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سید حسن قریشی کرین

1

عثمان یوسفی

2

مهدی شاهبختی

3

دانش تاريخنگاري اسالمی در آندلس ،با وجود هويت و شاکله ويژه خوود،
از ديگر نقاط جهان اسالم تأثیر پذيرفته است .يکی از جريانهواي اثرذوذار بور
تاريخنگاري اسالمی در آندلس ،خاندان رازي در سده سوم تا پنجم قمري /نهم
تا يازدهم میالدي است که تاکنون تحقیق مستقل و جامعی درباره آنها صوور
نگرفته است  .اين مقاله ،با تکیه بر روش تحلیل وقايع ،به دنبال پاسوخ بوه ايون
پرسش اساسی است که با توجه به بسترهاي شکلذیري تاريخنگواري آنودلس،
نقش خاندان رازي در زمینه انتقال تجربیا تاريخنگاري به آنودلس هوه بووده
است؟
يافتههاي اين پژوهش ،نشانگر آن است کوه از سوده سووم و ابتوداي سوده
ههوارم هجوري ،بوا ورود مورخووانی از خانودان رازي ،روش حودييی در کنووار
.1استادیارگروهتاریخایراناسالمیپیامنورمرکزقم .shquorishi@gmail.com:
.2استادیارگروهتاریخاسالمدانشگاهمذاهباسالمیمرکزسنندج.maedeh856@gmail.com:
ینالمللقشم.shahbakhti2020@yahoo. Com:
.3دانشجویدکتریتاریخاسالمپیامنورب 
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تاريخنگاري واقعذرايانه سبک کوفی ،زمینهساز تحول تاريخنگاري آندلس شد .
ذرايش به تدوين تاريخهاي عمومی تا پايان دوره امويان در آنودلس و ذورايش
شديد خاندان حاکم به تدوين طبقوا شواعران و اديبوان و نیور تواريخنگواري
منظوم در اواخر عصر اموي و تقويت رويکورد عقالنویترشودن ،جودا از سویر
تاريخنگاري درباري در دورههاي بعد را میتوان از مهمترين پیامدهاي حضوور
خاندان رازي برشمرد.

یخنگاار اسام ی ،خانااا راي  ،امداا
کلیدواژگان :تار 

حداا

وسای راي ،

آنالس ،ا ویا آنالس.
مقدمه

تاریخنگاری و تاریخ پژوهی ،به عنوان منبع آگاهی از ابعاد و مظااه ف هناو و تنادن در
گذشته ،حایز اهنیت است؛ زی ا شناخت و دریافت وجوه گونااگون ها ف هناو و تنادن،
بدون دست سی به تاریخ منكن نخواهد بود .پیدایش مكاتب و اسلوبهای تاریخنگاری ،در
نوع و شیوه روایتهای تاریخی اهنیت دارد .تاریخنگاری ،به مفهوم خاص آن ،از سده دوم
هج ی شكل گ فت و یكی از این مناطق مهم در حوزه تاریخنگاری اسالمی ،آندلس است
که به دالیل مختلف تا کنون ب رسی دقیق و جامعی در خصوص تاریخنگاری آن س زمین
طی ق ون نخستین اسالمی صورت نگ فته است  .به دلیال ق ارداشاتن آنادلس در حاوزه
تندن نوین اروپایی ،خاورشناسان عندتاً در ب رسی تأثی ات مساتيیم و باا واساته تنادن
اسالمی در این س زمین ،جانب احتیاط را رعایت میکنند .ازاینرو ،با وجاود انتااار تعاداد
معدودی پژوهش ها پی امون تأثی تاریخنگاری ش ق جهان اسالم در تاریخنگاری آنادلس،
این حوزه پژوهشهای بیات ی را میطلبد.
بناب این ،مسئله اساسی ،ماهیت تاریخنگاری منتيه آندلس و روند شكلگی ی این نوع
تاریخنگاری در بست کلی مناسبات ف هنگی و تندنی حوزه جهان اسالم و در عاین حاا ،
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نيش ج یانات و شخصیت های ف هنگی و یا سیاسی در ایان ف ایناد اسات  .در خصاوص
تاریخنگاری آندلس ،به واسته کنبود منابع مستد و دارای دادههاای مبساوط و مفصال،
نسبت به دیگ مناطق جغ افیایی جهان اسالم اطالعات کنت ی وجود دارد .با وجود کنبود
منابع و پژوهش های تاریخی ،پ سش اساسی در این پاژوهش ،آن اسات کاه مهامتا ین
ویژگیهای مكتب تاریخنگاری آندلس با تكیه ب روش و بینش خاندان رازی و بهخصوص
احندبنمحندبنموسی رازی (514ا944ق۸۸۸/ا322م) طیّ سده چهارم هجا ی آنادلس
چیست؟ ازاین رو ،آنچه ضا ورت انجاام ایان تحيیاق را ننایاان مایکناد ،ب رسای سای
تاریخ نگاری اسالمی و نيش ج یان های گوناگون در ف ایند تكوین تاریخنگاری آنادلس و
شناخت علل و عوامل بنیادین در شكلگی ی آن است.
در این زمینه ،اث ی که منحص اً به موضوع تاریخنگاری آندلس پ داخته باشاد ،کتاابی
است مختص از عبدالواحد ذنون طه با عنوان نشأة تدوين التاريخ العربي في األندلس 5کاه در
 1۸صفحه به صورت گذرا و توصیفی به ب رسی شخصیتهای مهم در تاریخنگاری آندلس
پ داخته است  .ميالهای نیز با عنوان «شكل گی ی دانش تاریخ در آندلس اسالمی» 5توسط
دکت رسو جعف یان در قالب تلخیص از کتاب مختص ی با هنین عناوان از ذناون طاه،
ت جنه شده است که تنها خالصه ای از آن به نيش خاندان رازی اختصاص دارد .در زمینه
ب رسی تاریخ اجتناعی آندلس از ورود اسالم تا سده هفاتم هجا ی ،ميالاهای باا عناوان
«درآمدی ب تاریخ اجتناعی اسپانیای اسالمی در منابع تاریخی و جغ افیایی ق ن چهارم تا
هفتم هج ی» 9منتا شده است که ص فاً به بیان جغ افیا و ویژگیهای طبیعی و اوضااع
،لیبی،بنغازی:دارالدراراالسالمی2002،م .

.1عبدالواحدذنونطه،نشأةتدوینالتاریخالعربیفیاندلس
شکلگیریدانشتاریخدراندلساسالمی،برگرفتهازوبگاه :
رسولجعفریان ،

.2
http://www.ensani.ir/fa/content/42225/default.aspx

 .3مریمسعیدیانجزی« ،درآمدیبرتاریخاجتماعیاسپانیایاسالمیدرمنابعتاریخیوجغرافیاییقرن
چهارمتاهفتمهجری»،مجلهتاریخاسالم،دوره،13ش،1ص183ـ .210
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اجتناعی آندلس پ داخته است .پایاننامهای هم با موضوع تاریخنگاری در آندلس در ساده
چهارم هج ی با عنوان «التدوین التاریخی فی األندلس خال الي ن ال ابع الهجا ی» 5در
داناگاه ریاض انجام گ فته و تنها سه مورخ بنامِ ایان دوره و تااریخنگااری آنهاا را ماورد
ب رسی ق ار داده است .ازاینرو ،تاکنون ميالهای در موضوع خااص خانادان رازی و نياش
آنان در تاریخنگاری آندلس منتا ناده است.
در ادامه ،به ب رسی روند ورود تاریخ نگاری اسالمی به آندلس ،و به طور خاص ،نياش
احندبنمحندبن موسی رازی در سده چهارم هج ی و تأثی تاریخنگاری رازی ب مورخاان
بعدی آندلس پ داخته میشود.
مبانی تاريخنگاري اسالمی و چگونگی ورود آن به آندلس

