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 مترجم ۀمقدم

 
 

چهـار  منتخبی از ، «تاريخ، فرهنگ و مقاومت اسالمی - اندلس»با عنوان کتاب حاضر 
ابـداعات عممـی و فرهنگـی عالمـان      نگـاري اسـالمی در انـدلس،     تاريخزمینه اثر مهم در 

زمین از رونـ  عمـوو و فنـون اسـالمی در انـدلس و سـرانجاو        اندلسی، تاثیر انديشۀ مغرب
کاتولیک اسـاانیاي آن   کمیسايهاي تفتیش عقايد  ندلس در برابر دادگاهمقاومتِ مسممانان ا

ا فرود انـدلس  هايی از فراز ت شامل بخش وار بنابراين کتاب به صورتی خالصهدوران است. 
در پی انديشه هاي بسیاري است براي آنان که  اي که در آن عبرت شود. تجربه اسالمی می

هايی هستند که موجب اين اتفاقـات، در هـر زمـان و     و تدبر در تاريخ اسالو و يافتن سنت
 شوند.   مكانی ديگر می

ترجمـه  « در انـدلس اسـالمی   -نگـاري عربـی    گیري تاريخ شكل»فصل اول با عنوان 

اثر دکتر عبدالواحد ذنـون طـه اسـت.     «نشأة تدوین التاریخ العربی فی األندلس»کتاب 

دهـد کـه سـرآغاز     مستدل و عممی نشـان مـی   یصورت بهاهمیت اين کتاب در آن است که 
اند، صورت گرفتـه اسـت    ايرانی بودهخاندان رازي که  دست بهعممی در اندلس  ينگار خيتار

 نگاري است.   که از زمرۀ ابتكارات آنان قرار دادن مدخل جغرافیا در تاريخ
دانشگاه و مورخ معروف  و(، استاد 1191دکتر عبدالواحد ذنون طه )متولد موصل عراق 

 ۀدر حـوز اسـالو  جهـان  معاصـر  ترين محققـان   ترديد يكی از سرشناس بیعراقی است. او 
منبع مورد اسـتفاده در ترجمـه   . مشخصات مطالعات تاريخ و تمدن اسالمی در اندلس است

 چنین است:
. بیروت )ط نشاة تدوین التاریخ العربي في األندلس. 4002عبدالواحد ذنون طه، 



 مقاومتاسالمیاریخ،فرهنگوتاندلسح

 ( دارالمدی االسالمی.1

دانشمندان اندلس  ۀنقش نوآوريهاي برجست»کتاب کوچكی با عنوان فصل دوو ترجمه 
-1191) لیابو خمدکتر شوقی مرحوو محق  فمسطینی، از « تجديد حیات فرهنگی اروپادر 

 و غـرب  بـر  اسـالمی  - عربی تمدن ریتأث»ی با عنوان همايش آن را در است که  و(0212
برگـاار شـد،    غرناطهو در  0221 دسامبر 10 - 12 تاريخ که در «آن انتقال در اساانیا نقش

ـ ابو خمدکتر شوقی ارائه کرده است.  دير انتشـارات دارالفكـر   داراي دکتـري تـاريخ و مـ    لی
ی دارد و اثـر وي در کتـاب   تاريخ و فرهنگ اسالم حوزۀعددي در تدمش  بود که تالیفات م

 مشخصات منبع مورد استفاده در ترجمه چنین است:همايش مذکور منتشر شده است. 
  .4002، دمشق، دارالفکر، علماء االندلس، ابداعاتهم المتمیزةشوقی ابوخلیل. 

از دکتـر عبدالواحـد   « غربی ۀانديش برنقش اندلس »اي است با عنوان  فصل سوو مقاله
بیـت  کـه در   «غربـی  ۀاسـالمی و انديشـ   –تمدن عربی »در همايش  ذنون طه که آن را

 چنین است:  آنمنبع مشخصات . ( ارائه کرده است1111ژوئن )الحكمه بغداد 

 . بیرروت )ط دراسات فی حضارة االندلس و تاریخها. 4002عبدالواحد ذنون طه، 

 ( )اثر االندلس فی الفكر الغربی(015 -025، ص ( دارالمدی االسالمی1

 سـقوط  از بعـد  انـدلس  در اسالمی - عربی مقاومت جنبش»فصل چهارو نیا با عنوان 
اين الزو به ذکر است که کتاب ديگري از دکتر عبدالواحد ذنون طه است.  ۀترجم« غرناطه
ــیش فصــل ــان  پ ــه کیه ــاورقی روزنام ــر در پ ــین بخــش در شــماره ) ،ت ــورخ 17911اول م
در ويرايشی آثاري ديگر و به همراه در اين کتاب، که اينک  شده بودمنتشر ( 01/10/1179

 مشخصات منبع مورد استفاده چنین است: شود. جديد تقديم می
فی االندلس بعرد   سالمیةحرکة المقاومة العربیة اال. 4002عبدالواحد ذنون طه، 

 ( دارالمدی االسالمی.1. بیروت )ط سقوط غرناطة

فرهنـگ و  کوچک ولی مفید در جهت معرفی تـاريخ،  گامی کتاب اين  انتشار اهلل انشاء
  توفیقی اال باهلل. و ماتمدن مسممانان اندلس باشد. 

 

 کامیار صداقت ثمرحسینی

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی استادیار                
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 فصل اول
 اسالمي در اندلس –عربي  نگاری تاریخ یریگ شکل

 
 دکتر عبدالواحد ذنون طه

 مقدمه
ايت   در مشرق عربي نيست.   آن  های ريشهعلم تاريخ در اندلس جدا از و تکامل ظهور 
دتاات. صتحيآ آن   متا  ظتاهر دتدا ا  علم حديث پيوندی محکم با صدر اسالم در علم در 

عربتي و   ۀجزيتر  دبهدر ا ميراث فرهاگي پيش از اسالم اس.  مستلزم درک پيوندهای آن ب
تتاريخ و وجتود    ۀچيزی از انديشت متضم   وي ظاهر ددند بزرگ های تمدندر يم ،  ويژه به

اداره کرد روايات دفاهي اعراب دمالي توان به  برای مثال مي  ندنظامي ثاب. برای آن بود
 هايشتان  نامهو روزهای تاريخي و نسب  اه جاگاجتماعي، داهکارها،  دئون، ها الههکه به 

در ميان قبايتل   که رواي. روزهای جاگ (االيام) تصوصاًو اي  روايات و  اداتتصاص دادت
 وپتردازد   بته آن متي   و وقتاي  مربتو    هتا  يقهرماننظم و نثر به بيان در قالب  ،اس.عربي 

ميختته بته نظتم و    که با اسلوبي پويا و آمتضم  بخشي از تاريخ پيش از صدر اسالم اس. 
   1بود  مؤثرايل قب تصوصاًعلم تاريخ در نزد اعراب و پيدايش در  ،نثر

ضتم  آنکته دتکل جديتد      ادر دوران اسالمي توجه اعراب به ايام و انساب بيشتر دتد 
حضرت رسول اکترم عليته    آمد کهمغازی يا غزوات به وجود  ۀدربار نگاری تاريخاز ديگری 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التاريخ عندالعرب، المطبعة الكاثوليكية ،  مبه عبدالعزيز الدوري، بحث في نشاة عل نک . 1

 . 11ـ  11، ص 1691



 اریخ، فرهنگ و مقاومت اسالمیتاندلس     2

 

ک. داد.  اي  غزوات ماب  توجه و مباهات مسلمانان بتود و  در ها آندر  الصالة و السالم

بته نحتو چشتمگيری توستعه يافت.        (ص)حضرت رستول اکترم    ۀسير ۀمطالعدر کاار آن 
ي تاکيد راويان ۀسلسلمحدثياي بودند که بر اهمي. اسااد و يا  ها پژوهشبزرگان اي  نوع از 

 ۀمرحلت اي  گرايش که در ودند  بمتصل به داهدی عياي در بيان يک واقعه،  کردند که مي
تتاريخي، عاصتر    اطالعاتبا نگاهي نقادانه نسب. به مااب   ،ظاهر دد اسالمآغازي  تاريخ 

اساستي متتي  بترای مطالعتات      ستان  بتدي  و  کترد تمامي روايات وارد تحقيق و بررسي را 
 1 کردتاريخي فراهم 

مطالعات ايشان هماناد  مسلمانان، دس. بهم  111هت /  29فتآ اندلس در سال  ۀدوردر 
مصادف بتا  دوم هجری  ۀسددوم  ۀنيمدر مشرق بود، که از  نگاری تاريخرايج در  های ديوه
در  ماتد  نظتام آن زماني بود کته اولتي  کتتاب     ا وددهشتم ميالدی دکوفا و سرزنده قرن 
ماتشتر  ، م 161هتت /   151کتاب محمد ب  اسحاق درگذدته به ستال  ، يعاي سيره ۀمطالع
های اسالمي  ماوره فراتر رف. و ساير سرزمي  ۀاز مديانويسي  ر تالل اي  قرن سيره  ددد

حديث و تاريخ به دتمار  علوم مهم در ، هر يک مرکزی يم ، عراق و بالد دام، مصرماناد 
پيامبر اکترم   ۀسير  در ادامه با تطور مطالعات تاريخي موضوعات ديگری عالوه بر رفتاد مي
ماناد وقاي  تاريخ اسالمي از زمان وفات حضرت پيامبر اکرم ا رفتادمورد توجه قرار گ (ص)

 هتای  ملت. و تتاريخ   در يم  و حيره، تتاريخ پيتامبران پيشتي     تصوصاً والسالم  ةالصال عليه

 9ها  از هاد و چي  و قبطي هايي مل.و ديگر  مجاور تود ماناد ايران، روم
 دوردس. های سرزمي ت و االيگسترش دول. عربي اسالمي و رواج آن در و ۀنتيجدر 

تتاص   هتای  ويژگتي کته بتا   احساس ددا تاريخي مااطق ي ويژه آن نياز به نگارش تاريخ
  دتود متمتايز  ای  هر ماطقته درايط جديد و احوال اقتصادی و اجتماعي و سياسي حاکم بر 

 ینگار تاريخاز مسير کلي های جديد،  در اي  عرصه نگاری تاريخکار،  هر چاد که در ابتدای
 جدا نشد  آن عراق و ديگر نواحي و ماوره ۀمديا زرگاز مکاتب ب و صدر اسالم

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .01همان منبع، ص  .1

 – 111/  1:  1616شاكر مصطفي، التاريخ العربي و المورخون، دار العلم للماليين، بيروت،  .0

110. 



 3    اسالمی در اندلسـ  عربی ینگار خیتار یریگ شکل

 

 عبدالملك بن حبیب السلمي
در کته   رود متي به دتمار  اياالت بزرگ اسالمي يکي از  عاوان بهاندلس بعد از فتآ آن، 

ستفرهای برتتي از دانشتمادان     ۀنتيجت در مصتر بتود     ژهيو بهثر از درق و أمت نويسي تاريخ
  عبتدالملک بت  حبيتب    آموتتاتد از محضر دتيو  مصتری   را تاريخ آنان  به مصر،سي اندل

او اولتي  عترب   در ايت  زمياته است.       مثتال بهتتري    259/  هتت  932سلمي متوفي سال 
اندلس نگادته اس.   های سرزمي تاريخ  ۀدرباري هاي کتابکه  اس.در اندلس  يافته پرورش
و در  کترد زندگي  Cordobaو قرطبه  Elviraالويرا حبيب در ابتدای جواني در دو دهر  اب 

مشرق رف. و در محافل علمي آنجتا   سوی بهآن دو دهر به فراگيری علم پردات.  سپس 
ماتوره فقته را بتر استاس متذهب       ۀمديات بود  در  وآمد رف.در  «ماوره ۀمديا»در  تصوصاً

چاتان دتهرتي    در انتدلس  ا وددآموت. و از بزرگان پيروان آن مذهب  «مالک ب  انس»
 ه است. کرد تأليفبسياری  های کتاباو دادند   «دانشماد اندلس»ياف. که مردم به او لقب 

 ۀنستخ   که اس. (تاريخ)عاوان  با اواز  مانده باقيو تاها کتاب  اند مفقوددده ها آنکه بيشتر 
امتا بته ستبب     1موجتود است.    191 ۀدماردر آکسفورد با  «بودليانا» ۀکتابخانتطي آن در 

 آن کاسته دده اس.  علميآميختگي اي  کتاب با اساطير و امور اعجاز آميز از ارزش 
کاد و  آغاز مي «ابتدای آفرياش دنيا»و حبيب کتاب تود را با بيان تاريخ جهان آغاز  اب 

و السـالم   ۀعليه الصالپيامبر اکرم حضرت محمد  ۀسيرتاريخ انبيا و پيامبران تا آنگاه وارد 

اداره به مواهتب  دود و با  ميفتآ اندلس دود  او در ادامه وارد مبحث  مي  و تلفای راددي
را  فاتحتانش  هتای  جاتگ و داهان آن و روايت.   يرانسرگذد. ام ،و معادن پر ارزش آنجا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د به: ابو الوليد عبدالله بن محمد بن كنيعبدالملك بن حبيب و كتاب وي مراجعه  ر زمينهد. 1

محمد يوسف االزدي المعروف بابن الفرضي، تاريخ علماء االندلس، الدار المصرية للتاليف و 

. محمد بن ابي نصير، الحميدي، 010 – 096، القسم االول، ص 1699الترجمة، القاهرة، 

، ابوالعباس احمد بن محمد، ابن عذاري، 082 – 080، ص 1699لقاهرة جذوة المقتبس، ا

، كارل  111 – 111/  0: 1628البيان المغرب، نشر: كوالن وليفي بروفنسال، ليدن، 

 .89/  1: 1696بروكلمان، تاريخ االدب العربي، ترجمة: عبدالحليم النجار،  القاهرة 

Pons Bolgues, (Los historiadores Y geografos arablgo espanoles). Amesterdam, 

1972, reprint of Madrid edition, 1898. PP.29 – 38. 
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بترای تتاريخ انتدلس     ای مقدمته مازلتۀ   بته حبيب تاريخ جهان را  اب  سان بدي کاد   نقل مي
ارق ب  زياد و موسي ب  نصير طس به بررسي نقش رواي. فتآ اندلکرده اس. و در  رواي.

حکومت.  به برتي واليان و اميتران انتدلس در دوران   وار  تالصهضم  آنکه پرداتته اس.  
اس. چاان بتا استاطير    کردهحبيب بيان  اب مطالبي را که   با اي  حال، کاد مياموی اداره 

گتزارش  مثال رای دب اس.  ب هزار و يک های داستانکه گويي داستاني از  اند دده آميخته
 هتا  جت  مواضعي کته   ۀدرح محاصر»و يا  «يا ديدؤآنچه که طارق در تواب و ر» ۀدربار او

موجتود در قصتر طليطلته    هتای   سخ  از گتاج »و يا  «کردند ميدفاع از آن و  ه بودندساتت
Toledo» و  «ستليمان  ۀمائتد »در بتاب  و طول و تفصيل فراواني  اس. را به درازا کشانده

 1 دهد ميتاريخ در قالب ساطير فراوان ديگر ا
 «ليث ب  ستعد »حبيب بسياری از اي  اتبار و روايات را از اساتيد مصری تود ماناد  اب 

 فترا م  219هتت /   121متتوفي ستال    «عبداهلل ب  وهب»م و  121هت /  115متوفي سال 
و ديگتر کستاني کته    و عالوه بر ايشان  به اي  موضوع اداره کرده اس.  او تود ه بودگرفت
 انتد  کترده برتي از مشايخ اهل مصر برای ما رواي. »نودته اس.: بر سبيل تعميم برده، نام 

دهد کته   سخ  به روداي نشان ميو اي   9«رودتانه رسيد      ۀکاارکه موسي ب  نصير به 
اتبتار تتود را بته طتور     روايات تود را از راويان مصری اتبار فتتآ انتدلس کته    تر  او بيش

و بته   بودند از برتي از همراهان موسي ب  نصير در فتآ اندلس نقل دفاهي دايدهاهي دف
کته   نتد کرد متي گمتان   مصتری ، اتذ کرده اس.  ديو  ندکرد ميداگردان اندلسي ماتقل 

کته گتويي سترزمياي     راندنتد  ميچاان از آن سخ   ا واز عجايب اس. ای مجموعهاندلس 
 هتای  قلعته و در آن  انتد  بتوده  هتا  جت  ستاکاانش  و  دتده  ايجاداس. که در دريای تاريکي 

در آن کته  کردنتد   هتايي زنتدگي متي    محفظهو دياطي  در  س.موجود ا ها ب.سحرآميز و 
ايت  نتوع   هم متاثر از حبيب  اب کتاب   بودند دده زنداني السالم عليهپيامبر سليمان  دس. به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يه : عبدالملك بن حبيب السلمي، استفتاح االندلس، نشره: محمود علي مكي في مجلة  نک. 1

به :  نک . و به ويژه 021ـ  001، ص 1651، 5معهد الدراسات االسالمية في مدريد، العدد 

و مقايسه شود با: انخل جنثاليث بالنثيا، تاريخ الفكر  009، 005، 011، 011، 006ص 

 .165، ص 1655االندلسي، ترجمة : حسيم مؤنس، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، 

 .011استفتاح االندلس، ص  .0
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 1روايات دده اس. 
حبيتب پرداتتته و    ابت  کامتل کتتاب    ۀمطالعت که به  «محمود علي مکي»به نظر دکتر 

کتوچکي از کتتاب    ۀتالصت بخش مربو  به اندلس آن را چاپ کرده اس.، اي  کتاب تاها 
چترا کته بيتان     9مزبور توسط برتي از داگردانش تهيه دتده است.    ۀنسخ و اصلي اوس.

هتت /   912اميران مسلمان اندلس در کتاب، به امير عبداهلل ب  محمتد يعاتي ستال     ۀسلسل
حبيب در حدود سي و پاج ستال پتيش از آن از    اب و اي  در حالي اس. که  رسد مي م 222

کتتاب   «ابي الرقاع اب »باام  «حبيب اب »رود که يکي از داگردان  مي دنيا رفته بود  احتمال
 «عبتدالملک »کته آن را از  ا با اي  قيد و به صورت فعلي آن در آورده باددکرده  تکميل را

 3دايده اس. 
دانشتمادان دترقي در مصتر و     هتای  کودتش مبتاي بتر  تدوي  تاريخ اندلس  ي چا اي 

طبيعتي  چاي  امری به کار گرفتاد  آن را که اول بار اهل حديث اس. ي هاي ديوهپيروی از 
توجه ايشان بته تتاريخ نادتي از تطتور      ا واند بودهمحدث و نه مور  آنان زيرا بيشتر   اس.

در بتي  متردم بتود      ی مستلمانان هتا  روايتات پيتروزی  اتبار ام. و رواج اتبار تتاريخي و  

بستيار تتوب    های درحاز  «ةواضح» تأليفعبدالملک ب  حبيب تودش محدث بود که به 

را در اي  سياق نگادتته است.     «تاريخ»او  رو ازاي  2 مبادرت کرد مالک  اب از  «أموط»بر 
ايرادات و نتواق    ۀهم رغم بهاندلس  ۀدرباراي  اولي  کودش يک عرب در نگارش تاريخ 
 آن و متمرکز ددن بر اساطير و ترافات اس. 

 

 معارك بن مروان
قترن ستوم هجتری / نهتم     در راهگشا در تتدوي  تتاريخ انتدلس     های کودشاز ديگر 
معارک بت  متروان   » باام «موسي ب  نصير»کي از نوادگان توان به کارهای ي مي، ميالدی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .169. و مقايسه كنيد با: بالنثيا، منبع پيشين، ص 006همان منبع، ص . 1

2. M. A. Makki, (Egipto Ylos origenes de la historiogafia arade- espanola ), Revista 

del Instituto de Estudios Islamicos, V, Madrid, 1957, PP. 197 – 200. 

 .161بالنثيا، همان منبع، ص  .1

 .081، الحميدي، ص 01ابن الفرضي، القسم االول ، ص  .2
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ادتاره دارد کته    1 «حميتدی » ادتاره کترد    «ب  عبدالملک ب  مروان ب  موسي ب  نصير
و در آن به نقش موسي بت  نصتير در   ودته اس. تاريخ اندلس ن ۀدرباررا کتابي  «معارک»

پرداتته است.  ايت  کتتاب در حتال حاضتر در دستترس       مربو  به آن  و وقاي اندلس فتآ 

و  االمامـة »معتقد اس. که بخش بزرگتي از کتتاب    9 «محمود علي مکي»نيس. و دکتر 

، برگرفتته  پردازد ميالدياوری که به زندگي موسي ب  نصير  هقتيب اب ماسوب به  «السياسة

ممک  اس. که مؤلتف   ا واز کتاب معارک ب  مروان از نوادگان موسي ب  نصير بوده اس.

و تاهتا بته کتتاب    بادد  کردهاز برتي مااب  ديگر نيز استفاده  «االمامة و السياسة»کتاب 

  در هر صورت بر اي  بخش از کتاب نيتز استاطير و   بادد کردهن اکتفا «معارک ب  مروان»
ای از او غلبته   کاربرد تعتابير استطوره  نقش موسي ب  نصير و در بزرگداد. روايات ترافي 
 3کرده اس.  

 

 عبداهلل بن الحکیم
ای همتراه بتود     های اسطوره ؤلفهو با مبود زمي    از مشرق متأثراندلس که  نگاری تاريخ

 داد نگاری تاريخای ديگر از  جای تود را به گونهآغاز قرن چهارم هجری / دهم ميالدی  با
هتای زنتدگي در    بته واقعيت.  هتای تتود،    نوآوریبا بود که ظهور مورتاني  ۀبه واسطآن  و

ابتو عبتداهلل االزدی ملقتب بته      باتام است.  ايشان مورتي  ۀجملاز کردند   اندلس توجه مي
 2عالم به لغ. و حفظ اتبار و بيان دعر بتود   که م 259هت /  321متوفي سال  «حتکتيم»
و  کترد  تتأليف  «انساب الداتلي  الي اندلس م  العرب و غيترهم » باام ،کتابي در انساباو 
م  221هتت /   333عبدالرحم  بت  محمتد الااصتر لتدي  اهلل در ستال       ،اموی ۀتليفبه آنرا 

دتان،   ن ايشان در اندلس، قتريش و متوالي  تقديم کرد  حکيم در اي  کتاب از تلفا و فرزندا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .118جذوة المقتبس، ص  .1

2. Makki, Op. Cit., pp. 21 f. 

تحقيق: طه « ابن قتيبه»منسوب به « االمامة و السياسة»به بخش خاص اندلس از كتاب  نک . 1

 .  91ـ  91/  0محمد زيني، مؤسسة الحلبي و شركاه للنشر و التوزيع، القاهرة، دون تاريخ : 

ب الصلة، نشر: عزت ابو عبدالله محمد بن عبدالله القضاعي المعروف بابن االبار، التكلمة لكتا.  2

 .181/  0:  1659ـ  1655العطار، القاهرة : 
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و مشتاهير قبايتل   انتد   که از مشرق به اندلس آمده غير قريشي عرب، مشاهير مجريان امور
 1سخ  به ميان آورده اس.   ،اند ددهبربری که وارد اندلس 

  دايد عل. آن ايت  بادتد کته کتتاب او     اند پرداتتهپژوهشگران معدودی به اي  مور  
بستيار  هتای   و جتز بختش  است.  اندلسي اس. که از ميان رفته محققان  یها کتاب ۀزمراز

استقرار برتتي   ۀدربارکوچکي از آن باقي نمانده اس.  با اي  وجود دارای اطالعات پرباری 
که برتي از مورتان بعدی ماناتد محمتد بت      اس.مشهور عرب در اندلس های  از تانواده

 «التكملـة لكتـابي المولـول و الصـلة     الذيل و»محمد ب  عبدالملک انصاری در کتاب 

 9 اند کردهنقل مطالب آن را 
نياز مبرمي در دوران دکوه اندلس بوده در پاسخ به انساب  ۀدربار تأليفآدکار اس. که 

اس.  زيرا به تاطر ورود بسياری از قبايل عرب و بربر به اي  سرزمي  و درهتم آميختگتي   
.  اميران اندلس و تلفاء ايشان به جه. استتقرار  رف مي احتمال از ميان رفت  انساب ،ها آن
الااصتر  »نيز کتاب تود را بته   «حکيم»چاانکه کردند   ميانساب از اي  آثار حماي.  تأييدو 

 - 353) «الحکم المستاصتر بتاهلل  »  کما اياکه مشهور بود که تليفه کردتقديم  «لدي  اهلل
 هتای  حتوزه مهتم از   ۀحتوز در ايت   کتتابي   تأليفبه  نيز دخصاً (م 216 - 261هت /  366

 3  ه اس.کردداات. تاريخي مبادرت 
 

 محمد بن حارث خشني
 اهتمتام دادتتاد   چهارم هجری مورتاني ظاهر ددند که بته تتراجم و طبقتات     ۀسددر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمد بن محمد بن عبدالملك االنصاري، الذيل و التكلمة لكتابي المولول و الصلة، السفر  . 1

، السفر السادس، 011االول، القسم االول، تحقيق: محمد بن شريفة، بيروت، دون تاريخ، ص 

 .018ص  ،1611تحقيق: احسان عباس، بيروت، 

، السفر الخامس، القسم االول، تحقيق: 011به: السفر االول، القسم االول، ص  نک برای مثال .  0

، 952، 512، السفر الخامس، القسم الثاني، ص 051، ص 1695احسان عباس، بيروت، 

 .018السفر السادس، ص 

 نک اللمستنصر دارد.  الحكم علي بن احمد بن حزم اشاره به نقل بسياري از انساب از نوشته . 1

، ص 1690به: جمهرة انساب العرب، تحقيق: عبدالسالم محمد هارون، دار المعارف، القاهرة، 

88 ،111 ،166 ،218 ،202. 
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در ايت  عرصته است.  او اگتر چته متولتد        تري  آنان دات از  «محمد ب  حارث تشاي»
و  کرددوازده سال بيشتر نداد. به اندلس سفر  که يدرحالقيروان در دمال آفريقا اس. اما 

محمتد بت    »در دهر قرطبه اقام. گزيد  او در نزد دانشتمادان بتزرگ آن ديتار همچتون     
 «محمد ب  يحيي ب  لبابۀ»، «احمد ب  عبادۀ»، «قاسم ب  اصبغ»و  «عبدالملک ب  ايم 

توجه لغ.  و ث، فقهحديدر و ديگران به فراگيری علم پردات.  تشاي به مسايل مختلفي 
ه نگادتت ها  زمياه آنمتعددی در  های کتاب، به تشويق تليفه الحکم المستاصر باهللو  کرده
 1  اس.

و کتتابي   (اخبار القضـاة باالنـدلس  ) ۀدربارکه او کتابي را  9 کاد مياداره  «حميدی»

س.  کتتاب  ا کردهتاليف آثاری ديگر به همراه  (اخبار الفقها و المحدثين) ۀزمياديگر در 

استپانيايي آن بته توستط توليتان ريبترا       ۀترجمبه همراه  ،م در مادريد 1212اول در سال 
Julian Ribera   با عاتوانHistoria de los Fueces de Cordeba    بته چتاپ رستيده 

الـدار المصـرية   »به توسط انتشتارات   «قضاة القرطبة»با عاوان  اس.  همچاي  بار ديگر

 م ماتشر دده اس.    1266سال در  «للتاليف و الترجمة

تصويری درست. از برتتي جوانتب زنتدگي اجتمتاعي در       ۀارائتشبي در اي  کتاب به 
کته از آن جملته    کاتد  متي و در آن بر مااب  متعتددی اتکتا    پردازد ميآن روزگار  ه درقرطب
 موارد زير اداره کرد: توان مي

 ضات قُی رد و بدل دده ميان حاکمان و ها نامه  -

  با نفوذ دربارهای  حفوظ در نزد برتي از تانوادهمدارک م  -

 نشان  و ي نامبهای  برتي از کتاب -

  روايات متواتر در ميان مردم دورانش -

امتا بيتان وی    کاتد  ميبا وجود آنکه تشاي در موارد بسياری به مااب  کتاب تود اداره 
: نويستد  مي ثالبرای مد  کا نمي و به طور دقيق اصل مااب  تود را رود اس. مبهم قدری 

برايم »، «  از اهل علم دايدم کهسخاي رايج و »، «  که اند  برتي از اهل علم برايم گفته»

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .51، الحميدي، ص 111ـ  110ابن الفرضي، القسم الثاني، ص . 1

 .51جذوة المقتبس، ص  .0
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فتردی بستيار متورد    »، «  ام کته   در برتي از حکايات ديده»، «  اند  برتي از اهل علم گفته
 1 «…اطمياان از اهل علم مرا با تبر سات. که 

اخبـار الفقهـا و   »دی از آن بتا عاتوان   کته کتتاب تشتاي کته حميت      رستد  ميبه نظر 

بادد که  «الندلساطبقات المحدّثي  ب»با عاوان ، همان کتاب وی برد مينام  «المحّدثين

 ۀدتمار کتا  پاددتاهي در ربتا  بته      ۀکتابخاندر  -برگ  192محتوی  -تطي آن  ۀنسخ
ن مختلتف ايشتا  هتای   اي  اثر به محدثي  مشهور انتدلس و ديتدگاه   9موجود اس.   6216
اما در بي   ،موارد اتتالف دانشمادان و محدثي  اتتصاص دارد بياناگر چه به  ا وپردازد مي

در داات. را موضوعات تاريخي و اجتماعي ارزدمادی اس. که ما  ۀدربردارندمطالب تود 
بستيار   اطالعتات  ۀدربردارنتد   ضم  آنکته  کاد مي در اندلس آن روزگار ياریجاری زندگي 

کته   رستد  متي با اي  حال به نظر  اتقرار سري  مسلمانان در اندلس اس.مفيدی پيرامون اس
 3 اند دادهاطالع بوده و آن را مورد استفاده قرار ن تطي بي ۀنسخبيشتر پژوهشگران از اي  

انتدلس    مورتتان جمت   را از  «تشتاي »که بايد  2برتي از پژوهشگران معاصر معتقدند
و در است.   (از دتمال آفريقتا  )قيرواني ، بلکه اندلسي نيس.در اصل تشاي زيرا  تارج کردا

 دتد، بيتان  تتر   اما چاانکه پتيش ا اس. کردهدوران الحکم المستاصر باهلل در اندلس اقام. 
 در اندلس و در زير نظر اساتيد و دتيوتي کته اصتالتاً   فکر و انديشه و فرهاگ او ريزی  پايه

انديشته و فرهاتگ    يتل ذاز نظتر علمتي در   صورت گرفته است.  تشتاي   ، اند بودهاندلسي 
در واق  انعکاس حيات فکتری، فرهاگتي و    شميراث فکري و گيرد قرار مي اندلساسالمي 

اش  هدلبستا آمدن به آن که ب   سرزمياياندلس اس.يعاي او زندگي اجتماعي محيط جديد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 12، 8، ص 1699اليف و الترجمة، القاهرة، به: قضاة قرطبة، الدار المصرية للت نکبرای مثال . 1

15 ،00 ،11 ،80 ،86 ،111. 

اشتغال خطي  اين نسخه بر دوستم دكتر رضا هادي عباس به من اطالع داد كه به تحقيق .0

 د.شوو اميدواريم كه بزودي چشممان به آن روشن دارد 

في شمال افريقيا و االندلس، به: عبدالواحد ذنون طه، الفتح و االستقرار العربي االسالمي  نک .1

 . 12، ص 1680بغداد ـ ميالنو، 

ـ  915، ص 1612مصطفي الشكعة، مناهج التاليف عند العلماء العرب، قسم االدب، بيروت،  .2

919. 
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بته  همانجتا نيتز   در آن اقام. داد. و در  م 211هت /  361و تا زمان وفاتش در سال  دد
 ه دد  تاک سپرد

 

 القوطیه ابن
ابتو بکتر   » باتام ، اس.در تاريخ اندلس  تأليفيدر اي  دوران دانشماد ديگری که دارای 

  دتد م ظتاهر   211هتت /   361متوفای سال  «هقوطي اب »معروف به  «محمد ب  عبدالعزيز
او در قرطبته بته دنيتا آمتد و در     رسد   مي Witizaامير ويتزه  ۀنوادبه سارا قوطيه نَسَب او 
عصرانش  مآن علوم سرآمد ه د و دردو عالم به نحو و لغ.  تحصيل کرد Sevilleادبيليه 

اميران اندلس و احوال فقهتا و دتاعران    ۀسيرو مسلط بر اتبار اندلس بود و بر رواي.   ادد
 «تتاريخ افتتتاح االنتدلس   »او کتتاب   تأليفتات  تري  مهم 1آن احاطه داد. و آنرا از بر بود  

اميتر عبتداهلل بت     »ه تاريخ اندلس از زمان فتآ آن تتا پايتان فرمتانروايي    که در آن ب اس.
م پرداتته اس.  بيشتر پژوهشگران بر اي  باورند کته   219هت /  922يعاي تا سال  «محمد

به اش  قوطيه نبوده و به دکل دايداری از مباحث جلسات درسي اب اي  کتاب انشای تود 
و  قصتار  یاز اتبتار  ای مجموعته اي  کتاب  9اس.   توسط عالقمادان به اتبار تدوي  دده

دد، رواي. نه بتر   بيانچاانکه  ورساند  روايي بودن آن را ميجدا از هم اس. که به وضوح 
قوطيه که بر زبان يکي از داوندگان درس اوست. و ايت  مطلتب از عبتارت اول      لسان اب 

عمر بت  عبتدالعزيز مطلت     ما را ابو بکر محمد ب  »: گويد ميکه  دود ميکتاب وی معلوم 
  3 «سات. که گف.      

 - پيش از ورود اعراب بته انتدلس   - حاکم بر قوطيه ۀتانوادماتسب به  مؤلف ازآنجاکه
بتا  او غيطشته و روابتط    ابت   Ardabastارطبتاس   دوران ويتژه  بته وقاي  قوطيه و  به، س.ا

بته تفصتيل ادتاره     الصميل ب  حاتم الکالبي و عبتدالرحم  التداتل  از قبيل بزرگان عرب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .19ابن الفرضي، القسم االول، ص  .1

2.  Pons Bolgues, Op. Cp. Cit., pp. 83 _ 84. /   011بالنثيا، تاريخ الفكر االندلسي، ص    

ابن القوطية، تاريخ افتتاح االندلس، نشره و ترجمه الي االسبانية، خوليان رايبيرا، مدريد، . 1

 .0، ص 1609
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اي  روايات متضم  عاصر قومي اندلسي اس. که با توجه به تعدد نژادهتا در   1کرده اس.  
انتدلس متورد    نويستي  تتاريخ اندلس آن روزگار، از اهمي. بسياری برتوردارند  اي  جابه از 

به احوال يهتود و   عموماًقوطيه نيز  اب هرچادا غفل. ديگر مورتان تاريخ آن سرزمي  اس.
ی جتام  از  ، تصتوير دتد  متي اگر اي  توجه مبتذول   ا وصارای اندلس توجهي نکرده اس.ن

 9دد   ترسيم ميوی  تاريخ اندلسي در ۀجامع
قطعاً کتابي روايي است. و   «تاريخ افتتاح اندلس»کتاب اي  استدالل که برتي با البته 
اولتي  مورتتان    ۀزمتر را از  قوطيته  اب و نيس.، به انشای ااس. و قوطيه  سخاان اب دامل 

اي  نظر از واقعي. بته دور   3 کااد مي، تارج اند نگادتهتاريخ آن سرزمي   ۀدرباراندلسي که 
انديشته و  اهمي. بتودن محتتوای آن کته برتاستته از      موجب بي اس.  روايي بودن کتاب

پتي   درقوطيه  ب ، اکاد ميبيان  «فرضي اب »  همچاان که دود ميناس.، قوطيه  اب  تأليف
ايت  کتتاب را بته     توان ميلذا  2بوده اس.    روايات تاريخ اندلس و حفظ و انتقال آن يافت

دانست.  امتيتاز آن در   راهگشا در تدوي  تاريخ در اندلس  های کودشعاوان يکي از اولي  
اس. و کودشي اس. که در جه. ترستيم  اندلسي  ۀجامع اربه طبيع. و ساتتتوجه مؤلف 

ن سوم هجری / نهم تا پايان قراندلس که از زمان فتآ دارد  هايي پديدهاز تصويری واقعي 
 اند  ميالدی روی داده

دانشمادان اندلسي در نگارش تاريخ و  های فعالي.و در تداوم عدم اعتراف به دااسايي 
معتقتد   «همصطفي الشتکع »ادب تود در پيش از قرن چهارم هجری / دهم ميالدی دکتر 

 «تتاريخ علمتاء االنتدلس   »کتتاب  ، اندلس نگاری تاريخدر  اولي  کتابترديد،  بيکه  5اس. 
هت  233الفرضي متوفای  اب ابو الوليد عبداهلل ب  محمد ب  يوسف االزدی معروف به  تأليف
 هتای  کودتش  ،اس.  زيترا قبتل از آن  نشده  اثباتو  ياي  ديدگاهي جزماس.   م 1319/ 

مروان و عبداهلل ب  الحکتيم و   عبدالملک ب  حبيب و معارک ب  مؤلفات ويژه بهراهگشايي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .21ـ  19همان منبع،  .1

 .012بالنثيا، همان منبع، ص  .0

 .911ـ  919الشكعة ، همام منبع، ص  .1

 .19تاريخ علماء االندلس، القسم الثاني، ص  .2

 .916عند العلماء العرب، قسم االدب، ص  مناهج التاليف .5
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ايراداتتي کته بته     ۀهم رغم به که ادد، نودته دده بودندبه آن اداره تر  قوطيه که پيش اب 
ها و يا محدود بتودن آنهتا بته موضتوعاتي تتاص از       آنها وارد اس. و توجه آنها به اسطوره

بته  ي از ادتکال  توان انکار کرد که آن آثار هريک به دتکل  تاريخ وسي  اندلس، باز هم نمي
  اند پرداتتهتاريخ اندلس 

 

 نقش خاندان آل رازی  . 2
علم تاريخ در اندلس در قرن چهارم هجتری   گذاری پايهاساسي اوليه برای  های کودش

به توسط احمد ب  محمد ب  موسي رازی که هتم متور  و    ،/ دهم ميالدی و نه بعد از آن
، امتا از  اس.هر چاد از مشرق پدرانش  اصليصورت پذيرف.  تاستگاه  ،هم جغرافيدان بود

در اندلس زندگي کرد احمد رازی   آمد ميآموزش و فرهاگ، اندلسي به حساب  ،جه. تولد
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. 
 

 یمحمد بن موسي الراز
تتاجری   او 1محمد ب  موسي ب  بشير ب  جااد ب  لقيط الکااني الرازی بتود   ،پدر احمد
و از اهتالي  بود و چاانکه از نسب. رازی مشهود اس.، از دترق  ر سير و سفر بود که دائماً د

کته   م به اندلس آمد و با تود کاالهايي را آورد 262هت /  953بود  او در سال  «ری»دهر 
اميتر    دتد را موجب  (م 226 - 259هت /  913 - 932)د ب  عبدالرحم  دگفتي امير محم

رازی پتس از آنکته    تصوصتاً  کردان درگاهش ااو را از مقرب و کردبه او پادادي بسيار عطا 
 961 هتای  سالکه در بي  )امير آفريقا  «ابراهيم ب  احمد ب  محمد ب  اغلب»از را  ای نامه
 ،اميتر امتوی   به نزد او آورد که موجب دد تا (کرد حکوم. مي م 233 - 215هت /  923 -

ارتبتا  بتي  انتدلس و     هتای  پايهبدي  وسيله در آنجا مأمور کاد تا سفارت سم. وی را به 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: احمد بن محمد المقري، نفح الطيب من غصن االندلس 911/  0ابن االبار، التكملة : . 1

 برواية ابن حيان (  و نيز  ( 11/  1: 1698الرطيب، تحقيق: احسان عباس، دار لادر، بيروت، 

لحموي، معجم االدباء ، طبعة ، ابو عبدالله شهاب الدين ياقوت ا112به: الحميدي، ص  نک

  .Pons Bolgues, Op. Cit., p. 45 .019ـ  015/  2دار المشرق، بيروت، بدون تاريخ 
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مازل. محمد رازی در نزد اميتر  بر   به مرور زمان محکم دوددر دمال آفريقا  هدول. اغالب
م وارد اندلس  222هت /  911ال او برای بار دوم در سافزوده دد   «محمد ب  عبدالرحم »

دد و کايزی ارزدماد را که از درق تريده بود و قادر به توانتدن و نودتت  و مستلط بته     
ادعار جاهلي و مخضرم و اندلسي بتود و   های ديوانعلوم زبان عربي از نحو و ادب و حافظ 

هديته   امتا اميتر در پتذيرش ايت     ا کردو در آواز مهارت داد. به وی هديه  سرود ميدعر 
که جاسوس و ماموری از مشرق بادد  امتری کته ماجتر     ترسيد مي  چه بسا که کردترديد 

و ايت  در اواتتر    ددو از آنجا تارج  کاددد تا محمد رازی اجازه بخواهد تا اندلس را ترک 
 دوران امير محمد بود 

کته در آن  ه، سجلماست  ۀماطقت در مستيرهای   ويتژه  بته رازی در نواحي مختلف مغترب  
و تجارت مشغول بود  اي  وض  تا وفات اميتر محمتد در    وآمد رف.در ل تانواده داد، تشکي
امير ماذر از محمد بت    ،شجانشياامير محمد، پس از   م ادامه داد. 226هت /  913سال 

موسي رازی تواس. تا به اندلس بيايد  او برای بار سوم به اندلس آمد و مازلتي باال در نزد 
  بتا فتوت   دتد و مشتاور وی   نشي  همو بسياری بدو داد. حس  نظرکه ياف. امير جديد 

از اندلس بازگش. به مشرق  قصدم محمد رازی از قرطبه به  222هت /  915ماذر در سال 
 م از دنيا رفت.   223هت /  911و در سال  ددبيمار  هاما در مسير راه در دهر البير ددتارج 

اش  هتتانواد با در پي مرگ پدر، همراه که  احمد در آن زمان کودکي سه ساله بود فرزندش
 ۀدتعل در وجتودش   ا وو به کسب علم و ادب پردات. کرددر آنجا ردد  دد و اندلسمقيم 

 1  ددعشق به تحقيق در اتبار تاريخي مشتعل 
اما پيش از سخ  گفت  از احمد رازی و نقش او در تدوي  تاريخ اندلس مااستب است.   

مي دويم و آن مازل. پدر وی در ادب و تاريخ اس.  آيتا  مه ۀمسئلکه وارد بحث پيرامون 
همچتون  ديگتری  دستتاوردهای  او تاها يک تاجر يا سفير و مشاور اميتران بتود، يتا آنکته     

 – Leviاست.  برتتي از پژوهشتگران ماناتد لتوی پرووياستال       دادتته   تاريخي تأليفات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

روايت عيسي بن احد رازي دربارهاستقبال گرم امير محمد از جدش از كتاب مقتبس اثر ابن . 1

 Sur 1`Installation desبا عنوان  Arabicaحيان است كه لوي پروفنسال آن را در مجله

Razi en Espagene, II, 1955, PP. 228 _ 230   است.  شدهمنتشر 
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Provencal  و گارسيا گومسGarcia Gomez 1  هرگز مبادرت معتقدند که محمد رازی
 «عيسي بت  احمتد رازی  »وی  ۀنواد ۀادارعدم  ها آنو دليل به نگارش تاريخ نکرده اس. 

اما اگر اي  رواي. را به کاتاری  ا در اي  تصوص اس. که در ادامه از او سخ  تواهيم راند
موجود اس. که به روداي دالل. دارد بر اياکه محمد رازی کتتابي در  قراياي نيز بگذاريم  
زنتده  ) «بکر محمد ب  عيسي ب  متزي   ابو»نگادته اس.   «کتاب الرايات»با عاوان  تاريخ

کته بتر کتتابي در يکتي از      کاد مياز نويسادگان اندلسي بيان  (م 1312هت /  211در سال 
محمتد بت     تتأليف  «کتاب الرايات» باامم  1312هت /  211ادبيليه در سال  های کتابخانه

ر اي  کتاب اطالعات پر ارزدي از فتتآ انتدلس بته توستط     اس.  د يافته دس.موسي رازی 
در فتآ اندلس بتا   ريزی برنامه ۀنحوموسي ب  نصير و چگونگي ورودش به اي  سرزمي  و 

، نتد کرد ميآن نبرد  ۀسايکه در زير  هايشان پرچمو  ها آنقبايل عربي همراهش، اجتماعات 
  ضتم  آنکته محتتوی    است.  هناميتده دتد   «الرايتات » از همي  رو کتاب بهموجود اس.  

اطالعات مهم ديگری دامل تدابير موسي ب  نصتير در تقستيم اراضتي انتدلس و تعيتي       
که ترجيآ دادند که بتا پرداتت. جزيته بتر      اس.و چگونگي رفتار با ساکاان محلي   تمس

 تورد  در آن به چشم ميديان. تود باقي بماناد، 
 دماد در دس. نيست. امتا تودتبختانه   اس. که اکاون اثری از اي  کار ارز تأسف ۀماي

 «محمتد بت  عبتدالوهاب الغستاني    »و  کترده نقل  «محمد ب  مزي »برتي از متون آن را 
آن را از او م  1621هتت /   1133مغربي در رواي. تود از سفر به استپانيا در ستال    ۀنويساد

 «تآ اندلسف»مزي  در کتاب  اب بخشي از آن را در رواي.  توان ميو  9 س. اقتباس کرده ا
 1222در سال  «دون تواکي  دی گونزال.»  که توسط آن نادااتته اس.، ياف. مؤلفکه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Sanchez – Albronoz, (Precisiones sobre sobre Fath al- Andalus), Revista del 

Instituto de Estodios Islamicos, IX, Madrid, 1961 _ 62, pp. 18 _ 20. 

 1االسير، مخطوط المكتبة الوطنية بمدريد، رقم  به: الغساني، رحلة الوزير في افتكاك نک .0

اي  کتاب پيش از اي  به توسط آلفرد البستاني در تطوان در سال .  111ـ  66، ص  6 5112

: ابن االبار، الحلة السيراء، تحقيق: حسين به نک اب  مزي   ماتشر دده بود  نيز درباره 1251

، فرانز روزنثال، علم 010خ الفكر االندلسي، ص ، بالنثيا، تاري88/  1:  1691مؤنس، القاهرة، 

 ,Pons Bolgues، 002، ص 1691التاريخ عند المسلمين، ترجمة لالح احمد العلي، بغداد، 

Op., pp. 45 _ 48. 171, Sanchez- Albornoz, Cit., pp. 18 – 20 . 
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ارزدمادی که به عاوان ملحتق کتتاب    ۀرسالو همچاي  در  1در الجزاير ماتشر دده اس.  
در مادريد ماتشتر   1296در سال  «توليان رايبيرا» توسط (تاريخ افتتاح االندلس) هقوطي اب 

 «محمد ب  علي بت  محمتد التتوزری   »نيز مورتان ديگر ماناد  9 جود اس. ، مودده اس.
متزي  اعتمتاد    ابت  بتر کتتاب    (م 1929هتت /   621متوفي ستال  ) «الشبا  اب »معروف به 

متتون   ۀبقيت يشتتر از  اتي بمزي  به ما امکان اطالع اب و چه بسا آگاهي بر کتاب  3 اند کرده
 مزي  بوده اس.    اب مااب  بدهد که ماب  مهمي از  «کتاب الرايات»

از  -و به آن اعتماد دارد،  برده ناممزي  از آن  اب که  -که کتاب الرايات  رسد ميبه نظر 
ا کاد ميدر اندلس بحث  ها آنقبايل عربي و استقرار  پراکادگي ۀباراولي  آثاری اس. که در

احمتد رازی در صتدر    اًطبيعتت اياکه برتي از مؤلفان بعدی در اي  زمياه کته  تر  قبول قابل و
  هتر چاتد کته در    انتد  کترده و از آن نقتل   انتد  ايشان قرار دارد، از کتاب الرايات بهره بترده 

    باداد  نکردهتود بدان اداره  های کتاب
 

 احمد بن محمد بن موسي الرازی
 222هت / بيس. و دشم آوريل سال  912سال  هاحمد رازی در روز دوازدهم ذی الحج

  با ايت   زندگي و طفولي. او اطالعات زيادی در دس. نيس. ۀاولياز دوران  2م به دنيا آمد 
که او سه ستال پتيش از وفتات پتدرش در     دود  حال از رواي. پسرش عيسي مشخ  مي

د  پتس از  برآمد و عالقماد به ادبيات دطلب علم پي به دنيا آمد  از کودکي در  هدهر آلبير
 5در او ايجاد دتد   بار تاريخي و تفح  در آن به تحقيق پيرامون اتالقه دديدی چادی ع

هتت /   323متوفای سال )قاسم ب  اصبغ  ، همچونن قرطبهار نزد ديو  محدثد ،رو ازاي و 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 آن. 11به ص  نک .1

به: طبعة  نک بادد که پيشتر به آن اداره دد  تر اياکه اي  رساله بخشي از کتاب الغساني  قابل قبول. 0

 .012ـ  161، 011ـ  161مدريد من كتاب ابن القوطية، ص 

نص ابن الشباط( ، تحقيق: من كتاب للة السمط و سمة المرط )به: ولف االندلس  نک. 1

 .190،  01، ص 1611احمد مختار العبادي، مدريد، 

 .019/  2معجم االدباء:  ، ياقوت،21ابن الفرضي، القسم االول، ص . 2

به خود راوي:  نک : و نيز 096المقتبس، تحقيق: مكي )رواية عيسي بن احمد الرازي( ، ص  .5

Arabica, II, 1955, P. 230. 
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در تتاريخ و حتديث   ن وااليي أد که 1 (م 233هت /  399متوفای )و احمد ب  تالد  (م 251
 ، داگردی کرد   دادتاد

است.  قاستم بتا    گذادتته  بسيار تأثير رازی  که قاسم ب  اصبغ بر احمد رسد ميبه نظر 
از آن جملته   9مشتهور بتود     ،گوناگون علوم دياي و دنيوی های زمياهدر  شمتعدد تأليفات
اصتبغ کتتابي در انستاب     ابت  که  3 کاد ميحزم بيان  اب   اداره داد. «انساب»به  توان مي

دسترس نيس.، استفاده  که اکاون درآن کتاب، احمد رازی از ترديد  اس. و بي کرده تأليف
به ميان آن سخ   ۀدربارتر  که کمي پيش (الرايات)ضم  آنکه از کتاب پدرش  اس. کرده 
 ا عاتوان بت  شانستاب در کتتاب   ۀدربتار دليل آن کثترت مطالتب رازی     ، بهره برده اس.آمد
 ما نرسيده اس.، ولي دس. بهاس. که البته  «االستيعاب في انساب مشاهير اهل االندلس»
تاريخ علماء »از قبيل موجود تود  تأليفاتدر  ها نامه اری از مورتان و نويسادگان زندگيبسي

از  «التكملـة لكتـاب الصـلة   »حيان و  اب از  «المقتبس»حيان الفرضي و  اب از  «االندلس
 اند  نقل کردهآن را مطالب  2تطيب  اب از  «االحاطة في اخبار غرناطة»االبار و  اب 

ديگری بود که قاسم ب  اصبغ بدان پردات.  برتي از پژوهشگران بتا  و ترجمه از امور 
به فرمان المستاصتر، در دوران  معتقدند که  5تلدون  اب استااد به دو مت  از کتاب العبر اثر 

کتتاب   ۀترجمت بته   هقاسم با همکاری وليد ب  تيزران قاضي نصاری قرطب  6اش، وليعهدی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مس، نشر: : الضبي، بغية الملت 100ـ  101ص به: الحميدي،  نک از احمد بن خالد.  .1

 .11ن الفرضي، القسم االول، ص : اب192ـ  191، ص 1885فرانسسكو كوديرا، مدريد، 

ـ  211، الضبي، ص 111ـ  116، الحميدي، ص 191ـ  192همان منبع، القسم االول، ص  .0

 .Pons Bolgues, Op. Cit, p. 60:  111 – 119/  9، معجم االدباء: 212

. 112به: ص  نک ، 189 – 159/  1رسالة في فضل االندلس، نقلها المقري في نفح الطيب:  .1

( آمده است.: تحقيق: احسان عباس، المؤسسة من )رسائل ابن حزم االندلسينين در ضهمچ

 .182/  0،: 1681العربية للدراسات و النشر، بيروت، 

 .68، ص 1681به: عبدالواحد ذنون طه، دراسات في التاريخ االندلسي، المولل،  نک .2

 .210، 196/  0:  1691ـ  1659العبر و ديوان المبتدء و الخبر، بيروت، . 5

د: طبقات االطباء و الحكماء البن جلجل، بقلم المحقق: فؤاد كنيكتاب زير مراجعه  به مقدمه. 9

 ، ص كط ـ لج: 1655السيد، القاهرة، 
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هرودتيش متور  استپانيايي در    کترد   مبادرت  (Paulus Horosius)تاريخ اثر هروديش 
 Historiea Adversus) قرون چهارم و پاجم ميالدی بود که کتاب وی با عاوان التياي

Paganos)  ارمانيوس»آثاری بود که  ۀزمراز» (Romanos)    پادداه بيزانستي قستطاطايه
 کترده رستال  ا «عبدالرحم  الااصر لتدي  اهلل »اموی  ۀتليفم برای  222هت /  331در سال 
عربي کتاب هروديش در دانشگاه کلمبيا در نيويورک  ۀترجمی از فرد ماحصربه ۀنسخبود  
تلدون و سليمان ب   اب نويسادگان ديگر ماناد  و موجود اس. (H 2 11 223 X) ۀدماربا 

 1  اند کردهجلجل از اي  ترجمه استفاده  اب حسان االندلسي معروف به 
تاريخ تتود   ۀمقدمکه رازی از اي  ترجمه در نگارش  9 دکتر حسي  مؤنس معتقد اس.

  ضم  آنکه در آن ارائه کرده اس.، بهره برده اس.هروديش آنچه که جغرافيا از  ۀزميادر 
ميان مشترق و   های مسافرتارتباطات و  ۀنتيجاز موضوعات مربو  به درق، که در کتاب 

جغرافيتايي  آن مااب ،  ۀهماز  فادهبا است   رازیدد مياندلس کسب دده بود، به وفور ياف. 
تتاريخ   ۀمقدمت هروديش جغرافيا را به عاتوان   ماناد بهو  کردايبريا تهيه  ۀجزير دبهکامل از 
اندلس قرار داد  پس از وی روش مقدم دادت  جغرافيا بر تاريخ و يا بته عبتارت    ۀدربارتود 

 ددمورتان اندلسي معمول پيش از بيان وقاي  در نزد تمامي  (جغرافيايي)ديگر درح زمياه 
    اند بودههمزمان جغرافيدان و مور   تواهد دد آنانو چاانکه در ادامه بيان 

بته ستهم احمتد رازی در تتدوي  تتاريخ سترزمي        وق. آن فرا رسيده اس. که اکاون 
 أليفصتاحب تت  افرادی اس. که در ايت  زمياته    تري  برجستهاو به حق از  بپردازيم اندلس 
ملقتب  ي درباره تاريخ انتدلس  هاي کتابو تدوي   اش تاريخي آثارشثرت به جه. ک و اس.
اتبتار  » ۀدربتار يکتي   ،اداره دارد که احمد رازی دو کتتاب  «حزم اب » 3اس.   تاريخدانبه 

اس. که در آن از عادات  کرده تأليف «توصيف قرطبه» ۀزمياو ديگری در  «ملوک اندلس

                                                                                                                                                                             

، ص 1691به: حسين مؤنس، تاريخ الجغرافية و الجغرافيين في االندلس، مدريد،  نک نيز 

 ,G. Levi Della Vida, La Traduzione Arabe d ila storie di Orosio: و مقاله:  11، 11

Al Andalus. XIX, 1954, fasc, 2, pp. 257 _ 260.  

 .19، 10، 11، 0به: طبقات االطباء و الحكماء ، ص  نک .1

 .55ـ  52تاريخ الجغرافية و الجغرافيين في االندلي، ص  .0

/  1برواية ابن حيان( : (، نفح الطيب 20: ابن الفرضي، القسم االول، ص 112الحميدي، ص  .1

  .Pons Bolgues, Op. Cit, p. 62، 161به: بالنثيا، همان منبع، ص  نک ، و نيز 111
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بتزرگ   المعـارف   دايـرة ضتم  آنکته وی    1دهری و بااهای بزرگ آن سخ  رانده اس.  
 «کتاب استيعاب في انستاب مشتاهير اهتل االنتدلس    »با عاوان انساب عرب اندلس  ۀدربار
 ۀزميات نيز رازی دارای کتابي بتزرگ در   9که مشتمل بر پاج جلد بزرگ اس.   ودته اس.ن
يتک از   هر های ويژگيو مراکز تجم  سپاهيان و دهرهای مهم و  بادرهااندلس و  های راه

مسالك االندلس و مراسيها و امهات اعيان مدنها و اجنادها »کتاب  بااماي  سرزمياها، 

بزرگان متوالي   ۀدربارنيز تابي ديگر ککه رازی  2 کاد مياضافه  «االبار اب » 3  اس. «الستة
   اس. تأليف کرده  «اعيان الموالي» باامدر اندلس 

 ۀحتتوزاول بيتتانگر عظمتت. کتتار او در  ۀوهلتترازی در  تأليفتتاتايتت  متترور ستتري  از 
اس.  او تاريخ و جغرافيای اندلس را تا زمان زندگي تود پودش داده است. و   نويسي تاريخ
آن را  نبوده کته  تاريخي وقاي از  ای واقعهو يا  نکرده بادد شکه وصف بودهاز آن ن ای ناحيه

 بيان نکرده بادد 
ايت  آثتار   متا نرستيده است.      دس. به اي  کتابها به طور کاملاس. که  تأسف ۀماياما 

و بر اثتر   ها، در تادباد حوادث و وقاي  تاريخ اندلس ياندلس های کتابهمراه دمار کثيری از 
ستياری از  چاانکته ب دوران پس از فرمانروايي اسالمي از ميان رفتاتد    حاکم برتعصب کور 

 F. Jimenez deتوستط کاردياتال تيماتث     Granadaتطي عربي در غرناطه های  هنس

Cisneros  ۀهمت دستور داد تا به کارگزارانش او از ميان رف.  م  1222هت /  253در سال 
تطي مشتمل  ۀنسخهزار  ها دههمگي را بالغ بر و  اادرا جم  ک انعربي مسلمان های کتاب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( نيز 111/  1)رسالة في فضل االندلسي : نفح الطيب:  182/  0رسائل ابن حزم االندلسي: .  1

مان، ، بروكل161، بالنثيا، همان منبع، ص 112، الضبي، ص 112به : الحميدي، ص  نک

، بروفنسال، مادة: )الرازي( في دائرة المعارف االسالمية ، روزنتال، 81/  1تاريخ االدب العربي: 

 .51، مؤنس، همان منبع، ص  011علم التاريخ عند المسلمين، ص 

، ابن االبار، 112(، الحميدي، ص 112/  1نفح الطيب ، ، )182/  0رسائل ابن حزم االندلسي: . 0

 الرازي(.رة المعارف االسالمية، مادة ، )به : دائ نک ، نيز 199/  0، 025/  1الحلة السيراء : 

، 112( ، الحميدي، ص 191ـ  191/  1نفح الطيب: ) 111ـ  110/  0ابن حزم، همان منبع:  .1

 .51مؤنس، همان منبع، ص 

 ,Pons Bolgues، 81/  1به: بروكلمان، همان منبع:  نک ، نيز 21/ 1التكملة لكتاب الصلة:  .2

Op. Cit, P.63.   
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مستلمانان  استالمي   -عربتي   ۀانديشت  ۀنتيجکه و غيره،  ها قرآنبر علوم آداب و احاديث و 
را هشتتاد   هتا  کتتاب به آتش بکشاد  برتي تعداد اي   د، در ميادي  اصلي دهر نندلس بودا

تطي و برتي ديگر آن را بسيار بيشتر و تتا يتک ميليتون و پتاج هتزار کتتاب        ۀنسخهزار 
  اند زدهتخمي  

رازی، از روايتات و متتون    متتأتر اقتباس فتراوان مورتتان    ۀالبته به واسط1
بختش اعظمتي از    ووارد آمده اس.، جبران دده اس.  ای که به آثار رازی بخشي از صدمه

 ۀجزيتر  دتبه حضوردتان در   های سدهدر تالل اولي   دان تمدنيتاريخ مسلمانان و مظاهر 
، دتد رازی که در باال به آن ادتاره   های کتاباس.  بيشتر  مانده باقيما  ۀاستفادايبريا برای 

تتاريخ و   ۀزميات کته در  مي بتود  نويستادگان استال  اول بستياری از   ۀدرجت مااب  اصلي و از 
اتبتار  »با عاوان الزم به يادآوری اس. که کتاب رازی   ندکرد ميجغرافيای اندلس تحقيق 

فتتآ  » هتای  کتابمؤلفان نادااس در نگارش  ۀاستفادمورد تاريخي ماب   «ملوک االندلس
ی از اس.  ضم  آنکه کتاب راز 2 «ذکر بالد االندلس» ،3 «اخبار مجموعة» ،9 «االندلس

عتذاری،   اب االثير،  اب االبار،  اب حيان،  اب نظير  همتا بي دانان جغرافيمااب  اصلي مورتان و 
 5 اس.بوده الحميری و المقری  ،الخطيب اب ياقوت حموی، 

اهمي. اطالعتات  ، اقتباس دده اس. تأليفاتمتون رازی که در برتي از اي   ۀمطالعبا 
او اطالعتات جتامعي   دود   آدکار ميندلس کرده اس.، ا نگاری تاريختدمتي که به رازی و 
گونتاگون  از ماتاب    تا زمان تودآوری کرده اس. و بخش بزرگي از تاريخ اندلس را  را جم 

مشتاهده کتردا    اش تتاريخي نيتز در روايتات   او را  مااب  دترقي  توان ميپودش داده اس.  
بازگشت. بته    ، بااند دادتهمي اتباری را که برتي از تابعاني که در فتآ اندلس سه تصوصاً

 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.  

