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تاریخ دریافت96/10/16 :
تاریخ پذیرش97/03/20 :

چکیده

سرزمین مغرب اسالمی و اندلس از سرزمینهای قدیمی و سنتیی هاناا اسنال و

هزء الیتفک تاریخی آا محسوب است .شمال آفریقا سنرزمیتی و سنی و بسنیار

حادثهخیز بود؛ چرا که بهخاطر و سعت و بافت هغرافیایی و همچتین دوری نسبی

از حوزه مرکزی و شرق اسالمی ،مکنرر پنذیرای هرینااهنای میعندد موافقناا و

مخالفاا سیاسی و مذهبی و ض موهنود بنود .خنوارج ،اسنماییییاا و ییویناا بنا

همراهکردا ساکتاا بومی بربر و قبایل آا ساماا ،تأثیرات و تحنوالت فراواننی را
در آا دیار موهن شندند و اولنین حکومنتهنای بنزر

و مسنیقل از خالفنت

یباسی را بتیاد ناادند که در هااا اسال بیسابقه بود .اما یییرغم این همه تغیینر

و تحوالت بزر

و کوچک ،تاریخ و احوال این متطقه ،در نوشیههای مورخناا

مرکز و مشرق اسالمی بازتاب چتدانی نیافت که آا خود ناشنی از دالینل میعندد

بننود .در مینناا مورخنناا مرکزنشننین ،شنناید تتاننا ابننناثیننر ،بننرخالف دیگننراا ،بننا

حساسیت زیادی درصدد بیاا و رصد تاریخ مغنرب و انندلس برآمنده اسنت کنه

ضمن بیاا اخبار مام و تفصییی از آا متطقه ،از مورخاا قبیی بهخصوص طبنری،
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بهخاطر این بیتوهای انیقاد کرده است .اما ابناثیر یییرغم بیاا تاریخ مغنرب و

اندلس از ایا فیوحات تا یصر خود ،از ذکر متاب خود تا حد زیادی خودداری و

رزیده است .این نوشیه درصدد است تا تعدادی از اینن متناب (ناشنتا)) مغنرب و

اندلس را که متب و مرهن ابنناثینر بنودهانند ،از راه مقایسنه و مقابینه بشتاسناند و
معرفی نماید.

واژههای کلیدی :سرزمین مغرب اسالمی ،اندلس ،مورخاا ،طبری ،ابنناثینر،
متاب تاریخی.

مقدمه
یکی از مامترین متاطق دنیای اسال که دارای تاریخ پرفراز و نشنی

و ممینو از تغیینر و تحنوالت

بوده ،سرزمین افریقیه ،مغرب اسالمی و اندلس است که تا حدی از حوزه شرق اسالمی بهخصوص

از متظر تاریخ سیاسی دچار هدایی شد .این روند بنا تشنکیل خالفنت یباسنی و انیقنال پاییخنت از

دمشق به بغداد و نگاه بیش از حد خالفت یباسی به یراق و شرق و دوری از حوزة مدییرانه شنیاب

بیشیری گرفت .همچتین حضور و نفوذ دیرپای خوارج ،ییویاا ،اسماییییاا و امویاا در آا سناماا

مزید بر ییت گردید و متجر به شکلگیری حاکمیتهای گوناگوا شد .اینن فرایتند کنه اغین

بنا

هذب و همراهی ساکتاا بومی بربر صورت گرفت ،هدیتر از یک حرکت معمنولی و ینا منوقیی
بود .لذا اولین حکومتهای بزر

و مسیقل از خالفت یباسی ،در آنجنا شنکل گرفنت و یباسنیاا

برخالف شرق یالم اسالمی در آنجا با ناکنامی زینادی مواهنه شندند .نفنوذ رومیناا از قبنل در آا

ساماا گاهی محرک شورشهای میعدد و پردردسری گردید .حضور دیرپای خوارج ،وهود قبایل

میعدد و بزر

بربر ،و همچتنین وسنعت آا سنرزمین بنه اینن اسنیقالل سیاسنی و حینی منذهبی از

خالفت یباسی کمک فراوانی کرد .تشکیل حکومت امویاا اندلس یمالً به هدایی سیاسنی هاناا

اسال مُار تأیید گذاشت و در ادامه با قیا اسماییییاا و تبییغ آناا در میناا رهبنراا بربنر در نااینت

متجر به تشکیل دولت فاطمی در مغنرب و سنسس مصنر گردیند .در نااینت دو حاکمینت امنوی و

فاطمی به حضور کم و بیشِ یباسیاا در آا متطقه وسی و دور خاتمنه دادنند و بنهگوننهای دیگنر،

مقدرات سیاسی آا متاطق را رقم زدند .در این فاصیه حکومتهای یینوی و خنارهی خنود نقنش

میااپرده تاریخ و هغرافیای آا متطقه را ایفا کردند .روند حوادث در آا ساماا در ناایت متجر بنه
تشکیل حکومتهای بربنرِ مرابطنوا ،موحندوا ،بتنیحفن

فرهتگی و تمدنی ،موه

 ،بتنیوداد و ...شند کنه از نظنر تناریخ

تکوین یکی از مامتنرین دورااهنای تناریخ اسنال بنهخصنوص در آا
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متطقه گشت .از طرفنی بنه همناا انندازه آا متطقنه و بنه خصنوص انندلس ،کنه نقطنهضنع

اینن

حاکمیتها بود ،در معرض تااهم و فشار دنیای مسیحی قرار گرفنت تنا پنس از قنراهنا مجادلنه و

مقابیة مسیمر ،در قرا نام متجر به خروج مسیماناا از اندلس و تصرف آا توسط مسیحیاا گردید.

هرچتد این متطقه از نظر سیاسی و اداری از شرق یالم اسنالمی هندا بنود ،امنا در سنایر زمیتنههنای

فرهتگی ،تمدنی و فکری وحدت خود را با شرق دنیای اسالمی حفظ کرد.

حال مورخاا مشرق یالم اسالمی به دالییی از همیه بُعد مسافت ،انشقاق و انفکاک سیاسی آا

متطقه با مشرق اسالمی و بنه تبن آا یند ارتبنا حنوادث آا سناماا بنا قیمنرو خالفنت شنرقی و

همچتین ایجاد حاکمیت فاطمی در مصر نن که تا حدی بهخصوص از نظر سیاسی و نظامی پنردهای

آهتین میاا شرق و غرب اسالمی به وهود آورد نن به اخبار وقای آا ساماا یا توهه نکردهانند و ینا

نگاه حداقیی داشیهاند .حال در این میاا ،ظاهراً تتاا ابناثیر است که با حساسیت نسبت به این قصور

و کوتاهی با انیقاد و گالیه از مورخاا مشرق اسالمی ازهمیه طبری درصدد رف این کاسیی برآمده
و سعی نموده است اخبار مغفول آا ساماا را به قیم آورد .گذشیه از آا ،مسئیه این است که متناب

ابناثیر در خصوص مغرب اسالمی کدامین آثار بودهاند؟ آیا ابناثیر از متاب اخیصاصنی آا متطقنه

سود برده است؛ در این صورت آا آثار کدامتد؟ همچتین رویکرد ابناثیر در اخذ و اقیبا) و نحوه

ساماادادا آا متاب در تاریخ الکامل چگونه بوده است؟

ابناثیر و منابع تاریخ الکامل
یز الدین ییی بن محمد بن محمد مشاور به «ابن اثیر» ( )630 -555منور مشناور صناح

کیناب

الکامل است .ابناثیر مشاور و اثرش بینیاز از معرفی است .او در ییو میداول یصنر مانتند قنرآا،

حدیث ،کال  ،اصول ،و برمبتای نا مشایخش ،در متطق ،نجو  ،هئینت و .. .بنه تحصنیل پرداخنت.

ابن یماد حتبیی در این باره مینویسد او تحصیالت مرسنو روزگنار بنه خصنوص قنرآا ،حندیث،

سیره ،رهال شتاسی ،تاریخ و ییماالنساب را گذراند(ابن یماد حتبیی .)137/3 :ابن اثینر ،معاصنر بنا

پتج خییفه یباسنی ازهمینه المسنیتجدبال ،المسیضنیء بنأمرال ،التاصنر لندین ال ،الظناهر بنأمرال و

مسیتصر بال بود .در یصر او هااا اسال ازهمیه مغرب اسنالمی و انندلس شناهد ظانور و سنقو

حکومتهای فراواا و از طرفی معاصر با حوادث و وقای هاانی مانتد هتگهنای صنییبی و حمینه
مغول بود .بتابراین ،ابناثیر در یصرِ پرمجادلهای میزیست.