با وجود حضور اف اد س شناس و پیا و در تاریخ نگاری آندلس که تحت تأثی تاریخنگاری
م کز جهان اسالم و در عین حا  ،ب اساس روش و بیانش خااص باا توجاه باه شا ایط
سیاسی و اجتناعی آن سامان به تدوین تاریخنگاری پ داختهاند ،در تحيیيات عصا جدیاد
کنت مورد توجه ق ار گ فته است .در ب رسی کنت از سه سده تاریخنگاری در آنادلس ،در
درجه نخست ،باید به نكته مهم تحوالت درونی و بی ونی توجه داشت؛ ضنن اینكه جهان
اسالم به عنوان یك کل واحد و در عین حا  ،حوزههای جغ افیایی متعدد ،شابكه ارتبااط
درونی داشته است  .از منظ تحوالت سیاسی آنادلس ،پاس از تسالط مسالنانان با ایان
س زمین ،والیان مسلنان به تناوب ب آن حكن انی ننودند و ایان دوره ،باه عصا والیاان
شه ت یافت 5.به دنبا رقابتهای درون خاندانی و آشفتگی در انتصاب امیا با آنادلس،
بنأحمدالوزان،التدوین التاریخی فی األندلسخالل القرن الرابع الهجری،قسمالتاریخ
عبدالرحمن 

أحمد 
بن
 .1
والحضارةلنیل درجة الدکتوراه فی التاریخ اإلسالمیـالمملکة العربیة السعودیةوزارة التعلیم العالیجامعة
بنسعود اإلسالمیة کلیة العلوم االجتماعیة بالریاض قسم التاریخ والحضارة ،إشراف األستاذ
محمد 
اإلمام  
بنصالحالسحیبانیأستاذالتاریخاإلسالمیبکلیةالعلوماالجتماعیةبالریاض122١ق122١/ق .
حمد 
الدکتور 
معالمتاریخالمغربواألندلس،ص38١ـ.388

.2حسینمونس،
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عبدال حنن الداخل (حك5۶۸ :ا531ق) ،نخستین ف د از خاندان امویان آندلس ،با تسلط ب
امور ،عص موسوم به «امارت» را از سا 59۸ق143/م آغاز ننود که بست تاریخی ميتاع
مورد بحث در این پژوهش است 5.بعد از م گ او ،آندلس تا چند سده در اختیار ف زنادانش
ق ار گ فت .در میان جاناینان او ،دوره مستنص باهلل (حك9۶۶ :ا9۰1ق) و هاام النؤیاد
باهلل (935ا921ق) 5،دوران تكامل دانش تاریخنگااری باود 9.باا ما گ هااام ،حكومات
مساالنانان با آناادلس در س اشاایبی زوا قا ار گ فاات؛ تااا اینكااه در نهایاات ،بااه سااا
455ق5۰99/م سلتنت امویان مني ض شد.

4

اما از نظ تاریخ نگاری در خصوص مفهوم این دانش نزد مسلنانان طایّ ساده اوّ تاا
سوم هج ی و زمیناههاای انتياا آن باه آنادلس ،بایاد باه ب رسای سای مختصا ی از
تاریخنگاری جهان اسالم پ داخت .تاریخنگاری اسالمی در مفهوم عام خود ،در حوزههاای
جغ افیایی مختلف شكل گ فت و رشد ک د 2.در آغاز به واسته توصیههای قا آن کا یم و
اعتبار روایات و احادیث نزد مسلنانان ،تاریخنگاری مورد توجه ق ار گ فت ۶.با گاذر زماان،
علم حدیث ،پایه تاریخنگاری شد 1و نوعی تيسیم کار ،زمینه مع فات و احاطاه بیاات با
زی شاخههای این دانش و تكامل آن شد ۸.توجه به سنت نگا ش و بیانش تااریخنگااری
المواعظواالعتبارفی ذکرالخططواآلثار،ج،1ص 323ـ


تلمسانی،
مقری 
 .1همان ،ص 300ـ302؛ 
 .328
معالمتاریخالمغربواألندلس،ص.383

.2حسینمونس،
همان،ص.203
 .3
.2همان،ص222ـ.223
تاریخنگاریدراسالم،ج،2ص18ـ13و30ـ.33
.١روزنتال ،
بنحـسینمسعودی،مروجالذهـب،ج،1ص3١ـ.3١
علی 
 .١
،13ص١0ـ.١2
تاریخنگاریاسالمیدردوقرناولهجری»،ماهنامهتاریخاسالم،ش 
.3معصومهفرشچی «،
.8همان،ص23ـ.28
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ای انی و روش سالانار و موارد دیگ  ،جلب شد؛ 5تا اینكه در سده سوم هج ی ،تاریخ باه
صورت علم مستيل درآمد 5.ج یان اصلی تاریخ نگاری ،در سده سوم هج ی باه او خاود
رسید.

9

به دلیل م کزیت علنی شه مدینه ،نخستین مكتب تاریخنگاری در مدیناه باه وجاود
آمد  .حضور صحابه در مدینه ،در گ ایش محييان جهان اسالم به دریافت اطالعات از آنان
و تدوین متون نخستین تاریخ نيش داشت 4.انگیزه دینی و لزوم اساتنباط احكاام دینای و
ش عی ،سبب تدوین سی ه پیامب

شد و این تنها از جانب محدثان امكانپذی بود .اخبار

جنو و وقایع دوران زندگی پیامب

 ،در خال روایات به مورخان سدههای سوم تا پنجم

هج ی منتيل شد 2.با ت ویج مكتب مدینه ،تا ابتدای سده دوم هج ی کارب د لفظ «سی ه»
در تاریخنگاری رایج شد .مكتب تاریخنگااری ای انای ،پایش از اساالم دارای خصوصایات
استوره ای ،شفاهی و حناسی بود و به دنبا راز بسیاری از پدیدههای طبیعای با اسااس
افسانهها و روایات شفاهی است.
احیای زبان فارسی و ت جنه متون به ع بی در دو زمینه شع و نث  ،ب غنای ادبیاات و
تاریخ ع ب افزود  .شع که ریاه در عنص تخیل داشت ،در ب خی دولاتهاای مساتيل و
نینااهمسااتيل چااون :طاه یااان (5۰2ق15۶/م) ،صاافاریان (542ق12۶/م) و سااامانیان
(51۸ق1۸3/م) رسوخ ک د .به دلیل تج به بیات تاریخنگاری سبك ای انی و تأکید آن با
تاریخنگاریدراسالم،ص80ـ.81
.1روزنتال ،
تاریخنگاریاسالمیدردوقرناولهجری»،ماهنامهتاریخ
.2همان،ص102ـ10١؛معصومهفرشچی «،
،13ص١2ـ.١3
اسالم،ش 
،13ص١0
تاریخنگاریاسالمیدردوقرناولهجری»،ماهنامهتاریخاسالم،ش 
.3معصومهفرشچی «،
تاریخنگاریدراسالم،ص .30
و١2؛روزنتال ،
.2جمشیدنژاد،غالمرضا،التعرفبطبقاتاالمم،ج،2ص.3١8
تاریخنگاریدراسالم،ص183ـ.18١
.١روزنتال ،
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اصل واقعبینی و استناد در ذک وقایع ،این سبك در تاریخنگاری ع اق و شام ظاه شاد و
ب تحو تاریخنگاری در جهان اسالم مؤث بود 5.تأثی ات دیگ تااریخنگااری شا قی ،باه
واسته تاریخنگاری کوفی ،به شنا آف یيا و آندلس منتيل شد .مكتب تاریخنگاری کوفاه،
از جهتی ت کیب سنّتهای تاریخنگاری و ش ایط جدید بود .به سبب گسات ش فتوحاات و
ورود عناص قومی و تندنی جدید به جهان اسالم ،تاریخنگاری قبل از اسالم مت ح شد .از
این نظ  ،تاریخ نگاری کوفی ت کیبی از روش های اقوامی مانند :یونانی ،ای انای و سا یانی
بود 5.ت جنه آثار و روایات تاریخی سای اقوام به لحااِ هاد  ،انگیازه و موضاوع ،سابب
گست ش تاریخنگاری در اسالم شد.

