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 : گفتار اول 
 هشتصد سال اسپانياي اسالمي

 
 : گفتار دوم

 اسپانياي اسالمي در محاصره
 

 : گفتار سوم 
 وقايع بعد از اسپانياي اسالمي

 
 :و به ضميمه 

سير لغات از جهان اسالم به 
 اروپا

 
نمودار وقايع تاريخي جهان 

 اسالم

بخشي از قصر الحمراء در غرناطه، اسپانياي اسالمي
 .

درون كادر 
 :

ك نشان دهنده تراشكاري دقيق و ظريف ديوارها و طاق
نماي نزدي

هاي بنا است
 . 
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 بسمه تعالي

 
 گفتارپيش

 

اسپانيا، يا شبه جزيره ايبري، سرزميني است در جنوب اروپا كه از شمال با فرانـسه و      
 716هاي  اين سرزمين قريب به هشتصد سال، از سال    . در شرق با ايتاليا همسايگي دارد

جزئي از تمدن وسيع اسالمي بوده است، و )  هجري قمري 898تا  98(ميالدي  1492تا 
طبيبـان و رياضـيدانان و      .  انداند كه مانند ما، مسلمان بودهها مردماني زيستهدر آن سال

اند و عالمان بزرگي مانند ابن رشد و ابـن عربـي در آن        ها برخاستهفيلسوفان از ميان آن
هـاي  ها پس از خود معلـم نـسل       اند كه هر يك مانند ابن سينا و فارابي سالتربيت شده

 . انداروپاييان و غيراروپاييان بوده
تمدني كه   .  تاريخ هشتصد سال اسپانياي اسالمي، تاريخي خواندني و عبرت آموز است 

در اسپانيا به عنوان بخشي از تمدن پهناور اسالمي ظهور كرد، نگين درخشان اروپا بود و 
اما چه شد كه اسپانياي مسلمان با  .  مند شدندها اروپاييان از توليدات علمي آن بهرهسال

ها بود افـول كـرد؟     گذار آنهايي كه پايههمه قدرت و نفوذي كه داشت،  و با همه ارزش
 مهاجمين چگونه از بيرون بر آن تاختند؟ و چه عواملي آن را از درون تضعيف نمود؟  

هاي انـساني،   دهد كه وقتي ارزش  تاريخ ظهور و افول اسپانياي اسالمي به ما نشان مي
شـود بـه    بـستگي مـردم مـي     اخالقي، و معنوي جامعه، كه سبب مشاركت عمومي و هم  

رود، و تجمل گرايي ارزش شود و ثروت اندوزي، فاصله طبقه حـاكم و مـردم را           حاشيه 
شود و راه براي نفـوذ دشـمن بـاز          هاي عميقي در بدنه جامعه پيدا ميزياد كند،  شكاف

 . تواند براي امروز ما آموزنده باشداين درسي است كه مي. شودمي
 

 سيد احمد ساويز
 عضو هم انديشي اساتيد 
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 فصل اول 
 سال اسپانياي اسالمي 800

 
بـه ظهـور      610دانيم، اسالم نسبت به تقويم ميالدي درحدود سال  طور كه ميهمان

بخش خود، بـا سـرعتي بـاال در جهـان اطـراف              رسيده و از آن پس هم با پيام زندگي 
 622هجرت پيامبر اكرم به مدينه يا آغاز تاريخ هجـري  معـادل         .  گسترش يافته است

-مسلمانان تمام شـبه .   م اسپانيا را گشودند716/ه98مسلمانان در سال .  ميالدي است
جزيره ايبري را به جز نوار باريكي در شمال آن فتح كرده و به ناربن در خـاك فرانـسه     

 ). 1شكل(امروزي رسيدند 

، در اين زمان )هجري قمري 132(ميالدي 750جزيره ايبري در جنوب اروپا و شمال آفريقا، شبه ) : 1(شكل▲
 .تحت حكومت مسلمانان قرار گرفته بود) (Asturiasتقريباً تمام شبه جزيره به جز نوار باريكي در شمال 
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 شكوفايي اسپانياي اسالمي
ابتدا زير نظر واليـان  )  م716(پس از فتح )  يا همان سرزمين آندلس(اسپانياي اسالمي 

قـرار  )  دمـشق (اميـه   قرار گرفت كه خود در قلمرو حاكمان بـني     )  تونس فعلي(افريقيه 
سال پس از آن، حكومت بني اميه در دمشق در سراشـيبي سـقوط افتـاد و        34.  داشت
اميـه بـه نـام      يكـي از نوادگـان بـني      .  امور را بـه دسـت گرفتنـد      )  م750در(عباس بني

