ح نما ذ مولا رنشا م وا و م حغ :مم مانور مول شب

مذ ص .33
Plaidy, Op. cit. p. 280

: .9اووو نوفذ م و ووو ن مول مش ووو ذ ص 003ذ / Imamuddin. Morsicos. P 90ووود
ذ ص Plaidy, Op. cit. p. 280 244
تا،ل :عا:ي آنذ ط:ذ دشمسنت م و
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قانع به جلوگیري از برخی تصمیمات درباره حق زبان ،آدابورسوم و سنتهاي ملیشان
كنند و به خوبی در برابر قطع پیوندهاي خود با عقاید گذشتهشان بایستند .حكومت اسپانیا
و دستگاه دینی از نزدیک مراقب اوضاع بودند و در برابرشان كاري نمیتوانستند انجام
دهند .از جهتی این امر ناشی از عدم وجود گزینهاي دیگر و از جهت دیگر ناشی از انسجام
و اجتماع اندلسیها با یكدیگر بود .امري كه اتخاذ هر گونه تصمیمی بر ضد ایشان را
1
محال میكرد.
اما شاه «فیلیپ دوم»  693( Philip IIـ  1887هـ  1666 /ـ  1661م) كه پس از
پدرش «شارل اول» به تخت سلطنت رسید ،بسیار متعصب بود و معتقد بود كه مسئلۀ
اندلسیها مشكلی بسیار پیچیده و غیرقابل حل است و با دیدگاه كلیسا و «سیاست
بازگشت» موافق بود كه اذعان میداشت كه اندلسیها اقلیتی غیرقابل تلفیق در جامعۀ
اسپانیایی هستند و دائماً با دشمنان كشور در شمال آفریقا و دولت عثمانی در ارتباط
هستند .امري كه حكومت اسپانیا را شدیداً نگران و محتاط میكرد 2.بنابراین «فیلیپ دوم»
سیاست زور و سركوب و ستم دینی بر ضد اندلسیها ادامه داد .او به صدور مجموعه
فرمانهاي سلطنتی دربارۀ ایشان مبادرت كرد كه یكی از آنها فرمان سال  671هـ /
 1693م است كه بنا بر آن اندلسیها از حمل سالح جز با اجازۀ حاكم كل منع میشدند؛ و
مقرر میداشت كه آنان باید ظرف مدت پنجاه روز ،اسلحۀ خود را تحویل مأموران حكومت
دهند و دیگر آن را نزد خود نگاه ندارند و اگر شخصی در اجراي فرمان فوق تعلل و
سرپیچی كند ،محكوم به شش سال كار با اعمال شاقه میشود .این قانون موجب ناراحتی
شدید اندلسیها شد زیرا سالح براي ایشان كه بهعنوان اقلیتی در محاصرۀ دشمنان
3
خویش قرار داشتند و در اماكن دورافتاده ساكن بودند ،وسیلۀ دفاعی الزمی بود.
این فرمان آغازي براي قوانین سختتر و شدیدتري بود« .اسقف دون پدرو گوریرو»
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Elliott, Imperial Spain, P41, 229.
2. IBID. P. 228

 .9ع ووننذ هنبوو م وو و ذ ص 911ذ هلچ وو م ش،وو ع روو د :وو :مدلوو عاوو ح نماوو ذ
مو هج وا مو ،وواف ول والي م و و وي عهو مولاو ا ووص مو ون يذ علووننذ 0312ذ ص
.29

جنبش مقاومت عربی ـ اسالمی در...

010

( Don Pedro Guerreroرئیس اسقفهاي غرناطه) در سال  663هـ  1649 /م كوشید
تا سیاستی فعال در قبال اندلسیها ،جهت تضمین تغییر كامل دینشان به مسیحیت پیش
گیرد .او در سال  673هـ  1696 /م در مجمع كلیسا كه در شهر «ترنت» Trentایتالیا
تشكیل شده بود ،از سیاست تسامح پیش گرفتهشده در برابر اندلسیها انتقاد كرده و پس از
بازگشت به اسپانیا ،با دعوت به تشكیل مجلسی محلی ،خواستار اتخاذ سیاستی
انعطافناپذیر در قبال اندلسیها شد تا حلقۀ مسیحی كردن آنها تكمیل شود .این مجلس
خواستار اجراي قانون «شارل اول» صادره در سال  622هـ  1629 /م شد كه پیشتر به
آن و كوششهاي اندلسیها در عقب انداختن آن به مدت چهل سال اشاره شد .شاه این
پیشنهاد را بهمنظور مطالعه و ارائۀ گزارش مفصلی دربارۀ امكان اجراي آن ،به گروهی
مركب از بزرگان دینی ،برخی از مسئوالن شهري و فرماندهان نظامی محول كرد .پس از
طی چند جلسه ،نظر مقامات دینی چیره شد و آنها حُضار را به تشدید اجراي فرمان
صادرشده در سال  622هـ  1629 /م سفارش كردند و در سال  674هـ  17 /نوامبر 1699
م با موافقت شاه« ،كاردینال پدرو دیسا»  Don Pedro Dezaعضو دادگاه تفتیش
بهعنوان رئیس مجلس سلطنتی در غرناطه مأمور اجراي حكم شد« .دیسا» دستور داد تا
قانون را به طور سري طبع كنند و سپس در غرناطه و مناطق پیرامون آن در ماه ژانویۀ
سال  1697م ( 676هـ) و به یادبود سقوط شهر اعالن كنند تا ازاینرو مناسبتی محلی
1
براي جشن سالیانه به وجود آید.
این قانون به اندلسیها سه سال فرصت میداد تا زبان كاستیایی را فراگیرند و مقرر
میكرد كه پس از آن كسی حق نوشتن و خواندن و یا صحبت كردن به زبان عربی را
نخواهد داشت .همچنین هیچ یک از عقود و معامالتی را كه به زبان عربی ادا شود مورد
قبول نخواهند بود .نیز اندلسیها را ملزم میكرد كه همۀ كتابهاي عربی خود را در هر
زمینهاي تا ظرف مدت یک ماه به رییس مجلس سلطنتی غرناطه ارائه كنند تا بررسی
شود و در صورت عدم وجود مطالب ممنوعه در آن ،به صاحبش بازگردانده شود .صاحبان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ::ح نماو ذ مو هج وا مو ،واف ول والي م و و وي عهو ا وص مو ون يذ ص  23و
.0
92ذ ح موو ذ مد وو مو وووا وووي م وو و ذ ص  213و 201ذ :اوو نوفذ م و وو ن
مول مش ذ ص .029
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این كتابها تنها میتوانستند سه سال آن را نزد خود نگاهدارند .آنها بهموجب این قانون
دوخت لباس عربی را ممنوع و بر از میان بردن لباسهاي موجود عربی تاكید كردند.
هرچند كه قانون استفاده از لباسهاي قدیمی ابریشمی تا یک سال و پشمی تا دو سال را
مجاز دانسته بود .همچنین حجاب براي زنان عربی ممنوع اعالم شد و آنان ملزم به
گشودن روي خود و پوشیدن كت و گذاشتن كاله ،همانند زنان اسپانیایی شدند .نیز از
اجراي هر گونه رسوم اسالمی در جشنهاي خاص منع شدند و مقرر شد كه در اثناي
جشنها درب منازل باز باشد تا افراد حكومتی و كشیشها بتوانند آدابورسومی را كه در
داخل منزل در جریان است ،ببینند .عالوه بر آن بهموجب این قانون خواندن موسیقی
محلی عربی ،خضاب كردن با حنا و یا استفاده از حمام را ممنوع میكرد و بر تخریب
حمامها ،خصوصی یا عمومی ،تاكید داشت .همچنین بهكارگیري اسامی و لقبهاي عربی
جز در مورد القاب بردگان سیاه ممنوع شد .این به دلیل جواز حفظ بردهداري در نزد آنان
1
بوده است.
اعالن این قانون ترس و سكوت اهالی غرناطه را به همراه داشت .خاصه آنكه حكومت
اسپانیا به اجراي فوري آن پرداخت و ابتدا از پیگرد اعراب بهمنظور تاكید بر عدم حمل
سالح بنا بر قانون صادرشده در سال  671هـ  1693 /م آغاز شد؛ بنابراین بزرگان اندلسی
گرد هم آمده و در خصوص آنچه باید در قبال این بالي جدید انجام دهند با یكدیگر به
بحث پرداختند .نظر آنها بر تالش از راههاي صلحجویانه و مراجعه به حكومت به خاطر
لغو یا حداقل تخفیف آن بود .اعتراض ایشان ابتدا به «كاردینال دیسا» رئیس مجلس
سلطنتی ،سپس به دانشمند «كاردینال اسپینوزا»  Don Diego de Espinosaو در
نهایت به پادشاه «فیلیپ دوم» فرستاده شد.
اما ایشان با نمایندگان اندلسیها با اهانت و بیتوجهی برخورد كردند .حتی شاه فیلیپ
دوم به خود زحمت دانستن خواستههاي ایشان را نداد و ارائۀ عریضهها را بهكاردینال دیسا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
:و :ع وننذ م او ،پ او مذ ص  912و 919ذ مو مو م مبوم حون ن شم م مبوم م او، ،ول
.0
ل د مس
Luis del Marmol Carvajal, History del Rebelion y Castigo de lo moriscos
de granada, ll. Cap. Vl.
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ارجاع داد .ضمن آنكه توجهـی به نصـیحت «ماركز دي موندگار» Marquis de