سقوط به: عبدالواحد ذنون طه، حركة المقاومة العربية االسالمية في االندلس بعد  نک و 

)اين اثر در فصل چهارم كتاب حاضر  .18، ص 1688غرناطة، دار الشؤون الثقافية، بغداد، 

 م(  -ترجمه شده است. 

 1886به زبان اسپانيايي ترجمه و چاپ شده است: دون خواكين دي كونثاليت، الجزائر،  .0

 .1891به زبان اسپانيايي ترجمه و چاپ شده است: الفوينتي القنطرة، مدريد، . 1

 در مادريد منتشر شده است. 1681با تحقيق لويس مولينا در سال . 2

5. Sznchez- Albornoz, Op. Cit, pp. 10 –11. 
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فتوحتات موستي بت      و روايات مربو  به فتآ انتدلس  ها آن ۀزمر  از اند کردهمشرق ماتشر 
درگذدتته در ستال   ) «محمد ب  عمر الواقتدی »اول از  ۀدرجنصير اس. که رازی آن را در 

 راويتان تتود يعاتي    ۀسلستل اس.  واقدی اطالعات تود را از  کردهنقل  (م 293هت /  931
يکتي از   «علتي بت  ربتاح   »و  1بتود    کردهموسي ب  علي ب  علي ب  رباح از پدرش اتذ 

هتت /   23تابعي  و از کساني اس. که همراه موسي ب  نصير در حمله به انتدلس در ستال   
 کاتد  متي نقتل   «عبدالملک ب  حبيب»همچاي  رازی رواياتي را از  9م حضور داد.   119
تعيي  بو  به تقسيم اراضي اندلس به پاج قسم. به جه. روايات مر ها آن تري  مهمکه از 

 3  اس.سهم تراج تالف. 
 ،در انتدلس  نگتاری  تتاريخ که در اي  مرحلته از مراحتل تتدوي      دود مياز اياجا رود  

سفرهای دانشتمادان  و به دليل  تاريخي در مشرق نبود تأليفاتجدا از  کامالًنگارش تاريخ 
ارتباطات آنها مستتمر و قتوی   شمادان درقي به اندلس، اندلس به درق و نيز سفرهای دان

م بتا   221هت /  912در سال  «ديخ رازی قاسم ب  اصبغ البياني» برای مثال 2بوده اس.  
امتوری را   هتا  آن، از کترد سفر به مشرق با دانشمادان حجاز، عراق، مصتر و افريقتا ديتدار    

اگردان و ديگتر دانشتمادان انتدلس    را به دت  ها آنو  ددايشان آگاه  تأليفاتو بر  فراگرف.
اي  امر قرار گرفتاد به نحوی که مورد توجه دانشتمادان از   تأثير تح. ها آن ا وکردماتقل 

 5  ددنواحي مختلف اندلس واق  
 کاتد  متي اعتماد مبتاي بر مااب  کامالً اندلسي هستاد، اما رازی همچاي  بر اتباری که 

 «محمتد بت  عيستي   »اموری کته از   برای مثالس.  را از بزرگان اندلس گرفته ا ها آنکه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .11، 9/  0الرازي، برواية ابن عذاري، البيان المغرب:  .1

 .018، 8/  1نفح الطيب:  .0

 ( 015به: الرسالة الشريفة )ملحق ابن القوطية ، ص  نک .1

به: جعفر حسن لادق، الرحالت العلمية من  ها  نک ت و تاثير اين مسافرتبه جهت اهمي. 2

االندلس الي المشرق في عصر االمارة، رسالة ماجستير علي اآللة الكاتبة، كلية اآلداب، جامعة 

اهمية الرحالت العلمية بين الشرق و »به: عبدالواحد ذنون طه،  نک ، نيز 1685المولل، 

 .015 – 011، ص 1689( ، المولل، )دراسات اندلسية منشور في كتاب ،«االندلس

 .199ـ  195ابن الفرضي، القسم االول، ص  .5
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هتت /   312درگذدتته بته ستال     هچه بسا که وی عموی فقيه محمد ب  عمر ب  لباب)فقيه 
که ايشان آن را بته   کاد مينقل چاي  تقسيم کليسای اصلي قرطبه  ۀدربار 1 (م بادد  291

نيمي ديگر را به جه. بودند  نيمي از آن را مسجدی برای مسلمانان و  کردهدو نيم تقسيم 
رازی نيازماد استفاده از بستياری اتبتار تتاريخي از     9باقي گذادتاد   ها مسيحيکليسا برای 

از دتيو  آگتاه بته وقتاي       گيری بهرهو مااب  اندلسي پيشي  و يا معاصر تود و نيز  ها کتاب

قضـاء  »مااب  معاصر متورد اعتمتاد رازی کتتاب     ۀزمرگذدته و يا معاصري  تودش بود  از 

 «الفقهـاء و القضـاة بقرطبـة و االنـدلس    »اثر محمد ب  حارث تشاي و کتاب  «قرطبة

م هستاد  او بته ايت  دو    259هت /  321سال  ۀگذدتاحمد ب  محمد ب  عبد البر در تأليف
قضات قرطبه در دوران امير عبتدالرحم  الحکتم ادتاره کترده      ۀدربارماب  در ضم  بحث 

 3اس.  
بتزرگ   ۀنويستاد عبتدالرحم  را کته    ابت  امير محمتد   ۀدرباراتبار رازی يکي از مشايخ 

و مطل  بر اتبتار باتي اميته     او سالخورده، راستگو» :که کاد ميادبيلي اس. چاي  توصيف 
، وقتاي   کاتد  ميو بهتري  نمونه بر اتبار وقاي  معاصری که تود رازی آن را بيان  2«اس. 

اس. کته وی در آن   (م 261 - 219هت /  353 - 333)دوران عبدالرحم  الااصر لدي  اهلل 
ماليات در عصر ايت  دتاه مقتتدر    تقسيم اطالعات مربو  به ماناد  5کرد    ميدوران زندگي 

کته:   کاتد  متي آن را چاي  نقتل   «ذکر بالد االندلس»نادااسي در کتاب  ۀنويساداس. که 
پاه، ماليتاتي بترای   بود: ماليتاتي بترای ست    کردهرا به سه بخش تقسيم  ها ماليات «الااصر»

 آن روزگتار ماليات انتدلس   ا وو مالياتي که به باای دهر الزهراء اتتصاص داد. المال بي.
الزم بته ذکتر است. کته مؤلتف       6بالغ بر پاج ميليون و چهارصد و هشتاد هزار بوده اس.  

جه. اداره بته اهميت. و پرکتار بتودنش در ايت  حتوزه از        بهنادااس اي  کتاب، رازی را 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .181/  0به: رسائل ابن حزم االندلسي: ر.ک از محمد بن عمر بن لبابة.  .1

 .16المقتبس، تحقيق: مكي، ص  .0

 .16المقتبس، تحقيق: مكي، ص  .1

 .011همان منبع، ص  .2

 به بعد. 106/  0بن عذاري. البيان المغرب: رازي به روايت ا .5

 .192ـ  191ذكر بالد االندلس، ص  .9
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 1اس.  ياد کرده  «لاحب التاريخ»با عاوان  ،. انسانيداات

تا به تبيي  تواريخ وقاي  کودد  ميو  تويش بسيار دقيق اس. های دانستهرازی در بيان 
از آن در کودش او به  ای نمونهآن اداره کاد  و ماه و سال  روز به کاد ميمهمي که رواي. 

در » «قتو  »دتاه   Rodericرودريگ  و هجه. اثبات روز قطعي نبرد ميان طارق ب  زياد
اس. کته متدت ايت  جاتگ را      («م 111 ۀژوئي 12هت /  29رمضان سال  92روز يکشابه 
 ستوی  بته تروج موسي بت  نصتير   ديگر در تعيي  زمان حرک.  ۀنمون 9  داند ميهش. روز 
و رازی اي  دقت.   3اس.   «م 119آوريل  - هت / ماه مارس 23در ماه رجب سال »اندلس 
و  هتا  گروهاطالعات مربو  به  ۀهمچاانکه هم دارد  روايات ديگری مربو  به انساب  را در

بترای    دهتد  متي و جابجايي ايشان از دهری به دهر ديگر را ارائه  اش بررسييا افراد مورد 
در کتاب تود  (زيد الغافقي ۀتانواد) «ادبيليه»دو دهر در  های تاندانيکي از  ۀدربار نمونه،
 ای گذدتته ايشتان گروهتي بتزرگ بتا ذکتاوت و دارای      »کته   نويسد مي «اباالستيع» باام

و از آنجتا  « طليطلته »دست. بته کتار دتدند و ستپس بته        بلدياندر تدم.  ا وپرافتخارند
نستل صتحابي    ۀدربتار نظير آن اطالعاتي است. کته    2 رفتاد «غرناطه»و آنگاه  «قرطبه»

چاانکته  دهتد    ارائته متي  رهای آن و استقرار ايشان در اندلس و ده سعد ب  عبادهمعروف، 
از نسل سعد ب  عباده دو فترد وارد انتدلس   » :که کاد ميرازی نقل  ۀنودتاز  «تطيب اب »

وارد دد  (Rondaدهر رنده  ۀماطقمکاني در ) «تاکرونا»به سرزمي   ها آن  يکي از اند دده
 (Jaenيتان  گ ۀماطقت مکاني واق  در ) «سقرسطونه» های دهکدهاز  ای دهکدهو ديگری به 

ـ در نتواحي   بتود کته   «الختروج » ۀدهکتد  موسوم بته رف. که  از قلمترو   Arjona هارجون

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .151همان منبع، ص  .1

 056/  1رازي به روايت المقري. نفح الطيب: . 0

 .011/  1رازي در منبع پيشين:  .1

هرة، رازي به روايت ابن الخطيب. االحاطة في اخبار غرناطة، تحقيق: محمد عبدالله عنان، القا .2

1611  :0  /111. 
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هايي پر  با مزارع غلۀ پرنعم. و دد.و   آنجا بغاي. حاصلخير واق  اس. 1 هحاصلخيز قرطب
ش و زراعت. و  هتاي  نعمت.  ۀستاي . کته در  دهر او و اجدادش است و آن از رايحه گلها بود 

اد و او صاحب دهام. و دهرت بود که موجتب دتد تتا دتريان     زيست کشاورزی در آن مي
بتر   ،رياس. بدو برسد و چون تمايل به امارت ياف.، دولتمردان، او را فردی دايسته يافتاتد 

 9رساندند  دوباز آن ای  اش افزودند و بهره رغب.
بلکه اطالعات بستياری در متورد    کاد ميرازی تاها به بيان اتبار تاريخي صرف اکتفا ن

تطتور  مراحتل  با  توانيم مياز او  مانده باقي  ما از روايات دهد ميمران و آباداني به ما ارائه ع
 ۀپتروژ و همچاتي  از   3آن توسط اميران اموی آدتاا دتويم     ۀتوسعقرطبه و  مسجد جام 
ی دهر قرطبه و آبتاداني در دوران اميتر محمتد آگتاه     ها نامهو برتي از برکردن ساگفرش 

 2مثال در اي  زمياه اس.  يم که بهتري  دو
کته تتاريخش را    هتايي  راندودر هتای زنتدگي    پديدهرازی بر بيشتر  ۀاطالعات گسترد

بستياری از   اتبتار  ،مورتتان رايج ميان اگر چه او باا بر عادت  و يابد ، گسترش مينگارد مي
عتات پتر   اطال ،حتال  درعي اما ا دارد ميرا نگاه  ها آنو جانب  دهد ارائه مياميران و داهان 

و  ، وزيتران و اتالقشتان  ها دربان ۀکاد  چاانکه دربار ديگری را از دورانشان بازگو مي ارزش
و دانشتتمادان آن دوره و  5نگتتارد اني کتته تاريخشتتان را متتيو قضتتات پاددتتاه نگهبانتتان
از  همچاتان کته  آورد   ستخ  بته ميتان متي     6توسط دتاه   تکريمشان ۀنحوو  شانجايگاه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اسپانيايي به  campoوسي  در زمي  اس. و اي  واژه از  .در اياجا دد« كنبانية » از كلمه مراد .1

دماره  به ماب  پيشي ، تعليق محقق در حاديه نک دده اس.   اتذزمي  حاصلخيز و  معاای قلمرو

(9 : )9  /29  

 .60/  0همان منبع:  .0

، ص 1695ن: المقتبس، تحقيق: عبدالرحمن علي الحجي، بيروت، رازي به روايت ابن حيا .1

 .029ـ  021

 .019،  012رازي در منبع پيشين. تحقيق: مكي، ص  .2

 .192ـ  190، 16، 18، 08، 05رازي در منبع پيشين. ص  .5

 .051، 028، 025رازي در منبع پيشين. ص  .9
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در  اوو از موضت    1ها و چگونگي بسيج اهل قرطبته بترای جاتگ   و نبرد انامير های جاگ
تتارجي چته    هتای  دولت.   همچاي  به روابتط او بتا   نگارد مي 9گوناگون  های دورشقبال 
 3 پردازد مياسالمي در دمال آفريقا  های دول.مسيحي و فرنگي و يا  های دول.

پي اميتران   در تيب پيمبتاي بر تررازی،  نگاری تاريخ ۀديوکه  دود مياز اياجا مشخ  
ماناتد آنچته از   ا کاتد  متي ادتاره   هتا  سالبر حسب  هايي پديدهبه هم اگر چه گاهي  اس. و
کته   دارد متي و بيتان   کاتد  مياتبار سال دويس. و چهل و پاج قمری نقل  ۀدربارحيان  اب 

 2امير محمد در اي  سال امان برای اهالي طليطله داد  
به تحليل وقاي  تتاريخي  او و گاه يس. ي. تاريخي نمتکي بر روا صرفاًرازی  اطالعات

  چاانکته در بتاب   دکات  ميو نتايج آن بيان  ها کشمکشعلل  ۀدربارو نظر تود را پردازد  مي
تغيير موض  برتتي اعتراب و    ۀنتيجو ددماي ميان دو طرف در  بربرهانزاع ميان اعراب و 

جتب بتروز تصتومتي کهاته در     در انتدلس، مو در قبال بربرها کته   دان پذيری عدم انعطاف
در استتفاده  ضم  آنکه دليل تصميمات عبدالرحم  الداتل  5ده بود، اداره دارد  ميانشان د

قيتام   ۀنتيجت در  دانتد کته   متي  از قبايل عربياو  نگرانيمماليک و بربر در لشکرش را به از 
عتراب در  بته نتاتواني ا  ماجتر  کلي  طورکه به ايجاد دده بود  موضوعي او  عليه دان دائمي
 کزده اس. :رازی به صراح. به آن اداره  و دد اندلس 

کرد تا از هرکجا بردگاني برايش بخرنتد، تتا جتايي کته     معاويه امر  اب در اي  تاريخ امام 
از اعتراب بته دليتل    زيترا وی  دمار بردگان در ديوان وی بالغ بر چهل هتزار تت  دتد،    

بتود، ستخ.    شانکه از پيشوايان «صباحابي ال»نيز کشت  دان و  و نافرماني  دکاي پيمان
کته پيامتد آن تضتعيف     دتد بردگان و سپاهيانش لذا متکي به بود  نگراني دچار ترس و 

 6د     بواميه بر آنان  باياعراب اندلس و سختگيری 

 تتا  کايم مياداره  «مسالک االندلس»رازی و در ابتدا به کتاب  تأليفاتاکاون به ديگر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .112، 011ـ  011رازي در منبع پيشين. ص  .1

 .111ر منبع پيشين. ص رازي د. 0

  011.1ـ  015، 111رازي در منبع پيشين. ص  

 .111همان منبع، ص  .2

 .10رازي به روايت نويسندهناشناس، فتح االندلس، ص . 5

 .11 – 99رازي در همان منبع، ص  .9
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  در واق  اي  کتاب پردازد ميايبريا  ۀجزير دبهتوصيف جغرافيايي  که بخش بزرگي از آن به
اتبتار ملتوک   »بتا عاتوان   برای کتاب بتزرگ تتاريخ رازی   ، اندلس جغرافيایدر  ای مقدمه

  چترا  دتوند  مي تمايزاي  دو کتاب مرتبط با يکديگر از ديگر آثار رازی م 1  س.ا «االندلس
اما الزم به ذکر اس. که متت  عربتي آن   ا ارداريماتتيي از آن دو را در توجه قابلکه بخش 
پرتغالي و التياتي برگرفتته از    های ترجمه ۀپاياسپانيايي از آن بر  ۀترجمه و تاها ددمفقود 

 P. Gayangos «پاستکال گايتانگوس  »مت  مفقود عربي موجود اس. که بخشي از آن را 
و  کترد سپانيايي ماتشتر  به زبان ا Cronica del Moro Rasisبا عاوان م  1259در سال 
  ددکامل  R. Menendez Pidal «رامون پيدال» دس. بهانتشار آن 

9 
اي  بختش متشتکل از سته قستم. است.: قستم. اول بختش جغرافيتا و عبتارت از          

 ۀترجمت از  سفتردی نادتاا   ۀترجمت استپانيايي آن   ۀماند باقياس.  مت   «توصيف اندلس»
کته بته    است.  Gil Perez« گيتل پترز  » بااماتير از کشيشي  ۀترجمپرتغالي آن بوده که 

دتتاات.   آن را انجتتام داد (م 1395 – 1912)پاددتتاه پرتغتتال  Dinis «دياتتيس»فرمتتان 
وی از عربتي   هتای  دانستته اما مشتخ  است. کته    ا هوي. اي  کشيش بسيار ددوار اس.

 بته ويتژه  در انجام ايت  ترجمته از برتتي مستلمانان بتاتتری       رو ازاي چادان زياد نبوده و 
 3ه اس.  بردبهره  ،Maestro Muhammad «المعلم محمد»

ادبان بت   »اسپانيا از زمان ورود  تاريخبا عاوان قسم. دوم اي  بخش به زبان التياي 
مشتتمل بتر وقتاي  ر  داده در استپانيا از      ا واس. «دون رودريگو»به آن تا دوران  «يات.

 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. 

، 161، همان منبع، ص (: بالنثياو مقايسه كنيد با: دائرة المعارف االسالمية، مادة )الرازي

جديدي به  چاپ (Diego Catalan). و 11، ص 1656االندلس، القاهرة،  حسين مؤنس، فجر

منتشر  Cronica del Moro Rasisبا عنوان  1615اسپانيايي دربارهرازي در مادريد در سال 

 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. 

 .161بالنثيا، همان منبع، ص 
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تتري  پاددتاه قتو  و نبترد وی بتا      آ (دون رودريگو)تا زمان داه لذريق ها  دورتري  دوران
ماناتد   دااسان درق  اي  بخش باا بر نظر برتي از دود ميطارق ب  زياد  ،فرمانده مسلمان

تتود   تتأليف  P. Gayangos «پاسکال دی گايان گتوس  و R. Dozy «رياهارت دوزی»
او آن را از ماتابعي همچتون روايتات دتاي  در دورانتش و از       1است.    «کشيش گيل پرز»

 .Dاستپانيايي ستاويدرا    دتااس  دترق است.    کترده عربي مربوطته گتردآوری    های کتاب

Eduardo Saavedra  ا به چاپ رسانيد 1229اي  بخش را به اسپانيايي ترجمه و در سال
 9کرد   آن را به بررسي مفصلي پيرامون فتآ اندلس به توسط مسلمانان ضميمه  و

ل قسم. دوم آن اس. کته مشتتمل   تاريخ و مکم ۀدرباراما قسم. سوم اي  بخش نيز 
کته مصتادف بتا دوران     دود ميبر تاريخ اندلس از دوران فتآ عربي اسالمي تا عصر رازی 

 3 است. از کتاب رازی دبيه  ای ددهتالصه  ۀترجماس.  کتاب به  «المستاصر»حکمراني 
 «دطارق ب  زيتا »و متمرکز بر وقاي  فتآ اندلس و دوران واليان آن اس.  بحث با فتوحات 

 Ceutaحاکم دتهر ستبته    Cinde D. Julano, Julhanاز نقش کا. يوليان  تصوصاًو 
فتتآ   تصوصتاً همچاي  به فتوحات موسي ب  نصير  2  دود ميطارق آغاز  تأييددر ياری و 
موسي ب  نصتير بته اهتالي دتهر را بيتان       ۀعهدنامو مت   پردازد مي Meridaدهر مارده 

 ۀمعاهتد اس. از نقش عبدالعزيز بت  موستي در فتتآ و    و آنجا تفصيالت بيشتری  5کاد مي
و از فتتآ قرطبته بته توستط      کترد ماعقد  Theodemiroصلحي که با حاکم قوطي تدمير 

کته بته ادتتباه در متت  از وی بته       آورد متي مغيث رومي، سخ  به ميان  ،فرمانده مسلمان
ديتده   و ايت  ادتتباه و نظتاير آن کته در ايت  متت        6وصف دده اس.  «مردی مسيحي»
آن به زبتاني   ۀترجمنادي از عدم اطالع مترجمان آن و زيادی استاسا  موضوع و  دود مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .168همان منبع، ص  . 1

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. 

 . 11مقايسه شود: مؤنس، فجر االندلس، ص 

 155به متن كتاب رازي به اسپانيايي :  نک .1

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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دليتل آن روايتات    ا وديگر بوده اس. و ممک  نيس. که در مت  اصلي رازی چاتي  بادتد  
رازی در اي  زمياه اس. و ما برتي از روايتات ماقتول و مقتتبس از آثتار رازی را در زبتان      

  لذا اي  اثر به دکل کاوني آن کم اعتبار و باداد مياقد اي  ادتباهات که ف يابيم ميعربي 
هفتتم  )تاريخي اس. که در قرن سيزدهم ميالدی  ۀدد تالصهتاها اثر  ا وپر از ادتباه اس.

تتي از  ماستوب دتدن آن بته رازی متورد ترديتد بر      رو ازايت  ماتشر دده است.    (هجری
رازی  تأليفتات از  «صفۀ االنتدلس »غرافيايي اما بر بخش ج 1پژوهشگران قرار گرفته اس. 

 Luis F. Lindley Cintraآنکه يکي از پژوهشگران پرتغالي  ويژه بهکرد   اعتماد  توان مي
به زبان پرتغتالي ماتشتر    1259و آن را در سال  ياف. دس.ی فرد ماحصربهتطي  ۀنسخ به
ه و بررستي آن،  با مطالعت  Levi Provencal «لوی پروونسال»مشهور  دااس درق  9کرد
  که تا حتدود  داند مي کاستيايي ۀدد دااتتهفوق را از جه. درستي معتبرتر از متون  ۀنسخ

زيادی بخش ارزدمادی از اصل عربي از ميتان رفتته است.  او آن را بته زبتان فرانستوی       
پ به چا AL _ Andalus ۀمجلدر  شهمراه پژوهش ارزدماد به 1253ترجمه و در سال 

3رسانيد
کاملي بر اي  متت  صتورت گرفتته     ۀمطالعاز سوی دکتر حسي  مؤنس  همچاي   
 ۀزاويت گف. که از  توان مياي  کتاب  ۀدرباربه اجمال  سئله،از جزئيات م نظر صرف 2اس.  

اس. که بتا مشتخ  کتردن     باارزشو  اعتماد قابلجغرافيا، سياس. و اجتماع اندلس اثری 
  ضتم  آنکته   پتردازد  متي آب و هوايش  آن سرزمي  نسب. به ديگر اجزای جهان، به درح

های مشتهور هتر    ای از آن سرزمي  را از قبيل محصوالت و معادن و ثروت امور هر ماطقه
 کاد  يک را تشريآ مي

 

 

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

. طه، دراسات في التاريخ االندلسي، 168بالنثيا، همان منبع، ص  و مقايسه شود همچنين با:

 .111ص 

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. 

 .10ـ  56تاريخ الجغرافية و الجغرافيين في االندلس، ص  .2
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 عیسي بن احمد الرازی
م از دنيا  255هت / اول ماه نوامبر سال  322احمد رازی در روز دوازدهم ماه رجب سال 

که بزرگ اي  تاندان محمد ب  موسي الرازی برافروتتته   ليفيتأ ۀدعلاما با مرگ او  ،رف.
درگذدتته بته ستال    )باام عيسي ب  احمد الترازی  او نيز بود، تاموش نشد  چه آنکه فرزند 

  او ددبود،  کردهتاريخ اندلس و تکميل آنچه که پدر آغاز  ۀمطالع ۀديفت (م 222هت /  312
بترای   «تاريخ انتدلس »در را داد.  عيسي کتابي عالم به ادب و تاريخ بود و اتبار را از بر 

 «محمد ب  ابي عامر» باامالماصور  دار پردهدو کتاب ديگر برای  وتليفه الحکم المستاصر 

الحجاب » آن،و دومي   «الوزراء و الوزارة في االندلس» شاولي  کتابعاوان نگاد. که 

 1بود   «للخلفاء في االندلس

 «اتبتار ملتوک االنتدلس   »به کامل کردن کتتاب   مشخ  اس. که عيسي رازی اکتفا
کتابي جديد از زمان اولي  وقايعي که بر وجتود عربتي   به نگارش  و کردن - احمد - پدرش

متاي از او نقتل کترده است. کته بته دوران       «المقری»مبادرت کرد  در اندلس رفته اس.، 
ي به رهبتری پتالی   به روداي به چگونگي ايجاد مقاوم. اسپانياي و دود واليان مربو  مي

Pelayo  گاليسيای  ۀماطقدرGalicia   االبار به برتي روايات او  اب همچاي   9اداره دارد
 3کاد مياداره  «عبدالرحم  الداتل»پيرامون 

تتاريخي   هتای  ريشته اساستي مفيتدی از    اطالعات ۀدربردارندکتاب وی  ، ايعالوه بر 
و کيفي. به قدرت  «طليطله» ۀمدياون اس.  چاانکه در بحث پيرام اش بررسيوقاي  مورد 

رساند و با درح و بسط وقاي   ميپيشي   های دورهتاريخ تود را به  ،رسيدن الااصر لدي  اهلل
 تصوصتاً  دنياپرستتان دوران روميان در دهر مذکور، مواض  ايشان را در قبتال حاکمتان و   

که او  کاد ميبيان ، نامد مي «يوليش داه کبير روم»که وی را  ،«يوليوس سزار» های جاگ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ابن االبار، التكلمة لكتاب الصلة، نشر: االركون و كونثاليث بالنثيا: .1

(Apendice a la edicion codera de la Takmlla de Aben al-Abbar), In Miscelances 

de estudios Y textos Arabes, Madrid, 1915, pp. 23 _ 39. 

، بالنثيا، همان 261به: االنصاري، الذيل و التكلمة، السفر الخامس، القسم الثاني، ص  نک نيز 

 .Pons Boigues. Op. Cit, p. 82، / 168منبع، ص 

 .151ـ  151/  2به: نفح الطيب:  نک .0

 .11/  1لسيراء: الحلة ا 1
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قيصترها را   ۀسلسلاولي  قيصری بود که رقبای تود را از ميان برداد. و پس از وی تاريخ 
 1 «     دهد ميادامه 

ممالتک استپانيايي موجتود در دتمال مرزهتای       ۀدربارهمچاي  اطالعات عيسي رازی 
لتک و  دول. عربي اسالمي در اندلس، داللت. بتر دتاات. کامتل او از وضتعي. ايت  مما      

نمايانگر آگاهي کتاملي بتر وقتاي        کهکاد ميبر سر تصاحب قدرت،  دان داتلي های جاگ
 دست.  بته به يکديگر به جه.  ها آنايبريا و کودش در ارتبا   ۀجزير دبهجاری در مااطق 

دادن تصويری رود  از تاريخ سرزمي  اندلس اس.  مت  زير به روداي حکاي. از اطتالع  
 :کاد مياي  ممالک  عيسي الرازی از وضعي.

لعات. اهلل عليته    هپادداه جليقي «فرويلۀ ب  اردون»آنگاه که » 9: گويد ميعيسي رازی 
 باامتاريخ صفر بود به درک واصل دد، مسيحيان برادرش  169که عبارت از  313در سال 

دانجۀ بت   »را به جای او نشاندند  آنگاه نزاع و برتوردی با برادرش  «اذفونش ب  اردون»
داتتل دتهر ليتون    به جه. نزاع با برادر، روی داد پس  - بود تر بزرگکه از او  - «ردونا

بتا او   «شانجة بن غرسية» باامو داماد ادفونش رئيس بابلونه  ددپايتخ. مملک. جاللقه 

 دد     همراه 
 از: اند بودهبرتي از مااب  اتبار عيسي رازی عبارت  احتماالً

به داليلتي  و افراد مرتبط با ممالک اسپانيايي که قيم اندلس مسيحيان مبرتي از  -
  اند بودهمستمر  وآمد رف.در همچون تبرگيری و يا تجارت 

زبتان  بتا فراگيتری   اندلس که دامل مسيحيان اسپانيايي بودند که  «مستعربون» -
های  نشي اسالمي و امير های سرزمي در  راحتي به ،اسپانيايي قديمي و تسلط بر زبانعربي 
3کردند  مياتبار را بي  دو طرف ماتقل  و يي در حرک. بودنداسپانيا

 

 دانستاد ميرا  Romanceانسي بسياری از اعراب اندلس زبان روم ،ديگر سویاز  -
 ۀمرحلت آن زبان اسپانيايي قديمي اس. کته در آن هاگتام در    و ندکرد ميو به آن صحب. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .012به: عيسي الرازي، به روايت ابن حيان. المقتبس، تحقيق: مكي، ص  نک .1

به متن روايت كامل در المقتبس، تحقيق اشالميتا و آخرون، المعهد االسباني العربي  نک .0

 .121ـ  122، ص 1616للثقافة، مدريد، 

 .110به: طه، دراسات اندلسية، ص ر.ک . 1
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، هتا  قاضتي بر اياکته اميتران،   رود  مباي  هايي ادارهدر مااب  عربي  ا وداد. قرارتکوي  
، انستي بزرگان قوم و دعرايي که در کاار زبان عربتي بته زبتان استپانيايي قتديمي يتا روم      

سطوح جامعه و حتي در قصترهای اميتران    ۀهم، موجود اس.  امری که ندکرد ميصحب. 
 1  گش. مياموی را دامل 

و از آن چته  بادتد  ده محال نيس. که عيسي ب  رازی تود آداا به اي  زبان بو رو ازاي 
يا تواندن آثار مکتتوب ايشتان    - از دمال واردددهاز طريق روايات  - به صورت دايداری

 ترديد بياما  ابادد کردهاسپانيايي استفاده های  در آگاهي و داات. تاريخ و اتبار امير نشي 
کترده   احمتد رازی اعتمتاد بستيار    ش،، عيسي بر کتاب پدرتود اتبار داتلي تاريخ ۀحوزدر 
بر برتي ديگر از نويسادگان ماناد محمد ب  موستي بت  هادتم بت  يزيتد      همچاي   اس.

کترده  اعتمتاد   (م 293 – 212هتت /   331درگذدته بته ستال   )القرطبي معروف به اقشتي  
زبتان و   ۀزميات متعتددی در   تأليفاتو  بودادب و تاريخ دده در  فردی دااتتهاقشتي    اس.

 9  اس. «طبقات الكتاب في االندلس»کتاب  ها آنمشهورتري  داد. که ادب 

محمتد بت  موستي    به نقتل از  که او  آورد ميحيان روايتي از عيسي ب  احمد رازی  اب 
اقشتتي  مربتي يکتي از     کته  سليمان ب  وانسوس وزير ادتاره دارد  آفرياي نقشبه اقشتي  

حکتم بته جهت.    کودش امير عبدالرحم  بت  ال  ۀدرباررواي.   فرزندان آن وزير بوده اس.
در  ای گونته و ممک  اس. که اقشتي  آن را به  اس.فرزندش محمد  عهدی والي. تحکيم

 نقل کرده بادد کتاب مذکور 

اس. فرج ب  سالم قرطبتي است.    کردهاز ديگر کساني که عيسي رازی از ايشان نقل 

ب  بحتر   عثمان عمرو و در سفر تود به عراق با ابيداد. که به اتبار و دعر و ادب اهتمام 

البيتان و  »و از او کتتاب   کترد ديتدار   (م 262 – 262هتت /   955درگذدته به سال )جاحظ 

در بليش از مااطق مالقته   وآورد  ااندلس آثارش را به را گرف. و  تأليفاتشو ديگر  «التبيي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، و مقايسه كنيد با: دراسات 001/  0، ابن عذاري: 55شني، قضاة قرطبة، ص به : الخ نک .1

 .110اندلسية، ص 

، ابن الفرضي، القسم 88، الحميدي، جذوة المقتبس، ص 182/  0رسائل ابن حزم االندلسي: . 0

 .11ـ  06الثاني، ص 

Pons Boigues, Op. Cit, P. 50. 
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مختصر  حالي درحذکر در  اب از دنيا رف.   دود ميناميده  Velez Malaga باامکه امروزه 

امتا   1  کاد ميفرج ب  سالم قرطبي اداره ن های کتاببه تاريخ وفات يا تاريخ تصايف  ،از او

کاتد کته    نقتل متي  م  252هتت /   923ستال   مربو  بهروايتي تاريخي از او  9عيسي رازی 

پيرامون موض  اهالي طليطله در قبال امير محمد ب  عبدالرحم  و مخالفت. ايشتان بتا او    

با همسايگان مسيحي تود در دمال است.  ايت     تحادداناپس از رسيدن وی به قدرت و 

کته عيستي    کاتد  متي تاريخ از فرج ب  سالم  ۀزميارواي. دالل. بر احتمال وجود اثری در 

آن الفرضتي   ابت  آنکه نيز ممک  اس. ه اس.  ددناپديد رازی بر آن آگاه بوده و پس از آن 

 بادد  کردهناندکش نقل  به جه. اعتباررا 

رسمي صادره از تلفای امويان  های نودتهو  ها نامهبيان روايات تود به عيسي رازی در 

دتمال آفريقتا    ويتژه  بته و نقا  مختلف تتاب  ايشتان    ها مکانايشان از  سوی بهيا آنچه که 

بسيار او  های کودشچاانکه به تليفه الااصر لدي  اهلل و  کرده اس. ، اداره دد ميفرستاده 

و  هتا  نامته اي  کرده اس.  استفاده از درق توجه و اهتمام  در ها اموی ۀسلطبرای بازگش. 

بخشتي   توان ميدستيابي به اي  متون نمايانگر نزديکي او به دربار اموی اس. از آن متون 

او از اميران و متافذان مغرب به جهت.   ۀاستفاداز سياس. تارجي تليفه الااصر لدي  اهلل و 

بر برتتي   توان مي داات. بر دمال آفريقا را تحقق مااف  دول. اموی در اندلس و سيطره 

است.،  ايت  امتور    ۀدربارمفصل دريافتي و ارسالي  تقريرهایکه اداره به  ها نامهمتون اي  

 دست.  بته دده و حيان اقتباس  اب روايات عيسي ب  احمد که توسط اطالع پيدا کرد که در 

کته او در   دتود  متي معلتوم   از تاريخ عيسي ب  احمتد  مانده باقياز متون  3ما رسيده اس.  

هجری  های سالو وقاي  را بر اساس  کرد مياستفاده  ای اامهکتاب تود از روش گاه تأليف

اتبار پياپي همگاني مربو  به دئون مختلف  تشريآاما اي  روش وی را از  2  کاد ميبيان 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .151تاريخ علماء االندلس، القسم االول، ص  .1

 .065به المقتبس، تحقيق: مكي، ص  نک براي اين روايت . 0

 .215، 211، 111ـ  119به: المقتبس: تحقيق: شالميتا، ص  نک .1

، 161، 116، 191، 129، 121، 106، 101به: المقتبس، تحقيق : مكي، ص  نک برای مثال  .2
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يتری  نظ در اثاای تاريخ تود بتر مستايل اجتمتاعي کتم     ودور نکرده اس. زندگي در جامعه 

 کردهردد  غيرمعمولکه به دکلي  غيرطبيعيماناد رواي. وی از کودکي ا دود ميمتمرکز 

اي  کودک  ۀدربار، وی را به قرطبه آورده بودند  عيسي رازی حلي راهو به جه. پيدا کردن 

  1: نويسد مي

نظتر   والدت و ردتدش امعتان  و  تشپس به وض  او توجه دد و با دق. در حاال»

تا پدرش مورد بررسي قرار گرف. و او تلف ب  يحيي ب  اراقتي  و از جد وی  دد

ب  تلف ب  ماتقم ب  عبداهلل ب  بدر ب  ناصآ تدمتکار مولي االمير عبدالرحم  

  «و نام کودک عمر ب  اراقي ب  تلف بود، پس تبر داد مرا     بودب  معاويه 

 ،عترب در انتدلس   استتقرار  ۀحلقت و تتب  در نسب جد پسر فوق و رساندن آن تا اولتي   

انستاب مستلمانان در انتدلس     ۀدربتار عميق وی از پدرش احمد رازی  تأثيرپذيرینمايانگر 

اثر عيسي ب  احمد رازی معلتوم   «تاريخ االندلس»از آنچه که گذد. اهمي. کتاب  اس. 

و ديگتران متوجته    عذاری اب االبار،  اب الفرضي،  اب حيان،  اب مورتان بعدی نظير   دود مي

حيان، که او را بتا نتام    آنان به ويژه اب  وبهره گرفتاد آن در آثاردان از و  ند. آن دداهمي

وقتاي  انتدلس را در مراحتل    ، فراوان و اعجاب با تحسي  9ناميده اس.، « صاحب التاريخ»

حيان و اعتماد او بر عيستي بت  رازی از متت      اب کودش و توجه کردند   نقل مختلف از او

 3: دود ميمشخ  تفاده از کتاب عيسي ب  رازی اس.، که پيرامون اسزير 

: اياجا جايي است. کته کتتاب تتاريخ     گويد مياي  تاريخ  مؤلفحيان ب  تلف ب  حيان 

الحکتم بت    »  کستي کته اتبتار دولت.     يابتد  متي اهلل عليه پايان  هعيسي ب  رازی رحم

کته   ترتيتب دادم و کتار ا مباتای  اي  اثر را بر  باابراي ، ارحمه اهلل از اوس. «عبدالرحم 

مروان در اندلس بادد تا اي  که در موق  رستيدن بته    متصل به اتبار تلفای پيشي  باي

سال  ۀنيمبه عل. نق  واق  در اصل نسخه برای رساندن وقاي  ، 361پايان وقاي  سال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المقتبس في اخبار بلد االندلس، تحقيق: عبدالرحمن  يان اي  رواي. را نقل کرده اس.  در:ح اب  .1

 .91ـ  90علي الحجي، ص 

 .095المقتبس، تحقيق: مكي، ص . 0
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يکپارچته  مطالتب  اتتيارم بتود،  و اتصال مطالب توانايي نيافتم و اگر آن قسم. در  369

به مت  و  فرص. تکميل اي  کتاب را اميد اس. که تداوند   پيوس. مي هم بهمي دد و 

 ان داء اهلل     ممک  دود  مادی از فوايد آن  بهرهعطا فرمايد تا يا ديگری 

عيسي رازی و عدم توانتايي او   کتاباو بر فقدان بخشي از  تأسفحيان را به جه.  اب 

  دهيم نميپس از آن مورد مالم. قرار  م و 215هت /  369اول سال  ۀنيمبر تکميل وقاي  

زيرا او از نظر زماني به اي  وقاي  نزديک بتود و اهميت. کتتاب و ضترورت تکميتل آن را      

ايت  کتتاب   کترد   تا آنجا که توانس. از آن در تدوي  تتاريخ انتدلس استتفاده     دانس. و مي

ا بسيار است. رزدماد اآن اثر برای فقدان  تأسفلذا  ا وآثار مفقود دده اس. ۀزمرامروزه در 

حيتان و ديگتر مورتتان بعتدی از رنتج فقتدان آن        ابت  آن در آثتار   ي ازماندن متون باقي و

    کاهد نمي

 «الماصور محمد ب  ابي عتامر » دار پردهبرای  آن را کهنيز اما کتاب ديگر عيسي رازی 

ز آن در کمتي ا  هتای  متت  و  1مفقود اس.  ، اس. کردهابار به آن اداره  اب و اس.  هنگادت

عاتوان  آن اي  مت  است. کته در آن بته     ۀجملتاريخي نقل دده اس.  از  های کتابديگر 

 اس.:   دهدکتاب اداره 

کتتاب الحجتاب للخلفتاء    » باتام  تأليفتاتش عيسي ب  احمد ب  محمد رازی در يکي از »

 با 113ماذر ب  محمد پس از وفات پدرش در سال »اس. که  کردهحکاي.  «باالندلس

در حال جاگ  «ريه» ۀماطقدر در آن زمان رسيد  زيرا  اوگذد. چهار دب به جانشياي 

  9 «بود    

ان دار پترده هادم ب  عبدالعزيز يکتي از وزيتران و   بحثي در باب در ذيل او اي  مت  را 

است. کته    توجه قابل و کاد مينقل  ،مشهور در اندلس در دوران امير محمد ب  عبدالرحم 

کاتد کته تاهتا بته موضتوع       ارائه دتده مشتخ  متي   دی که از اي  کتاب اطالعات محدو

و  دورانشتان و امراء در  آنانتاص  های معادرتو دامل اس. ی اتتصاص ندادته دار پرده

که زنتدگي   دد مي زوايای پاهان سياس. داتلي و ماازعات ايشان و ديگر مسايل اجتماعي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .11/  0، 056 – 058، 121، 119/  1به: الحلة السيراء:  نک .1

 .118/  1همان منبع،  .0
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 اکترد  متتاثر از تتود متي   تالفت. را  عمومي مردم قرطبه و ديگر دهرهای دوران امارت و 

متصتل  عربتي   ۀکتابخان تري  غايما را به  زيرا ااس.اهمي.  زيحااي  کتاب بسيار  باابراي 

امتا متت  صتريحي از کتتاب      افوايتد بستياری دارد  و در مطالعات پيرامون انتدلس  کاد  مي

تا حدودی در  که کردجزم  توان مي ا وبه ما نرسيده اس. «الوزراء و الوزارة في االندلس»

انتي  دار پترده بوده و يا آنکه در واق  هر دو يک کتاب باداد  زيرا  «الحجاب»رابطه با کتاب 

    اند بودههمان وزيران اميران  - از او نام برديمتر  که پيش - «هادم ب  عبدالعزيز»ماناد 

 

 تدوین تاریخ پس از خاندان رازی  
 از تتود دادت.    بتر مطالعتات بعتد    نقتش بزرگتي   نگاری تاريختاندان رازی در کتب م

بتر   احمد ب  محمد ب  موسي، که اولي  فردی بود که اصل تقدم بحتث جغرافيتا   تصوصاً

متورد توجته    را بکار گرف. و در بيان تاريخ اندلس از آن استفاده کردا ابتکتاری کته  تاريخ 

گر انتدلس  مورتان ديدو ت  از مان، به  بحث ۀادامدر   بسياری از مورتان بعدی قرار گرف.

است.  احمد ب  سعيد ب  محمد ب  عبداهلل ب  ابي الفيتا   که يکي از آنها  کايم اداره مي

  الفشاء مشهور اس. اب به  «المقدمة»که در 

 

 ابي الفیاض ابن
در دهر  و م به دنيا آمد 226هت /  315در حوالي سال  Ecijaاي  مور  در دهر اسيجا 

کرد   نيا در ساحل دريای مديترانه زندگي و فعالي. واق  در جاوب اسپا Almeria «المريه»

 ۀنامت  در دست. نيست. و تاهتا زنتدگي     اواس. که اطالعات کتاملي از زنتدگي    تأسف ۀماي

بشکوال موجود اس. که اداره به اصل و برتي  اب اثر  «الصلة»در کتاب  ویمختصری از 

م  1366هتت /   252ستال  درگذد. وی به   دارد «الخبر و التاريخ» باام شکتابو  اوديو  

ابت   بته   متتأتر برتتي از نويستادگان    1در آن زمان بتالغ بتر هشتتاد ستال دادت.        وبود 

 مجموع بيترون که در  اند دادهو معدود سطوری را به او اتتصاص  اند کردهاداره الفيا   ابي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .91/  1:  1699ابن بشكوال، كتاب الصلة، القاهرة،  .1
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 1بشکوال نيس.   اب از سخ  
 هتا  آنر دتهر المريته بتر    در سماع و آموزش تود دالفيا   اب  ابياز جمله کساني که 

کته بتر حتديث و تتاريخ      ،ابو عمر احمد ب  محمد عفيتف  بااماس. ، فقيهي کاد مياعتماد 
فقهتا و محتدثي     ۀزمتر از  که «هالملهب ب  احمد ب  اسيد ب  ابي صفر»نيز  9  بودلط مس

حس تاريخي و دايدن روايات مختلتف   گيری دکلاي  فقيهان در  احتماالً 3  اس.اندلس 
امتا او  ا انتد  دادتهنقش  «ابي الفيا  اب »رسي احاديث و عالقمادی دديد بر اسااد در و بر

اي  اثتر از  در و اس.  کردهن ، به آنان تکيهکه در واق  کتابي تاريخي اس.«العبر»در کتاب 
ابت   از کتتاب   گرفتته است.   در علتوم دياتي فاصتله     بتي   باريکن ديو  آتخص   ۀحوز
در  متتأتر تطي آن به همراه متوني که برتتي از مورتتان   تاها بخش کوچک الفيا   ابي

آن را ماتشتر  مت  در چاتد ستال پتيش      و اس. مانده باقي   اند دادتهآثاردان برای ما نگاه 
 2تتاريخ انتدلس است.      ۀدربتار از کتابي مفقتود  بخشي زيرا دارد که اهمي. بسياری  کردم

 کتتاب  ۀمعاجم حوزفهارس و  های کتاببسياری از نويسادگان  ،عالوه بر فقدان اي  کتاب
الظاتون اثتر     و يتا در کشتف   «تير اب »ذکری از او در فهرس.  رو ازاي اند   ددهغافل  اواز 
الشبا   اب و  6االبار  اب  5حزم  اب اما نويسادگان ديگری ماناد: ا نشده اس. «حاجي تليفه»

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 به نک .1

POns Boigues, Op. Cit, pp. 138 _ 139  

، مؤنس، تاريخ الجغرافية و الجغرافيين في االندلس، ص 010بالنثيا، تاريخ الفكر االندلسي، ص 

بار در . و قابل توجه است كه مؤنس بيان مي كند كه شرح حال ابن بشكوال از ابن اال111

  التكلمة است. 

 .151ـ  151، الضبي، ص 18/  1ابن بشكوال: . 0

 .150الحميدي، ص  .1

به: عبدالواحد ذنون طه، نص اندلسي من تاريخ ابن ابي الفياض، مجلة المجمع العلمي  نک .2

 .161ـ  190، ص 1681، 12، م 1العراقي، ج 

 .180/  1رسالة في فضل االندلس، في نفح الطيب، . 5

 .110ـ  111/  0الحلة السيراء ،  .9
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    اند کردهاداره  «العبر و العبرة»با عاوان به اي  کتاب  1

پايتان  »اي  تتاريخ بته عبتارت     مانده باقي مت اول  ۀصفحاس. که در پايان  توجه بلقا
و ابتدای جزء دوم  توريم مي، بر دود ميطارق ب  زياد  ۀحملکه ماتهي به وقاي   «جزء اول

معتقد است. کته چته بستا جتزء اول       9  دکتر مؤنس دود ميموسي ب  نصير آغاز  ۀحملبا 
تتاريخ   ۀمقدممازلۀ  بهاز مورتان اندلس در قرار دادن جغرافي بخشي جغرافيايي و به تقليد 

 ۀزميات کتتابي در  الفيتا    اب  ابيبا بيان اياکه  «عبدالواحد مراکشي» و ه اس.نگادته دد
امتا متا در ماتاب      3  کاتد  متي  تأييتد نظتر را   اي  اس.، کرده تأليف «الممالک و المسالک»

مستقلي در مستالک و ممالتک را از ستوی     تأليفبسياری که در دسترس داريم به اي  که 
 «العبتر »کتتاب   ۀمقدماحتمال دارد که  ا وقرار دهد، بر نخورديم تأييدمورد الفيا   اب  ابي

آن را به عاوان کتاب الممالتک   «مراکشي» حجم زيادش،و به جه. بادد در جغرافيا بوده 
جغرافيا  ۀزميافيا  در  اب ثر ما چيزی از اي  ا ،ها اي  رغم به 2ياد کرده بادد   «و المسالک

گفت. کته جتزء اول کتتاب      توان مياما با استااد به آنچه که بيان دد،  ارا در دس. نداريم

ذكـر بـالد   »نادتااس کتتاب    مؤلتف اي  ديدگاه با بيان جغرافيا بوده اس.   ۀدربار «العبر»

ش دترح  را در ضم  مؤلفتان متورد اعتمتادش در نگتار    الفيا   اب  ابيکه نام  «االندلس

ايت  اثتر و    ۀمانتد  باقياز مت   5  دود مي تأييد، برد مياندلس و جغرافيای آن  های سرزمي 
جغرافيايي و دامل بخشتي   ۀمقدم ۀادامکه اي  کتاب در  آيد ميديگر متون پيرامون آن بر 

کهت    های دورهداهان کشور در  ۀدربار ،از تاريخ قديم اندلس و اساطير متداول ميان مردم
و حاکم بتر آن   نداندلس دد ۀجزيرهمچاي  به اتباری نظير اولي  افرادی که وارد  6اس.  

سپس به تدارکات فتآ اندلس و اساطير مربو   پردازد، آن مي ۀتسمي وجهو  گشتادسرزمي  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .192(، ص نصان جديدان(تاريخ االندلس البن الكردبوس و ولفه البن الشباط  .1

 .119تاريخ الجغرافية و الجغرافيين في االندلس، ص  .0

 .211، ص 1691المعجب في تلخيص اخبار المغرب، تحقيق: محمد سعيد العريان، القاهرة  .1

 .111نبع پيشين، ص مقايسه كنيد با: م .2

 .06ذكر بالد االندلس و فضلها، ص  .5

به: روايت ابي الفياض از اشبان پادشاه اندلس و ديدار او با }حضرت{ خضر عليه السالم  نک .9

 .110، 199در : ولف االندلس، البن الشباط، ص 
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 ۀحملت بته   آنگتاه   پردازد ميالحکمه يا بي. الملوک   به لذريق داه القو  و ورود آن به بي.
وقاي   تري  مهمو بعد از آن به  پردازد  ميف ب  مالک به اندلس طريو جاسوسي  تبرگيری

و در ادامته بته عصتر    ا 1  کاتد  ميپيروزی در دوران طارق ب  زياد و موسي ب  نصير اداره 
  پتردازد  متي امارت و تالف. تا قرن پتاجم هجتری / يتازدهم متيالدی      ۀدورواليان و دو 

در اوايتل ايت     با تود . که به وقاي  معاصردر اتتيار ماس «العبر»روايات ديگری از کتاب 
سليمان ب  الحکم ب  سليمان ب  عبدالرحم   ،اموی ۀتليف ۀدربارکه  دوند ميقرن مربو  

ماناتد آن   و است.  (م 1316 - 1332هت /  231 - 233) «المستعي  باهلل»الااصر ملقب به 
امر الماصور درگذدته پيرامون محمد ب  عبدالملک المظفر ب  ابي عالفيا   اب  ابيسخ  
 شدرق اندلس و پيونتدهاي  های بخشاز او بر برتي  ۀسيطرم و  1333هت /  291به سال 

 9  اس.با تيران العامری 
عذاری از يکتي از   اب ولي ، اول به تاريخ اندلس اتتصاص دارد ۀدرجاي  کتاب در گويا 

بته الستوس    «ع الفهـري عقبة بن ناف» ۀحملالفيا  در اثااء کالم تود پيرامون  متون ابي

 3  پردازد مياالقصي 
تاريخ عترب در دتمال آفريقتا     ۀدرباراو چه بسا ضماي اداره دارد که  صورت بهاي  امر 

  نيست. ايت  فرضتيه موجتود     تأييتد اما اطالعات زيادی در ا به ميان آورده باددسخ  نيز 
ز مت  زير کته آن را  ادود و  محدود نميوقاي  تاريخي تاها به نقل  «العبر»کتاب  اطالعات

که کتاب فوق عتالوه بتر مستايل     دود ميدانسته کرده اس.، نقل  «عبدالواحد المراکشي»
 :  پردازد ميسياسي به امور فرهاگي نيز 

: در است. کته  حکاي. کترده  چاي  اتبار قرطبه  ۀزمياالفيا  در تاريخ تود در  (ابي) اب 
 همگتي قترآن را بتا تتط کتوفي     و هفتاد زن بودند کته   صد کي ،درقي از قرطبه ۀحوم
 ستاير در ببيايتد کته   از نواحي آن بتوده است.  پتس     ای ناحيهدر تاها نگادتاد و اي   مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .198، 191، 110، 108در منبع پيشين، ص الفياض  ابن ابي .1

ه روايت ابن الخطيب، اعمال االعالم، القسم الثاني الخاص باسبانيا، نشر : بالفياض  ابن ابي .0

 .11، ص 1659ليفي بروفنسال، بيروت، 

 .01/  1در : البيان المغرب: الفياض  ابن ابي .1



 اریخ، فرهنگ و مقاومت اسالمیتاندلس     38

 

 1مااطق آن چگونه بوده اس.  

نقش زنان در نهض. علمي قرطبه ديده  ۀدربارمفيدی  ۀدددر اي  مت  اطالعات جم  
به مهم،  ۀعرصمان در اي  هاي دانسته، رسيد ميما  دس. بهاگر اي  کتاب چه بسا  و دود مي

  ياف. ميدکل بارزی افزايش 
 دانان جغرافيبر  ،جغرافيای اندلس و تاريخ آن در پيش از اسالمبيان در الفيا   اب  ابي

تتوان بته    متي  برای مثتال کرده اس.  تکيه  بودند،و مورتاني که پيش از او يا معاصر با او 
کاتيم    انتدلس بحتث متي   نقش او در تدوي  تاريخ از او و از در ادامه که اداره کرد العذری 
احمد بت  محمتد رازی در جغرافيتا و تتاريخ مطلت  بتود و        تأليفاتاز الفيا   اب  ابي قطعاً

اجزای کتابش که يکي به جغرافيتا و ديگتری بته تتاريخ      بادی تقسيمدر تاظيم و  تصوصاً
بستياری از مورتتان    تأليفتات  رايتج در  ای ديوهآن که گرفته اس.  هتقسيم دده اس.، بهر

نقتل   هتا  آناز الفيتا    ابت  ابتي    از مورتان ديگتری کته   اس.اندلسي پس از احمد رازی 
فتآ دهر مارده بتر   ۀکالمش دربار، عبدالملک ب  حبيب السلمي اس. که در پايان کاد مي

حبيب که بته چتاپ رستيده     اب به اي  تبر در کتاب  ای ادارهاما  9  کاد ميمباحث او تکيه 
متا نرستيده    دست.  بته ديگری کته   ای نسخهفيا  از  چه بسا که ابي رو ازاي   يس.ن اس.،
 تصوصتاً فيا   ابي  اب در هر حال برتي اطالعات  3بادد   کردهنقل ، مطالب تود را اس.
ابتي   اب حبيب همانادی دارد  از جمله مؤيدات آن اياکه  اب  های نودتهبا  ،اساطير ۀزميادر 

کته   کاتد  متي و در آن زمان ادتاره   2 اس. حبيب رواي. کرده اب  «خالتاري»فيا  از کتاب 
 اي  نوع روايات و ماناتد آن روايتات    تأثيرقادر به رهايي از  متأترتدوي  تاريخ تا آن دوران 

  اداره دددر ضم  سخ  از عبدالملک ب  حبيب السلمي به آن تر  که پيش  درقي نبود
قوطيته   ابت  ب  عمر ب  عبدالعزيز معروف به  ابي فيا  از ابي بکر محمد اب  ،همچاي 

ابي فيا  در اثبات نام آتري  داه قتو    اب الشبا ،  اب اس.  در متاي موجود از  کردهنقل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .251ـ  259المعجب في تلخيص اخبار المغرب، ص . 1

، مجلة المجمع العلمي العراقي «الفياض نص اندلسي من تاريخ ابن ابي»الفياض  ابن ابيبه:  نک .0

 .182المذكورة سابقا، ص 

 .021 – 001رجوع كنيد به: ابن حبيب، استفتاح االندلس، ص  .1

 .005به: همان منبع، ص  نک .2
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ابت   همچاتي    1اس.   کردهتکيه  «قوطيه اب »کالم اس.، بر  «ذريق»و نه  «لذريق»که 
داه قتوطي   «هغيطش»فرزندان  پيوند ميان ۀزميادر  ويژه بهقوطيه  اب بر رواي. الفيا   ابي
در مقابل اماي. امالک تود که بالغ  ها آنکه  ای گونه  به کاد مي تکيه «طارق ب  زياد»با 

درک کامل ايت   اي  امر بيانگر  9ند  دد، با مسلمانان هم پيمان دد ميبر سه هزار دهکده 
جهت.  پيشتي   استتفاده از اطالعتات   و  آن تدوي  تتاريخ  ۀعرصدر  ياندلس ۀتجربمور  از 
در بيتان   ،بته ماتاب  تخصصتي   رجتوع  بته  او هتمام اس. و نيز ا «العبر»کتاب تود نگارش 
تتري    مهتم از ، بته او پترداتتيم   تتر  پيشکه  ،قوطيه اب چاانکه اش داردا  مورد ادارهوقايعي 
ن عترب مستلمان   که به اوضاع تاندان غيطشه و پيوندهای آنتان بتا فاتحتا   بوده مورتاني 

اهتمتام  به اتبار آنان  رو ازاي و  گش. يبازمبه اي  تانواده  نسب تود او زيراپرداتته اس.  
    د.دا

تتودش   بر مشتاهدات ، وقاي  نزديک به زمان حيات تود نگاری تاريخدر ابي فيا   اب 
 :گويد ميتکيه دارد يا اياکه 

  3 «يکي از برادرانم مرا آگاه سات.» 