9

مكتب ع اق ،بیش از مكتب مدینه ،جنبه سیاسی و دیوانی ا حكومتی داشات .مكتاب
ع اق ،با تغیی ات فك ی اخباریان و تاریخنگااران اوّلیاه و تحاوالت سیاسای ا اجتنااعی،
تغیی اتی را شاهد بود  .در مكتب ع اق ،انگیزه قبیله ای قوی بود؛ اما ای انیان نیاز باه ذکا
احوا خود و قوم خویش میپ داختند .ازاین رو ،مكتب ع اق از منظ حوزه جغ افیاایی باه
شكلگی ی تاریخنگاری محلی و سلسلهای و تاریخنگاری امم ،و در اداماه ،تااریخنگااری
عنومی کنك ک د و از منظ مع فت کارب د ابزاری تاریخ ،بیش از مكتب مدینه که بیاات
جنبه مع فت دینی داشت ،تأثی ات عنیقت ی ب جهان غی ع ب و حاوزههاای جغ افیاایی
خار از شبهجزی ه گذاشت .این مكتب با تأثی ات لغوی و اصتالحی ،در شكلگی ی سبك
نگارش متكلف نیز مؤث بود .انگیزه تاریخنگاری در مكتب کوفی ا ای انی ،ص فاً دینی نبود
و ف َق و مذاهب ،فتوحات و مباحث سیاسی در کنار سنّت پیامب

 ،اخبار قبیلهای و اخبار

ای انی هم مورد توجه ق ار گ فت .تاریخ طب ی ،تاریخ یعيوبی و اخبار التوا دینوری نیز ب

.1همان،ص182ـ182و18١ـ.183
.ابننـدیم،الفهرست،ص112،8١و.118
 2
،13ص١0
تاریخنگاریاسالمیدردوقرناولهجری»،ماهنامهتاریخاسالم،ش 
.3معصومهفرشچی «،
تاریخنگاریدراسالم،ص.3١
و١2؛روزنتال ،
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وسعت دیدگاه تاریخنگاری در س اس جهان اسالم مؤث بودند .توجاه مورخاان شاامی باه
سبك تاریخ نگاری کوفه ،با انتيا شاخه امویان باه آنادلس در قالاب دعاوت و مهااج ت
ب خی از مورخان به آندلس ،سبب تأثی گذاری این مكتب ب تاریخنگاری آندلس شد.
خاندان رازي و ورود تاريخنگاري شرق جهان اسالم به آندلس

اهنیت خاندان رازی در تاریخ آندلس ،ازآنروست که تاریخنگاری با ورود آنان به آندلس و
ت ویج سبك و شیوه نگارش آنها ،دچاار تحاولی جادی شاد و از ایان منظا  ،بسایاری از
تاریخنگاران بعدی آندلس ،به گونهای خود را وامدار این خاندان میدانند 5.در واقع ،چند تن
از اف اد این خاندان ،نيش مهنی در این رشته علنی داشتهاند .راه اصلی تااریخنگااری در
آندلس ،در سده چهارم هج ی به دست احندبنمحندبنموسی رازی هناواره گ دیاد کاه
تولد و رشد و تعلیم و ت بیت و وفاتش در آندلس صورت گ فت 5.در ادامه ،به ب رسی روند
ورود آنها به آندلس و سه تن از مهمت ین مورخان این خاندان پ داخته میشود.
 .1ورود نخستين مورخ از خاندان رازي به آندلس و تاريخنگاري او

نخستین اشارات تاریخی به ورود خاندان رازی به آندلس ،م بوط به نینه سده سوم هج ی
است .در این زمان ،ف دی به نام محندبنموسیبنباای بنجَنّاادبانلَيایط رازی (متوفاای
511ق1۸۸/م) سف ی تجاری به آندلس داشت و این اما  ،سابب تنایال او باه ساف های
بیات و تجارت با م دمان آندلس شد .بهه حا  ،محندبنموسای رازی ،نخساتین فا د از
خاندان رازی میباشد که در سا 52۰ق1۶5/م وارد آنادلس شاد 9.در خصاوص اصال و
نسب و خاندان او در ای ان و شه ری ،اطالع دقیيی در دست نیست و تنها هنین معلاوم
است که با توجه به نام و ناان پدری و اجدادی او ،تا چند نسل قبل از او مسلنان بودهاند.
.1ذنونطه،نشأةتدوینالتاریخالعربیفیاندلس،ص33ـ.32
.2همان،ص.33
.ابنحیان،المقتبسمنانباءاهلاالندلس،ص١0،١١،١2،23و.١2
 3
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محندبن موسی رازی ،تاج ی بود که از شه ری به مغ ب و آندلس آمد و موقتاً به ایا ان
بازگات 5و در دور دوم سف به این س زمین و پاس از مادتی ،اتا اق در شاه های مهام
آندلس ،به تألیفاتی در خصوص تاریخ مسلنانان در آندلس هنات گناشات؛ اماا در حاین
بازگات به ای ان ،وفات یافت .کتابی با عنوان الرايات به او نسبت دادهاند کاه شا حی با
نخستین فتوحات مسلنانان در آندلس است .کتاب الراياات که ام وزه بخشهایی از آن در
آثار دیگ ان ب جای مانده ،در باره اسكان قبایل در نيااط گونااگون آنادلس هام متاالبی
داشااته اساات .احناادباانمحناادباانموساای رازی ،از ایاان کتاااب اسااتفاده ک ا د .ابااوبك
محندبنعیسیبنمزین که در سا 415ق زنده باوده ،ذکا کا ده اسات کاه در یكای از
کتابخانههای اشبیلیه ،کتابی با این عنوان از محندبنموسی یافته است .بخای از نيلهای
ابنمزین ،در کتابی با عنوان فتح اآلندلس در سا 5۸۸3م در الجزائ منتا شد.