اميـه در ضـيافت     عبدالرحمان الداخل ملقّب به صقر قريش، كه از قتل عام بزرگان بـني  
عباس جان به در برده بود، به اسپانيا رفت و با حمايـت برخـي از مردمـان آفريقـا              بني

توانست والي منصوب  از سوي افريقيه را شكست داده و حكومت انـدلس را بـه دسـت        
در “  امويان اندلس “سال معروف به دوره   300پس از آن در مدت حدود ).  م755(آورد 

اما بعد از ايـن دوره،      .  هاي علمي و فني به وجود آمد اسپانيا رشد قابل توجهي در جنبه
و .)  م1031سـال   (الطوايفي درآمد   حكومت در اندلس از حالت مركزي به صورت ملوك 

تفرقه و درگيري بين حكام مناطق  مختلف مسلمان موجب ضـعف مـسلمانان و غلبـه          
آخـرين سـال قـدرت      .  م1492و چنان كه خواهيم ديد در       ]  1[مسيحيان از شمال شد

اسپانيا در دوره اسالمي به دوراني از شكوفايي علمي و     .  مسلمانان  در اسپانيا رقم خورد
فرهنگي رسيد كه در جغرافياي مجاورش، يعني اروپاي مسيحي كامالً ناشناخته بـود و      

 .نگريستاروپاي آن زمان با حسادت به آن مي
 

 تمدني پيشرفته 
. مشخصه ويژه اسپانياي اين دوران رونق علمي و معنوي توأم بـا رونـق مـادي اسـت           

 :شهرهاي اسپانيا در اين دوره چنين توصيف شده است
هاي گلي بـود كـه حـتي يـك چـراغ          در زماني كه لندن يك دهكده كوچك از كلبه“

با حدود نيم ميليون نفـر   )  1  ، شكلCordoba(، در قُرطُبه ]3[خياباني در خود نداشت
حمام عمومي، در كل شـهر و بيـست و       300مسجد و  700خانه و  113000جمعيت، 

هـا  خانه].  2[ها روشن بودند  ها سنگفرش شده و شبخيابان.  يك حومه آن وجود داشت
گرفت كه  هاي گل در بر ميهاي ميوه يا باغها را باغاين خانه.  هاي مرمري داشتندبالكن

-شناخت، همه جا بود، كتـاب    اي كه هنوز غرب آن را نميكاغذ، ماده].  3[فواره داشتند
در كتابخانه بـزرگ قرطبـه،      ....  ها و بيش از هفتاد كتابخانه در شهر وجود داشتفروشي

   “].122، ص2[بيش از ششصد هزار نسخه كتاب وجود داشت
اسپانياي اسالمي از نظر فرهنگي جزئي از تمدن علمـي اسـالمي بـود كـه عـالوه بـر              
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ــران و      ــشورهاي ايـ كـ
خاورميانه، شمال آفريقا، 
بخشي از هنـد و حتـي      
بخشي از سرزمين چين  

در .  گرفـت را در بر مـي    
(هاي طليطلـه   كتابخانه

Toledo  ،   1شـــكل (
تكثير شـده   (هاي  نسخه

) نويـسي به وسيله دست 
از ساير حكماي جهـان      

شد و داري مياسالم نگه
ــال       ــوان مثـ ــه عنـ بـ

هاي ضعيف در يك كتاب آشپزي قديمي از اسـپانياي       دستورات غذايي رازي براي معده
رغـم وجـود    نكته جالب در جهان اسالم ايـن بـود كـه علـي             ]. 4[شوداسالمي ديده مي

هاي آن، رفت و آمد هر مسلماني از هر جا به جاي ديگـر     هاي مختلف در بخشحكومت
جا شـدن در آن    نظر از طول راه و زحمت سفر، جابهدر آن مانع سياسي نداشت، و صرف

توانست جهت قبول يك دعوت تدريس يـا       مثالً شخص مي.  گرفتبه سادگي صورت مي
مندي از محضر يك عالم، از هر جا به جاي ديگر سفر كند و در نتيجه مبادله علمي  بهره

. پـذيرفت و انتشار دستاوردهاي علمي در جهان اسالم با سرعت نسبتاً بااليي صورت مـي 
 . در اين عرصه علمي ايرانيان با دانشمندان متعدد خود پيشتاز بودند

هاي اروپا بوده اسـت، دروازه     ترين بخش جهان اسالم به ساير بخشاسپانيا كه نزديك 
وجـود لغـات    .  انتقال علوم، فنون و شيوه زندگي از جهان اسالم به ساير اروپا بوده اسـت  