 کترده از راويان داهد يا حاضتر نقتل   قعه را آن وايا بر يکي از مورتان معاصر تود که 
 :کاد ميحزم رواي.  اب ماناد آنچه که از ا کاد اس.، تکيه و اعتماد مي

آگاه کرد ما را فقيه ابو محمد علي ب  احمد که گف.: مرا محمد ب  موسي بت  عتزون   »
و گف.: با تبر کرد مرا پدرم که گف.: ما در گرددگاهي در سم. چر  آسيای  کردآگاه 

 «ابي عامر بود و او در ابتدای کار     اب با ما  ا وقرطبه جم  دديم

در ابتتدای کتارش بته    ابي عامر الماصتور   اب  در آن، که کاد ميبيان روايتي را سپس  
کته وقتتي مترادش حاصتل دتد، هتر        کردرتواس. او از دوستانش دحکوم. اندلس بود  

برتتي از وقتاي  مهتم    الفيتا      ابتي ابت  2 «تواهاد از او درتواس. کااد مي ماصبي را که
اس. که پيرامون سليمان  کردهرا حفظ  ها آنانبار برتي از  اب و  دوران تود را رواي. کرده
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دتعرش و از اتبتار قبتل و بعتد دوران      هتای  نمونهاموی اس. که از او و  ۀتليفب  الحکم 
 1لرحم  اس.  از طريق صاعد ب  احمد ب  عبدا ها آن ۀهمکه اس.  کردهنقل  را تالفتش

و از اهالي دهر المريه و درگذدتته بته    دخ  اتير از افراد صاحب دراي. و آگاه به رواي.
از بقايتای  الفيا   اب  ابيتطيب آنچه را که  اب همچاي   9  اس.م  1362هت /  269سال 
 ازآنجاکته و  3نگاه دادته است.   ، کردهدر اندلس در دورانش بيان  ها آنو فعالي.  ها عامری

دارای اهمي. بااليي  طبعاًداهدی عيان و معاصر با وقاي  اس.، اي  اتبار متعلق به واي. ر
    اس.

کته متورد توجته    دتود   مشخ  متي الفيا   اب  ابياثر  «العبر»از اياجا اهمي. کتاب 
 بترای مثتال    انتد  کترده اعتماد تکيه و و در آثاردان بدان  س.اوبسياری از مورتان پس از 

و نيز در بيتان حکايت. محمتد     2دمال آفريقا  ۀدرباردر اثااء کالم تود  عذاری مراکشي اب 
 و کاتد  متي به آن ادتاره   5در اندلس  Carmonaب  ابراهيم ب  حجاج حاکم دهر قرمونه 

را پيرامون نبرد الماصور ب  ابتي عتامر    ای طوالنيابار نيز با اعتماد بر اي  کتاب، رواي.  اب 
در الفيا   اب  ابياس.  در اي  مت  کودش  کردهنقل  Barcelonaدهر بردلونه  سوی به

 6آن با تاريخ ميالدی مشهود اس.   سازی معادلو  ذکردده های تاريختحقيق 
 ۀدربتار الفيتا    ابت  ابتي  ، عبدالواحد مراکشي متاي را از دددر قبل اداره  همچاان که
حکايت. اميتر    ۀزميات ر دالفيا   اب  ابيالمقری نيز از متون  و اس. کردهاتبار قرطبه نقل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الحکم و برتي فقهای قرطبه، آن هاگام که ايشان را در مقر تود به جهت.   عبدالرحم  ب 
 1  کاد ميآورد، رواي.  گرد همصدور فتوای درعي برای امير 

 کردهاستفاده  «العبر»بيش از ديگر مورتان از کتاب  «دبا  اب »مشخ  اس. که اما 
از اي  کتتاب   سخ  متعددی را آورده اس. که در اثاای ایه قول اس.  او از اي  کتاب نقل

الفيتا  در بختش    ابتي   اب   در آنجا برتي تشابهات ميان آنچه دداداره  ها آنبه برتي از 
بتا آنچته کته     است.،  بيتان دادتته   واليتان ياری حکمرانان  ۀدربارکتاب تاريخ تود  موجود
الخطيتب ايت     اب که کاد  خ  ميمشآورده اس.،  «اعمال االعالم»الخطيب در کتاب  اب 

امتا   9 هرچاد تود بدان تصريآ نکرده اس.  ابيان دادته اس. «العبر»معلومات را از کتاب 
 ۀدربتار اداره دارد و آن هاگامي اس. که الفيا   اب  ابي بهالخطيب در عبارت ديگری  اب 

 3  راند ميامير عبدالرحم  ب  معاويه سخ  
بترای متا نگتاه     «العبتر »يات ديگر را به نقتل از کتتاب   الخطيب برتي روا اب همچاي  

و ماتاب  کتتابش ادتاره    الفيتا    ابت  ابتي   ۀدربتار در ضم  بحث  ها آندادته اس.  که به 
 م کردي
 

 احمد بن عمر بن العذری
احمد ب  عمر ب  »دادته اس.، توجه فيا  که به تاريخ و جغرافيا  ابي  اب از معاصري  

م و متوفای آتر دتعبان ستال    1339هت /  323سال  هالعقدوم ذمتولد چهار) «انس العذری
کته پتس از فتتآ انتدلس      اس.عربي عذره  ۀقبيلاس.  او ماسوب به  (م 1325هت /  212

مراکتز استتقرار ايت  قبيلته      تتري   مهتم توسط مسلمي  در آن سرزمي  استقرار يافت. و از  
  در جاتوب دترقي استپانيا    واق Almeriaدر استان کاوني المريه  Daliasروستای داليه 

و به  کردمهاجرت  ،جهان اسالم العذری با والدي  تود به جه. تعليم علم به درق 2اس.  
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آنگتاه   1فراگيری علم از محضر گروهي از محدثي  در حجاز و عراق و تراستان پرداتت.    
و در نزد افترادی  دد به رواي. حديث و تواندن و ضبط آن مشهور  ،بازگش.که به اندلس 

ا عالي بود و اسااد مدارکو با  القدر جليل، اطمياان قابلکه به اي  علم اهتمام دادتاد فردی 
يي کته  هتا  اامته در بستياری از زندگي  هم توجه داد.، هرچاداما عذری به تاريخ و جغرافيا 

 9نشده اس.   ای اداره داندده اس.، ب او نگادته ۀدربار

نتام   «افتضاض ابكار اوائـل االخبـار  » باامی عذر تأليفاتتير االدبيلي از يکي از  اب 

 ۀگفتت امتا از   اتتاريخ است.   ۀزميات تتابي در  دهد که ک نشان ميکه عاوان اي  اثر  3  برد مي
که به قضايای اس. حديث  های کتابماتخباتي ممتاز از آن کتاب که  آيد ميبر  «تير اب »

عتذری دارای   2  وددت  متي مربتو    عليه الصالة و السالمفقهي زمان حضرت رسول اکرم 

و ايت    5ياد کرده اس.   «اعالم النبوة»که ياقوت از آن با عاوان  س.هکتاب ديگری نيز 

تاها بخش کوچکي از کتتاب جغرافيتايي و    همچاان که اما نرسيده اس. دس. بهدو کتاب 

بستان في غرائب البلدان و المسالك الـي  » و «ترليع االخبار و تنويع اآلثار»تاريخي 

 و دهم کتتاب اصتلي نيست.     که چيزی بيش از يک اس.در دسترس ما  «لممالكجميع ا

بتا تحقيتق   بها از کتتاب متذکور،    اي  بخش گران  اندلس بوده اس. ۀدرباربيشتر اتبار آن 
کته تتدم. بتزرگ و پتر      چاپ دتد در مادريد  ،1265در سال  «عبدالعزيز االهواني»دکتر 

 بود  ارجي به مطالعات مربو  به اندلس
، محتوای تاريخي آن اس. که بته  مورد توجه ماس. از آن کتاب ه در بخش موجودآنچ

در ماتاطق الثغتر االعلتي و     تصوصتاً تاريخ انتدلس   ۀدربارداات. ما کمبود طرف ددن  بر
 ای ماطقته فوق اولي   ۀماطق  دود ميتدمير در جاوب درقي اسپانيای کاوني ماجر  ۀماطق
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او با اداره بته  آورده اس.  ز فتآ آن سخ  به ميان و ااس. اس. که عذری به آن پرداتته 
 ای فتاته بس.، بته   Theodimeroپيماني که عبدالعزيز ب  موسي ب  نصير با حاکم تدمير 
  پردازد ميآن  های قيامکه بي  مضريه و يمانيه روی داد و در ادامه به تفصيل 

است. از  آورده  (تتدمير )صتلحي کته عتذری بتي  مستلمانان و حتاکم قتوطي         ۀمعاهد
  زيرا عذری از اولي  مورتتان و بلکته   اوس.مطالب تاريخي اي  بخش از کتاب  تري  مهم

 1اس.   کردهاولي  مور  عربي اس. که مت  اي  معاهده را بيان 
و بته  دهتد   ميمسکوني اندلس ادامه  های سرزمي  ۀدربارعذری بحث تود را  چاي  اي 
 ،Huesca هدودتق  و Zaragozaقستطه  سر و (والاستيا )Valenciaبلاستيه   ۀدربتار بحث 
  همچاتي   پردازد ميايبريا  جزيره دبهو ديگر مااطقي از مااطق  Sidoniaو دذونه  ادبيله

در  «الماصور محمتد بت  ابتي عتامر    » های جاگ ۀدرباردر اي  کتاب اطالعات ارزدمادی 
م تتا   239هتت /   393اسپانيای نصراني و نيز وقاي  البيتره و المريته در ستال     های سرزمي 

زيترا کته وی   رود   به دمار ميمطالب آن کتاب  تري  مهمکه از  موجود اس.دوران عذری 
  از تمتامي ايت    دت. تعلتق دا دان دهری اس. کته بت   ۀدربارمعاصر با آن وقاي  بود و تود 
 و در تتاريخ و هتم در جغرافياست.    هتم  در واق  کتتابي  ،که کتاب العذری آيد ميبر  ها مت 

آميخته است.    هم تاريخ و جغرافيا را دراو اداره دد، به تر  که پيش، رازی عذری ماناد احمد
از ايت  دتيوه در    متتأثر کته او نيتز    (معاصر با عذری)الفيا   اب  ابيبه نقش  همچاان که

زيتاد   احتمتال  بته هر دو ساک  دتهر المريته بتوده و     ها آن  کرديمتدوي  تاريخ بود، اداره 
  9  اند گذادتهمتقابل  تأثيردر تاريخ و جغرافيا ويژه  بهيگر بر يکد و اند ديدههمديگر را 

اطالعات  ۀارائوار به  اس. که ابتدا تالصه گونه اي روش العذری در تدوي  کتاب تود، 
اتبار تتاريخي متعلتق بته     تري  مهمسپس به تفاصيل کاد،   ميمکاني مبادرت  و جغرافيايي

تا زمان حيات   آنپيش از  های دوره و ران قو آن مکان از دوران فتآ اندلس و گاهي از دو
در بيان وقاي  مافرد باا بر ترتيتب زمتاني    تصوصاًگاه در نگارش تاريخ و  ا وپردازد ميتود 
 3کاد   دنبال مياميران بعدی  های دورهو تطور آن را در  زدپردا مي ها سال
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  داردد، توجته  تتاريخي تتو   ۀمطالعمورد  های سرزمي عذری به ثب. حوادث طبيعي در 
 هت 223له را پيش و پس از سال تدمير و اوريو اطقمار  داده در  های زلزله، او برای مثال

 1  دکا ميتشريآ را دان   مالي و جانيتسارات و آنها  انگيز م و نتايج غم 1322/ 
متورد بررستي تتاريخي تتود      ۀجامعت  ۀزميات در  هتايي  ديتدگاه  ۀارائعذری همچاي  به 

دتهر و   راتيتتأث از  وتوجه دارد  ها آنو به  يس.ن توجه بيبه مسايل اجتماعي    اوپردازد مي
او اهالي والاسيا را به ندادت  حتزن و  برای مثال،   آورد اهالي آن بر تود سخ  به ميان مي

 :  نويسد ميو  کاد ميمشغولي توصيف  دل
آنکته  طبقتات چته تتوانگر و يتا فقيتر نختواهي يافت. مگتر          ۀهمت از ايشان کسي را از 

بادد  اکثتر تتاجران آن دتهر بترای تتود استباب       برای تود دارا مشغولي مختصری  دل
که کاری برای دنيای تتود  اند و در آن دهر کسي نيس.  کردهو تفريآ را فراهم  تودي
 بکار نگيرد  مردم اي  دهر بته زيتادی زنتان   را توان  يک يا چاد زن آوازه و دهدنانجام 

ه عتود  نوازنتد يتا بيشتتر    تا و گوياد: فالني سه يا چهار مي  کااد مي آوازتوان تود تفاتر
بتيش از   (والاستيا )توان در بلاسيه  مطل  ددم که دستمزد بکارگيری يک زن آوازهدارد  

  9از هزار مثقال دارند، بسيارند     تر  بهای هزار مثقال عطر اس. اما آنانکه بهايي پايي 

هتم  اهالي والاسيا اهتمامات ديگتری  ه بادد  عذری در بيان تود مبالغه کردچه بسا که 
 3  دود ميدان متعددی در حيات علمي و فرهاگي دهر های حوزهدامل دادتاد که 

 کترده عذری ماناد بسياری از مورتان اي  دوران در اندلس، حتال حاکمتان را رعايت.    
ه ديتد که حتي در آن نوعي تقتديس   ،اموی حاکم بر اندلس ۀتانوادو گرايش وی به اس. 
 ،رو ازايت  حامي مسلمانان و امام درعي است. و   ،امير، زيرا از ديد اوهود اس.  ، مشدود مي

در ايت  زمياته بتا    و  2کترده است.    را بيتان  «االمام»در کاار نام بيشتر اميران اموی، لقب 
و درستتي   هتا  امتوی عقيده است.  او نيتز گترايش بته      حزم قرطبي از معاصران تود هم اب 

درايط دوران زندگي اي  مورتان در قبتل و بعتد از   تفاوت دليل آن  و .داد دان پيشوايي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .8همان منبع، ص . 1

 .18همان منبع، ص  .0

به: كريم عجيل حسن، الحياة العلمية في مدينة بلنسية االسالمية، مؤسسة الرسالة،  نک .1

 .1619بيروت، 

 .11، 11، 06، 01، 09العذري، ص  .2
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م و از ميتان رفتت     1331هتت /   299سقو  دول. اموی و تالف. در دهر قرطبه در سال 
در انتدلس   ها امویکه باعث دد تا به گذدته و دوران  اس. يحوادث سختتادباد اماي. و 

 آمتدن که ماجر به وحتدت مستلمانان و گرد   ای نگاه کااد  دوران دکوفاييحسي  ت ۀديدبا 
 1  ددامير اموی  يعاي در تح. پرچم پيشوای واحدی ها آن

 «تتاريخ هجتری   کارگيری به» معموالًو  «ها دق. نظر در بيان تاريخ»عذری با ويژگي 
ميالدی را بته همتراه تتاريخ هجتری      های تاريخ  ضم  آنکه گاهي معادل دود ميدااتته 

 ،برای مثال  اس.درس.  اش ميالدی های تاريخ ۀمحاسبر اي  موارد، دکه اس. بيان کرده 
الثغتر  »ماطقته  در  «اسماعيل ب  موسي ب  فرتون ب  قستي »نافرماني درباره هاگامي که 

 :نويسد مي ،دگوي ميسخ   «االعلي
و در ستال   بازگشت. تابستان به دهر سرقستطه   ۀسپس اسماعيل ب  موسي در هاگام»

کايسته در پاجشتابه    باامر آنجا به جاگ پردات.  او مکاني را دويس. و دص. و پاج د
در  ،روز کشته دتد  هماندر  و کردتصرف  ،در ماه دوال بود (ژوئ )که چهارم ماه يونيه 

و ستپاه بته    کردجاد اي حادثهگرما در سرقسطه  ،(ژوئ )ادامه روز دودابه هشتم ماه يونيه 
رفت. و روستتاهای دتلون را در دوازده     جانب کوه فورتش فرود آمد  پس مزارع از ميان

 ،برجۀ در روز جمعه که هفدهم ماه يونيته بتود   سوی بهروز سوزاند  سپس سپاه از دلون 
را از ميان برداد. و در ادامه طليطله را در روز جمعه در  ه و اسکانيهماتقل دد و طرسون

 9« القعده به تصرف تود درآورد  سه روز مانده به پايان يونيه در ذی

معتادل   عمالًميالدی  212عذری در اياجا درس. اس.  زيرا ماه ژوئ  سال  ۀمحاسبو 
  3ميالدی اس.   965سال  هدوال و ذوالقعد

مختلف  ،پردازد مياما مااب  مطالب تاريخي عذری باا به نوع موضوعي که به تاريخ آن 
رود استالم بته آن   وقاي  پيش از و تري  مهماس.  او هاگامي که از تاريخ پيشي  اندلس و 

تکيته   انتد  پرداتتهي که به تاريخ اي  اتبار دوران قديم هاي کتاب، بر راند ميسرزمي  سخ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. } البته بايد توجه داشت كه 191به: طه، دراسات في التاريخ االندلس، ص  نک. 1

 اسالمي بوده است. ـ مترجم {  نحوهحكمراني اموي ها خود يكي از عوامل انحطاط جامعه

 .11العذري، ص  .0

يي الدين حسام مح :قويمان الهجري و الميالدي، ترجمةجرنفيل، الت –به فريمان  نک. 1

 .15، ص 1611االلوسي، بغداد، 
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اس.  چاانکته در ضتم  بيتان تتاريخ      کردهکه از اي  مااب  استفاده تصريآ دارد  کاد و مي
کته  مورتان اتبار پيشي  بيان دده  های کتابو در برتي از »: نويسد مي هادبيليدوره اول 

که مورد اعتماد عتذاری بتوده عبتارت است. از      ها آن تري  مهمو  1   « ادبان ب  طيطش 
به آن و اياکه قاسم ب  اصبغ البياني و الوليد بت   تر  اثر هروديش که پيش «کتاب التاريخ»

، ادتاره  نتد کردترجمته   «الحکم المستاصتر »آن را برای  ،قاضي مسيحي قرطبه ،الخيزران
ن از آ کته ، از طريق کتاب احمد رازی ،باواسطهو يا  واسطه بي ،ترجمه   عذری از اي کرديم

بهتره بترده است.     جغرافيايي بر مباحث تاريخي تتود   ۀمقدمدر نگارش اثر استفاده کرده، 
 ۀپايبر  ها آن ۀتسمي ۀريشعذری از تفاسير اسامي دهرهای مورد بحث او و بيان  های درح
ه تفسير ، اداره دارد کراند مياز سرقسطه سخ   هاگامي که برای مثالکتاب اس.   همان

مشتق از نام قيصر اوغسطوس اس. کته   «جاجر اغش.»اسم آن به زبان التياي عبارت از 
و استم دتهر بته زبتان التياتي عبتارت است. از         9 «پايه گذار ايت  دتهر بتوده است.         

Caesarea Augusta     ۀکلمت  «جتاجر » ۀواژاست. کته معتادل «Cesar»  .در آن  و است
 Lorcaرا به التياتي   «هورق»معاای نيز عذری  3عربي تاريخ هروديش آمده اس.   ۀترجم

 5 داند ميرا طاليي  Orihuelaاوريوله معاای و  2زره مستحکم 
 St. Isidore) قديمي مورد اعتماد عذری کتاب سان ازيدو ادتبيلي  های کتاباز ديگر 

of Seville)  اس.  عذری مؤلتف ايت     «ندال و السويفتاريخ القو  و الو» ۀدرباراس. که
ستخ    6 کرده اس. توصيف  «علم الکتاب»را عالم به اس. و او  برده نام «اديذز»کتاب را 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .61العذري، ص  .1

 .01همان منبع، ص  .0

 .128همان منبع، تعليقهمحقق، ص  .1

 .1همان منبع، ص  .2

 .11همان منبع، ص  .5

 519. سان ازيدو از دانشمندان بزرگ قرون وسطي بود كه در سال 68همان منبع، ص  .9

ميالدي  919يليه شد. و تا زمان وفات خود در سال ميالدي به دنيا آمد. و اسقف شهر اشب

كه عذري از آن استفاده كرده است، آثار مذكور در اين سمت باقي ماند. و عالوه بر كتاب 
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 1مطابق وقاي  تاريخي در کتاب سان ازيدو ادبيلي اس.   تمامي بهالقو   ۀدربارعذری 
 هتا  آنلس را از وقاي  پس از ورود مسلمانان بته انتد   ۀدربارماابعي که عذری اتبار تود 

 ۀتکيت اعتمتاد و   تري  بيشنوع و زمان اي  وقاي  مختلف اس.   حسب بهاس.،  کردهکسب 
زيتادی بته تتاريخ     زمتان  متدت اد احمد رازی و فرزندش عيسي اس. که ي ماناو بر مورتان
و گاه اکتفا به ذکتر   9  کاد مياداره  ها آناما تاها در چاد مورد محدود به ا اند ادتغال دادته

 مورتان اندلس بيان»يا  3 «احمد ب  عمر گف. که    »: و چاي  نودته اس. کرده شانامن
به ارتبا  مستقيم بتا   آيد ميو گاه در برتي مواق  که مشکل غامضي پيش  2 «کااد که مي

انتد   جماعتي مرا با تبتر کترده  »: نويسد مي برای مثال  کاد ميمردم و مااب  دايداری تکيه 
آن را جمتاعتي از  »يا  6 «اند حکاي. را جماعتي از مردم بسيار حاذق گفته اي »يا  5 «که    

 1 «اهالي سرقسطه برايم بازگو کردند
داده است.  او  آوردن برتتي از اتبتار را بته تفصتيل توضتيآ       دس. بهو عذری کيفي. 

که اي  کار از طريق پژوهش دخصي او و تفح  عميق از کساني بتوده کته از   نويسد  مي
بته پرستش او از قاضتي     تتوان  متي آن  ۀزمتر   از اند بودهوني وقاي  دورانش آگاه زوايای در

که متعلق بته دو تت  از    دود ميسرقسطه عبداهلل ب  محمد ب  فورتش از دو قبر که گفته 

                                                                                                                                                                             

ميالدي  915كه در آن به گيتي از آغاز تا سال  Chronica Maiora ؛ مانند:ديگري دارد

 زير:با مشخصات  انگليسي آن ترجمه به مقدمهم.ک پردازد.  مي

History of the Goths, Vandals and Suevi, translated from the Latin by Gordon D. 

Ford, Leiden, 1970, P. Vll 

 - 159به جهت اطالع بيشتر و مقايسه رجوع كنيد به: طه، دراسات في التاريخ االندلسي، ص  .1

151. 

 .92، 26، 20، 08، 05به : العذري، ص  نک .0

 .21، 01ص  همان منبع، .1

 .61همان منبع، ص . 2

 .9همان منبع، ص . 5

 .9همان منبع، ص . 9

 .02همان منبع، ص  .1
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ماناتد آن روايت. او    و کترد ادتاره   1ند  ددتابعاني اس. که با موسي ب  نصير وارد اندلس 
 - بت  وضتاح   عبتدالرحم  بر ضد را برتي از اهالي لورقه  پيرامون تبر بلوايي اس. که آن

وضاح  اب اياکه  و حاکم دهر تدارک ديدند تا دهر را به تليفه الااصر لدي  اهلل تسليم کااد
از وزيتر  »: نويستد  ميو بر پا کاادگان آن را مجازات کاد  عذری کاد توانس. بلوا را کشف 

م  او به م  پيماني را نشتان داد کته ايت     کرد آن سئوال ۀدربارابا عثمان سعيد ب  بشتغير 
و  9 «حکاي. را در تود داد. و در آن دهادت بزرگان و افراد مورد اطمياان مرستيه بتود   

آن از  و کاتد  متي عذری در جه. محرز ددن تبر و ضتبط آن کودتش    بيايم مي گونه اي 
و ران دتهر لورقته   که از بزرگان و مهتاس. نظير سعيد ب  بشتغير  با کسانيطريق مشاوره 

 3  چاان اموری مطل  بود ۀدربار
عذری در نگارش بسيار زيبا و ويژگي آن عبارات موجزی اس.  ۀاستفاداما اسلوب مورد 

تاريخي را چاان بته تواناتده    ۀحادثاصلي  ۀمايب    او اس. لطيف حال درعي محکم و که 
مورتتان متقتدم    ۀدتيو ه اي  استلوب دتبي   و دود ميقادر به فهم آن  راحتي بهکه  دهد مي

 احمد رازی و فرزندش عيسي اس.   ويژه بهاندلس 
زماني بسيار با دوران احمتد رازی و فرزنتدش    ۀفاصل رغم بهابي فيا   اب اما عذری و 
تتدوي  تتاريخ انتدلس    نگاری، در جريان  تاريخدر   ويژه سبکي تاص و ۀارائعيسي، قادر به 

 ۀعرصت و از ايشان در  ندمورتان متقدم را دنبال کرد ۀديوو ها  تط سير رازی ها آن  ندشدن
 تأليفتات  چاتي   ايت    پذيرفتاتد  تأثيرو انتخاب موضوعات و ترکيب تاريخ به جغرافيا  تأليف

ند  زيرا در بتاالتري   باا ددبعدی بر آن  های کودشس. که ای ا ، پايهاحمد و عيسي رازی
حضور دارند کته  ری / دهم ميالدی در اندلس در قرن چهارم هج نگاری تاريختدوي    نقطه

اي  دو مور  را تاها در قرن بعتدی يعاتي    ماناد بهاندلس   گردد يبازمساير مطالعات به آن 
قرن پاجم هجری / يازدهم ميالدی به تود ديد  آنگاه که ابو مروان حيان بت  تلتف بت     

مورتتان    تتري  بتزرگ از  حتق  بهظاهر دد  او  (م 1312هت /  262درگذدته به سال )حيان 
است.    يوستط  قترون مور  اندلس و تمام غترب در طتول    تري  بزرگجهان اسالم و بلکه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .01همان منبع، ص . 1

 .6همان منبع، ص . 0

 .0همان منبع، ص . 1
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تدوي  تاريخي در دوران او به اوج عظمتش رسيد و پس از آن ديگتر علمتي نوپتا هماناتد     
  لذا الزم است. کته حتدود    دد مياسالمي در اندلس دمرده ن - دوران آغازي  حيات عربي
و ستهم او در   تأليفتات حيتان و   ابت   ۀمطالعت به پايان برسد  زيترا  اي  مطالعه در اي  نقطه 

است. و ديگتر از   اوج و پختگتي آن   ۀمرحلت در ضم   ،عربي در اندلس نگاری تاريختدوي  
    دود ميتارج آن و تکوي   گيری دکل ۀمرحل

 

 نامه کتاب
 اصلي منابع -الف 

 م(1082ه /  856ابن االبار، ابوعبداهلل محمد القضاعی البلنسی )ت

، و قطعة آخری نشر: 1511 – 1511. التکملة لکتاب الصلة، نشر: عزت العطار، القاهرة، 1

 االرکون و کونثالیث بالنثیا:
(Apendice a la edicion codera de la tekmila de aben al-abbar), in 

miscellanea de estudios Ytextos arabes, madred, 1915. 

 1511ن، تحقیق: حسین مؤنس، القاهرة، . الحلة السیراء، جزءا2

 م( 1727ه/327االنصاری، ابوعبداهلل محمد بن محمد بن عبدالملک )ت 

. الذیل و التکلمة لکتابی الموصول و الصلة، السفر األول بقسیمه، تحقیق: محمد بن شریفة، 1

 .1591، بیروت، بدون تاریخ، السفر الخامس بقسیمه، و السادس، تحقیق: إحسان عباس، بیروت

 (م1167ه/536ابن بشکوال، ابوالقاسم خلف بن عبدالملک )ت

 . 1511کتاب الصلة، القاهرة،  .4

 م(1226ه / 733مان بن حسان االندلسی )ت يابن جلجل، سل

 .1511. طبقات األطباء و الحکماء، تحقیق: فؤاد السید، القاهرة، 1

 م(650ه/076ب السلمی )ت يب، عبدالملک بن حبيابن حب

ستفتاح األندلس، تحقیق: د. محمود علی مکی، صحیفة معهد الدراسات االسالمیة فی . ا1

 .1519مدرید، المجلد الخامس، 

 م(1287ه/658ابن حزم، ابو محمد علی بن احمد )ت
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 .1512. جمهرة أنساب العرب، تحقیق: عبدالسالم محمد هارون. القاهرة، 9

، ص 1الطیب، تحقیق: إحسان عباس، ج . رسالة فی فضل االندلس، نقلها المقری فی نفخ8

، 2. و طبعة أخری ضمن: رسائل ابن حزم االندلسی، تحقیق: احسان عباس، ج111-181

 .1581بیروت، 

 م(1235ه/666دی، محمد بن ابی نصر )تيالحم

 .1511. جذوة المقتبس، القاهرة، 5

 م(1233ه/683ان بن خلف )ت يان، حيابن ح

 .1511علی الحجی، بیروت،  . المقتبس، تحقیق: عبدالرحمن11

 .1591. المقتبس، تحقیق: محمود علی مکی، بیروت، 11

 .1595. المقتبس، تحقیق: ب شالمیتا و آخرین، المعهد األسبانی العربی للثقافة، مدرید، 12

 م(331ه/782الخشنی، محمد بن حارث )ت 

 .1511. قضاة قرطبة، الدار المصریة للتالیف و الترجمة، القاهرة، 11

 (1151حقة بالقصر الملکی بالرباط رقم )ل. طبقات المحدثین باآلندلس، مخطوط المکتبة الم14

 م(1736ه/338ابن الخطيب، لسان الدین محمد )ت
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 فصل دوم
دانشمندان اندلس در تجديد حيات  هنقش نوآوريهاي برجست

 افرهنگي اروپ

 
 لیابو خلدکتر شوقی 

 
 

و  الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لو ال ان هدانا الله

و اشهد ان سيدنا و امامنا و اسوتنا و حبيبنا و معلمنا  اشهد ان ال اله اال الله وحده ال شريك له

 و آذانًا و فتح به اعينا عميا و هدي به من الضالالت محمدا عبدالله و رسوله، ختم الله به النبوات

و  لي صراط العزيز الحميدو اخرج به الناس من الظلمات الي النور باذن ربهم ا و قلوبنا غلفًا صمًا

 بعد 

بر مغرب زمین و نقش اسپانیا در انتقال آن از دهم  اسالميتمدن عربي /  تأثیرهمايش 
از سوي  ،مركز سرزمین اندلس« غرناطه»در شهر  م 3002تا دوازدهم دسامبر سال 

 3اسالميو دانشسراي فتح  1اسالميهاي  انجمن دانشگاه ،«ةاالسالمي ةالثغر» ۀمؤسس

 .برگزار شد
، محل اقامت «ساراي» ۀدر نزديكي مهمانخان اجالسيها تاالر  سخنراني ايرادمحل 

 بود. ها هیئت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رابطة الجامعات االسالمية.  1

 الفتح اإلسالمي معهد.  2
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مانند از موارد  برخيدر جز متناسب و در راستاي موضوع همايش بودند مباحث جلسات 
 .كرد تأمینهدف مورد نظر همايش را در راستاي  ،آنكه « در مصر معماري ۀشیو»

 ۀكنند خود در همايش، به برخي از امور جالبي كه بازديد ۀمقال ۀپرداختن به ارائپیش از 
 .كنیم ميشود، اشاره  غرناطه با آن مواجه مي

  زنید اين احساس به شما دست  ي غرناطه قدم ميها ناوقتي در بسیاري از خیاب
و  هستندشبیه به هم ها  رويد. حتي چهره دمشق راه ميهاي  نادهد كه گويي در خیاب مي

عربي را نسل اندر نسل از زمان سقوط غرناطه در هاي  وراثتي، ويژگيهاي  گويي كه ژن
 ه است.كردتا به امروز حفظ  م 1943سال 

   مسیر اندلس با  كه درحالياست.  آور شگفتامري اندلس  اسالمي -فتح عربي
عبارت از اسب و شتر  ونقل حملدر روزگاري كه وسايل  استهواپیما بیش از شش ساعت 

به وجود  دهي سازمانعلوم جغرافیا توانست نگرشي در  !بوداندلس تابع دمشق .. بود، .و
و اندلس از آن شد و سپس آفريقا مستقل  كردند تبعیت ميآورد. آفريقا و اندلس از مصر 

 د.شمستقل  هم خود و دست آخر اندلس كرد ميتبعیت 
 يعني از مسلماناني  ،«مورسكي»ت كه: من دختري با زبان عربي روان به من گف

اي از آنان  مجبور به تغییر دين خود شدند. اكنون عده« غرناطه»هستم كه پس از سقوط 
انساب و  هاي كتاب. من مسلمانم و به برخي از اند هكردخود  ۀشروع به بازگشت به ريش

 ۀاز بادي «بني قاسم»، من از ام شناختهو اصل و نسب خود را  ام يافته دست ها نامه شجره
 « اجدادم را زيارت خواهم كرد. ۀبه زودي دمشق گهوار»ام هستم. او با افتخار زياد گفت: ش

شده   كاتولیك دست برخي از مقامات متعصب ديني ۀبازيچها  «مورسكي»و گفت: 
دادند و سپس ايشان را تحت مراقبت قرار  بازگشت به اسالم را مي ۀبودند. آنان ابتدا اجاز

هر كسي را كه به دين اسالم  ،اند بودهمسلمان  دادند تا با شناسايي كساني كه قلباً مي
مورد شكنجه و ستم ديني قرار داده، از شغلش بركنار كنند و ديگر كار مهمي به او  بازگردد

و وضعیت متفاوت  آشكارشدهدر بازگشت به دين اسالم  جرئتاما اين بار ؛ محول ننمايند
 است.
  مشرف بر غرناطه و در موقعیت طبیعي زيبايي واقع است. اين « ءالحمرا»قصر

شده و  بنا نهاده م 1373/ .قه 171در سال « محمد بن يوسف بن االحمر»قصر توسط 
ي از آن اين در ديوار كه نحوي به. اند پرداختهسپس جانشینان وي به توسعه و تزيین آن 
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 (فروشد. زيبا رويان فخر مياش بر  كه در آن به زيبايي. )بیت نقش بسته است
 فَهَوَت اليَّ الشهب في األَبراج ***** فقت الحسانَ بحلَّتي و بتَاجي

میلیون نفر از سراسر جهان از ژاپن گرفته تا  10 - 00بازديد سالیانه اين بنا مورد 
گیرد كه با تقسیم آن به تعداد روزهاي سال دريافتم كه متوسط  آمريكاي التین قرار مي

قصر براي هر  ۀ. ورودياستروزانه بیشتر از يكصد و پنجاه هزار نفر  بازديدكنندگانتعداد 
 درب ورودي ۀنزديك به دوازده دالر است و از اين رو درآمد روزان« هشت يورو»نفر 

و اين صرف نظر از مخارج  استبیشتر از يك میلیون و دويست هزار يورو « قصر الحمراء»
و خريد هدايا است. به اين جهت يك ها  و غذاخوريها  در مهمانخانه بازديدكنندگان

در اينجا و در كنار در قصر يك »به من گفت: « ولید رومیرو» بناممسلمان اسپانیايي 
عالوه بر اين بايد « كند طوالني كار ميهاي  يورو وجود دارد كه هر روز ساعت ۀچاپخان

 .را به آن افزود و ديگر مراسم رايج« فالمنكو»درآمد مجالس جشن 
به درآمد  ،عربي با احتساب درآمد نفتهاي  بنا بر آنچه گفته شد مجموع درآمد دولت

 !رسد نمياسپانیا از صنعت گردشگري 
 خوشحالي و اطمینان است كه دولت اسپانیا، اسالم را به همراه اديان  ۀماي

منعقد در هاي  آن ازدواج شناسد و ادارات دين رسمي مي عنوان بهمسیحیت و يهوديت 
سسات بالفاصله در شعب ؤدانند و عقدهاي اين م ر ميبرا معت اسالميمؤسسات ديني 

 د.نرس ادارات رسمي به ثبت مي
كه زمین آن اهدايي فردي كاتولیك به پسر مسلمانش  (شقوره)و مسجد غرناطه در 

 م 3002/  7/  10 ۀو آنگاه كه غرناطه پس از پانصد سال در نماز جمع شداست، افتتاح 
 . شدجاري  مسلمانان هاي شوق از ديدگان را شنید اشك« اهلل اكبر»بانگ 

انجیر و زيتون و  ۀپرچم اندلس امروزه به دو رنگ سبز و سفید است: رنگ سبز نشان
 هاست كه در دوران خالفت اموي پرچم دمشق بود. رنگ سفید نشان اموي

 چیزهايي « سكوريالا» ۀصومع در مانده باقيخطي عربي  هاي كتاب ۀدربار
عربي االصل اندلس دانستم كه در بسیاري از هاي  اسپانیاييهاي  ايم، اما از گفته شنیده

شده كه  هايي نگهداري مي خطي در صندوق هاي كتابو كلیساها تا به امروز ها  صومعه
جوي از هاي  معرض رطوبت و دگرگونياثر قرار گرفتن در و در  اند را خورده ها آنحشرات 

 اند.  میان رفته
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است كه به اسپانیايي فردي  (هبسط :عربي به) Bazaپزشك بیمارستان « عبدالرحمن»
گويد كه پزشك  علت بازگشت به دين اسالم مي ۀدرباراسالم بازگشته است. او دين 

ديد كه در مواقع معیني وضو ، ودالگوي صادقي بمسلماني را كه در عمل و سخن 
دهد و از  گرفت. او حركات همكارش را در كنار شیر آب براي پدرش در خانه شرح مي مي

اشك در چشمانش حلقه  كه درحاليكند؟ پدرش  پرسد كه عجیب است! او چه كار مي او مي
ست گیرد و اين همان است كه پدرم به من گفته ا گويد: او براي نماز وضو مي زده بود مي

در  :خواند. پس پسر خطاب به پدرش گفت گرفت و نماز مي مخفیانه وضو مي پدربزرگمكه: 
اين صورت ما از مسلمانان مورسك هستیم. پس اسالم خود را اظهار كرد و عبدالرحمن 

 نام گرفت. 
و نیز  رندعربي خود اعتقاد دا ۀ. چرا كه به ريشاند اعرابو اكثر اهالي اندلس دوستدار 

درآمد بسیار و رفاه حال ايشان شده است. حتي يكي  ۀثار تمدن اسالمي عربي مايبقاياي آ
گفت كه اين  جواهرات با غرور و افتخار به يك خانم گردشگر عربي مي ۀاز بانوان فروشند

دمشقي است و زماني كه متوجه شد كه آن خانم خودش دمشقي است  (طراز) ۀالنگو نمون
زده به نحو  شگفت ۀجنس تغییر يافت. فروشند تحويل گرفتن مشتري و قیمت ۀنحو

را پايین ها  به نشستن دعوت كرد و قیمت راوي  ،خوشايندي با استقبال از اين موضوع
 آورد.
  پود زبان اسپانیايي موجود است. حدود سي درصد از   و  تارو زبان عربي هنوز در

}به فتح با و  (بلي) ۀه واژباشند. تا آنجا ك كلمات اسپانیايي عربي و يا مشتق از عربي مي
{ است كه شنونده به  }به فتح با و كسر الم «بلي»آنان  ۀ{ در گفتگوهاي روزمر الم

 دهد. تشخیص مي آن راآساني 
  هنوز به  - شدنشان برچیده به رغم - تفتیش عقايدهاي  روح دادگاه متأسفانهو

 يدو ركعتنماز پلیس جلوي  مأموراست. چنانكه دو  مانده باقينحو ملموسي در میان برخي 
در محراب مسجد قرطبه گرفتند. ، دكتراي تاريخ ۀاستادي را با منزلت علمي باال و درج

در صحن  شده ساختهكلیساي »هاي  كشیش كه از سوي دوربین مدار بستهزيرا محل با 
مورين با ناراحتي اظهار أشود. يكي از م مراقبت ميكار گذاشته شده است، « مسجد قرطبه

ش راضي نیست و يو گفت كه از عمل خو كردعذرخواهي از او كرد و از صمیم قلب  أسفت
تفتیش هاي  دادگاه ۀبه ناچار از دستور مافوق خود و از مسئول كلیسا كه زماني مقر ادار
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 كند. اطاعت مي ،عقايد در اسپانیا بود
برخورد با هیئت نصاراي نجران چقدر تفاوت دارد كه با  ۀبرخورد با نحو ۀاين نحو

رو  فرارسیدتجمل و پوشش نامناسب وارد مسجد شريف نبوي شدند و چون زمان نمازشان 
به حال فرمودند: آنان را  (ص) اهلل رسولبه سمت مشرق به نماز ايستادند. در اين زمان 

 خود بگذاريد.
ردن بدي و واگذاري آن به خداوند است. و از افتخارات مسلمانان گذشت و فراموش ك

به مانند يهود به  گاه هیچتفتیش عقايد انجام دادند هاي  مسلمانان در قبال آنچه كه دادگاه
 اصوالًو  كنند ميمطالبه ها  اعمال نازي ۀكه با بزرگنمايي دربار باشند نميدنبال غرامت 

اما از پیروان عقايد  ،آدم سوزي هم مشخص نیستهاي  درستي ادعاي كورهسقم و  صحت
كه روش گذشت و شناسايي ديگران را در ضمن برادري انساني در نظر  دارندديگر انتظار 
 داشته باشند.

 تأثیرهمايش )بحثي است كه براي اين همايش نوشتار كوتاه، مضمون صفحات اين 
دوم در  ۀو در جلس ام نوشته (در غرب و نقش اسپانیا در انتقال آن اسالميتمدن عربي / 

 ام و بیان سئواالتي كه در پیرامون آن جريان داشت.  خوانده م 3002/  3/  10عصر روز 
را به اند  چیزي جز اطالعاتي از هر يك از دانشمنداني كه داراي ابتكاري برجسته بوده

نقش »تحت عنوان  جانب اينپژوهش  ۀبه ارائ يافته اختصاص. وقت ام نیفزودهبحث 
به علت عدم « دانشمندان اندلس در تجديد حیات فرهنگي اروپا ۀهاي برجست نوآوري

. از وقت اختصاصي خود و شد تأمینبه طور كامل « امیلو مولینا لوپز»امكان حضور استاد 
ايشان استفاده كردم و بحث خود را به راحتي و بدون حذف يا خالصه كردن تقديم داشتم. 

 أوال و آخرا  العالمین ربوالحمد هلل 
 

 شام - دمشق                                    

 ميالدي 1002هـ برابر با اول ماه مه  2211 االول ربيع 21

 شوقي ابو خليل                                    



 

 

 
 

 

 

 

 

، امري بديهي استانتقال تمدن هاي  اين امر كه همسايگي و در جوار هم بودن از راه
 شده بافتهبسیاري  هاي ملتاست كه با دستان  فرشيالزم به تذكر است كه تمدن و  است
ها است و ارزش هر ملت در ترازوي  شود. پس تمدن پیوسته در حال دريافت بخشش و مي

پیشین دريافت ي ها تمدنكند و آنچه را كه از  مساوي است با آنچه كه تقديم مي ،آن
به اخذ برخي امور از  اسالميشخص دانا منكر آن نیست كه تمدن عربي /  ه است.كرد

تمدن  فرشاين تمدن با بخشش خود در عوض،  ولي مبادرت كرد،پیشین ي ها تمدن
 نقش و نگار داده است. اشكال، ترين انساني را با زيباترين و روشن

مهمي در تاريخ جهان بر جاي  ۀبود كه نتیج بخشي نجاتكار اعراب مسلمان عمل 
اكتفا به داشتن  ،ندكردي پیشین روشن ها تمدناگر اعراب چراغ خود را با روغن  1گذاشت.

وسطي روشنايي هاي  و با نور آن به مردمان سده تدچراغي فروزان براي خود نكرد
 3بخشیدند. 

سر ». كنند ميشود نفي و نقض  نامیده مي« يوناني ۀمعجز»حقايق علمي، آنچه را كه 
اگر نیروهاي طبیعي بي بصیرت را كنار »گويد:  مي Sir Henry Maine« هنري مین
 2« عالم چیز متحركي نخواهیم يافت مگر اين كه اصالت يوناني داشته باشد.بگذاريم در 

واسطه  عنوان بهفیلیپ هم كار خود را بر اين ادعا استوار كرد و نقش اعراب مسلمان را 
كاالي يوناني خود را  تاريخ، هاي وسطي در سده ؛ گويي كه آنان( تنزل دادرسان نامهمانند )

كند.  تمدن يونان را رد مي «تاريخي ۀمعجز»حقیقت تاريخي وجود  ند.ا هبه اروپا انتقال داد
هاي  زيرا تمدن يوناني امتداد تمدن عربي قديم در وادي رافدين و وادي نیل و سرزمین

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 زيغريد هونكه في كتابها )شمس العرب تسطع علي الغرب(. 1

 9الكيمياء عند العرب، سلسلة من الشرق و الغرب، وليم اوسلر، ص  .2

3. Semple Ellen Geography The Meditrranean Region N. Y. 1931, 507. 
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بسیاري از علوم گوناگون را از تمدن عربي در  ها يونانيشام و اقتباسي از آن است. 
راموشي منبع اصلي آن و يا تجاهل در قبال آن، كردند كه با ف خاورمیانه و مصر اقتباس مي

 021 -)طالس »نويسد:  مي 1«ويل دورانت»علم و طب يوناني به ما برگشتند  عنوان به
و مدت  كرد، بارها به مصر سفر (ق.م 947 -فیثاغورث )(، بارها از مصر ديدن كرد و ق.م

وتر در مثلث قائم الزاويه  مربع» ه را كهنظرياين زيادي در بابل ماند و معروف است كه او 
 اشاره به منبع؛ هرچند بدون از بابل گرفته است ،«برابر است با مجموع مربع دو ضلع ديگر

بغداد كشف شده است،  ۀكه در حوم« تل حرمل» ۀكتیبدهند.  ميبه وي نسبت آنرا فوق، 
ها در حساب مثلثات قائم و متشابه صدها سال جلوتر  گذارد كه بابلي جاي شكي باقي نمي

 . اند بوده ها يونانياز 
 
 

 
لوح سنگی بی نظیر شهر بابل واقع  د   

 حومة بغداد. - تپه حرمل

رياضيدانان اين شهر در محاسبات مثلثات 

قااا و م ماباااده  ااد ا ساااا  لاا  ر ا    

 فيثاغ رث م طالس د ده اند.

 

 

 

 
 

زيادي برده است. تصور هاي  مصري و بابلي استفاده و طب يوناني از علوم طبي
يوناني از پزشكان معروف « استقلبیادس»رمز شفا از  عنوان بهشود كه تصوير افعي  مي

« لكش»مربوط به شهر  اي كاريكنده  كه درحاليپیش از میالد است.  90 - 139يونان 
وجود است كه ظرفي دو م  لوور پاريس ۀسال پیش از میالد در موز 3000عراق متعلق به 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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« جوديا» ها آندهد كه در پشت  اي با صورت دو افعي به هم پیچیده را نشان مي دسته
به « نینكش زيدا»اي است به  هديه»و بر آن نوشته شده است:  قرارگرفتهفرمانرواي لكش 

 «همراه داروي شفا بخش.
جدولي از نباتات طبي « گیاهان طبي آشوري» بنامدر كتاب خود « رجتال تامپسون»

 دهد: را چنین نشان مي  ها آشورياز  ها يونانيعربي مورد اقتباس 
 

 واژۀ يوناني واژۀ عربي امروزين واژۀ آشوري
Murra مر(  ةالمر( Myrrha 

Tormus  )الترم )ترمس Termis 

Arzallu )الوزال البلوط Azaolus 

Kurkamu  )الكركم ردچوبه Curcuma 

Samassamu  )السمسم )كنجد Sesamum 

Azupiramu الزعفران Saffaran 

Anber )العنبر )عنبر Amber 

Karru  )الكرز )گيالس Cherry 

Marabu  )الخروب )خرنوب Carob 

Kitu  )القطن )پنبه Cotton 

 

ند كه كردپیش از میالد اخذ  700 - 000 هاي سالالفباي فنیقي را در بین  ها يونانيو 
ششم پیش از میالد به روم  ۀبه آن اشاره شده است. اين الفبا در سد« قدموس»در داستان 

الفباي خود را از  ها آراميبه همین شكل و  و از آنجا به ديگر كشورهاي غربي منتقل شد
آن و تعداد بسیار زيادي از ملل شرق ها  و هنديها  و تدمريها  ه و نبطيكرداخذ ها  فینیقي

الفباي فینیقي سادگي و آساني كاربرد هاي  ويژگي ترين مهمكسب كردند. از  ها آرامي از را
بابل مبادي حساب و علوم طبیعي و  1نويسد: مي «ويل دورانت»به همین جهت و  آن است

در « استارسي»بابلي همان « عشتار»پرستي  بت ۀفلسفه را به يونان آموخت. حتي در اله
زيبايي و  ۀاله «آفروديت»خود  ۀانیان مطابق آن الهاي است كه يون آن نمونهو  يونان است

 را ساختند.« ونوس»و رومیان  عشق نزد يونانیان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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در كتاب خود « جورج سارتون»گونه كه  پنداري بیش نیست و همان« يوناني ۀمعجز»
نويسد: علم داراي پدر و مادر شرعي است. پدرش میراث مصر  مي «تاريخ علم» بنام

 النهرين است. سرزمین بین ۀباستان و مادرش اندوخت
میراث  اين رومسلمانان در علوم يوناني بازانديشي و بازنگري كاملي انجام دادند و از 

رده بودند. مسلمانان براي اروپا بسیار متفاوت با چیزي است كه خود از پیشینیان به ارث ب
جدا از علوم يونان براي جهان به  اسالميخدمتي بود كه تمدن  ترين بزرگروش علمي 

كند كه  مي گري جلوهو ارزيابي متون  (جرح و تعديل)ارمغان آورده است. اين روش در علم 
در اين باب  آنان ۀقاعدو  است ها آنو از ابتكارات  شده گرفتهاز اصطالحي در حديث 

و اگر مدعي هستي  (يعني اطمینان)اگر نقل كننده هستي پس درستي »: عبارت بود از
و اين بلنداي پژوهش علمي است و روش دانشگاهي متون و « (يعني حجت)پس دلیل 

 مدعي ابتكار آن هستند، از اين قاعده بیرون نیست. ها غربيكه  امروزي تألیفات
علمي سالم پیش از تدوين و  ۀعلمي مكرر براي رسیدن به نتیج هاي آزمايشنیز بايد 

 «ويل دورانت»است كه  جهت ازاينبه مردم را بر آن افزود و  (حقیقت علمي) ۀارائ
 نويسد:  مي

و ارزشمند ترين كارها در  ترين بزرگانتقال علوم يونان به اروپا و تجديد نظر در آن، از »
 1« تاريخ جهان بوده است.

دانشمندان اندلسي است كه با توجه به  ۀويژهاي  اين بحث منتخبي از برخي نوآوري
بوده و در آن زمان كه  آفرين نقشبا اروپا بر تجديد حیات فرهنگي اروپا  آنان جواري هم

 3. اند بودهبر اروپا سیطره داشت، داراي ارزش علمي وااليي  وسطايي قرونظلمت 
  (ميالدي 887هجري /  172)عباس بن فرناس . 2

آبادي بزرگي در  - «تاكرين»منسوب به )لتاكريني، عباس بن فرناس بن ورداس ا
فیزيك و  ،شناسي ستارهپرداخت و در علوم هیئت و  داروسازيبه فراگیري طب و  (اندلس

معماري را به  ۀو رسم و هندس شیمي مهارت يافت. در موسیقي و ساخت ابزار آن متبحر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 181/  11قصة الحضارة  .2

موسوعة االوائل و المبدعين في الحضارة العربية » اين مطالب به صورت پراكنده در . 2

تاليف دكتر شوقي ابو خليل و دكتر نزار اباظة و استاد هاني المبارك يافت « االسالمية

 شود. مي
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 خوبي آموخته بود.
بزرگ شد و نفوذ زيادي در  - در اندلس اسالميمركز درخشش تمدن  - او در قرطبه

توان به حكم بن هشام كه بین  مي آنان ۀامیه داشت كه از جمل دربارهاي امراي بني
 320 - 301و عبدالرحمن بن الحكم  كرد هجري حكمراني مي 301-100 هاي سال

 هجري اشاره داشت. 372 - 320هجري و محمد بن عبدالرحمن 
 پیشگام است:فرناس در آن  ابن اموري كه

او اولین فردي در جهان است كه در امر پرواز پیشگام شد و براي اولین بار اقدام به 
جسمش را بال و پر پوشانیده  كه درحاليپرواز كرد. اهالي قرطبه با ديدن او در حال پرواز و 

بود به وحشت افتادند. او مسافتي در آسمان دور زد و سپس سقوط كرده و پشتش آسیب 
 ا كه براي خود دم تعبیه نكرده بود. ديد چر

خود  ۀدر خان آن راه و كردآسماني مبادرت  قبۀ و او اولین كسي است كه به ساخت
كواكب و خورشید و ماه و نجوم و ابرها و توابع آن از قبیل رعد و  هاي صورتقرار داد كه 

 داد. برق را نشان مي
شد و آن اولین  نوشتن پر مي ساخت كه با مركب روان براي اي انهاستو ۀنیز وسیل
 فرانسوي مقدم است.دانشمند « سیتلوي»بر  ها قرندر جهان بود كه  شده ساختهخودنويس 

است كه براي رصد كردن « الحلق ذات» ها آن ۀكه از جمل كردو ادواتي فلكي ابداع 

و  رود مي كار به البروج ۀدايرماه از خورشید يا هاي  سیارات و نجوم و براي تبیین موقعیت

نامید و به « ۀمیقات» آن رازمان ساخت و  گیري اندازهاي براي  اولین كسي است كه وسیله
 امیر محمد بن عبدالرحمن االموي تقديم داشت كه اين ابیات بر آن نقش بسته بود: 

 ةغاب عنكم َوقت كّل صال اذا    ةأال اّنني للّدين خير أدا

 ليل حالك الّظلمات كواكب   و لم تَر شمس بالنَّهار و لم تنر

 ةعن االوقات كل صال تجلت   بيمن امير المسلمين محمد

. در آن حال كه زمان نماز را ندانید در آن ام وسیلههر آينه من براي دين شما بهترين 
زماني كه خورشید در روز و ستارگان در تاريكي شب ديده نشوند، به بركت امیر مسلمانان 

  سازم. مي آشكارمحمد زمان هر نمازي را 
و زواياي آن استوار است كه ساعت و  (ظل)سايه  ۀاين وسیله به قیاس و حساب درج
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بخش آيندگان  آن الهام»نويسد كه:  مي «زيگريد هونكه»دهد و  دقیقه و ثانیه را نشان مي
 1«هاي آفتابي دقیق بود. اي يا ساعت هاي آبي و جیوه در ساخت ساعت

 

  (ميالدي 2001 هجري / 217ـ )زهراوي . 1

در  ها آنطبیب جراح و عالم به داروها و تركیبات  ،ابوالقاسم خلف بن عباس الزهراوي
ديده به جهان گشود. در آنجا پرورش يافت و در نزد ، قرطبه ۀزيباترين حوم، الزهراء

كه  شد« الحكم دوم»دانشمندانش علم طب را آموخت و در آن علم برتري يافته و طبیب 
آن كه بالغ  ۀشعاع مركز علمي قرطبه و كتابخانواسطۀ  بهدوران فرمانروايي او با نور تمدن 

 ، تابناك بود. شد هزار جلد كتاب در علوم و فنون و آداب مختلف مي 900بر 
شناخته شده است، اولین كسي  Albucasis بنامابوالقاسم كه در بین دانشمندان اروپا 

عالم بنا نهاد و اولین كسي در میان پزشكان عرب از پیشینیان  است كه علم جراحي را در
هاي  و جراحي كرد  اي علمي و معاصرينش است كه خود مبادرت به عمل جراحي به شیوه

 عاجز بودند.  دادنشاني انجام داد كه پزشكان ديگر از انجام مهم
دام انسان او روش علمي محكمي براي اجراي عمل جراحي ابداع كرد كه بر تشريح ان

پزشكان پیشین و استفاده از هاي  آن و آگاهي از يافته هاي كاري ريزه ۀو شناخت هم
حسي و ممارست عملي به جهت مهارت جراح  ۀه و بر مشاهدشدآنان استوار هاي  مهارت

التصريف لمن عجز »بر كار دست مبتني بود. او اين مسايل را در كتاب خود تحت عنوان 
 براي شاگردان خود شرح داده است. « عن التالیف

وي اولین پیشگام صنعت چاپ است و پیشرو در اين صنعت فرهنگي است و از اين 
تقدم دارد. بسیاري از  ( م 1910 – 1900)نظر صدها سال بر يوهان گوتنبرگ آلماني 

دن تم ۀ، از اين تحفاند پرداختهبه تحقیق « زهراوي»ابتكارات و ابداعات  ۀكساني كه دربار
. در باب اند ورزيدهآمده است، غفلت « التصريف»بیست و هشتم كتاب  ۀانساني كه در مقال

سوم آن و براي اولین بار در تاريخ داروسازي و پزشكي توصیف دقیقي در مورد چگونگي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طع علي الغرب ، شمس العرب تس118، جذوة المقتبس218، بغية الملتمس 262/  1اعالم . 1

، الوسائل  661/  16، الوافي 111/  1و  128/  1، نفح الطيب 112، محاضرة االوائل 112

121. 
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دارو  هاي قرصو آماده كردن  سازي فشردهساخت قالبي جهت  ۀساخت قرص دارو و شیو
از طول به دو نیم بريده  ن،وحي از آبنوس يا عاج است، پس آماده شدبر ل»بیان شده است و آن 

شود و در قعر يكي از دو  حجم نصف قرص حفره ايجاد مي ۀشود، سپس در هر نصف به انداز مي
شود و نقش بعد از خروج قرص از قالب  معكوس نقش مي صورت بهوجه اسم قرص مورد نظر 

« زهراوي»و شكي نیست كه همین چند سطر كوتاه به « شود... صحیح خوانده مي صورت به
و پیشگام صنعت چاپ و صنعت ساخت قرص  گذار بنیاندهد كه از نظر فرهنگي  حق مي

 ۀشناخته شود، اين دو صنعت، مورد نیاز هر مؤسس - با حك نام دارويي آن - دارو
 .خبرند بيدر جهان است. با اين همه اين حق غصب شده و بسیاري از آن  داروسازي

جنین و بیرون آوردن آن در  ۀجراحي زنان: اولین شخصي بود كه به معالج ۀـ در زمین
 .كردزانو و يا مقدم بودن پاها بر سر اقدام  ۀحالت سقوط دست يا كاس

نسبت داده  1«والشر»سزارين كه اكنون به دكتر  به روشمعالجه و توصیف زايمان 
 سال پیش از آن توسط زهراوي صورت گرفته بود. 400« زيگريد هونكه»شود، به بیان  مي

اذعان دارد، زهراوي در  زيگريد هونكهخانم  هم چنانكهـ و در جراحي استخوان: 
كمر بر ديگران پیشي داشت. هاي  سل در فقرات يا مهره ۀالتهاب مفاصل و معالج ۀمعالج

سال پس  700 كه است Potte بناممنسوب به پزشكي « پوته»اين بیماري امروزه بیماري 
 زيست.  از زهراوي مي

ستون فقرات و باقي گذاشتن شكافي در نوار گچ هاي  و توصیف عوارض ناشي از آسیب
آلي به جهت  ۀدهند اتصالباز و نیز قرار دادن ابزاري براي تقويت هاي  گیري در شكستگي

و و بريدن ها  شكستگي ۀو معالج بندي شكستهو وسايل  جداشدهبرگرداندن استخوان 
 زهراوي در پزشكي است.هاي  شكاف اعضاء از ديگر نوآوري

دهان و هاي  بد شكلي ۀمعالج ۀ: در زمینها نادند ۀـ در جراحي دهان و فك و معالج
از و  سخت تكان خورده باشد. پیشگام بود ۀمتخلخل يا آنچه كه با ضربهاي  نافك و دند

 .كرد استفاده مي استخوان گاو براي ساختن دندان مصنوعي يا دندان عاريه
 آن رازهراوي اولین كسي است كه عمل  (:سوند)میل  ۀوسیلدرمان به  ۀـ در زمین

كه  - ابزار ابداعي خودوسیلۀ  بهآن است. او  ۀو مبتكر وسیل نظر صاحبتوصیف كرده و 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Walcher 



 55...    دردانشمندان اندلس ة نقش نوآوریهاي برجست

 

 ه است، به شستشوي مثانه پرداخت.كردصورت آن را در كتاب خود ترسیم 
را به شكل  ( تراكوتومي)اولین كسي است كه عمل برش ناي  :ـ و در جراحي عمومي

و رازي با موفقیت بر روي خدمتكار  سینا ابناز اطباي پیشین خود مانند  تري برجستهبسیار 
موفق به جلوگیري از ها  نخستین كسي است كه با بستن سرخرگو  خود انجام داد

بر اطباي ديگر پیشي دارد. پانصد سال  جهت ازاينو  شدخونريزي در حین عمل جراحي 
 1003در « امبراوز پاري» بناماين عمل پیروزي بزرگي در دنیاي جراحي است كه جراحي 

 مدعي ابداع آن شد.  م
جراحي شكم با  خصوصاًزهراوي اولین كسي است كه نخي براي دوختن جراحي 

داخلي را با دو سوزن كه نخ  ۀاولین فردي است كه بخیو  استفاده از امعاء گربه پديد آورد
پايین انسان  تنۀ نیمدر هر دو ثابت بود، انجام داد. او براي نخستین بار به عمل جراحي در 

سال  000در شرايطي كه لگن خاصره و پاها را باال قرار داده مبادرت ورزيد كه در اين كار 
وي منسوب جراح آلماني كه اين عمل به  Tredelenburg «فردريك ترندلنبورگ»از 

 . استاولین مبتكر آن  عنوان بهاين ناديده انگاشتن حق تمدني زهراوي و  شده مقدم است
 آن را ۀانتشار دردهاي سرطاني را فهمید و شروط معالج مبدأو او اولین كسي است كه 

 توصیف كرد.
 توان . ميكردزهراوي برخي ادوات و ابزاري را كه در عملیات جراحي كاربرد دارد ابداع 

 ۀنام يك فرهنگ« التصريف لمن عجز عن التالیف»كتاب زهراوي تحت عنوان  :گفت
است كه در تاريخ علوم طبي عربي  هايي كتاب ترين باارزشو  ترين مهمپزشكي و از 

 1نوشته شده است. اسالمي
 

  م(: 2018هـ /  210)جابر بن االفلح  .0

شد و در قرطبه از دنیا رفت. اندلس متولد  ۀاست كه در اشبیلی داني رياضيمنجم و 
ژرار اهل »آن به التیني توسط  ۀجلد است كه با ترجم 4مؤلفات نجومي او مشتمل بر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، شمس العرب 191، جذوة المقتبس 212، تراث االسالم 126تاريخ تراث العلوم الطبية . 1

، الوافي  211، كشف الظنون  111، عيون االنباء  66، طبقات االمم  218تسطع علي الغرب 

11  /111 . 
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مثلثات اثر مهمي در  ۀاو دربار تألیفاتدر اروپا انتشار يافت. همچنین  سرعت به« كرمون
 دوران تجديد حیات فرهنگي اروپا داشته است. 