 Mondejarحاكم نظامی غرناطه ـ كه با تقاضاي لغو قانون مذكور به مادرید آمده بود،
نكرد« .دي موندگـار» استدالل میكرد كه اجراي آن ممكن است اسپانیا را به ورطۀ
جنگی سوق دهد كه پیشبینی نتایج آن ممكن نیست و به ناامـیدي و یأسی اشاره داشت
كه اعراب را مستعد قیام میكند و در آن زمان كه ترکهاي عثمانی تا نزدیكی سواحل
اسپانیا پیشآمده بودند ،چنین قانونی به مصلحت كشور نبود؛ اما شاه تصمیم خود را گرفته
و با دیدگاه دیسا و اسپینوزا قانع شده بود .او به «ماركز» دستور داد تا به غرناطه برگردد و
1
در با «دیسا» كه مسئول اجراي فرمان بود ،همكاري كند.
در نتیجه براي اندلسیها راهی جز اندیشۀ قیام و مقاومت مسلحانه در دفاع از خویش
در برابر دشمن باقی نماند .دشمن به یکباره درصدد جدا كردن ایشان از قومیت (عربی) و
دینشان بود .قیام دوم بشرات با توجه به تیرگی شدید روابط اعراب جنوب اسپانیا و
حكومت اسپانیا كه از سقوط غرناطه در سال  169هـ  1462 /م آغاز شد تا اجراي این
قانون شدیداً ظالمانه در عصر فیلیپ ،قابل پیشبینی بود.
شاه خطرهایی كه مسئوالن مربوط به ادارۀ امور اعراب گوشزد میكردند ،نادیده گرفت
و اگر تحت تأثیر اطرافیانش مانند «دیسا» و «اسپینوزا» نمیبود ،دست به این حماقت
بزرگ نمیزد 2.زدودن كامل هویت قومی و دینی از ملتی نه ممكن و نه چنان آسان بود
كه رجال دربار اسپانیا تصور كرده بودند .خصوصاً اینكه این ملت از تباري اصیل باشد و
تمدن آن از دستاوردهاي اسالفش در این سرزمین ،مانند «عبدالرحمن الناصر»« ،المنصور

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .0ع ووننذ م اوو ،پ ا و مذ ص  / Elliott, Op. cit, p. 231 / 911ح نما و ذ مو هج ووا مو ،وواف
ول الي م

و ي ي عه

ا ص مو ن يذ ص  92و .99
2. Elliott, Op.cit, p. 228

مط عوونت مبووم مثووا :ووا پنبوو :پژوهاووي م اووا ا و مس و وو: :وو، :ه و مصووص م و شك
د ووامف دم اووگن لاووابا دش سوونا  0344تدوو ع وو من « عاوول ح وونا دوا :اووامت »
م جنا ر مس
The Causes of the Second Rebellion of the Alpujarras.
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بن ابی عامر» و «بنی سراج» باشد.
عالوه بر این ،علل مستقیم شعلهور شدن قیام دوم بشرات در عوامل متعددي است كه
در زندگی ملت عرب در اندلس دخالت داشتهاند .اموري كه به شیوۀ زشتی در سیاهی یک
سوگنامه  Tragedyپس از سقوط غرناطه حاكم شد.
همچنین به معیشت و ساختار زندگی این ملت حمله شد .اقتصاد غرناطه و مناطق
پیرامونی آن بر پایۀ صناعت حریربافی بود؛ اما در نتیجۀ سیاست حكومت اسپانیا كه
صادرات حریر تولیدي غرناطه را پس از سال  667هـ  1668 /م ممنوع كرده بود ،به ورطۀ
ركود افكند .مضافاً بر آنكه اسپانیاییها مالیات بر حریر غرناطه را پس از سال  696هـ /
 1691م افزایش دادند و این مصادف بازمانی بود كه گروهی از جانب حكومت مشغول
تحقیق دربارۀ زمینهاي سلطنتی بود تا آنچه را كه متعلق به شاه میدانند مصادره كنند.
در همان زمان دادگاههاي تفتیش در غرناطه فعال شد و فعالیت آنها در مصادرۀ اموال
بیشتري از اندلسیها افزایش یافت 2 .تنها در بین سالهاي  667ـ  617هـ  1668 /ـ
 1678م دادگاههاي تفتیش ساالنه بر امالک هفتاد عرب چیره شدند .یكی از مورخان بنام
«گارد»  Garadبیان میكند كه رویۀ دادگاههاي تفتیش به شكلی مستمر بر این روش بنا
شده بود كه میزان داراییهایی سالیانۀ خود را افزایش دهند .چنانكه این وضعیت تا پنج
سال پیش از قیام بشرات به باالترین حد خود رسیده بود و در واقع یكی از اسباب قیام
3
اعراب قطعاً مصادرۀ امالكشان بوده است.
وقوع انقالب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Lone – Poole, the Moors in Spain, p273.
2. Elliot, Op. cit. p.230
3. K. Garad, {la Inquisicion y los moriscos Grannadinos 1526 – 1580} in
Bulletin Hispanique, tlxvlll, nos, l,2,pp. 63 – 77.