در این شکی نیست که ابناثیر ،اطالیات و آگاهیهای و سیعی از متاب تاریخ اسنال و متناطق

مخیی

آا داشیه است .این از محیوای کیاب الکامل بهو ضنو اسنیتبا منیگنردد .او در مقدمنه
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تناریخی بنوده اسنت(ابنن اثینر .)132/1 :همچتنین او در

مینویسد که پیوسیه دوسیدار مطالعة کی

موضعی دیگر به این موضوع اشاره دارد و مینویسد« :من به بررسی تواریخ پنرداخیم و بسنیاری از
تاریخهای اسالمی که ضبطشاا امکاا داشنت نگناه کنرد ( »...همناا .)262 /21 :قنراین و شنواهد

حاکی از این است که این مور کوشید تا از متاب معیبر و دقیق و نه لزوماً هر متبعی ،باره ببنرد .از

همیه بارتولد و اشسولر به نمونهای از دقت او در شر نبرد (سال  )134مسیماناا با چیتیاا در آسیای
میانه اشاره دارند که صحت مطی

او را متاب چیتی نیز تأیید کردهاند .بارتولد در ادامه تأکیند دارد

که از میاا مورخاا مسیماا تتاا ابن اثیر از آا و اقعه یاد کرده است(بارتولد37/1 :؛ اشسولر.)26 /1 :
یکی از مشخصات یمدة روش ابن اثیر ،اسیفاده از متاب متحصربهفردی است کنه اکتنوا در اخیینار
نیسیتد .این مام توهه محققانی چوا اشسولر را به خود معطوف نمود که تأکید ورزید ابناثیر اغی

از متابعی به خصوص در ایا میأخر سود هسیه است که حال هنزء آثنار مفقودنند( اشنسولر.)26/1 :
ابناثیر از هر متبعی به ساولت و با شیاب اسیفاده نمیکرد ،بیکه با دقت به ستجش آا میپرداخنت

و در صورت تأیید ،مطال

آا را به شکیی در کیاب تاریخ الکامل هاسنازی و سناماا منیداد کنه

انسجا و وحدت مین دچار گسیخیگی و ناهمواری نشود و بنا هترمتندی خاصنی آا را ترکین

و

تیفیق میکرد .او چتاا این انسجا و ترکی بتدی را انجا داده است که خوانتده به سنخیی میوهنه

تغییر متب و یا اسیفاده از متاب میعدد توسط وی خواهد شد .ابناثیر متاب میعدد را با دخل و تصرف

و مخیصر و حیی پس و پیش کرد تا با سنبک و سنیاق او

زیاد با متاب دیگر تکمیل ،تیفیق ،تاذی

در کیاب الکامل مطابقت یابد .این یکی از مامترین شیوه های کار ابن اثیر در متاسنبات بنا متنابعش

میباشد .او در مقدمه به این حساسیت بهصراحت اشاره کرده است که« :با این همه نقل نکرد هنز
از تاریخهای معروف و کیابهای مشاور و از کسانی که همه میدانتد آنچه آوردهاند راست و ینا
آنچه تتظیم کردهاند ،درست است»(ابناثیر.)135/1 :
متاب تاریخ الکامل طبیعیاً به تتاس

هرچتد مؤل

دوره زمناا و مکنانی آا بسنیار میتنوع و میعندد منیباشند،

گاهی از ذکر متابعش غفیت می ورزد .این یکی از کاسییهنای یمندة کنار ابنن اثینر

است .هرچتد این بیاا در بادی امر یک کییگویی بیش نیست و با توهه به و سعت و دامتنه وسنی

تاریخ الکامل باید تا حدی تعدیل گردد .شاید تتوع متاب او به حدی بوده که ذکر نا همنه آنانا را
ضروری نمیدیده است .بااینحال ،او اغی

مطال

متاب یمده مورد اسیفادة خود را نا برده و حیی گاهی

انیقادی درباره آناا مطر کرده است .گذشیه از آا ،او به صنراحت از قینت متناب و یند

کفایت آناا دربارة پارهای از وقای و یا بعضی از متاطق گالیه و شکوه دارد .دسیرسنی ابنناثینر بنه
متاب متاطق دور از زیسیگاه(موصل) او به آسانی میسر نبود .او در مقدمه با گالیه و شکایت از اینن
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کاسیی(فقداا متاب ) و بیخبری از حوادث شرق و غرب برای کسی که در موصل میزید ،بهیتواا
یکی از معضالت پیشِ روی تألی

کیاب یاد کرده است(ابن اثینر .)134-132/1 :بنااینحنال او بنا

طر آا ،درصدد تبرئه خود نیست تا کاسییهایش را توهیه کتد ،بیکه یکنس آا ،سنعی کنرد تنا

حد امکاا اثرش از کاسیی به دور باشد و مین کیاب بنا ادینای مقدمنهاش دربناره تنوازا و تعنادل

مطالبش در خصوص شرق و غرب همخوانی و مطابقت داشیه باشد .او ظاهراً در حد قابل قبولی در
توازا کیاب توفیق یافت ،موضویی کنه توهنه روزنینال را بنه خنود هین

کنرده اسنت(روزنینال:

شتونده احسا) حضور در رویدادها میکتد .ابن حجر یسقالنی و ابوطال

بغندادی

 .)168/1ابن حجر یسقالنی کیاب الکامل را بایرین تاریخ در ضبط و روش میداند ،بنهطنوریکنه
ییی بن انج

خازا (میوفی  )674بر آا ذیلهایی نوشیهاند (هماا .)332/2 ،بااینحال ،باید تصریح و تأکید کنرد
که ابن اثیر گاهی نیز متاب خود را نمیآورد که موارد آا کم نیست و شاید یکی از یمده اینرادات
و کاسییهای کار او ،غفیت از ذکر نا تعدادی از متاب بهخصوص در تاریخ مغرب اسالمی است.

ابناثیر و تاریخ مغرب اسالمی و اندلس
تاریخنگاری اسالمی در سرزمین مغرب تا حد زیادی دیرتر از مرکز و شرق اسالمی شروع گردیند
و در ادامه یییرغم تألی

آثار یمده و مشاور ،تا حدی به نسبتِ همیایناا شنرقی خنود در مرحینة

بعد قرار دارد .بیشیر مورخانی از آا ساماا توانسیتد به شارت خاصنی دسنت یابتند و آثنار اساسنی

تألی

نمایتد که الگوی خود را مورخاا مرکز و شرق یالم اسالمی قرار دادند .نموننه برهسنیه آا

از همیایاا مرکز و شرق اسالمی چوا طبری ،مسعودی و ابنناثینر تنأثیر

ابن خیدوا است که اغی

پذیرفت(نک :ساالری شادی1391 ،؛ ساالری شادی .)1389 ،از طرفنی اغین
سو به بعد در آا خطه تألی

شدهاند ،مفقودند و یا تتاا بخشی از آا در اخیینار اسنت .گذشنیه از

آا ،نخسیین آثار تاریخی آا ساماا تحت تأثیر فرقه خوارج تألی
بتیرسیم موه

تألی

آثناری کنه از قنرا

یافت .تشکیل حکومت خارهی

اولین آثار تاریخی آا ساماا شد(درباره نک :فرهمتد ،1387 ،ص 8به بعد)

که آا نباید خییی باب طب مورخاا مرکز اسالمی بوده باشد.

حال از سوی دیگر ،نویستدگاا مشرق اسالمیِ ساکن در یراق و شا مانتند یعقنوبی ،ابوحتیفنه

دیتوری ،ابن قییبه دیتوری ،طبری ،مسعودی ،ذیلنویساا تاریخ طبری ،ابن هوزی و دیگراا کمینر

به تاریخ و حوادث و مسائل مغرب اسالمی توهه کردهاند .بنرای مثنال ابوحتیفنه دیتنوری حینی بنه

اخبار مصر هم نمیپردازد(ابوحتیفه دیتوری ،ص 142به بعند) .همچتنین ابنن قییبنه دیتنوری گنویی

سرزمین مغرب و اندلس را فراموش کرده است( نک :ابن قییبه دیتنوری ،المعنارف) .در اینن میناا
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یعقوبی نیز با اسیتاد به تاریخ یعقوبی(موهود) چتین وضعییی دارد( نک :تاریخ یعقوبی) ،اما همو در

کیاب البیداا اخبنار و مطالن

قابنل مالحظنهای از آا متطقنه دارد(یعقنوبی 100 :1387 ،بنه بعند و

بهخصوص  109به بعند) .امنا نکینه مانم ایتکنه یعقنوبی در بحنث از مغنرب اسنالمی بنه صنراحت

مینویسد« :ما فیح آفریقا را و اخبار آا را در کیابی هداگانه ذکر کردهایم»(هماا .)108 :اگر چتین
باشد و دلییی هم بر رد آا در دست نیست ،پس باید یعقوبی را تا حدی اسیثتاء کرد .با این همه در

همین کیاب البیداا اشارات کیی تاریخی در چنارچوب ینک کیناب المسنالک والممالنک آمنده

است .همااگونه که گذشت ،ییت این بیتوهای غیرقابلتوهیه ،بُعد مسافت و ید ارتبا سیاسی

آا متطقه با مشرق و یراق بود .البیه این نمیتواند برای مور دلیینی موهنه باشند .منثالا یعقنوبی و
مسعودی اواخر یمر خود را در مصر گذراندند که این خود دسیرسی آناا را به اخبار آا آسنااتنر

میکرد ،اما بااینحال ،آناا تا حد زیادی(در هماا آثار مشاورشاا) همچتاا نسبت به آا بنیتوهنه
ماندند .مثالا یعقوبی فیح اندلس را در یک بتد آورده است درحالیکه با تفصنیل بیشنیری فیوحنات
شرق را بیاا داشیه است(یعقوبی 239/2 :1366 ،به بعد) و همناا تشنکیل حکومنت ادریسنیاا را در