هاي اروپايي خود گواهي بر اين انتقال فرهنگـي     فراوان وارد شده از جهان اسالم به زبان
 .) انتهاي كتابچه ارائه شده است) 1(چند نمونه از اين لغات در جدول . (است

بـه شـهرهاي اسـالمي      .)  م1200تا  .  م  700هاي  مثالً در سال(جهانگردان اروپايي كه 
در .  ديدند كه با شهرهاي خودشـان بـسيار تفـاوت داشـت         كردند، چيزهايي ميسفر مي

هاي عمومـي و مراكـزي      هاي گل به عنوان گردشگاه، باغشهرهاي مسلمانان، بيمارستان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ها سبك دوران اسالمي حفظ شده هايي كه در آنخيابان): 2(شكل▲

 .سنگفرش ظريف خيابان قابل توجه است. است
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هـا در شـهرهاي     براي نگهداري ايتام و معلولين، وجود داشته است و هيـچ يـك از آن            
اي متفـاوت بـا     اصوالً ايجاد باغ گل، كه پديده   ].  5[اروپاييان به جز اسپانيا وجود نداشت

جا كه مسلمانان جـستجوي    از آن].  5[مزرعه كشاورزي بود، از جهان اسالم به اروپا رفت
ها را از هر ملتي كسب كردنـد و منتـشر      دانستند، بهترين علوم و شيوهعلم را واجب مي

از آن جمله تأسيس بيمارستان، از ايرانيان آموخته شد و هميـن        .  كردند و توسعه دادند
-ها به عنـاويني ماننـد     در عربي رايج بود، تا جايي كه در كتاب“  بيمارستان“نام فارسي 

 :به نقل از سفرنامه يك جهانگرد در آن زمان. خوريمبرمي“ تاريخ البيمارستانات“
بسيار با زينت و جالل بودند، و     )  بغداد(هاي وسيع اين شهرهاي بزرگ و خيابانخانه“ 

حتي بيمارسـتان   .  شدهاي بيچارگان با شصت دواخانه به خرج خليفه اداره مي پرورشگاه
در قـاهره بيمارسـتان بزرگـي         ....كردنـد بزرگي داشتند كه ماهانه مردم را معاينـه مـي       

هايي پر از گل و چهار حيـاط بـزرگ    هاي آب، باغچهتأسيس كرده بودند كه در آن فواره
 ”.]5... [شدوجود داشت و هر بيمار مسكيني در آن پذيرفته مي

هاي مخصوص جهت افراد داراي مشكالت روانـي صـحبت    در منابع ديگر از بيمارستان
هاي قرآن كـريم، و در پـي حكيمانـي           مسلمانان اين افراد را به تبع آموزش  .  شده است

-دانستند و براي درمان آن  چون زكرياي رازي و ابن سينا، نه شيطان زده بلكه بيمار مي
 ]. 5[ها مراكزي تشكيل داده بودند

هـاي صـليبي،    دهد وقتي اروپا نهايتاً در خالل جنگ   داليلي وجود دارد كه نشان مي“  
اوليـن  ...شروع به تأسيس بيمارستان كرد، از مسلمانان در خاور نزديك الهام گرفته بـود     

كـه در   (هاي صـليبي    بيمارستان در پاريس، توسط لوئي نهم پس از بازگشت او از جنگ
 ] 6[”.تأسيس شد) آن شهرهاي مسلمانان را ديده بود

هاي خصوصـي و    زيستند، داراي كتابخانه بيشتر مسلماناني كه در شهرهاي بزرگ مي“
هاي نظيف بوده و دستمال كوچكي براي پاك كردن دسـت و صـورت بـه همـراه           لباس

پرداختنـد و   هاي عمومي كنار شهر به گشت و گـذار مـي   هنگام فراغت در باغ....  داشتند
در ... (ساختند كه در دو طرف آن آب در جريـان بـوده اسـت      اي ميها را به گونهخيابان

ها به قـدري    ها و روي تپه هاي فراوان گُل در اطراف رودخانهبوته)  اسپانيا در شهر سويل
و سـوار   ...  توانستند خريداري كننـد   زياد بود كه چندين من گل را به چند تكه مس مي  

ايـن اوضـاع    ...  ها باال و پايين رفته به سير و سياحت بپردازنـد  ها شده و در رودخانهقايق
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شناسـيم، در   اي كـه امـروز مـي      درست هزارسال پيش از هنگامي بود كه شهرهاي تازه   
در همين هنگـام    .  هاي ملي اختصاص دهند  ها را به باغانديشه شدند كه قسمتي از شهر