:وو، :وول م د .ووو ف نشدبوونكذ مول شب وو ن م و وو ن و مول وو د نذ مولجن:هوو
موج و و (0132و و  )0911ت ابووص و ت ،و بر د .عا و موجا ل مو ل لوويذ م ا و شمت مولجا و
ي موجدمئاذ ت ذ 0319ذ ص 013
مول ا :ذ و دب من موجنم
مو نشب
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شرایطی كه اعراب اندلس اندكی پیش از اعالن اجراي فرمان سلطنتی در اول ژانویۀ
سال  1697م ( 676هـ) در آن میزیستند ،شرایطی قهرآمیز ،خصمانه و نبرد بر سر
اعتقادات ،زبان و معیشت بود و حال این فرمان جدید به وضوح نیت پادشاه اسپانیا در
ریشه كن كردن پایههاي باقیماندۀ هویت ایشان و دور كردنشان از وابستگیهاي قومی و
دینی آنها را نشان میداد .دیگر بر آنان ثابت شده بود كه نمیتوان به سیاست اسپانیا
مطمئن بود و نگهداري كرامت و عزت قومی و دین آبا و اجدادي تنها با بكار گیري اسلحه
و مقاومت امكانپذیر است تا مگر به لغو قانون ظالمانۀ فوق و یا حداقل كاهش برخی
بندهاي آن منجر شود.
آنها در نتیجۀ تجربۀ قیامهاي پیشین دریافتند كه دو عامل آمادگی كافی و
پنهانكاري بهترین روش براي موفقیت قیام خواهد بود .این بار نیز قبیلۀ «البیازین» در
غرناطه نقطۀ اجتماع قیام گران عرب بود .یكی از غرناطیهاي ساكن در این قبیله بنام
«فرج بن فرج» عهدهدار قیام و افروختن آتش آن شد .او رنگرزي بود كه نسبش به
خانوادۀ عربی بلندمرتبۀ بنی سراج كه در ایام فرمانروایی عربی ـ اسالمی از نفوذ بسیاري
در غرناطه برخوردار بود میرسید« .ابن فرج» مردي مصمم و بادلوجرئت بود و آرزوي
انتقام ظلمهایی را كه بر ایشان رفته بود ،در سر داشت .او با یاران خود در غرناطه كه
توانایی این كار را داشتند تماس گرفت و به جهت هم آهنگی در اعالن قیام بارها به
منطقۀ بشرات رفت .همۀ رهبرانی كه «ابن فرج» با آنها تماس گرفت ،متوجه این نكته
شده بودند كه مقاومت جدید نیازمند مهیا شدن دو عامل اساسی است .اول مشاركت عملی
همۀ اعراب جنوب اسپانیا است كه با آماده ساختن مردان مورد نیاز براي جنبش امكانپذیر
میشد تا از این طریق ،سركوب مقاومت در كوتاهمدت ،بهتوسط حكومت اسپانیا دشوار
میشود؛ اما عنصر دوم كمک مادي و تقویت نظامی آنها از جانب اعراب شمال آفریقا و
خصوصاً مسلح شدن شورشیان به سالح نوین بود كه اندلسیها به میزان كافی در اختیار
1
نداشتند.
این دو عامل مهیا شد .هنگامی كه اهالی غرناطه از حكومت اسپانیا درخواست اجازۀ
جمعآوري پول به جهت ساخت بیمارستانی براي بیماران و افتادگان و فقراء در خارج از
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .0ش ،ع ر د  ::ح م ذ مد مو ا
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حصار شهر را كردند .با موافقت دولت اسپانیا توانستند از طوایف مختلف مملكت غرناطه
پول الزم را جمع كنند 1و از طریق این دستاویز ،مبادرت به بررسی جوانب كار و دعوت به
قیام كردند .مبالغ بسیاري جمع شد و مردان توانمند بر حمل سالح و مقاومت ،گرد هم
آمدند .آنها به وجود حدود چهل و پنج هزار جنگجو كه در قیام شركت خواهند كرد،
اطمینان یافتند؛ اما در زمینۀ رابطه با خارج از اسپانیا نمایندگانی به مغرب و الجزایر
فرستاده و از جانب شریف مراكش وعدۀ یاري گرفتند« .علوش علی پاشا» والی تُرک
2
الجزایر تعدادي داوطلب مجهز به سالح را براي ایشان فرستاد.
آنها به پیروزي امیدوار شدند و روز چهاردهم آوریل  1691م ( 677هـ) را بهعنوان
روز قیام خود انتخاب كردند كه مصادف با روز پنجشنبۀ مقدس اسپانیاییها و در نتیجه
مشغول شدن آنها به جشنهاي مربوطه و راحتی كار انقالبیون و غافلگیري نیروهاي
حكومتی بود؛ اما اخبار قیام به «دیسا» رئیس مجلس سلطنتی در غرناطه رسید و ازاینرو
انقالبیون ناچار به تعویق آن شدند و ضمن استمرار آمادگی خود در خالل ماههاي تابستان
سال  679هـ  1691 /م بهصورت پنهانی تعداد زیادي از جوانان غرناطه را براي آموزش
جنگیدن به مناطق بشرات فرستادند .در نهایت روز اول ژانویۀ سال  1696م ( 677هـ) را
بهعنوان زمان آغاز قیام تعیین كردند.
آنها همچنان به تقویت قواي خود پرداختند و در حدود هشت هزار نفر در وادي
«لكرین»  Lacrinو «ارجبا»  Orjibaمهیاي جنگ شدند و به بهانۀ فروش جهاز شتر،
شروع به رفتوآمد در شهرها كردند و توافق كردند كه با عالمت معینی از باالترین نقطۀ
غرناطه قیام را آغاز كنند .طرح آنان این بود كه ابتدا هزار سرباز بیدرنگ از حصار حمرا از
سمت  ،مو ابب باال روند و در همان حال آتش قیام در سه نقطه در بیازین شعلهور
شود و دادگاه تفتیش را اشغال و قضات آن را دستگیر كنند و با حمله به زندان شهر،
اعراب زندانی را آزاد كنند .نیروهاي انقالبی در پایان ،در میدان «باب الرمله» به هم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Imamuddin Moriscos p. 91.
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بپیوندند و شروع به تداركاتی جهت دفاع از شهر شوند.
اما در روز  23دسامبر  1661م ( 679هـ) حادثهاي در بشرات روي داد كه قیام را به
جلو انداخت .هنگامی كه برخوردي بین برخی شورشیان با دستهاي اسپانیایی شامل پنجاه
سرباز اسپانیایی كه برخی از مأموران دولتی و قضات نیز با آنها بودند در نزدیكی «كادیر»
 Cadiarروي داد و ایشان كشته شدند .این حادثه شعلۀ انقالب را بر افروخت و جنوب
اسپانیا را در بر گرفته و به «وادي لكرین» و «مریه» رسید .قیامكنندگان در آنجا برخی از
رجال طرفدار اسپانیا را شكست دادند ،عدهاي را كشتند و بقیه را به اسارت گرفتند؛ و
2
اسپانیاییها به دلیل گسترش و دامنۀ وسیع قیام نتوانستند مقاومت كنند.
«فرج بن فرج» كوشید تا راه قیام را براي هجوم به غرناطه باز كند؛ اما به جهت بدي
شرایط جوي و بارش برف سنگین در كوههاي سیرانوادا تنها توانست با دویست جنگجو به
آنجا برسد اما ازآنجاكه از حمایت اهالی ـ كه از وارد شدن به چنین معركهاي بدون وجود
مردان جنگی كافی میترسیدند ـ برخوردار نبود ،به ناچار پس از اعالم عملی آغاز قیام در
مناطق مختلف غرناطه به حكومت اسپانیا بهسوي نیروهاي خود در بشرات عقبنشینی
3
كرد.
بشرات در آن هنگام عرصۀ وسیعی براي فعالیت انقالبیونی بود كه پس از آزادي و
سیطره بر آن مناطق ،قدرتمند شده بودند .آنها به فكر انتخاب امیري افتادند تا نشانهاي از
مجد گذشتۀ اعراب در غرناطه را احیا كنند .ازاینرو جوانی را از اهالی بیازین بنام اسپانیایی
«فرناندو دي والو» (كوردوبا)  Fernando de Valorانتخاب كردند كه بهرغم نام
اسپانیاییاش ،نسبش به خاندان «بنی امیه» میرسید و با اسم عربی «محمد» در میان
خانواده و دوستان اندلسی خود شناخته میشد .او پیش از پیوستن به قیام با توجه به
فعالیتها و فراستی كه از خود نشان میداد شهرت و منزلتی بلند یافته بود تا آنجا كه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .0ح نما ذ م ا ،پ ا مذ ص .94
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بهعنوان مشاور شوراي شهر غرناطه معین شده بود .حكومت اسپانیایی به جهت ترس از
پیوستن وي به جنبش مقاومت و جمع شدن اعراب بر گردش ،وي را در آخرین روزهاي
پیش از قیام به زندان انداخت اما او توانست در شب حملۀ «ابن فرج» به آنجا در بیست و
سوم دسامبر  1691م ( 679هـ) از زندان بگریزد.
«فرناندو دي والو» (محمد) در قریۀ بزنار  Beznarدرۀ «لكزین» به خانواده و
نزدیكانش از «آل فالور» پیوست .نمایندگان انقالبیون خود را به او رساندند و در بیست و
هفتم دسامبر در مراسمی ساده ولی تأثیرگذار ،جشنی براي جلوس او به تخت شاهی
برگزار كردند و پرچمهاي عربی با نشان هالل را بر افراشتند و به امامت او نماز بهجاي
آوردند .امیر در مقابل ایشان سوگند یادكرد كه حاضر به تقدیم جان خود در راه دفاع از
دین و امت و آزادي مملكت و ملت خویش است .عنوان حكومتی او در آن مجلس چنین
نامیده شد« :محمد بن امیه فرمانرواي اندلس و غرناطه» سپس همگی هلهله سر دادند و
از خداوند براي موفقیت او پیروزي قیامشان دعا كردند .محمد بن امیه عموي خود بنام
«فرناندو كوچک» را كه نام عربیاش «ابن جوهر» بود براي ریاست و «فرج بن فرج» را
بهعنوان رئیسالوزراء  Alguacil Mayorخود برگزید و این باالترین مقامهایی بود كه
1
عرب اندلس پس از سقوط غرناطه به آن دست مییافت.
«محمد بن امیه» به مسئولیتهاي جدید خود پرداخت .او نیروهاي خود را بار دیگر
سازمان داد و «ابن فرج» را مأمور كرد تا با پانصد سوار در سراسر مملكت غرناطه سیر كند
و روح انقالب را در آن زنده كند .ضمن آنكه دستور به كنار گذاشتن نامها و القاب
اسپانیایی و استفادۀ مجدد از اسامی و القاب عربی و اسالمی كرد .او نمایندهاي را به جهت
یاري از اعراب شمال آفریقا به آنجا فرستاد .برادرش عبداهلل را به الجزایر فرستاد و سپس
او را به همراهی فرناندو الحبقی كه از بزرگان وادي آش بود 2،به نمایندگی به مغرب اعزام
كرد .نیز تعدادي از رهبران را براي ادارۀ عملیات در مناطق انقالبی تعیین كرد كه از جملۀ
آنها «دي گرانادا شعبان» رهبر وادي «لكرین» و «ماركوس الزمار» رهبر منطقۀ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .0م،نب  :ر د :ن ح نماو ذ م او ،پ او مذ ص  . 10ود و
911ذ ح م ذ م ا ،پ ا مذ ص  201و .204
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 Guajarasو «ماتیو الرامی» رهبر منطقۀ «المریه»  Almariaو فرناندو الغري رهبر وادي
منصوره و «فرنسیسكو بورتو لماریرو بن مكنون» رهبر منطقۀ شرقی و «جیرونیمو المالح»
رهبر منطقۀ زینیت و وادي آش بودند .ضمن آنكه ابن امیه دو بار رهبري محاصرۀ «ادرا»
 Adraرا به عهده گرفت؛ و درعینحال سه تن از رهبران دیگر بنامهاي «الناقص»،
«الرنداتی» و «جیرنسیلو االرشیدونی» را براي معاونت در دفاع از بشرات تحت امر خود
1
نگاهداشت.
به این صورت نیروهاي انقالبی در ابتداي كار خود و خصوصاً در «لكرین» كه در
دست ایشان بود ،به پیروزيهاي بزرگی نائل آمدند و خسارات زیادي بر نیروهاي دشمن
وارد كردند .آنها آتش انقالب را در بیشتر مملكت غرناطه قدیم و خصوصاً بسطه ،وادي
آش و المریه فروزان كردند و جز در شهرهاي «رنده»« ،مربله»  Marbellaو «مالقه»
 - Malagaكه به جهت وجود طرفداران توانمند اسپانیا در آنها كاري از پیش نبردند- ،
2
در دیگر نقاط از پشتیبانی برخوردار بودند.
از سوي دیگر فیلیپ دوم كه تصور میكرد كه در خنثیسازي شورشها موفق بوده
است از اخبار قیام جدید نگران شد و براي او مشخص شد كه زخم این قیام در كوتاهمدت
بسیار عمیق است خصوصاً اگر برنامههاي اعراب در جهت تصرف و استیال بر شهر غرناطه
عملی شود و این در حالی بود كه شرایط نظامی كشور مناسب تجهیز ارتش و مقابله با
قیام نبود .زیرا مردان جنوب اسپانیا و كاستیا در لشگر فیلیپ دوم در كوههاي آلپ گرد هم
آمده بودند و ازاینرو در این مناطق به تعداد كافی حضور نداشتند؛ بنابراین شاه ناچار به
فراخوانی سرباز از مناطق دوري مانند «كاتاالن»  Cataloniaدر شمال شرقی اسپانیا و
تقاضاي كمک از لمباردیا ،ناپولی و سیسیل شد .عالوه بر آن طبیعت كوهستانی و
صعبالعبور مناطق قیام مناسب با عملیات سریع نظامی به جهت خاموش كردن آتش قیام
نبود.
«ماركز موندنگار» حاكم نظامی غرناطه ـ كه به منطقه آشنایی خوبی داشت ،ـ بنا بر
درخواست شاه فیلیپ دوم مأموریت یافت تا با قیام مقابله كند .او توانست در ماههاي اولیه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .0ح م ذ م ا ،پ ا مذ ص 203
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پس از قیام پیروزيهایی را بهدست آورد؛ اما فیلیپ دوم كامالً مطمئن از كار نبود و
ازاینرو دستور داد تا «ماركز موندنگار» فرماندهی لشگر را با «ماركز بلش» Marquis de
 Los Veiezتقسیم كند .سپس فرماندهی اصلی سركوب قیام را به برادر نامشروع
خویش «دون خوان اتریشی»  Don John de Austriaسپرد  1او در سیزدهم آوریل
 1696م  677 /هـ وارد غرناطه شد و بالفاصله سیاست قلعوقمع شدید در برابر قیام را به
اجرا گذاشت .شعار او كه عبارت بود از «نه رحمی و نه مالیمتی» ،نشان از تمایل به
ریشهكن كردن اساسی قیام داشت .او هر كسی را كه در قیام شركت داشت( ،بهویژه
اعراب را) مییافت و بالفاصله میكشت و دستور به بریدن سر مردان و زنان و كودكان،
در برابر دیدگانش میداد و اینچنین دهكدههاي بشرات را به كشتارگاهی انسانی مبدل
2
كرد.
آتش قیام براي بیش از دو سال در بشرات ادامه یافت و در آن اندلسیها وارد
رزمگاههاي سختی با سپاهیان سركوبگر اسپانیا شدند .در برخی از مراحل قیام
كوششهایی در جهت رسیدن به صلح و تفاهم انجام شد اما حكومت با این استدالل كه
به آنها اطمینانی ندارد میكوشید تا با آسودگی خاطر اعمال وحشتناک خود را در قبال
ساكنان بشرات انجام دهد؛ بنابراین آن كوششها با شكست مواجه شد و شعلۀ قیام باال
گرفت .براي مثال ،اهالی شهر «جبلیس»  Jubliesقلعۀ شهر را تسلیم «ماركز موندیگار»
كردند تا مگر او ایشان را امان دهد« .ماركز» دستور داد كه همگی را در كلیساي شهر
جمع كنند .ازآنجاكه كلیساي شهر گنجایش همگی ایشان را نداشت زنان و پیرمردان و
كودكان در خارج از كلیسا و در نگاهبانی سربازان اسپانیایی قرار گرفتند .یكی از این
سربازان درصدد تعرض به دختري عرب شد كه موجب شد تا توسط عربی به قتل رسد.
سربازان از كشته شدن دوستشان ترسیده و همۀ زنان و پیرمردان و كودكان خارج از كلیسا
3
را كشتند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Elliot, Imperial Spain,P 233, Spanish Inquisition, p, 411.
2. Lone- poole, the Moors in Spain, p. 278