جابر معروف است و در حل مثلثات كروي قائم  ۀكه به نظري كرداي ابداع  جابر معادله
 ارتفاع زاويه در نجوم را بهسازي كرد. گیري اندازهكاربرد دارد و آلت خاصي مربوط به 

 گرفته است. كار به« نصیر الدين طوسي»و برخي آالت نجومي او را 

 ۀتابي دربارو ك« في اصالح المجسطي ةالهي»از: كتاب  اند عبارتآثار او  ۀاز زمر

 1« مثلثات كروي»

 

 :م 2061هـ /  261صاعد بن عبدالرحمن . 2
صاعد التغلبي االندلسي منجم و مورخ است. او در  محمد بنصاعد بن عبدالرحمن بن 

فراگیري علم از مجالس  منظور بهاست. « قرطبه»متولد شد و اصل او از « المريه»
به منصب قضاوت رسید و تا زمان « طلیطله»در  .به آنجا رفت« قرطبه» دانشمندان

 وفاتش در آنجا اقامت داشت.

جوامع اخبار »، «تاريخ االسالم»، «تاريخ االندلس»از:  اند عبارتآثار وي  ۀاز زمر

، «صوان الحكم في طبقات الحكماء»، «تاريخ صاعد»، «االمم من العرب و العجم

 « اصالح حركات النجوم»، «مقاالت اهل الملل و النحل»

التعريف بطبقات »در جهان در كتاب « تاريخ علم» ۀصاعد اولین كسي است كه دربار

نگاشته است. در اين كتاب به بررسي « االمم و علمائها و نبذ من اقوالهم و اخبارهم

پرداخته و  شان علمي هاي مشاركت ترين مهمو  ها ملتمفصلي پیرامون تاريخ علم در نزد 
دو علم طب و داروسازي  ۀعلمي در زمینهاي  پیشرفت ينتر مهمسهم دانشمندان آنان و 

اولین آثار  ۀزمر از كند. اين اثر حتي اگر در نوع خود اولین هم نباشد، در اندلس را بیان مي
مستشرق فرانسوي با تعلیقات مفصلي « بالشیر»رود.  در جهان به شمار مي« تاريخ علم»

ه كرددكتراي خويش در پاريس ارائه  نامۀ پايان عنوان بهآن كتاب را به فرانسوي ترجمه و 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، العقيدة و 91و  12، عبقرية العرب 199/  1، تراث االسالم 129تاريخ العلوم عند العرب . 1

 .121المعرفة 
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 1است. 
 

 م(: 2080 بعد - هـ / 270 بعد ـ)ابراهيم السهلي . 1
هجري به  972در اندلس و اولین كسي است كه در سال « والنسیا»از دانشمندان 

 3كه آسمان و كواكب و نجوم در آن مشخص شده بود. كردمبادرت « كره اي»ساخت 

 

 (:م 2012هـ /  287ـ )ابو عبيد البكري  .6
اي اديب  و عالمه اعتماد قابلعبداهلل بن عبدالعزيز ابو عبید البكري االندلسي مورخي 

رود كه در  به شمار مي داني جغرافي ترين بزرگاحاطه داشت و  شناسي گیاهاست. او بر 
. نسب او به بكر بن اند داده مياو را هديه  تألیفاتاندلس ظاهر شده است. امیران اندلس 

شد. « المريه» ۀمتولد و به قرطبه رفت و از آنجا روان« اشبیلیه»رسد. وي در غرب  وائل مي
به اندلس به قرطبه « مرابطین»وي در نزد حاكم آن شهر منزلت يافت. پس از ورود 

 ترين مهممتعددي است كه  هاي كتاببرگشت و در آنجا در سن پیري درگذشت. او داراي 
كه در برخي از « معجم ما استعجم من اسماء البالد و المواضع»از:  اند عبارت ها آن

المسالك و »جغرافیايي از دانشمندان زمان خود جلوتر است. چنانكه در كتاب هاي  نظريه
 - هنوز دانسته نشده است كه در ماوراي غربي اقیانوس بحر محیط»نويسد:  مي «الممالك

اي  و اين همان نظريه« دورترين آباداني چین در شرق، چیست؟تا  - يعني اقیانوس اطلس
با تكیه بر آن براي رسیدن به شرق از جهت غرب دريانوردي « است كه كريستف كلمب

مدت « كريستف كلمب»نوشت. شهري كه « اشبیلیه»كرد. البكري اين نظريه را در 
 زيادي در آن زندگي كرد.

 گ جغرافي به ترتیب حروف الفبا است. صاحب اولین فرهن« ابو عبید البكري»و 
در چهار جلد ها  دشوار و مبهم شهرها و مكانهاي  و فرهنگ جغرافیايي او فرهنگ نام

العرب و  ۀسازد. در آن جزير انتقال از لغت به جغرافي را نمايان مي ۀاست كه مرحل
ه و از حدود و توصیف كرد آن راو اجتماعات و شهرها و آثار و آبشخورها و موارد  ها ويژگي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1196و  1181و  661، كشف الظنون 111بغية الملتمس . 1

 . 121/  16الموسوعة العربية العالمية . 2
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بحث  ها نامپراكندگي اعراب در آن و انتقال هر قبیله از محلي به محلي ديگر و ضبط 
هاي موجود در قرآن كريم و حديث شريف و شعر قديم و تاريخ و ايام  كرده و به ذكر نام

منبع مهمي در  صورت بهكتاب او  كه نحوي بهنبوي بسیار عالقمند بوده است.  ۀعرب و سیر
موضع است. آنچه البكري  0300جغرافیا، لغت، شعر، معارف همگاني درآمده و شامل حدود 

و تحريف در اسامي و اماكن لفظي اين فرهنگ برانگیخت، شیوع اشتباهات  تألیفرا براي 
 1. كرداقدام  ها آنبود كه به تصحیح 

 

  (:م 2011هـ /  210ـ ) هالزرقال ابن. 7
ـ  ابـن »اهیم بن يحیي التجیبي النقاش، معـروف بـه   ابر ابواسحاق اخترشناسـي  « هالزرقال

آمـد و  « قرطبه»پرورش يافت و از آنجا به « طلیطله»برجسته در رصد ستارگان بود. او در 

العملل  » از: انـد  عبـارت او  هـاي  كتـاب تا زمان وفات خود در آن شـهر اقامـت داشـت. از    

 ةفلي الطريقل   ةرسال»و « الي علم النجومالمدخل » ،«التدبير» ،«ةالزيجي ةبالصحيف

نجـوم   ۀدربـار  هـا  آنكه قسمت اعظـم  « لجميع العروض ةالمشترك ةاستخدام الصحيف

 است.  
زمین و خورشـید كـه علمـاي يونـان      ۀمبني بر اينكه تغییر فاصل« الزرقاقه ابن»برهان 

هـاي   پیشگامي ۀ، ثابت و با تقدم نقاط تعادل شب و روز هماهنگ است. از جملاند برشمرده
 مشاهده بیان كرده است.   903شود كه اين مطلب را بعد از اجراي حداقل  وي محسوب مي
براي شناخت آنچـه از رصـد درك    باراهنماجديدي كاربرد اسطرالب را  ۀو با ابداع شیو

دلیـل آورد كـه حركـت میـل اوج     و  نامیـد « زرقالیه» ۀصفح آن راكند و  شود، بیان مي مي
رقـم جديـدي كـه    و  ثانیـه اسـت   13/  90سـتارگان ثابـت و برابـر بـا      خورشید نسبت به

 ثانیه است.   11/  0، اند آورده دست بهدانشمندان 
 بعضـي از آرا و اقـوال   (گـردش اجـرام آسـماني   )لهستاني در كتاب خود « كوپرنیك»و 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، الموسوعة العربية 221، معجم االوائل 12/  2نباء ، عيون اال28/  2دائرة المعارف االسالمية . 1
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 1مورد اقتباس قرار داده است. شكل بیضيالزرقاله را نظیر گردش سیارات در مسیرهاي  ابن
 

  (م 2208هـ /  100)باجه  ابن .8
اندلس متولد و در فاس  ۀالصائغ در سرقسط ابن محمد بن يحیي بن باجه معروف به

به فلسفه، طبیعیات، نجوم،  (باجه در لغت فرنگي زمان او به معناي نقره است.)وفات يافت. 
و دانا به علم انساب بود. فلسفه را از  منش بزرگطب، موسیقي اشتغال داشت و شاعري 

 ۀآن به تفسیر فلسفوسیلۀ  بهرياضي طبیعي بنا نهاد و  ۀبر پاي آن راو قواعد  كرددين جدا 
فیلسوف رياضیدان  Kantاولي و توضیح آن پرداخت كه در اين امر چندين قرن بر كانت 

 تقدم دارد. 
باجه با استعانت از علم تعديل  ابن»نويسد:  مي -أحمد بن محمد تلمساني  - «المقري»

كمي و  خطاب به ماه سرود آهنگ خوشدو بیت زيبا و و  دانست وقت خسوف بدر را مي
 كثیري از ياران همراه او بودند، شروع به خواندن كرد: ۀعد كه درحاليپیش از خسوف 

 َشقيقَك غّيب في َلحده

 و تشرق يا َبدر من َبعده!

 َفَهلَّا كسفَت فكان الكسوف

 حدادًا لبسَت علي َفقده!

كه  كني نميكند! آيا كسوف  اي بدر بعد از آن باز طلوع مي )برادرت در آرامگاهش ناپديد شد!
 سوگواري در فقدان آن باشد؟!( ۀكسوف جام

داد و اشعارش به پايان نرسیده بود  خواند و ماه را مورد خطاب قرار مي اين ابیات را مي
 تعجب حاضرين افزوده شد.ظاهر شد و بر « خسوف»كه 

تصنیف كرد كه اكثر  هايي كتابشرح داد و  راارسطو  هاي كتابباجه بسیاري از  ابن
 هاي كتاباست و از  مانده باقيآن به التیني يا عبري هاي  گم شده و تنها ترجمه ها آن

اتصال »، «الوداع ۀرسال»، «و الطب و الطبیعیات ۀفي الفلسف ۀمجموع»اوست:  ماندۀ باقي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/  2، دائرة المعارف االسالمية 19/  1، تراث االسالم 118/  1، تاريخ العلوم 11اخبار العلماء . 1
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 1«في المزاج الطبي»، «النفس»، «النبات»، «العقل
 

 (:م 2262 -هـ /  160)االدريسي  .1
 طالب ابيعلي بن  الشريف االدريسي، نسب او به عبداهللمحمد بن محمد بن 

، طب و جغرافیا داروسازيو مورخ و شاعر بود. به  شناس گیاهرسد. منجم و  مي (السالم علیه)
اندلس بود و در « قرطبه» شدۀ بزرگدر شمال مغرب و « هسبت»متولد  . اوورزيد اهتمام مي

كه در خالل آن در  كردپرداخت. به انجام سفري طوالني مبادرت  اندوزي علمآنجا به 
شهرهاي اندلس و مغرب و شهرهاي مديترانه و شرق عربي و آسیاي صغیر و بعضي 

رياي سیاه رسید و سفرش در و د انگلستان . به سواحل غربيكردشهرهاي اروپا سیاحت 
قرار گرفت و براي او  Roger ll« روگر دوم»سیسیل پايان يافت. مورد تكريم شاه آنجا 
برايش  هايي نقشهآثاري مشهور و ترسیم  تألیفكارهاي سودمندي انجام داد. از جمله به 

او خالص براي  ۀاز نقر ،زمین را كه در جهان شناخته شده است ۀپرداخت. او اولین كر
به ساخت كه در آن نواحي زمین و هر چه متعلق به زمین است، از كوه و رود و غیره 

 متفاوت ترسیم شده است.شكلي 
را كه مبتني بر رسم بر « اسقاط»ترسیم موسوم به  ۀادريسي اولین فردي است كه شیو

اسقاط عبارت اسـت از رسـم بـر لوحـه و     و  گرفت كار بهتقاطع خطوط طول و عرض است 
سـال بـر    900اسقاط در نقشه نزديـك بـه    ۀادريسي در مورد ابتكار شیو .تطبیق عملي آن

 تقدم دارد.   (م 1049 - 1013) «میركاتور»
 بنـام او  ۀچندزبانآن كتاب و  پیشرو است شناسي گیاهفرهنگ دانش  ۀو ادريسي در تهی

عربـي، سـرياني،   است كه در آن با بیان نام هر گیاهي بـه  « الجامع لصفات اشتات النبات»
چون صمغ و روغـن   ها آنيوناني، هندي، التیني، بربري به تعريف و شرح هر گیاه و منافع 

 پردازد.   مي ها آناز ريشه و پوست  شان پزشكيحاصله از آن و موارد استعمال 
« خطر كردن جوانان مغرور در درياي ظلمات ۀقص»و ادريسي اولین كسي است كه در 

 پرداخته است. ،يعني اقیانوس اطلس، ماوراي اطلسدر « خشكي»به تصور 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/  2، الوافي  212/  2، نفح الطيب 112، عيون االنباء 111، جذوة االقتباس 216اخبار العلماء . 1
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است كه شامل « المشتاق في اختراق اآلفاق ۀنزه»و مشهورترين كتاب ادريسي 
توصیف را كتابي است كه اروپاي آن زمان  ترين صحیحو آن  استجغرافي كامل زمین 

و درجات  خط استوا تعیین ،دهد. در اين اثر ارائه مياو را  ۀو تصويري واقعي از دوركند  مي
از اند  غرب نوشته ۀطول و عرض شهرها ضبط شده است. آنچه كه دانشمندان عرب دربار

 1و اين كتاب به چندين زبان ترجمه شده است. است  هشدآن اخذ 
 

  (:م 2262هـ /  117)زهر  ابن. 20
« اشبیلیه»ابو مروان عبدالملك بن زهر بن عبدالملك االيادي طبیب اندلسي از اهالي 

. از رازي مسايل زيادي آموخته رسید نمياست. از هم عصران وي كسي به معلومات وي 
ن ابخشید. مدتي در خدمت مرابط او قرار داشت و به علم خود تطور مي تأثیربود و تحت 

 پیوست. « عبدالمؤمن بن علي»بود و به 

، «و التدبير ةاواالتيسير في المد» از: اند عبارت« زهر ابن» هاي كتاببرخي از 

زهر در خالل  ابن «االقتصاد في اصالح االنفس و االجساد» ،«ةو االطعم ةاالغذي»

پرداختن به طب به مالحظه و تجربه و آزمايش متكي بود و به تشخیصات بالیني 
. او به ورمي كه سرطان در شدبدخیم نائل  هاي ورمهوشمندانه و جالب در مورد سرطان و 

التهاب » ها تازگيكند اشاره كرده است كه  سینه ايجاد و آن را در طول تقسیم مي ۀپرد
 شود.  نامیده مي« ناسوري

 ۀ، به شكل تغذياند بودهكساني كه ناتوان از بلع غذا  ۀاي ابتكاري براي تغذي و شیوه
. كردمصنوعي با شكافتن مري ابداع  ۀغذا از طريق تنقیه و يا تغذي واردكردنو  غیرمستقیم

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.

دهند و او اولین كسي است كه با توصیف آن  شپش گري را به او نسبت مي ۀنیز معالج
 « آن حیوان بسیار كوچكي است كه چه بسا غیر محسوس باشد.» :گفته است كه

 آن راقلب را توصیف كرده و  ۀترشح پرد زهر براي اولین بار التهاب با ترشح و بي ابنو 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 161/  1، الوافي 92/  2، هدية العارفين 19/  1، مسالك االبصار 1921كشف الظنون . 1
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 ه است. كردريه جدا  هاي بیمارياز 
نخستین كساني است كه مردم را به آنچه كه امروز  ۀو اگر اولین نفر هم نباشد، از زمر

به بیش از بیست  «التیسیر»شود، فراخوانده است زيرا در كتاب  طب پیشگیري نامیده مي
نويسد كه: هدفش تداوم اسباب تندرستي و برطرف  و مي ندك مي  اشارهنصیحت بهداشتي 

 1. هاست بیماريكردن اسباب 
 

  (:م 2282هـ /  180)العوام اشبيلي  ابن .22
  و دانا به علم شناس گیاهيحیي بن محمد بن محمد بن احمد بن العوام االشبیلي 

و آشنا به علم طبیعت، كیمیا و طب است. او اولین مبتكر  زراعت و مهندس توزيع آب
 كار بهآبیاري و توزيع آب بر اراضي  هاي قناتاي است كه سفال را در  روش آبیاري قطره

« اشبیلیه»تجربي متكي بود و در جبل اشرف نزديك  به روشگرفت. در مباحث خود 
پیوند را با عمل  ويژه بهت و زرع تا افكار و نظريات در كش كرداي براي خود انتخاب  مزرعه

پیوند « صنوبر حلبي»را به « صنوبر« »عوام ابن» به روشامروزه در اسپانیا و  مطابقت دهد
 زنند.  مي

فرانسوي و هاي  ناكه به زب «ةكتاب الفالح»يا  «ةاالندلسي ةالفالح»از آثار اوست: 

عيون »و « الكروم ةفي تربي ةرسال»يا « الكرم ةغراس»و  اسپانیايي ترجمه شده است

 3 «الحقائق و ايضاح الطرائق

 

  م( 2218هـ /  111)محمد بن رشد . 21
، فیلسوف، فقیه و دان رياضيطبیب، منجم،  ،ابوالولید محمد بن احمد بن محمد بن رشد

« اشبیلیه»و در نزد موحدين حاكمان  كردزندگي « قرطبه»منطق دان در دوران شكوفايي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 21رب في تكوين الفكر االوربي ، دور الع182/  1، دائرة المعارف االسالمية 118/  2االعالم . 1

، المغرب 112/  1، مرآة الجنان 121، كشف الظنون 119، عيون االنباء 129طبقات االمم 

 .626/  1، هدية العارفين 261/  1في حلي المغرب 

، دائرة 12/  2، ايضاح المكنون 161/  8، االعالم 222اسهام علماء العرب في علم النبات . 2
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، سپس به كردبااليي برخوردار بود. او زمان درازي در دربار آنان سپري  وقرب ارجاز 
 مراكش سفر كرد و در آنجا وفات يافت. داراي اخالقي برازنده و بینشي نیك بود. 

« خورشید ۀلك» ۀرشد اگر اولین نباشد، از نخستین كساني است كه به نگارش دربار ابن
 با رصد خورشید مشاهده كرده است.  آن راه و كردمبادرت 

آن فلكي از زمان عبور عطارد بر قرص خورشید آگاه شد و در وقت معین  ۀاو با محاسب
سیاهي بر قرص خورشید مشاهده كرد. كاري كه در زمان ما جز از  ۀقطع صورت به را

 . آيد نميبر  دان رياضيبزرگ  شناسان ستاره
در صورتي كه فرد با »ي است كه با مناعت گفت: او اگر اولین نباشد از نخستین كسان

 « شود. ، ديگر به آبله دچار نمييابدگرفتن بیماري آبله نسبت به آن مصونیت 
شود و  و تصويري از چشم ترسیم كرد كه عصب متصل به مغز در آن ديده مي

 ۀوظیفو  اين زمینه باشد در تصويري از ريه و مثانه و طحال كشید كه شايد اين اولین نوع
 چشم و عمل آن در ديدن را دريافت و نگاشت. ۀشبك

 از: اند عبارتاز آثار او 

في  ةمقال»و « في الطب سينا ابن ةشرح علي ارجوز»در طب، « الكلیات»

المجتهد و  ةبداي»و « االفالك ةفي حرك ۀمقال»و « في الترياق ةمقال»و « الحميات

و « من االتصال ةو الحكم ةبين الشريعفصل المقال و تقرير ما »و « المقتصد ةنهاي

اختالف  ۀدر زمين« التحصيل»، «ةفي التوحيد و الفلسف ةرسال» ،«تهافت التهافت»

« المسائل» ،در اصول« ةمنهاج االدل» ،در منطق« الضروري» ،مذاهب دانشمندان

تلخيص كتب »در طبيعيات و الهيات، « جوامع كتب ارسطوطاليس»در حكمت، 

 1 «ةمابعد الطبيععلم » ،«ارسطو

 شروح ۀبه ترجم« میخايیل اسكوت»از زماني كه نبايد غافل شد. رشد  ابن ۀو از فلسف
 گرايش به، كردمبادرت  م 1320و  1330 هاي سال ۀرشد بر مؤلفات ارسطو در فاصل ابن
آن بود  ۀبرجست ۀنمايند م( 1309) «سیژر اهل برابانت»رشد در اروپا عمومیت يافت و  ابن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، الديباج المذهب 12، دور العرب في تكوين الفكر االوربي 269/  1، التكملة 118/  1االعالم . 1

 .112/  2، الوافي 118، موسوعة المستشرقين 111، عيون االنباء 282
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 .كرد رشد تفكر مي ابن ۀواقع به شیوكه در 
 

 : (م 2101 -/  هـ 607)الروميه  ابن. 20
معروف به و شناس  اشبیلي ابوالعباس، گیاهو  اندلسي ،احمد بن محمد بن مفرج اموي

دوران خويش در دو علم بود: حديث و فراواني روايتش و علم  ۀيگاناو  .«ۀالرومی ابن»
 .داشتند مي وا سیروسفراو را به  ،دو علم مذكور. هر ها آن ۀنباتات و بحث دربار

در اشبیلیه متولد شد و در آنجا زندگي كرد و دكاني در آنجا براي فروش گیاهان داير 
براي اين به فن دارو اشتغال داشت كه شناخت بهتر به »گويد:  مي «ناصر الدين ابن». كرد

ادامه از مصر ديدن كرد و در  او در اندلس به سیاحت پرداخت و در« گیاهان داشته باشد.
. از شیوخ آن حديث و از كردآنجا و در شام و عراق و حجاز به مدت حدود دو سال اقامت 

آورد. تا در اولي در حفظ و نقد و دانش به تواريخ محدثین  دست بهآنجا گیاه هاي  رستنگاه
ه و تحقیق به سرآمد شد و در دومي از نظر مشاهد تعديلشانو جرح و ها  و انساب و وفات

« ملك عادل»كرد و سلطان  تألیف هايي كتابدر هر دو زمینه و  بلندي رسید ۀدرج
فرمانرواي مصر او را گرامي داشت و با تعیین حقوقي از او درخواست كرد تا در مصر اقامت 

 اما او نپذيرفت و اشبیلیه بازگشت و در آنجا وفات يافت.؛ كند
 از: اند عبارتمربوط به آن هاي  حديث شريف و حوزه ۀاو در زمین هاي كتاباز جمله 

، «نظم الدراري فیما تفرد به مسلم عن البخاري»، «م بروائد البخاري علي مسلملِعْالمُ»
در « الحافل»پردازد.  كه در آن به اندلس مي« فهرست»، «توهین طرق حديث االربعین»

 كه در دو جلد است « اختصار الكامل»عدي،  ابن «الكامل للضعفاء»ذيل 

من  ةالمفرد ةتفسير اسماء االدوي»از:  اند عبارت شناسي گیاهو آثار وي در مورد 

« ةالمشرقي ةالرحل»يا  «ةالنباتي ةالرحل» ،«جالينوس ۀادوي»، «ديسقوريدس كتاب

نباتاتي را كه در ضمن سفر در محیط و زمین مشاهده كرده با  ۀكه در اين اثر مفقود هم

اي  و مقاله «ةتركيب االدوي»اي در باب  و رساله «ةالمستدرك» ،ه استكرددقت توصیف 

 « التفسیر»و اثر ده جلدي « الترياق»پیرامون 
بر است كه به توصیف ظاهري گیاهان و تحقیق علمي  شناسي گیاهاولین « الرومیه ابن»

را با تمییز  ها آنحقیقي بوده و شكل ظاهري  مسئلهپرداخته است. توجه وي به اين  ها آن
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كند و دقتي كه در وصف اجزاي نباتات و  توصیف مي اش مطالعهدقیق و علمي گیاهان مور 
 1محض دارد. شناسي گیاه عنوان بهبرد، داللت بر اهتمام او  مي كار بهآن هاي  ويژگي
 

 (:م 2171حدود  -هـ /  672حدود )حسن الرماح  .22
ند و نظر به كرددوازدهم وضع  ۀدر سد باروت منفجر شونده را ۀدانشمندان عرب نظري

 ها غربيشد تا پیوسته در حالت دفاع و آمادگي بر ضد تجاوز  نیاز ملموسي كه موجب مي
بر روي باروت  خصوصاًخود را به انجام آزمايش  بلندآوازۀ ناناد باشند، حاكمان عرب شیمي

در اينجا . داشتند يم واند، و مواد شیمیايي ديگر كه در میدان نبرد كاربرد انفجاري داشته باش
سیزدهم میالدي قادر به  ۀدوم سد ۀمسلمانان اندلس در نیم شود كه خاطرنشان مي

 ند.ا پرتاب نوعي موشك بوده ۀماد عنوان بهاستفاده از باروت 
، اند پرداختهاثر حسن الرماح و ديگر آثار آن دوره كه به امور جنگي « الحرب»در كتاب 

سخن به « گلولۀ آتشین متحرك» ۀدربار ، آتشین و از جمله ۀاسلح مواد منفجره و ۀدربار
شد و آن اولین  آتشین با غرشي مانند رعد پرتاب ميهاي  میان آمده است كه مانند گلوله

التیني هاي  است كه از طريق ترجمه اي كه مجهز به موتور موشكي شونده موشك پرتاب
جادويي به اطالع « هاي بازيچه»غرنده و درخشان آن و از  ۀاولین اطالعات از انواع پرند

همان  اودر اروپا رسید.  9«فون بلشتاد»و دانشمند آلماني  2ماگسن آلبرتو  3راجر بیكن
نظیري را به اطالع برتولد  كسي است كه در خالل ديدارش از شهر فرايبورگ اطالعات بي

 1مدعي اختراع باروت رسانید.  0شوارتس
العز و المنافع للمجاهدين في سبیل »شود، كتاب  تسلیحات ذكر مي ۀدر عرصو از آنچه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كشف ،118 االنباء عيون ،118/  1 الذهب شذرات ،218/  1 االعالم ،91 – 88/  1االحاطة . 1

 .612/  1 الطيب نفح ،1182الظنون

2. Roger Bacon 

3. Albertus Magnus 

4. Van Bollstade 

5. Berthald Schwarz  

 .11و  11شمس العرب تسطع علي الغرب . 6
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ساخت و كاربرد توپ و ديگر  ۀنحو ۀاست كه كتابي دربار« اهلل بآالت الحرب و المدافع
. او يكي از است 1«رباش»ملقب به « ابراهیم بن غائم» تألیفادوات جنگي است كه 

و  است ه است. كتاب را به زبان التیني نوشتهرؤساي دريانوردي اندلس و از اهالي غرناط
ه كردسالطین مراكش به عربي ترجمه  ۀآن را براي استفاد« احمد بن قاسم بن الحجري»

 است.
پیدا كردم و بارها در آن  بستگي دلمؤلف آمده است: به سفر در بحر محیط  ۀدر مقدم

مغربي  هاي هنديكه  «گالیون» بنامبادباني بزرگي هاي  به سفر پرداختم. سپس در كشتي
مردان آشنا به ادوات جنگي  كه در میانشان سفر كردم ،كنند دوردست با آن نقره حمل مي

گاهي  كردند و گاه با بزرگان قوم در مورد اين صنعت صحبت مي و و باروت بودند
شده  نشین هم ها آنها زياد بود. من با  آوردند و تعداد آن كتاب در اين فن را مي يهاي كتاب

به  باهمكردم و  رسیدند حفظ مي بودم و بعضي چیزهايي را كه در آن به اتفاق نظر مي
 كردند كه من اندلسي هستم.  همه گمان مي كه درحاليها مشغول بوديم  سازي توپ آماده

تاريخ آن به و  ورقه و با تصاوير توضیح داده شده است 120خطي اين كتاب در  ۀنسخ
تیموريه در قاهره نگهداري  ۀگردد و در مخزن كتابخان م بر مي 1701هـ /  1140سال 

 3شود.  مي
 

  (:م 2022هـ /  722)الحاج  ابن .21
محمد بن علي عبداهلل بن الحاج مهندسي از اهالي غرناطه بود كه به فاس سفر كرد و 

ابي »پیوسته و در پرتو علم خود به وزارت امیر مسلمانان « منصور بن عبدالحق»به 
تقربش   به جهت حسادت از  كه حاسدان افتراهايي ۀهم باوجود 2ارتقا يافت.« الجیوش نصر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نولش از »ابراهیم بن احمد غانم بن محمد بن زكريا، مشهور به الرباش از  11/  1(  في )االعالم. 1

در اعالم « زركلي»غرناطه بوده است. او اشاره دارد كه واژه ي رباش در اصل اسپانیايي است و نواحي 

 (   ج 81) ديده است.« رباط»بیان داشته كه نسخه اي خطي از كتاب فوق را در كتابخانه ي 

  212/  0القاموس االسالمي .  3

 712م در غرناطه متولد شد. در سال  1307هـ /  101او از امراي طوائف در اندلس بود كه در سال .  2

م به توسط سلطان الغالب باهلل اسماعیل خلع شد. لذا به شهر وادي آش رفته و كوشش  1212هـ / 
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به سلطان به او نسبت داده و وي را به فتنه متهم كردند. سلطان از او حمايت كرد. پس 
 درگذشت.  همان جابه فاس سفر كرد و در  مجدداً

بردن ادوات جنگي  كار بهر در انتقال اجرام و بلند كردن اجسام سنگین مهارت و د
 كردبنا « سال»ي در شهر ها انهبصیرت داشت. در مغرب دور در عهد دولت موحدين كارخ

 شد.  براي امر جهاد ساخته مي هايي كشتيي دريايي و ها انكه در آن ناوگ
عصر  ۀآنان يگان وحكم امثالدر ذكاوت نمونه بود و در آشنايي به زبان رومي و سیر و 

او اولین كسي است كه چرخ متمايزي در اندلس ساخت. چرخ داراي قطر وسیع،  خود بود.
منصور بن »ارتفاع و محیط زياد، چند ظرفه و داراي حركت مخفي بود كه براي 

 1ساخت. « عبدالحق
 

  (:م 2001 -هـ /  701)برزالي  .26
و « اشبیلیه»القاسم بن محمد علم الدين البرزالي محدث و مورخي بود كه اصل او از 

دارالحديث »و « ةالنوري» سرپرستيمتولد شهر دمشق است. اهل سیاحت بود و 

و در  كردخود و اموال زيادي را صدقه و وقف  هاي كتابرا به عهده گرفت. « ةاالشرفي

 حال احرام از دنیا رفت. 
كرد كه در آن تاريخ  تألیفرسد. كتابي در تاريخ  از بطون بربر مي« برزاله»نسبت او به 

«ةشام ابي»
 متعدد است.  تألیفاتهجري ادامه داد. وي داراي  720را تا سال  3

مختلف در كتاب  هاي دورههمگاني را در  حال شرحاولین مورخي است كه  «برزالي»

 2نگاشت. «ةالسابع ةمختصر المئ»

 

 (:م 2201هـ /  808)خلدون  ابن .27

                                                                                                                   

كرد تا با ياري اسپانیايي ها سلطنتش را باز گرداند و در همان سال از دنیا رفت. )القاموس االسالمي 

1  /110) 

 . 69/  2، الدرر الكامنة 282/  6، االعالم 11/  2، االستقصا  99/  2االحاطة . 1

 « الروضتين في اخبار الدولتين: الصالحية و النورية » ابو شامة المقدسي ، صاحب كتاب . 2

 . 111/  2، فوات الوفيات 21، التراجم و السير 61/  2، البدر الطالع 182/  1االعالم . 1
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و محقق در تونس  شناس جامعهعبدالرحمن بن الحضرمي االشبیلي، فیلسوف مورخ، 
به فاس و غرناطه و تلمسان و اندلس سفر كرد و و  متولد شد و در آنجا پرورش يافت

و به مصر روي آورد. سلطان  شدو با دسیسه و بدگويي مواجه  شداموري سیاسي  دار عهده
داشت و در آنجا منصب قضاوت مذهب مالكي را او را گرامي  1«الظاهر برقوق»آنجا 
، صورت خوششد. تا آنكه به شكل ناگهاني در قاهره وفات يافت. او فصیح،  دار عهده

بنام  اش يجلدكتاب هفت واسطۀ  به. باالبود مراتب بهو خواهان رسیدن  گفتار راستعاقل، 
البربر و من عاصرهم من ذوي العبر و ديوان المبتدا و الخبر في ايام العرب و العجم و »

ي به شناس جامعهاست كه اصول « هالمقدم»شهرت يافت. اولین جلد آن « السلطان االكبر

في  ةرسال» ،«كتاب في الحساب» ،«ةشرح البرد»اوست:  هاي كتاباز و  آيد حساب مي

 در تصوف و داراي اشعاري است. «شفاء السائل لتهذيب المسائل»و « المنطق

ي سخن گفته و قواعد آن را پي شناس جامعهخلدون اولین كسي است كه از علم  ابن
 ريزي كرده است. 

نقد تاريخي نگاشته  ۀتاريخ سخن گفته و دربار ۀو نخستین فردي است كه از فلسف
را ابراز داشت. و اولین كسي كه  افزوده ارزشكار و  ۀاست. و اولین كسي است كه نظري

موجود است « هالمقدم»در  ها اين ۀاست. و هم تر مهماي نوشت كه از خود كتاب  مقدمه
با « ساطع الحصري»گیرد.  قرار مي  كه اثري جاودان و مورد تدريس و رجوع دانشمندان

متوجه  گردد بازميتاريخ  ۀكه به طور مستقیم به فلسف تألیفاتي ترين مهمگردآوري تقريبي 
اثر « شهريار»مانند: اند؛  شدهخلدون نگاشته  ابن ۀپس از ظهور مقدم ها آن ۀشد كه هم

نظرات »اثر ولتر فرانسوي و « تاريخ ۀو فلسف ها ملتخصوصیات »ماكیاول ايتالیايي و 
 اين آثار برگرفته از اثر ۀ.. هم.آلماني و« هردر»اثر « ها تاريخ انسان ۀفلسفي دربار

شناسان نیز چندين قرن متقدم است. او از  خلدون نسبت به جامعه ابنخلدون است.  ابن
است. زيرا به تر  و دقیقتر  اقتباس و تقلید جلوتر و در تحلیل عمیق ۀدربار« گابريل تارد»

داند. و در  قوت مي ۀه و تقلید را حاكي از ضعف و نه نشانكرداي مبادرت  نظر برجسته ۀارائ
انسان فرزند »بوده و نوشته است: « دوركهايم»مقدم بر « اجتماعيجبر »بحث  ۀزمین

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هل /  811م ، متوفي سال 1182هل  182ل الظاهر برقوق مؤسس دولت مماليك برجيه در سا. 1
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در « ويكو»و به « كند. اجتماعي را به افراد حمل مي ۀخويش است و خود پديد ۀجامع
است و شباهت « اثباتي»برتري دارد زيرا او  ها آنمجراي تاريخ مردمان و تطورات  ۀزمین

يي ضروري در ها روش ،«حكومتها»، «طهسل»در مطالعات مربوط به « ماكیاول»بین او و 
وجه شباهت بین او و ژان ژاك روسو از نظر ايمان شديد به و  آشكار است« حكومت ۀادار

واضح است و در « برحق بودن قدرت»: ۀر متنعم و بین او و نیچه در نظريزندگي غی
 ل ماركس پیشي دارد.كار  به« ارزش افزوده ۀنظري»

خلدون اولین متفكري است كه توانست میدان تاريخ حقیقي و طبیعت  در حقیقت ابن
اش  علم خاصي نگاه كند كه از حقايقي كه در دايره صورت بهكشف كند و به تاريخ  آن را

 جهت ازاينتاريخ بود و به سیاست هم عنايت داشت.  ۀكند. او شیفت شود، بحث مي واقع مي
 1.شداش غني  تجربه

در حقیقت رزق و محصول و »اي تحت عنوان  فصل ويژه اش مقدمهخلدون در  ابن
 نويسد كه: نگاشته و در آن مي« شرح آن و اينكه محصول ارزش كارهاي انساني است.

اشتراك دارند و آنچه كه  ،يعني در تولید كاالنیروهاي بشر پراكنده بوده و در اين امر 
دارد. مگر آنكه در مقابل چیزي از او  آورد ديگري را از آن محروم مي مي دست بهيكي 

ناتواني خارج گردد، به تحصیل  ۀگیرد. پس هر گاه انسان توانايي يافته و از مرحل
  .كندخرج  ها آنها و ضروريات زندگاني خود از راه پرداختن عوض  نیازمندي

ارزش كار »از ماركس كه معتقد است كه تر  ي كاملصورت بهخود را  ۀخلدون نظري ابن
 كند:  ني بازگو ميروش به« شود با كمیت آن سنجیده مي

بافي  مانند نجاري و پارچه؛ صنايعي موجود است كه در آن چیزهاي ديگري نیز هست
تر است و بنابراين ارزش آن  چوب و پشم موجود است. ولي در آن دو كار افزون ها آنكه با 

كاالي تولیدي به مقدار كاري  گذاري قیمتاعتبار در  ترتیب اين بهيعني كار بیشتر است. 
آوردن آن صرف شده است، چنانكه كار صرف شده در  دست بهبستگي دارد كه براي 

صنعت چیدن پشم بیشتر از كار صرف شده براي قطع درختان است و عمل صرف شده در 
مطابق مقدار كار  ها آنبیشتر از كار پشم است. لذا الزم است ارزشیابي هر نوع از  بافندگي

 بهاتر از دومي است. تعیین شود و اولي گران

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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خود را در  ۀرساند كه كل نظري خلدون بحث خود را با عبارت مهمي به پايان مي و ابن
آمده عبارت از ارزش  دست بههمه يا اكثر سودها و نتايج »كند. به اين صورت كه  آن بیان مي

و در تاكید خود از حصول قیمت از كار در اين فصل و فصل  «كارهاي انساني است.
بارها « گوناگون آنهاي  آوردن معاش و شیوه دست بهدر راههاي »تحت عنوان  اش بعدي

ها  آنچه انسان از آن سود برگرفته و از میان انواع ثروت»كند كه  ورزد و بیان مي اصرار مي
صنايع باشد پس سود حاصل از آن ارزش كاري است كه  ۀكند، اگر از زمر كسب مي آن را

همان  (ةقني)آوردن و اندوختن  دست بهمراد انسان از و  بر روي آن انجام گرفته است

 1« است. (العمل) «كار»
 

  (:م 2286 -هـ /  812)قلصادي  .28
در اندلس در شمال « بسطه»علي بن محمد بن علي القرشي البسطي منسوب به شهر 

عالم به واجبات و فقیه مالكي و نحوي است.  ،رياضیدان« قلصادي»معروف به  3غرناطه 
تا از مجالس بزرگان علوم رياضي آنجا بهره گیرد و به اين نیز اكتفا  كرداو به غرناطه سفر 

و بعد از  ه و به مشرق عربي سفر كرد تا از منابع علماي آنجا به دانش خود بیفزايدكردن
حج به غرناطه بازگشت. مجلسي داشت كه تعداد زيادي از جويندگان علم در  ۀاداي فريض

سفر كند و تا « باجه»او را بر آن داشت كه به ها  . ولي فتنهاند بودهآن مشغول تحصیل 
و « كشف الجلباب عن علم الحساب»از آثار اوست و  هنگام وفاتش در آنجا استقرار يافت

و  است« كشف الجلباب» ۀكه خالص« الحساب» ،«ر عن علم حروف الغباركشف االسرا»

و دو  «ياسمين ابن ةالناشئين علي ارجوز ةتحف»و « المبتدي بالقلم الهندي ةتبصر»

 البناء احمد بن محمد بن عثمان.  ابن اثر« تلخیص الحساب»شرح كوچك و بزرگ بر كتاب 
كلمات وضع كرد و اين در  جاي بهو قلصادي اولین كسي است كه رموز علم جبر را 

 به ترتیب ذيل آمده است:و  اوست« كشف االسرار عن علم الحروف و الغبار»كتاب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، دراسات عن مقدمة ابن 289، الحضارة االسالمية 691، تاريخ الفكر العربي 111/  1العالم  .1

/  2، الضوء الالمع 128، دور العرب في تكوين الفكر االوربي 211و  211و  198خلدون 

 . 119، معجم االوائل 119/  1، العبر 121
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 (جـ)جذر  ۀبراي عالمت جذر: حرف اول كلم
  (س)شيء يعني  ۀو براي مجهول حروف اول كلم

 (3 س)يعني  (م)مربع  ۀحرف اول كلم :و براي مربع مجهول
  (2 س)يعني  (ك)كعب  ۀاول كلم و براي مكعب مجهول: حروف

 1.. . (ل)حرف  :و براي عالمت تساوي
 

 موسيقي و فن معماري . 21
هنگامي كه انسان موسیقي اسپانیايي اصیل و آواز اسپانیايي اندلسي معروف به 

كند كه بین آن دو موسیقي و آواز  احساس مي فوراًشنود،  را مي Flamenco نگویفالم
موسیقي عربي در  تأثیر ۀوجود دارد. در همان حال در ذهنش انديشمحكمي  ۀعربي رابط

محكم از  ۀشود. اين رابط موسیقي اسپانیايي در روزگار حیات عرب در اندلس پیدا مي
 است.  تأثیربقاياي همان 

خود در  ۀنوب و موسیقي آوازهاي اسپانیايي در قرون سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم به
« جولیان ربیتا»گذاشت كه مستشرق اسپانیايي  تأثیرروپايي پیدايش موسیقي جديد ا

Julian Ribeta  موسیقي عربي در پیدايش  تأثیربیان »صاحب مطالعاتي برجسته در
 بر شمرده است. آن راداليل متعدد  ،«موسیقي اروپايي

ز نمايیم كه از اسپانیا به فرانسه و ا در فن معماري مي اسالميعربي  تأثیرو يادآوري به 
پس از  خصوصاً تأثیرفرانسه به كشورهاي ديگر اروپايي منتقل و منتشر شد. اين 

شروع شد و با حركت ها  اسپانیايي توسط بهم  1000در سال « طلیطله» گیري بازپس
 3رشد و افزايش مستمري داشت. - تا اواخر قرن پانزده - جنوب سوي به ها آن  تدريجي

 

 ها  و خيابان ها راه .10
بود.  ها ناو خیاب ها راهمهندسین مسلمان در اندلس اهتمام آنان به  ۀابداعات برجستو از 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 161، الموسوعة الثقافية 1288/  2، كشف الظنون 12/  1، الضوء االمع 11/  1االعالم . 1

 . 111/  1، هدية العارفين 116/  6الموسوعة العربية العالمية 
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« كلن» ۀروزنام كه درحاليداشتند.  و تمیز و پاكیزه مي ندكرد مي را سنگفرشها  آنان خیابان
ها را چنین  با چراغ ها نامیالدي روشن شدن خیاب 1014مارس  30روز  ۀآلمان در شمار

« كند. شر آشكاري توسط بشر است كه تاريكي الهي را تهديد مي آن»توصیف كرد كه 
خانه  كه بیش از هشتاد هزار تجارت - میالدي 400ي شهر قرطبه در حوالي سال ها ناخیاب

شد و نظافت  هايي كه بر ديوارهاي منازل نصب شده بود روشن مي با چراغ ها شب - داشت
دو قرن بدين و  گرفت شد، انجام مي ه ميخاكروبه كه توسط گاوها كشیدهاي  آن با ارابه

ي خود را ها نااز قرطبه سرمشق بگیرد و خیاب 1100منوال قبل از آنكه پاريس در سال 
سنگفرش و نظافت كند، گذشت و يك قرن ديگر گذشت كه ديگر شهرهاي اروپايي با 

 1پاريس برابري كنند.
 

 .. .و در پايان
 ۀاولی ۀخود آنچه را كه از ماد ۀسازند علماي مسلمان با تجارب و مطالعات علمي

ي گذشته گرفته بودند، دگرگون كردند و شكل جديدي به آن دادند و از هنگامي ها تمدن
مبارك پیامبر اكرم  بر قلب« اقرا»رسید، از زماني كه وحي امین با  ها آنسازندگي  ۀكه دور

ند، به تدريس كردترجمه  ،نازل شد به تمدن انساني ارتقا بخشیدند. پس نقل كردند (ص)
معنوي و اخالقي و انساني اضافه و هاي  پرداختند، تصحیح كردند و سپس با لحاظ ارزش

 ند.كردابداع 
را براي  اسالميو هضم كرد تا تمدن  فراگرفت تمامي بهي گذشته را ها تمدنامت ما 

و  رينت به روشنروش و  سودمندترينو  ترين عاليتقويت مسیر رود تمدن انساني با 
 .كندصورت ابداع و تقديم  ترين كامل

و  اند معترفدر تجديد حیات فرهنگي اروپا  اسالميو متفكران منصف به برتري تمدن 
 37آكسفورد در  اسالميولیعهد بريتانیا در سخنراني خود در مركز مطالعات « چارلز»امیر 

ه اين مضمون ب كرد ايراد« اسالم و غرب»میالدي كه تحت عنوان  1442اكتبر سال 
در مورد طبیعت اسالم وجود دارد به  سوءتفاهماگر در غرب مقدار زيادي »: كند اشاره مي

مديون است،  اسالميهمان اندازه هم در مورد فضیلتي كه فرهنگ و تمدن ما به جهان 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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و حفظ محتواي فكري  آوري جمعاسپانیا در عهد مسلمانان فقط به و  ...جهالت وجود دارد
يوناني و رومي بسنده نكرد. بلكه اين تمدن را تسري و توسعه داد و از جانب خود در تمدن 

كه خود كلمه )مباحث انساني در علوم و نجوم و رياضیات و جبر هاي  بسیاري از زمینه
 ۀو قانون و تاريخ و طب و داروهاي گیاهي و علم نور و ديد و زراعت و هندس (عربي است.

 شهر اروپايي بود.  ترين متمدنقرطبه در قرن دهم  .ردمعماري سهم مهمي ايفا ك
كند در اصل از  افتخار مي ها آنهمچنین بسیاري از مزايايي كه اروپايي معاصر به 

اسپانیا و در اثناي حكومت اسالم اخذ شده است. سیاست، آزادي تجارت و مرزهاي باز، 
و طب مكمل يا  ها باسل، آداب سلوك، گوناگوني شناسي انسانتحقیق علمي،  هاي روش

 همه از اين شهر بزرگ آمده است.  ها ناجايگزين و بیمارست
تفاهم و زندگي در عالم را به ما بیاموزد. امري  ۀاسالم توانست طريق ها اينو باالتر از 

و  ه استشدموجب ضعف آن و  امیر چارلز فاقد آن است ۀكه ديانت مسیحیت بنا به گفت
نگرش متكامل به عالم هستي نهفته است. پس اسالم جدايي در جوهر اسالم حفاظت بر 

كند. همانا اين درك مهم از  بین انسان و طبیعت و دين و علم و عقل و ماده را رد مي
وحدانیت و توصیه بر نقش قدسي و معنوي به جهان پیرامون ما، چیز مهمي است كه 

 1« توانیم از نو از اسالم بیاموزيم. مي
 «شود خورشید خدا بر غرب ساطع مي»كتاب خود تحت عنوان در « زينگر هونكه»

دنیا به شدت هاي  حاال وقت آن رسیده است كه از ملتي كه در جريان تازه»نويسد:  مي
در موارد انسانیت  ۀگذاشته است، سخن بگويیم كه غرب مديون است. همچنانكه هم تأثیر

 3«بسیاري مديون آن هستند.
 

 :خاتمه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متن ترجمه شده را سفارت بريتانیا در دمشق توزيع كرد. پس از مدتي به سرمايه ي امیر چارلز به  .1

)البته بايد توجه داشت كه امثال امیر چارلز در اينگونه اعترافات صورت كتاب كوچكي به چاپ رسید. 

 مترجم( -صادق نیستند. 

شمس العرب تسطع »كه با عنوان « شمس اهلل تسطع علي الغرب» زيغريد هونكه در كتاب خود به نام .2

  به عربي ترجمه شده است. دارالماليین.« علي الغرب
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به بیان بحث خود، رئیس جلسه پرفسور خولیولكاري استاد و  يافته اختصاصدر زمان 
 ها موشكدر دانشگاه والنسیا با حیرت و شگفتي از موضوع  اسالميرئیس بخش آثار 

م كه پذيرفت و تشكر كرد. به كردپرسید كه آيا حقیقت دارد؟ پس مدارك و تصوير را ارائه 
طه كه به نسخ خطي عربي اندلسي اهتمام دارد او گفتم: يكي از پزشكان عرب مقیم غرنا

، كاروان شد نميبه آتش كشیده  هخطي در میدان باب الرمل هاي كتاببه من گفت كه اگر 
  افتاد... نمي تأخیرپیشرفت تمدن بشري حداقل سه قرن به 
كرد كه سخن  اظهارنظرخود چنین  در سخنراني ،و آقاي محمد محمد البقاش از مغرب

ي گذشته نادرست است، تمدن ها تمدناز  اسالمياخذ تمدن عربي  ۀرباردكتر شوقي د
 پیشین. ي ها تمدنتمدني است قائم به ذات خود، بدون اقتباس و اتصال به  اسالميعربي 

، داروسازي شناسي گیاهجواب اين بود كه علومي چون نجوم، طب، شیمي، رياضیات، 
نظر متناسب به كاينات و  ۀكه دربردارنداي  .. چیزي است و عقیده چیزي ديگر. عقیده.و

انديشي و  انسان و زندگي است، نظر مستقل قائم به ذات است اما در مورد علوم، ساده
م و كنی نمي. زيرا ما از صفر شروع ايم نگرفتهخطاست اگر بگويیم كه از گذشتگان چیزي 

و تمدن امروزي به كردند، شكوفا نشده  علوم از صفر شروع مي ۀدر زمین ها تمدن ۀاگر هم
 دست بهگويد: ترجمه از عهد اموي  حقیقت ميو  رسید خود نمي آور حیرتپیشرفت علمي 

و مطالعه و انتقاد و  دیخودرسعباسي به اوج  مأمونخالد بن يزيد شروع شد و در عهد 
تمدن  ۀرا براي رودخان اسالميتمدن عربي  ۀصالحديد و ابداع به همراه ترجمه رشت

علیرغم اختالف عقايد و  غیرمسلمانان ،اسالميتمدني  ۀداد. در اين زمین انساني تشكیل
مشاركت داشتند. پس علوم جهاني وابستگي به دين ندارد و حتي در  هايشان فرهنگ

روزگار ما نیز يك شیمي شرقي و يك شیمي غربي يا يك رياضیات اروپايي و ديگري 
 بنامخود را  تألیفاتل كتابي از معترض با پذيرش استدال شخص ...چیني وجود ندارد. 

را به من  «ةفي النصوص العربي ةجديدةقراء (بحث آكاديمي)التفكير بالنصوص »

 . كرداهدا 
خود به  ۀسماوي در خان قبۀ در ابداع« عباس بن فرناس»و ديگري بر اولین بودن 

سیارات و خورشید و ماه و ستارگان و ابرها و رعد و برق  هاي صورتجهت نمايش 
عباسي بر كوه قاسیون در  مأمونرصد  ۀاعتراض كرده و گفت كه پیش از ابداع وي قب
مركز )رصد  ۀسماوي چیزي است و قب ۀدمشق قرار داده شده بود، جواب اين بود كه قب
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خود قرار  ۀكرده و در خانسماوي كه عباس بن فرناس ابداع  ۀچیزي ديگر. آن قب (رصد
شود و با نوري كه بر قبه  فرما حكمپوشانده شده بود تا در روز تاريكي ها  داده بود با پرده

تابد روشن شود. تا براي بینندگان اين زمینه فراهم شود كه گويي به آسمان نگاه  مي
متفاوت است.  كامالًرصد چیزي ديگر و  ۀاما قب؛ آخر يال.. .كنند با ستارگان و ابرهايش مي

 زيرا آن براي رصد كردن سیارات و ستارگان و پیگیري حركت كهكشان است.
تحقیق را دريافت  (مطالعات اندلسي در غرناطه ۀاز دانشكد)دكتر عبدالصمد رومیرو 

 اسالميتمدن  تأثیرهمايش )در همايش  شده ارائههاي  پژوهش ۀتا در كتابي كه هم كرد
به چاپ  (اسپانیا ،غرناطه 3002/  13/  13 – 10 در غرب و نقش اسپانیا در انتقال آن

 قرار دهد.  ،رسد مي
 

 نامه کتاب
دار  ،الندار البضانا    ،(خالند الاارنري   ابن   أحمد)السالوي  ،االستقصا الخبار دول المغرب األقصي

 م.  5511الكتاب 

 م. 5591 ۀالرسال ۀالدفاع، بضروت، مؤسس إسهام علما  العرب في علم الابات، علي عبداهلل

 م. 5595، 9خضر الدي  الزركلي، بضروت، دار العلم للماليض ، ط  ،(9 - 5)األعالم 

 م. 5559تحقضق حسض  عبداهلل العمري، دمشق، دار الفكر،  ،(محمد ب  علي)البدر الطالع، الشوكاني 

الضرمنو،،   ۀ، عمنا،، اامعن  ۀعاد العرب و المسلمض ، سامي خلف حمارنن  ۀئضتاريخ تراث العلوم البض

 .م 5591

 م. 5591و الاشر،  ۀالتالضف و الترام ۀلجا ۀ، مطبعۀالقاهر ،(2 - 5)تراث اإلسالم 

 األدب العربي فاو، ۀسلسلم، 5591، 9، دارالمعارف، طۀالتراام و السضر، محمد عبدالغاي حس ، القاهر

، تحقضنق بشنار عنواد، بضنروت،     (عبدالعظضم ب  عبد القوي)الماذري  ،(4 - 5) ۀلوفضات الاقل ۀالتكلم

 م. 5595هن /  5415، 2ط  ،ۀالرسال ۀمؤسس

بضنروت، دار الكتناب    ،(محمند بن  أبني نصنر    )المقتبس في تاريخ علما  االندلس، الحمضدي  ۀاذو

 م. 5599اللبااني، 

أحمد الشاتااوي و إبراهضم زكي خورشنضد و  محمد ثابت الفادي و  ۀ، ترامۀالمعارف اإلسالمض ۀدائر
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 م. 5599، ۀعبدالحمضد يونس، بضروت، دار المعرف

 . 5549الكشاف،  ۀخلدو،، ساطع الحصري، بضروت، مطبع اب  ۀدراسات ع  مقدم

دار  ،ۀ، القناهر (أحمد بن  حجنر العسنقالني   )حجر  اب  ،(4 - 5) ۀالثاما ۀضا، المئعفي أ ۀالدرر الكاما

 م. 5511هن /  5991 ،ۀالكتب الحديث

، بضنروت، دار الكتنب   (إبراهضم ب  علي)فرحو،  اب  أعضا، علما  المذهب، ۀالديباج المذهب في معرف

 ، د. ت.مصورۀ ۀ، طبعۀالعلمض

كثضر،  اب  العماد، تحقضق محمود إرناؤوط بإشراف عبدالقادر إرناؤوط، دمشق، دار اب  شذرات الذهب،

 م.  5555هن /  5452

: فاروق بضاو، و كمال دسوقي، بضروت، دار ۀشمس العرب تسطع علي الغرب، زيغريد هونكه، ترام

 م. 5591هن /  5411، 9، ط ۀاآلفاق الجديد

 ۀطبعن  ،ۀالحضا ۀبضروت، دار مكتب ،(محمد ب  عبدالرحم )الاو  الالمع ألهل القر، التاسع، السخاوي 

 د. ت. ،ۀمصور

 م. 5559، دار المعارف، ۀت األمم، راعد ب  أحمد األندلسي، تحقضق حسض  مؤنس، القاهرطبقا

 ت.، بضروت، دارالبضا،، د.خلدو،  اب  ،(7 - 5) ...العبر و ديوا، المبتدأ و الخبر

المطبوعات،  ۀوكال ،، الكويتبدوي العرب دور العرب في تكوي  الفكر األروبي، عبد الرحم  ۀعبقري

 .م 5575، ط 9بضروت، دار القلم، ط 

 .م 5597، ۀعمر لطفي العالم، بضروت، دار قتضب ۀ، زيغريد هونكه، ترامۀو المعرف ۀالعقضد

 ۀالوهبض ۀ، المطبعۀالقاهر ،(أحمد ب  القاسم) ۀأبي أرضبع اب  ،(2 - 5)عضو، األنبا  في طبقات األطبا  

 ، د.ت.ۀالحضا ۀبم، بضروت، دار مكت 5992هن /  5255

سنا، عبنا ، بضنروت، داررنادر،     ، تحقضنق إح (محمد بن  شناكر  )الكتبي  ،(1 - 5)فوات الوفضات 

 م.5579

 .ۀالدول العربض ۀفي اامع ۀالثقافض ۀمحمد بدرا،، اإلدار ۀ، ول ديورانت، ترامۀالحاار ۀقص

المثاني، د. ت. عن     ۀ، بغداد، مكتب(عبداهلل اب  مصطفي) ۀحااي خلضف ،(4 - 5)كشف الظاو، و ذيله 

 بإسطابول. ۀطبع
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 .ۀم  الشرق و الغرب، القاهر ۀالكضمضا  عاد العرب، ولضم أوسلر، سلسل

بضروت، دارالكتناب العربني،    ،(ۀالدي  علي در عال )األواخر، السكتواري  ۀاألوائل و مسامر ۀمحاضر

 م.5579، 2ط

عبند اهلل بن    )الضنافعي   ،(4 - 5)ما يعتبر م  الحوادث الزما،  ۀالضقظا، في معرف ۀالجاا، و عبر ۀمرآ

 م. 5997 ،(الهاد)بحضدر آباد  ۀمصور ۀ، دار الكتاب اإلسالمي، ع  طبعۀ، القاهر(سعد

 م. 5511، دار المعارف، ۀالمغرب في حلي المغرب، المغرب، تحقضق شوقي ضضف، القاهر

، ۀشوقي أبو خلضل، ننزار أبا ن   ،(5 - 5) ۀاإلسالمض ۀالعربض ۀاألوائل و المبدعض  في الحاار ۀموسوع

 م. 2112هاني المبار،، دمشق، دار المابر، 

 فرانكلض ، د. ت. ۀ، المؤسسۀ، القاهرۀالثقافض ۀالموسوع

 م. 5555هن /  5455، 2، ط ۀالرياض، المؤسس ،(91 - 5) ۀالعالمض ۀالعربض ۀالموسوع

 م. 5594بضروت، دار العلم للماليض ،  ،المستشرقض ، عبد الرحم  بدوي ۀموسوع

نفح الطضب م  غص  األندلس الرطضب، أحمد المقري، تحقضنق محمند محضني الندي  عبند الحمضند،       

 بضروت، دار الكتاب العربي، د.ت.