اروپا به همان حالت بدوي باقي مانده و حتي اشراف و بزرگـان لبـاس زيـر و دسـتمال            
روز به واسطه رفـت و   انداختند روزبهها ميشناختند و حصيري كه كف اتاقجيب را نمي

غالمان زارع وابسته   (ها وضع زندگي سرف.  شدتر ميهايشان  كثيفآمد خودشان و سگ
) دادنـد شدند و حدود نه دهم ملت را تشكيل مي به زمين كه با زمين خريد و فروش مي

آن )  كـه در اداره مـسلمانان بـود        (غير از اسپانيا و سيسيل      ...  بسيار دلخراش بوده است
دسـت كـم    ...  ها بعد هم در هيچ يك از كشورهاي اروپا، شهري كـه   زمان و بلكه تا سال

زده و مجـراي آب گـوارا و نظافـت و            هاي پهن چراغ  هزار سكنه داشته يا داراي خيابان
گرمابه داشتن و حمـام رفتـن     .  (گرمابه اصالً نداشتند...  مزاياي ديگر باشد وجود نداشت

 “].5)[رفتهاي جوامع مسلمان به شمار مياساساً از ويژگي
 

انتقال علمي و فرهنگـي از جهـان         
 اسالم به اروپا

هاي مورد بحث، در اروپـا قـرون     در سال
روش اداره جامعـه در     .  وسطي حاكم بود  

اروپا و پرهيز حاكميت كليسا از فضاي باز  
خـبري و   فكري و عقالني، جامعه را در بي

داشت و حاصـل نظـام      سوادي نگه مي بي
داري حاكم بر اروپا، فقر و گرسنگي    زمين

حاكميـت  .  اي از مـردم بـود      بخش عمده 
كليسا با استفاده از همين گرسـنگي، در        

 ميالدي مردم  را براي جنـگ   1091سال 
هـاي اسـالمي تـشويق      و تسخير سرزمين

گروه بزرگـي از رعايـاي گرسـنه و          .  كرد
-جو به سمت سـرزمين   هاي جنگشواليه

هاي اسالمي سرازير شدند و با استفاده از   
باال؛ سيستم انتقال آب در قرطبه اسپانيا؛ ): 3(شكل

 ). م 18قرن (پايين؛ موتور بخار وات]. 8[تمدن اسالمي
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هاي اسـالمي وجـود داشـت،       اي كه در آن زمان ميان حاكمين سرزمين رخوت و تفرقه
جنـگ ادامـه يافـت و         9هاي صليبي تا  جنگ.  المقدس را به تصرف خود درآوردندبيت

با اين حـال آمـدن آنـان بـه        ].  1[دست آمده را از دست دادندهاي بهصليبيان سرزمين
هاي پيشرفته و شـهرهاي   هاي اسالمي و مشاهده بناهاي بزرگ، فنون و مهارتسرزمين

اروپاييان در آن زمـان     .  هاي دنياي جديدي را به روي آنان باز كردآباد و گسترده، درب
. قـرار داشـت   )  فئـودال (دار  عمدتاً روستا نشين بودند و هر ناحيه تحت اداره يك زميـن 

بسياري از متفكرين غرب معتقدند كه سير انتقال علـم و تجـارت كـه بعـد ازآن بيـن             
در .  كشورهاي اسالمي و اروپا شدت گرفت، جامعه آن زمان اروپـا را دگرگـون سـاخت         

اي تاجرپيشه به وجود آمد كه نيـاز بـه    كردند، طبقهتر تجارت ميميان اروپاييان كه كم
گردش پول در جامعـه     .  زمين كشاورزي نداشت، و لذا در توسعه شهرنشيني مؤثر افتاد  

شهري پس از مدتي با قدرتمند ساختن طبقه اشراف شهرنـشين، منجـر بـه تـضعيف             
در اين حال كه ساختار زندگي اجتماعي در اروپا در حال عوض    .  دار گشتاشراف زمين

جديـد زنـدگي و علـوم و فنـاوري از              شدن بود، اروپا به سرعت در حال كسب شـيوه      
: تفريحـي و نـه كـشاورزي      (داري و بـاغ گـل       فرش ايراني، بـاغ  .  كشورهاي اسالمي بود

garden(هـا و   اي، پمـپ  هاي مكانيكي آبي و وزنه، صابون و شامپو، قهوه، كاغذ، ساعت
، شـطرنج   “سه وعده در روز   “، آسياي بادي، ابزار جراحي، شيوه غذايي ....شيرهاي آب و