 .9ح م ذ م ا ،پ ا مذ ص 224ذ ح نما ذ م ا ،پ ا مذ ص  13و 11ذ د ش .ك
Lane – poole, Op, cit, p. 277.
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همچنین در شهر غرناطه كشتاري وحشتناک روي داد كه آتش انتقام اندلسیها را
افزایش داد و موجب شد كه اندیشۀ پذیرش صلح و یا توقف جنگ را به كناري نهند .در
آنجا نیروهاي دولتی شایعۀ حملۀ قریبالوقوع انقالبیون به غرناطه را براي فراري دادن
حدود یکصد و ده نفر از اعیان عرب زندانی منتشر كردند .این بهانهاي شد تا نگهبانان
بدون هیچگونه اخطار قبلی ،همگی زندانیان را سر ببرند« .كنت سیركور» اشاره میكند كه
این قتلگاه از نقشههاي «كاردینال دیسا» رئیس مجلس شاهی در غرناطه بود تا از این
طریق از انقالبیون عرب انتقام گیرد .او این شایعه را خود به وجود آورده تا این جُرم
1
شرمآور را مرتكب شود.
از دیگر عوامل نقشآفرین در مقاومت اندلسیها و تداوم اصرار در جنگ و قیام ،به
اقدام «دون خوان اتریشی» (با موافقت شاه فیلیپ دوم) در تبعید اهالی غرناطه خصوصاً
ذكور میان سنین ده تا شصت سال بود .بیشتر آنها به جهت جلوگیري از پیوستن به قیام به
كاستیا فرستاده شدند از این طریق ،دون خوان درصدد بستن راه كمک به شورشیان از
طریق شهرهاي بزرگ اندلس در جنوب اسپانیا بود .این امر در روحیات انقالبیون اثر
گذاشت و از امكان پیروزيشان كاست.
عوامل دیگري هم در جلوگیري از موفقیت انقالبیون به پیروزي آشكار بر قواي
اسپانیایی و تحقق اهداف قیام وجود داشت .در صدر آنها عدم انسجام كامل در رهبري
قیام بود كه خیانت نقش بارزي در آن ایفا كرد .چنانكه برخی از سربازان ضعیفالنفس در
توطئهاي برنامۀ قتل «محمد بن امیه» را كشیدند و او را متهم به شانه خالی كردن از
جنگ و كوشش در جهت تصفیۀ برخی از داوطلبان جهادي ترک عثمانی كردند و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :: .0شومب