5

 .2احمدبنرازي و تأثير او بر تاريخنگاري آندلس

احندبنمحندبنموسی رازی (514ا944ق) 9گ چه به تعبی مورخان بعدی ،ما قی األصل
بود 4،اما تولد و رشد و تعلیم و ت بیت و وفاتش در آندلس واقع شده بود 2.احنادبانمحناد
رازی را عالم اخبار و جغ افیدان بزرگ و نحوی دانستهاند ۶.ابنف ضی (متوفاای 4۰9ق)،

1

،12ص.10١
سیرأعالمالنبالء،ج 

.1ذهبى،
.2همان،ص10١ـ.103
.3ذنونطه،نشأةتدوینالتاریخالعربیفیاندلس،ص33ـ.32
.2عبدالواحدشعیب،الکتابةالتاریخیةومناهجهافیاألندلس،ص.101
.١همان.
.ابنابار،التّکملةلکتابالصّلة،ج،1ص.١2
 ١
محمدبنیوسفازدی،معروفبهابنفَرَضی،ازمورخانسبکتذکرهنویسیدرآندلس

.3ابوالولیدعبداللّه 
بن
است(.عبدالواحدشعیب،الکتابةالتاریخیةومناهجهافیاألندلس،ص١١ـ)١3
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در این خصوص به ستایش او میپ دازد و او را از مهمت ین شخصایتهاای تأثی گاذار در
تاریخنگاری آندلس می داند 5.ه چند آثار ابن رازی از دست س وقایع سیاسای ایان منتياه
مصون ننانده است 5،به واسته نيل قو آثار دورههای متأخ می توان به اطالعاتی از آثار
او دست یافت 9.مورخی که بیات ین نيش را در حفظ آثار ابنرازی داشته است ،اباوم وان
حیّانبنخلف ،مع و به ابنحیّان (متوفای 4۶3ق) است که رازی را موثقت ین راوی خود
در نيل اخبار جهان اسالم و آندلس میداند 4.ابنف ضی نیاز در مانادگاری آثاار ابانرازی،
نيش مهنی داشته است 2.به جز ابنف ضی و ابنحیان ،دیگ مورخان و راویان این دوره ،از
احندبنمحندبنموسی رازی (514ا944ق ۸۸۸/ا322م) بهنیكی و وثاقت در نگارش متون
یاد ک دهاند و ضنن نيل قو های متعدد ،او را پدر تااریخ و جغ افیاای آنادلس باه شانار
آوردهاند ۶.ابومحندعلیباناحنادبنساعیدبنحَازم آندلسای (متوفاای  ،)42۶و باه تباع او،
احندبنمحند مي ی تلنساان (م 3۸۶اا5۰45ق) در بسایاری از روایاات تا جیح دادهاناد
کااه بااه احناادباانمحناادباانموساای رازی (514ا ا944ق ۸۸۸/ا322م) اسااتناد کننااد.

1

ابوعبداهلل محندبنابینص حنیدی (متوفای اواخا ساده پانجم هجا ی) نیاز نيالهاای
بسیاری از او داشته است ۸.به واسته هنین سلسله نيلهای موثق ،به او ليب «التاریخی»
.1همان،ص33ـ.3١
.ابنحیان،المقتبسمنانباءاهلاالندلس،ص١0،١١،١2،23و.١2
 2
.3عبدالواحدشعیب،الکتابةالتاریخیةومناهجهافیاألندلس،ص101ـ.102
،الجزءالخامس،ص.2١3

.ابوحیان،المقتبسمنانباءاهلاالندلس

2
.١ذنونطه،نشأةتدوینالتاریخالعربیفیاندلس،ص.33
العلماءوالرواةللعلم

،تاریخ


فرضى
.١عبدالواحدشعیب،الکتابةالتاریخیةومناهجهافیاألندلس،ص١3؛اب 
ن
باالندلس،ص.22

.3مقریتلمسانى،نفحالطیب،ج،3ص.133
،جذوةالمقتبسفیتاریخعلماءآندلس،ج،1ص.1١8


.حمیدی
8
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دادهاند 5.البته شه ت ابن رازی به تاریخی ،بیش از آنكه متوجه آثاار او باشاد ،در سابك و
سیاق تاریخنگاری و توجه او به وثاقت و مستندسازی وقایع است.

5

او تألیفات ف اوانی در علم انساب و تاریخ و ت اجم احوا داشته اسات .ب خای آثاار او،
تنها با عنوان آن شناخته میشود و هیچ اطالعی از آنها در دست نیست؛ هنچاون تارام

اخبار علما ...که ابن ابار به آن اشاره دارد و آن را جزء منابع مفيود میداند و معتيد است که
در آن ،علنای ه منتيه و حتی شه و روستا را از یكدیگ تفكیك ک ده است 9.ابنرازی،

اطالعات بسیاری در علم انساب و اعالم رجا ارائه میدهد .ب خی از آثار او در این زمینه،
عبارتاند از:
ا اخبار ملوك اآلندلس و صفة قرطبة که ابنحزم از آنها نام ب ده است؛

4

ا االستيعاب في أنساب مشاهير أهل اآلندلس ،کتابی پنج جلدی که لسانالدین ابنختیب
(زنده در 11۶ق) به آن اشاره ک ده است؛

2

ا مسالك اآلندلس ،در باب راههای آندلس و شه های اصلی و م اکز شه ی است؛

۶

ا اعيان الموالي بآندلس نیز در ش ح حا مسلنانان و موالیان مسیحی آنان بوده است.

1

در کنار این منابع ،ب خی کتابهای احندبنمحندبنموسی رازی را در آثار مورخان و یا
ادبا و شع ای سده های بعد به صورت پ اکنده میتوان دید؛ مانند :تاريخ اوسا فاي اخباار
.1ذنونطه،نشأةتدوینالتاریخالعربیفیاندلس،ص33؛انورزناطی،مصادرتاریخالمغـربوآنـدلس،
؛حمیدی،جذوةالمقتبسفیتاریخعلماءآندلس،ج،1ص.1١8

ص112
ابنابار،التّکملةلکتابالصّـلة،
.2عبدالواحدشعیب،الکتابةالتاریخیةومناهجهافیاألندلس،ص ١0ـ١1؛ 
باالندلس،ج،1ص.22

العلماءوالرواةللعلم

تاریخ
فرضی ،

ص 3
؛ابن
.ابنابار،الحلیةالسیراء،ج،2ص13١و.182
 3
.حمیدی،جذوةالمقتبسفیتاریخعلماءآندلس،ج،2ص.182

2
.ابنخطیب،احاطهفیاخبارغرناطة،ج،2ص.132
 ١
المحلیباآلثار،ج،2ص132ـ.133

حزم،
.ابن 
 ١
.3عبدالواحدشعیب،الکتابةالتاریخیةومناهجهافیاألندلس،ص١0و.١2
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آندلس ،تاريخ اصغر ،صفة القرطباة ،مساالك آنادلس ومراساي ا ،مغااي آنادلس و غیـره کاه
ابناألبّار ( متوفی  ۶23ق) و ابنف ضی به آنها اشااره دارناد؛ 5اماا سابك تااریخنگااری
ابنرازی ،بیات در آثار ابنحیان ننایان میشود.

5

اما آنچه به مورخان بعدی در تدوین تاریخ کنك ک د و باعث اهنیت دوچندان او شد،
به هگی ی از سبك محندبنموسی رازی در تااریخنگااری و شایوه وی در تادوین تااریخ
است 9.از نظ سلسله منابع و راویان ،ابنرازی ،نه تنها از مورخاان و جغ افایداناان شا ق
اسالم استفاده ننوده ،بلكه از ب خی هم عص ان خود در آندلس نیز به عنوان هنكاار بها ه
گ فته است ؛ از جنله ،در میان روایات نيلشده از او میتوان اخباری به نيل از پیاینیان و
معاص ان آندلسی او هنچون :عبدالنلكبنحبیببنسلینانبنم داس سُلَنی البی ی قُ طبی
(متوفای  59۸یا 593ق) ،احندبنمحندبنعبدالب (متوفای 945ق) و ابانحاار الخاانی
(متوفای 9۶5ق) اطالعاتی یافت  .او با ب خای از معاصا ان کاه در قیاد حیاات باودهاناد،
مكاتباتی دا شته و این روش مكاتبات ،ف ای روش شفاهی است که در طیّ سف های متعادد باه
اقصی نياط آندلس و در محض بسیاری از ام ا و علنای ایان ختاه صاورت داده اسات 4.گفتاه
میشود که احندبنمحند رازی ،از ت جنه های ع بی در تألیفات خود و به زبان ع بای اساتفاده

ک ده و عالوه ب آن ،از منابع دیگ ی هم به ه گ فته و بخش جغ افیایی کتااب تااریخ آنادلس
خود را ف اهم آورده است  .این ،قاعدهای بود که دیگ ان هم بعد از او رعایات ک دناد 2.مورخاان
آندلس ب اساس سبك ابنرازی ،اوّ جغ افیای آندلس و سپس ،تاریخ آن را ذک میک دند.