مغرب در چتد سطر ذکر کرده است(هماا .)407/2 ،طبری هم اندک توهای در بخش فیوحات به

این متاطق داشیه که در ادامه و در دورااهای بعد آا اندک مالحظه هم از میاا رفیه اسنت .امنا در

این میاا ابناثیر یک اسیثتاء است و یکنی از منوارد ناخرسنتدی شندید ابنناثینر از اینن مورخناا و

بهخصوص طبری اخیصار اخبار این متطقه و حیی غفینت از آا بنود .از اینن رو ابنناثینر ،مکنرر از

کوتاهی و قصور طبری در اخیصار اخبار مغرب اسالمی و انندلس گالینه و انیقناد کنرده اسنت .او
خطاب به طبری مینویسد« :چتین فیح یظیم و کشورگشایی بیمانتد در آا اقییم نباید به این اشناره
و اخیصار برگزار شود»(هماا .)161-160/7 ،لذا ،او به خوانتده ویده داده است که« :من(ابنناثینر)

به خواست خداوند چگونگی فیح آا بالد را مفصالً شر خواهم داد ،آا هم از رواینات و تناریخ

مرد آا ساماا ،زیرا مرد آا دیار به احوال کشور آگاه و داناتر از دیگراا هسنیتد»(همناا) .یمنر

موسی نیز اشاره دارد که مورخاا شرق اسالمی کمیر به اخبار مغرب پرداخیه انند و تتانا ابنناثینر را

اسیثتاء میداند که سخت یالقهمتد به اخبار تاریخ افریقینه بنوده اسنت .او همچتنین از اطالینات و

دادههای ابناثیر درباره تشکیالت اداری ن سیاسی موحدوا با خرستدی یاد مینماید(موسی:1381 ،

 .)26بدینساا ابناثیر از متاب محیی و بومی آا متاطق اطالیات و اخبار ارزشمتدی را فراهم کرده

که با توهه به فقداا تعدادی از آا ،نوشیه ابناثیر از اهمیت زیادی برخوردار اسنت .او بنا کوشنش

خاصی سعی کرده است که اخبار مام و یمدة مغرب اسالمی و اندلس را بیاا دارد و کمیر سنال و

یا سالهایی در تاریخ الکامنل را منیتنواا یافنت کنه مطنالبی از تناریخ آا سنرزمین در آا نباشند.
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بدینساا بررسی این موضوع از تاریخ الکامل ضرورت خاصی دارد .هرچتد قابنل ذکنر اسنت کنه

ابناثیر در دو دهة پایاا کیاب ،تا حدی اخبارش از حوادث و وقای مغرب و اندلس کاسیه میشود.
هرچتد الز به ذکر است که در یصر هدید ،موضوع چگونگی ،کیفیت و رونند فنیح انندلس

خود موه

بحث و متاقشه ای شده اسنت .از همینه ایگتاسنیو اوالگوئنه در کیناب تحنت یتناوین

«هفت قرا فراز و نشی

تمدا اسالمی در اسسانیا» به نقد و بررسی دادهها و روایات موهود در فنیح

اندلس پرداخیه است و اییقاد دارد که اوضناع داخینی اسنسانیا بنه خصنوص حاکمینت بنیقیدوبتند

گوت ها یامنل اصنیی غیبنه اسنال در اسنسانیا بنود کنه آنانا در پنی ینک تحنول فکنری بنه اسنال

گرویدند(اوالگوئه .)229 :1365 ،به زیم او این آباء و اهل کییسیا و دیگرانی بودنند کنه بنهخناطر

تبرئه در این فرایتد ،غیبه زورمتدانه ایراب مسنیماا و فنیح نظنامی نسنبیاً خشنن آا را نشنر و تبیینغ

کردند ،لذا به نظر او ،روایات فیح اندلس اییبار ندارد و بیشیر هعیی اسنت(ننک :اوالگوئنه ،همناا

کیاب) .گذشیه از وی نویستده دیگر یعتی یبدالحییم یویس در کیاب «إسطوره إحنراق طنارق بنن
زیاد لیسفن» به رد و نقد بعضی از این روایات فیو ینرب در انندلس از همینه رواینت آتنشزدا
کشیی ها توسط طارق برای ید هرگونه یق نشیتی پرداخیه است .او معیقد است که اینن رواینت

در قرا سو  ،یک و نیم قرا بعد توسط مورخانی چوا ابن یبدالحکم مؤل
و االندلس ،یبدالمیک بن حبی

فیو مصر و المغرب

و دیگراا بیاا شده است(نک :یویس1421 ،ه6-5 :2010/؛ و.)...

هرچتد نوشیه های این دو رویکرد هال

و نقادانه ای دارند اما بهطورکیی نمیتنواا متکنر هرگوننه

ورود فاتحانه ایراب مسیماا شد .از طرفی با توهه به صعوبت نفوذ در اسسانیا بهییت وهود درینا و

همچتین ماندگاری در قارة پیش رو یعتی اروپا که هیچ پیوند زمیتی با شمال آفریقا نداشت ،نیاز بنه

آمادگی نظامی و به تب آا نبردهایی بوده است که رد و انکار تما و یا اغی

آا ،شناید تنا حندی

غیرقابل قبول باشد .البیه بیشک گسیرش سری اسال خود بسیار ایجنابآور اسنت .همنین باینث

شده تا یدهای چوا محققاا مذکور به دنبال توهیه و تبیین این فیوحات سری برآیتد .اما یک نکیة

مام ایتکه بیشک تعالیم اسال و همچتین برخورد نسبیاً یادالننة سنساهیاا اسنال در فیوحنات و تنا

حدی ریایت قوانین و دسیورات اسال در برخورد بنا مغینوبین بسنیار بیشنیر از غیبنه و فنیح نظنامی
بایث اسال پذیری مردماا متاطق دنیای آا رو ،که از شرق تا غرب در زیر حاکمیتهای اسیبدادی

و بیدرک اشرافیت و کاتهگرایی به تتگ آمده بودند ،نقش داشیه است .از این رو ،در پاته وسی

این فیوحات از هتد و آسیای میانه تا اسسانیا یییرغم یک قرا و اندی فیو اسال  ،تقریباً هیچ نبنرد

سامگیتی که در ردة نبردهای بزر

هااا قرار گیرد ،ر نتمود .هیچکدا از نبردهای مسیمین در

هغرافیایی وسی و دوره طوالنی زمانی آا ،نبرد خونین و هولتاکی نبود .چتااکه نبردهای سامگین
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و بزر

تاریخی درههبتدی گردد ،بعید است فیوحات مسیماناا رتبهای کس

نماید که این خنود

نشاا از آا دارد که غیبه و ماندگاری اسنال بنا شمشنیر نبنود .چتناا کنه محققناا تناریخ نظنامی و

هتگها با نگاه ییمی و تحقیقی به نبردها و فیوحات مسیماناا بسردازند احیمال قری

به یقین به این

نییجه دست خواهتد یافت که نبردها و فیوحات مسیماناا بیشیر نویی زد و خنورد و درگینریهنای

کوچک و محیی بوده است.

حال گذشیه از آا ،ابناثیر با بیاا وهوه تسمیه اندلش و اشسانی(اندلس و اسسانیا) به تاریخچهای

از اقوا آا سرزمین و شار های آا براسا) اطالیات یصنر منیپنردازد( .)161-160/7بتنابراین بنا

توهه سکونیگاه (موصل) ابن اثیر و ید توهه کافی مورخناا پیشنین یراقنی و شنرقی بنه حنوادث

مغرب اسالمی ،وی برای بیاا حوادث و وقای آا ساماا باید تالش مضایفی کرده باشد تا حنداقل
بیواند مسائل اصیی آا متطقة بزر

را توضیح دهد.

در این میاا ،ابن اثیر از امیر یبدالعزیز مؤل

تاریخ افریقیه و مغرب در شر احنوال آا سناماا

باره برده است(ابن اثیر113-89/12 ،؛  .)88/13او یییرغم انیقاداتی چتد از این کیناب در مجمنوع

آا را خوب ارزیابی و وص

کرده است .وی آا را یکی از پرنغزترین و بایرین نوشنیههنا دربناره

تشکیل حکومت فاطمیاا (در مغرب اسالمی) میداند ،هرچتد در مواردی از آا انیقاد کرده اسنت
(هماا .)89/11 ،ابن اثیر ظاهراً از متاب مغربی و اندلسی تتاا از همین امینر یبندالعزیز مؤلن

تناریخ

افریقیه و مغرب بهصراحت نا برده و نقل قول کرده است .از این مور یییرغم هسیجویی چتند،

اطالع زیادی به دست نیامد و تا حدی همچتاا(حداقل برای من) گمتا است و ینا ایتکنه نیوانسنیم

چیز خاصی از وی بهدست آور  .های سساسگزاری خواهد بود که کسی این مور را بیشیر معرفی

و شتاسایی کتد .هرچتد باید با احییا گفنت ینک احیمنال وهنود دارد و آا ایتکنه شناید متظنور

ابناثیر ،یبدالعزیز البکری(میوفای )456امیر و لبَه و شَنیطیش باشند(درباره اینن یبندالعزیز البکنری
نک :ابن یذاری .)471-471/2 ،ابن یذاری از وی کیابی نا نبرده است .اگر اینن حند) و گمناا

درست باشد ،وی پدر ابویبیده بکری نویستده المسالک والممالنک منیباشند کنه در ادامنه بنه آا
پرداخیه خواهد شد.