ت. عن    .المثاني، د  ۀالعارفض  أسما  المؤلفض  و آثار المصافض ، إسماعضل باشا البغدادي، مكتب ۀهدي

 م. 5515ف بإسطابول، المعار ۀوكال ۀطبع

 م. 5515هن /  5995، 2هلموت ريتر، طهرا،، ط  ۀعااي ،(خلضل ب  أبضك)الوافي بالوفضات، الصفدي 

، ۀاألوائل، السضوطي، تحقضق محمد السضد بسنضوني، بضنروت، دار الكتنب العلمضن     ۀالوسائل في مسامر

 .م 5591الخانجي،  ۀ، مكتبۀم، القاهر 5591

م.5579ق/5959ق، إحسا، عبا ، دار رادر، خلكا،، تحقض اب  وفضات األعضا، و أنبا  أباا  الزما،،



 

 

 



 
 

 

 

 فصل سوم
 اندیشۀ غربيبر نقش اندلس 

 
 دکتر عبدالواحد ذنون طه

 

بر اهميت اندلس در عمليات انتقال تمدني ميان اعراب  ،پژوهشگران عرب و غير عرب
حاصلخيزي در روابط  داممطي ميطان     زمين ،. اين سرزميننظر کامل دارند اتفاقو اروپاييان 

م تطا تطاري     177/  ق 29مي اندلس در سال عناصر موجود در آن، از زمان فتح عربي اسال
 7291در سطال  ) Philib lllاخراج نهايي مسلمانان اندلس از اسپانيا در دوران فيليپ سطوم  

، آميختگطي  هطا  اسطپانيايي و مسطلمان   ه قرن مجاورت اعراببود. در خالل نُ (م 7171/  ق
ن جنگ نيطز در جريطان   در دورابلكه  ،دوران صلح درتنها نه که  شدوسيعي ميانشان ايجاد 

تطا جطايي کطه     ،داد مطي قطرار  خود ايبريا را تحت پوشش  ۀجزير شبه هاي بخشو بيشتر بود 
مورخ اسطپانيايي   Roberto Lopezروبرتو لوپز تعيين کرد.  هاحد فاصلي براي آنتوان  نمي

چه که در ايبريا  فهميدتوان  نمي گاه هيچ»که  کند ميتعبير چنين اين وضعيت را به درستي 
و مسلمانان بطا   اعراب شينين هم  7«.شود  و غرب آغاز مي يابد مي وقت و در کجا شرق پايان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Robert lopez, Les influences Orintales et Levil economique de L Occident, 

(Cahiers d histoire Mondiale), Vol. I. (1954) , P. 605 . 

ة االقتصادية و النهضة االقتصادية التاثيرات الشرقي: »با عنوانعربي اين كتاب  به ترجمهنك و 

توفيق اسكندر،  ترجمه« بحوث في التاريخ االقتصادي»  في الغرب( در ضمن مجموعه

و المقال ص  191، ص 1691القاهرة مطبوعات الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، 

(141 - 181) 



  اریخ، فرهنگ و مقاومت اسالمیتاندلس     29

 

پويطا تمطامي    صطورتي  بطه  ،شرق و غرب با يكطديگر  هاي تمدنآميختن ساکنان محلي و در
مختلفي کطه در اننطاي ايطن     هاي روشايبريا را به سرعت درنورديد و از آنجا به  ۀجزير شبه

، به اروپا منتقل شد. تحقق عمليات انتقال انديشه و تمدن نيازمند دد شپژوهش اشاره خواه
عواملي بود که با ايجاد آن در اندلس، راه را براي انرگطااري بيشطتر و از جهطت اهميطت و     

، ايبريطا  ۀجزيطر  شطبه يعني مناطق تحت حكومت عربي در ، اندلس ۀمحدودفراتر از  ،فاعليت
 در اروپا انتشار يافت. جوارش همو از آنجا به مناطق  شد جزيره شبهو شامل کل  کردفراهم 

از  ها آن. هستنداسالمي به اروپا  در انتقال تمدن آفرين نقشاولين عوامل  7ها شدهعرب 
افطراد غيطر عطرب    »و  نطد کرد مطي مسيحيان اسپانيا بودند که با مسلمانان در اندلس زندگي 

از آداب و رسوم اسطالمي را بطا حفط     زبان عربي و بسياري  چون ؛ وشدند ميناميده  «ذمه
بطا توجطه بطه     هطا  آن. شطدند  ميناميده  «مستعرب»، بودند گرفتهياد ديانت مسيحي خويش 

 قطديم بطه راحتطي در ميطان اراضطي     آشنايي خطود بطا زبطان عربطي و نيطز زبطان اسطپانيايي        
 ند.  کرد مي مكان نقلهاي مسيحي اسپانيايي  نشين اندلس و امير نشين مسلمان

 هطا  اسطپانيايي  هطاي  سرزمينبه و نزديک  دورافتادهن در مناطقي آنابسياري از  نهمچني
به تطدري  آنچطه    ،نشين مسلمانبر مناطق  ها اسپانيايي ۀسيطربا گسترش . ندکرد ميزندگي 

در اختيطار اسطپانياي ناطراني در شطمال     اسالمي کسب کرده بودنطد،   که از انديشه و تمدن
اسالمي به اروپطا   - عربي ۀانديشراه انتقال فرهنگ و  رو ازاين. 9دادندايبريا قرار  ۀجزير شبه

 فراهم آمد. 
جاب و پيوستن تمدن اسالمي  بخشيدن به سرعت موجببعدي عامل ديگري  ۀلوهدر 

حكومطت   ۀسطيطر و آن وجود بسياري از مسلماناني بود که تحطت   شد مسيحيبه اسپانياي 
. لطاا اگطر يكطي از    ندکرد ميمنتقل  اروپاييانبه خود را  مدنيتو  ندکرد مياسپانيايي زندگي 

عطدم وجطود   سد، ايطن بطه معنطاي     اشغال ميمسيحيان شمال توس   نشين مسلمانمناطق 
 هطاي  سطنت با حفط  آداب و   ،بسياري از مسلمانانهم ن مناطق آدر  بود.نمسلمانان در آن 

ارزي در انتقطال  . برخي از ايشان اهل فن و فرهنگ بودند که نقش بط ندکرد ميخود زندگي 
ند. شاهان و اميران اين ممالک به ناچار کرد مياسالمي به شمال اسپانيا ايفا  ۀفلسفعلوم و 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Mozarabes   المستعربون 

2. W. M. Watt, A History of Islamic Surveys 4, Edinburgh, 1967, P. 171. 
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براي کشور بودند. به اين گطروه   شان اقتاادينيازمند نگهداري مسلمانان به جهت اهميت 
در  قطوي ساختاري  گيري شكلدر  يبسيار سهمکه شد  مياطالق  Mudejaresها  مدجني
و  خطود  اقتاادي، تمدن مادي، دانطش مشطترم ميطان    قدرتايجاد  رايب ،مسيحي مناطق

و برخي شهرها، به ضرورت با اکثريت ساکنان اسطالمي يطا    7ند داد ميتشكيل  ها اسپانيايي
کطه   Toledo (تولطد )ماننطد شطهر طليطلطه    ؛ فرهنطگ عربطي بودنطد    مبتنطي بطر  در اسطا   
باز پس گرفتند و پس از آن اين شطهر نقطش   م  7241/  ق 114آن را در سال  ها اسپانيايي

 9. شد دار عهدهاروپا  ۀانديشمهمي در تاري  
، ازدواج رسانيد  يارياز عوامل ديگري که به آميختگي فرهنگي و تمدني در اندلس 

هاي  نشين چه در داخل اندلس و يا در امير مسيحيان،مختل  شايع ميان مسلمانان و 
حاکمه و نيز در  هاي خانوادهميان   خويشاونديبيانگر وجود مر اسپانيايي در شمال بود. اين ا

که در ميان ساکنان مسلمان و است  اي پيچيدهديگر طبقات جامعه بنا بر پيوندهاي 
مسيحي اندلس و همسايگان اسپانيايي شمالي ايشان به وجود آمده بود. امري که انري 

. ضمن آنكه تجّار نيز 1داشت همبا  ها آنو اختالط از يكديگر دو ملت  الگوبرداريبارز در 
ند. تجارت در بيشتر اوقات کرددر انتقال تمدن در ميان ايشان ايفا  اي مالحظه قابلنقش 

 ها آنواس  بين دو تمدن، به انتقال  عنوان بهو تجار  1 گرفت ميصورت  ميانشانصلح در 
 . رساندند ميياري 

ر برخي مواقع ترکيبي از مسلمانان از طريق جنگجوياني که د ،همچنين مظاهر تمدني
حاکمان . ياري خواستن برخي از اميران اسپانيايي از شد  مي بودند، منتقلمسيحيان و 

 ها اسپانياييبا يكديگر به  شان پيوستهسلطنت خود و تعاون  گيري بازپساندلس به جهت 
  1.کنندهم براي خود و دوستانشان فرارا تمدني پيشرفته  عمالًاين امكان را داد که 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Ibid, PP. 150 - 151 

مونتكمري واط تاثير االسالم علي اوربا في العصور الوسطي، ترجمة عادل نجم عبو، الموصل، .  1

 . 44، ص 1681مديرية دار الكتب و النشر، 

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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که چگونه تمدن عربي اسالمي در سراسر  شود ميپس از اين بيان موجز مشخص 
آن . اعراب ه بودشدمرتعي حاصلخيز براي معارف و علوم انساني  ۀمنزلايبريا به  ۀجزير شبه

انتشار آن، در دستر   ۀنتيجد و در نو به مرور زمان توسعه بخشيدند آوردزمين  را از مشرق
وپايي قرار دادند. اين امر چه در شهرها و مراکز مشهور اندلس مانند قرطبه پژوهشگران ار

Cordoba،  اشبيليهSevilla،  غرناطهGranada،  سرقطهZaragoza،  طليطله و ديگر
شهرها و چه در مناطق اسپانيايي و در ممالكي که پس از زوال حكومت عربي اسالمي در 

 ، مشهود است.شدايبريا بر پا  ۀجزير شبهبرخي از مناطق 
فرهنگ و علوم در دستر   چگونه اينکه  پرداختاکنون بايد به اين پرسش 

اسالمي از  -و مراحلي که منجر به انتقال تمدن عربي  ها راهقرار گرفت؟ و  ها اروپايي
 ؟اند بوده ها کدام، شدو تأنيرگااري آن بر اروپا اندلس 

به شرح  تأنيرگااريسه مرحله در اين  از پژوهشگران معتقد به وجود زمينه يكيدر اين 
 7زير است 
يازدهم ميالدي به طول  ۀسدکه از فتح اندلس تا اواس  ) غيرمستقيم تأنيردوران  .7

 (انجاميد.
 ۀسديازدهم تا پايان  ۀسدکه از اواس  )دوران ترجمه از زبان عربي به زبان التيني  .9

  (سيزدهم ميالدي به طول انجاميد.

شامل )بوده است. دوران  ترين مهممؤنرترين و که  راب()استع دوران عرب شدن .1
 (.دشو ميپانزدهم ميالدي  ۀسد هاي نيمهسيزدهم تا  ۀسداواس  

اگر اين زمينه است.  دربراي بحث مناسب مدخلي  ،مراحل فوقها بر پايۀ  تفكيک دوره
 جدا کردن آنها از يكديگرچه در خالل اين مراحل برخي از تداخالت موجود است که 

 ناممكن است. 
از طريق برخي افراد يا جويندگان و  عربي اًاساس يالتيني از منابع هاي ترجمهبرخي از 

از حكيم  کتابي التيني ۀنسخاز آن  اي نمونه. انجام شددانش که به اندلس آمده بودند، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. و 141، ص 1691به: جالل مظهر، اثر العرب في الحضارة االوربية، بيروت، دار الرائد، نك .  1

مقايسه كنيد با: خليل ابراهيم السامرائي و رفاقه، تاريخ العرب و حضارتهم في االندلس، 

 و پس از آن.  414، ص 1689عة و النشر، الموصل، مديرة دارالكتب و الطبا
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شد  تدريس ميفرانسه  Chartresم است که در شهر شارتر  227/  ق 149بقراط در سال 
 اطالعيزيرا غرب التيني در آن زمان هنوز  ؛از منبعي عربي است اي ترجمهآن  ديدتر و بي

هرمان  شناسي ستارهرياضيات و  هاي کتاباز  همچنان که. 7نداشت يوناني  کهناز منابع 
واقع در  اي منطقه)فرزند شاه دالماسيا  (م 7211/  ق 111) Herman the crippleلنگ 

اعراب پي  او از دانش تأنيرپايريبه وجود  (.شود ميشناخته غرب که امروزه به يوگسالوي 
و يا از محاالن بازگشته از  عربي موجود در شارتر هاي ترجمه. چه بسا که وي از بريم مي

عبور که هرمان در آن اقامت داشت،  (Reiehenau)ريخناو  ۀصومعاندلس و آناني که از 
عربي  هاي ترجمهباشد. اين دليلي بر وجود  بهره برده جسته بودند،و در آن مأوي  اند کرده

و  شناسي ستاره ۀعرصدر  خاوصاًبه اروپاست.  ها آندر آن دوران آغازين و رسيدن 
 هاي سودمنديو به بيان است را در کتاب خود آورده  ها آنکه هرمان  آن عربيهاي ابزار

به اندلس سفر  هگا هيچکه او به علت بيماري  دانيم مياست و ما  اشاره کردهاسطرالب 
 9كرد. ن

شخاي جويندگان  هاي تالش ۀنتيجدر ابتداي کار در  ها تأنيرگااريدر هر حال اين 
فراواني به آموختن علوم اندلس و  ۀعالقعلم از سراسر مناطق غربي اروپا بود. کساني که 

راهبان مسيحي که درصدد کشف علت عظمت مسلمانان  ويژه به ؛آن داشتند هاي شگفتي
به زبان ، خطي علمي هاي نسخهبه همراه  ،پس از پايان آموزش ها آندلس بودند. در ان

ژربر  آنها ترين برجسته. شايد گشتند بازميخود کشور به هاي التيني آن،   ترجمهعربي و يا 
Gerbert de Aurillac  ق 112 - 111 هاي سالباشد که در مدت سه سال مابين  /

 (م 211 – 212/  ق 111ط  112)فه الحكم المستنار يعني در دوران خلي (م 212 – 211
در دوران اين خليفه پيشرفت علمي و فرهنگي به اوج خود رسيده بود. کرد. از اندلس ديدار 

از عربي  شده ترجمه هاي کتاببه فراگيري علوم از  Barcelonaژربر، در بارسلون 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .198مظهر، اثر العرب في الحضارة االوربية ص .  1

اثر الحضارة  - به: زيغريد هونكة، شمس العرب تسطع علي الغربنك . و 198همان منبع، ص . 1

، بيروت ، دار اآلفاق 4العربية في االوربا، نقله عن اآللمانية، فاروق بيضون و كمال دسوقي، ط 

 .141، ص 1681الجديدة، 
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و رياضيات در  شناسي هستارسپس به قرطبه رفت و در آموزش علوم طبيعي و  7پرداخت. 
آموخت. او زماني که به کشور خود بازگشت، در را و زبان عربي  شدنزد مسلمانان سرآمد 

رنس قرار گرفت و در آنجا به تدريس منطق، موسيقي،  هاي اسقف ۀمدرس رأ 
زمين را عرضه داشت که در نگاه هم  ۀکرپرداخت و اموري مانند چرتكه،  شناسي ستاره

 کارگيري بهي پرداخت که هاي کتاب تأليفبه نيز او  .رسيدند ميبه نظر  رآو شگفتعارانش 
و به  كرداما اروپا به اين نظام تازه توجهي ن؛ داد ميارقام عربي آموخته در اندلس را شرح 

اما وي بر لزوم انجام تغيير در کرد؛ او را متهم به جادوگري  ؛ وشک به ژربر نگريست ۀديد
 Otto l The Greatژربر شگفتي اوتو اول ملقب به کبير  .ردک ميخويش اصرار  ۀجامع

وي را به  آلمان امپراتور .آلماني و جانشينان او اتوي دوم و سوم را بر انگيخت امپراتور
او پس از مرگ پاپ گريگوري کرد. مناوب  Ravennaراون  هاي اسقفسمت رييس 

رسيد که از سال  Sylvester llسيلوستر دوم  بانامبه جانشيني او  Gregory Vپنجم 
 9م ادامه داشت. 7221/  ق 121م تا زمان وفاتش در سال  222/  ق 122

. بلكه شود ميفردي فوق خالصه ن هاي کوششديدارهاي اروپاييان از اندلس تنها به 
به جهت فراگيري علوم و فنون و  «رسمي»اروپايي فرستادگاني  هاي حكومتبرخي 

 ۀنتيجآن در  و ندکرد مياندلس، به آن ديار اعزام  صناعات راي  در شهرهاي بزرگ
تبليغاتي بود که در قارهاي بيشتر اياالت اروپايي و مراکز آن روزگار نظير انگلستان، 

 صورتي بهاروپايي به اندلس  هاي هيئتفرانسه، آلمان، هلند، باواريا منتشر شده بود. اعزام 
م بالغ بر حدود  291/  ق 179در سال  . تا جايي کهشد  مي بيشتر سال به سالفزاينده 

 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. 

قاهرة مكتبة االنجلو المصرية، او به نقل از: جالل مظهر، مآثر العرب علي الحضارة االوربية، ال

. لويس بونغ، العرب و 88 - 81به : هونكة ، شمس العرب، ص نك .نيز 14 - 11، ص 1691

، عبدالرحمن بدوي، دور 114، ص 1616اروبا، ترجمة، ميشل ازرق، بيروت، دارالطليعة، 

، 1616وعات، الكويت، دار القلم و وكالة المطب - ، بيروت3العرب في تكوين الفكر االوربي، ط

 .9 - 4ص 
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به رياست شاهزاده اليزابت،  ها گروه. يكي از اين 7مرد و زن جوياي علم شد صد هفت
فرانسه بود. فرستادگان ديگري نيز از مناطق  پادشاه  Louis VLششم لويس  دخترخالۀ

 ند. شدسافوي، باواريا، راين، سكاسونيا و ديگر مناطق به اندلس اعزام 

را به نزد امير هشام اول پسر عبدالرحمن  اي فرستادهپادشاه باواريا  Philipيپ فيل
 ۀاجازکه در آن درخواست  کردارسال  اي هنام با (م 121 – 144/  ق 742ط  719)الداخل 

و فرهنگ اندلسي و  ها آيين، ها طرح ،آگاهي از احوال منظور بهورود هيئتي به اندلس 
ن درخواست مورد موافقت امير اندلس قرار گرفت. در اين هنگام استفاده از آن شده بود. اي

وليم » بنامکه اعراب او را  «ويلمبين» بنامشاه فيليپ گروهي را به رياست وزير اولش 
دانشجوي مرد و زن  971به آنجا فرستاد. اين گروه اعزامي مشتمل بر  خواندند مي «االمين

رداختند. از بين ايشان هشت تن به دين علوم مختلف در اندلس پ فراگيريبود که به 
. که از ميان ايشان سه تن از دختراني بودند که با بازنگشتندو ديگر  نداسالم در آمد

به وجود آمد  ها آناز  اي فرزانهند و فرزندان کردمشاهير رجال اندلس در آن زمان ازدواج 
. کرداشاره  وف مسلمانمعر 9شنا  ستاره ،به عبا  بن فرنا  توان مي ها آن ۀزمرکه از 

ي اعزامي از فرانسه، هلند، ايتاليا، آلمان و بلژيک ها گروهبرخي ديگر دختراني بودند که از 
مانند شاهزاده ماري ؛ ندکردو با پايرش دين اسالم با مسلمانان ازدواج  ندبه اندلس آمد

و شوتا دختر  گوبيه از بلژيک، روبيكا سنارت از آلمان، راهبه ژانت سمپسون از انگلستان
 1کونت سر ژام از هلند.  

شاه جورج پادشاه ولز نمايندگاني را به رياست دختر برادرش شاهزاده دوبان به همراه 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، مجلة «اروبا ترسل بعثاتها الي االندلس لتلقي العلوم في جامعتتها » سليم طه التكريتي،  .1

.او در اين اثر بر منابع خارجي 63 - 61، ص 1698، السنة الرابعة 31الوعي االسالمي، العدد 

با ارقام بيان شده، نداشته با آنها را به ويژه در رابطه  زير تكيه كرده است. كه امكان مقايسه

 ام. 

Falier, Raprisa Oaindelussia. 

Joha Doinburth, Arabs: Element of Supermacy in the Madieval Centuries. 

 همچنين بر عبدالرحمن شرف از مورخان ترك اعتماد كرده است.

 بيان شده است.« مرداس » التكريتي به اشتباه  نام پدر عباس در مقاله.  1

 .61التكريتي، همان منبع، ص .  3
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متوجه اشبيليه شدند و در اين سفر  ها آنکرد. هجده تن از دختران اعيان و اشراف اعزام 
از شاه  اي نامه و حامل کرد ميسفليک رييس گماشتگان قار در ولز ايشان را همراهي 

 Joha. در اين نامه بنا بر نقل سليم تكريتي از کتاب 7خليفه هشام سوّم بود سوي بهجورج 

Doinburth  آمده است، چنين  (71)ه پانزد ۀشمار زيرنويسدر  آن رامشخاات  که
  :نوشته شده است

ده شتان حاصل  پيشرفت عظيمي که به برکت مراکز علمي و فني از اخباريبر ... ما 
هاي  و درصدد اقتبا  نمونهايم  آگاهي يافته ،برد ميآبادتان از آن بهره سرزمين و است 

روي از نقش شما در  اين فضايل براي مردمان خود هستيم تا آغازي خوب در دنباله
 ... قرار دارددر تاريكي جهل  سويکه از هر  شود گسترش انوار علم در بالد ما 

شاه  ۀنامو خليفه هشام پاس   ندمواجه شد گرمي استقبالاين فرستادگان در اندلس با 
و موافقت حكومتش  ولز به فرستادگان ها اندلسيخوشامدگويي او و ابراز و  اي هبانامولز را 

 مقابلو در  کردمسلمانان اعالم  المال بيتو کمک به ايشان با مخارج ا درخواست آنان ب
  9برايش فرستاد.  اي هديه ،شاه ولز ۀهدي

وه بر اعزام فرستادگان بسياري از اروپا به اندلس، برخي از شاهان و فرمانروايان عال
مدار  و  تأسيسشان به جهت هاي سرزميناروپا خواستار آمدن دانشمندان مسلمان به 

در خالل قرن چهارم هجري / دهم  سان بدينند. شدگسترش علم و عمران در آنجا 
هلند، سكسونيا و ديگر ممالک در حدود نود  ،انانگلست هاي حكومتميالدي و پس از آن، 

تن از اساتيد و متخااان عرب اندلس در علوم مختلف را که به خوبي به زبان التيني و 
 ها حكومتند. ضمن آنكه اين کردبه ممالک خود دعوت  ،عربياسپانيايي در کنار زبان 

فني مختلف  هاي هزمينعرب در  ۀخبرقراردادهاي ديگري با نزديک به دويست کارشنا  
و فنون کشاورزي بستند. يكي از  ، معماريگري شيشهساخت کشتي، بافندگي،  خاوصاً

 Helichemپل هليشم  بنامتايمز در بريتانيا ساخت که  ۀرودخانمهندسان عرب پلي بر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م ( است. زيرا  1116 - 619هـ /  366 - 399گويا مراد خليفه هشام دوم پسر الحكم المستنصر ) .  1

هـ /  411 -  418اموي در اندلس بسيار كوتاه بوده )  دوران حكمراني هشام سوم آخرين خليفه

ت در حالي كه نامه شاه جورج اشاره به م ( و آكنده از ناآرامي و مشكالت بوده اس 1131 - 1111

 دوران شادابي و پيشرفت در اندلس مي نمايد.

 .61التكريتي، اروبا ترسل بعثاتها الي االندلس، ص  .1
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را به  ش. که انگلستان ناماستاندلس  هنام هشام خليفهمان معروف است که اين واژه 
کرد. يا بر اين پل نهاده بود. زيرا او مهندسان عربي را به آنجا روانه  ارج مقامش ۀنشان

نام مهند  عرب  که از ،Amedeoاميدو  بنام آبياريهنوز در شهر اشتوتگارت آلمان نظام 
  7است، موجود است.  «احمد»آن يعني  ۀسازند

علوم و  فعال ديگري بود که نقش مهمي در انتقال ۀوسيلعالوه بر اين عوامل، ترجمه 
. پژوهشگران هنگامي ايفا کردو از آنجا به اروپا مسيحي ميراث عربي اسالمي به اسپانياي 
دوازدهم ميالدي / ششم هجري  ۀسد، متوجه پردازند ميکه به نهضت ترجمه و دوران آن 

 حال بااين. ندشو ميو نقش شهر طليطله در اين عار ط که دوران بزرگ ترجمه است ط 
دهم و  ،نهم هاي سدهکه در  دهد ميموجود است که نشان نيز  اي هپراکند هاي کوشش

تر به  ما پيش ؛ و9علوم پيشتاز بوده است ۀترجم ۀزميناندلس در ، يازدهم ميالدي
  يم.کردژربر در اين زمينه اشاره  هاي کوشش

آن به جنوب  ۀسيطردر واقع عمليات ترجمه پس از برپايي امارات اسپانيايي و گسترش 
ط شروع شده بود.  Ebroو ابرو  Tajoتاجه  ۀرودخاندو  ۀحاشيس اسالمي ط به و اندل

ترجمه مشغول شدند. ضمن آنكه  کار بهمترجمان در مناطقي در طول اين دو رودخانه 
برشلونه  تا  Logronoلوگرونيوتا طليطله و از  Pamplonaترجمه از پامپلون  هاي محل

مانند طرسونه  ؛که در شمال واقع بودند بود ييعالوه بر ديگر جاهاو اين گسترش يافت. 
Tarazona
که داراي  Catalon abby of Ripoli 1قطلونيه و کليساي ريپول در  1

اسطرالب  ۀزميندر  هايي رسالهخطي از قرن چهارم هجري / دهم ميالدي و  اي نسخه
 از منابع عربي گرفته شده است.  ترديد بيکه  است

1  
، ها اسپانياييم توس   7241/  ق 114شهر طليطله در سال  گيري بازپساما پس از 

 تر پيشموجب شد تا اين شهر مهم که  و عمليات ترجمه ابعادي بسيار گسترده يافت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .63 - 61همان منبع، ص . 1

 .69 - 64به: واط، تاثير االسالم علي االروبا في العصور الوسطي، ص نك . 1

 .66همان منبع، ص . 3

4. Mackay, Op. Cit, P. 860. 

 .69واط، همان منبع، ص  . 4
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ها بود و منزلت وااليي در دوران اسالمي خاصه در زمان  «ويزيگت»پايتخت 
د. اين شودارا  انتقال علم را ۀعرصداشت، صالحيت ايفاي نقش فعالي در  الطوايفي ملوم

و  العاده فوقدر آمده بود، اما در همان زمان از امكانات  ها اسپانيايي ۀسيطرشهر اگر چه به 
در خود جاي داده  از مشرق زمين ي کهبا هزاران جلد کتاب اش عربيبزرگ  هاي کتابخانه
يكديگر و يهود در کنار مسيحي توانمند مسلمان،  ۀطايفدر آن شهر سه  7بود. مند بهرهبود، 

چه  مسيحيان،نقش واس  را ميان مسلمانان و  ها يهوديو در اين ميان  ندکرد ميزندگي 
 9ايفا کردند.  ،در قالب تجارت و يا انتقال علوم

از  Don Raimondoدون ريموندو  بنامشهر طليطله  هاي اسقف ترين بزرگيكي از 
توجه اين فرصت م م 7717/  ق 111م تا زمان مرگش در سال  7791/  ق 172سال 
عربي به زبان  هاي کتاب ۀترجم رايو پژوهشگران را به سفر به طليطله ب شدبزرگ 

موضع ريموندو به شكل خاص و يا کليساي کاتوليک به شكل عام کرد. التيني تشويق 
 -عربي  تمدن آنار ۀترجمبه آنان تسامح ايشان در قبال مسلمانان نبود، بلكه اقبال  ۀنتيج

به برتري تمدن اسالمي و  آنانو دليلي بر اعتراف نتيجه  ،التيني هاي نزبااسالمي به 
 ۀجنب ترين قويبر اعراب در  برتريکسب  در راستاياز آن  برداري بهرهتمايلشان به 

  1يعني فرهنگ بود. حياتشان
ترجمه در شهر طليطله يا مراکز مدار   عنوان بهمورخاني که از اين طرح  ۀاشار رغم به
، مقاود وجود مدرسه به معناي مادي آن يعني تشكيالت و ساختماني که ندا يادکرده
مترجمين آنار يوناني و  برايکه در بغداد  ،«هبيت الحكم»امر ترجمه باشد، مانند  دار عهده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Julian Ribera, Disertaciones Y Opusculos, Vol. 1. P. 212. 

 .9به نقل از: بدوي: دور العرب في تكوين الفكر االوربي، ص 

2. Jose Maria Vallicorosa, Arab and Hebrew Contribution to Spanish Culture, translated 

from the Spanish by: D. Woodeard Caahiers Hist Mondiale. Vol. VI. 1961. 

. ليفي بروفنسال، حضارة العرب في االندلس، 111به: واط: تاثير االسالم علي االروبا، ص نك همچنين 

 .64ترجمه ذوقان قرقوط، بيروت منشورات دار مكتبة الحياة ) د. ت ( ص 

فصل نشر ضمن كتاب: اثر العرب و االسالم في « ذين في الطب و االقربا» محمد كامل حسين، . 3

 .161، ص 1611النهضة االوربيه القاهرة: الهيئة المصرية العامة للتاليف و النشر، 
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. بلكه در آنجا گروهي آزاد از مترجمان در طليطله در نيستسرياني به عربي بنا شده بود، 
 7علوم عربي ط اسالمي مشغول بودند.  آنار به ترجمه  ها کتابخانهخود 

، متولي کليسا دومينكو  ندکرد ميکساني که به فعاليت ترجمه مبادرت  رأ در 
/  ق 111ط  191 هاي سالبود که در بين  Domenico Gundisalviگوندي سالوي 

 Adlard of Bathاديالرد باني توان به  کرد. همچنين مي فعاليت ميم  7712 – 7712
/  ق 111ط  Juan de Sevilla (192و خوان اشبيلي  (م 7719ط  7771/  ق 111ط  172)

 7771/  ق 141ط  Gerardo de Cremona (124و ژرار اهل کرمون  (م 7717ط  7791
 9اشاره کرد.  (م 7741ط 

شفاهي متن عربي از سوي فردي  ۀترجم صورت بهآنار عربي  ۀترجم غالباًدر ابتدا 
مترجمي آن را به زبان  ، آنگاهبود (رومي)ه زبان اسپانيايي عامي مسلمان يا يهودي ب

مستقيم متن عربي  صورت بهترجمه، برخي نيز  ۀشيودر کنار اين دو کرد.  ترجمه ميالتيني 
دوازدهم ميالدي / ششم  ۀسد هاي ترجمه ترين بيش. 1ندکرد ميرا به زبان التيني ترجمه 

دو  براي مثالشد.  انجام ميرم پژوهشگران مشتا همكاري ب شيوه يعنيهجري به اين 
به مسيحي شده بود،  اوکه  ،بن عزرا و خوان اشبيلي آبراهام هاي بناميهودي اسپانيايي 

عربي پيرامون علوم يونان اولين  هاي کتاب ۀترجم 1.رساندند ميگوندي سالوي ياري 
 هاي کتابر . سپس فعاليت ايشان به ديگشدچيزي بود که مورد توجه مترجمان واقع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1 - 9به: بدوي: دور العرب في تكوين الفكر االوربي، ص نك . 1

2. Alfonco Gamir, Toledo School of Translators, Journal of the Pakistan Historical 

Society, Vol, XIV, 1966, PP. 85. 86. 87. 88. 

، فصل ضمن كتاب: تراث االسالم، تصنيف، « االسالم في عالم البحر المتوسط » فرانشيسكو غابرييلي، . 3

: 1688، الكويت، سلسلة عالم المعرفة، 1شاخت وبوزوث، ترجمه، محمد زهير السمهوري و رفاقه، ط

د با: دي السي اوليري: الفكر العربي و مركزه في التاريخ، ترجمة، اسماعيل ، و مقايسه شو143/  1

 . 134 - 133، ص 1611البيطار، بيروت، دارالمتاب اللبناني، 

4. Gamir, Op. Cit. P 89. 

، القاهرة ، مطبعة لجنة التاليف و الترجمة و  1ول ديورانت، قصة الحضارة، ترجمة محمد بدران، ط 

، انخل جنثالت بالنثيا، تاريخ الفكر الندلسي، ترجمة حسين مؤنس القاهرة ،  11/  11: 1691النشر، 

 .431، ص 1644مكتبة النهضة المصرية، 
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، رياضياتبه  توان مي ها آن ۀزمرمختلفي امتداد يافت که از  هاي حوزهعربي در 
خوارزمي  مانند، رصد ستارگان، پزشكي، فلسفه از آنار معروف مسلمانان شناسي ستاره

 212/  ق 112)متوفي فارابي  (م 412/  ق 911)متوفي  فراغاني (م 412/  ق 919)متوفي 
 7کرد. اشاره  (م 7777/  ق 121)متوفي و غزالي  (م 7211/  ق 194 )متوفي سينا ابن (م

از جنبش ترجمه از زبان عربي به التيني استفاده  ،ي غير اسپانياييها اروپاييبرخي از 
و  دان رياضيآدالرد باني بود که فيلسوف،  بنامايشان فردي انگليسي  ترين عمدهند. کرد

رياضي خوارزمي را  هاي رسالهم جداول فلكي و  7791/  ق 191دانشمند بود. او در سال 
همچنين رابرت چستر  9حساب مثلثات مسلمانان وارد غرب شد.ا اين کار، ب کرد؛ وترجمه 

Robert of Chester  ور پطرو  محترم دست به، براي اولين بار بود که انگليسيفرد ديگر
Peter the Venerabel (112 7711/  ق) پطر  را ترجمه کردقرآن ، رييس دير کلوني .

تحقيق م از اسپانيا ديدن کرد و فرصتي به او دست داد تا به  7717/  ق 111در سال 
بپردازد. او متوجه  در انناي دولت موحدان، و اعراب ها اسپانياييابتداي برخورد ميان  ۀدربار

سل و بايد به منطق علمي متو ردشد که نيروي نظامي در برخورد با مسلمانان سودي ندا
فكري اوست.  هاي توانايياول منوط به شناخت دشمن و عنايت به  ۀوهلکه در  شد
قرآن را که معتبرترين کتاب مسلمانان است،  ها اروپاييدريافت که الزم است که  رو ازاين

 انيد و پاداش بسياري از سوي پطر بشناسند. رابرت چستر اين ترجمه را به انجام رس
خالد بن يزيد در علم کيميا پرداخت که از  ۀرسال ۀترجمت به همچنين رابر 1.کرددريافت 

 ۀترجممربوط به اين حوزه به زبان التيني است. او همچنين به  هاي ترجمهاولين  ۀزمر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يوجين ا. مايرز، الفكر العربي و العالم الغربي، ترجمة كاظم سعد الدين، بغداد، دار الشئون الثقافية . 1

 .  111، 61 - 69 - 64، ص 1689العامة، 

، ديورانت، قصة الحضارة :  6 - 8. بدوي، دور العرب في تكوين الفكر االوربي، ص 64نبع، ص همان م.  1

11  /18. 

، جوزيف رينو، تاريخ غزوات العرب، ترجمة شكيب ارسالن ، بيروت، 13 - 11يونغ، العرب و اروبا، ص .  3

 به: نك . نيز 161، ص 1699منشورات دار المكتبة الحياة، 

Phillip Hitti, History of Arabs, London, Macmillan and Co. Ltd, 1953. P. 588. 
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و  7 که سرآغاز جبر اروپايي است کردم مبادرت  7711/  ق 112جبر خوارزمي در سال 
اروپايي مورد  هاي دانشگاهار  و اين کتاب تا قرن شانزدهم ميالدي / دهم هجري در مد

 ق 112)متوفي  Hermann The Dalmationو هرمان دلماسي  9.گرفت مياستفاده قرار 
 ۀترجم ۀپايو اين ترجمه بر  کردکتاب زي  بطلميو  را به زبان التيني ترجمه  (م 7711/ 

هرمان تنها  ۀنسخمجريطي و  ۀنسخ. استعربي آن توس  مسلمۀ بن احمد مجريطي 
  1ي از کتاب زي  هستند که به غرب رسيده است.هاي خهنس

به زبان التيني است. او به  عربي مترجمان زبان ترين بزرگژرار اهل کرمون ايتاليا از 
کتاب مجسطي انر بطلميو  به طليطله آمد. عربي را آموخت  خاوصاًسوداي علوم فلكي 

طوالني تا هنگام  زماني مدتعربي براي  هاي کتاب ۀترجمو در آن مهارت يافت و به 
مختلفي  هاي حوزهاو در  هاي ترجمه 1کرد. م مبادرت  7741/  ق 141مرگش در سال 

يوناني و عربي، پزشكي يوناني و عربي، رصد  شناسي ستارهنظير منطق، فلسفه، رياضيات، 
بود که از هفتاد انر فراتر  (مكانيک)و حيل  (فيزيک)ستارگان عربي، جداول فلكي، طبيعت 

به جهت کثرت آنارش، ممكن است که او بر گروهي از مترجمان اشراف داشته  1رود. مي
. معروف است که از ياري يكي از مسيحيان مستعرب که اند داشتهکه به ترجمه اشتغال 

 1کتاب مجسطي بهره برده است. ۀترجمدر  خاوصاً، شد ميناميده  Galippusيا  «غالب»

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ديورانت، قصة 66، و مقايسه شود با: واط، تاثير االسالم علي اوربا، ص 68مايرز، الفكر العربي، ص . 1

 .18/  11الحضارة : 

، الكويت، 1مية، ط ابراهيم سلمان الكروي و عبدالتواب شرف الدين، المرجع في الحضارة العربية االسال. 1

 .316، ص 1681ذات السالسل، 

 .66. و مقايسه شود با: واط، اثر االسالم علي اوربا، ص 61مايرز، الفكر العربي، ص .  3

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. 

كتاب ترجمه شده به التيني براي وي بيان  84، او تعداد 111 - 111به: مايرز، الفكر العربي، ص نك . 4

بدوي، دور العرب في تكوين الفكر  ،161مي كند. ، مظهر، اثر العرب في الحضارة االوربية ، ص 

 . 18/  11، ديورانت، قصة الحضارة، 11االوربي، ص 

6. Gamir, Op. Cit, P. 89. 
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يزدهم ميالدي / هفتم هجري دنبال شد زماني که س ۀسدنهضت ترجمه در طليطله در 
 ق 111)متوفي  Michael Scotاسكوت  ميخاييل بناميكي از دانشمندان بزرگ انگليسي 

. او با آموزش زبان عربي و پيش از آنكه به جهت خدمت به شدبه آنجا اعزام  (م 7911/ 
به  ها کتابسياري از ب ۀترجمپادشاه صقليه برود، به  Frederick llدربار فردريک دوم 

کتاب  ها آنکه در صدر  کردزيادي را ترجمه  هاي کتابزبان التيني پرداخت. در طليطله 
. است رشد از آن ابن هيئت بطروجي، کتاب السماء و العالم انر ارسطو به همراه تلخيص

 7رود.  مي التيني به شمار ييگرا يرشداسكوت يكي از مؤسسان مشرب 

آلفونسو  خاوصاًان بزرگي در ميان برخي از حاکمان اسپانيايي نهضت ترجمه پشتيبان
 – 7919/  ق 147ط  112)به خردمند  و معروفپادشاه قشتاله و ليون  Alfonso Xدهم 
 محيطي آکنده از روح عربي اسالمي پرورش يافته بود و مشوق در داشت. او (م 7941
که زبان  ،به زبان قشتالي شناسي ستاره ۀزميندر  خاوصاًعربي  تأليفاتبسياري از  ترجمۀ

 مرسيهآلفونسو دهم پس از غلبۀ مسيحيان بر . 9و زبان التيني بود ،رسمي اسپانيا شده بود

Murcia،  سرپرستي آن را به  و کردبنا آنجا در  اي مدرسهم  7991/  ق 111در سال
نشجوياني اين مدرسه شامل داکرد. محمد بن احمد رقوطي واگاار  بنامدانشمندي مسلمان 

مسلمان و نااري و يهود بود که در تحت سرپرستي اين دانشمند به علوم مختلف مانند 
هر يک بنا بر زبانشان داراي استادي  ؛ وپرداختند ميمنطق، هندسه، پزشكي و موسيقي 

فرهنگي متقابل  تأنيرانتقال تمدن و  ۀعرصاين مدرسه خدمات درخشاني در  1جدا بودند.

                                                                                                                   

عطاءات علماء االسالم في االندلس » به: ادريس الخرشاف، نك . و 68واط ، تاثير االسالم علي اروبا، ص 

ضارة االندلس في الزمان و المكان ( ، ، بحث ضمن اعمال الندوة الدولية ) ح«في مجال البحث العلمي 

 .144، ص 1663المحمدية ، جامعة الحسن الثاني، 

1. Gamir, Op. Cit, P. 91. 

 .111، واط، تاثير االسالم علي اروبا، ص 113 - 111مايرز، الفكر العربي، ص 

2. Mackay, Op. Cit, PP. 86 _ 87, 

، بروفنسال، حضارة العرب، 111السالم علي اروبا، ص ، واط: تاثير ا111 - 116مايرز، الفكر العربي، ص 

 . 69ص 

لسان الدين محمد ) ابن الخطيب ( ، االحاطة في اخبار غرناطة، تحقيق، محمد عبدالله عنان، القاهرة . 3

، محمد عبدالحميد 111به : مايرز، الفكر العربي، ص نك ، و 98 - 91/  3:  1614مكتبة الخانجي، 

 .389 - 384، ص 1681م في االندلس، القاهرة، دارالفكر العربي، عيسي، تاريخ التعلي
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وپايي شكي نيست که دانشجويان ار ؛ وموجود در اندلس عرضه داشتبين عناصر مختلف 
حال  کردند.شان منتقل هاي سرزمينازگشت آن را به در بو  نداز اين کوشش علمي بهره برد

را از  اطالعاتشانآنكه يا از مسلمانان کسب علم کرده باشند و به طور مستقيم  آنان
 ه باشند.کرداسپانيايي کسب  آموختگان دانش
سيزدهم ميالدي / هفتم هجري پايان دوران طاليي ترجمه از زبان عربي  ۀسدايان پ

اما ؛ بعد از آن انجام شد هاي سدهدر  ها ترجمهبرخي از  حال بااينبه زبان التيني است. 
 هاي ترجمهاسالمي بر حيات انديشه در اروپا از خالل  -عربي  ۀفلسفعميق علوم و  تأنير

کافي در مجال علوم و اندازۀ  بهسيزدهم  ۀسدتا پايان  ها روپاييا ؛ واوليه صورت پايرفت
 هاي ترجمهو بخش بيشتر ميراث يوناني و عربي در  7بودند فلسفه از آن برخوردار شده

اروپايي  ۀانديشدوران جديدي در  سان بدينالتيني در دستر  کاربران غربي قرار گرفت. 
 ۀنيمسيزدهم تا  ۀسد ۀنيماز  9.کردتعبير  «ابدوران استعر»از آن به  توان ميکه  شدآغاز 
. اروپا نه تنها ديرس خودتمدن اسالمي ط عربي به نهايت  تأنيرگااريپانزدهم ميالدي  ۀسد

از  برداري بهرهشرح و تدريس و  ،ميراث فوق را در اختيار داشت که قابليت کاملي در فهم
 آن را يافته بود. 

اعراب به شكل عام و  تأنيرزواياي  ۀهم توان نميطبيعي است که در چنين پژوهشي 
گوناگوني  هاي کتابدر اين زمينه  .کردغربي بيان  ۀانديشاندلس به شكل خاص را بر 

 حال بااين. سازد مي کننده خستهتحقيق را مكرر و  ۀاعادامري که  1شته شده است ون

                                                                                                                   

Gaspar Remiro. Historia DE Murcia Musulmana, Zaragoza, 1905. PP. 09 

– 110. 

 11واط، تاثير االسالم علي اوربا، ص .  1

 .111 - 163به: مظهر، اثر العرب في الحضارة االوربية، ص نك .  1

 به: نك دون حصر آن به عنوان نمونه و ب.  3

De Lacy Oleary, Arabic Thought and its place in History, London, 1922. 

 اعتماد كرده بوديم. « الفكر العربي و مركزه في التاريخ »  با عنواناين اثر  بر ترجمهتر  و پيش

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. 

 م.اي ردهشاره كا« الفكر العربي و العالم الغربي » عنوان  باعربي آن  ر ترجمهبتر  و پيش
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آموزش و برپايي  خاوصاً در حوزۀ ات،تأنيرمهمي از اين  ۀجنبتوجه خود را بر  توان مي
متمرکز  ،ها از انديشۀ اسالمي در اندلس هاي اروپايي و تأنيرپايري اين دانشگاه دانشگاه
 کرد.
بزرگ  هاي دانشگاهزمان برپايي نظام مدار  و  ۀزميننظر مورخان در  اختالف رغم به

بااليي در  هسطح و مرتبموجود است که اندلس  مسئلهتامي بر اين  اجماع ،7در اندلس
کوششي بزرگ در آماده ساختن فرد و فرهنگ بخشي به  ها اندلسي. داشت يشرفت تمدنپ

ند. اين در کردکه به دنبال آموزش باشد،  اي لحظهآن از ابتداي دوران زندگي تا آخرين 
% اهالي آن 21. تا آنجا که برد ميو ناداني به سر  سوادي بيزماني بود که اروپا در ظلمت 

يازدهم و دوازدهم ميالدي قادر به خواندن و نوشتن  ،م، دهمميالدي نه هاي سدهدر 
 9داشتند.در ميان ايشان برخي از پادشاهان و اميران و کشيشان کليسا قرار  و نبودند

در اين وضعيت اعراب اندلس علوم و فرهنگ را که در همه جاي اروپا حتي در 
جز  توان نمي آن روزگار ۀشد شناختهند. در دنياي کرد، حف  شد ميقسطنطنيه ناچيز دانسته 

اندلس عربي و شرق اسالمي سرزمين ديگري را يافت که در آن چنين مطالعاتي صورت 
و زندگي  ها دانشگاهکه دويست سال پيش از غرب در آنجا  اي گونهبه  1پايرفته باشد.

الزم به ذکر است که مسلمانان در  ؛ ودانشگاهي و نظام مرتب  با آن شناخته شده بود

استفاده  (الجامعة)معاصر از اصطالح دانشگاه  هاي دورهو حتي در  وسطي قرونل طو

. چه اين نوع از ندکرد ميبر مراکز آموزش عالي خود استفاده  «مدار » ۀواژنكرده و 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

 اره االسالم ــ حض

 عبدالرحمن بدوي، دور العرب في تكوين الفكر االوربي.

، 114 - 114، ص 1643به محمد عبدالرحيم غنيمة تاريخ الجامعات االسالمية الكبري، تطوان، نك . 1

، ابراهيم علي العكش، التربية و التعليم في 318 - 348عيسي، تاريخ التعليم في االندلس، ص 

 . 11، ص 1689الفيحاء و دار عمار، االندلس، عمان، دار 

 .914، لوبون، حضارة العرب، 363هونكة، شمس العرب، ص . 1

 .918همان منبع، ص  .3
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در هر حال  ،مؤسسات مدرسه و يا دانشگاه ناميده شود و يا تدريس در مسجد انجام گيرد
بالفعل مراکزي براي آموزش در  صورت به. لاا استاي آن نه اسم آن که مسم مسئلهاصل 

 7برترين شكل آن موجود بوده است.
قرطبه در آن دوران مرکزي فرهنگي در غرب بود و مسجد جامع آن شهرتي بلند در 

مدرسه  ۀمثابچهارم هجري / دهم ميالدي کسب کرده بود که به  ۀسدنقاط اروپا در  ۀهم
مساجد و مدار  شهرهاي  ،عالوه بر قرطبه. اروپا بود ۀهمر دانشگاه منحار به فردي د يا

هم و غرناطه و طليطله و سرقسطه  Malagaاشبيليه و مالقه  خاوص بهديگر اندلس و 
 شده انتخابويژه  هايي قابليتبا معيارهايي معين و  ها آنو اساتيد  شد ها آن بخش زينت
 باشنداساتيد اين مراکز علمي  ۀزمردر د توانستن ميتنها دانشمندان بزرگ آن دوران  9بودند.

علمي با  هاي مكانو  ندکوشيد ميدانشجويان به جهت نيل به درجات باالي علمي  و
يا مراسم فرهنگي در بعضي از  ها فعاليتمتنوعي همراه بود که شبيه برخي  هاي فعاليت
لسي مؤسسات فرهنگي اند سوي بهدانشجويان اروپايي  1است. امروزي هاي دانشگاه

 نيازي بيتا در نزد دانشمندان مسلمان به مطالعه بپردازند و زماني که احسا   آمدند مي
زالل آن سيراب  ۀچشمو از  گرفتند ميکافي از علوم ايشان توشه اندازۀ  بهه و کرد
مختلفي از  هاي جنبهند. آنار اين امر در برد مي، علوم خود را به بالد خود شدند مي

 .شدظاهر  ،س از نهضت ترجمهپ خاوصاً شان زندگي
از مؤسسات فرهنگي  متأنرکه  ناديده گرفترا  ها اسپانيايينقش نبايد در اين ميان 

ايبريا که در گاشته  ۀجزير شبهاز  هايي قسمتبر  سيطره يافتنمسلمانان بودند و پس از 
و در اين بناهاي مشابه پرداختند  تأسيسبخشي از اندلس اسالمي بود، به تقليد از ايشان و 

که  شدآلفونسوي دهم در مرسيه اشاره  دست بهاسالمي  اي مدرسه برپايي بهتر  زمينه پيش
در  خاوصاًعلوم  ۀهمآن به يكي از دانشمندان مسلمان سپرده شده بود که در  ۀادار

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، دراسة مقارنة بين العالمين «التعليم العالي في العصور الوسطي » به: سعيد عبدالفتاح عاشور، نك . 1

رسيده است: بحوث و دراسات في ، اين تحقيق در ضمن اين كتاب به چاپ «االسالمي و المسيحي

 .481، 441، ص 1611التاريخ العصور الوسطي، بيروت، دار االحد، 

 .119، ص 1693سعيد عبدالفتاح عاشور. المدينة االسالمية و اثرها علي اوربا، القاهرة . 1

 .46، ص 1696عبدالرحمن علي الحجي، الحضارة االسالمية في االندلس، بيروت، دار االرشاد، . 3
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داشت. اين  طوالنيهندسه و پزشكي و موسيقي و منطق عالوه بر علوم زبان عربي، يد 
تدريس  ها آنشاگردان عرب و اسپانيايي و يهودي خويش به زبان  استاد به هر يک از

به يكديگر  ها انديشهامري که بيانگر اهميت شناخت زبان و نقش آن در پيوند کرد.  مي
اولين مرکز مطالعات شرقي در طليطله در سال  تأسيسآلفونسوي دهم به  رو ازايناست. 
هت توجيه مسلمانان و يهوديان ترغيب تعليم مبلغان ديني به ج باهدفم  7912/  ق 114
 7عبري و عربي آموزش داده شود. هاي زبانتا در آن  شد

م مرکزي براي مطالعات زبان التيني و عربي در  7911/  ق 119در سال  همچنان که
کرد؛ را به خود جلب  Alexander IVکه حمايت پاپ الكساندر چهارم  دشاشبيليه ايجاد 

م حمايت خود را از آن  7912/  ق 112توقيع شده در سال و  خاص پاپ در مكتوبي و
 ۀسداز اوايل  ها آناروپايي منتقل شد و  هاي دانشگاهو اين امر به ديگر  9.کرداعالم 

 1خارجي همت گماشتند. هاي زبان ۀرشت تأسيسچهاردهم ميالدي / هشتم هجري به 
 Raman «رامون لول»بي دعوت به مطالعات زبان عر ۀزمينشايد بارزترين کوشندگان در 

Lull  مايورکا  ۀجزيراز  (م 7171/  ق 171)متوفيMayorca  باشد که توانست پادشاه
مطالعات زبان  ۀزميندر  اي دانشكدهآراگون را مجاب سازد که  شاه James lجيمز اول 

. ضمن کند تأسيسم  7911/  ق 111پايتخت مايورکا در سال  Palmaعربي در پالما 
تا مدار  زبان و آداب شرقي را  کرددرخواست  Council Vienneس وين آنكه از مجل

. کندبه جهت تربيت افرادي براي تبليغ دين مسيحيت در ميان يهوديان و مسلمانان ايجاد 
م پن  مدرسه از اين نوع  7177/  ق 177و در سال  کردمجلس با اين درخواست موافقت 

عبري،  هاي زبان هاي رشتهقه ايجاد شد که در آن در روما، بولونيا، پاريس، آکسفورد، سلمن
 1عربي و کلداني داير شده بود. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .34 - 34/  11، ديورانت، قصة الحضارة: 111يونغ، العرب و اروبا، ص . 1

، مايرز، الفكر 414، بالنثيا، تاريخ الفكر االندلسي، ص 69بروفنسال، حضارة العرب في االندلس، ص . 1

 .161، مظهر، اثر العرب في الحضارة االوربية، ص 111العربي، ص 

فصلي كه در ضمن اين كتاب به چاپ رسيده است: اثر « فلسفة في » به: ابراهيم بيومي مدكور، نك . 3

 .199، ص 1611العرب و االسالم في النهضة االوربية، القاهرة الهيئة المصريه العامه للتاليف و النشر، 

 به: نك ، نيز 141/  11ديورانت، قصة الحضاره:  .4

Hastings Rashdall, The Universities of Europe in the Middles Ages, ed, F. M. 
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و در آنجا زبان عربي و التيني را  ندرفت ميپيش از آن به اسپانيا  ها اروپاييو حال آنكه 
 7.آموختند ميو عربي را از اهل آن  گرفتند فراميدر کنار هم 

ا به نسبت ديگر مناطق اروپاي غربي ر تأنيرپايري ترين بيشمناطق جنوبي فرانسه 
آن به  و تعليم و مدار  پرداخت ۀزمينبه جاب افراد متخاص عرب در تر  داشت و سريع

و مونپلييه  Touluseشهرهاي تولوز  خاوصاًبا شمال اسپانيا،  اش جواري همدليل 
Montpellier .اي مدرسهدوازدهم ميالدي / ششم هجري  ۀسددر شهر اخير در  9بود 

که گروهي از  است شده گفته و . البته اطالعاتي از اوايل کار آن در دست نيستشد سيستأ
آن مشارکت داشتند تا فرهنگ عربي را آموزش و گسترش  تأسيساعراب و يهوديان در 

 1دهند.
سيزده ميالدي / هفتم  ۀسداين مدرسه با تالش افراد و استادان عرب تا اواخر فعاليت 

 7942/  ق 144در سال  Nicholas IVنكه پاپ نيكوال  چهارم هجري ادامه داشت تا آ
پزشكي اختااص  هاي دانشمنحار در آن را  تقريباًدانشگاهي ارتقا و  ۀمرتبم آن را به 

  1د.کر
 ۀسدپزشكي اين دانشگاه در اوايل  ۀدانشكدزنان در  هاي بيماريپرفسور دالما  استاد 

سرآمد بودن عرب در دانشگاه »ه پيرامون در سخنراني علمي خود ک (بيستم ۀسد)حاضر 
پزشكان عرب و يهود در تدريس در اين  هاي کوششبا اشاره به  کردايراد  «مونپليه

 ۀدانشكدن هنوز هم بر لوح اساتيد در جايگاه ورودي آنادانشگاه و اينكه اسامي برخي از 
، ندکرد ميپاپي ترقي  ۀدرجبه  که که برخي از راهبان کرداشاره  1پزشكي موجود است،

                                                                                                                   

Powicke and A.B. Emden, Oxford, University Press, 1963, Vol, I. P. 566, II, P. 

30, 103. 

 .161رينو، غزوات العرب، ص  .1

 .119الخرشاف، عطائات علماء االسالم، ص  .1

3. Rashdall, Op. Cit. Vol. LL. P. 120. 

 .43/  11و مقايسه شود با: ديورانت، قصة الحضارة: 

4. Rashdall, Op. Cit, Vol. LL. P. 130 

بطه   169 صفحه1شماره  كتاب رينو، تاريخ غزوات العرب در حاشيه شكيب ارسالن در ترجمه. 4

ديگري از شاعر بلند مرتبه، احمطد   اين سخنراني اشاره کرده است. او سخن خود را با منبع بال واسطه
از پطاريس   7421به آموختن حقوق پرداخت و در سال  ه است. شوقي در آن دانشگاهکردشوقي همراه 



  اریخ، فرهنگ و مقاومت اسالمیتاندلس     001

 

علم را از دانشگاه مونپليه و از نزد اساتيد عرب آموخته بودند. کساني که در شناساندن 
ط که  شناسي گياهپزشكي و  ويژه بهتمدن يوناني به غرب و بسياري از علوم و معارف ط 

سيزدهم ميالدي / هفتم  ۀسد. اين دانشگاه در هستنداسا  علوم معاصرند داراي فضل 
و مبدل شد. جري به تطور خود ادامه داد و يكي از مراکز فرهنگي مهم غرب التيني ه

و  (م 7241/  ق 142)متوفي  Constantinusقسطنطين آفريقايي  هاي ترجمه ۀهمداراي 
که در دوران خود  کردخود را در دانشمنداني نمايان  ۀنمرژرار اهل کرمون و ديگران بود و 
 Arnold ofمانند آرنولد ويالنوا ؛ بودند گرفته لشكبا چهارچوب فرهنگ عربي 

Villanova  7است. وسطي قرونکه مشهورترين مستعرب  م( 7171/  ق 171)متوفي   
است، منجر به مهيا  شده ترجمهميزان بسياري از معارف و اطالعاتي که از زبان عربي 

 ها اروپايي ۀاستفادکه مورد  شدالتيني  هاي ترجمهشدن ميراث يوناني و عربي وااليي در 
گشايش و احياء اقتااد و  ۀنتيجدر جنوب فرانسه و اروپاي غربي قرار گرفت. ايشان در 

شراي  اجتماعي و سياسي موجود در آغاز دوران تجديد حيات فرهنگي اروپا، قادر به 
ند. امري که شداز آن  برداري بهرهميراث فرهنگي فوق و فهم و تفسير و تدريس و  ۀمطالع
دوازدهم و سيزدهم ميالدي / ششم  ۀسددر دو  ها آنو رشد  ها دانشگاه تأسيسرا براي راه 

 9.کردو هفتم هجري مهيا و هموار 
دانشگاه از ابتكارات تأسيس لويس يونگ اشاره دارد که  بنام شناسان شرقيكي از 
 وسطي قرونآن است که اسالم در  بيانگرن عربي اسالمي بوده است و حقايق خالص تمد

 1.کرددر غرب را هموار  ها دانشگاهرشد 
و بولونيا  Salernoدانشگاه سالرنو  ،دوازدهم ميالدي / ششم هجري ۀسددر 

Bologna  در ايتاليا و دانشگاه مونپليه و پاريسParis  در فرانسه و آکسفوردOxford و 
در آموزش  مندي نظام ۀشيوند و ايجاد شد تأسيسدر انگلستان  Cambridgeکمبري  

                                                                                                                   

الحجي، الحضارة االسالمية في االنـدلس،   ديدن کرده و از آن سخن گفته است. و مقايسه شود با:

 .41ص 

1. Rashdall, The Universities of Europe in the Middle Ages, Vol. II, P. 127. 

 .161مظهر، اثر العرب في الحضارة االوربية ، ص 

 .111، مايرز، الفكر العربي، ص 11/  11ديورانت ، قصة الحضارة:  . 1

 .131 – 131العرب و اوربا، ص  . 3
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و برخي از اساتيد تأنيرگاار در نهضت علمي  7شدعالي، امري ممكن و ضروري تلقي 
 (م 7911/  ق 117)متوفي  Robert Grossetesteتست  گرو اروپايي همانند رابرت 

 Rogerو راجر بيكن  (م 7942/  ق 112)متوفي  Albert the Great  آلبرت بزرگ

Bacon  که هيچ يک از  شود مياما مشاهده ؛ 9ندشدظاهر  (م 7929/  ق 129)متوفي
 ۀسدداراي ابتكار يا افزودن چيزي بر علومي که از اعراب تا پيش از  مستقالًايشان 
ه بودند، نبودند. سخن گوستاو لوبن در اين زمينه بهترين شاهد است که کرد اخا پانزدهم

حار به کارش منپانزدهم ميالدي در اروپا دانشمندي که  ۀسدتا پيش از » 1:گويد مي
ظاهر نشد. راجر بيكن، ليونارد البيزي، آرنولد فيالنوفي، نباشد، عربي  هاي کتاباستنتاخ از 

اعراب  هاي کتاباذفونش دهم قشتالي و ... همگي بر  ،ريمون لول، سان توما، آلبرت کبير
پانزدهم ميالدي و اوايل  ۀسدو نوآوري خالق اروپايي تنها در اواخر  «متكي بودند.
شان هاي دانشگاهميراث عربي در  ۀپايجديد بر محاولي ميالدي ظاهر شد که  شانزدهم
بسترهايي که اين  1غرب اروپا گسترش يافت. هاي بخش ۀهمه در داد ک ارامه مي
و ميزان پيوند آن با مؤسسات آموزشي عربي در  1ند، چه بود؟کرددر آن رشد  ها دانشگاه

 بوده است؟  اندلس و ساير شهرهاي اسالمي تا چه اندازه
تشابه ميان  ۀدهند نشانو روش تدريس آن به روشني  ها دانشگاهتتبع در نظام اين 

عربي  هاي دانشگاه انبوه مأخوذ ازعربي است امري که اشاره به موارد  هاي دانشگاهو  ها آن
که اين  اي مالي هاي کمکميان استاد و شاگرد و  ۀرابطو  مند نظامدارد. طبيعت آموزش 

و گوناگوني ابعاد حيات دانشگاهي بدون شک تا  يافتند ميآن استمرار  ۀپايبر  ها دانشگاه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 به:نك ، و 111مايرز، الفكر العربي، ص   1

Rashal, Op, cit, Vol. I. PP. 75, 87, 269, Vol. II, P. 116. Vol. III, PP. 33 _ 34, 274, 

276. 