سو ا ش و :ح مو آن شم ،ول لو د مسو مام ،و:

و ح مو ذ م او،

پ ا مذ ص .291
Comte de Circourt, Histoire des Arabes d`Espagne {ou des more
mudejaress rt der, morisques sous la domination des chretiens}, Paris
1846, vol, ll , p. 406

و م،نب :

:ن ع ننذ م ا ،پ ا مذ ص  / 940ح نما ذ م ا ،پ ا مذ ص 49ذ /
Lone - poole, op, cit, p. 277.
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اینچنین طومار زندگی قهرمانی كه كوشید تا اعراب اندلس را به برخی از عزت و
كرامتشان بازگرداند ،بسته شد .او بهدست نزدیکترین یارانش كشته شد .رهبران قیام امیر
دیگري را براي خود انتخاب كردند كه پسرعموي او بنام «دییگو لوپز» Diego Lopez
معروف به «ابن عبو» بود كه بنام جدید «موالي عبداهلل محمد بن عبو امیر اندلسیها»
1
خوانده شد.
«ابن عبو» بهعنوان فردي شجاع ،با عزم و باهوش توصیف شده است والی عثمانی در
الجزایر او را تأیید و برایش مقداري كمک و مهمات فرستاد؛ بنابراین موفق به سامان دادن
سپاهی قوي و مجرب مشتمل بر ده هزار نفر جنگجو شد؛ اما نیروهاي اسپانیایی خصوصاً
پس از عهدهدار شدن امر فرماندهی بهتوسط دون خوان اتریشی قدرتمندتر شده بودند.
كارزار سختی میان آنها در گرفت و در نتیجۀ آن بسیاري كشته شدند .اسپانیاییها از
عواقب این جنگ كه در حدود دو سال به طول انجامیده بود و هنوز هم نتوانسته بودند كه
مقاومت عربی را بشكنند نگران شدند و در فكر نوعی مصالحه و سازش برآمدند.
«دون خوان» به «فرناندو الحبقی» از فرماندهان قیام پیغامی مبنی بر آغاز صلح و
مسالمت فرستاد .در همان زمان شاه ابن عبو نیز مایل به صلح و مسالمت و كسب
مصلحت اندلسیها بود؛ اما شروطی را كه براي الحبقی فرستاده شده بود مورد قبول «ابن
عبو» و دیگر رهبران قیام واقع نشد .زیرا آنها در آن به طور تلویحی نیت حكومت اسپانیا
را در تبعید و راندن آنها از وطنشان را مشاهده میكردند .پس قیام و مبارزه براي چه بود؟
آنها قیام كردند زیرا اسپانیا زبان و آدابورسوم ایشان را ممنوع كرد و اكنون چگونه
میخواهد ایشان را از وطن ارجمندشان كه دربردارندۀ تمام میراث و افتخارات و
2
خاطراتشان است ،محروم كند؟
اینچنین گفتگوهاي صلح به شكست انجامید و «الحبقی» به اتهام خیانت اعدام شد؛
اما موالي عبداهلل محمد عبو موضعی قهرمانانه گرفت و فرستادگان «دون خوان اتریشی»
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
:وو:

 .0ح موو ذ م اوو ،پ اوو مذ ص 293ذ ح نماوو ذ م اوو ،پ اوو مذ ص  93و  91و وو
 Imamuddin, Moiscos,p 91تا،ل :عا:ي آن ط:ذ دشمسنت م و ذ ص .241
 .2ع ووننذ م اوو ،پ ا و مذ ص 949ذ و م،نب وو :و :وون ح نما و ذ م اوو ،پ ا و مذ ص  39و
. 33
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را با بیان اینكه بهزودي اندلسیها را از آنچه ایشان مقرر مینمایند آزاد خواهد كرد،
بازگرداند و تاكید كرد كه زیر بار خواستۀ اسپانیاییها نمیرود و تا جان در بدن دارد،
هرچند در «بشرات» تنها و بییار و یاور شود ،در این هدف پا برجاست و مرگ مسلمان
مخلص براي دین و وطن و قومش بهتر از تقدیم آنها به شاه اسپانیا است.
این ایستادگی كافی بود تا دون خوان نهایت كوشش خود را در سركوب نهایی به عمل
آورد .او حملهاي همهجانبه به منطقۀ بشرات با مشاركت «لویس دي ریكسنس» Luis de
 Requesensـ از فرماندهانی كه «فیلیپ دوم» از ایتالیا بهمنظور كمک به فرونشاندن
قیام بهكار گرفته بود ـ آغاز كرد .موالي ابن عبو پس از شهادت جمع زیادي از مردانش
ناچار به عقبنشینی به مناطق صعبالعبور شد و اسپانیاییها توانستند با ترغیب برخی از
1
یارانش به قتل او ،در نهایت وي را در ماه مارس سال  1671م  676 /هـ از میان بردارند.
پس از شهادت «موالي عبد اهلل محمد بن عبو» باقیماندۀ انقالبیون متوجه شدند كه
دیگر مقاومت فایدهاي ندارد ،درخواست امان كردند و سالحهاي خود را تسلیم كردند و
اینگونه قیامی چنین بزرگ پایان یافت و امیدهاي بقایاي عرب اندلس در رهایی از قوانین
ظالمانۀ حكومت اسپانیا بر بادرفت.
اگر بقیۀ اعراب اسپانیا و خصوصاً والنسیا و آراگون در آن مشاركت میكردند و
حكومتهاي مغرب عربی و دولت عثمانی ایشان را علیرغم درخواستهاي كمک و
نامههاي انقالبیون به این كشورها مورد تأیید و یاري واقعی قرار میدادند ،نتیجۀ قیام
میتوانست به شكلی دیگر و بهصورت مثبتتر ظاهر شود.
نتايج انقالب دوم بشرات
این قیام كه آخرین مقاومت اعراب اندلس در برابر سیاست سركوب نظامیافتهاي كه
باهدف جدا كردن قومیت و دین ایشان صورت میگرفت ،به شمار میآید ،با شهادت حدود
بیست هزار نفر عرب و اسارت و تبعید تعداد بزرگ تري از اندلسیهایی كه زنده مانده
بودند ،به پایان رسید 2 .پیشتر اشاره شد كه «دون خوان اتریشی» ساكنان غرناطه را
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .0مام ،وو :وو :وو :ع ووننذ م اوو ،پ اوو مذ ص 949ذ 943ذ ح موو ذ م اوو ،پ اوو مذ ص
 214و 213ذ ح نما م ا ،پ ا مذ ص  31و .33
2. Lane – poole, the moors in Spain. Pp. 278 – 279.
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بهسوي «كاستیا» تبعید میكرد تا بهعنوان اقدامی احتیاطی ایشان به قیام و تأیید آن
نپیوندند .بهموجب این تصمیم كه در ژوئن  1696م  677 /هـ به اجرا درآمد در حدود سی
و پنج هزار عرب از غرناطه آواره شدند .سپس شاه «فیلیپ دوم» فرمانی را در اكتبر 1678
م  671 /هـ صادر كرد كه بهموجب آن همۀ اندلسیها از مملكت غرناطه رانده شدند و
امالک و داراییهایشان مصادره و در مناطق «استرامادورا» « ،Estremaduraگالیسیا»
« ،Galiciaكاستیاي قدیم»  Old Castileو مملكت «لیون»  Leonو مناطق «اشبیلیه»
پخش شدند .مجموع كسانی كه در مرحلۀ دوم مهاجرت كردند در حدود پنجاههزار نفر
میشد و از آنها هیچ كس به «والنسیا» و «مرسیه» و «آراگون» كوچانده نشد تا قادر به
1
ارتباط با اعراب آن مناطق و شكلگیري قیامی جدید علیه حكومت نشوند.
به علت سرعت اجراي این فرمانها اندلسیها متحمل سختیهاي فراوانی شدند.
ایشان نتوانستند وسایل ضروري سادهاي نظیر غذا و آب و لباس (مورد نیاز سفر) را فراهم
آورند و بسیاري از آنها در مسیر راه جان باختند ضمن آنكه مأموران حكومتی به غارت
ایشان و كشتار زنان و كودكانشان میپرداختند؛ اما كسانی كه بهسالمت رسیدند زندگی
2
سخت و پر دردي را در شرایط جدید مصیبتبار و كارهاي فرومایه تحمل میكردند.
رنجهاي ایشان در همین جا تمام نشد؛ در سالهاي بعدي نیز طی احكامی تبعید و مصادرۀ
اموالشان از سوي «فیلیپ دوم» ادامه یافت تا آنكه تمامی داراییهاي ایشان در غرناطه از
هر نوع و حالت ،از زمرۀ امالک و داراییهاي شخصی پادشاه اسپانیا محسوب شد 3.و وي
آنها را بین اهالی اسپانیایی جذبشده از سراسر «گالیسیا» و «استریاس»  Asturiasو
لیون و دیگر مناطق جزیرۀ «ایبریا» تقسیم كرد تا از این راه كمبود حاصل در تعداد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ::ح نما ذ مو هج وا مو ،واف ول والي م و و وي عهو مولاو ا وص مو ون يذ ص
.0
:ن :ا نوفذ م و نذ مول مش ذ ص  013و 041ذ .042
 13و  31و م،نب :
 .2ع ووننذ هنبوو م وو و ذ ص 941ذ و م،نب وو :لنب وو :وون ح موو ذ مد وو مو ووا ووي
م و ذ ص 299ذ
Plaidy, Op. cit, p 412.
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 ::ح نما ذ م ا ،پ ا مذ ص  32و .39
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مقاومت منفي و اصرار بر عقيده و فرهنگ عربي ـ اسالمي
بهرغم همۀ كوششها در جهت سركوب اعراب اسپانیا ،آنها نیروي ادبی و اجتماعی
شگفتانگیزي بودند كه میراث معنوي گذشتۀ خود را رها نكردند و با نگاهداري نهانی آن،
در برابر دادگاه تفتیش ایستادگی كردند .هر چند كه در قبال آن ،هزینۀ زیادي نیز
پرداختند .آنها دائماً در وحشت زندگی میكردند زیرا همواره در موضع شک و تردید رجال
كلیسا بودند .شبها ناگهان درب منازلشان زده میشد و مردان و زنان به زندانهاي
محاكم تفتیش عقاید روانه میشدند و در آنجا مورد شكنجه قرار میگرفتند .البته مسئوالن
مشكلی در متهم كردن زندانی به مسلمان یا عرب بودن نداشتند .امور ممنوعی كه ممكن
بود اندلسیها آن را انجام دهند بسیار بود :حمام یا غسل كردن كه امري عادي و واجب بر
اساس سنت اسالم بود ،خضاب كردن دستان زنان ،سخن گفتن به زبان عربی ،پوشیدن
لباسهاي محلی عربی  -اسالمی ،گرفتن مراسم ختنهسوران براي پسران ،امتناع از
خوردن گوشت خوک و شراب ،خواندن نماز به سنت اسالم ،پوشیدن لباس تمیز و مرتب
در روز جمعه ،همگی از اموري بودند كه براي اثبات ارتداد شخص كافی بود .در این
صورت شخص در معرض ظلم و مجازات واقع میشد كه در بسیاري از مواقع سوزاندن
2
علنی بود.
بهرغم این اعمال دهشتانگیز ،بیشتر اعراب اندلس بدون ترس از شكنجۀ فرا
رويشان ،در صورت خشم ،با جرئت و بهصورت علنی نظراتشان را بیان میكردند .اسناد
دادگاههاي تفتیش عقاید بیانگر قضایاي متعددي از این امر است كه داللت بر ریشههاي
عمیق اعتقادي و كوشش در جهت دفاع از آن و لو آنكه به قیمت زندگی میكند .استاد
«لویس كاردیالک»  Louis Cardillacدر رسالۀ دانشگاهی خود كه به جهت اخذ
دكتراي دولت در فرانسه نگاشته است مجموعۀ زیادي از آن را ـ كه نشاندهندۀ اصرار بر
عقیده و امید به بازگشت به هویت عربی است ـ نقل میكند .یكی از آنها ،واقعۀ «اندرس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Elliot, Op, cit, p 253 – 236
2. Plaidy, the Spanish Inquisition, pp. 279 _ 280
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لوپز»  Andres Lopezاست كه یكی از اعراب تبعیدشده پس از قیام بشرات بود .او در
شهر «یاپس»  Yapesبه دادگاه تفتیش كشانده شد .جرم او عبارت بود از سخن گفتن
دربارۀ وقایع سرزمینش غرناطه و خاطرات سالهایی كه در جریان قیام گذرانده بود .او
كالم خود را با بیان آرزویش «در امید به بازگشت به هویت عربیاش پیش از مرگ» به
1
پایان رسانید .در مورد دیگري یكی از زنان عرب مادرید بنام اسپانیایی «ایزابل» Izabel
نتوانست خود را نگاه دارد و در پاسخ شخصی كه با توهین به عربی بودنش دشنام میداد
2
گفت «آري من عربم .پدر و مادرم عرب بودهاند .من نیز عرب بوده و عرب خواهم مرد».
و در سال  611هـ  1673 /م هنگامی كه «لورنزو لوپز»  Lornazo Lopezبه اتهام عمل
به برخی از سنتهاي عربی ـ اسالمی سنگسار میشد .فریاد میزد« :من حقیقتاً عربم! تا
3
اعماق تاروپود وجودم!».
این مثالها و نظایر آن نشانۀ بقاي اندلسیها بر ملیت و عقایدشان از زمان سقوط
غرناطه تا لحظۀ طرد از اسپانیا است .آنها بهصورت پنهانی شعایر دینیشان را انجام
میدادند و تعالیم دینی خود را به زبان كاستیایی و مكتوب به حروف عربی مینوشتند.
4
چیزي كه به «الخامیادو»  Aljamiadoیعنی عجمی نامیده میشود.
و گاه روش احتیاط و رازداري یا همان «تقیه» را در سنتهاي دینی خود در پیش
میگرفتند و این مستند به فتاواي برخی از فقها و به جهت استتار از دشمنان و ترس از
كشانده شدنشان به محاكم تفتیش بوده است.
از جهت دیگر برخی دیگر از فقها اعراب اندلس را بهضرورت هجرت و ترک اسپانیا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .0نشدبنكذ مول شب
 .2هلنن م ا،ذ ص .29

نم

و

ن و مول د نذ ص .29

 .9هلنن م ا،ذ ص .91
 ::ع ننذ هنبو م و و ذ ص 999ذ ود و :و :مدلو ج وص :وم ،ل و،ذ موا ونت
.1
مول شب وو و مو لوو مولدن وونرذ :دووه م اوو ش موولم معلوونا مولنئوو ر مول وو بار
مو نول و م ووووي واج و مو نول و م ووووي وا شمسوونت مول شب و م و و ح و ا م د
م صل ندوووو مول شب و يذ م ا و شمت ما وود مواد و ا ووي عا و ا مول اوونت و مول ا موونتذ
:نرامف د .عا موجا ل مو ل ليذ ت ذ  0319ص .01
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الزام میكردند .تا ایشان بتوانند سنن دینی خود را بدون ترس و نگرانی انجام دهند 1 .اما
فقهاي فوق شرایط اندلسیها و سختی هجرت براي بسیاري از ایشان را كه مستلزم پول
و تالش و مشقت بود و خطرات بسیاري را براي ایشان به دنبال خود داشت در نظر
نگرفته بودند .این فتاواي تأثیر بدي بر سرنوشت كسانی داشت كه در اسپانیا باقیمانده
بودند و متهم به كفر میشدند و در جهنمی اقامت میكردند كه به دلیل عدم توانایی در
هجرت ،در آن عذاب میكشیدند 2.تودههاي باقیمانده نیز ناچار به «تقیه» بهعنوان تنها
راه نجات روي آوردند .چه آنكه بدون آن قادر به محافظت از زندگی خود در چارچوب
جامعهاي كه با آنها دشمن بود نبودند .یكی از اندلسیهایی كه به تونس پناهنده شده بود
و نویسندۀ نسخهاي خطی ـ به شمارۀ  6963موجود در كتابخانۀ ملی مادرید ـ است ،از
تجربۀ زندگی هموطنانش با اسپانیاییها و رعایت و التزام پنهانی ایشان بر عقایدشان
سخن میراند:
آنها به خاطر دین ،امت اندلسی را با زندانها و شكنجه و قتل آزار میدادند .بااینحال
اتباع ما با شدت تمام بر عقیدۀ صادق خود باقی ماندند؛ و اگر چه تظاهر به پیروي از
3
عقیدۀ دیگر كردند؛ اما در قلب خود به چیزي دیگر ایمان داشتند....