ابناثیر و منابع تاریخ مغرب اسالمی و اندلس
ابناثیر در خصوص متاب تناریخی منورد اسنیفاده در شنمال آفریقنا و انندلس ،بنههنز کیناب امینر
یبدالعزیز که در فوق به آا اشاره شد ،از ذکر نا سایر متاب اخیصاصی خود از آا متاطق غفیت و

رزیده است .لذا رصد و شتاسایی متاب او با توهه به تتوع و تعدد سیسیهها و تراکم حوادث و وقای
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مغرب اسالمی و اندلس در طول مدت چتدین قرا دشوار خواهد بود .حال تا آنجایی که بضنایت

و مجال باشد در این مخیصر به شتاسایی تعدادی از متاب ابناثیر درباره این متاطق ،از راه مقایسنه و

مقابیه پرداخیه خواهد شد و قطعاً بسیاری از متاب دیگر ابناثیر برای ما (حداقل برای منن) همچتناا
مجاول هسیتد .براسا) مقایسه ای که میاا مطال

الکامل و چتد اثر کان مغرب اسالمی و انندلس

صورت گرفت ،تعدادی از این متاب شتاسایی شده که یبارتتد از :تاریخ فیح اندلس از ابنن قوطینه،
تاریخ مغرب و افریقیه از الرقیق قیروانی ،افییا الدیوه از ابوحتیفه قاضی نعماا ،اخبار المادی ابنن

تومرت و اخبار دولة الموحدیه از ابوبکر صتااهی و  ...که به اخیصار و فشرده منوارد و مطنالبی از

این آثار با الکامل مقابیه ،مقایسه و بیاا خواهد شد تا حداقل بخشی از متاب ابن اثیر به شکل مسنیتد
شتاسایی شود.

هرچتد باید خاطرنشاا کرد ،از آنجایی که در مجموع اخبار ابناثیر از شنمال آفریقنا و انندلس

کم و یا گاهی مخیصر است ،او برخالف شیوة ستواتی مرسو خود ،در نقل اغی

اخبار این متاطق

به تجمی و تیفیق اخبار پرداخینه اسنت و در ابیندای شنروع و ینا خاتمنهی وقنای بنه اینن رویکنرد
بهصراحت اشاره دارد(نک :ابن اثیر .)183/7 ،از همیه در حین بیاا و رود یبندالرحماا بنن معاوینه

مشاور به «الداخل» بهخاطر پیوسیگی مطال

مینویسد« :این است آنچه در تاریخ اندلس آمده کنه

شر آا پراکتده بود ،اکتوا مخیصراً در یک ها هم و تدوین تا وقای اندلس پیوسیه به هم بیناا
و به یکدیگر مرتبط شود»(هماا.)127/9 ،

حال با این مخیصر ،به شتاسایی و معرفی تعدادی از متاب ابناثیر در خصوص انندلس و مغنرب

اسالمی پرداخیه خواهد شد.

 -1طبری و مورخان پیش از او
از آنجایی که ابناثیر در موارد میعدد بهخاطر بیتوهای طبری به مغرب اسالمی و اخبار آا سناماا
به انیقاد از میپردازد ،در ابیدا ضنرورت دارد تنا بنه مقایسنه مطالن

طبنری و ابنناثینر و ایرادهنا و

تفصیالت او از اخبار آا متطقه پرداخیه شود ،چرا که بههرحال حنداقل یکنی از متناب ابنناثینر در

تاریخ مغرب و اندلس ،گاهی هماا مطال

کوتاه طبری است که با متاب دیگر تکمیل شده اسنت.

از این رو حداقل همچتاا طبری در این میاا از متاب ابناثیر درباره مغرب اسالمی شمرده میشود.

اما قبل از طبری ،یکی از متناب ابنناثینر در اخبنار انندلس و مغنرب اسنالمی واقندی (میوفنای

207ه.ق) میباشد .ابناثیر که چتداا تماییی به ذکنر ننا متبن ِ خنود نندارد ،چتندین بنار از واقندی
بهخصوص در ضمن اخبار شمال آفریقا یاد میکتد(ابناثیر .)35/4 ،ابناثیر درباره والییداری حساا
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بن نعماا در یصر یبدالمیک (سال  )74و قیا کاهته از واقدی بدوا ذکر یتواا اثر یاد مینماید .او

بدوا ذکر نا کیاب مینویسد :واقدی در تاریخ خود چتنین آورده اسنت(ابنن اثینر.)283-282/6 ،

بااین حال در الفارست ابن ندیم کیابی بتا فیو افریقیه و یا شبیه آا در سیاهة آثار واقدی نیسنت.

احیماالً متب مورد اسیفادة ابن اثیر هماا کیاب فیو شا (بهییت پیوسیگی با تناریخ مصنر و شنمال

آفریقا) و یا تاریخالکبیر باشد(ابنندیم )187 ،و ینا شناید از کینابی دیگنری بانره هسنیه اسنت کنه

ابنندیم آا را در فارست خود نیاورده است .اما به گمانم ،ابناثیر روایات واقدی را از بنالذری در

فیو البیداا اخذ کرده است .در میاا مورخاا مشرق اسنالمی بنالذری بنهخناطر ماهینت نوشنیهاش

یعتی فیو توهای هرچتد اندک به افریقیه ،مغرب و اندلس داشیه اسنت .او اخبنار فینو افریقینه،

مغرب ،اندلس و هزایر دریای مدییرانه را از واقدی و اغی

از کات

وی یعتی محمد بن سنعد (بنه

روایت از واقدی) نقل نمنوده اسنت(نک :بنالذری326 :1367 ،نن .)340شنباهت بعضنی از مطالن

ابناثیر با فیو البیداا بالذری به حدی زیاد است که تردیندی نیسنت کنه ابنناثینر از فینو البینداا

اسیفاده کرده است(بالذری ،هماا330 :؛ مقایسه با :ابناثیر .)282/6 ،اما آنچه اهمیت دارد این است

که بالذری در فیو البیداا برخالف سایر متاطق ،که با طول و تفصیل موضوع فیو را پنی گرفینه
است ،درباره فیح مغرب و اندلس مطال

چتدانی هز بیاا کییات ندارد و تمنا فینو آا سناماا را

در چتد صفحه بیاا کرده است .بالذری فنیح انندلس و اخبنار آا متطقنه را تنا اینا مسنیعین چتناا

خالصه آورده است که فارست مطالبی بنیش نیسنت(بالذری ،همناا 332 ،بنه بعند) .درحنالیکنه،

همااگونه که خواهد آمد ،ابناثیر با تفصیل خاصنی از فینو و اخبنار آا متناطق یناد منینمایند و
بیشک متب او دیگر بالذری نمیتواند باشد.

اما تاریخ طبری برای یک دورة طوالنی چتدین قرنی متب اصیی ابن اثیر بود ،لنذا آا نوشنیه در

رأ) متاب الکامل قرار دارد و دارای هایگاه خاصی در کیاب ابن اثینر اسنت .ابنناثینر اثنرش را تنا
اوایل قرا چاار ( )302یعتی در یک دوره طوالنی وامدار طبری است و طبری نن البیه با تیخی
تیفیق روایات و یا دخل و تصرفهای فراواا نن مامترین متب و مره او میباشد.

و

اما در ارتبا با بحث فوق ،باید خاطرنشاا کرد که ابناثیر در اخبنار مغنرب و انندلس ننه تتانا

وامدار طبری نیست ،بیکه باید تصریح کرد که در این مورد حق انحصار و اخیصاصی خود را دارد.
ابناثیر در مجموع به هز موارد یا  ،در چتد مورد خناص مطالن

بیشنیری از طبنری دارد کنه اینن

موارد در تاریخ یمومی اسال و یا برای بعضی از متاطق اهمیت اساسی دارد و نباید آنانا را دسنت

کم گرفت .طبری درباره پاره ای از متاطق مطی

درخنوری نندارد .از همینه اخبنار شنمال آفریقنا،

مغرب اسالمی و اندلس و دارالمرزهای مسیماناا با رومیاا در خشکی و درینا اسنت .حنال بنهطنور
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مثال در موارد ذیل ابناثیر با تفصیل بیشیری اخبار را مورد مالحظه قرار داده است که ینا در تناریخ
طبری فقط مورد اشاره قرار گرفیه و یا اصالً از آا ذکری نرفیه است.