۶

.1برایمثال،ن.ک:ابنابار،التّکملةلکتابالصّـلة،ج،1ص232؛مقـریتلمسـانى،نفـحالطیـب،ج ،3
ص.132
باالندلس،ج،1ص.22

العلماءوالرواةللعلم

تاریخ
فرضی ،

 2
.ابن
عبدالواحدشعیب،الکتابةالتاریخیةومناهجهافیاألندلس،ص31ـ .3١

.3
.2همان،ص١3ـ.١8
؛ابنابار،التّکملةلکتابالصّلة،ج،1ص.232
خطیب،احاطةفیاخبارغرناطة،ج،2ص 133

 ١
.ابن
الکتابةالتاریخیةومناهجهافیاألندلس،ص.33

.١عبدالواحدشعیب،
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محييان جدید ب این باورند که مهمت ین ویژگی تاریخنگاری احندبنمحندبنموسای
رازی ،این است که تالش ک د ط ح منتيی ب ای نگارش تاریخ بیاورد و چارچوب صحیح
روشنندی را در این زمینه ارائه کند 5.نتیجه تالش های او ،سبب شد که در دانش تاریخ و
نگارش آن ،صاحب مكتب تازهای ب ای همعص ان آندلسی خود شاود .ط حای منتيای و
واقع گ ا که این مورخ س شناس درانداخت ،مبنایی ب ای مورخان پس از او در آندلس شد و
مورخان بعدی تا پایان حكومت اسالمی در آندلس ،ه یك به نوعی از او الهاام گ فتناد.

5

ه چند در بسیاری از زمینهها هنچون بسیاری از نظ یهپ دازان تاریخ نتوانست حوزه نظ ی
و تج بی نگارش تاریخ را به یكدیگ نزدیك کند و نظ یات خود را در صفحات تاریخ و در
البهالی متون بگنجاند ،اما به ه حاا  ،در اثا تااریخی او ،گوشاههاایی از سابك ناوین
تاریخنگاری جدیدش ننایان است.
رازی در مهم ت ین کتاب تاریخی خود ،با عنوان اخبار ملاوك اآلنادلس واالساتيعاب فاي

انساب مشاهير اهل اآلندلس ،گوشههایی از تاریخنگاری مورخان ش ق جهان اساالم را ارائاه
ک د  .کتاب او ،در پنج جلد است که به ب رسی مجزای مهمت ین شخصیتهای سیاسای و
اداری آندلس و همزمان باه مع فای شخصایتهاای ماؤث و بزرگاان مسالنان آنادلس،
بهخصوص عالنان دینی و ف هنگی میپ دازد 9.اهنیت این کتاب ،در اینجاست که در کنار
روش روزشنار و پیوند تاریخ و جغ افیا و تاریخ و انساب ،سبك دائرة النعاار را باه اروپاا
مع فی ک د و ب ای نخستینبار یك اث جامع در زمینه های خاصی از تاریخی ارائه نناود.

4

.1همان،ص١3و.32

 .2یاقوت حموى ،معجم األدباء .ج  ،2ص  232ـ 23١؛ عبدالواحد ذنون طه ،حرکة المقاومة العربیة
االسالمیةفیاالندلس،ص .33
.3مقریتلمسانى،نفحالطیب،ج،3ص133ـ.132
.2ذنونطه،نشأةتدوینالتاریخالعربیفیاندلس،ص22ـ.23
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جامعیت این اث  ،س بب شد که مورخان بعدی ،از آن استفاده با ده ،باه او اساتناد بدهناد.

5

مورخان و معجم نویسان جهان اسالم ،بخش مهنی از اطالعات تاریخی و جغ افیایی خود
را در حوزه آندلس به این متن مدیون هستند 5.این کتاب ،مهمت ین منبع در شناخت تاریخ
و جغ افیایی آندلس بوده که هنچون دیگ آثار او ،در زماان فتناههاای ناشای از جنابش
ریكانكوئیسم 9یا بازپسگی ی آندلس توسط اروپاییان ،از بین رفت 4.از متونِ ب جایماناده،
چنین ب میآید که سبك او در تاریخنگاری ،ب اساس دودمانها بوده است؛ ه چند گاه باه
سا رویدادها نیز اشاره ک ده است 2.ابن رازی در اخبار خود بسیار دقیق بوده و خب ی کاه
نيل میکند ،عالوه ب روش سالانار و تكیه ب مكان و زمان دقیق رویداد ،ساا و مااه و
روز آن را با ح و ع بی معیّن میکند ۶.ننونه های دقت دیگ ی هم در اخبار او ماااهده
میشود 1.هنچنین ،او به نيل اخبار اکتفا نك ده ،گاه از خود ابا از نظا مایننایاد و دلیال
اختالفات و نزاعها و نتایج آنها را بیان میکند ۸.بخاای از کتااب مساالك اآلنادلس بااقی
مانده که البته نصّ ع بی آن در دست نیست .درحا حاض  ،چهار جزء از کتاب النيتبس با
چهار ناش مختلف منتا شده است  .ظاه اً بخشهایی از کتابهای احندبنموسای رازی
(514ا944ق ۸۸۸/ا322م) به زبانهای اروپایی و به نام التاريخ به دیگ مورخان آندلسای
منتسب شده است.

3

 .1ضبی ،بغیة الملتمس فى تاریخ رجال اهل األندلس ،ص 1١1؛ ابنابار ،التّکملة لکتاب الصّلة ،ج ،1
ص22١؛همان،ج،2ص.3١١
تاریخالفکراالندلسی،ص.133
.2بهنقلاز:بالنسیا ،
3 .Reconquism.

.2عبدالواحدذنونطه،حرکةالمقاومةالعربیةاالسالمیةفیاالندلس،ص.10١
.ابنحیان،المقتبسمنانباءاهلاالندلس،ص132و.233
 ١
.١عبدالواحدشعیب،الکتابةالتاریخیةومناهجهافیاألندلس،ص33ـ .3١
.3همان،ص33ـ.80
.8همان،ص80ـ.82
.3عبدالواحدشعیب،الکتابةالتاریخیةومناهجهافیاألندلس،ص11١ـ .113
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 .3عيسیبناحمدبنمحمد رازي و تاريخنگاري او