ازاینرو اندلسیها پس از گذشت یکصد و بیست و سه سال از سقوط غرناطه و
بهرغم محاكم تفتیشی كه «آنها را به خاطر عرب بودن می سوزاندند ».هیچگاه از اصل و
عقیدۀ خود جدا نشدند و عملیات تبعید ایشان از سوي حكومت اسپانیا نشاندهندۀ عدم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .0محل و :ووم بد ووي مو ااب وويذ مول وونش مول ووا و موجوونم ،مول ووا عووم موغ وونوف عالوونء
م اب ،و و م و و و مول ووا ذ مرووامف د .مدل و حجوويذ دمشمو ووا م س و ميذ  :وواوتذ
 003 / 2 0310و  .011وود وو :وو :موو م وو مف ما:وو :وو :مبووم م موو ع م
تدو ع و من « مسو ي مول ون،ا وي  :ونن
مو ااب ي :و :تد ،وق د وا ح و م مو
مح وونا مووم داووص عاووي وط وو :مو اوونشف و ووور بهوون،ا» صوود غ م هوو مو شمسوونت
م س م ذ ا 4ذ م شب ذ 0343ذ ص  023و .030
 .2م،نب  :لنب و :ون م او ،پ او مذ م ،مو :د وا ح و م مو ذ ص  099و 091ذ  011و
014ذ . 019
 ::نشدبنكذ م ا ،پ ا مذ ص  39و .31
.9
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موفقیت دادگاههاي تفتیش در مسیحی كردن اندلسیها بوده است 1 .هیچ یک از اعمال
غیرانسانی ،پیگرد و مصادرۀ اموال بهتوسط این دادگاهها نتوانست ایشان را از ریشۀ قومی
و عقیده و سرزمینشان كه نشانۀ عظمت و مجدشان بود ،جدا كند؛ بنابراین حكومت اسپانیا
از اواخر سدۀ شانزدهم میالدي  /دهم هجري درصدد خالص شدن همیشگی از اندلسیها
از طریق تبعید و آواره كردنشان به خارج از كشور برآمد.
تصميم نهايي به تبعيد اعراب اندلس به خارج از شبهجزيرۀ «ايبريا»
حكومت اسپانیا دائماً از افزایش نفوذ دولت عثمانی دریاي مدیترانه نگرانی داشت و
احتمال حملۀ آنها به سواحل شرقی كشور خود را میداد .همچنین نگران توجه سالطین
مغرب در تهاجم به سرزمینهایش بود و اندلسیها را دائماً به همكاري با آنها متهم
2
میكرد .این مسئله به دلیلی همیشگی در توجیه فرمانهاي ضد اندلسی مبدل شده بود.
عالوه بر آنكه عملیات تبعید داخلی در عصر «فیلیپ دوم» مسئله را حل نكرد بلكه موجب
شد تا مشكل به دیگر مناطق كشور خصوصاً كاستیا منتقل شود .در آنجا اقلیت عربی به
طور پراكنده در اسپانیا حضور داشتند .مثالً در والنسیا حدود یکصد و سی و پنج هزار نفر
عرب در سال  1811هـ  1986 /م زندگی میكردند كه تعدادشان در حدود یک سوم اهالی
مملكت «والنسیا» بود و این نسبت به نفع اعراب در حال افزایش بود .چنانكه در حدود
سالهاي  691ـ  1811هـ  1663 /ـ  1986م نسبت  %78به  %46درصد اسپانیایی در
برابر اعراب تقلیل یافت .این اعراب جامعۀ بستهاي را به وجود آورده بودند كه بنام «ملت
جدید نصاري عرب در مملكت والنسیا» شناخته میشد و انسجام آنها مورد نگرانی
3
اسپانیاییها بود.
یكی از اندلسیهایی كه در حدود دوازده سال پیش از تبعید نهایی اندلسیها ،به مغرب
مهاجرت كرده بود متوجه اسباب این امر شده است .او در روایت خود اشاره به وضع اعراب
در اسپانیا و ازدیاد نسبت جمعیتی آنها به سبب عدم مشاركت اعراب در جنگهاي دولت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .0هلنن م ا،ذ ص  011و 010
2. cf. plaidy, the Spanis Inquisition, p. 413.
3. Elliot, Imperrial Spain. P. 300.
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میكند كه موجب كاهش نفوس اسپانیاییها در برابر اعراب میشد .ضمن آنكه ایشان از
سفرهاي دریایی به جهت جلوگیري از فرار منع شده بود و در نتیجه بهمانند اسپانیاییها
خطرات فراروي دریانوردي متوجه ایشان نمیشد .نیز ازدواج و زادوولد در میان آنان بسیار
باال بود .درحالیكه بسیاري از اسپانیاییها كشیش و راهب بوده و ازدواج نمیكردند و در
نتیجه فرزندي نداشتند .چنین است كه نسبت اعراب در ایام اخیر افزایشیافته و
1
اسپانیاییها نگران شده و به فكر اخراج عرب از اندلس برآمدند.
در نتیجۀ این اسباب و ناكامی اسپانیاییها در جداسازي اعراب از ملیت و عقیدهشان و
نیز به دالیل سیاسی دیگري كه در عصر «فیلیپ سوم» ( 1887ـ  1831هـ  1261 /ـ
 1921م) و مطابق با تحوالت سیاست خارجی كه در پی شكست اسپانیا از هلند و دیگر
دولتهاي اروپایی حاكم شده بود ،نیاز به اتخاذ تصمیمی داخلی كه توجه مردم را از آن
شكستها دور كند ،احساس میشد كه بافرمانی در جهت آواره ساختن همیشگی اعراب
اندلس و خاتمه بخشیدن به هستی اعراب در اندلس امكانپذیر میشد 2.بنابراین فرمان
اخراج اعراب والنسیا در سپتامبر سال  1986م  /محرم  1811هـ صادر شد و به دنبال آن
فرمانهاي دیگري در سال  1816هـ  1981 /م (و نیز در سالهاي بعدي تا سال 1823
هـ  1914 /م) براي اخراج اعراب «مرسیه»« ،غرناطه»« ،وبیان»« ،قرطبه»« ،اشبیلیه» و
3
«آراگون» صادر شد.
متون فرمانهاي اخراج مسلمانان با ذكر تالشهاي اسپانیاییها و كوششهاي
مستمرشان در پی مسیحی كردن اندلسیها و تضمین داراییهاي ایشان آغاز میشد.
همچنین اشاره به خیانت ایشان و ارتباط با عثمانیها و سالطین مراكش میكرد كه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .0محلوو :ووم حنسوور مودجوواف م