برای مثال ابن اثیر حوادث سال  ،107که طبری خییی به اخیصار آورده ،با یتاوین و توضیحات

بیشیر از همیه نبرد و غزای یتبه بن سحیم و محاصره شار قرسنونه را شنر کنرده اسنت (ابنناثینر،

 .)35-34/8همچتین ابناثیر در ذیل حوادث سال  116از فیوحات مسیماناا در صنقییه ،سنو) ،و...
و اندلس مطال

زیادی دارد(هماا .)84-83/8 ،ابناثیر در ذیل حنوادث سنال 133دو خبنر مانم از

تحرک قسطتطتین پادشاه رو را برای تصرف هزیره مالت و همچتین قالیقال یاد مینماید .ابنن اثینر
نکیه مامی را میآورد مبتی بر ایتکه امسراتور به اهالی مالت پیغا داد که من به محاصره شما اقندا

نکرده ا مگر پس از اطالع از اخیالف مسیمین(ابن اثیر .)81-80/9 ،اما حمیه امسراتنور بنه مالنت در

حقیقت بازتاب خارهی تغییر خالفت از بتیامیه به بتییبا) است .طبنری بنه اینن منوارد اشناره ای
ندارد .اما مطی

ابناثیر با نوشیه مورخاا دیگر اندک تفاوتی دارد و آا ایتکه ابناثیر هزیره مالنت

و ابن خیدوا و یعقوبی میطیه گفیهاند(یعقوبی .)349/2 ،ابناثیر در ذیل حوادث سال  138میگوید

قسطتطتین مالت و میطیه بالد اسال را با قوه و غیبه گشود(ابناثیر .)121/9 ،او در ذیل حوادث سال

 139مینویسد که طبری خبر ورود یبدالرحماا بن معاویه بن هشا را در این سال آورده است ،اما
ابناثیر آا را با طول و تفصیل زیادی نقل نموده(ابناثیر 127/9 ،به بعد).

ابن اثیر در شر فیح اندلس ،که به تعبیرش طبری از آا غفیت کنرد ،شنر و تفصنیل خاصنی

دارد؛ اما متاب خود را درباره حوادث آا متطقه تقریباً بهدست نمیدهد(ابن اثینر .)161/7 ،او اخبنار

درگذشت یبدالرحماا اموی حاکم انندلس و امنارت فرزنندش هشنا و قینا بنرادرش ییینه او را

آورده است که در تاریخ طبری خبری از آا نیست(ابناثیر .)63-61 ،58-56/10 ،وی تا سال ،175

اخبار مام و میتویی از اندلس از همیه حاکماا غیراسالمی در پارهای از متاطق آا سنرزمین ،غیبنه

هشننا بننر شننورش بننرادرش و غننزای او در آا سننرزمین نقننل مننیکتنند کننه طبننری ایننن اخبننار را

ندارد(ابناثیر .)67-61/10 ،طبری در ذیل سال  74به وقای شنمال آفریقنا و والیینداری حسناا بنن

نعماا و قیا کاهته اشاره نکرده که از موارد پراهمییی است که توهه ابن اثیر را به شکل فزایتنده ای
به خود معطوف کرده است .یکی از متاب او در این میناا واقندی اسنت کنه بنه آا اشناره گردیند
(ابناثیر.)283-279/6 ،

ابناثیر از امارت و نبردهای یبدالرحماا بن یبندال غنافقی امینر انندلس در صنقییه(سیسنیل) و

فرنک(فرانسه) که تحت امر فرماندهی شمال آفریقا یعتی یبیده بن یبندالرحماا قنرار داشنت ،یناد
نموده است که تقریباً در کمیر متبعی میتواا وص

آا را هسیجو کرد .این حوادث در سال 113
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و یا به تعبیر صحیحتر در سال  114ر نمود که متجر به شاادت ابن غافقی گردید(ابناثینر-74/8 ،

 .)75این در واق هماا نبرد مشاور پواتیه (تور) است .هال

ایتکه ابن خیندوا همنین واقعنه یعتنی

نبرد پواتیه را در سال  114از ابن اثیر گنزارش کنرده کنه حکاینت از آا دارد کنه حینی بنرای ابنن

خیدوا ،که ساکن و مطی از آا اخبار آا متاطق بود ،نوشیة ابناثیر تتاا متب متحصربهفنرد در اینن

میاا بوده است .اگر متبعی هز آا بنود قطعناً ابنن خیندوا بنه آا اسنیتاد منیهسنت(ابنن خیندوا،

 .)223/2طبری و مورخاا دیگر نیز از این حادثه یاد نتمودهاند .ابنن اثینر از کوتناهی طبنری شِنکوه
دارد و خاطرنشاا کرده که طبری نوشیه است در این سال موسی بن نصیر بر غال خنود طنارق بنن

زیاد غض

گرفت و او را روانه فیح طتجه کرد .ابن اثیر در ادامه منینویسند منن چتنین گنویم کنه

طبری بیش از این چیزی نتوشیه است .منن در سنال  92در شنر فنیح انندلس آا را وارد کنردها .

موسی بن نصیر و مالقات او با طارق و اخبار دیگر را بیاا نموده ا که به شر کافی منیباشند و از
بسط و تکرار بینیازیم(ابناثیر .)183/7 ،ابناثیر در منورد فنیح انندلس پنس از نقنل نوشنیه طبنری،

ضمن اشاره به اخیصار گویی او مینویسد« :چتین فیح یظیمِ بیمانتد در آا اقییم نباید با این اشناره

و اخیصار برگزار شود من بهخواست خداوند چگونگی فیح آا بالد را مفصنل شنر خنواهم داد،

آا هم از روایات و تاریخ آا ساماا و آا دیار با احوال کشور آگاه و داناترنند»(ابنناثینر-160/7 ،

.)174

ابناثیر به اخبار شمال آفریقا و مغرب اسالمی یالقة خاصی دارد .او با اشناره بنه مخیصنرگویی

طبری ،معیرضانه در موضعی مینویسد« :منورخین مغنرب زمنین بنه اوضناع کشنور خنود دانناتر از

سایرین هسیتد ،من هم روایت آناا را نقل و تدوین میکتم و نه از روایت طبری»(ابناثیر.)350/4 ،

بدینساا ابناثیر حق اولویت را با مورخاا متطقهای مغنرب اسنالمی منیدانند و ننه اشنارة مخیصنر

طبری .طبری به حاکمیت رو بن حاتم فقط اشاره دارد ،درحالیکنه ابنن اثینر مشنرو آا را بیناا

داشیه است(ابناثیر60/10 ،؛ طبری .)5233 ،5119/12 ،ابناثیر در ذیل اخبار سنال  ،177کنه طبنری

آا را بس خالصه بیاا کرده ،سه خبر نسبیاً مفصل از غزای هشا در بالد فرنگ ،ایالتداری فضنل
بن رو و خبری مفصل از قیا یییه او دارد(ابناثیر ،ج10ص

اندلس و فیته تاکرتا و در ادامه از مر

 .)82-77همچتین از غزای هشا در

هشا بن یبدالرحماا و حاکمیت فرزنندش و غنزای او در

فرنگ یاد مینماید که در تاریخ طبری نیست(ابناثیر .)93-92 ،88/10 ،او در اخبنار انندلس صنرفاً
به تحوالت سیاسی و نظامی اکیفا نکرده است بیکه به موارد داخیی اهیمنایی و از همینه درگینری

قبایل یرب در اندلس ،که هفت سال طول کشید و طی آا سه هزار نفر به قیل رسیدند ،اشارة نسبیاً

مفصیی دارد(ابن اثیر .)7/11 ،درگیری یمانی و مضری در اندلس بهساا خراساا اما در مقط زمانی
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دیرتر (سال 212و )213و دخالت حکومت اموی اندلس برای فرونشاندا این شنورشهنا تنا تسنییم

ابوالشما رئیس قبییة یمانی ادامه یافت(ابناثیر .)26/11 ،طبری هیچکدا از اینن منوارد را نیناورده

است و در مقا مقایسه میوهه تالش ابناثیر برای ارائه اخبار بسیار بیشیر از طبری و دیگراا خواهیم
شد .بدینساا ،او اخبار غرب یالم اسالمی را بهساا شرق و مرکز آا پی گرفیه است.

از این رو ،تاریخ الکامل برای غرب اسالمی و اندلس یک متب نسنبیاً متحصنربهفنرد منیباشند.

بیسب

نیست که ابن خیدوا در تاریخ اندلس و مغرب از او کراراً نقل قول کنرده اسنت .او حینی

در مواردی به هزئیات آا نیز توهه مینماید ،از همیه خبر وفات ادریس بنن ادرینس ،لشکرکشنی

یبدالرحماا اموی یییه شار باهه و سییز با هاشم ضراب در طییطیه کنه تنا سنال  216طنول کشنید.

ابن اثیر ضمن اتما این شورش مینویسد« :آناا فیتههو و مفسد و تباهگر بودند که خداوند مرد را

از شرا آناا نجات داد»(ابناثیر .)42-41/11 ،این موارد را طبری نیاورده است .ابناثیر اخبار نبردهای

مسیمین و رومیاا در دریای مدییرانه و از همیه تصرف صقییه را بیاا کرده است(ابناثیر-172/11 ،

 .)175مثالً یکی از اخبار مفصل در این میاا احوال و فرار ابومصر زیاده ال از آفریقا بنه ینراق بنود

که ابناثیر آا را با طول و تفصیل بیاا کرده است (ابناثیر .)113-86/13 ،حال چتااکه موارد فوق

و دهها مورد دیگر که ابناثیر در احوال آا ساماا نقل کرده اسنت لحناش شنود تنا حندی تناریخ و

روند و قای آا ساماا روشن خواهد شد.

 -2ابن قوطیه
یکی از متاب ابن اثیر در باره تاریخ مغرب اسالمی به خصوص اندلس ،تاریخ فیح اندلس اثر ابنوبکر

محمد بن یمر معروف به ابن قوطیه(میوفای  )367مور  ،ادی

و فقیه مالکی آا سناماا اسنت کنه

ابناثیر ظاهراً بهرغم بارههویی نسبیاً زیادی از آا کیاب ،هیچگاه از وی یاد نمنیکتند .ابنن قوطینه

اخبار آا متطقه را از ورود موسی بن نصیر به اندلس تا اوایل قرا چاار با اخیصار زیاد و گنزیتش

خاص آورده است .این کیاب یکی از متاب ابناثیر بوده و یا ایتکه با واسطهای از آا نقل قول کرده
است.