 .111اثر العرب و االسالم في النهضة االوربية ، ص  «في الفلسفة » مدكور،  .1

 .918حضارة العرب، ص . 3

: مدكور، في الفلسفة / اثر العرب و و مقايسه شود با، 161مظهر، اثر العرب في الحضارة االوربية، ص  .4

 .118 – 111االسالم في النهضة االوربية ، ص 

 ي در دوران وسطي عبارت است از کتاب:هاي اروپاي بهترين منبع به جهت شناخت دانشگاه .4

Rashdall, The Universities of Europe in the Middle Ages. 
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آن را  وسطي قروندر طي  ها دانشگاهحد بسياري با آن شبيه است. نظام دانشياران که 
مدار  ايشان  بندي رتبهشناختند و آنچه که تا امروز بر پاست، اول بار توس  مسلمانان و 

تا دانشجويان را در  ندکرد مييک از مدرسان دانشياري را تعيين  براي هر ها آنو  شدوضع 
 7.کنندرا رفع  شان علميدرو  استاد به جهت فهم و درم بهتر آن ياري دهند و نيازهاي 

که اين مشابهت تنها يک اتفاق نبود. اگر چه در ميان  9کند ميلوميس يونگ اشاره 
اروپايي از زمان پيدايش  هاي دانشگاهود. اروپايي و فرهنگ اسالمي استوار ب هاي دانشگاه

يي بر حسب جنس ها گروهخود نقش همانندي در جهان اسالم دارا بودند. دانشجويان در 
مختلفي بود  هاي حجرهشده و در آنجا  دهي سازمانبه جهت درم بهترشان در دانشگاه 

ه شكلي روشن اين سنت ب ؛ وشدند ميکه دانشجويان به آن منتسب  هايي اقليموابسته به 
. از ديگر وجوه تشبيه ميان 1شود ميو آکسفورد ديده  بولونيا، پاريس هاي دانشگاهدر 

عربي و اروپايي سنت خاص پوشيدن لباسي مشخاي براي اساتيد در طي  هاي دانشگاه
 ترين مهمسخنراني و تدريس يا برخي کارهاي اداري بود و لبا  دانشگاهي عرف راي  در 

 1اروپايي بود.  هاي دانشگاهعربي پيش از متداول شدن آن در  هاي رزمينسمراکز تعليم در 
به خاطر آن به سفر  ها اروپاييطلب علم در نزد مسلمانان يكي از اهدافي بود که 

نظام سفر ايشان به جهت ديدار با شيوخ و اساتيد معروف در مؤسسات تعليم  ؛ وندرفت مي
سفر از سرزميني به سرزمين بودند. ه کردرا اخا  اسالمي معروف است و اروپاييان اين نظام

اروپايي بود. نظام تحايل در نزد اساتيد مشهور، امر رايجي در نظام آموزش ديگر به جهت 
عربي و  هاي دانشگاهاز حيث مفهوم کلي بين  Baccalareus (ليسانس)اعطاي گواهي 

كه مؤسسات عربي در آن با توجه به اين ؛ واروپايي در دوران وسطي به هم شباهت دارند
اروپايي  هاي دانشگاهاز نظر زماني بر فعاليت داشتند، دوران آغازين در اين زمينه در تعليم 

. داد ميهر استاد يا شي  عربي گواهي خاصي به شاگردانش در آنها . هستندمقدم 
 مورد، جز آن ؛ وبود ها آناروپايي تنها با رميس  هاي دانشگاهحق اين گواهي در  که درحالي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .481عاشور، التعليم العالي في العصور الوسطي، ص   1

 .131العرب و اروبا، ص . 1

 .38/ 11، ديورانت، قصة الحضارة: 131همان منبع، ص . 3

 .131يونغ، العرب و اروبا، ص . 4
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استاد  براي مثال 7ارزش علمي گواهي در اندلس و جهان اسالم و اروپا يكي بود.
magister  دوازدهم ميالدي کسي بود که داراي  ۀسدتربيت در پاريس در  ۀزميندر

کليساي شهر  ۀمدرسدانشگاه پاريس از  ؛ وگواهي تدريس از رميس کليساي نتردام باشد
و اين گواهي به  افتي دستولين بار به صدور گواهي تعليم باالتر رفت و به تنهايي براي ا

رايگان براي هر کسي که زمان کافي را در نزد استاد مجاز گارانيده  صورت بهشكل عادي 
که شاگرد مورد پايرش استاد بوده و موافقت استاد با تقاضاي شاگرد اعطا  شرطي بهباشد 
استاد معلم و کودکان مورد آزمون از  يشيوه يعندستيابي به فن تدريس بر اين  ؛ وشد مي
 9استوار شده است.  بر آناست که دانشگاه پاريس  هايي پايه

به معناي گواهي  Baccalareusالتيني  ۀکلمکه  1معتقدند شناسان شرقبرخي از 

که در مرکز علمي اسالمي در  «بحق الراوية»دانشگاهي چيزي جز تحريف عبارت عربي 

آن به معناي حق آموزش به گواهي ديگري است  ؛ و، نيستشد ميدوران وسطي استفاده 
 La Chanson de Rolanمشهور روالن  ۀتراناروپايي که اول بار در  ۀواژو اين معنا را 

 ؛ وکه واضع ترانه آن را از مسلمانان اندلس گرفته باشد دهد ميامري که رجحان  شدوارد 
پي  وسطي قروندانشگاهي عربي در  يها گواهينامهي از هاي نسخهبه جديد  هاي پژوهش

در اين اسناد بكار گرفته شده است.  «بحق الراوية»که عبارت  کند ميبرده است که تاکيد 

/  ق 119دانشگاهي عربي را نگاه داشته است که به سال  ۀاجازدانشگاه کمبري  از اولين 

 که درحالياست.  فتهکارر به «بحق الراوية»در آن عبارت فوق يعني  ؛ وگردد بازميم  7711

م يعني پس از  7917/  ق 192در اجازات اروپايي پيش از سال  Baccalareus ۀکلم

را  «بحق الراوية»است که عبارت تر  قبول قابل چنين اين ؛ وشدنزديک به يک سده ظاهر 

در نتيجه آن را به  ؛ واند هکردپژوهشگران مسيحي در اسپانيا از مسلمانان اندلس نقل 
Baccalareus  دانشگاهي  ۀمرحلاين عنوان با موفقيت  ۀدارندند. يعني کردالتيني تحريف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .131منبع، ص  همان. 1

 .31 - 39/ 11ديورانت، قصة الحضارة: . 1

به ديدگاه آلفرد گيوم  كه آن را  لويس يونگ در كتاب خود بيان كرده است: العرب و اروبا، ص نك . 3

. كه او اين ديدگاه 481 – 481و مقايسه شود با عاشور، التعليم العالي في العصور الوسطي، ص  133

 نقل كرده است. 138ث االسالم، ص را از گيوم در كتاب ترا
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 7ه است. گااشترا پشت سر 
 هاي گواهينامهتدريس و اعطاي  هاي شيوهبزرگ و روشن در نظام و  تأنيراين 

با فوران علوم و معارف اسالمي بر  مقايسه قابلعظمت خود  رغم بهدانشگاهي، 
نيست. چون اين معارف منجر به بر پايي انقالبي در  وسطي قرونر اروپايي د هاي دانشگاه
انقالبي که موجب ايجاد اين  9.شداروپايي از قرن دوازدهم ميالدي / ششم هجري  ۀانديش

در خالل  ها دانشگاهنيست که اين  شده انبات. پس کسي منكر اين حقيقت شد ها دانشگاه
مورد تدريس اساتيد و آموزش  هاي کتابو مواد درسي و  ها روشچندين قرن پياپي در 
از عربي به  شده ترجمهعلمي  هاي کتاب ؛ واند بودهمسلمانان  ۀانديشدانشجويان متكي بر 

 اروپايي بودند. هاي دانشگاهيگانه منبع تدريس در  تقريباً وسطي قرونزبان التيني در 
ادامه  متأخرران اعراب بر برخي از علوم مانند پزشكي تا دو تأنيرگفت که  توان مي
در دانشگاه  (م 7211/  ق 192)متوفي علي الحسين بن سينا   ابي هاي کتابداشت. 

، در اواخر قرن هجده ميالدي گويد ميو چنانكه گوستاو لوبن  1مونپليه شرح شده بود
القانون »همچنين کتاب  1اول قرن نوزدهم ادامه داشت. ۀنيمتفسير آن در اين دانشگاه تا 

ژرار اهل کرمون در طليطله در بيشتر مدار  پزشكي اروپا  ۀترجمبه  سينا بنا «في الطب
/  ق 171)متوفي بكر محمد رازي  ابي هاي کتاباو و  هاي کتابکه بر  1شد  ميتدريس 
اسا  تدريس در دانشگاه لووان  براي مثالدراز تكيه داشتند.  زماني مدتدر  (م 291

Louvain  ق 7291سال  ۀنامچنانكه در بر ،هجري بود هفده ميالدي / يازدهم ۀسدتا  /
 تأليفاتکه بر تنها معدودي از  شود مياز اين برنامه آشكار  ؛ وه استشدم آن نبت  7171

از  هايي خالصهکلمات بقراط و  ۀمجموعه و به برخي گشت ميپزشكي يوناني اعتنا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .133يونغ، العرب و اروبا، ص . 1

 .481عاشور، التعليم العالي في العصور الوسطي، ص . 1

 .916 - 918حضارة العرب، ص . 3

و تفسير آن در دانشگاه مونپليه تا پنجاه سال » و عبارت متن چنين است:  461همان منبع، ص . 4

 به مقدمهنك ميالدي نگاشته است.  1884تمدن عرب را در سال پيش ادامه داشت. و لوبن كتاب 

 . 3مترجم : ص 

5. Rashal, Op, cit., Vol. I. PP236, 246, 436 Vol. II, PP. 33, 232, 127. 

 .169/  13ديورانت، قصة الحضارة : 
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  7.ندکرد ميجالينو  اکتفا 
 Liber بنامالتيني آن  ۀترجم ؛ وجلد است و کتاب الحاوي انر رازي مشتمل بر بيست

entines هاي کتابو يكي از  9در طب يوناني عربي است. المعارف دايرة ترين بزرگ 

 7121/  ق 121پزشكي در دانشگاه پاريس در سال  ۀدانشكد ۀکتابخانبود که در  اي گانه نه
 – 7117/  ق Louis XI (411 – 444هنگامي که پادشاه لويس يازدهم  1م موجود بود.

از آن گرفت، ناچار به پرداخت مبلغ زيادي طال و نقره  برداري نسخهتاميم به  (م 7141
بخش نهم آن  ويژه بهکتاب رازي معروف به المناوري  ؛ و1شددر جهت امانت گرفتن آن 

 Nounusشانزدهم با عنوان  ۀسدراي  در ميان دانشجويان پزشكي در اروپا تا 

Aimansoris جلد هفتم اين کتاب نيز در دانشگاه بولونيا تدريس  ان کههمچن 1بود
 سينا ابنپزشكي دانشگاه پاريس دو تاوير رنگي از رازي و  ۀمدرس هاي رواق در و 1.شد مي

شناخته و معترف به  Avicennaو  Razes هاي بنامآويزان شده بود که آن دو را در غرب 
پزشكي پاريس نشده و بيشتر  ۀدانشكدو اين تنها محدود به  1فضل و علم آن دو هستند.

در مدار  مونپليه، ورانس، بولونيا، بادو، اورليان،  خاوصاًدر اروپا  برپاشدهمدار  پزشكي 
عربي که از زبان التيني  هاي کتاباز  Angersناپل، آکسفورد، کمبري  و انگر  

ت خود در رياضيات از اطالعا ۀزميندر  ها اروپايي 4.ندکرد ميبرگردانده شده بودند، استفاده 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . و درباره116به: مظهر، مآثر العرب علي الحضارة االوربية، ص نك ، و 486لوبون، حضاره العرب، ص . 1

 به:نك دانشگاه لوزان  

Rashal, Op, cit., Vol. II. PP. 263 – 268. 

 118مايرز، الفكر العربي، ص . 1

 .161/  13ديورانت، قصة الحضارة: . 3

 و مابعد.  96، ص 1613به: فرات فائق، ابو بكر الرازي، بغداد نك ، و 486لوبون، حضارة العرب، ص . 4

 . 161/  13ة: ديورانت، قصه الحضار. 4

6. Rashal, Op, cit., Vol. I. P. 246. 

، جالل مظهر، علوم المسلمين اساس التقدم العملي، القاهرة 161/  13ديورانت، قصة الحضارة، ص . 1

 .34، ص 1661الهيئة المصرية العامة للتاليف و اننشر، 

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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کتاب جبر و مقابله انر خوارزمي  ويژه بهالتيني مربوط به دانشمندان مسلمان و  هاي ترجمه
اين  ؛ وبود شده ترجمهدوازدهم ميالدي  ۀسدند که توس  ژرار اهل کرمون در کرداستفاده 

و  7.شدشانزدهم ميالدي / دهم هجري  ۀسداروپايي تا  هاي دانشگاهکتاب متن آموزشي 
 7912/  ق 114)متوفي  Leonardo Fibonacci of Pisa( اهل پيزا) يبوناچيفلئونارد 

 گانه ششاو که از دانشمندان متخاص در جبر بود، که اوضاع  ؛ وکرد ميبر آن استناد  (م
اين  کرد؛ وکه خوارزمي تشريح کرده بود، ارامه  اي شيوهدوم را به  ۀدرجبر معادالت 

 هاي نوآوريه است و او کردتشريح  Libere abaci بنامشهور خود اطالعات را در کتاب م
 9کرد. در رياضيات را وارد اروپا  اسالمي - علمي عربي

 ها اروپاييکه در ميان  (م 111/  ق 714)متوفي جابر بن حيان  هاي کتاب همچنان که
رات وسايل و افتخا ترين مهمه است و روش علمي تجربي که از کردتشريح  Gebir بنام

عقل معاصر است، گسترش يافت. راجر بيكن پاناد سال پس از جابر اين روش را در 
بود که  اي شعلهو آنچه که بيكن را به اين روشنايي رهنمون ساخت  کرداروپا اعالم 

اعراب اندلس از طريق ترجمه به زبان التيني افروخته بودند و اين روشنايي پرتوي تر  پيش
ه کردبيان  شناسان شرقکه يكي از  گونه همانو  1شرق زمين بود.از انوار مسلمانان در م

اساتيد  دست بهراجر بيكن زبان و دانش عربي را در دانشگاه آکسفورد و  1است،
بود و انتساب تقدم در ايجاد روش تجربي نه از آن راجر  فراگرفتهدر اندلس  آموخته دانش

است.  Francis Baconرانسيس بيكن ف بنام ،بيكن و نه تالي همنام وي و از خاندان او
از فرستادگان علم و روش اسالمي به اروپاي مسيحي نبود  اي فرستادهزيرا راجر بيكن جز 

فراگيري زبان و علوم عربي است.  ،و هرگز از اذعان به اين که يگانه راه رسيدن به حقيقت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .181/ 13، ديورانت، قصة الحضارة: 114مايرز، الفكر العربي، ص  .1

. حميد موراني و عبد الحليم منتصر، 141، 11 - 96مظهر مآثر العرب علي الحضارة االوربية، ص . 1

، 61، ص 1614لنشر، قراءات في تاريخ العلوم عند العرب، الموصل، مؤسسة دار الكتب للطباعة و ا

 .434. بالنثيا، تاريخ الفكر االندلسي ، ص 114يونغ، العرب و اروبا، ص 

 .169، 188/  13ديورانت، قصة الحضاره: . 3

4. Briffault, Making of Humanity. PP. 202. 

 .483به نقل از عاشور، التعليم العالي في العصور الوسطي، ص 
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جهان مسيحي  ۀهم اسالمي بر او و بر ۀفلسف. با اعتراف به اينكه علوم و شد ميآزرده ن
 . 7فضل و تقدم دارد

استاد راجر بيكن و اولين رميس دانشگاه آکسفورد فردي بود که نور تست  گرو رابرت 
علوم  ۀزميناعراب در  تأليفاتاو در اروپا و اندلس در پي کرد. اين دانشگاه را فروزان 

شكي يوناني سيزدهم ميالدي علوم پز ۀسد ۀنيمدر  ؛ ورياضيات و تجربي در گردش بود
رميس مدار  در علم تست  گرو . که به فضل شدتدريس در آکسفورد  هاي پايهعربي از 

 9. شدطبيعيات رياضي در تناقض با علم ارسطويي کيفي متداول 
که در  شد  مي و شامل برخي از معارفي تر گستردهاروپا  هاي دانشگاهاعراب بر  تأنيرو 

 Averroes بنامرشد را که در غرب  ابن پس .سفهآن پيشرفت چشمگيري نداشتند مانند فل
در  خاوصاًسيزدهم ميالدي و  ۀسداروپايي از اوايل  هاي دانشگاهدر  ،شناسند مي

 ۀنمر از ها آنو  شددر فلسفه  هاي بالغايتاليا مانند بادوا و بولونيا حجت  هاي دانشگاه
 ۀفلسفبرخاستند.  طلبي ارزهمبشدند و با آن با کليسا به  مند بهرهرشدي  ابن ۀفلسفمعرفت 
اوج و عظمت خود رسيد  ۀنقطم به  7122/  ق 221در سال  ويژه به Averroismرشدي 

/  ق 7219)متوفي  Galileoفكري کارهاي گاليله  ۀزمينو آن يكي از عواملي بود که 
رشد بر  ابن ۀفلسفرا شكل داد و آغاز ظهور علوم معاصر اروپايي بود. در فرانسه  (م 7119

سيزدهم ميالدي  ۀسد ۀنيمفكر بسياري از اساتيد دانشگاه پاريس و ميان جوانان آن در 
ماهب کاتوليک، در مقابلشان، پيروان و  رشد پيروان ابن و و گسترش يافت شدچيره 

بودند. در کرده براي مبارزه مبدل  اي عرصهدانشگاه پاريس را براي مدت يک نسل به 
ميالدي /  7111ماه مار   7يس يازدهم در فرماني که در قرن پانزدهم ميالدي پادشاه لو

رشد در دانشگاه  ابن ، امر به تدريس ماهب ارسطويي و شارح آنشدطبع  -هجري 412
 کردن امر آموزش در فرانسه بود.  مند نظامو آن به دليل کوشش او در  کردپاريس 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 119/  11ديورانت، قصة الحضارة: . 1

2. J. H. Randal, Making of the Modern Mind, 1954, PP. 209 _ 210. 

 بهنك ، و 11به نقل از مظهر، مآثر العرب علي الحضارة االوربية، ص 

Rashdall, The Universities of Europe in the Middle Ages, Vol. III. PP. 239 _ 242. 

 . 41 - 49/  11با: ديورانت، قصة الحضارة : ، و مقايسه شود 114مايرز، الفكر العربي، ص 
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ردگي اين نفوذ و فزايندگي بود و بر گستتر  ايتاليا عميق هاي دانشگاهاما نفوذ اعراب در 
 بناماحتجاج گوستاو لوبن از زبان شاعر بزرگ ايتاليايي بانگ  .کند ميآن داللت  تأنير

 : کند ميبيان  (م 7111/  ق 111)متوفي  Franceseo Petrarch  پترارم
د توان ميو فرگل  د خطيبي پس از ديموستين باشدتوان ميدر شگفتم که سيسرون 

با  غالباًيم پس از اعراب چيزي بنگاريم؟ خود را توان مي، اما آيا ما باشدشاعري پس از هومر 
. چه دانيم ميو پيشينيان جز اعراب برتر  ها ملت همۀ برابر دانسته و گاه خود را از ها يوناني

 ! اند خاموشيدر خواب و چنين و واي بر فرزانگان ايتاليا که  !حماقتي! چه گمراهي
دنبال يادآوري اين حقيقت است که غرب نوشتار کوتاه به ين ابايد گفت که  در خاتمه

آموزش عالي  ۀحوزواحدي يعني  ۀعرصاروپايي مديون انديشه و فرهنگ عربي اسالمي در 
فلسفۀ و د کر اخا علوم و فنون را از اندلس عربي اسالمي. غرب و مؤسسات آن است
مسيحي در کنار مسلمانان در  اهبانجايي که رت، را از اندلس آموخحيات انساني و مدارا 

 هاي دانشگاهمؤسسات و  و مدار  اندلس و مساجد آن به فراگيري علم مشغول بودند
مشعل ابتكار و نوآوري در انديشه ، مسلمانان و دانش از فضل متأنرعلمي در جنوب فرانسه 

فلت تا از خواب غ ندکرد ميو به اروپا کمک  ندکرد ميو فلسفه و پزشكي و علوم را حمل 
 ، آگاهي يابد و از نو شروع کند.يزدبرخ وسطي قرونطوالني خود در 

 
 



 
 
 

 

 

 فصل چهارم
جنبش مقاومت عربي ـ اسالمي در اندلس بعد از سقوط 

 غرناطه

 دکتر عبدالواحد ذنون طه

 مقدمه
خواننده عرب و به طور عام مسلمان، اهمیت و ارزش براي ، سخ اندلریتا مطالعه

 بربادرفتهبهشت وضعیت مردمان و وقایع اندلس، آن  ۀمطالعچرا كه او را به  ؛بسیاري دارد
تمدن و تاریخ آن بخش ساختن در بارز مسلمانان نقش وي را از كند و  ن میرهنمو

مطالعات بسیاري در این زمینه، اگرچه . كند میاز دولت عربی ـ اسالمی رهنمون  جداشده
 ۀدربار ویژه به ها پژوهشمحقق انجام شده است ولی آن  توسط مورخان و نویسندگان

ایان حكمرانی عربی و سقوط غرناطه ناكافی وضعیتِ مردمان اندلس در دوران پس از پ
بسیاري از آنكه  ویژه بهنگاري اندلس است  تاریخدر  ضعف بزرگی است و این امر نقطه

هستند كه پرچم عربی و  اي زندهآن ملت فهم عللِ فروپاشی عالقمندان این تاریخ مشتاق 
 ه بود.ایبریا به اهتزاز درآورد ۀجزیر شبه هاي حكومتاسالمی را بر فراز 

آنكه به مدت هشت قرن چون ملتی متشخص  باوجودو چگونه یند اعراب اندلس؟ كجا
آنان پس از شكست از و شدند؟ وجود محو  ۀصفحاز زیستند،  و متمایز از سایر ملل می

 مسیحی كردنجهتِ  اسپانیایی مسیحیان اسپانیا چه واكنشی در قبال كوشش فاتحان
شان در طول  اسالمی و عقاید فرهنگ عربیهاي  شان و از میان رفتن نشانه اجباري

 نشان دادند؟ و پنجاه سال پس از سقوط غرناطه  صد یک
نظایر آنها، در مورد و  ها پرسشاین درصدد بررسی علمی و مستدل  حاضر نوشتار

كه  استاندلس شان در  دفاع از میراث اجداديمبارزات مسلمانان و اندلس و اصرار آنان بر 
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 روان و ساده نوشته شده است.  صورتی بهراحتی خوانندگان،  منظور بهدر این كتاب 
عالقمندان به بررسی بیشتر  تا است شده با حواشی موثقی همراه این نوشتارهمچنین 

 :استزیر  قرار به آنترتیب مباحث موضوع، بتوانند بدان رجوع كنند. 
 تسلیم ۀمعاهدسقوط غرناطه و  .1
 ط غرناطه و آغاز مقاومتسیاست ستمگري پس از سقو .2
 استمرار ستم پس از دوران دو امیر كاتولیک. 3
 م 1671ـ  1691هـ /  676ـ  679انقالب بشرات دوم  .4
 مقاومت منفی و پافشاري بر عقیده و فرهنگ عربی ـ اسالمی .6

 

 تسليم ۀمعاهدسقوط غرناطه و 
كه فروپاشی آن  بوداسالمی اندلس  -عربی ایاالت آخرین  ۀزمرغرناطه در ایالت 

. بود« ایبریا» ۀجزیر شبهعربی ـ اسالمی در  ۀسال صد هشتموجودیت اي از محو  نشانه
بر سایر مناطق اندلس اسالمی چیره  تدریج به ،پیش از سقوط غرناطهها مدتی  اسپانیایی

آلفونسو ششم »توسط  Toledo «طلیطه»سقوط شهر توان به  از آن جمله می. شده بودند
Alfonso VI»  سرقسطه»و سقوط  م 1816هـ /  471در سال» Zaragoza   در سال

سقوط در ادامه و  «Alfonso Iآلفونس اول جنگجو » دست به، م 1111هـ /  612
اشاره كرد كه دو شهر اخیر توسط  Sevill «اشبیلیه»و  Cordoba «قرطبه»شهرهاي 

م  1241هـ /  947و  م 1239هـ /  933 هاي در سال Fernando III «فرناندو سوم»
بسیاري از شهرها و نواحی دیگري ، ها شكستاین فتح شدند. در كنار یكی پس از دیگري 

از اهمیت كمتري  یادشدهكه به نسبت شهرهاي ها درآمد  اسپانیایی ۀنیز به زیر سیطر
 برخوردار بودند.

بسیاري از  م 1462هـ /  167در سال  Garnata «غرناطه»پیش از سقوط شهر 
بدان پناه  شهرهایشانممالک اسپانیایی بر  ۀسیطرمسلمان عرب به علت تعرض و  ساكنان

 ۀسایزندگی در كسانی بود كه در اندلس خواستار امید  آخرینغرناطه  رو ازاینآورده بودند. 
اما تهدید  ؛ودندزبان عربی باستفاده از اسالمی و عمل به شعایر دینی و  -حكومت عربی 

اتحاد دو مملكت  ۀشد كه نتیج «ایبریا» ۀجزیر شبهاین سرزمین در  سرانجام متوجهاسپانیا 
با  «شاه فردیناند آراگونی»ازدواج بود كه با « Aragonآراگون »و  Gastil «كاستیا»
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ممكن شد. آن دو پادشاه در پی  م 1496هـ /  147در سال  «كاستیایی Isabellaایزابل »
دند و این امر در گروِ تسلط بر بوجدید و متحد خود  كشورسیاسی  ۀسلطگسترش 

و رؤیاي روزي زیادي داشت شاهزاده ایزابل در این زمینه تعصب هاي غرناطه بود.  سرزمین
 ؛دیگر از آن شنیده نشودصدایی شود و كه اسپانیا یكدست كاتولیک  دپروران میرا در سر 

یعنی لس، اسالمی اند -عربی  رین دژگشودن درهاي آخهمسرش مصمم به و بنابراین او 
ساختن آتش جنگ  ور شعله منظور بهصلیبی را  یهروحبود كه  چنین اینشدند و غرناطه 

 1مبادرت كنند. «ایبریا» ۀجزیر شبهدر غیر اسالمی  اسپانیايبه احیاي برافروختند تا 
با اتراق سپاهیان سپس ند. سیطره یافتدر ابتدا بر مناطق پیرامونی غرناطه  ها اسپانیایی

یا  Santa fe 2 «سانتافه»نام شهر نظامی ب یپادگان، مراتع غرناطهدر ب شهر و در جنوخود 
آن را تشدید كنند.  ۀمحاصربرپا كردند تا از طریق آن به شهر حمله كرده و  (ایمان مقدس)

دلیل سپاهیان مهاجم و نجات شهر، به مقابله با ساكنان غرناطه در  ۀشجاعان هاي كوشش
شهر در  ۀمحاصرسودي نبخشید.  كمی مدافعان شهر غرناطه كثرت سپاهیان اسپانیایی و

حدود هفت ماه به طول انجامید و تلفات بسیاري بر مردان و اسبان ایشان وارد ساخت. 
نیز مزید علت شد؛  Sierra Nivadaسیرانوادا  هاي كوهمسیر قطع امید از رسیدن كمک از 

مسلمانان با غرناطه بسته شده بود. سنگین، ارتباط دیگر دلیل بارش برف و باران زیرا به 
تن داد تا مگر با تسلیم شهر، جلوي مذاكره با دشمن به در چنین شرایطی، حاكم غرناطه 

 3فته شود.گر ساكنان آنكشتار 
شاه فردیناند  سوي به اي نمایندهآخرین امیر غرناطه  «ابو عبداهلل محمد بن علی»

میان  اي معاهدهاین مذاكرات منجر به عقد  فرستاد تا بر سر تسلیم شهر به توافق برسند.
م  1461نوامبر  26هـ /  167محرم  21و دو پادشاه كاستیا و آراگون در  «امیر ابو عبداهلل»

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. A. Mackey, Spain in the Middle Ages, London, 1997. P. 205. 

مجهوو ا مول وووبذ  اووصر مو اووا  ووي مصاوونش : ووي  اوواذ  اووا  موغابوو  موا وو ن يذ مول ووا ذ     .2

 93ذ ص 0391

ذ محلو  :وم مدلو  مول،وافذ  غوي مون وص موم داوم م  و و           10و   93هلنن م او،ذ ص   .9

 .424و  421/  1ذ 0391دمش صندشذ : اوتذ مواط صذ تد، ق  مح نن عانسذ 
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شصت آن را بالغ بر  1منابع عربیاز . برخی بودند شده گنجاندهكه شروط بسیاري در آن  شد
 2اند. دانستهه و شش شرط پنجاآن را مشتمل بر و هفت شرط و برخی منابع كاستیایی 

چنین توجیه كرد كه  توان میمعتقد است كه تناقض فوق را  «محمد عبده حتامله»دكتر 
 شده اضافهبدان سري دیگري  ۀمعاهددر پی مذاكرات بعدي و یا شروط برخی از احتماالً 

 3باشند.
از آن  برخیكاتولیک متعهد به امور بسیاري براي ساكنان غرناطه شده بودند.  امیران

 اند از: موارد عبارت
رعایت حق مالكیت مردم بر اراضی و خانواده ایشان و مال و امنیت كامل جان و  -

 شان. امالک زراعی و تجاري

، از متناسب با آن یقوانین اعمالو  شاندینپایبندي و عمل به افراد بر حق آزادي  -
 جمله ادامه فعالیت مساجد و اوقاف اسالمی.

 .بدرفتاري با آنانمنع هاي مسلمانان و  به خانه ها اسپانیاییعدم ورود  -

 یكی از مسلمانان.  دست بهامور مسلمانان  ۀادار -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:وو:   محلوو  :ووم صنووو  مو نصوواف مو وو وفذ   وون    وو  .  429و   424/  1هلوونن م اوو،   . 0

م س ،اوون  صاوونش مول ووا  م حاوويذ تد، ووق و ت ا ووق  ، غووا مو نصووافذ و مدلوو          

 . 011/  1  0344مو نصافذ مو مش موا ضنءذ 

  وو و  و توونشبي مو ووا  مول  اووابمذ مو،وونهارذ  :وو:   مدلوو  عا مواوو: ع ووننذ  هنبوو  م  وو   .2

ت وووا ر :وووا دو سووو    نسووو  نبي ب وووي  مو دش :ووون  م نهووو   299و    291ذ ص 0399

و   R.R 00و    213   :ووو: رووولنش  Simancasمدغووو ر دش ما ووود مسووو ند علووو مي دش 

دف  دبگواف سو    ا ن و و دف توون ام مو شد مع لوند دو روون   نت و و  م ،و د دش مجل عوو:       

دا نطوو: :وو د   وو: دش موولم مجل عوو: مسوو ند دا نطوو: :وون ما اوونت  بووا  توون ام دش رووها 

 Las Capitulation Para la Entrega de Granda, por Miguelم  اوا رو   مسو      

Garrido Atienza, Granada 1910. PP. 269 _ 295    و م،نب وو: روو د :وون   مدلوو

ث و    مذ عاوو   ح نماوو ذ مو  اوو ا مو، وواف ول ووالي م  وو و   ووي عهوو  مولا وو م مو وون  

 . 00ذ ص 0311را   مولنن:، مو ل ذ،  ذ علننذ 

مد وو  م ووالي م  وو و  عاوو   سوو،   دا نطوو  و : وو هنذ منوون:، دمش مواوو صذ علووننذ      .9

 (  9ذ هنمش ) 44ذ ص 0333
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امكان مهاجرت به مغرب عربی، بر این  ۀو اجازاي  اسیران غرناطه ۀهمآزادي   -
به ها  هاي اسپانیایی تواند با كشتیعزیمت به مغرب باشد باساس، هركس كه مایل به 

 رود. مكان مورد نظرش ب

 .انگناه دیگرافراد به  ۀعدم مؤاخذ -

به دین ترک دین جدید و بازگشت به  مسلمان تازهي ها اسپانیاییعدم اجبار  -
 .پیشین خود

 اند.  دهرسانرا به قتل  مسیحی كسانی كه در جنگ سربازان مجازاتعدم  -

 .یپذیرایی از سربازهاي دولتعدم الزام اهالی غرناطه به  -

 .ها عدم افزایش مالیات -

نباشند، بر مالیات ایشان افزوده نگشته و مجبور به  عالئمیعدم استفاده از  -
 بر لباس به جهت تمیزشان نشوند.  گذاري عالمت

اذان و نماز و روزه و دیگر عدم ورود اسپانیایی به مساجد شهر و عدم ممانعت از  -
 .امور دینی

 ند.ریا سبک بشما كنند و یا آن را معاهده را نقضمجازات كسانی كه  -

 1. یعنی پاپ« مرهبر رُ»معاهده توسط موافقت و امضاي   -
و  «نفح الطیب»در كتاب  «يرّقَالمَ»اي است از آنچه كه  الذكر، فشرده فوقشروط 

د توان میخواننده اند.  ذكر كرده « اصر مو اا  ي مصانش : ي  اا»ناشناس كتاب  ۀنویسند

از این سند ارائه  «د عبداهلل عنانمحم»مفیدي كه استاد  ۀخالصاطالع از آن به براي 
ذكر  «محمد عبده حتامله»دكتر توسط به متن كامل آن كه  و یا 2ندمراجعه ك ،ه استكرد

است كه اعراب  مسئلهتمامی بندهاي این معاهده بیانگر این  3است، رجوع كند.شده 
ور زندگی ام ۀكاري یا تغییر بعدي بندهاي معاهده، هم جلوگیري از دست منظور بهمسلمان 

بینی و لحاظ كرده بودند تا معاهده دُچار  افراد خُرد و بزرگ خود را در معاهده پیش
 كاري و خیانت نشود.  دست

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .429و  424/  1 غي مون ص   14و  10 اصر مو ااذ ص  .0

 .299و  291 هنب  م   و ذ ص . 2

 .41و  03   و   ي عه  مولا  م مو نث و    مذ ص مو  ا ا مو، اف ول الي م. 9
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رگونه هبدون در هر شرایطی و شروط معاهده  ۀهمكاتولیک متعهد به اجراي  امیرانِ
، روط معاهدهشمتعهد شدند كه  و ؛شده بودند، با هر دلیلی كه باشدتغییر و تبدیلی در آن، 

حق  ها آنجانشینان  وفرزندان ي در كلمات آن پابرجاست و بدون تغییربراي همیشه 
  میبندهاي معاهده اعالن عمونخواهند داشت.  نقض هیچ یک از بندهاي این معاهده را

عادي از مطلع  و مردم ها كشیشو فرماندهان سپاه و یران وزشاهزادگان و  ۀهمو  شد
 میاعالم عمورا نقض كنند، طبق فرمانی، به مجازات تهدید شدند. شدند و كسانی كه آن 

. شاه فردیناند كرد میآن افراد ناقض معاهده را تهدید  موجب بهو فرمانی صادر شد كه  شد 
كه متعهد به  یادكردند سوگند آن به دین و شرافت خود امضاكنندگانسایر و ملكه ایزابل و 

 1این موضوع در پایان معاهده نوشته شده است.هستند؛ چنانكه حفظ همیشگی معاهده 
با سوگند دو شاه  كهآن را  و شروط كردند میمعاهده را رعایت  ها اسپانیاییاگر 
، بندهاي مفصل كردند نمینقض تضمین شده بود، مبنی بر اجرا و احترام به آن  كاتولیک

ار از آزادي زبان، در اندلس برخورد مانده باقیكه مسلمانان عرب  داد میمعاهده تضمین 
اجراي  ۀاجازاما تعصب كور ؛ شعائر دینی، تشكیالت قانونی و رسوم اجتماعی خود باشند

 2. داد مینبود، ن شكنی پیمانآن چیزي جز خیانت و  ۀپردرا كه در پشت  اي معاهدهمفاد 
ند و پیمان و سوگند خود كردپس از سیطره بر غرناطه معاهده را رعایت ن ها اسپانیایی

اعراب و مسلمانان اندلس  مانده یباقدر قبال  غیرانسانیشكستند و مبادرت به اعمال  را
از نادم كسانی كه مقاومت  در جنبشِ؛ چنانكه واكنش تندِ آنان را به همراه داشتند كه كرد

خواهند داشت، را كه در وضعیت جدید امكان زندگی  خاماین خیال  شدند واشتباهات خود 
شود. این امر زمانی رُخ داد كه معاهده نادیده گرفته شد و  مشاهده می، دیدند بربادرفته

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 W. H. Prescott, History of the Reign of. م،نب و: رو د :ون     41هلونن م او،ذ ص   . 0

Ferdinand and Isabella. Abridged and edited by: C. Harvery Gardiner, 

London 1962, p. 147. 

م يذ منسوونر م ه وونش مو ،وو د مو ا:ووي   :وو:   عاوو مو ابر مو وو    وو  و  19 اووصر مو اوواذ ص  . 2

ذ عا مو محوو  ذ وو نذ تدوونوب موللنووو   132و    193ذ ص 0393:ن  وو و ذ مووو مش موا ضوونءذ  

م سووان    و مثووا  عاووي مو وو،   دا نطوو ذ مجاوو  موادووه مو الوويذ باوو شهن مول هوو         
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كه ساكنان غرناطه مظالمی و حوادث  ترین مهمحریم آن محفوظ نماند. در فصل بعدي به 
و اعراب سیاسی با آن مواجه شدند و موجبات زوال  اندلسو مناطق  و دیگر شهرها

شود كه هدف سیاست  راهم كرد اشاره میشان را فامور ۀاداربر  ها اسپانیاییاستیالي 
جدید  ۀاجباري در جامع ۀمذكور، وادار كردن مسلمانان به ترک دین اسالم و استحال

 اسپانیایی بود. 
اسالمی در برابر مسیحیان فاتح  –گیري مقاومت عربی  درک عوامل و اسباب شكل

 غرناطه در گرو توجه به آن است. 
 

 ناطه و آغاز مقاومتسياست ستم ديني پس از سقوط غر
، بنا بر میل خودتسلیم غرناطه، اشخاص اجازه داشتند كه  ۀهفت معاهد ۀماد موجب به

ها تا سه سال انتقال اهالی  . اسپانیاییبروندعربی مغرب  به سرزمینیا بمانند و یا آنكه 
به ازاي هر شخص  آن،و پس از رایگان متعهد شده بودند  صورت بهرا   غرناطه با كشتی

 1.دریافت كنند (پول طالي اسپانیاي قدیم) «دوبل»ک ی
تشویق كنند و غرناطه  سرزمینفردیناند و ایزابل كوشیدند تا ساكنان عرب را به ترک 

در نتیجه در حدود شصت هزار عرب به همراه امیر كردند.  به انتقالِ آنان كمک می رو ازاین
ز اهالی زیادي ا شمار چنین اینو  دنداز راه دریا به شمال آفریقا منتقل ش ،مخلوع غرناطه

ثروتمند در غرناطه  هاي خانوادهاما برخی از ؛ ندكردغرناطه و مناطق پیرامونی آن مهاجرت 
در  هایی سمتخود به  آمیز مسالمترفتار خاطر به  بزرگانشانبرخی از حتی و  ندماند باقی

خود اطالعات  هاي دانسته با بیان « اصر مو اا»ناشناس كتاب  مؤلف 2 شهر رسیدند. ۀادار

بسیار مهمی را پیرامون مهاجران اندلسی در دوران بعد از سقوط غرناطه و اماكنی كه از آن 
 3كرده است.كه براي رسیدن به مغرب طی كردند، بازگو  هایی راهو ند شدخارج 

عدم اعتماد اعراب به میثاقی بود كه حاكمان  ۀدهند این موج بزرگ مهاجرت نشان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .29 اف ول الي م   و   ي عه  مولا  مذ ص ::  ح نما ذ مو  ا ا مو،    .0

2. H. Elliot, Imperial Spain 1469 – 1716. Edward Amoid  { publishers } L. 

T. D, London 1967, p. 39. 
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بسیاري از اعراب مسلمان كه  همه نیبااتسلیم به آن متعهد شده بودند.  ۀمعاهد نوین در
پس از  ۀاولی هاي سالدر  ها اسپانیاییرا خورده و به سیاست معتدل  ها آن هاي وعدهگول 

چند سالی را با خرید امالک  و بودند در آن سرزمین باقی ماندند بین خوشسقوط شهر 
 1ند.كردآرامش و متانت سپري مهاجران به مبلغی ناچیز در 

ن منصوب از سوي ملكه دو تن از مسئوال اقدامات ۀواسط در آن زمان، شهر غرناطه به
یكی از این دو فردي بنام برد.  بسر میآرامش نسبی ، در ادارۀ امور غرناطه جهت ایزابل

و دیگري  Mendoza «مندوزا» ۀخانوادمنسوب به  Count de tendilla «كنت تندیا»
بود. كنت تندیا حاكم  Hernando de talavera «هرناندو دي تالورا»قف شهر بنام اس

متوجه شرایط حاكم بر مسلمانان در  ها آن. آن را در دست داشت ۀو ادار شهر بوداصلی 
كه در ابتداي امر  كند میبودند كه عقل ایجاب متفق و در این امر  بودندزمان تسلیم شهر 

 2بود. برقراردر شهر آرامش و امنیت  بنابراین ؛دكننم رفتار تسلی ۀمعاهدبنا بر شروط 
در  ها اسپانیاییاما این آرامش بیش از هفت سال به طول نینجامید. پس از آن سیاست 

و شروط صلح یكی پس از كرد تغییر آن  ۀتابعمناطق سایر برابر اعراب مقیم غرناطه و 
الی كرد و درصدد مسیحی كردن خود شانه خ هاي وعده. فردیناند از شددیگري نقض 

تسلیم شهر بود و چنانكه  ۀمعاهدرعایاي عرب مسلمان برآمد. امري كه بر خالف شروط 
هایی از آن در  شد، مسلمانان از هر سو آماج ظلم و ستم قرار گرفتند كه نمونهبیان تر  پیش
ک غرناطه و مردم به تراجبار ، ها ساختمانسنگین، منع اذان از بلنداي  هاي مالیات وضع

 3.شدآشكار  اي آن  سكنی گزیدن در روستاها و نواحی حاشیه
فاش شدن مقاصد بدیهی است كه شاه فردیناند در ابتدا نگران پیامدهاي تعجیل در 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محلوو  :ووم مدلوو  مول،ووافذ م هوونش موابووني  ووي مصاوونش ع وونيذ تد، ووق  ماوونغي مو وو،ن و . 0

دش م وا  تج بو  پوند رو   مسو          0331مبوم   ون  دش سونا    ذ 0393ش نح:ذ مو،ونهار  

 .231::   ع ننذ  هنب  م   و ذ ص    و  93/  0

2. Jean Plaidy. The Spanish Imquisition , { Book Club Associates } . 

London 1978. p. 223. 
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بر آن  اخیراً. زیرا امنیت هنوز در مناطقی كه اشددر قبال رعایاي جدیدش باصلی خود 
خود را به زمین سالح  ،آنمناطق پیرامونی  و اهالی غرناطه و، حاكم نبود چیره شده بود
اما ؛ وقوع قیام شودمكن بود موجب مفشار قرار دادن ایشان بنابراین زیر  ؛نگذاشته بودند

و  ها سرزمیننگران اعراب مسلمان مقیم در آن  دائماًسیاست اسپانیا باید توجه كرد كه 
 بود.  Los Moriscos 2ها  «1مورسكی»افراد موسوم به 

فعالیت و مهم بود كه از عوامل اعراب مسلمان متوجه اهمیت اقتصادي او نكه ضمن آ
صناعت، علوم و با توجه به برتري چشمگیرشان در زراعت،  ودند ورفاه در آن سرزمین ب

 3در یک كالم، نیروي بسیار ارزشمندي براي دولت بودند.، فنون
ن را به گرایش صلیبی اما در آن زمان سیاست اسپانیا مطیع كلیسا بود كه سپاهیا

 ها آنبود. در اسپانیا  ها اندلسی ۀماند باقیپایان بخشیدن به حضور در پی و  خواند یفرام
غرناطه و دیگر مناطق  ۀمنطقدر اي  عقیده بزرگ هم هاي گروهمعتقد بودند كه وجود چنین 

موجب  «كاستیا»و  «آراگون»و مناطق  «سرقسطه» و Valencia« والنسیا»اسپانیا مانند 
ایالت در دوران حكومت مسلمانان در  ها آن. خاصه اینكه شدمشكالت بسیاري خواهد 

 4غرناطه روابط محكمی با شهرهاي مغرب در شمال آفریقا داشتند. 
 برداري بهره ها راهبو  ها اسقفو پیوند محكم او با  «ملكه ایزابل»كلیسا از تعصب 

برگی برنده در دستشان  چوناو » «بده حتاملهمحمد ع»تا جایی كه بنا بر تعبیر دكتر  كرد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،دبووا   روو   و دش رووا: :وو: م  وونف عووا  م ووالن ي  وو: م وو د   Morosتاوو  ا  الوو   .0

 :نحي من    . )م ا،ر(« مباابن»

مبووم وم   م   وون   شم دش ،هوو  تا،لوو:« مول مش وو  » ب ووي م    ب وو  منن م نصووا ع وو من . 2

ا اووا و :وو:  عووندا سوو    :اوو نوفذ م   و وو  ن مول مش وو  دمش مسوونم  و وو   لوو د  مسوو . 

. موون دش مبووم   وون   وونا ح، ،ووي مباوونن شم  وو:     3ذ ص 0314ذ دماووقذ 2مو   بوو،ذ   

 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 

expulsion, London. 1901. p. 7 239ص ::  ،ل م    ع ننذ  هنب  م   و ذ     

 239::   ع ننذ م ا، پ ا مذ ص     .1
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خوبی بیانگر نقش فعال برخی از   این به 1«ند.كرد میاز آن استفاده  اي اشارهبود كه به 
كه  اند بودهمقامات كلیسا است كه برخوردار از حمایت پاپ و مورد اعتماد امیران كاتولیک 

 Francisco Jimenez de «پدر فرانسیسكو جیمنز دي خیمنث»ایشان  رأسدر 

Gisneros  و رئیس كلیساي اسپانیا قرار داشت.  «طلیطله»اسقف شهر 
متحمل شده بودند،  ها اسپانیاییكه از بدو ورود  هایی رنج ۀهم رغم بهاهالی غرناطه 

بر كنار بیایند. وضعیتی كه در آن اشراف اسپانیایی ند تا با وضعیت جدید كردتالش 
و  ندشدحاكم  ،بود ها اندلسیمتعلق به  تر پیشامالكی كه وسیعی از اراضی و  هاي زمین

و از  شدبر ایشان مالیات وضع خود شدند. عالوه بر آنكه  سروران جدید تابعِ ها اندلسی
مسلمانان به ترک ن كرد  قانعِبراي كوشش مستمري  ؛ وشعایر دینی منع شدندعلنی انجام 
مقامات كلیسا جهت نیل  .شدمبذول  نشا و قطع پیوندهاي تاریخی و فرهنگی دینیعقاید 

استفاده كردند كه از تعرض به  تهدیدآمیزهاي مختلف ایذایی و  شیوه خود ازبه اهداف 
دامه با سخت كردن معیشت مسلمانان، متعرض دین و هاي آنان شروع شد و در ا زمین

 2شدند. زبانشانتاریخ و 
شان  میر هویت عربی و اسالبه التزام ب ها اندلسیهنگامی كه حكومت متوجه اصرار 

تسلیم پرداخت و  ۀمعاهدبه تغییر و تعدیل بندهاي  ،«سیاست زور و اجبار»با توسل به شد، 
تا  دشیكی پس از دیگري تحریف شروط معاهده،  سان بدین. آن را به سود خود تفسیر كرد

معرض و در دیگر حرمت و احترامی نداشتند  اهالی غرناطه .شدنقض  تمامی بهجایی كه 
بر قبول آنان را مورد تعدي قرار دادند و  ها اسپانیاییو ذلت قرار گرفتند.  احترامی بی

 3شان كردند.مجبورمسیحیت 
شرایط اعراب غرناطه  ،رئیس كلیساي اسپانیا« خیمنث»كاردینال با روي كار آمدن 

مستقیم  مسئولیت م 1466/  هـ 686در سال  «شاه فردیناند»شد. او بنا بر دعوت تر  وخیم
 او وارد شهر شد به عهده گرفت و اهالی شهر  مسیحی كردنرا جهت مبلغ دینی  هاي گروه

 تاو كوشید  فراخواندرا به پذیرش مسیحیت  جمع كرد و آنانفقهاي شهر را  ۀهمدر ابتدا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .91مو  ا ا مو، اف ول الي م   و ذ ص . 0

 .31م،نب : ر د :ن  :ا نوفذ م   و   ن مول مش  ذ ص . 2
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این روش دریافت هنگامی كه اما  1ایشان را بفریبد. ، مادي هاي كمکبا اعطاي هدایا و 
، متوسل به تهدید شد و حتی دستور زندانی نخواهد داد  مسلمانان نتیجهر در قبال اكث

حاضر نشد تا با صدور فتوایی صادر كرد؛ زیرا آن فقیه را شهر كردن یكی از بزرگان فقهاي 
تا و ند كرد اش شكنجهسخت را به اهالی شهر بدهد. او را  فرهنگخروج از دین و  ۀاجاز

 «خیمنث»پدر چنان فتوایی را صادر نكرد. البته  حال بااین؛ چندین روز غذایش ندادند
ها و به  سخنی مبنی بر ضرورت سازگاري اهالی غرناطه با اسپانیاییتوانست از زبان او 

 2 را بیرون بكشد.پذیرش دیانت ایشان نوعی غیرمستقیم 
 اعتقاداتبر  ها آناین روش جز در گروه معدودي از اهالی غرناطه سودي نداد. چرا كه 

 ۀهمرا بر مسیحی كردن  و اورا بیشتر  «خیمنث»خود استوار بودند. امري كه آتش خشم 
و فرهنگ با تاریخ  مسلمانان. او متوجه این نكته شد كه تا زمانی كه تر كرد راسخ ها آن

م  1466هـ /  686در سال  بنابراین ؛محال است مسیحی كردنشاند هستنخود در ارتباط 
 هاي نوشتهو به جستجو بپردازند در میان اهالی غرناطه  تاداد  گزاران خود دستوركار به

هزار كتاب كه  ها دهبیاورند.  «باب الرمله»را به میدان  ها آنو جمع كنند را  ها قرآنو  عربی
به روي هم انباشته مشتمل بر علوم مختلف، ادبیات و احادیث و دیگر آثار بود در آن مكان 

ن آثار تنها سیصد جلد كتاب در طب، كیمیا، ریاضیات و ای از د.ه شو به آتش كشیدشد 
 Aicala de «هنارس» ۀلعواقع در ق تأسیس  تازهدیگر موضوعاتی كه مورد نیاز دانشگاه 

Hanares 3 هزار  ها دهمنجر به نابودي  غیرمسئوالنهشد. این عمل ظالمانه و  مستثنا ،بود
می اندلس بود. برخی از محققان عربی ـ اسال ۀندیشمحصول اكه  شدعربی  باارزشكتاب 

برخی دیگر ـ  كه درحالی. اند شمردهكتاب خطی عربی جلد را تا هشتاد هزار  ها كتاباین 
بالغ بر را  هازندگی خیمنث نگاشته است ـ آن ۀدرباركه كتابی  Robles «روبلس» خصوصاً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. W. Montgomery watt , Ahistory of Islamic Spain, Islamic surveys 4, 

Edinburgh. 1967, p 152 
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Plaidy, Op. cit.pp. 224 _ 226. 

3. Prescott, Op. Cit. p. 204. 
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 1. داند مییک میلیون و پنج هزار جلد كتاب 
حجم آثار سوزانده شده ، شكی نیست كه هستر چه موضع مورخان در این زمینه ه

و هر داللتی  دینشاناندلس از تاریخ و  ن اعرابِكردو هدف از این كار دور بود بسیار زیاد 
 هاي كتابو  به زبان عربی و مصادر شریعت اسالمی مانند قرآن كریم، سنت نبويبود كه 

ضایی مشحون از ناراحتی در فاقدامات موجب ایجاد  گونه این. گشت بازمی فرهنگی دیگر
در میان دود برخاسته از سوزاندن این ذخایر پر شاهدان ماجرا  .شدمیان اهالی غرناطه 

چه بسا مراسم دیدند.  هایی از تندبادهاي خطرناک آینده را می اسالمی، نشانهارزش 
رادي كه آنكه اف خصوصاًسوزانده شود.  ها انسانكتاب، اجساد  يجا بهدیگري بر پا و در آن 
ـ مسئول عام در  «كاردینال خیمنث»ند از كارگزاران كرد ها كتابمبادرت به سوزاندن 

 محاكم تفتیش عقاید اسپانیا ـ بودند. 
اظهار تنفر و ، نسبت به چنین اقداماتی كه شاهد این ماجرا بودند ،نه تنها اعراب غرناطه

را از غایت  «خیمنث»نیز  «تالورا»و  «كنت تندیا» چونافرادي كه حتی  كردندنگرانی 
 استداللضمن اینكه به او یادآوري كردند. را غرناطه تسلیم  ۀمعاهدو  ندكار بر حذر داشت

نخواهد  ها آناجباري افراد منجر به مسیحی شدن حقیقی  مسیحی كردنكردند كه  می
 2. ادامه یافت «سیاست زور و اجبار»اما این نصایح سودي نبخشید و ؛ شد

كارگزاران خیمینث خشونت و تهدید  شد هایی كه منجر به تیرگی اوضاع از جمله چیز
ساكنان  3، بود.رسید نمی جایی بهدر شرایطی كه رشوه اهالی، اجباري  مسیحی كردنجهت 

افراد خیمنث  داشتند.قرار  ها اسپانیاییبیش از دیگران در معرض فشار  «بیازین» ۀقبیل
اهالی قبیله وادار به و  كردندمبدل  «سان سالوادور»عنوان  بارا به كلیسایی  ها آنمسجد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Pascual de Gayangos, the History of the muhammedan Dynasties in 

Spain. New York. 1964. reprint of London edition 1840 _ 43. 

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. 

عا مو محوو  ذ وو ن طوو:ذ دشمسوونت    «  مولاب وو   ن» عا:ووي م،نووو:  :وو:  تا،لوو:  وو  و 

 .299 – 240ذ ص 0319م  و   ذ مول صلذ 
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ازدواج تحمیلی دختران و پسرانشان با زنان و مردان اسپانیایی شدند. هدف از چنین اقدامی 
بود. این  ها آنروح عربی و اسالمی در میان به تداوم  دیام روزنهاز میان بردن هرگونه 

دو شاه كاتولیک قرار  تأییدمورد . اعمال فوق كه داشتنرحمی هیچ سیاست متعصبانه 
م  1466هـ /  686آتش قیام در این قبیله در سال  ور شدن شعلهداشت عاملی اساسی در 

 1د. ش

 بيازين ۀقبيلقيام 
یكی از مورخان اسپانیایی بود. غرناطه اي پرجمعیت از توابع  منطقهین زاالبی ۀمنطق

زده نفر عرب تخمین  هزار پنجاهحدود در  خانواده یعنیرا در حدود ده هزار  ها آنتعداد 
و  «خیمنث»پدر بار  اقدامات خشونت ۀنتیج ،ها اسپانیاییبا آنها تیرگی روابط  2است.

شان بود كه به اوج خود رسیده بود كه همین امر  اجباري مسیحی كردنكارگزاران او در 
نها با هاي خشم و قیام مردم شد و در جریان نزاعی میان آ موجب برافروختن شعله

 «سالسیدو»یكی از خادمان خیمنث بنام ، فوران كرد و آن زمانی بود كه خیمنثكارگزاران 
Salcedo  باب البنود»به همراه یكی از سربازان در میدان»Lo Plaza Bibo Bonuts 

خواهی دختر،  فریاد كمکساكنان بیازین در پاسخ به  درازي كردند. دست یبه دختر عرب
جوانان یكی از  دست بهتیجه خادم خیمنث كشته شد و سرباز همراهش قیام كردند كه در ن

 3عرب قبیله كشته شد. 
آمدند تا به بیازین  ها آنبزرگان غرناطه و دانشمندان  ،پس از انتشار اخبار این حادثه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .31 – 39::   ح نما ذ مو  ا ا مو، اف ول الي م   و ذ ص    . 0

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. 