با درگذشت احندبنمحند رازی ،داناش تااریخ از ایان خانادان بیا ون ن فات .ف زنادش
عیسیبنمحندبنموسی رازی (99۸ا913ق343/اا33۰م) ،کاار را اداماه داد و کتاابی در
تاریخ آندلس ب ای النستنص اموی (متوفای 9۶۶ق) نوشت .اهنیات او در تااریخنگااری
آندلس ،در تثبیت روش و بینش تاریخ اجداد خود در این زمینه اسات .دو کتااب هام باا
عنوان الويراء والويارة في اآلندلس و دیگ ی با عنوان الحجاب للخلفاء في اآلندلس نوشات.
او تنام همّ و غم خود را به تكنیل آثار و دیدگاههاای تااریخنگااری پادرش در آنادلس
معتو ک د و تالش داشت که کار پدرش را در تدوین تاریخ آندلس ادامه دهد .او به جز
تكنیل و انتاار آثار پدرش ،کتابی در زمینه تاریخ آندلس با عنوان تااريخ تدوین ک د .باه
نظ میرسد که عیسی به ذیل و تكنلهنویسی ب کار پدرش در تاریخ ملوك آندلس اکتفا
نك د؛ بلكه خود از آغاز حضور ع ب در آندلس ش وع به نگارش تاریخ آن دیار ک د .این اث
نیز ام وزه در دست س نیست؛ اما از رونوشتهایی که در چند جای دیگ و در آثار مورخان
بعدی از او صورت گ فته است ،میتوان به اهنیت ایان کتااب در ب رسای تااریخنگااری
آندلس پی ب د .ه چند کتاب تاريخ از بین رفته ،اما متالب کتاب ابنابار در این زمینه مای
تواند در بازآف ینی متن تاريخ عیسیبناحند رازی کنك کند 5.بسیاری دیگا از مورخاان
ق ون پنجم و شام هج ی و حتی مورخان غی آندلسی در شنا آف یيا ،به آثار او اشااره
داشتهاند؛ ب ای ننونه ،ابنحیّان در موارد گوناگون ،از عیسیبناحند رازی نيل قو ننوده
و ذک ک ده است که در کتاب تاريخ عیسیبناحندبنمحند رازی ،متالبی را یافته است
که در دیگ متون تاریخی یافت ناده است .دیگ مورخان نیز بارهاا از کتااب تااريخ

عیسی رازی نام ب دهاند.

9

ابنابار،التّکملةلکتابالصّلة،ص .138
 .1
.ابنحیان،المقتبسمنانباءاهلاالندلس،ص .323
 2
.3بهنقلاز:عبدالواحدشعیب،الکتابةالتاریخیةومناهجهافیاألندلس،ص١١ـ.١١
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اطالعات او ناان میدهد که او نیز آندلس و شاه ها را باهخاوبی مایشاناخته و در
نگارش تاریخ شه ها ،با تاریخ کهن آنها نیز آشنا بوده اسات .او اخبااری هام از شااهان
اسپانیایی که در حدود م زی با ع ب میزیستند ،به دست داده و آن اخبار ناان میدهاد
که از آنچه در آن نواحی میگذشته ،خب داشته است .اخباری از او را مي ی در نفح الطيب و
ابنحیان در المقتبس آوردهاند .در ع صه داخلی ،عیسی باید ب کتابهای پدر خود فا اوان
تكیه ک ده و به ه ب ده باشد .هنین طور ،از آنچه ب جای مانده ،چنین معلوم میشود کاه
او از نویسندگان دیگ استفاده ک ده است .وی ،شخصی اسات کاه عالقاهاش باه ادب و
تاریخ روشن بوده ،آثاری هم در این زمینه داشته است .یكی از مع و ت ین آثار او ،طبقات

الكتاب في اآلندلس است .ف بنسالم ق طبی که او هم به شاع و ادب و اخباار شاناخته
شده ،از دیگ منابع عیسیبناحند است .او در آثار خود ،از نامههای رسنی دربار اموی که
از جایهای گوناگون میرسیده یا ف ستاده میشد ،یاد ک ده است 5.این ام  ،ناان میدهاد
که او به آن رسائل دست سی داشته است .ب پایه آثار ابنحیان کاه بیاات ین اقتبااس را از
خاندان رازی داشته ،چنین به دست میآید که عیسیبناحند حواد را به روش سالاانار
مینوشته است؛ چنانکه ننونههای ف اوانی از آن را میتوان در النيتبس ابنحیان مالحظه
ک د.

5

تأثير سبک تاريخنگاري خاندان رازي بر تاريخنگاري آندلس در سدههاي بعد

طیّ سه ق ن حضور خلفای اموی (59۸ا455ق143/ا5۰99م) 9،شخصیتهای تأثی گذار در
زمینه ف هنو و تندن اسالمی ظهور ننودند  .در این زمینه ،خاندان رازی در تاریخنگااری
.1همان،ص.١١
.ابنحیان،المقتبسمنانباءاهلاالندلس ،ص328ـ .323
 2
ابنابار ،التّکملةلکتابالصّلة،ص 213ـ218؛همو،الحلیةالسیراء،ج،1ص 28١ـ283؛همان،ج
  .3
،3ص .380
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سده چهارم و پنجم هج ی آندلس تأثی داشتند  .محييان اخی  ،به بینش روایی و تحلیلای
ابنرازی ،بیش از دیگ جنبهها تأکیاد دارناد 5.ابانرازی در ساف باه شاه های مختلاف،
هم زمان از چند راوی نيل ک ده ،به تحلیل ه یك میپ دازد .این روش ،در آثار ابنحیان و
ابنف ضی اقتباس شد؛ بهخصوص ابنحیان که بیات ین نيال روایات را از ایااان داشاته
است و او را از صادقت ین اف اد در نيل اخبار میداند 5.ابنرازی ،طبق نيلهای ابنحیان در
ب رسی تاریخ خاندان حاکم نیز به مصاحبه حضوری پ داخته است 9.ذک وقایع در قالب روز
و ماه و سا  ،به دقت و عینیت بیات پدیدههای گذشته کنك میکند .بیان دقیاق زماان
وقوع حواد توسط اغلب مورخان بعد از او ،مورد استفاده ق ار گ فت 4.در روش سالاانار،
ابتدا سا وقوع چند حادثه ماخص را در قالب اعداد و ح و ع بی ذک مایکنناد 2و در
ذیل آن ،به بیان وقایع م تبط میپ دازند ۶.ب خی مورخان آندلس که باه تاواریخ عناومی
روی آوردهاند ،بیش از دیگ ان ب اساس روش سالانار به ثبت وقایع پ داختهاناد 1.از ایان
منظ  ،تواریخ آندلس ب ای جهت دهی تواریخ بعدی ،چه در س زمینهای مسیحی و چه در
تواریخ شنا آف یيا ،کنك ک د ۸.در اغلب تواریخ بعد از ابنرازی ،به این نكته اشاره شاده
.1عبدالواحدشعیب،الکتابةالتاریخیةومناهجهافیاألندلس،ص.١١
.ابنحیان،المقتبسمنانباءاهلاالندلس،ص3١ـ3١و.321
 2
.3عبدالواحدشعیب،الکتابةالتاریخیةومناهجهافیاألندلس،ص.30
 .2ذنون طه ،نشأة تدوین التاریخ العربی فی اندلس ،ج  ،1ص 31؛ مقری تلمسانى ،نفح الطیب ،ج  ،1
ص.2١3
.ابنحیان،المقتبسمنانباءاهلاالندلس،ص32و.33
 ١
.١همان،ص١0،١١،١2،23و.١2
.3عبدالواحدشعیب،الکتابةالتاریخیةومناهجهافیاألندلس،ص.31
 .8علیاکبر والیتی ،شکوفایی فرهنگ و تمدن اسالم و ایران ،ج  ،1ص 323؛ سجادی و عالم زاده،
تاریخنگاریدراسالم،ص.118
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است که ابن رازی ،به زمان و مكان وقوع حاواد اشااره داشاته و توصایف مكاان وقاوع
حواد ب ای او اهنیت دارد؛ 5ب ای مثا  ،در ذک یك حادثه خاص ،از طُلیتَله و یا قُ طَباه
و یا علت یابی شكست یا پی وزی در یاك جناو یاا رقابات درون خانادانی باه موقعیات
جغ افیایی و آب و هوای زمان وقوع حادثه تأکید دارد 5و یا در جای دیگ  ،در نيل رویدادی
از ق طبه اشاره دارد که آب و هوای این منتيه ،چهار فصل و معتد است 9.تلفیق داناش
تاریخ و جغ افیا و پیوند و یا بهکارگی ی دانشهای با ی در تاریخنگاری ،ناان مایدهاد
که مورخان آندلس به نيش موقعیت جغ افیایی در تحوالت تاریخی و به بیان دیگ  ،نيش
مكان به عنوان یكی از سه رکن اصلی ایجاد و تحو در پدیدههای تاریخی واقف باوده و
به علم مكان و یا جغ افیا عالقه داشتهاند .یكی از دالیل توجه به جغ افیا ،باهخصاوص از
سده سوم هج ی ،در موقعیت آندلس نهفته است.