ابناثیر در مواردی دو خبر را درباره اندلس نقل مینماید که یکی از آناا بنا نوشنیه ابنن قوطینه

مطابقت دارد .در مواضعی بیاا ابناثیر و ابن قوطیه بسیار بناهم شنباهت دارنند ،بنا اینن تفناوت کنه
نوشیه ابناثیر مفصلتر است (ابن قوطیه34 ،؛ ابناثیر .)167-166/7 ،ابناثیر در مواضعی که از اخبار

اندلس با این لحن «گفیهاند و یا گفیه شده است» یاد میکتد ،به گمانم مرادش ابن قوطیه باشد(ابنن

قوطیه37 ،34 ،؛ ابن اثیر .)218 ،172/7 ،ابناثیر مینویسد« :گفیه شده است سییماا بن یبدالمیک به
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سساهیاا خود فرماا قیل یبدالعزیزبن موسی را داد»(ابنن قوطینه37 ،؛ مقایسنه بنا :ابنن اثینر.)218/7 ،
آنچه شک ما را در این اخذ و اقیبا) تقویت میکتد این است که ابناثیر مینویسد« :به موه

این

روایت ،تاریخ قیال او (یبدالعزیز بن موسی) در سال  98بوده است(ابن اثیر )218/7 ،که ابنن قوطینه
نیز همین روایت را دارد(ابن قوطیه .)37 ،موارد مشابه نوشیه ابنن اثینر بنا ابنن قوطینه کنم نیسنت ،از

همیه :تاریخ فیح اندلس و ماهرای دیوت یولیاا از موسنی بنن نصنیر بنرای فنیح انندلس بنهخناطر

رنجش از لذریق(ابن قوطیه34 ،؛ ابن اثیر ،)167-166/7 ،موضوع خانه مماوری که تصاویر اینراب

معمم در آا قرار داشت(ابن قوطیه34 ،؛ ابن اثیر ،)172/7 ،قیا و شورش یالء بن مغیث به حماینت

ابوهعفر متصور در اندلس و اظاار شنعار یباسنی ییینه یبندالرحماا امنوی در هنر دو متبن تقریبناً

یییرغم اخیالفاتی چتد ،از مشابات خاصی برخوردارند(ابن قوطیه55-54 ،؛ ابنناثینر .)220/8 ،در
این میاا مطال

ابن اثیر درباره امارت ییبه بن یحسم بن کیبی به سال  107و والییداری یبندال بنن

حبحاب در افریقیه و اندلس و شورشهای صورتگرفیه یییه او و تبعات آا مفصلتر و متظمتر از

ابن قوطیه است(ابن قوطیه40-38 ،؛ ابناثینر35-34/8 ،؛  .)93-89ایتکنه ابنناثینر اینن تفصنیالت و

اضافات را از کدا متب یا متاب بهدست آورده است ،اطالیی ندار و یا به تعبیر درستتر نیوانسیم

آا را بهدست آور  .هرچتد باید خاطر نشناا کنرد کنه نوشنیه ابنن قوطینه در منواردی بنس آشنفیه

میباشد ،درحالیکه در مین ابناثیرْ مطال

متظم و بساماا است (ابن قوطیه62 ،؛ ابنناثینر.)255/8 ،

ابننناثیننر از قیننا سننعید یحصننی یییننه یبنندالرحماا امننوی(ابننناثیننر ،ج/9ص )233-232و یننا قیننا

شقتا(ج )262 ،256/9و قیا ابیاالسود(ج/10ص )25-24یاد کرده است که حیی منورد اشناره ابنن

قوطیه نیز قرار نگرفیه است و پیداست ابناثیر متاب دیگری در اخییار داشیه است .هرچتند نکنات و

موضویاتی نیز در تاریخ ابن قوطیه وهود دارد مانتد اخبار داسیااگونه ارطباش که در اثنر ابنن اثینر

نیست (ابن قوطیه ،ص 58به بعد) .گذشیه از آا ،احوال و سیرة هشا بن یبدالرحماا(میوفای)180 ،

در هر دو متب (ابن قوطیه و ابناثیر) شباهتهایی وهود دارد(ابن قوطیه64-63 ،؛ ابنناثینر-92/10 ،

.)96

قیا و شورش مرد قرطبه یییه حاکم اموی در هنر دو اثنر شنباهتهنایی دارد ،هرچتند منوارد

اخیالف آا دو نیز کم نیست(ابنقوطیه70 ،؛ ابناثیر .)129/10 ،ابناثیر بههز موضوع قیا ها به مسئیه

غزا و فیوحات سساهیاا مسیماا اندلس در مرزها نیز دقت و وسوا) خاصی دارد ،اما این برای ابنن

قوطیه چتداا مام نیست ،لنذا ابنناثینر نبنرد و غنزای هشنا بنن یبندالرحماا در سنال  179را بیناا

داشیه(ابن اثیر )88-87/10 ،درحالیکه ابن قوطیه از نقل آا بهساا منوارد مشنابه صنرفنظنر کنرده
است .از همه هال تر در این میاا نبرد معروف پواتیه در سال  114بنه فرمانندهی یبندالرحماا بنن
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یبدال غافقی و ایالتداری یبدالمیک بن قطن است که یکی از وقای معنروف انندلس اسنالمی و

اروپا میباشد و مورد توهه و اشاره ابن اثیر قرار گرفیه است(ابن اثیر ،)74/8 ،درحالیکه ابن قوطینه

حیی به آا نیز اشاره ای نکرده است .البیه ابن اثیر در توهه به اوضاع اندلس مطنالبش بیشنیر میوهنه
غزای فرنگ و شورشها و قیا ها است ،درحالیکه ابن قوطیه اغی

بنه اوضناع داخینی و دربنار و

متاسبات داخیی و هیئت حاکمه با مرد میپردازد .گذشیه از آا ،ابن قوطیه سعی دارد تأثیرات اما

مالک در حاکمیت و هامعه اندلس را نشاا دهد(ابن قوطیه 67 ،65 ،64 ،و ،) ...اما ابناثیر بیشیر بنه

اخبار خوارج توهه نموده است .ابن اثینر در بررسنی اوضناع انندلس و افریقینه بنه نقنش خنوارج و
شورش های آناا توهه زیادی مبذول مینماید ،درحالی کنه آا توهنه ابنن قوطینه را هین

نکنرده

است(ابن قوطیه ،ص  41به بعد؛ ابناثیر 91/8 ،به بعد) .از نگاه ابن قوطیه نبردهای داخیی اندلس در

قال

دو اردوگاه اموی ن شامی با یرب ن بربر بیاا شده است(ابن قوطیه ،ص42به بعد) .درحالیکنه

ابن اثیر چتین نگاهی ندارد .بهیبارت دیگر ،ابن قوطیه نبردهای اندلس را بیشیر نبرد میناا بیندیوا و

بربرها با امویاا و شامیاا میآورد .از طرفی ابن قوطیه دارای حس وطندوسیی اندلسی و هواخنواه

امویاا و مخال

یباسیاا است (نک :ابن قوطیه .)55 ،ایتکه با حوصیة بیشیر به اخذ و اقیبنا) هنای

ابناثیر از ابن قوطیه و تفاوتها و مشاباتها ،و تضادهای بیتشی آا دو توهه شد برای این بنود تنا
نمونه ای از چگونگی بارهمتدی و تحقیق ابن اثیر از متاب به دست داده شود و این موضوع به اثبات

برسد که ابن اثیر کمیر خود را مقید به یک متب مینماید .او تحت تأثیر بیتش یک مور محیی که

هم میقد بود و هم شاید اطالیات بیشیری داشت ،قرار نمیگیرد بیکه در تحقیق منتش و اسنیقالل

خود را دارد.

 -3القیروانی
یکی از متاب ابن اثیر در شر وقای و حوادث افریقینه و مغنرب کیناب تناریخ افریقینه و مغنرب از

الرقیق القیروانی است که مشیمل بر تاریخ خطاة مذکور از دوره دو والییداری یقبة بن نناف (سنال

 62ه .ق) تا ابیدای تأسیس حکومنت بتنیاغین

اسنت(القیرواننی .)41-40،القیرواننی ،ابواسنحاق،

ابراهیم بن قاسم(میوفای  )420از کاتباا یصر ،اهل قیرواا و صناح

آثناری چتند بنود کنه ظناهراً

کیاب مذکور قطعه ای از یک اثر بزر تر بوده است .او با حکومت فاطمیاا مصنر از همینه وزینر

آناا بادیس بن زیری ارتبا هایی داشت.