 020::  ،ل م  ح نما ذ مو  ا ا مو، افذ ص 

و م،نب وو: روو د :وون   مسوو   ح موو ذ    39 – 34:وو:  ح نماوو ذ مو  اوو ا مو، ووافذ ص   وو  . 9

ذ ص 0311مد وو  مو ووا   ووي م  وو و ذ مولرس وو  مو ا: وو  وا شمسوونت و مو اوواذ : وواوتذ  

 ذ 039

Stanley Lanepoole, theMoors in Spain. 7th edition, London, 1888, p,275. 
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 كنندگان . قیامقیام و مقاومت علیه اقدامات خیمنث تشویق كننده حمل سالح و مردم را ب
حكومت عربی مستقل از اسپانیا انتخاب  نمایندگان عنوان بهرا تن ل هچاز میان خود 

 «قصر حمراء»سپس برخی به جهت نبرد با خیمنث و كشتن او و یارانش متوجه  كردند.
هنگامی كه  مشغول شدند.جنگ براي قبیله  كردن  سالح و آماده ۀتهیبه  ه نیزبقیشده و 

پناه  «كنت دو تندیا» ۀخانراء را شنید به خیمنث اخبار قیام و حركت شورشیان به قصر حم
 1داشت.  آنهابا  اي صمیمانهبرد كه به سبب حسن برخورد خود با اعراب روابط، 

كه گروهی از سربازان را به جهت از میان بردن  كردحاكم غرناطه را قانع  «خیمنث»
ه به اقدامات اما این قوا با توج؛ گسیل دارد دنبالشانقیام بیازین و كشتار شورشیان به 

 ها آن. بلكه شدي ورودي قادر به انجام كاري نها راهساكنان قبیله و بستن  ۀشد بینی پیش
د. كنت دي تندیا كوشش كرد تا كننحمراء را محاصره و بدان نفوذ  قصر توانستند

كه به علت درک  ،اسقف غرناطه «هرناندو دي تاالورا»پدر آرام كند. او را شورشیان را 
كرد و  ترغیبی تاكید می هاي روشاجباري، بر  مسیحی كردن يجا به، اباعر شرایطِ
  2.كرد میبود، همراهی  ها آنمورد احترام  رو ازاین

 و برگردند «بیازین»درخواست كردند كه به ، از آنها شورشیاندر مالقات با این دو 
مت واقع دادند كه مردم بیازین به خاطر اتفاقات اخیر مورد عقاب و عتاب حكوتضمین 

رعایاي امیران اگر مسلمانان  .و توافقات نهایی مورد احترام هر دو طرف باشد نشوند
رعایاي  آنها همچون سایررفتار سربازان با  ،هایشان را بپردازند كاتولیک باشند و مالیات

مسلمانان  اجباري نكرددست به مسیحی شدند كه نیز متعهد محترمانه باشد. امیران 
حفظ كند د رسوم، سنت و زبان خود را توان میاست  بردار فرمانر كس كه نخواهند زد و ه

و  ها دیدگاه. شورشیان كندنرود باید غرناطه را ترک  برداري فرمانو هر كس كه زیر بار 
 دانبرنگردبه اشبیلیه  را خیمنثاگر ملكه ند كه كردشان را مطرح و تاكید های خواسته

ایشان  ۀخواستخواهند داد. كنت دي تندیا وعده داد كه ادامه  خود ۀبه مبارز نفس نیتاآخر
همسر و پسرش را به ایشان سپرد و آنجا را  راي ضمانت،و ببرساند را به اطالع ملكه 

تا مشخص شدن نتایج مذاكرات وضعیت . كرددیدار با ملكه ایزابل در اشبیلیه ترک  قصد به

 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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 1. شدآرام 
نبودند از  بین خوشنفر كه به نتایج كار چهل آن  خصوصاًاما بسیاري از شورشیان و 

جنوب  در مناطق بشرات سوي بهسرباز مقتول اسپانیایی، رس تنبیه و مؤاخذه پیرامون ت
 ،و نه شوهرش «ملكه ایزابل»چرا كه نه  نگرانی آنها بجا بود؛غرناطه متواري شدند. 

 هایی روشاتخاذ بر و پیشنهاد وي مبنی  ندتوجه نكرد «كنت دو تندیا»به دیدگاه  كدام هیچ
پایان ستم دینی بر اهل غرناطه و رعایت انصاف و ایجاد آرامش در ه و جویان مسالمت

 كرد میرا كه بر موضع خود سخت پافشاري  «خیمنث»پدر ند و را نادیده گرفت منطقه
د داراي توان میكه ملكه با داشتن عنوان كاتولیک ن كردخیمنث چنین استدالل . فراخواندند

نباید در غرناطه و  نشوندی با دینی غیر از آن باشد و اعراب تا زمانی كه مسیحی رعایای
قیام ساكنان غرناطه در قبال حكومت  و نرمشِ كنندكاستیا و دیگر اماكن اسپانیا زندگی 

 2در سایر مناطق كشور نخواهد داشت.دیگري  هاي قیامجز وقوع  اي نتیجه
اجباري  مسیحی كردنتصمیم به  «یناندفرد»و شوهرش  «ملكه ایزابل» ،سان بدین

و در غیر این صورت كوچاندن اجباري آنها به شمال آفریقا  اندلسساكنان مسلمان  ۀهم
گرفته شود تا با قطع  هایشان سرزمینگرفتند. ضمن آنكه بنا شد تا جلوي ورود اعراب به 

 ها اندلسی 3سته شود.كا آنان  عنويم ۀروحیاز ارتباط ساكنان اندلس با اعراب شمال آفریقا، 
كسانی بنابراین،  ؛بیابندزندگی براي را  مكانی، در مناطق كوهستانی جنوبناچار شدند تا 

هاي  با ایجاد پایگاهو  ندرا قبول نكردند غرناطه را ترک كرد مسیحی شدنكه فرمان 
بال اعراب در ق ها اسپانیایی ۀظالمانمقابله با اقدامات  منظور بهرا حمالتی  ها كوه در ،مهمی

 فوق تن دادند.  فرمان بهاز ترس مجازات، ساكنان غرناطه  ۀبقیاما ؛ دادند سازمانمسلمانان 
از دیوان مجمع قاضیان  اي شعبهشد تا  اي بهانه ،اجبار اهالی غرناطه به مسیحی شدن

هـ /  686در سال  La Inquisicionمحاكم تفتیش عقاید  همانایمان كاتولیكی یا 
مسیحی پرداخت كه در  میافرادي  ۀدرباراین محاكم به تحقیق كند.  كار بهشروع م  1466
قرطبه شهر از دیوان یا دادگاه تحقیق  اي شعبهدر واقع، ه بودند و آن كردشک خود  شدن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  Plaidy, op. cit p. 230ذ 33ح نما ذ مو  ا ا مو، افذ ص . 0

 Prescott, Op, cit. p. 206 39:ا نوفذ م   و   ن مول مش  ذ ص . 2

 .31ح نما ذ مو  ا ا مو، افذ ص . 9
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فعالیت خود را قلی در غرناطه ایجاد شد، م كه دادگاه مست 1629هـ /  633تا سال  كهبود 
 داد. انجام می
بازتاب نیاز كلیسا به كه  گردد بازمیسیزدهم میالدي  ۀسدبه  ها هدادگااین  ۀسابق

 برابر دیگر ادیانی بود كه در بسیاري از كشورهاي اروپایی حضور داشتند.  درحمایت از خود 
شهرهاي آراگون، كاستیا، كاتالونیا  خصوصاًاسپانیا و در شهرهاي  ها دادگاهاین 

Catalonia  محاكمه، مسلمانان و  تعقیبآن  ۀوظیفتند و شعبه داشو والنسیا، اشبیلیه
گرفتن اعتراف اجباري از آنان، مانند اعتراف به مسلمان بودن، یا پایبند بودن به و  شكنجه

 ها دادگاهدر این  ،وسطی قروندر ترین اشكال شكنجه  زبان عربی و كتابت آن بود. مهم
ز آن نداشت. شكنجه تا و دردهاي ناشی ا شكنجهشد و حد و مرزي در میزان  انجام می

 ،صریحشآنگاه به استناد به بیان كفر به كفر كند و متهم اعتراف جایی ادامه داشت كه 
نظایر چنین و  ها كشتیدر  بردگیاموال و یا  ۀمصادر، یا سوزاندن وي، یا زندان ابدبه حكم 

 1.شد میصادر اي  هخودكاماحكام 
نابودي بقایاي امت عربی در  جهتسا ابزاري در دست رجال متعصب كلی ها دادگاهاین 

دین بنام ؛ دینی داشتندهم كاركرد سیاسی و  هم كاركرد ها آنبودند.  «ایبریا» ۀجزیر شبه
درصدد محقق ساختن نیات سیاسی اسپانیاي آن روزگار و پس از تسلیم اعراب اندلس به 

و شكنجه و شان از طریق سركوب  اجتماعی هاي هویتزبان و دین و دنبال پایان حیات 
 سوزاندن بودند.

 

 قيام بشرات و امتداد آن در مناطق جنوبي اسپانيا
 Sierraنوادا ي سیراها كوهدر ارتفاع باالیی در میان  Alpujarras «بشرات» ۀمنطق

nivada  و طول آن در حدود نوزده مایل است و شامل  دارد قرارو دریاي مدیترانه
این مناطق به دلیل ناهمواري و  .ندكرد میدگی روستاهاي زیادي است كه اعراب در آن زن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دمدموون  هوونف تغ وو ش ع،نبوو  مسووشن  ن و شو  هوونف     : اوو ا دش:وونش   ننو وو::وو: ،هوو  م . 0

 ر  ج: دش آن ش.ك 

Plaidy,  the Spanish inquisition, p 138 tt Gabriel Jackson, the Making of 

Medieval Spain, { Thames and Hubson }, London, 1972, P. 190 ff. ع وننذ  هنبو     

:: :  . 900م   و ذ ص   
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در برابر مقاومت  نشدند و به مسیحیي بود كه ا بودن، پناهگاه فراریان اندلسی العبور صعب
 تدارکبه  واردان تازهساكنان این مناطق با كمک روي آوردند.  ییاه اسپانیاشدو حكومت 

به  جانبه همهیورش راي ب پول و سالح آوري جمعروستاها و شهرهاي خود و  در دفاع
را كه  «گونجار»ند و شهر كردمبادرت  ها آني ارتباطی ها راهمناطق اسپانیایی و قطع 

و مقر مركز به ، بود Sierra nivadaنوادا  هاي سیرا كوه ۀدامندر  تسخیرناپذیرمكانی 
 مبدل كردند.خود هاي  فعالیت

ا رسید، ملكه ایزابل نیرویی به هنگامی كه اخبار این قیام به گوش فرمانرواي اسپانی
به جهت « Gonsalvo de Cordoba «كوردوباگان سالو دو »و  «كنت دو تندیا»رهبري 

. این حمله متوجه شهر كردخاتمه دادن به قیام ـ پیش از وخیم شدن اوضاع ـ روانه 
اه نی و گیبودند و با كه اهالی شهر كنده  هایی خندقگونجار بود. برخی از افراد او در 

از توان  گیري بهرهرهبر حمله با  «كوردوباگان سالو دو »اما ؛ ندكردسقوط  ،پوشانده بودند
در صفوف سربازان خود، شهر را محاصره و پس از رسیدن نیروهاي كمكی  دهی سازمان

زنان و كودكان و سالخوردگان  ۀهمداخل شهر شدند و  ها آن. كردآن را مجبور به تسلیم 
گرد هم آمده  ها كوهفوق در  ۀحملگذراندند. اگر چه مردانشان پیش از شهر را از دم تیغ 

ه كردرا بر سر ساكنان آن خراب  ها خانه، آنان ندكردبه این كار بسنده ن ها اسپانیاییبودند. 
 1را سوزاندند.  شان همگیو 

د نظامی با ورود به دیگر مناطق قیام آنچه را كه در شهر گونجار انجام داده بو ۀفرماند
كه پیشرفت كارشان را  هایی كمیناما به جهت ناهمواري منطقه و ترس دائم از  كردتكرار 

از شاه فردیناند  بنابراین ؛در نهایت سختی قرار داده بود، قادر به پیروزي روشنی نبود
م و به  1688 ۀفوریهـ /  689. فردیناند خود با ارتشی بزرگ در سال كردتقاضاي كمک 

به آنجا آمد. این حمله از مناطق  ها اسپانیاییفسران و سواران و بزرگان و همراه گروهی از ا
لوشار  Lanjaron «النخرون» Andarax «اندرش»شهرهاي در و  شدانقالبی آغاز 

Luchar «موندونگار »Monoejar «بلیف» Belefiyuc  شورشیان  جریان داشت.و غیره

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذ ح موو ذ 33ذ :اوو نوفذ م   و وو  ن مول مش وو ذ ص   10ماوو ذ مو  اوو ا مو، ووافذ ص   ح ن. 0
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خشن و تنبیه  هاي شیوه كارگیري بهمتوجه شدند كه با توجه به نیروي قدرتمند فوق و 
 ندصلح با شاه فردیناند را پذیرفت بنابراین ؛یستندنقادر به استمرار مقاومت  دفاع بیساكنان 

 «دوكات» هزار پنجاهو پس از گفتگوهاي فراوان موافقت كردند كه در مقابل توقف كشتار، 
Docados ( ی مختلف ارزش آن زمان هاي دورهطالي اسپانیاي قدیم بود و در  ۀسككه

. در مقابل پادشاه كنندو سالح و تداركات دفاعی خود را تسلیم  زندپرداب (كرد میتغییر 
 1تسلیم غرناطه را داد.  ۀمعاهدرعایت برخی از شرایط  ۀوعد

عملیات فرونشاندن قیام بشرات در حدود یک سال به طول انجامید و در این مدت 
 آوري جمعو  ها اندلسی مسیحی كردن ۀدرباراوامر خود اشراف بر  منظور به «شاه فردیناند»

كه در جریان سركوب  اي وحشیانهایشان در غرناطه ماند. اهالی شهر از كشتار  هاي سالح
در برابر اقدامات قیام اهالی غرناطه روي داده بود به وحشت افتاده بودند و خود را 

دیگر مناطق را به وحشت نینداخت  اما این اعمال اعرابناتوان یافتند؛ حكومت  انگیز رعب
یقین داشتند كه آنچه بر سر  ها آن. كردبلكه ایشان را به برداشتن سالح و مقاومت ترغیب 

خواهد آمد و ایستادگی در برابر دشمن نیز  ها آناهالی بشرات و غرناطه رفت بزودي بر سر 
و  ها قیام رو زاینارا تنها راه ممكن در دفاع از ملیت، دین و موجودیت خود یافتند. 

سیرا دي »مقاومت متعددي در مناطق وسیعی در جنوب اسپانیا مانند  هاي جنبش
و بسطه  Guadix «دیار آش»و  «مریه»در ایالت  Sierra de los filabers «فالبرس

Baza  سیرا دي رنده»یعنی  «رنده»كوهستانی مشرف بر شهر  ۀمنطقو» Sierra de 

Ronda  جبل طارق»تا  «رنده»ممتد از  هاي كوهو نیز سلسله» Gibraltar  و معروف به
 شكل گرفت. Sierra Vemejaي قرمز ها كوه

از قیام بشرات نداشت. شاه  كمی دستكوهستانی اخیر شدید بود و  ۀمنطققیام در 
داده و  Alonso de Aguilar «آلفونسو دي اگیوالر»فردیناند دستور سركوب آن را به 

دي ». كردرا با وي همراه  Don pedro de Cordoba «دبادون پدرو دي كر»پسرش 
و در برابر گسترش قیام كاري از پیش نبرد. او  شداز سوي اعراب منطقه تحقیر  «اگیوالر

ه كردم آماده  1681هـ / مارس  687در كمین محكمی كه جنگجویان عرب در سال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 هاي سنگوهستانی با پرتاب ك العبور صعبي ها راهبودند، افتاد و در حین عبور از یكی از 
 1بزرگی به همراه جمع زیادي از نیروهایش كشته شد. 

به گوش شاه فردیناند رسید، او خود در آوریل همان  كننده نگرانهنگامی كه این اخبار 
شده و آنجا را مركز رهبري  «رنده»بزرگ به منطقه آمد و متوجه شهر  سپاهیسال با 

 .كرد شورشیان علیهعددي را عملیات نظامی و اجراي حمالت مت
نبرد سختی بین او و شورشیان اندلسی در گرفت. شورشیان كه خود را زیر فشار شدید 

فردیناند فرار كردند. مناطق مرتفع كوهستانی  سوي بهكردند و  نشینی عقبیافتند ناچار 
 دانست كه  چون میایشان به جهت اجبار به تسلیم را در پیش گرفت و  ۀمحاصرسیاست 

منطقه و ناممكن بودن استقرار دائمی تعداد  هاي كمینگاه مانندكه به دالیلی  دانست می
طعی بر اقادر به كسب پیروزي ق ،هت تضمین عدم وقوع قیامی دیگرج ،كافی سربازان

 ، همزمان وارد مذاكره با شورشیان شد.نیست ها آن
و یا ترک بالد  مسیحی شدنامان و حق انتخاب میان  ۀوعدشورشیان  ۀهمشاه براي 

به خارج از اندلس  را داده و نیز مقرر شد تا راه انتقال كسانی را كه مایل به مهاجرت
آتش قیام خاموش شد و پس  اي توافقنامهبا  بنابراین ؛شودهستند پس از اخذ مبلغی هموار 

مه با اجراي توافقنا، كرداز حدود دو سال نبرد كه به طرفین خسارات و تلفات بسیاري وارد 
، به نشدند  مسیحینظامی كنار گذاشته شد. تنها برخی از اعرابی كه  هاي فعالیتمذكور، 

سفر نبوده  ۀهزینقادر به پرداخت  مانده باقیكردند. زیرا اكثر افرادي  مكان نقلشمال آفریقا 
 2تن دادند. مسیحی شدنبه ناچار به غسل تعمید و  رو ازاینو 

بیان نشده  ها قیاماین  ۀدربارعربی اطالعات كافی  ۀاولیاست كه در مصادر  تأسف ۀمای

كه  « اصر مو اا»و كتاب  «نفح الطیب»برخی اشارات ناچیز در كتاب  ياستثنا به ،است

امتناع كردند  مسیحی شدنكه از  اندلسیاهالی ناشناس كتاب اخیر به قیام برخی از  مؤلف
 : اشاره كرده است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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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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، بودند. پادشاه روم «بلیق» ،«اندراش» ،«بشره» ،«نجر» ،«قري»ایشان مانند اهالی 
كامل قرار داد. تا آنكه پس  ۀمحاصررا در  ها آنو  گردآوردایشان سپاه  علیه (كاتولیک)

را  اموالشانرا كشته و زنان و كودكان و  مردانشان. افتی دستاز جنگی سخت بر ایشان 
 ...كردند. خود  ۀبردو   مسیحیو آنها را  آوردندچنگ به 

 «سرخ هاي كوه»و  «سیرا دي رنده» هاي كوهدر  ها اندلسیو با اشاره به قیام ا
 : نویسد می

و محل اقامت  ندكردامتناع  مسیحی شدن... مگر مردمی از مناطق غربی اندلس كه از 
با  ها آنترک گفتند.  العبور صعبسكونت در مناطق كوهستانی مرتفع  قصد بهخود را 

نجا گرد هم آمده و به تدارک وسایل دفاعی از خود پرداختند. خانواده و اموال خود در آ
دست یافتن بر ایشان و تكرار  ۀاندیشو در  گردآوردهایشان  علیهشاه روم سپاه خود را 

اعمال وارده بر دیگر شورشیان شد. آنگاه كه نزدیک ایشان رسید و درصدد كشتارشان 
و پس از بیست و  كرد نشینی عقبار به برآمد. خداوند سعی او را ناكام ساخت و او را ناچ

سه جنگ كه در آن شمار زیادي از مردان و سواران و سربازان او كشته شدند مشاهده 
 ها آنبه اینكه به  فراخواندكه قادر بر سیطره بر ایشان نخواهد بود پس ایشان را  كرد

به او پاسخ  ها نآغرب را با حفظ ایمان خود بدهد. م سوي بهامان داده و اجازه ترک آنجا 
را نداد و اجازه داد تا  هایشان لباسخارج كردن چیزي جز  ۀاجازمثبت دادند. او به ایشان 

 1...  روند.بغرب مبه  توافقایشان طبق 

برخی از  گیري گوشهو  مسیحی شدناز  ها اندلسیبه امتناع برخی از  «المقري»اما 
 : مردم در روستاهاي بلفیق، اندش و غیره اشاره دارد

 ،و برده كند دكشب آخرینشانو تا  ندكن ك تا ایشان را ریشه گردآورددشمن سپاه خود را 
را در مصاف با دشمن  آنهاخداوند تعالی جمع شدند.  2«بلنقه»در كوه كسانی كه جز 

با گرفتن  ها آنجمله رئیس قرطبه كشته شدند. یاري كرد و بسیاري از دشمنان و از 
 3رفتند. ... «فاس»و بدون آذوقه به  اموالشانبا حداقل  خود هاي خانوادهامان با 

ـ  199)سلطان عثمانی بایزید دوم  براي جلب یاريكه اعراب اندلس  اي قصیدهو در 
ازهار الریاض فی » خودفرستادند و المقري آن را در كتاب  (م 1612ـ  1411هـ /  611

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .14ااذ ص  اصر مو اا  ي مصانش ما ك : ي  . 0

2. Villa Launga     :م ا،ر(« ش   »هنف  ومح، دش سا ا( 
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 ۀن اندلس و چگونگی مقابلاي از روزگار دشوار مردما گوشه 1است آورده «اخبار عیاض
خود انجام دادند بر  ۀسیطر و آنچه در شهرها و روستاهاي تحت هایشان قیام با ها اسپانیایی

 شهرهاي. شاعر اندلسی در آن به شرح نابودي و خرابی و ویرانی دشو میما معلوم 
 :دپرداز مینیروهاي اسپانیایی  دست به «اندرش»، «ضیافه»، «بشره» ،«بلفیق»، «وحرا»

 ،ذلـت و خـواري  در  كـه  درحالیشب را به صبح رساندند بپرس از اهالی وحرا كه چگونه 
 اسیر و كشته شدند.

 تكـه  تكـه پس از آنكه از پا افتادند با شمشیرها  مسلمانان گونهبلیق كه چ ۀواقعبپرس از 
 شدند.

 دبر سر اهالی بشره نیز آمتكه شدند، سرنوشتی كه  ها تكهو اهالی منیاق با شمشیر
زغـال   یتكـه چـوب  چونـان  در مسجدشـان  ختند و همگـی  سـو اهالی اندرش در آتش و 

 2.ندشد

مبتنی بر  ها آنآمده است و اعتماد ما بر  «كاستیایی»در منابع  ها قیاماما تفاصیل این 
و قابل توجه است كه منابع فوق از  اند هكردچیزي است كه برخی از نویسندگان راوي نقل 

منصف خارجی به بیان  ۀنویسند. یک اند پرداختهستیا به وقایع نگاه حكومت كا ۀزاوی
پرداخته است.  ها قیامبه سبب فروكش كردن این  آفرینی وحشت هاي شیوهتفصیلی از 

با باروت مسجدي را كه مملو از زنان و  Count de lerin« كنت لیرین»مثال:  عنوان به
اعراب اندلسی از شعور دینی خود ها در برخورد با  . كاستیاییكردكودكان بود منفجر 

به جهت بردگی كامل  رو ازاین. خواستند میخود  ۀبندو عرب را تنها برده و  شده خارج
 3ند. كردآن مناطق را محكوم به نابودي  ۀهمو  قراردادندایشان را در معرض انهدام 

 

 نتايج قيام بشرات و قيام بيازين
عالوه بر هزاران خورد؛ چرا كه و بشرات  سختی از وقایع بیازین ۀضربحكومت اسپانیا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .004و  013/ 0م هنش موابني   . 0

 001/  0هلنن م ا،  . 2

3. prescott, Op. cit, pp. 207 – 208.  
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از استخدام سپاهیان  نفر تلفات انسانی و ویرانی شهرها و اموال و امالک مردمان، ناچار
عملیات سركوب شد كه همگی در  –بالغ بر شصت هزار مرد جنگی  -نظام  سواره و پیاده

اما از نظر ؛ ندردكاز حدود هزار عراده توپ استفاده بكار گرفته شدند و  ها قیامآن 
شد و این خرج جنگ  Maravedis «مرافدي» میلیون هشتاد مادي، بالغ بر هاي هزینه

 1. شدعالوه بر مبالغ هنگفت دیگري بود كه از خزانه خرج 
درصدد  «ملكه ایزابل»و  «شاه فردیناند»آن  رأسحكومت فوق و در  رو ازاین

ملت اندلس در  اضمحاللاه ممكن را در و تنها ر ندبرآمد ها قیامجلوگیري از تكرار این 
یا طرد اجباري و  مسیحی كردن بنابراین دو گزینه در مقابل آنها بود: ؛دیدنداسپانیا  ۀجامع
را از اجباري مسلمانان  مسیحی كردنعملیات  ها آن گذشت، همچنان كه. از كشور كامل

در آن،  شده اعمالشونت خند و بر اثر ه بودكردآغاز  م 1466 هـ / 686همان ابتدا از سال 
م روي داد. پس از آن ملكه ایزابل فرمانی  1681هـ /  687قیام بیازین و بشرات در سال 

 ۀهمم صادر كرد كه در آن بر ضرورت گرایش  1682 ۀفوری 12هـ /  681را در سال 
 2به دین مسیح یا مهاجرت از اسپانیا تاكید شده بود.  ها اندلسی

اعرابی بودند كه  ها آنسخت بود.  «لیون»و  «كاستیا»مقیم این انتخاب براي اعراب 
 «ایزابل»فرمان مهلت بودند.  مانده باقیپس از افول نفوذ عربی ـ اسالمی در آن مناطق 

پسران و مردان باالي چهارده سال و دختران و زنان  ۀهمآن  موجب بهو تنها سه ماه بود 
  مسیحیو یا رفتند  مییا باید  - اند نشدهكه غسل تعمید داده  -باالي دوازده سال 

 .شدند می
اما خروج طال  داد میایشان را  هاي داراییفروش امالک و  ۀاجازاگر چه فرمان مذكور 

 ۀسیطرمسافرت به مناطق تحت  ۀاجازه و نیز كردو نقره به خارج از كشور را ممنوع 
. داد میقرار داشتند، ن عثمانی و مناطقی در شمال آفریقا را كه با اسپانیا در حالت جنگ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.  ونا  و ك  و: ومحو  پو ا مسوشن  نف حو بر :و دذ         010::  ح نما ذ م او، پ او م.ذ ص      . 0

مووا  « مام:نووي هوون » :اما  وو: م  دب وونش طوو ف مام:نووي مسوو   وو: دش دوشمن ح  موو   

ما، ووي دش م ووا  و م وو و  :وو: روولنش  مادبوو   و :وو: ،هوو  دشسوو ي و ن و ع وونش  ل  وو:

 مش   آن : ن :ا دوشمن هن و دوو  هنف م  اب م غنوت : د  مس .مي ش  . ممن 

2. Mackay, Spain in the Middle Age, p. 205, Plaidy, Op. p. 234. 
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با مجازات مرگ و دستگیري مخالفان تضمین شده بود. از  «فرمان قاطع»اطاعت از این 
 ؛اطالعی در دست نیست اند هكردمهاجرت  ها فرماناین  ۀنتیجآمار دقیقی از كسانی كه در 

 1.اند زدهرا تا حدود سیصد هزار اندلسی تخمین  ها آناما برخی از مورخان آمار 
نبودند و  سرزمینشانقادر به خروج از  ها اندلسیجهت دیگر تعداد بسیار زیادي از  از

عدم تمكن مالی ایشان در پرداخت  ها آن. یكی از دبواین امر ناشی از عوامل مختلفی 
زیرا  ؛ان به شمال آفریقا وضع كرده بودمبالغی بود كه پادشاه فردیناند به جهت انتقال ایش

بسیاري  رو ازایندر اختیار داشتند و را  ها اندلسیانتقال  يارانحصحق او  هاي كشتی
 نداشتند.جز ماندن  اي چاره

مناطقی كه اعراب  ۀهماعالم عمومی در راي در فرمان ب مقررعالوه بر آن مهلت 
مانند  دوردستدر مناطقی  اینكه بسیاري از اعراب خصوصاً ؛سكونت داشتند، كافی نبود

ساكنان . میسر نبود راحتی بهكه امكان وصول فرمان به آنجا ند كرد میزندگی  آراگون،
اطالع آنان نرسید و قیام دخالت نكرده بودند و فرمان فوق به  ۀواقعدر آراگون عرب 
كما اینكه  2!شدند «نصرانی»خودكار  صورت به، از طریق فرمان ایزابل همگی آنان رو ازاین

نیز به این جمع   ،م 1621هـ /  626سال در  «والنسیا»اعراب شهر  فوق،با صدور فرمان 
  افزوده شدند.

و مساجد ایشان یا به  انجام شدحدود پانصد هزار اندلسی  مسیحی كردن چنین این
خاص  هایی مكانمجبور به سكونت در آنها . شدوجود محو  ۀصفحكلیسا مبدل شد و یا از 

هـ  614شاه فردیناند در سال  .تر كرد تنگ ها آنند در ادامه حكومت اسپانیا عرصه را بر شد
از استعمال زبان عربی، پوشیدن  ها اندلسیآن  موجب بهكه  كردم فرمانی را صادر  1681/ 

به  3ند. شد میسنتی و عمل به هر گونه آداب یا سنن عربی و یا اسالمی منع  هاي لباس
هـ /  621غرناطه فرمان دیگري در سال  ۀمنطقدر اعراب جهت اطمینان از عدم اجتماع 

ي مملكت غرناطه از سوي ها سرزمینآن ورود به  موجب بهكه  شدم صادر  1616 ۀفوری

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ذ و م،نب : ر د :ن  011:ا نوفذ هلنن م ا،ذ ص . 0

Prescott, Op. cit, pp. 210 - 211 

 .019:ا نوفذ هلنن م ا،ذ ص . 2

 .009هلنن م ا،ذ ص . 9
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از مملكت كاستیا ممنوع اعالم  اي نقطهو مقیم عرب در هر  اندلسیتازه مسیحیان  ۀهم
. ضمن شدمرگ و زندان تعیین كسانی كه از دستور مذكور سرپیچی كنند، مجازات  و شد

از  اي نقطهن مجوز امالک توسط اهالی غرناطه و یا هر آنكه این فرمان فروش بدو
زیرا برخی از اهالی  ؛دكرمرگ و زندان تعیین را نیز  مملكت را ممنوع كرد و مجازات آن

اسالم، با فروش امالک خود،  ۀراي زندگی در سایمسیحی شده بودند، ب اجبار بهاندلس كه 
 1ند.شد میمخفیانه راهی مغرب 

ي كه حتی پس از اعالن گرویدن اجباري اعراب اندلس به ظلم مستمر ۀنتیجدر 
ي عربی و اسالمی ها سرزمیندر دیگر  برادرانشاناز  ها آن، گذشت میمسیحیت، بر ایشان 

 ها حكومتاین  ۀهماما ؛ یاري طلبیدندو بایزید دوم سلطان عثمانی  مانند مغرب، مصر
براي اعراب اندلس نبودند. تنها و قادر به انجام كاري  نددرگیر مشكالت داخلی خود بود

خواستار اصالح رفتارشان در آن به دو پادشاه كاتولیک بود كه  هایی نامهارسال  ها آنكار 
، به نداشتندتقاضا ین جراي اتعهدي به اكه  ها اسپانیاییاما ؛ ندشد می ها اندلسیدر قبال 

دلیلی بر وجود ارتباط میان را  ها نامهاین زیرا  ؛افزودند میرعایاي عرب خود و اذیت آزار 
دولت اسپانیا  علیهخیانت و اقدام  ۀنشاندر خارج از اسپانیا و  یارانشانبا  اعراب اندلس

 ند.كرد میقلمداد 
 

 استمرار ستم ديني پس از دوران دو شاه كاتوليك
م از دنیا رفت و حكومت به دختر او شاهزاده  1684هـ /  618در سال  «ملكه ایزابل»

عقل یا  بیخواناي »در تاریخ بنام  اش عقلیرسید كه به جهت اختالل  «اناسونیا خو»
فرمانروایی به نیابت از او در دست  رو ازاینمعروف شده است.  Juana la Loca «دیوانه

فردیناند »پدرش  ها آن ترین مهماز متنفذان و نائبان حكومت قرار گرفت كه  اي مجموعه
م درگذشت. كاردینال خیمنث نیز از  1619هـ /  622در سال او نیز بود كه  «كاتولیكی

به  «شارل اول»او  ۀنوپس از مرگ فردیناند در تعیین  خصوصاًاین افراد بود كه  ۀجمل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Archivo General de Simancas, p. R Legajo8, Fol, 120, 

 .901::  ،ل م    ع ننذ  هنب  م   و ذ ص 
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بر ضد  اش سركوبگرانهسیاست  ۀادامبود تا از كمی سن او در جهت  آفرین نقشسلطنت 
 د.كناعراب اسپانیا استفاده 

دو شاه كاتولیک را براي  ي پیشینها فرمان ،دینیاز مقامات دیگر و برخی  «خیمنث»
با مغتنم شمردن  رو ازاینند و دانست میكافی نمحو هویت عربی و اسالمی در اندلس 

ي جدیدي پرداختند كه در ها فرمانوصی شاه، به صدور  عنوان بهمنصب جدید خود 
این كرد.  یآنها را امضاء م «عقل بیخواناي »ملكه  وبود  نظیر بیسنگدلی و خشونت 

به شكلی گسترده وارد  تبعات ناشی از آنداشت.  ها اندلسینتایج سختی بر  ها فرمان
سنتی عربی، منع ذبح اسالمی  هاي لباس. منع استفاده از پوشش شد می شان زندگی

اجبار مرد عربی به ازدواج با زنی از تبار  ،حیوانات، الزام به ازدواج به روش مسیحیت
از  هایی نمونهبه ازدواج با مردي از تبار اسپانیایی  مسیحی شدهزن عربی  اسپانیایی و اجبار

 همراه بود.  نو مسیحیانكه معموالً با اكراه  آن است
ي داخل غرناطه منع ها اندلسیي مقیم در خارج از غرناطه از دیدار با ها اندلسینیز 

گی اعراب مقرر شد همو  شدبدون مجوز حكومت ممنوع هم  امالكشانند. فروش شد
تحویل دهند ي خود را به مسئول دولتی ها خانهعربی موجود در  هاي كتابمكلف شوند تا 
 باشد،مانند آن مبادي دین اسالم و یا زبان عربی و فقه االدب و  ۀدربارتا در صورتی 

 ند. شداسالم منع  قانونث به ارسوزانده شوند. همچنین اعراب از حمل سالح و نیز تقسیم 
آن اعراب از هر گونه تعامل و یا ارتباط با  موجب بهیی صادر شد كه ها فرماندر نهایت 

و براي  ندشدمسلمانان شمال آفریقا، گریز از غرناطه و یا عمل به شعایر اسالمی منع 
 1زات در نظر گرفته شد.اشد مجا كندكسی كه آن را اجرا ن

دو پادشاه كاتولیک،  ۀدوري ها فرمانشباهت با  رغم به ها فرمانتوجه اینكه این  جالب
اینكه اكنون پدر  خصوصاً. اند بودهتر  شدید ها اندلسیدر بیان جزئیات بیشتر و در تنبیه 

صلیبی او به شمال  هاي حملهپر نفوذ بود. نیز آشكار است كه برخی  گذار قانونخیمنیث 
ه وهران در بود. خیمنیث موافق حمله ب شده ریزي برنامهآفریقا ـ نظیر ملیله و وهران ـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مدلوو  عاووو   حو نموووا ذ حنوووو  مول شب  ووو  م م:وونن حووو ر موووولا   ص م وون مول و  هووو   . 0

ذ ص 0310ذ موجوووونم   م شد و وووو ذ 2ذ مو وووو د11اذ مجووووا  دشمسوووونتذ 0444 – 0133

 .  11و  30
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بود. هنگامی كه حمله پایان یافت كشتار وحشتناكی در آن روي  م 1689هـ /  616سال 
داده بود كه به كشته شدن حدود چهار هزار تن از اهالی شهر و بردگی پنج تا هشت هزار 

 ۀحملنفر انجامید. خمینیث اعالم كرد كه این پیروزي چیزي جز پیروزي صلیبی نیست و 
كه  آید میبا تشكیل دادگاه تفتیش در وهران كامل كرد. از این تصرفات بر صلیبی خود را 

بود تا اگر  «ایبریا» ۀجزیر شبهكاردینال مایل به تعقیب اعراب و مسلمانان در خارج از حدود 
را از میان  ها آن ۀهمشكست بخورد اسالم عربی و  فرهنگدر اقناع ایشان به رها كردن 

 1 ببرد.

كاتولیكی زندگی نكرد  «شاه فردیناند»مدت زیادي را پس از  «مینثخی»اما كاردینال 
نفس راحتی بكشند و  ها اندلسیموجب شد تا مرگ او  2م مرد. 1617هـ /  623و در سال 

ه شارلكان و شارل پنجم معروف بكه از امید با به سلطنت رسیدن شارل اول  اي تازهنسیم 
زد. حكومت در این هنگام در اجراي بو ها آنم بر  1669ـ  1617هـ /  623 بود،

اما سیاست معتدلی كه با پادشاه ؛ داد میگذشته تسامح نشان  ۀدوردر  صادرشدهي ها فرمان
 مسیحی كردن ۀمسئلشارل اول آغاز شده بود، تنها چند سالی بیش دوام نیافت و بار دیگر 

پادشاه  م 1626هـ /  632در سال ي ساكنان اندلس در دستور كار قرار گرفت. اجبار
خود مبنی بر احترام به عقیده و دیانت عرب در اسپانیا سر باز زد و  ۀوعداز اجراي  «شارل»

و  «والنسیا»در  ها اندلسیزبان و دیانت و  ورسوم آدابو  فرمانی بر ضد لباس سنتی اعراب
و بستن  ها ندلسیخلع سالح ا منظور بهرا فرمانی در كنار آن . كردصادر  «آراگون»

مخالفان این  صادر كرد. به حضور در آیین عشاء ربانیآنان اجبار و  مساجد ۀماند باقی
 3به اخراج از سرزمینشان تهدید شده بودند.دستورات 

، نمایندگانی به هایشان رنجبه جهت یاري از پادشاه و شرح مظلومیت و  ها اندلسی
شد كه آیا  مسئلهین ا ۀدربارفرستادند. دادگاه بزرگی مسئول تحقیق  Madrid «مادرید»

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .001ذ :ا نوفذ م   و   ن مول مش  ذ ص 11و  19ش، ع ر د ::  هلنن م ا،ذ ص . 0

Prescott, op. cit, pp. 272 – 274, 294, Plaidy, Op.  cit, pp, 258 –260. 

2. Prescott, Op. cit, p294. 

عا:ووي    ذ   وود ش. ك  :وو: تا،لوو: 219و    212ح موو ذ مد وو  مو ووا   ووي م  وو و ذ ص   . 9

Imamuddin, Mariscos, p. 90   9  244دشمسنت م  و   ذ ص. 
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تا مخالف آن محكوم به مرگ شود یا كار درستی بوده است اجباري ایشان  مسیحی كردن
 مسیحی شدن. دادگاه به اسالم آنان داد يرأو تحمیل مسیحیت،  اجبار بهباید با توجه 

ي دو شاه ها فرمانو  اعالم كرد اي شائبهو بدون هیچ صحیح  ها را كامالً اجباري اندلسی
مسیحیان، از تربیت  تازههر چند كه  اند، صادرشدهها  اندلسی مسیحی شدنصحت  بر بنا

ا این باشند. ب بیزار  مسیحیفردي  عنوان بهاسپانیا كودكانشان به آیین مسیح و زندگی در 
 1.شدبه كلیسا ایجاد  مانده باقیمساجد  ۀهمتبدیل  ۀزمین رأي،

ایجاد  والنسیا ۀمنطقساكنان  ویژه به ،ها اندلسیبراي شرایط ناگواري را این تصمیمات 
به لحاظ موقعیت اندلسی داشت و  ۀخانوادد. این منطقه در حدود بیست و هفت هزار كر

خاص آن كه در مجاورت دریا قرار داشت و امكان ارتباط مسلمانان اندلس با برادران 
 انیا قرار داشت. حكومت اسپ ۀویژمورد توجه كرد،  مسلمانشان در شمال آفریقا را مهیا می

 ور شعلهدر نزدیكی شهر  Benaguacil «بنی وزیر» ۀحومدر آنجا زمانی آتش قیام در 
 ها اسپانیایی باي خود را به روي نمایندگان كلیسا بستند و ها خانهكه اهالی آن درهاي  شد

و  «شقر»نزدیک رود  «كورتس». ساكنان شهر و روستاهاي نزدیک مانند ندشد درگیر
پیوستند. هنگامی كه تعدادي از انقالبیون  ها آنبه  Gandia «گاندیا»و  Denia« دانیه»

 Polopie «دژ پولپ»نام نظامی در منطقه ب هاي پایگاهبنی وزیر متوجه یكی از  ۀمنطقدر 
پنج هزار آنها با سركوب راي م ب 1629 ۀفوریهـ /  622نیروهاي دولتی در سال  ،شدند

 متوجه آنان شدند.و مهمات جنگی  مرد جنگی مسلح به توپ و تفنگ
د كننوارد  ها آنو خسارات بسیاري بر بگیرند را  ها آنانقالبیون توانستند جلوي یورش 

و ملزم به پرداخت مبالغ شدند ناچار تسلیم دشمن به آذوقه و اسلحه  دلیل كمبودِاما به 
ي از ایشان تر اما بخش بزرگ؛ ندشدزیادي جهت خرید آزادي خود و انجام غسل تعمید 

و از  Segorbeشهر سیگورب  سوي بهو  كنند نشینی عقبتوانستند از سمت در پشتی قلعه 
دو در حد فاصل  Sierra de Espaden «سیرا دي اسپادن»ي ها كوه سوي بهآنجا 

 2بروند. ، مملكت آراگون و والنسیا
وقعیت ویژگی طبیعی این منطقه و اشراف آن بر راه والنسیا ـ سرقسطه منجر به م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 994ع ننذ  هنب  م   و ذ ص . 0

 .211و  219ح م ذ مد   مو ا   ي م   و ذ ص . 2
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 هاي كوهرا در  اجباري زندگی در تبعید ها آن. شدانقالبیون  هاي فعالیتممتازي براي 
 باگذشتوارد جنگ شدند. و با سپاه اسپانیایی  ندكردغرناطه آغاز  سرزمیندر  سیرانوادا

این امیري برگزیدند. را به  «سلیم منصور»نام فردي بزمان كه قدرت گرفتند، از میان خود 
به ساخت استحكامات وصیف منابع اسپانیایی فردي شایسته و فعال بود كه فرد طبق ت
عمیق و در مناطق پست به ساخت حصار و موانع  هاي خندقو كندن  ها كوهنظامی در 

ها و امیدوار كردن مسلمانان به  اسپانیایی ۀاو در پی تضعیف روحی. پرداخت میجنگی 
و به گسترش قیام در مناطق دیگر  نبود شیددورانفردي ، ها این باوجوداما پیروزي بود؛ 

ي ضد اسپانیایی مسلمان ها حركتاو دور از دیگر تا  شد میهمین امر موجب . اندیشید نمی
بر او و سركوب قیامش  ها اسپانیایی ۀاحاط موجبِ ،در نهایتهمین انزوا اندلس باشد كه 

 1.شد
نیروهاي اسپانیایی را در تمام نشد و  راحتی بهعملیات سركوب این قیام  حال بااین

بیاید و بر والنسیا  مجبور كرد تا شخصاً بهسختی فراوانی قرار داد. تا آنجا كه شارل اول را 
قدرت و اهمیت این جنبش دارد.  ۀگستربیانگر امري كه  عملیات سركوب قیام نظارت كند.

ا نیروهاي و بدفاع كردند از مواضع خود  بركف جان «سلیم منصور»به رهبري  ها شورشی
ضمن آنكه پادشاه  ، وارد جنگ شدند.بودندتر  اسپانیایی كه از جهت تعداد و توان بسیار زیاد

 ها آنخویش یاري خواست و در حدود سه هزار سرباز مزدور از نیروهاي آلمانی  «شارل»
بر ضد انقالبیون  كننده شركتمجموع ارتش  بنابراین ؛شدند ها شورشیوارد جنگ با نیز 

بیش از سه هزار  ها شورشیتعداد  كه درحالیبیش از هشت هزار مرد جنگی بود  تقریباً
شده و ناامیدانه به  نشینی عقبارتش، شورشیان ناچار به  ۀحملجنگجو نبود. در آخرین 

جنگ پرداختند منصور در حال جنگ به همراه بیش از هزار تن از یارانش شهید شدند و 
 هاي خسارتاما ؛ برسانند «كورتس»ا به شورشیان شهر و خود ر كنندبقیه توانستند فرار 

وحشت حاصله از سركوب  ۀنتیجنیز بسیار زیاد بود. دانیه و كورتس در  ها اسپانیاییوارده بر 
توافقی حاصل شد كه بر اساس آن توقف جنگ  بنابراینقیام نشدند  ۀادامفوق، قادر به 

 شدگان كشته ۀدیو پرداخت  مشروط به قبول انجام غسل تعمید از سوي انقالبیون

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 1اسپانیایی در جریان كارزار بود. 
رغم   به ،اعراب آراگون ۀهم مسیحی شدن قانون اجباريهمچنین اجراي مراحل 

و  ها زمینرا در  ها اندلسیو وساطت برخی بزرگان و اشراف و نجبایی كه  ها تالش
 ۀهمبر  فرسایی طاقتقوانین و  ها فرمانبه پایان رسید و  ،گرفته بودند كار به امالكشان

را به دربار پادشاه  اي نمایندههاي ساكن در اسپانیا جاري شد. اهالی والنسیا  یاندلس
اما ؛ آید به وجود برایشانتري  برآورده و شرایط مناسب هایشان خواستهفرستادند تا برخی از 

 ۀاجازده سال  و تنها اجازه داد كه ایشان به مدتكرد شوراي دولتی این خواسته را رد 
استعمال زبانشان را داشته باشند و برخی امتیازات را در امور ازدواج و پرداخت مالیات 

چیزي بود كه در آن شرایط  ترین بیشو این داشته باشند  مسیحی شدن شرط به
مسلمان  اما باطناً  مسیحی ظاهراًآورند. پس بسیاري از اهالی والنسیا  دست بهستند توان می
 2به وجود آورد.ي تفتیش در این منطقه ها دادگاهوسیعی براي فعالیت  ۀعرصخود  ند كهبود

اما اهالی غرناطه كوشیدند تا با استفاده از دیدار پادشاه شارل اول از شهرشان در سال 
بود تقلیل  صادرشدهرا كه در گذشته  فرسایی طاقتم برخی از قوانین  1629/  هـ 622
ه بودند شد  مسیحیار رگان ایشان كه پس از سقوط غرناطه ناچسه تن از بز بنابراین ؛دهند
دون میگوئل »و  Don Fernando de Venegas «دون فرناندو دي ونیگس»: هاي بنام

 Don Diego «دون دیگو لوپز بنخاره»و  Don Miguel de Aragon «دي آراگون

Lopez Benjara ز ستم قواي و آنچه را كه بر اعراب غرناطه ا ندبه حضور شاه رسید
شارل اول پس از این مذاكره دستور به  3.ندكرداسپانیایی و سركوب دینی رفته بود بازگو 

اوضاع ایشان داد. گروهی محلی در  ۀدربارجدید  اي پروندهتشكیل گروه تحقیق و گشودن 
ند اما در حقیقت به شدتحقیق به جهت بررسی حقایق و مجازات ستمگران  دار عهدهظاهر 

 ۀمطالعبه دین و انجام شعایرشان بودند كه از راه  ها اندلسیخت میزان پایبندي دنبال شنا
. تا از آن طریق به شد میبه طور عام حاصل  معیشتشاندقیق شرایط زندگی ایشان و 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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Plaily 7/8 the Spanish Inquisition, p.279.  
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 دست یابند. شان تكراريدر سركوب ایشان و خالصی از مشكالت تر  راهی مناسب
مخالف از  العمل عكساكره منجر به یكی از مورخان معاصر معتقد است كه این مذ

كه  دهد مینشان  ها اندلسیاین مذاكره از سوي  ۀارائكه  برد میسوي شاه شد. زیرا گمان 
هنوز به آن شده بود، شان  اسالمی  هویتدر جهت از میان بردن كه اقداماتی  باوجودآنان 

 اند نیاوردهیحیت ایمان به آیین مس واقعاًكه ایشان  كرد میاستدالل ین همچن. ندبودپایبند 
و این دادخواست خود دلیلی بر حفظ دین و هویت عربی ایشان است. ضمن آنكه در ابراز 

قیامی آنها را رد كند، چه بسا موجبات  ۀخواستاگر  كه پنداشت می آن تردید داشت چرا كه
یجا بشاه نگرانی كه رسد  فراهم شود. به نظر میآن  ۀحوماز سوي اعراب غرناطه و دیگر 

 ها اندلسیهمبستگی عواطف  ۀدهند نشانود كه ب اي تازه ۀواقع. این دادخواست نبوده است
راه  ها آنحكومت براي تفرقه و تشتت  هاي شیوهبود كه به گروهی منسجم  ها آنو تبدیل 

 1برده بود.ن جایی به
مشخص شد كه معتبر شناخته نشد،  ها اندلسیپس از تحقیق كه در آن دادخواهی 

ایشان  اجباري مسیحی كردنروش پیشین اند و  نبودهدین جدید ب واقعاً پایبند اعرا
نتایج تحقیق به شوراي دینی ارائه شد و در طی چندین  بنابراین ؛سودمند نبوده است

م مورد موافقت شاه قرار  1629هـ /  622كه در سال  شداتخاذ تصمیمات جدیدي  ، جلسه
و یا نابودي و یا آواره  ها اندلسیید كاتولیكی در نزد گرفت. این تصمیمات شامل تثبیت عقا

ي صادره در دوران دو شاه كاتولیكی و ها فرمان بهتا حدود زیادي  ؛ وشد مین ایشان كرد
اما بر عدد بندها و بیان جزییات و قاطعیت آن افزوده شده ؛ شبیه بود عقل بیملكه خواناي 

، عدم عربیاستفاده از پوشش لباس محلی زبان عربی، عدم  كاربردِمنع شاملِ بود. كه 
آنان عربی بود. ضمن آنكه  هاي گذاري كودكان تازه به دنیا آمده بنام نامساخت حمام، عدم 

ۀ گذارند مراسم خود را به شیوباز خود را باید در ایام شادي و مهمانی و اجتماع درب منازل 
شده بود كه دادگاه تفتیش عقاید  این تصمیمات آورده ۀمقدمدر  ها برگزار كنند. اسپانیایی

اند و  ولی به اسالم وفادار مانده مسیحی شده زور بهتا آنانی را كه  دشو میبه غرناطه منتقل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

::  مدل  عا   ح نماو ذ مولاو  رونشا م وا و م حغو: موم ماونور مول شب و   م م:ونن            . 0
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، كنند می تراشی مانعو كسانی را كه در اجراي تصمیمات جدید  از نظر كلیسا مرتد هستند
 1د. كنمجازات 

نشده و  مأیوس، گرفت میرا نادیده  حقوقشاناهالی غرناطه با صدور این تصمیمات كه 
نامشان را بیان كردیم، ـ مبادرت به انجام گفتگوهاي  تر پیشـ كه  ها آن نۀگا سهرؤساي 

و مبالغ زیادي به امید كردند نیاز مبرمی به پول داشت،  كه سري با پادشاه شارل اول،
موافقت كرد كه پرداختند. شاه  ها آنوالن از اجراي ئمس نظر صرفتوقف این تصمیمات و 

 ایشان با پرداخت هشت هزار دوكات در سال
عالوه بر بیست هزار دوكات مالیات  2

و تا مدت چهل سال زندگی باشد صحبت كردن به زبان عربی را داشته  ۀاجاز، شان اجباري
از سوي مردم شهر والنسیا  شده داده هاي رشوه همچنان كه. كنندخودشان زندگی  ۀشیوبه 

 3. شدفشارهاي وارده بر ایشان منجر به كاهش 

 

 م 6876ـ  6859هـ /  676ـ  679قيام دوم بشرات 

 اسباب قيام 
 رغم بهو  ی نداشتدر قبال اعراب اندلس چندان دوام «شارل اول»سیاست معتدل 

میان اصلی همچنان الینحل ، مشكل ناعادالنهجلوگیري از اجراي برخی از تصمیمات 
شانزدهم میالدي / دهم هجري  ۀسداول  ۀنیمماند. در طی و حكومت اسپانیا باقی  ها آن

درت واقعی ناكام بود. زیرا ق مسیحی شدنبه  ها اندلسیكلیساي اسپانیا در اجبار 
نیز مایل به تغییر  ها اندلسیو خود در این خصوص را نداشت كافی  گیري تصمیم

تنها در قرار شد. اعراب نامتوازنی بین طرفین بر  ۀمعادلنبودند. در این دوران  عقایدشان
و تا حدودي توانسته بودند حكومت را ودند بمسلمان شده بودند، اما در عمل   مسیحیاسم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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Plaidy, Op. cit, 297 – 280 
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Plaidy, Op. cit. p. 280 
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 شان ملی هاي سنتو  ورسوم آدابقانع به جلوگیري از برخی تصمیمات درباره حق زبان، 
سپانیا بایستند. حكومت ا شان گذشتهو به خوبی در برابر قطع پیوندهاي خود با عقاید  كنند

توانستند انجام  كاري نمی شاندر برابرو  ندو دستگاه دینی از نزدیک مراقب اوضاع بود
انسجام ناشی از دیگر و از جهت دیگر  اي گزینهناشی از عدم وجود این امر جهتی  از دهند.

امري كه اتخاذ هر گونه تصمیمی بر ضد ایشان را ود. ببا یكدیگر  ها اندلسیو اجتماع 
  1.دكر میمحال 

كه پس از  (م 1661ـ  1666هـ /  1887ـ  693) Philip II «فیلیپ دوم»اما شاه 
 ۀمسئلو معتقد بود كه بود به تخت سلطنت رسید، بسیار متعصب  «شارل اول»پدرش 
سیاست »حل است و با دیدگاه كلیسا و  غیرقابلمشكلی بسیار پیچیده و  ها اندلسی

 ۀجامعتلفیق در  غیرقابلاقلیتی  ها اندلسیكه  داشت میموافق بود كه اذعان  «بازگشت
با دشمنان كشور در شمال آفریقا و دولت عثمانی در ارتباط  دائماًاسپانیایی هستند و 

 «فیلیپ دوم» بنابراین 2كرد. را شدیداً نگران و محتاط می. امري كه حكومت اسپانیا هستند
او به صدور مجموعه  داد.ادامه  ها اندلسیسیاست زور و سركوب و ستم دینی بر ضد 

/  هـ 671فرمان سال  ها آنكه یكی از  كردایشان مبادرت  ۀدرباري سلطنتی ها فرمان
 ؛ وندشد میحاكم كل منع  ۀاجازاز حمل سالح جز با  ها اندلسیاست كه بنا بر آن  م 1693
ت حكوم مأمورانخود را تحویل  ۀاسلح ،ظرف مدت پنجاه روزآنان باید كه  داشت میمقرر 
و نگاه ندارند و اگر شخصی در اجراي فرمان فوق تعلل نزد خود  آن راو دیگر دهند 

. این قانون موجب ناراحتی شود می، محكوم به شش سال كار با اعمال شاقه سرپیچی كند
دشمنان  ۀاقلیتی در محاصر عنوان بهزیرا سالح براي ایشان كه  شد ها اندلسیشدید 

 3بود.  الزمی دفاعی ۀوسیلدورافتاده ساكن بودند،  قرار داشتند و در اماكنخویش 
 «اسقف دون پدرو گوریرو»تري بود.  و شدیدتر  این فرمان آغازي براي قوانین سخت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Elliott, Imperial Spain, P41, 229. 

2. IBID. P. 228 

ذ هلچ وو م ش،وو ع روو د :وو:  مدلوو  عاوو   ح نماوو ذ     911ع ووننذ  هنبوو  م  وو و ذ ص  . 9

ذ ص 0312مو هج وا مو، وواف ول والي م  وو و   وي عهوو  مولاو    ا ووص مو ون يذ علووننذ      
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Don Pedro Guerrero ( ي غرناطهها اسقفرئیس)  كوشید  م 1649هـ /  663در سال
ه مسیحیت پیش تضمین تغییر كامل دینشان ب، جهت ها اندلسیتا سیاستی فعال در قبال 

 ایتالیا Trent«ترنت»در مجمع كلیسا كه در شهر  م 1696 هـ / 673گیرد. او در سال 
ه و پس از كردانتقاد  ها اندلسیدر برابر  شده گرفتهتشكیل شده بود، از سیاست تسامح پیش 

سیاستی خواستار اتخاذ  ،با دعوت به تشكیل مجلسی محلی ،بازگشت به اسپانیا
این مجلس مسیحی كردن آنها تكمیل شود.  ۀشد تا حلق ها اندلسیر قبال ناپذیر د انعطاف

به  تر پیشكه  شدم  1629هـ /  622صادره در سال  «شارل اول»خواستار اجراي قانون 
. شاه این شددر عقب انداختن آن به مدت چهل سال اشاره  ها اندلسی هاي كوششآن و 

به گروهی  ،امكان اجراي آن ۀدربارمفصلی گزارش  ۀارائمطالعه و  منظور بهپیشنهاد را 
. پس از كردمركب از بزرگان دینی، برخی از مسئوالن شهري و فرماندهان نظامی محول 

ضار را به تشدید اجراي فرمان حُ ها آنو  شدطی چند جلسه، نظر مقامات دینی چیره 
 1699نوامبر  17هـ /  674و در سال  ندكردم سفارش  1629هـ /  622در سال  صادرشده

عضو دادگاه تفتیش  Don Pedro Deza «كاردینال پدرو دیسا»م با موافقت شاه، 
دستور داد تا  «دیسا». شداجراي حكم  مأموررئیس مجلس سلطنتی در غرناطه  عنوان به

 ۀژانویو سپس در غرناطه و مناطق پیرامون آن در ماه  نندكقانون را به طور سري طبع 
ی مناسبتی محل رو ازاینتا  كنندو به یادبود سقوط شهر اعالن  (هـ 676)م  1697سال 

 1براي جشن سالیانه به وجود آید.
مقرر و  فراگیرندتا زبان كاستیایی را  داد میسه سال فرصت  ها اندلسیاین قانون به 

را  پس از آن كسی حق نوشتن و خواندن و یا صحبت كردن به زبان عربیكرد كه  می
همچنین هیچ یک از عقود و معامالتی را كه به زبان عربی ادا شود مورد داشت. نخواهد 

را در هر خود عربی  هاي كتاب ۀهمكه كرد  ها را ملزم می اندلسینیز نخواهند بود. قبول 
بررسی ند تا كنغرناطه ارائه یس مجلس سلطنتی یتا ظرف مدت یک ماه به ر اي زمینه
مطالب ممنوعه در آن، به صاحبش بازگردانده شود. صاحبان  جودو در صورت عدم و شود

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و   23::   ح نماو ذ مو هج وا مو، واف ول والي م  و و   وي عهو    ا وص مو ون يذ ص              .0

ذ :اووو نوفذ م   و ووو  ن 201و    213  مو وووا   وووي م  ووو و ذ ص ذ ح مووو ذ مد ووو92

 .029مول مش  ذ ص 
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این قانون  موجب به ها آن .دارند نگاهنزد خود ستند سه سال آن را توان میتنها  ها كتاباین 
كردند. موجود عربی تاكید  هاي لباسممنوع و بر از میان بردن را دوخت لباس عربی 

را ی ابریشمی تا یک سال و پشمی تا دو سال قدیم هاي لباساستفاده از  قانون هرچند كه
ملزم به آنان همچنین حجاب براي زنان عربی ممنوع اعالم شد و مجاز دانسته بود. 