4

یكی از شاخههای این علم با عنوان صحابهنگاری ،اهنیت دارد .صحابهنگااری کاه از
ابتدای اسالم در کنار علم سی ه و حدیث رشاد کا د و از شااخههاای علام رجاا شاد و
بهتدریج به عنوان یكی از روش های تأیید روایات و تحلیل وقایع تاریخی صادر اساالم و
حتی در تأیید یا ردّ ب خی تصنینات و وقایع عص مورخ ماورد توجاه قا ار گ فات .فياه،
حدیث و تاریخ ،با واسته علم ب رسی صحابه تيویت شد و در این مسای  ،متاون بسایاری
تألیف گ دید 2.روش رازی در نيل سلسلهنسب اشخاص و قبایل ،با روش مستند و با ذکا
روایات مكتوب یا شفاهی ،در منابع بعدی مورد استفاده ق ار گ فت  .ایان روش ،در کتااب
۶
اإلستيعاب ،علماء آندلس ،المقتبس و دیگ آثارِ مهمّ دورههای بعد مااهده میشود.
المبرزین،ج،2ص.3١

رایات
.ابنسعید ،
 1
 .2عبدالواحد شعیب ،الکتابة التاریخیة ومناهجها فی األندلس ،ص 32؛ ابنحیان ،المقتبس من انباء اهل
االندلس،ج،١ص318ـ.313

.3عبدالواحدشعیب،الکتابةالتاریخیةومناهجهافیاألندلس،ص.33
.2همان .
المبرزین،ج،1ص.113

رایات
.ابنسعید ،
 ١
.١عبدالواحدشعیب،الکتابةالتاریخیةومناهجهافیاألندلس،ص .33
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بسیاری از مورخان بعدی ،در بحث شناساندن اقوام قبل از اسالم در س زمینهای اروپا
و آف یيا به مسلنانان در حوزه شبهجزی ه و مص اعتناد داشتهاند .ضنن اینكه توجه او باه
اقوام اروپایی و ت جنه این متون در اروپای ساده هاای بعاد ،سابب شاد کاه نياش او در
شناساندن اقوام مسلنان به اروپاییان نیز اهنیت یابد .بیان علل وقوع حواد و نيد ب خای
جنبههای مثبت و منفی حواد و شخصیتهای تاریخی ،از سده چهارم هج ی و باا ورود
خاندان رازی به ع صه تاریخنگاری آندلس در این س زمین روا یافت و البته طیّ یكی دو
سده بعد از آن ،تيویت شد 5.بسیاری معتيدند کاه ایان سابك ،یعنای نگااه باه گذشاته و
جستوجو در متن وقایع ب ای علت یابی عوامل مختلف ب وز یك حادثه ،تأثی عنیيای با
تاریخنگاری اروپای سدههای بعد داشته اسات 5.او حتای در بیاان نياد ب خای از علناای
س شناس آندلس و ام ای اموی نیز جنبه انتيادی روایت تاریخی خود را حفاظ کا ده و از
نيد شخصیتهای سیاسی ابایی ندارد.

9

مورخان آندلس ،شیوهای معتد داشته و اطالعااتی از جنلاه ختباه و وصاایا و ناماه
رسنی ب خی والیان و ام ای محلی را ذک ک دهاند 4و در ذک متالبی کاه با ای مورخاان
مسئلهساز بوده ،میانهروی داشتند و جنبه محافظهکااری را رعایات مایننودناد .در ماورد
حواد جنوها و بهخصوص شكستهای امویان در ب اب ب خی شورشایان و یاا در ب ابا
مسیحیان ،ف ات از م زها باه ساكوت ت غیاب شادهاناد؛ ه چناد ب خای از مورخاان کاه
خاستگاهی ش قی دارند ،بهگونه ای ،از مناطق ش قی ،از مص و یاا ایا ان و حجااز باه آن
المغرب

البیان 
عذاریالمراکشی ،

،الجزءالخامس،ص ١3
؛ابن

.ابنحیان،المقتبسمنانباءاهلاالندلس
 1
والمغرب،ج،1ص.123

اخباراالندلس

فى

 .2طاهر احمد مکی ،دراسات اندلسیة فی األدب والتاریخ والفلسفة ،ص  181ـ  21١ ،183ـ  218
و230ـ.233
معجماألدبا،ج،1ص.333
.3یاقوتحموی ،
.2دوزی،تاریخمسلمیاسبانیا،ص.١2

614

خاندان رازي و تحول تاريخنگاري در آندلس

س زمین مهاج ت ک دهاند 5.خاندان رازی ،عالوه ب دیدگاههای خاص بایط فاناه ،ناوعی
اجبار نیز در ب خی کتنانهای عيیدتی داشاتهاناد .ازایانرو ،ساعی در بایط فای دارناد و
نویسنده در اینگونه موارد ،تالش کا ده تاا گا ایش هاای ماذهبی و سیاسای خاود را در
نوشته هایش دخالت ندهد  .ب ای س پوش گذاشتن ب بعضی دیدگاه های خااص خاود و یاا
انتياد از دیدگاه رایج ،به زبان کنایهآمیز شع و یا تعابی و اصتالحات ق آنی و احادیث روی
آوردهاند 5.ب خی در ذک روایات متفاوت از یك رویداد ،از جنله «واهلل اعلم» بسیار استفاده
می کنند و این ،در بخای که به تاریخ اروپا و جهان اسالم می پ دازناد ،بیاات باه چاام
می خورد و ناان از ت دید یا نيد مورخان آندلس در باره روایات مكتوب یا شفاهی منابع یا
ناکافیبودن آنها دارد.

9

کارب د اشعار و صنایع ادبی در تااریخنگااری ،بایش از هناه در وصاف موقعیاتهاا و
مكانهای مختلف چون مساجد و شه ها و یا شخصیتهای مت ح ،کارب د بیات ی داشته
است؛ حتی در بیان ب خی خصلتهای اخالقی شخصیتهای همعص یاا اخاال خاود و
بیان ویژگیهای آنان یا در م ثیه و سوگ فوت آنان ،اقدام به بیان قتعاتی از اشعار ع بای
در قالب های شع ی رایج پ داخته است و این سبك ،ه چند در میان ب خی از شاع ان قبل
از او روا داشت ،اما ورود ب خی اصتالحات بدیع و الفاِ مسجع که خااص متاون ساده
چهارم و پنجم هج ی است ،از دوره رازی به بعد ،در ادبیاات ایان سا زمین روا یافات.