نوشیه القیروانی ظاهراً یکی از متاب دست اول از وقای آا ساماا در آا فاصنیه زمنانی اسنت و

احیمال قری

به یقین ابناثیر از این کیاب نیز طبقِ شیوة مرسو خود یعتی با دخل و تصرف افزودا
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مطالبی از متاب دیگر اسیفاده کرد .آنچه ابن اثیر در بیناا دومنین دورة والیینداری یقبنه بنن نناف و

حرکت وی به قیرواا و دسیگیری ابوالمااهر و تصنرف شنار باغاینه و سنسس محاصنره شنارهنای

اربه(اذنه) و مالقات یقبه با یییاا(البیاا) و موارد بعد آا آورده است با نوشنیه القیرواننی یینیرغنم

دخل و تصرفهایی چتد شباهت تا و در مواضنعی دقیقناً همناا مطالن

تناریخ افریقینه و مغنرب

القیروانی است(نک :القیروانی ،ص 41به بعد ؛ابناثینر 232/5 ،بنه) .مقایسنه منین منذکور بنا نوشنیه

ابن اثیر شکی نمیگذارد که حداقل آا یکی از متاب ابن اثیر بوده است .هرچتد بایند یناد آورد کنه

مطال

ابن اثیر گاهی تفصیل بیشیری از قیروانی دارد .القیروانی گاهی وقای را چتناا مخیصنر نقنل

میکتد که سررشیة مطال

از هم گسیخیه شده است .مثالً القیروانی آغاز قیا کسییه را با اباا نقل

کرده درحالیکه ابناثیر آا را با مقدمه و توضیحات بیشیری آورده است(نک :القیروانی ،ص 44به

بعد ابناثیر 235/5 ،به بعد؛) .هرچتد به نظر میرسد که شر ابناثینر هنم تنا حندی آشنفیه اسنت و

خالی از رنگ و لعاب داسیانی نیست .ابناثیر والیت زهیر بن قیس بر افریقیه و مغرب و مقابیهاش با

کسییه در یاد یبدالمیک بن مرواا و همچتین والییداری حسناا بنن نعمناا پنس از قینل زهینر را
تقریباً با هماا دخل و تصرف از القیروانی آورده است(نک :القیروانی ،ص

 44بنه بعند؛ ابنناثینر،

 238/5به بعد ایضاً :القیروانی ص 46به بعد؛ ابن اثیر 279/6 ،به بعد) .او بنه همنین سناا اینن رونند و
دخل و تصرف را از کیاب تاریخ افریقیه و المغرب القیروانی تا خاتمه آا در پیش گرفیه است.

 -4قاضی نعمان ،ابوحنیفه.
یکی از متاب ابناثیر در احوال افریقیه و مغرب و بهخصوص چگنونگی تأسنیس و رونند حکومنت
فاطمیاا ،کیاب افییا الدیوه (تألی

سال  )346از قاضی محمد بن نعماا(میوفای  )363فقیه مشاور

اسمایییی و قاضی فاطمیاا است .کیاب افییا الدیوه قاضی نعماا یک روایت دروننی ن خنودی ینا

خودروایی از تاریخ فاطمیاا است و خود وزنهای در برابر سایر متاب میباشد که توسط دشنمتاا و

مخالفاا آناا نگاشنیه شنده اسنت .گذشنیه از اغنراقهنا و ینا کوچنکانگناریهنای معمنولِ چتنین
نوشیههایی که از سرِ ح

و دوسیی و گاهی بغض نسبت بنه مخالفناا فنراهم شنده ،اینن اثنر ینک

روایت کان از حرکت اسمایییی ن فاطمی اسنت .بنههرحنال اینن کیناب از متناب و مراهن اصنیی
تشکیل حکومت فاطمیاا میباشد .ابن اثیر نیز دربارة روند و تشکیل حکومت فاطمیاا کیاب افییا

الدیوه را مبتای کار خود قرار داده است .این یجی

نیست چرا که ابن اثینر در مجمنوع نسنبت بنه

فاطمیاا نظر متفی نداشیه است ،بیکه تا حد زیادی نسبت بنه آنانا حسنی خنوب و مثبنت دارد و بنا
اصرار یجیبی آناا را ییوینس

میشمارد .بدینساا او گاهی نوشیة قاضی نعماا را کنامالً نقنل و
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در مواضعی خالصه نموده تا حدی که رشیه حوادث دچار انقطاع و یا گسنیخیگی نشنود .از همینه

ابن اثیر در شر چگونگی ورود ابویبدال شیعی به مغرب و همراهی قبایل کیامنه ،کنه سنراا آنانا
برای مراسم حج آمده بودند ،از این اثر اسیفاده کرده است .همچتین در ذکر ایتکه ابویبدال شیعی

ظاهراً با آا قبایل بهصورت تصادفی همسفر شد و با مخفیکردا نیت خود و تظاهر بنه دیتنداری و

بهخصوص پر)وهو از اوضاع و احوال آا ساماا و متاسباتشاا با خالفت یباسی و مواردی از این

دست و تأکید بر ذکر فضایل اهل بیت از کیاب افییا الدیوه نقل کرده است(ننک :قاضنی نعمناا،

 40-34 :1975؛ ابناثیر 92/13 ،به بعد) .ابناثینر بنا قطن و وصنلهنای خنود از اینن کیناب ،اخبنار

فاطمیاا را چتاا به اخیصار و اهمال پی گرفت که رشیه حوادث گسیخیه نشنود .او در شنر حنال
این قیا و اقدامات و متاسبات آناا با قبایل بربر و حکومتهای چوا بتیاغی

و در ناایت تشنکیل

حکومت فاطمی میکی به افییا الدیوه است .ابن اثیر با نقل تاریخ روزشمار ورود ابویبدل شیعی به

سرزمین کیامه در ربی االول سال ،280البیه با اسقا مطالبی از نوشیه قاضنی نعمناا ،کنه گناهی بنه
حوادث هزئی وارد میگردد ،از رسیدا ابویبدال به کوه اخینار و گنزارش مربنو بنه آا را نقنل

میکتد(قاضی نعماا49-47 ،؛ ابن اثیر .)95-94/13 ،همچتین ابن اثیر ،موضوع ابنراهیم بنن احمند و
ابویبدل شیعی برای تصرف شار مییه و تبعات آا را از کیاب افییا الدیوه میآورد(قاضینعمناا،

 95به بعد؛ ابن اثیر 142/13 ،به بعد ،ایضاً مقایسه گردد :قاضی نعماا102 ،؛ ابن اثینر180/13 ،؛ ایضناً
قاضینعماا182 ،؛ ابناثیر .)103/13 ،با این وص

طبیعی است که مطال

افییا الدیوه مفصلتر و

حاوی اخبار بیشیری از الکامل میباشد .برای مثال قاضی نعماا نامه های زینادهال و مکیفنی خییفنه
یباسی خطاب به مرد آا ساماا را آورده است ،درحالی که ابن اثینر اینن مطالن
نعماا ،ص

را نندارد(قاضنی

 185به بعد 192 ،به بعد) .همچتین ابن اثیر اخبار حرکنت ماندی و اقندامات ابویبندل

شیعی را به اخیصار از افییا الدیوه نقل کرده است و اما شنر چگنونگی قینل ابویبندال شنیعی و

برادرش ابوالعبا) را اندکی مفصلتر از قاضی نعماا آورده است ،چرا که آا اخبنار بنرای قاضنی

چتداا خوشایتد نبوده است .ابناثیر در بیاا این واقعه بیطرفی را ریایت کرده است که نباید انیظار
داشت که قاضی نعماا هم بیطرف باشد .برخالف ابن اثیر ،قاضی نعماا موضوع را اندکی تعندیل

و با حمایت از یبیدال مادی به هانبداری از او در قیل ابویبدال شیعی پرداخینه و مخالفناا وی را

متافق خوانده است(قاضی نعماا317-308 ،؛ ابن اثینر .)113-110/13 ،ناگفینه پیداسنت کنه قاضنی
نعماا مندا  ،هواخنواه و طرفندار فاطمیناا اسنت (قاضنی نعمناا .)338 ،مطالن

قاضنی نعمناا تنا

حکومت فرزند یبیدال مادی یعتنی القنائم بنامرال ادامنه دارد .ناگفینه واضنح اسنت کنه ابنن اثینر
یییرغم این اخذ و اقیبا)ْ از کیاب و نویستدة آا یاد نمیکتد.
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 -5ابوبکر صنهاجی
ابوبکر بن ییی صتااهی مکتی به البیذق (میوفای نیمة سدة ششم قمری /دوازدهم میالدی)یکی از
یاراا محمد بن تومرت و هانشنین او یبندالمؤمن بنود .او صناح

آثنار میعنددی در زمیتنه تناریخ

موحدوا ازهمیه کیاب موسو به «اخبار ماندی بنن تنومرت و بداینة الدولنة موحندین» اسنت کنه

قطعات موهود از آا از ورود ابن تومرت به تونس تا حوالی پاینانی حکومنت یبندالمؤمن را دربنر

دارد(صتااهی 12 :1971 ،به بعد) .هرچتد باید گفت که اینن اثنر طنول و تفصنیل فراواننی نندارد.
ابن اثیر در بیاا ابیدای کار ابن تومرت و کیفیت تشکیل موحدوا و روند آا ،مطالن

را بنه شنکل

فشردهای در ذیل حوادث سال  514شکلگیری و روند تداو سه دهة ابیدای حاکمیت موحدوا را

تا سال 544بیاا کرده است(ابن اثیر .)342-305/18 ،شواهد میکی به قراین حکایت از آا دارد کنه