شدند. نیز از  همانند زنان اسپانیایی، گشودن روي خود و پوشیدن كت و گذاشتن كاله
 ياثناو مقرر شد كه در  ندشدي خاص منع ها جشناجراي هر گونه رسوم اسالمی در 

ی را كه در ورسوم آداببتوانند  ها كشیشدرب منازل باز باشد تا افراد حكومتی و  ها جشن
این قانون خواندن موسیقی  موجب به. عالوه بر آن دببینن ،داخل منزل در جریان است

كرد و بر تخریب  میممنوع را با حنا و یا استفاده از حمام خضاب كردن محلی عربی، 
عربی  هاي لقباسامی و  كارگیري بههمچنین تاكید داشت.  ،عمومی یاخصوصی  ،ها حمام
داري در نزد آنان  به دلیل جواز حفظ برده. این شدسیاه ممنوع  گانبرددر مورد القاب جز 

  1بوده است.
خاصه آنكه حكومت  را به همراه داشت.اعالن این قانون ترس و سكوت اهالی غرناطه 

تاكید بر عدم حمل  منظور بهخت و ابتدا از پیگرد اعراب اسپانیا به اجراي فوري آن پردا
بزرگان اندلسی  بنابراین ؛م آغاز شد 1693/  هـ 671در سال  صادرشدهسالح بنا بر قانون 

گرد هم آمده و در خصوص آنچه باید در قبال این بالي جدید انجام دهند با یكدیگر به 
و مراجعه به حكومت به خاطر  جویانه حصلي ها راهبر تالش از  ها آنبحث پرداختند. نظر 

رئیس مجلس  «كاردینال دیسا»لغو یا حداقل تخفیف آن بود. اعتراض ایشان ابتدا به 
و در  Don Diego de Espinosa «كاردینال اسپینوزا»سلطنتی، سپس به دانشمند 

 فرستاده شد.  «فیلیپ دوم»نهایت به پادشاه 
برخورد كردند. حتی شاه فیلیپ  توجهی بیاهانت و  با ها اندلسیاما ایشان با نمایندگان 
دینال دیسا كار بهرا  ها عریضه ۀارائایشان را نداد و  هاي خواستهدوم به خود زحمت دانستن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذ مو مو م مبوم حون  ن شم م  مبوم م او،  ،ول       919و   912:و:  ع وننذ م او، پ او مذ ص         .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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 Marquis de«ماركز دي موندگار»ارجاع داد. ضمن آنكه توجهـی به نصـیحت 

Mondejar ه مادرید آمده بودبمذكور  تقاضاي لغو قانونبا نظامی غرناطه ـ كه  حاكم ،
 ۀورطكه اجراي آن ممكن است اسپانیا را به  كرد میاستدالل « دي موندگـار». كردن

سی اشاره داشت أبه ناامـیدي و ی و نتایج آن ممكن نیست بینی پیشه سوق دهد ك  یجنگ
هاي عثمانی تا نزدیكی سواحل  ترک كه كند و در آن زمان میقیام مستعد كه اعراب را 

اما شاه تصمیم خود را گرفته  ؛به مصلحت كشور نبودچنین قانونی ، آمده بودند پیشاسپانیا 
و ردد گربدستور داد تا به غرناطه  «ماركز»و با دیدگاه دیسا و اسپینوزا قانع شده بود. او به 

 1د. كنفرمان بود، همكاري اجراي كه مسئول  «دیسا»در با 
یام و مقاومت مسلحانه در دفاع از خویش ق ۀاندیشراهی جز  ها اندلسیدر نتیجه براي 

و  (عربی)درصدد جدا كردن ایشان از قومیت  باره یکدر برابر دشمن باقی نماند. دشمن به 
و جنوب اسپانیا روابط اعراب  تیرگی شدیددینشان بود. قیام دوم بشرات با توجه به 

اجراي این  تا آغاز شدم  1462هـ /  169از سقوط غرناطه در سال  كه حكومت اسپانیا
 بود. بینی پیشقابل  ،در عصر فیلیپظالمانه  شدیداًقانون 

 نادیده گرفتند، كرد میامور اعراب گوشزد  ۀادارمسئوالن مربوط به  كه شاه خطرهایی
به این حماقت بود، دست  نمی «اسپینوزا»و  «دیسا»اطرافیانش مانند  تأثیرو اگر تحت 

ی و دینی از ملتی نه ممكن و نه چنان آسان بود زدودن كامل هویت قوم 2.زد مین بزرگ
و  باشداینكه این ملت از تباري اصیل  خصوصاً. كرده بودندكه رجال دربار اسپانیا تصور 

المنصور » ،«عبدالرحمن الناصر»مانند  ،از دستاوردهاي اسالفش در این سرزمین آن تمدن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ ح نماوو ذ مو هج ووا مو، وواف  Elliott, Op. cit, p. 231/  911ع ووننذ م اوو، پ اوو مذ ص . 0

 .99و  92ول الي م   و ي  ي عه    ا ص مو ن يذ ص 

2. Elliott, Op.cit, p. 228 

پژوهاووي م  اووا  اوو   مسوو   وو: :وو: ،هوو  مصووص موو شك   مط عوونت مبووم مثووا :ووا پنبوو: 

« عاوول ح وونا دوا :اووامت  » ع وو من تدوو   0344د  ووامف دم اووگن   لاووابا دش سوونا  

 م جنا ر   مس  

The Causes of the Second Rebellion of the Alpujarras. 
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 1. باشد «بنی سراج»و  «بن ابی عامر
شدن قیام دوم بشرات در عوامل متعددي است كه  ور شعلهمستقیم علل  ،عالوه بر این

زشتی در سیاهی یک  ۀشیو. اموري كه به اند داشتهدر زندگی ملت عرب در اندلس دخالت 
 . شدپس از سقوط غرناطه حاكم  Tragedy سوگنامه

. اقتصاد غرناطه و مناطق شدحمله این ملت معیشت و ساختار زندگی به همچنین 
سیاست حكومت اسپانیا كه  ۀنتیجاما در ؛ بود حریربافیصناعت  ۀپایآن بر  پیرامونی

 ۀورطبود، به  كردهممنوع  م 1668/  هـ 667صادرات حریر تولیدي غرناطه را پس از سال 
/  هـ 696را پس از سال  همالیات بر حریر غرناطها  اسپانیایی بر آنكهمضافاً ركود افكند. 

بود كه گروهی از جانب حكومت مشغول  یبازمانمصادف  افزایش دادند و این م 1691
. كنندمصادره  دانند میسلطنتی بود تا آنچه را كه متعلق به شاه  هاي زمین ۀدربارتحقیق 

اموال  ۀمصادردر  ها آني تفتیش در غرناطه فعال شد و فعالیت ها دادگاهدر همان زمان 
ـ  1668هـ /  617ـ  667 هاي سالتنها در بین  2افزایش یافت.  ها اندلسیبیشتري از 

ند. یكی از مورخان بنام شدي تفتیش ساالنه بر امالک هفتاد عرب چیره ها دادگاهم  1678
ي تفتیش به شكلی مستمر بر این روش بنا ها دادگاه ۀرویكه  كند میبیان  Garad «گارد»

وضعیت تا پنج  خود را افزایش دهند. چنانكه این ۀسالیانی های داراییشده بود كه میزان 
سال پیش از قیام بشرات به باالترین حد خود رسیده بود و در واقع یكی از اسباب قیام 

 3امالكشان بوده است.  ۀمصادر قطعاًاعراب 
 

 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        

( ت ابووص و ت،وو بر  د. عاوو موجا ل مو ل لوويذ م اوو شمت مولجاوو  0911ووو 0132موج و وو  )

 013ذ ص 0319مو نشب    مول ا:  ذ و دب من موجنم     ي موجدمئاذ ت   ذ 
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 ۀژانویشرایطی كه اعراب اندلس اندكی پیش از اعالن اجراي فرمان سلطنتی در اول 
و نبرد بر سر  خصمانه، آمیز قهرشرایطی  ،زیستند میدر آن  (هـ 676)م  1697سال 

اعتقادات، زبان و معیشت بود و حال این فرمان جدید به وضوح نیت پادشاه اسپانیا در 
قومی و  هاي وابستگیاز  كردنشانهویت ایشان و دور  ۀماند باقی هاي پایهریشه كن كردن 

به سیاست اسپانیا  توان میكه ن ه بودشد. دیگر بر آنان ثابت داد میرا نشان  ها آندینی 
و اجدادي تنها با بكار گیري اسلحه  آبامطمئن بود و نگهداري كرامت و عزت قومی و دین 

فوق و یا حداقل كاهش برخی  ۀظالمانبه لغو قانون تا مگر  است پذیر امكانو مقاومت 
 د.شوبندهاي آن منجر 

مادگی كافی و آدو عامل پیشین دریافتند كه  هاي قیام ۀتجرب ۀنتیجدر  ها آن
در  «البیازین» ۀقبیلبراي موفقیت قیام خواهد بود. این بار نیز  روشبهترین  يكار پنهان

هاي ساكن در این قبیله بنام  عرب بود. یكی از غرناطی قیام گراناجتماع  ۀنقطغرناطه 
. او رنگرزي بود كه نسبش به شدقیام و افروختن آتش آن  دار عهده «فرج بن فرج»

بنی سراج كه در ایام فرمانروایی عربی ـ اسالمی از نفوذ بسیاري  ۀبلندمرتبربی ع ۀخانواد
بود و آرزوي  وجرئت بادلمردي مصمم و  «ابن فرج». رسید میدر غرناطه برخوردار بود 

را كه بر ایشان رفته بود، در سر داشت. او با یاران خود در غرناطه كه  هایی ظلمانتقام 
ند تماس گرفت و به جهت هم آهنگی در اعالن قیام بارها به توانایی این كار را داشت

تماس گرفت، متوجه این نكته  ها آنبا  «ابن فرج»رهبرانی كه  ۀهمبشرات رفت.  ۀمنطق
شده بودند كه مقاومت جدید نیازمند مهیا شدن دو عامل اساسی است. اول مشاركت عملی 

 پذیر امكانان مورد نیاز براي جنبش اعراب جنوب اسپانیا است كه با آماده ساختن مرد ۀهم
شوار د حكومت اسپانیا توسط به ،مدت كوتاهسركوب مقاومت در  ،تا از این طریق شد می
از جانب اعراب شمال آفریقا و  ها آناما عنصر دوم كمک مادي و تقویت نظامی ؛ شود می

در اختیار  ه میزان كافیب ها اندلسیمسلح شدن شورشیان به سالح نوین بود كه  خصوصاً
  1نداشتند.

 ۀاجازاین دو عامل مهیا شد. هنگامی كه اهالی غرناطه از حكومت اسپانیا درخواست 
پول به جهت ساخت بیمارستانی براي بیماران و افتادگان و فقراء در خارج از  آوري جمع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مختلف مملكت غرناطه  طوایفند. با موافقت دولت اسپانیا توانستند از كردحصار شهر را 
و از طریق این دستاویز، مبادرت به بررسی جوانب كار و دعوت به  1كنندول الزم را جمع پ

 هم گرد ،ند. مبالغ بسیاري جمع شد و مردان توانمند بر حمل سالح و مقاومتكردقیام 
، كردبه وجود حدود چهل و پنج هزار جنگجو كه در قیام شركت خواهند  ها آنآمدند. 

رابطه با خارج از اسپانیا نمایندگانی به مغرب و الجزایر  ۀمینزاما در ؛ اطمینان یافتند
 رکوالی تُ «علوش علی پاشا»یاري گرفتند.  ۀوعدفرستاده و از جانب شریف مراكش 

 2داوطلب مجهز به سالح را براي ایشان فرستاد.تعدادي  الجزایر
 عنوان بها ر (هـ 677)م  1691به پیروزي امیدوار شدند و روز چهاردهم آوریل  ها آن

و در نتیجه  ها اسپانیاییمقدس  ۀپنجشنبند كه مصادف با روز كردروز قیام خود انتخاب 
ي مربوطه و راحتی كار انقالبیون و غافلگیري نیروهاي ها جشنبه  ها آنمشغول شدن 

 رو ازاینرئیس مجلس سلطنتی در غرناطه رسید و  «دیسا»اما اخبار قیام به ؛ حكومتی بود
تابستان  هاي ماهو ضمن استمرار آمادگی خود در خالل  ندشداچار به تعویق آن انقالبیون ن

آموزش راي پنهانی تعداد زیادي از جوانان غرناطه را ب صورت بهم  1691هـ /  679سال 
را  (هـ 677)م  1696سال  ۀژانویروز اول در نهایت . فرستادندجنگیدن به مناطق بشرات 

 ند. كردن قیام تعییزمان آغاز  عنوان به
وادي و در حدود هشت هزار نفر در  همچنان به تقویت قواي خود پرداختند ها آن

 ،فروش جهاز شتر ۀبهانو به مهیاي جنگ شدند  Orjiba «ارجبا»و  Lacrin «لكرین»
 ۀعالمت معینی از باالترین نقطكردند كه با  و توافقند كرددر شهرها  وآمد رفتشروع به 

از حصار حمرا از  درنگ بیهزار سرباز نند. طرح آنان این بود كه ابتدا غرناطه قیام را آغاز ك

 ور شعلهو در همان حال آتش قیام در سه نقطه در بیازین  روندباال  ،   مو اببسمت 

شهر، زندان كنند و با حمله به  دستگیررا و قضات آن را اشغال دادگاه تفتیش  و دشو
به هم  «باب الرمله»در میدان ، پایان نقالبی دررا آزاد كنند. نیروهاي ااعراب زندانی 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ندند و شروع به تداركاتی جهت دفاع از شهر شوند.پیوب
1 

در بشرات روي داد كه قیام را به  اي حادثه هـ( 679)م  1661دسامبر  23اما در روز 
اسپانیایی شامل پنجاه  اي دستهجلو انداخت. هنگامی كه برخوردي بین برخی شورشیان با 

 «كادیر»بودند در نزدیكی  ها آندولتی و قضات نیز با  مأموراناز اسپانیایی كه برخی از سرب
Cadiar  انقالب را بر افروخت و جنوب  ۀشعلروي داد و ایشان كشته شدند. این حادثه

در آنجا برخی از  كنندگان قیامرسید.  «مریه»و  «وادي لكرین»اسپانیا را در بر گرفته و به 
 ؛ ورا كشتند و بقیه را به اسارت گرفتند اي عدهسپانیا را شكست دادند، رجال طرفدار ا

 2وسیع قیام نتوانستند مقاومت كنند.  ۀدامنبه دلیل گسترش و  ها اسپانیایی
اما به جهت بدي ؛ كندكوشید تا راه قیام را براي هجوم به غرناطه باز  «فرج بن فرج»

دا تنها توانست با دویست جنگجو به اواني سیرها كوهشرایط جوي و بارش برف سنگین در 
بدون وجود  اي معركهاز حمایت اهالی ـ كه از وارد شدن به چنین  ازآنجاكهآنجا برسد اما 

عملی آغاز قیام در  از اعالمـ برخوردار نبود، به ناچار پس  ترسیدند میمردان جنگی كافی 
 نشینی عقبدر بشرات  نیروهاي خود سوي بهمناطق مختلف غرناطه به حكومت اسپانیا 

 3. كرد
و براي فعالیت انقالبیونی بود كه پس از آزادي وسیعی  ۀعرصبشرات در آن هنگام 

از  اي نشانهافتادند تا  يریامانتخاب  فكربه  ها آنشده بودند.  قدرتمند، مناطقسیطره بر آن 
نام اسپانیایی ازین برا از اهالی بیجوانی  رو ازاینرا احیا كنند.  اعراب در غرناطه ۀگذشتمجد 

نام  رغم بهانتخاب كردند كه  Fernando de Valor (كوردوبا) «فرناندو دي والو»
در میان  «محمد»و با اسم عربی رسید  می «بنی امیه»خاندان به  نسبشاش،  اسپانیایی

. او پیش از پیوستن به قیام با توجه به شد میخانواده و دوستان اندلسی خود شناخته 
شهرت و منزلتی بلند یافته بود تا آنجا كه  داد میو فراستی كه از خود نشان  اه فعالیت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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. حكومت اسپانیایی به جهت ترس از ه بودشدمشاور شوراي شهر غرناطه معین  عنوان به
پیوستن وي به جنبش مقاومت و جمع شدن اعراب بر گردش، وي را در آخرین روزهاي 

به آنجا در بیست و  «ابن فرج» ۀحملتوانست در شب پیش از قیام به زندان انداخت اما او 
 از زندان بگریزد. (هـ 679)م  1691سوم دسامبر 

به خانواده و  «لكزین» ۀدر Beznarبزنار  ۀقریدر  (محمد) «فرناندو دي والو»
و در بیست و خود را به او رساندند نمایندگان انقالبیون . پیوست «آل فالور»نزدیكانش از 

جلوس او به تخت شاهی جشنی براي ، تأثیرگذاردر مراسمی ساده ولی هفتم دسامبر 
 جاي بهو به امامت او نماز  افراشتندبر  را هاللبا نشان عربی  هاي پرچمند و كردبرگزار 

در راه دفاع از خود كه حاضر به تقدیم جان  ادكردیدر مقابل ایشان سوگند آوردند. امیر 
. عنوان حكومتی او در آن مجلس چنین استیش دین و امت و آزادي مملكت و ملت خو

و  ندسپس همگی هلهله سر داد «محمد بن امیه فرمانرواي اندلس و غرناطه»نامیده شد: 
ند. محمد بن امیه عموي خود بنام كرداز خداوند براي موفقیت او پیروزي قیامشان دعا 

را  «فرج بن فرج»و  بود براي ریاست «ابن جوهر» اش عربیرا كه نام  «فرناندو كوچک»
بود كه  هایی مقامخود برگزید و این باالترین  Alguacil Mayor الوزراء رئیس عنوان به

 1. یافت میعرب اندلس پس از سقوط غرناطه به آن دست 
جدید خود پرداخت. او نیروهاي خود را بار دیگر  هاي مسئولیتبه  «محمد بن امیه»

سیر كند ا با پانصد سوار در سراسر مملكت غرناطه تأمور كرد را م «ابن فرج»و سازمان داد 
و القاب  ها نام. ضمن آنكه دستور به كنار گذاشتن كندو روح انقالب را در آن زنده 

را به جهت  اي نمایندهاو . اسالمی كردو القاب عربی و  مجدد از اسامی ۀستفاداسپانیایی و ا
به الجزایر فرستاد و سپس  را عبداهلل یاري از اعراب شمال آفریقا به آنجا فرستاد. برادرش

اعزام به نمایندگی به مغرب  2،او را به همراهی فرناندو الحبقی كه از بزرگان وادي آش بود
 ۀجملكه از  كردعملیات در مناطق انقالبی تعیین  ۀادارنیز تعدادي از رهبران را براي  كرد.
 ۀمنطقرهبر  «س الزمارماركو»و « لكرین»رهبر وادي  «دي گرانادا شعبان» ها آن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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Guajaras  المریه» ۀمنطقرهبر  «ماتیو الرامی»و» Almaria  و فرناندو الغري رهبر وادي
 «جیرونیمو المالح»شرقی و  ۀمنطقرهبر  «فرنسیسكو بورتو لماریرو بن مكنون»منصوره و 

 «اادر» ۀمحاصرزینیت و وادي آش بودند. ضمن آنكه ابن امیه دو بار رهبري  ۀمنطق رهبر
Adra الناقص»ي ها نامسه تن از رهبران دیگر ب حال درعین ؛ ورا به عهده گرفت» ،

را براي معاونت در دفاع از بشرات تحت امر خود  «جیرنسیلو االرشیدونی»و « الرنداتی»
 1. نگاهداشت

كه در  «لكرین»در  خصوصاًبه این صورت نیروهاي انقالبی در ابتداي كار خود و 
بر نیروهاي دشمن  زیاديو خسارات  ندآمد  نائلبزرگی  هاي پیروزيه ب ،دست ایشان بود

بسطه، وادي  خصوصاًقدیم و  آتش انقالب را در بیشتر مملكت غرناطه ها آن. كردندوارد 
 «مالقه»و  Marbella «مربله» ،«رنده»و جز در شهرهاي  فروزان كردندو المریه  آش

Malaga - كاري از پیش نبردند،  ها آناسپانیا در  كه به جهت وجود طرفداران توانمند- 
 2در دیگر نقاط از پشتیبانی برخوردار بودند. 
موفق بوده  ها شورش سازي خنثیكه در  كرد میاز سوي دیگر فیلیپ دوم كه تصور 

 مدت كوتاهاست از اخبار قیام جدید نگران شد و براي او مشخص شد كه زخم این قیام در 
ي اعراب در جهت تصرف و استیال بر شهر غرناطه ها نامهگر برا خصوصاًبسیار عمیق است 

د و این در حالی بود كه شرایط نظامی كشور مناسب تجهیز ارتش و مقابله با شوعملی 
ي آلپ گرد هم ها كوهقیام نبود. زیرا مردان جنوب اسپانیا و كاستیا در لشگر فیلیپ دوم در 

شاه ناچار به  بنابراین ؛اد كافی حضور نداشتنددر این مناطق به تعد رو ازاینآمده بودند و 
در شمال شرقی اسپانیا و  Catalonia «كاتاالن»فراخوانی سرباز از مناطق دوري مانند 

. عالوه بر آن طبیعت كوهستانی و شدو سیسیل  ، ناپولیتقاضاي كمک از لمباردیا
 كردن آتش قیاممناطق قیام مناسب با عملیات سریع نظامی به جهت خاموش  العبور صعب

 . نبود
حاكم نظامی غرناطه ـ كه به منطقه آشنایی خوبی داشت، ـ بنا بر  «ماركز موندنگار»

اولیه  هاي ماه. او توانست در كندیافت تا با قیام مقابله  مأموریتدرخواست شاه فیلیپ دوم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بود و مطمئن از كار ن كامالًاما فیلیپ دوم ؛ آورد دست بهی را های پیروزيپس از قیام 
 Marquis de «ماركز بلش»فرماندهی لشگر را با  «ماركز موندنگار»دستور داد تا  رو ازاین

Los Veiez  قیام را به برادر نامشروع سركوب  فرماندهی اصلی. سپس كند تقسیم
او در سیزدهم آوریل  1سپرد  Don John de Austria «دون خوان اتریشی»خویش 

شدید در برابر قیام را به  وقمع قلعشد و بالفاصله سیاست هـ وارد غرناطه  677م /  1696
نشان از تمایل به  ،«نه رحمی و نه مالیمتی»اجرا گذاشت. شعار او كه عبارت بود از 

 ویژه به، )كه در قیام شركت داشتهر كسی را كن كردن اساسی قیام داشت. او  ریشه
، ن سر مردان و زنان و كودكاندستور به بریدكشت و  یافت و بالفاصله می اعراب را( می

كشتارگاهی انسانی مبدل ي بشرات را به ها دهدهك چنین اینو  داد ش میدیدگاندر برابر 
 2رد. ك

وارد  ها اندلسیو در آن  ادامه یافتآتش قیام براي بیش از دو سال در بشرات 
برخی از مراحل قیام  در. اسپانیا شدندسركوبگر سختی با سپاهیان  هاي رزمگاه

اما حكومت با این استدالل كه  شد ی در جهت رسیدن به صلح و تفاهم انجام های كوشش
در قبال را تا با آسودگی خاطر اعمال وحشتناک خود  كوشید می اطمینانی ندارد ها آنبه 

قیام باال  ۀشعل با شكست مواجه شد و ها كوششآن  بنابراین ؛ساكنان بشرات انجام دهد
 «ماركز موندیگار»شهر را تسلیم  ۀقلع Jublies «جبلیس»شهر  . براي مثال، اهالیگرفت

در كلیساي شهر همگی را دستور داد كه  «ماركز». هدایشان را امان دتا مگر او ند كرد
شهر گنجایش همگی ایشان را نداشت زنان و پیرمردان و  كلیساي ازآنجاكهجمع كنند. 

سپانیایی قرار گرفتند. یكی از این كودكان در خارج از كلیسا و در نگاهبانی سربازان ا
توسط عربی به قتل رسد. موجب شد تا كه  شدسربازان درصدد تعرض به دختري عرب 

زنان و پیرمردان و كودكان خارج از كلیسا  ۀهمسربازان از كشته شدن دوستشان ترسیده و 
 3.كشتندرا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Elliot, Imperial Spain,P 233, Spanish Inquisition, p, 411. 

2. Lone- poole, the Moors in Spain, p. 278 

 ذ   د  ش. ك   11و  13ذ م ا، پ ا مذ ص ح نما ذ 224ح م ذ م ا، پ ا مذ ص . 9

Lane – poole, Op, cit, p. 277. 
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را  ها لسیاندهمچنین در شهر غرناطه كشتاري وحشتناک روي داد كه آتش انتقام 
پذیرش صلح و یا توقف جنگ را به كناري نهند. در  ۀاندیشافزایش داد و موجب شد كه 

راي فراري دادن برا انقالبیون به غرناطه  الوقوع قریب ۀحمل ۀشایعآنجا نیروهاي دولتی 
نگهبانان اي شد تا  منتشر كردند. این بهانه و ده نفر از اعیان عرب زندانی صد یکحدود 
كه  كند میاشاره  «كنت سیركور»، همگی زندانیان را سر ببرند. اخطار قبلی گونه هیچبدون 

رئیس مجلس شاهی در غرناطه بود تا از این  «كاردینال دیسا» هاي نقشهاین قتلگاه از 
رم طریق از انقالبیون عرب انتقام گیرد. او این شایعه را خود به وجود آورده تا این جُ

 1را مرتكب شود.  آور شرم
 به و تداوم اصرار در جنگ و قیام، ها اندلسیدر مقاومت  آفرین نقشاز دیگر عوامل 

 خصوصاًدر تبعید اهالی غرناطه  (با موافقت شاه فیلیپ دوم) «دون خوان اتریشی»اقدام 
به جهت جلوگیري از پیوستن به قیام به  آنهابیشتر  ود.بذكور میان سنین ده تا شصت سال 

دون خوان درصدد بستن راه كمک به شورشیان از  ،از این طریق كاستیا فرستاده شدند
طریق شهرهاي بزرگ اندلس در جنوب اسپانیا بود. این امر در روحیات انقالبیون اثر 

 كاست.  شان پیروزيگذاشت و از امكان 
در جلوگیري از موفقیت انقالبیون به پیروزي آشكار بر قواي  همعوامل دیگري 

عدم انسجام كامل در رهبري  ها آنداف قیام وجود داشت. در صدر اسپانیایی و تحقق اه
در  النفس ضعیف. چنانكه برخی از سربازان كردقیام بود كه خیانت نقش بارزي در آن ایفا 

و او را متهم به شانه خالی كردن از  ندرا كشید «محمد بن امیه»قتل  ۀبرنام اي توطئه
ند و كرد ان جهادي ترک عثمانیبرخی از داوطلب ۀتصفیجنگ و كوشش در جهت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ح مو ذ م او،      و :: شومب      سو ا  ش  و: ح مو  آن شم  ،ول  لو د  مسو  مام، و:        . 0

 . 291پ ا مذ ص 

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  

 ذ /49/ ح نما ذ م ا، پ ا مذ ص  940و م،نب :      :ن   ع ننذ م ا، پ ا مذ ص 

Lone - poole, op, cit, p. 277. 
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زندگی قهرمانی كه كوشید تا اعراب اندلس را به برخی از عزت و  طومار چنین این
امیر رهبران قیام . كشته شد یارانش ترین نزدیک دست به، بسته شد. او بازگرداندكرامتشان 

 Diego Lopez «دییگو لوپز»نام او ب پسرعمويند كه كردانتخاب دیگري را براي خود 
 «ها اندلسی امیرموالي عبداهلل محمد بن عبو »نام جدید بود كه ب «ابن عبو»معروف به 
 1خوانده شد. 

توصیف شده است والی عثمانی در  باهوشو  فردي شجاع، با عزم عنوان به «ابن عبو»
سامان دادن موفق به  بنابراین ؛و برایش مقداري كمک و مهمات فرستاد تأییدالجزایر او را 

 خصوصاًاما نیروهاي اسپانیایی ؛ شدقوي و مجرب مشتمل بر ده هزار نفر جنگجو ی سپاه
بودند. شده تر  دون خوان اتریشی قدرتمند توسط بهشدن امر فرماندهی  دار عهدهپس از 

از  ها اسپانیاییآن بسیاري كشته شدند.  ۀنتیجدر گرفت و در  ها آنكارزار سختی میان 
و سال به طول انجامیده بود و هنوز هم نتوانسته بودند كه عواقب این جنگ كه در حدود د
 .برآمدندو در فكر نوعی مصالحه و سازش  ندشدمقاومت عربی را بشكنند نگران 

از فرماندهان قیام پیغامی مبنی بر آغاز صلح و  «فرناندو الحبقی»به  «دون خوان»
مسالمت و كسب  مسالمت فرستاد. در همان زمان شاه ابن عبو نیز مایل به صلح و

ابن »اما شروطی را كه براي الحبقی فرستاده شده بود مورد قبول ؛ بود ها اندلسیمصلحت 
در آن به طور تلویحی نیت حكومت اسپانیا  ها آن. زیرا شدو دیگر رهبران قیام واقع ن «عبو

ه بود؟ ند. پس قیام و مبارزه براي چكرد میاز وطنشان را مشاهده  ها آنرا در تبعید و راندن 
ایشان را ممنوع كرد و اكنون چگونه  ورسوم آدابقیام كردند زیرا اسپانیا زبان و  ها آن
تمام میراث و افتخارات و  ۀدربردارندایشان را از وطن ارجمندشان كه  خواهد می

 2؟ كندخاطراتشان است، محروم 
شد؛  امبه اتهام خیانت اعد «الحبقی»گفتگوهاي صلح به شكست انجامید و  چنین این

 «دون خوان اتریشی»اما موالي عبداهلل محمد عبو موضعی قهرمانانه گرفت و فرستادگان 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:وو:   وو  و  91و    93ذ ح نماوو ذ م اوو، پ اوو مذ ص   293ح موو ذ م اوو، پ اوو مذ ص   . 0

Imamuddin, Moiscos,p 91 :241مسنت م  و   ذ ص عا:ي آن  ط:ذ دش تا،ل. 

و    39ذ و م،نب وو:    وو  :وون  ح نماوو ذ م اوو، پ اوو مذ ص  949ع ووننذ م اوو، پ اوو مذ ص . 2
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آزاد خواهد كرد،  نمایند میرا از آنچه ایشان مقرر  ها اندلسی زودي بهرا با بیان اینكه 
 ،و تا جان در بدن دارد رود مین ها اسپانیایی ۀخواستو تاكید كرد كه زیر بار  بازگرداند

در این هدف پا برجاست و مرگ مسلمان  ،شودو یاور  یار بیو تنها  «بشرات»در  هرچند
 . استبه شاه اسپانیا  ها آنمخلص براي دین و وطن و قومش بهتر از تقدیم 

این ایستادگی كافی بود تا دون خوان نهایت كوشش خود را در سركوب نهایی به عمل 
 Luis de «لویس دي ریكسنس»با مشاركت بشرات  ۀمنطقبه  جانبه همه اي حملهآورد. او 

Requesens  كمک به فرونشاندن  منظور بهاز ایتالیا  «فیلیپ دوم»ـ از فرماندهانی كه
از مردانش زیادي جمع . موالي ابن عبو پس از شهادت كردگرفته بود ـ آغاز  كار بهقیام 

ند با ترغیب برخی از توانست ها اسپانیاییو  شد العبور صعببه مناطق  نشینی عقبناچار به 
 1هـ از میان بردارند. 676م /  1671در نهایت وي را در ماه مارس سال  ،یارانش به قتل او

انقالبیون متوجه شدند كه  ۀماند باقی «موالي عبد اهلل محمد بن عبو»پس از شهادت 
و ند كردخود را تسلیم  هاي سالحو  كردندامان درخواست ندارد،  اي فایدهدیگر مقاومت 

بقایاي عرب اندلس در رهایی از قوانین  امیدهايقیامی چنین بزرگ پایان یافت و  گونه این
 .بادرفتحكومت اسپانیا بر  ۀظالمان

ند و كرد میوالنسیا و آراگون در آن مشاركت  خصوصاًاعراب اسپانیا و  ۀبقیاگر 
و  كمک هاي درخواست رغم علیمغرب عربی و دولت عثمانی ایشان را  هاي حكومت

قیام  ۀنتیجند، داد میو یاري واقعی قرار  تأییدانقالبیون به این كشورها مورد  هاي نامه
 ظاهر شود. تر  مثبت صورت بهست به شكلی دیگر و توان می

 نتايج انقالب دوم بشرات
كه  يا افتهی نظاماین قیام كه آخرین مقاومت اعراب اندلس در برابر سیاست سركوب 

، با شهادت حدود آید می، به شمار گرفت میو دین ایشان صورت  جدا كردن قومیت باهدف
یی كه زنده مانده ها اندلسیبیست هزار نفر عرب و اسارت و تبعید تعداد بزرگ تري از 

ساكنان غرناطه را  «دون خوان اتریشی»كه  شداشاره تر  پیش 2بودند، به پایان رسید. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذ ح موو ذ م اوو، پ اوو مذ ص  943ذ 949مام، وو:    وو  :وو:  ع ووننذ م اوو، پ اوو مذ ص    . 0

 .33و  31ذ ح نما  م ا، پ ا مذ ص 213و  214

2. Lane – poole, the moors in Spain. Pp. 278 – 279. 
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آن  تأییددامی احتیاطی ایشان به قیام و اق عنوان بهتا  كرد میتبعید  «كاستیا» سوي به
هـ به اجرا درآمد در حدود سی  677م /  1696این تصمیم كه در ژوئن  موجب بهنپیوندند. 

 1678فرمانی را در اكتبر  «فیلیپ دوم»ند. سپس شاه شدو پنج هزار عرب از غرناطه آواره 
و  ندشد  راندهغرناطه از مملكت  ها اندلسی ۀهمآن  موجب بهكه  كردصادر  هـ 671م / 

 «گالیسیا»، Estremadura «استرامادورا»مصادره و در مناطق  هایشان داراییامالک و 
Galicia ،«ي قدیمكاستیا» Old Castile  لیون»و مملكت» Leon  اشبیلیه»و مناطق» 

نفر  هزار پنجاهند در حدود كرددوم مهاجرت  ۀمرحلند. مجموع كسانی كه در شدپخش 
كوچانده نشد تا قادر به  «آراگون»و  «مرسیه»و  «والنسیا»هیچ كس به  ها آن و از شد می

 1قیامی جدید علیه حكومت نشوند.  گیري شكلارتباط با اعراب آن مناطق و 
فراوانی شدند.  هاي سختیمتحمل  ها اندلسی ها فرمانبه علت سرعت اجراي این 
را فراهم  (مورد نیاز سفر)ب و لباس نظیر غذا و آ اي سادهایشان نتوانستند وسایل ضروري 

حكومتی به غارت  مأموراندر مسیر راه جان باختند ضمن آنكه  ها آنآورند و بسیاري از 
رسیدند زندگی  سالمت بهاما كسانی كه ؛ ندپرداخت میایشان و كشتار زنان و كودكانشان 

 2ند. كرد یمو كارهاي فرومایه تحمل  بار مصیبتسخت و پر دردي را در شرایط جدید 
 ۀمصادربعدي نیز طی احكامی تبعید و  هاي سالدر  در همین جا تمام نشد؛ایشان  هاي رنج

ایشان در غرناطه از  هاي داراییتا آنكه تمامی  ادامه یافت «فیلیپ دوم»اموالشان از سوي 
و وي  3هاي شخصی پادشاه اسپانیا محسوب شد. امالک و دارایی ۀاز زمر ،هر نوع و حالت

و  Asturias «استریاس»و  «گالیسیا»از سراسر  شده جذبرا بین اهالی اسپانیایی  اه آن
تا از این راه كمبود حاصل در تعداد  كردتقسیم  «ایبریا» ۀجزیرلیون و دیگر مناطق 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

::  ح نما ذ مو هج وا مو، واف ول والي م  و و   وي عهو  مولاو    ا وص مو ون يذ ص              .0

 .042ذ 041و  013و م،نب :      :ن  :ا نوفذ م   و   نذ مول مش  ذ ص  31و  13

ذ و م،نب وو:  لنب وو  :وون  ح موو ذ مد وو  مو ووا   ووي      941ع ووننذ  هنبوو  م  وو و ذ ص    .2

 ذ 299م   و ذ ص 

Plaidy, Op. cit, p 412. 

 .39و  32::   ح نما ذ م ا، پ ا مذ ص     .9
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 1نفر بوده است.  هزار پنجاهو تعداد ایشان در حدود  شود غرناطه مرتفع  ۀمنطقساكنان 
 

 عقيده و فرهنگ عربي ـ اسالميمقاومت منفي و اصرار بر 
نیروي ادبی و اجتماعی  ها آن ،در جهت سركوب اعراب اسپانیا ها كوشش ۀهم رغم به

 ،و با نگاهداري نهانی آن ندخود را رها نكرد ۀگذشتكه میراث معنوي  بودند انگیزي شگفت
یز زیادي ن ۀهزینند. هر چند كه در قبال آن، كرددر برابر دادگاه تفتیش ایستادگی 

رجال ند زیرا همواره در موضع شک و تردید كرد میدر وحشت زندگی  دائماً ها آنپرداختند. 
 هاي و مردان و زنان به زندان شد میزده  منازلشاندرب ناگهان  ها شببودند. كلیسا 

والن ئند. البته مسگرفت میمورد شكنجه قرار در آنجا ند و شد میروانه  تفتیش عقاید اكممح
ن زندانی به مسلمان یا عرب بودن نداشتند. امور ممنوعی كه ممكن كردهم مشكلی در مت

آن را انجام دهند بسیار بود: حمام یا غسل كردن كه امري عادي و واجب بر  ها اندلسیبود 
پوشیدن  ،سخن گفتن به زبان عربی ،زنانان دستخضاب كردن  ،اساس سنت اسالم بود

امتناع از  ،براي پسران سوران ختنهراسم گرفتن م ،اسالمی -محلی عربی  هاي لباس
تمیز و مرتب خوردن گوشت خوک و شراب، خواندن نماز به سنت اسالم، پوشیدن لباس 

در این كافی بود. اثبات ارتداد شخص براي همگی از اموري بودند كه  ،در روز جمعه
 كه در بسیاري از مواقع سوزاندن شد واقع میو مجازات در معرض ظلم صورت شخص 

 2علنی بود. 
فرا  ۀشكنجانگیز، بیشتر اعراب اندلس بدون ترس از  این اعمال دهشت رغم به
ند. اسناد كرد میعلنی نظراتشان را بیان  صورت بهو  جرئت، در صورت خشم، با شان روي

 هاي ریشهي تفتیش عقاید بیانگر قضایاي متعددي از این امر است كه داللت بر ها دادگاه
. استاد كند میوشش در جهت دفاع از آن و لو آنكه به قیمت زندگی عمیق اعتقادي و ك

دانشگاهی خود كه به جهت اخذ  ۀسالدر ر Louis Cardillac «لویس كاردیالک»
اصرار بر  ۀدهند نشانزیادي از آن را ـ كه  ۀمجموعدكتراي دولت در فرانسه نگاشته است 

اندرس » ۀواقعها،  یكی از آن. كند میعقیده و امید به بازگشت به هویت عربی است ـ نقل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Elliot, Op, cit, p 253 – 236 

2. Plaidy, the Spanish Inquisition, pp. 279 _ 280 
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در او پس از قیام بشرات بود.  تبعیدشدهكه یكی از اعراب است  Andres Lopez «لوپز
به دادگاه تفتیش كشانده شد. جرم او عبارت بود از سخن گفتن  Yapes «یاپس»شهر 
. او ی كه در جریان قیام گذرانده بودهای سال وقایع سرزمینش غرناطه و خاطرات ۀدربار

به  «پیش از مرگ اش عربیدر امید به بازگشت به هویت »كالم خود را با بیان آرزویش 
 Izabel «ایزابل»در مورد دیگري یكی از زنان عرب مادرید بنام اسپانیایی  1پایان رسانید.

 داد مینتوانست خود را نگاه دارد و در پاسخ شخصی كه با توهین به عربی بودنش دشنام 
 2 «. من نیز عرب بوده و عرب خواهم مرد.اند بودهعربم. پدر و مادرم عرب آري من »گفت 

به اتهام عمل  Lornazo Lopez «لورنزو لوپز»م هنگامی كه  1673هـ /  611و در سال 
عربم! تا  قتاًیحقمن »: زد می. فریاد شد میعربی ـ اسالمی سنگسار  هاي سنتبه برخی از 

 3 «اعماق تاروپود وجودم!.
بر ملیت و عقایدشان از زمان سقوط  ها اندلسیبقاي  ۀنشانو نظایر آن  ها المثاین 

را انجام  شان دینیپنهانی شعایر  صورت به ها آن. استطرد از اسپانیا  ۀلحظغرناطه تا 
. نوشتند میند و تعالیم دینی خود را به زبان كاستیایی و مكتوب به حروف عربی داد می

 4شود. عجمی نامیده مییعنی  Aljamiado «الخامیادو»چیزي كه به 
دینی خود در پیش  هاي سنترا در  «تقیه»یا همان  رازداريو گاه روش احتیاط و 

و به جهت استتار از دشمنان و ترس از  فقهاند و این مستند به فتاواي برخی از گرفت می
 به محاكم تفتیش بوده است. شدنشانكشانده 

هجرت و ترک اسپانیا  ضرورت بهاب اندلس را اعر فقهااز جهت دیگر برخی دیگر از 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .29 نشدبنكذ مول شب    ن م   و   ن و مول  د  نذ ص  .0

 .29هلنن م ا،ذ ص  .2

 .91هلنن م ا،ذ ص  .9

  :و:   مدلو   ج وص :وم ،ل و،ذ موا ونت        و   ذ   ود  999 و ذ ص ::  ع ننذ  هنبو  م  و      .1

مول شب وو    و مو  لوو  مولدن وونرذ :دووه م اوو ش موولم معلوونا مولنئوو ر مول وو  بار        

مو نول وو  م ووووي واج وو  مو نول وو  م ووووي وا شمسوونت مول شب وو    م   و وو   حوو ا م د    

و مول ا موونتذ  م صل ندوووو مول شب وو يذ م اوو شمت ما وود موادوو ا  ووي عاوو ا مول  اوونت  

 .01ص  0319:نرامف  د. عا موجا ل مو ل ليذ ت   ذ 
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اما  1ند. تا ایشان بتوانند سنن دینی خود را بدون ترس و نگرانی انجام دهند. كرد میالزام 
و سختی هجرت براي بسیاري از ایشان را كه مستلزم پول  ها اندلسیفقهاي فوق شرایط 

خود داشت در نظر  و تالش و مشقت بود و خطرات بسیاري را براي ایشان به دنبال
 مانده باقیبدي بر سرنوشت كسانی داشت كه در اسپانیا  تأثیرنگرفته بودند. این فتاواي 

دلیل عدم توانایی در ند كه به كرد میند و در جهنمی اقامت شد میبودند و متهم به كفر 
تنها  عنوان به «تقیه»ناچار به نیز  مانده باقیي ها دهتو 2كشیدند. ، در آن عذاب میهجرت

راه نجات روي آوردند. چه آنكه بدون آن قادر به محافظت از زندگی خود در چارچوب 
یی كه به تونس پناهنده شده بود ها اندلسیدشمن بود نبودند. یكی از  ها آنكه با  اي جامعه

ملی مادرید ـ است، از  ۀخانموجود در كتاب 6963 ۀشمارخطی ـ به  اي نسخه ۀنویسندو 
 عقایدشانو رعایت و التزام پنهانی ایشان بر  ها اسپانیاییبا  وطنانش همزندگی  ۀتجرب

 : راند میسخن 
 حال بااینند. داد میو شكنجه و قتل آزار  ها زنداناندلسی را با  امت به خاطر دین، ها آن

اگر چه تظاهر به پیروي از  ؛ وصادق خود باقی ماندند ۀعقیداتباع ما با شدت تمام بر 
 3...خود به چیزي دیگر ایمان داشتند. اما در قلب؛ ندكرددیگر  ۀعقید

و  و بیست و سه سال از سقوط غرناطه صد یکاز گذشت  پس ها اندلسی رو ازاین
از اصل و  گاه هیچ «را به خاطر عرب بودن می سوزاندند. ها آن»محاكم تفتیشی كه  رغم به

عدم  ۀدهند نشانپانیا خود جدا نشدند و عملیات تبعید ایشان از سوي حكومت اس ۀعقید

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محلوو  :ووم بد ووي مو  ااب وويذ مول  وونش مول ووا  و موجوونم، مول ووا  عووم موغ وونوف عالوونء    .0

م اب، وو  و م  وو و  و مول ووا ذ مرووامف د. مدلوو  حجوويذ دمشمو ووا  م سوو ميذ : وواوتذ   

:وو: مبووم م موو ع م      :وو:  موو م   وو مف ما:وو       وو   .   وود  011و    003/  2  0310

مسو ي مول ون،ا  وي : ونن     » مو  ااب ي :و: تد، وق د  وا ح و م مو    تدو  ع و من         

صوود غ  م هوو  مو شمسوونت   « مح وونا مووم داووص عاووي وط وو: مو اوونشف و ووور بهوون،ا      

 .030و  023ذ ص 0343ذ م شب ذ 4م س م  ذ ا 

و   011ذ 091و   099د  وا ح و م مو   ذ ص     ،نب :  لنب و  :ون م او، پ او مذ م، مو:     م .2

 . 019ذ 014

 .31و  39::  نشدبنكذ م ا، پ ا مذ ص    . 9
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هیچ یک از اعمال  1بوده است.  ها اندلسی مسیحی كردني تفتیش در ها دادگاهموفقیت 
قومی  ۀریشنتوانست ایشان را از  ها دادگاهاین  توسط بهاموال  ۀمصادرپیگرد و  ،غیرانسانی

انیا حكومت اسپ بنابراین ؛كندجدا بود، عظمت و مجدشان  ۀنشانو عقیده و سرزمینشان كه 
 ها اندلسیشانزدهم میالدي / دهم هجري درصدد خالص شدن همیشگی از  ۀسداز اواخر 

 به خارج از كشور برآمد.  نشانكرداز طریق تبعید و آواره 
 

 «ايبريا» ۀجزير شبهتصميم نهايي به تبعيد اعراب اندلس به خارج از 
انه نگرانی داشت و یاي مدیتردراز افزایش نفوذ دولت عثمانی  دائماًحكومت اسپانیا 

. همچنین نگران توجه سالطین داد میبه سواحل شرقی كشور خود را  ها آن ۀحملاحتمال 
متهم  ها آنبه همكاري با  دائماًرا  ها اندلسییش بود و ها سرزمینمغرب در تهاجم به 

 2مبدل شده بود.  اندلسیي ضد ها فرمانبه دلیلی همیشگی در توجیه  مسئله. این كرد می
بلكه موجب  كردمسئله را حل ن «فیلیپ دوم»وه بر آنكه عملیات تبعید داخلی در عصر عال
كاستیا منتقل شود. در آنجا اقلیت عربی به  خصوصاًكشور  مناطقتا مشكل به دیگر  شد

و سی و پنج هزار نفر  صد یکدر والنسیا حدود  مثالًد. داشتنطور پراكنده در اسپانیا حضور 
ند كه تعدادشان در حدود یک سوم اهالی كرد میم زندگی  1986/ هـ  1811عرب در سال 

بود و این نسبت به نفع اعراب در حال افزایش بود. چنانكه در حدود  «والنسیا»مملكت 
% درصد اسپانیایی در 46به  %78م نسبت  1986ـ  1663هـ /  1811ـ  691 هاي سال

ملت »ا به وجود آورده بودند كه بنام ر اي بسته ۀجامعبرابر اعراب تقلیل یافت. این اعراب 
مورد نگرانی  ها آنو انسجام  شد میشناخته  «جدید نصاري عرب در مملكت والنسیا

 3بود.  ها اسپانیایی
مغرب  ، بهها اندلسییی كه در حدود دوازده سال پیش از تبعید نهایی ها اندلسییكی از 

ر روایت خود اشاره به وضع اعراب امر شده است. او د این ه بود متوجه اسبابكردمهاجرت 
ي دولت ها جنگبه سبب عدم مشاركت اعراب در  ها آندر اسپانیا و ازدیاد نسبت جمعیتی 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 010و  011هلنن م ا،ذ ص . 0

2. cf. plaidy, the Spanis Inquisition, p. 413. 

3. Elliot, Imperrial Spain. P. 300. 
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ضمن آنكه ایشان از شد.  ها در برابر اعراب می موجب كاهش نفوس اسپانیاییكه  كند می
 ها اسپانیایی مانند بهو در نتیجه  بود سفرهاي دریایی به جهت جلوگیري از فرار منع شده

در میان آنان بسیار  زادوولد. نیز ازدواج و شد میدریانوردي متوجه ایشان ن رويفراخطرات 
ند و در كرد میكشیش و راهب بوده و ازدواج ن ها اسپانیاییبسیاري از  كه درحالی. بود باال

و  یافته افزایشنتیجه فرزندي نداشتند. چنین است كه نسبت اعراب در ایام اخیر 
 1نگران شده و به فكر اخراج عرب از اندلس برآمدند.  ها انیاییاسپ

و  شان عقیدهاعراب از ملیت و  جداسازيدر  ها اسپانیاییاین اسباب و ناكامی  ۀنتیجدر 
ـ  1261هـ /  1831ـ  1887) «فیلیپ سوم»سیاسی دیگري كه در عصر دالیل به نیز 

و دیگر  هلنداسپانیا از شكست ی كه در پ و مطابق با تحوالت سیاست خارجی (م 1921
آن نیاز به اتخاذ تصمیمی داخلی كه توجه مردم را از حاكم شده بود، اروپایی  هاي دولت

در جهت آواره ساختن همیشگی اعراب  بافرمانیكه  شد می، احساس كنددور  ها شكست
رمان ف بنابراین 2.شد می پذیر امكاناندلس و خاتمه بخشیدن به هستی اعراب در اندلس 

و به دنبال آن  شدهـ صادر  1811/ محرم  م 1986اخراج اعراب والنسیا در سپتامبر سال 
 1823هاي بعدي تا سال  سال)و نیز در م  1981هـ /  1816ي دیگري در سال ها فرمان
و « اشبیلیه»، «قرطبه»، «وبیان» ،«غرناطه» ،«مرسیه»براي اخراج اعراب  (م 1914هـ / 

 3. شدصادر  «آراگون»
 هاي كوششو  ها اسپانیاییي ها تالشبا ذكر  مسلمانان اخراجي ها فرمانمتون 

. شد میایشان آغاز  هاي داراییو تضمین  ها اندلسی مسیحی كردنمستمرشان در پی 
كه  كرد میو سالطین مراكش  ها عثمانیهمچنین اشاره به خیانت ایشان و ارتباط با 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذ  نصووا مووو بم عاووي مو،وو ا مو وون ابمذ  «م  حوونف » محلوو  :ووم حنسوور مودجوواف م   و ووي  . 0

وكذ م اووو شمت  ا ووو  م دم  و مو اووو ا م   ووون    :نوووو مش موا ضووونءذ تد، وووقذ مدلووو  ش 

 013ذ ص 0313

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

مدلوو  عاوو   ح نماوو ذ مو هج ووا مو، وواف وال شب وو   م صوونشب رووا: ،دبووار مبا ابوون  ووي  . 9

ذ موجنم وو  م شد  وو ذ علووننذ 0ذ مو وو د01عهوو  مولاوو    ا ووص مو نوووهذ مجاوو  دشمسوونتذ ا  

 .009 ذ ص0319



 اریخ، فرهنگ و مقاومت اسالمیتاندلس     011

باید در خالل سه  ها آناست.  قرارگرفتهبه مغرب  شاه بر اخراج همگی ایشان رأي رو ازاین
كه دولت مشخص  هایی مكانه و در كردروز از صدور این فرمان با فرزندان خود كوچ 

و از اثاث و كاالهاي خود آنچه را كه قادر به حمل بوده ببرند تا در  اضر شوندكرده ح
از سه روز دیده شوند ی كه براي ایشان آماده شده است سوار شوند و اگر پس های كشتی

كسی اموال خود را تصریح شده بود كه اگر . نیز گیرند میهدف غارت، محاكمه و قتل قرار 
 را بسوزاند، به قتل خواهد رسید. خودباغات زراعت و درختان محصول و یا  كندخاک 

گیري،  شراببراي استفاده از آنان در  هم آن% از اعراب 9 ماندنفرمان تنها بر 
و آبیاري و آموزش ساكنان جدید تاكید داشت. نیز افراد پر نفوذي را كه با ي كار شالی

و كودكانی كه چهار سال  كنندستند انتخاب توان میخوبی داشتند  ۀمیانحكومت و كلیسا 
اما كسانی كه باالي ؛ ستند بمانندتوان می شان وصیباالتر نداشته باشند با رضایت پدر و 

پدرانشان اسپانیایی بودند به همراه مادرانشان باقی  كه درصورتیشش سال داشتند 
مادر و كودكان زیر شش ، بود میعرب و مادر اسپانیایی اصیل  ها آناما اگر پدر  ماندند می

ند. شد میماندند و پدر و سایر اعضاي خانواده از سرزمینشان اخراج  سال او در اسپانیا می
، شدند نمی نینش همو با اعراب  ندتعامل بوددر  ها اسپانیایییی كه با ها اندلسیهمچنین 

ستند به مدت دو سال در اندلس باقی توان میتوسط كشیشان  ها آنمشروط بر تطهیر 
و بود بمانند. فرمان نسبت به پنهان كردن فراریان و یا حمایت از ایشان اخطار داده 

ن را از تعرض مجازات مخالفین آن شش سال كار اجباري تعیین شده بود. همچنین سربازا
و در نهایت بر بازگشت ده نفر از اخراج شدگان در  داشت بازمیبه اخراج شدگان در طی راه 

 ها اندلسیتشریح كیفیت عملیات انتقال به اماكن جدید براي  منظور بههر بار از سفر 
 1. كرد میتصریح 

به سبب  ها آنپیش از اعراب دیگر مناطق انجام شد. زیرا  «والنسیا»اخراج اعراب 
در  برادرانشانزیادي افراد و توزیع ایشان در تمامی مناطق كوهستانی و امكان ارتباط با 

 شدیكسانی اجرا  ۀشیومناطق به  ۀبقیاما در ؛ رفتند میگروه به شمار  ترین خطرناکمغرب 
ند. تا شداز اسپانیا اخراج  م 1914/  ق1823بعدي تا سال  هاي سالدر طی  ها اندلسیو 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:وو:  ع ووننذ  هنبوو   وو  ذ   وود 009و   000مودجووافذ  نصووامو بم عاووي مو،وو ا مو وون ابمذ ص . 0

 .231و  293ذ ح م ذ مد   مو ا   ي م   و ذ ص 911و  933م   و ذ ص 
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به سمت بندر مارسی در فرانسه حركت  «مالقه»رین مجموعه از ایشان از بندر آنكه آخ
 1.كرد

در حدود شش سال  ؛ وهمراه بود توحشعملیات اخراج در همه جا با خشونت و 
از  ها آنند. برد میدر رنج بسیار به سر  ها اندلسیبوده و  وآمد رفتمهاجران در  هاي كشتی

ند. اعراب آراگون در مسیر خود به گذشت مینسه و غیره بندرهاي متعددي در آفریقا و فرا
گرماي زیاد  ۀنتیجدر  ها آنبسیاري را متحمل شده و بسیاري از  هاي سختیفرانسه 

، رحمی بیاست كه مملو از  هایی داستاناز آن  ها آنتابستان از دنیا رفتند. داستان كوچاندن 
كمتر از ایشان نبود.  ها دهخراج شبا دیگر ا ها دشمنیو وحشیگري است.  سري سبکطمع، 

دردآور تاریخی است كه یافتن  هاي داستانیكی از  عنوان به آنان جمعی دستهداستان اخراج 
و  ترین زشتتوان گفت كه  میحتی و  بسیار دشوار است وسطی قروننظیري براي آن در 

 2اعمال در تاریخ بشري بوده است.  ترین وحشیانه
وانستند زنده به شمال آفریقا برسند ساكن فاس، رباط، تطوان، اكثر اخراج شدگانی كه ت

 ایتالیاسال، وهران، تونس، تلمسان و الجزایر شدند. برخی از ایشان نیز از طریق شهرهاي 
تعداد جمع كل  ۀدرباردر اینجا  3و یا فرانسه وارد مصر و شام و قسطنطنیه شدند. 

دارد. یكی از اهالی اندلس تعداد كسانی را  وجود نظر اختالفشدگان در میان مورخین  اخراج
تونس ترک كردند، در حدود ششصد هزار عرب  قصد بهكه كمی قبل از تبعید اسپانیا را 

و تعداد اخراج شدگان در سال  داردبه رقمی نزدیک به این اشاره  «لین پال» 4. داند می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   020ذ 001ح نما ذ م ا، پ ا مذ ص . 0

Plaidy, op, cit, pp, 413 - 415 

2. Imamudin, moriscos, pp.93 

 299و  292  ط:ذ دشمسنت م  و   ذ ص عا:ي آن تا،ل:

ذ مدلوو  :ووم م:ووي مو،نسوور مواع  ووي مو، اوم وويذ 421/  10:وو:  مول،ووافذ  غووط مون ووصذ  وو  . 9

مول اوف :ن:م م:وي دب ونشذ مولور    وي مصاونش م اب، و  و تو   ذ تد، وق  مدلو  رولناذ           

 .931ذ 911ذ ع ننذ  هنب  م   و ذ ص 211ذ ص 0393مول  ا  مو   ، ذ ت   ذ 

صنوي عا:وي م  مدلو  عاو       ذ مو م    و : 913و   914:و:  ع وننذ م او، پ او مذ ص      و    .1

 ا  ،ل  ل د  مس .  0942هو /  0142موا  ، م  و ي دشمصر : :: سنا 
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ما مجموع اعرابی كه از ا؛ كند مینفر برآورد  میلیونم را در حدود نیم  1918هـ /  1816
به حدود سه میلیون نفر عرب  شدنداول قرن هفدهم میالدي اخراج  ۀدهسقوط غرناطه تا 

 1. شود میبالغ 
جدید نبودند،  هاي مكانكسانی كه قادر به زندگی در  خصوصاًبرخی از اخراج شدگان و 
به  ها آن. شداجرا اي  انهرحم بیاقدامات  ها آن. در مورد گردندربتوانستند مخفیانه به اسپانیا 

در  كار بهشاهی و زنان  هاي كشتیبرده به خدمت در  عنوان بهاسارت گرفته شدند تا مردان 
از هفت سال ایشان نیز به مقامات تر  ي اسپانیایی فرستاده شوند. كودكان پایینها خانه

 2ند. شوتا مطابق با دین مسیحی تربیت  ندكلیسا سپرده شد
گفت كه اسپانیا قادر به محو آثار و تمدن  توان می سختی به ها فرماناین  ۀهم رغم علی

اعراب پس از هشت سده شكوفایی آن شده باشد. در یک نگاه وسیع در تكوین اسپانیایی 
میراث تمدن  ریشه دردر جنوب آن بسیاري از ظواهر و آداب در واقع  خصوصاًامروزه و 

 .داردشكوفاي اعراب 
بودند متوجه ظلمی كه به  ها اندلسیوج شادمانی از اخراج كه در ا ها اسپانیایی
نبودند. این اخراج اثري چشمگیر در اقتصاد سیاست و دین در اسپانیا  ،كنند میسرزمینشان 

از  ها آنایجاد شد. زیرا  ها آنشكافی بزرگ در زندگی اقتصادي  ها اندلسیداشت. با رفتن 
ند. با كرد میدولت نقش چشمگیري ایفا  ۀخزین ساكنان پردرآمد و بسیار فعال بودند كه در

رفته و نظام  ها زمینكنار گذاشته شد و حاصلخیزي از  ها حرفهرفتن ایشان بسیاري از 
آبیاري متوقف شد و سواحل اسپانیایی مورد حمله قرار گرفت زیرا كه بسیاري از 

شكل  ها كوششاین  ابراینبن 3 گرفتند. یا میدرشده، انتقام خود را با جهاد  هاي رانده اندلسی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. The MOORS IN Spanin, p. 279. 

ــع پیشــین، ص و م،نب وو:    وو  :وون  ح نماوو ذ   :اوو نوفذ م  و وو  ن مول مش وو ذ   ،122ـ    121منب

 Elliot, Op, pp.301 - 302. 030ص 

 .020و  021ح نما ذ م ا، پ ا مذ ص . 2

 به:نک پیامدهاي اخراج فوق  و درباره 123ـ  122همان منبع، ص . 3

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

  118ـ  176بشتاوي، منبع پیشین، ص 



 011جنبش مقاومت عربی ـ اسالمی در...    

كه این آزادگان حتی پس از اخراج و اجبار به ترک  اسالمی بودجدیدي از مقاومت عربی ـ 
 ند.كردگم شده ـ آن را رها ن بهشت ـ وطنشان
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