4

روش به هگی ی از قالب های شع ی در بیان وقایع عص  ،باهه حاا  ،در نیناه دوم ساده
چهارم و نینه نخست سده پنجم هج ی به او خود رسید و شاع ان بسیاری مسای نيال
.1عبدالواحدشعیب،الکتابةالتاریخیةومناهجهافیاألندلس،ص١2ـ١١و١1ـ.١2
.2همان،ص33ـ.33
.3ذنونطه،نشأةتدوینالتاریخالعربیفیاندلس،ص130ـ.132
.2عبدالواحدشعیب،الکتابةالتاریخیةومناهجهافیاألندلس،ص82ـ.8١
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روایات تاریخی را در قالب های شع ی و منظوم در پیش گ فتند 5.روش تاریخنگاری رازی
در ارجاعدهی ،به این گونه است که ب ای مثا  ،ذک میکند« :روی ابنحار الخانی عن
أحندبن زیاد (م 95۶ق391/م) عن محندبنوضّااح (م 5۸1ق3۰۰/م) عان یحیای اللیثای
(م 594ق۸4۸/م) 5».با م اجعه به این نيلها ،میتوان اهنیت متون یادشاده را باه دسات
آورد .رازی بهاحتنا  ،از اخبار ما ق اسالمی هم به ه ب ده اسات؛ اخبااری کاه ب خای از
تابعانی که در فتوحات آن ناحیه دست داشتند ،آنها را نيل ننوده و در ش ق منتاا کا ده
بودند.
بدین ت تیب ،باید گفت تاریخ نگاری در این وقت در آندلس ،در پیوند با تاریخنگاری در
ش ق اسالمی بوده است .این ارتباط ،با رفتوآمد علنا باه عا اق و حجااز وجاود داشات؛
چنانکه قاسمبنأصبغ بیانی در سا 514ق۸۸۸/م ،یعنی سا تولد احندبنمحندبنموسی
رازی ،به ما ق آمد و ماایخ را مالقات ک د و آثار و مؤلفات آنان را دید و آن نيلها را به
شاگ دانش در آندلس انتيا داد .بسیاری از اخبار احندبانمحنادبانموسای رازی ،صا فاً
آندلسی است و به نظ میرسد که از آثار ف اوانی که اندکی پیش از او یا معاص با او تألیف
شده بوده ،به ه ب ده باشد ؛ ب ای مثا  ،او از کتاب محندبنحار خانی تحت عنوان قضاة

قرطبة والفق اء والقضاة بقرطبة واآلندلس از احندبنمحندبنعبادالب (متوفاای 945ق329/م)
استفاده ک ده است  .این اشاره ،در کتاب النيتبس 9آمده است 4.رازی از اخبار روزگاار خاود
هم ف اوان آورده که از آن جنله ،رخدادهای م بوط به زمان عبدال حنان داخل است که از
.مکی،دراساتاندلسیةفیاألدبوالتاریخوالفلسفة،ص220ـ223و2١3ـ.2١١

1
المبرزین،ج،1ص.22

رایات
.ابنسعید ،
 2
.مکی،دراساتاندلسیةفیاألدبوالتاریخوالفلسفة،ص.33

3
 .2ابنخیر اشبیلى ،فهرسة مارواه عن شیوخه من الدواوین المصنفة فى ضروب العلم وانواع المعارف ،
ص.233
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سا  9۰۰تا  92۰هج ی خالفت ک د .هنین طور ،از مالیاتهای جاری هم اطالعات قابل
توجهی به دست داده است.

5

مورخانی را که از احندبنمحند موسی رازی نيل کا دهاناد ،در طیافهاای گونااگون
میتوان تيسیم ک د .اگ چه بسیاری از این تواریخ در اختیار ما نیست ،اما به ها حاا  ،در
ب رسی سی حواد تاریخی دوره های گوناگون اهنیت داشته و متالب آنها در منابع دیگ
و به سبك بیان سلسلهم اتب راویان و به سبك حدیثی ،بیان شده است .در واقاع ،نياای
که علم حدیث در تاریخنگاری اسالمی داشته است ،کنك شایان توجهی به شناخت محتوا
و میاازان وثاقاات ه ا اث ا بااا توجااه بااه سلساالهم اتااب راویااان آن دارد .کتاااب العب ا از
ابوبك بنابیالفیّاض ،مع و به ابنالغَاّاء (913ا423ق) ،اما وزه در دسات س نیسات؛ اماا
ب رسی سلسله راویان وقایع در متون بعدی ماخص میکناد کاه باه واساته ابانحیاان،
متالب زیادی از آثار احندبنمحندبنموسی رازی ب گ فته شده است .ازاینرو ،باا ب رسای
این راویان دانسته میشود که در دورههای بعد ،مورخان متعددی از رازی نيل کا دهاناد و
بخش مهنی از آثار خود را از کتابهای او ب گ فتهاند.
نتيجه

ب رسی تاریخنگاری آندلس ،ناان می دهد که ت کیب هویت اسالمی مبتنی ب آموزههاای
دینی و نیازهای نوین جامعه در کنار رسوخ سبكهای تاریخنگاری ش ق جهان اساالم باا
تعامل عناصا ی از شا ق جهاان اساالم و حكن اناان آنادلس ،در شاكلگیا ی مفهاوم
تاریخنگاری در آندلس مؤث بودند .تاریخنگاری آندلس ،پس از اخاذ مباانی و مفااهینی از
ش ق جهان اسالم و در بسات ی از تعامال باا تااریخنگااری شا ق ،در ابتادا دارای ابعااد
ف اتج بی و افسانهای بود.
فجراألندلس،ص28ـ .23

مونس،


.حسین
1
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مورخان نخست آندلس ،به دنبا بزرگ ننایی شخصیت فاتحان آندلس از ابتدای ورود
اسالم بودند  .در ادامه ،از سده سوم و ابتدای سده چهارم هج ی ،با ورود عناص ی جدیاد،
بهخصوص مورخان جدید از خاندان رازی ،روش حدیثی در کنار تاریخنگاری واقاعگ ایاناه
سبك کوفی ،زمینهساز تحو تاریخنگاری آندلس شد .ورود احندبنمحندبنموسی رازی و
پی وان او در آن س زمین و گ ایش باه تادوین تااریخهاای عناومی ،تاأثی ی عنیاق با
تاریخنگاری آندلس گذاشت .این نوع نگ ش ،تا پایان دوره امویان در آندلس به حیات خود
ادامه داد.
در سا های پایانی عص خالفت امویان به دلیل گ ایش شدید خاندان حاکم به طبيات
شاع ان و ادیبان ،نوع خاصی از تاریخنگاری منظوم در قالب اشعار ننودار شد که میتاوان
سی تااریخ درون درباار را البتاه از زاویاهای خااص ماورد ب رسای قا ار داد و هامزماان
تاریخنگاری ،روند عيالنیت شدن را جدا از سی تاریخنگااری دربااری دنباا کا د و ایان
عيالنیشدنِ بینش مورخان را با متالعه آثار تاریخیِ تدوینشده در سده پانجم تاا هااتم
هج ی و ظهور شخصیتهایی چون :ابنحیان ،ابنحزم ،ابنفیاض و ابنخلدون مایتاوان
دید  .ه یك از این موضوعات م تبط با تاریخ نگاری سده پنجم تا هاتم آندلس ،در جاای
خود قابل ب رسی است و جا دارد محييان به انجام پژوهشهای م تبط با این حوزه اهتنام
ورزند.
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