ابن اثیر این شر فشرده و گزیتشی را از کیاب اخبار مادی ابن تومرت و بداینة الدولنة الموحندین

نقل نموده است ،با این تفاوت یمده که فاقد موارد و ادیای قدسیمأب ابنوبکر صنتااهی در حنق

شخصیت و رفیار ابن تومرت میباشد .بنهیبنارتی او حنوادث مانم و وقنای پیوسنیة اینن کیناب را

اسیخراج و آا را به شکل خالصه ای در کیاب الکامل گتجانده است .این روش را ابن اثینر دربناره

کیاب القیروانی و کیاب قاضی نعماا هنم بنه کنار بسنیه اسنت .ابنوبکر صنتااهی خنود از یناراا و

نزدیکاا ابن تومرت و هانشین او یبدالمؤمن بود و در همین کیاب در مواضعی به خنود نینز اشناره

دارد( نک :صتااهی ،ص

 81 ،76 ،73 ،65 ،40و .)...او نیز بهساا قاضی نعماا و حیی فراتنر از او

به تحسین و تمجیدی قدسیگونه از ابن تومرت پرداخیه و او را معصو  ،ییوی و مادی خواننده و

به حقانیت او اییقاد و ایماا داشت و چه داسیااهایی مناورایی کنه دربناره وی مطنر نکنرد .او بنا

لحتی سیایشگرانه و هانبدارنه روند و فرایتدِ بهبارنشسین حاکمیت موحدوا را بهیتنواا ینک نناظر

داخیی و خودی به بحث گذاشیه است .حال با مقایسه و مقابینه دو منین اخبنار ماندی صنتااهی و

ابناثیر میوهه خواهیم شد که ابناثینر صنرفاً وقنای آا کیناب را بنهدور از اغنراقهنا و مبالغنههنای

قدسیگونه صتااهی گزیتش و اخذ کرده است .ابن اثیر روند وقنای را آاچتناا کنه صنتااهی در
پیش گرفیه ادامه داده و نکات تاریخی و رویدادهای اساسی و سنرخطِ مطالن

مانم کیناب اخبنار

مادی را در شر احوال آا حاکمیت برگزیده است .او در حد تاریخ الکامل شر مفصیی از ابنن
تومرت به دست داده است که خود از مراه احوال ابن تومرت به شمار میرود .او ابن تنومرت را

ییوی حستی و فردی فقیه ،یالم به شریعت اسال و دانش حدیث معرفی کرد(ابنن اثینر-309 /18 ،

 .)310ابن اثیر این شر را از کیاب صتااهی اسیخراج کرده است(صتااهی ،ص 41به بعد ،مقایسه
با :ابناثینر .)342 -305/18 ،ایتکنه گفینه شنود ابنناثینر در شنرحی کنه از ابیندا و رونند حکومنت
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موحدوا به دست داده صرفاً پایه و اسا) کارش بر نوشیة صتااهی بنود ،صنحیح نیسنت .درسنت

ایتکه ابناثیر موارد تاریخی آا نوشیه را اخذ و یا مطمح نظر داشیه است ،اما ایتکه آا تتانا متبن او

باشد های تردید دارد .ابناثیر در موارد میعددی صحتهسازیهای و خیمهش بازیهای ابن تومرت

و یارانی چوا و نشرشی را برمال کرده که قطعاً آا مأخوذ از متاب معارض و یا مسیقل از موحندوا

بوده است .ابن اثیر در موضعی در شنر احنوال اینن سیسنیه منینویسند« :از ینده ای از دانشنمتداا

مراکشی شتید و(»...ابناثیر .)323/18 :بههرحنال یکنی از متناب او کیناب اخبنار ماندی صنتااهی
است(بهطور مثال درباره واپسین سختاا ابن تومرت نک :صنتااهی40 ،؛ ابنن اثینر.)328-327/18 ،
بااینحال ،ابناثیر از این متب هیچ یاد نکرده است؟!

 -6سایر آثار
کیاب ابویبید البکری(میوفای  487ه .ق) تحت یتواا المسالک والممالک که بخش اخبار تاریخی
آا با یتواا المغرب فی ذکر بالد افریقیه و المغرب که هزئی از کیاب منذکور منیباشند ،از متناب

یمدة ابناثیر به شکل یا و کیی بوده است ،چرا که این اثر در زمره مسالک و ممالک و یا البیداا
قرار دارد .بدینساا یک اثر یا و یمومی بنا تأکیند بنر هغرافینا و ینا بنهیبنارتی ننویی هغرافینای

تاریخی آا ساماا بود و با توهه به تعداد و کثنرت شنارهنای آا متطقنة وسنی  ،مؤلن

مخیصری از هر شار را در میاا مطال

تاریخچنة

گتجانده است .از این رو تا حدی به بسناا البینداا یعقنوبی

است .لذا اثر البکری با این ویژگی نمیتوانست به شکل پیوسیه و تفصییی از متاب ابناثیر باشد چرا

که پیوسیه رویدادها را همانتد کی

تاریخی پی نگرفیه است بیکنه منالک و مبتنا شنارها و متناطق

بوده است و در آا میاا فشرده ای از احوال و اخبنار آا سناماا را نینز بیناا کنرده اسنت(البکنری،

 76 :1857به بعد .درباره شار تیمساا و نواحی آا و یا همچتین ،سیجماسه ،ص 148به بعد) .از این

رو بیشک این اثر از متاب ابن اثیر به شکل یا بوده است و گاهی یبارت و همالتی از ابناثینر در
وص

وقای تا حدی به فضای نوشیه البکری نزدیک میگردد ،اما بعد میوهه میشویم که مطال

ابناثیر تفاوت و یا اضافات و کاسییهای فراوانی نسبت به آا اثر دارد (بهیتواا مثال نک :البکری،
هماا ،ص 7به بعد؛ مقایسه با :ابناثیر 279/6 :ماهرای کاهته و حساا بن نعماا).

گذشیه از آا ،آثار دیگری در تاریخ مغرب و اندلس بوده است کنه بعضنی مفقنود و تعندادی

چوا تاریخ المعج

مراکشی موهودند که اثر اخینر تحنت یتنواا «المعجن فنی تیخنی

المغرب» از ابومحمد یبدالواحد بن ییی مراکشی(تألی

أخبنار

سنال 621ه.ق) منیباشند کنه تنا حندودی

معاصر ابناثیر بود .بعید است ابناثیر از آا بارهای برده باشد .گذشیه از آا ،از مقایسة مین المعج
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با پاره ای از اخبار الکامل میتواا پی برد که آا اثر بهخاطر اخیصار فراواا نمیتوانسیه متب ابن اثیر

باشد .ازهمیه اخبار اندلس و ورود یبدالرحماا بن هشا معروف به «الداخل» به انندلس در هنر دو

اثر ،این نکیه را به اثبات میرساند که نوشیة ابناثینر نسنبت بنه نوشنیة مراکشنی از طنول و تفصنیل
بیشیری برخوردار است(نک :مراکشی40:؛ مقایسه با :ابناثیر 127/9 :به بعد) .همچتین تسیط یوس

بن یبدالمؤمن بر شار قفصه در افریقیه در هر دو متب تفاوت زیادی دارند و گزارش ابن اثیر بسنیار

مفصلتر از مراکشی است(نک :مراکشی ،ص325؛ ابناثیر 200/22 ،بنه بعند) .بنا اینن مقایسنه و بنا
توهه تاریخ تألی

المعج

بسیار بعید است که ابناثیر آا را دیده یا بارهای از آا گرفیه باشد.

نتیجه
بررسی فشردة فوق از متاب ابناثیر حکایت از آا دارد که ابناثیر درصدد ارائنه تناریخی میعنادل و

میوازا از تاریخ اسال و روند آا در متاطق گوناگوا هااا اسال بوده است .یکی از متناطق مانم

هااا اسال کنه وضنعییی دارالمرزگوننهای هنم داشنت ،سنرزمین مغنرب اسنالمی و انندلس بنود.
مورخاا مشرق اسالمی از همیه بغداد و یراقنشنیتاا بنه اخبنار مغنرب اسنالمی ینا اصنوالً تنوهای

نمیکردند یا با بیاا کییاتی چتد از آا میگذشیتد .در این میاا تتاا ابناثینر اسنت کنه بنه خوانتنده
تعاد سسرده بود که اخبار آا ساماا را در حد تواا ضبط و فراهم سازد .او

ضمن انیقاد از قصور مورخاا از همیه طبری در ارائه اخبار مغرب و اندلس سعی کنرد بنا اتکنا

به متاب محیی و سیسیهای آا متاطق این کاسیی را هبراا نماید .لذا در این روند ،او آثار مشناوری

در زمیتة تاریخ مغرب اسالمی و اندلس از همیه تاریخ ابن قوطیه ،القیروانی ،قاضی نعمناا ،ابنوبکر
صتااهی و ...را مبتای کار قرار داد و براسا) سبک و سیاق خود آناا در تناریخ الکامنل گتجانند،

با این یادآوری که او از این متاب یاد نتموده است .از طرف دیگر به هز آثار فوق قطعناً ابنناثینر از
متاب دیگری باره برده است که طبق معمول از ذکر نا آناا نیز خودداری ورزیده است .بااینحال،

ابناثیر بهرغم بارههویی از این آثار از ذکر نا آناا خودداری کرد.
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