و ووي « م حوونف »ذ نصووا مووو بم عاووي مو،وو ا مو وون ابمذ

تد ،وووقذ مدلوو ش وكذ م اوو شمت ا وو م دم و مو اوو ا م
0313ذ ص 013

ووون

:نووو مش موا ضووونءذ

2. Elliot, k op, cit, p.300.

 .9مدل و عا و ح نما و ذ مو هج ووا مو ،وواف وال شب و م صوونشب رووا، :دبووار مبا ابوون ووي
عه و مولا و ا ووص مو نوووهذ مجا و دشمسوونتذ ا 01ذ مو و د0ذ موجنم و م شد و ذ علووننذ
0319ذ ص .009
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ازاینرو رأي شاه بر اخراج همگی ایشان به مغرب قرارگرفته است .آنها باید در خالل سه
روز از صدور این فرمان با فرزندان خود كوچ كرده و در مكانهایی كه دولت مشخص
كرده حاضر شوند و از اثاث و كاالهاي خود آنچه را كه قادر به حمل بوده ببرند تا در
كشتیهایی كه براي ایشان آماده شده است سوار شوند و اگر پس از سه روز دیده شوند
هدف غارت ،محاكمه و قتل قرار میگیرند .نیز تصریح شده بود كه اگر كسی اموال خود را
خاک كند و یا محصول زراعت و درختان باغات خود را بسوزاند ،به قتل خواهد رسید.
فرمان تنها بر ماندن  %9از اعراب آن هم براي استفاده از آنان در شرابگیري،
شالیكاري و آبیاري و آموزش ساكنان جدید تاكید داشت .نیز افراد پر نفوذي را كه با
حكومت و كلیسا میانۀ خوبی داشتند میتوانستند انتخاب كنند و كودكانی كه چهار سال
باالتر نداشته باشند با رضایت پدر و وصیشان میتوانستند بمانند؛ اما كسانی كه باالي
شش سال داشتند درصورتیكه پدرانشان اسپانیایی بودند به همراه مادرانشان باقی
میماندند اما اگر پدر آنها عرب و مادر اسپانیایی اصیل میبود ،مادر و كودكان زیر شش
سال او در اسپانیا میماندند و پدر و سایر اعضاي خانواده از سرزمینشان اخراج میشدند.
همچنین اندلسیهایی كه با اسپانیاییها در تعامل بودند و با اعراب همنشین نمیشدند،
مشروط بر تطهیر آنها توسط كشیشان میتوانستند به مدت دو سال در اندلس باقی
بمانند .فرمان نسبت به پنهان كردن فراریان و یا حمایت از ایشان اخطار داده بود و
مجازات مخالفین آن شش سال كار اجباري تعیین شده بود .همچنین سربازان را از تعرض
به اخراج شدگان در طی راه بازمیداشت و در نهایت بر بازگشت ده نفر از اخراج شدگان در
هر بار از سفر بهمنظور تشریح كیفیت عملیات انتقال به اماكن جدید براي اندلسیها
1
تصریح میكرد.
اخراج اعراب «والنسیا» پیش از اعراب دیگر مناطق انجام شد .زیرا آنها به سبب
زیادي افراد و توزیع ایشان در تمامی مناطق كوهستانی و امكان ارتباط با برادرانشان در
مغرب خطرناکترین گروه به شمار میرفتند؛ اما در بقیۀ مناطق به شیوۀ یكسانی اجرا شد
و اندلسیها در طی سالهاي بعدي تا سال 1823ق  1914 /م از اسپانیا اخراج شدند .تا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .0مودجووافذ نصووامو بم عاووي مو،و ا مو وون ابمذ ص  000و 009ذ وود و :وو :ع ووننذ هنب و
م و ذ ص  933و 911ذ ح م ذ مد مو ا ي م و ذ ص  293و .231
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آنكه آخرین مجموعه از ایشان از بندر «مالقه» به سمت بندر مارسی در فرانسه حركت
1
كرد.
عملیات اخراج در همه جا با خشونت و توحش همراه بود؛ و در حدود شش سال
كشتیهاي مهاجران در رفتوآمد بوده و اندلسیها در رنج بسیار به سر میبردند .آنها از
بندرهاي متعددي در آفریقا و فرانسه و غیره میگذشتند .اعراب آراگون در مسیر خود به
فرانسه سختیهاي بسیاري را متحمل شده و بسیاري از آنها در نتیجۀ گرماي زیاد
تابستان از دنیا رفتند .داستان كوچاندن آنها از آن داستانهایی است كه مملو از بیرحمی،
طمع ،سبکسري و وحشیگري است .دشمنیها با دیگر اخراج شدهها كمتر از ایشان نبود.
داستان اخراج دستهجمعی آنان بهعنوان یكی از داستانهاي دردآور تاریخی است كه یافتن
نظیري براي آن در قرونوسطی بسیار دشوار است و حتی میتوان گفت كه زشتترین و
2
وحشیانهترین اعمال در تاریخ بشري بوده است.
اكثر اخراج شدگانی كه توانستند زنده به شمال آفریقا برسند ساكن فاس ،رباط ،تطوان،
سال ،وهران ،تونس ،تلمسان و الجزایر شدند .برخی از ایشان نیز از طریق شهرهاي ایتالیا
و یا فرانسه وارد مصر و شام و قسطنطنیه شدند 3 .در اینجا دربارۀ تعداد جمع كل
اخراجشدگان در میان مورخین اختالفنظر وجود دارد .یكی از اهالی اندلس تعداد كسانی را
كه كمی قبل از تبعید اسپانیا را بهقصد تونس ترک كردند ،در حدود ششصد هزار عرب
میداند« 4 .لین پال» به رقمی نزدیک به این اشاره دارد و تعداد اخراج شدگان در سال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .0ح نما ذ م ا ،پ ا مذ ص 001ذ 020
Plaidy, op, cit, pp, 413 - 415
2. Imamudin, moriscos, pp.93

تا،ل :عا:ي آن ط:ذ دشمسنت م و ذ ص  292و 299
 .9و :وو :مول،ووافذ غووط مون ووصذ 421 / 10ذ مدل و :ووم م:ووي مو،نسوور مواع ووي مو ،اوم وويذ
وي مصاونش م اب ،و و تو ذ تد ،وق مدلو رولناذ
مول اوف :ن:م م:وي دب ونشذ مولور
مول ا مو  ،ذ ت ذ 0393ذ ص 211ذ ع ننذ هنب م و ذ ص 911ذ .931
 .1و :و :ع وننذ م او ،پ او مذ ص  914و 913ذ مو م و  :صنوي عا:وي م مدلو عاو
موا  ،م و ي دشمصر  :: :سنا  0142هو  0942 /ا ،ل ل د مس .
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 1816هـ  1918 /م را در حدود نیم میلیون نفر برآورد میكند؛ اما مجموع اعرابی كه از
سقوط غرناطه تا دهۀ اول قرن هفدهم میالدي اخراج شدند به حدود سه میلیون نفر عرب
1
بالغ میشود.
برخی از اخراج شدگان و خصوصاً كسانی كه قادر به زندگی در مكانهاي جدید نبودند،
توانستند مخفیانه به اسپانیا برگردند .در مورد آنها اقدامات بیرحمانهاي اجرا شد .آنها به
اسارت گرفته شدند تا مردان بهعنوان برده به خدمت در كشتیهاي شاهی و زنان بهكار در
خانههاي اسپانیایی فرستاده شوند .كودكان پایینتر از هفت سال ایشان نیز به مقامات
2
كلیسا سپرده شدند تا مطابق با دین مسیحی تربیت شوند.
علیرغم همۀ این فرمانها بهسختی میتوان گفت كه اسپانیا قادر به محو آثار و تمدن
اعراب پس از هشت سده شكوفایی آن شده باشد .در یک نگاه وسیع در تكوین اسپانیایی
امروزه و خصوصاً در جنوب آن بسیاري از ظواهر و آداب در واقع ریشه در میراث تمدن
شكوفاي اعراب دارد.
اسپانیاییها كه در اوج شادمانی از اخراج اندلسیها بودند متوجه ظلمی كه به
سرزمینشان میكنند ،نبودند .این اخراج اثري چشمگیر در اقتصاد سیاست و دین در اسپانیا
داشت .با رفتن اندلسیها شكافی بزرگ در زندگی اقتصادي آنها ایجاد شد .زیرا آنها از
ساكنان پردرآمد و بسیار فعال بودند كه در خزینۀ دولت نقش چشمگیري ایفا میكردند .با
رفتن ایشان بسیاري از حرفهها كنار گذاشته شد و حاصلخیزي از زمینها رفته و نظام
آبیاري متوقف شد و سواحل اسپانیایی مورد حمله قرار گرفت زیرا كه بسیاري از
اندلسیهاي راندهشده ،انتقام خود را با جهاد دریا میگرفتند 3 .بنابراین این كوششها شكل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. The MOORS IN Spanin, p. 279.

وو :وون ح نما و ذ منبــع پیشــین ،ص  121ـ : ،122ا و نوفذ م و وو ن مول مش وو ذ

و م،نب وو:
ص Elliot, Op, pp.301 - 302 .030
 .2ح نما ذ م ا ،پ ا مذ ص  021و .020
 .3همان منبع ،ص  122ـ  123و درباره پیامدهاي اخراج فوق نک به:

Elliot, Op. cit, pp.302- 303 / Plaidy, Op, cit, p. 415.

بشتاوي ،منبع پیشین ،ص  176ـ 118
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جدیدي از مقاومت عربی ـ اسالمی بود كه این آزادگان حتی پس از اخراج و اجبار به ترک
وطنشان ـ بهشت گم شده ـ آن را رها نكردند.
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