همه از جهان اسالم به اروپا رفت و جـاي     ...  جديد، فرايندهاي آزمايشگاهي در شيمي و
-بسياري از كتب و آثار علمي و مهندسي ترجمه مـي    ].  7[خود را در زندگي آنان يافت

سازي و سـاخت    فنون نوين كشتي  .  گرفتشد و در اختيار اذهان تشنه در اروپا قرار مي 
هميـن  .  شـد كردنـد آموختـه مـي     ابزار توسط كساني كه به كشورهاي اسالمي سفر مي 

دانش بود كه رشد آن از زماني به بعد در دست اروپاييان ادامه يافت و نهايتاً به انقـالب   
اوليـن دسـتاوردهاي انقـالب      .  صنعتي قرن هجدهم ميالدي در انگلستان متـصل شـد       

صنعتي در انگلستان اساساً در امتداد همان اختراعات ياد شده بـود و بـر پايـه عناصـر           
 .قبلي بنا شد

هاي علمـي خـود را، بلكـه         بسياري از مورخين بر اين باورند كه اروپاييان نه تنها پايه   
آميز به زنان و دادن حق مالكيت به زنان، و بـسياري مـسائل         شيوه زندگي، نگاه احترام

اخالق مـسلمين صـدر     “:  نويسدگوستاو لوبون، مورخ، مي.  ديگر را از مسلمانان آموختند
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ها در مروت و انصاف، اعتـدال و       آن.  اسالم، نسبت به ساير اقوام دنيا برتري داشته است
نيكي، مهرباني نسبت به اقوام مغلوبـه، اسـتواري در عهـد و پيمـان، سـلوك و رفتـار                   
جوانمردانه، در تمام اين خصايل ممتاز و نسبت به ساير اقوام خصوصـاً اقـوام اروپـا در           

و اگر ما ديانت را ... انگيز بوده استها حيرتزمان جنگ صليبي، حقيقتاً روح اخالقي آن
كنند مؤثر بدانيم، پس بايد قائـل شـويم كـه          در اخالق به آن اندازه كه عموم تصور مي

تعليمات اخالقي قرآن به مراتب باالتر از تعليمـات اخالقـي انجيـل بـوده اسـت، زيـرا               
اسالف ما به وسيله معاشرت و     ....  اندها جلو بودهمسلمين در نيكوكاري از نصارا فرسنگ

انـد، و اخـالق     رفتار بربريت خود را به تدريج تـرك گفتـه    )  مسلمانان(مراودت با اعراب 
ها و پيران  جوانمردانه و و ظايف اخالقي مانند مهرباني و عاطفه به زنان و شفقت به بچه

، 5[بندي به عهد و امثال آن تمامـاً چيزهـايي اسـت كـه از مـسلمين آموختنـد              و پاي
 “ ].335ص

دوران اسالمي  .  كردندنظر و مدارا برخورد مي مسلمانان نسبت به اهل ساير اديان با وسعت 
 . زدني همزيستي ديني استاسپانيا در خود اروپا نمونه مثال

كـه از سـال     (اما چنان كه در قسمت بعد با هم خواهيم ديـد، در اثـر تفرقـه مـسلمانان                
. م1248/ه646تـا   .  م1212/ه609هاي  در حوالي سال )  در اسپانيا شدت گرفت.   م1031

هاي اسپانيا مسلط شدند، و با فروخفتن تمـدن اسـالمي در         مسيحيان بر بيشتر سرزمين
ــداراي      ــسامح و م اســپانيا، ت
ديني نـيز از اسـپانيا رخـت         

اين كه چطـور شـد    .   بربست
تمدني چنين پويا و شـكوفا،     
مغلوب دشمنان خـود واقـع       
شد، داسـتاني عـبرت آمـوز        
دارد كه در فصل بعد بـه آن     

ــي ــردازيمم ــدول.  پ در   2ج
انتهاي كتابچه ترتيب وقايـع    

 .دهدتاريخي را نشان مي
نماي داخلي بخشي از   ):  4( شكل

 بناي الحمراء در غرناطه 
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 فصل دوم 
 اسپانياي اسالمي در محاصره

 
بنابر آثار بسياري از   
مورخــان و محققــان    
ــپانيا     ــاريخ، اســ تــ

در عهـــد  )  انـــدلس(
اسالمي خـود، چنـان    
در فرهنــگ، علــوم و     

هاي زندگي  استاندارد
شكوفا شد كه تمامي    
كشورهاي اروپايي بـه  
ــوان الگــو      ــه عن آن ب

هميـن  .  نگريستندمي
قدر كافي اسـت كـه       

بگوييم اسپانياي اسالمي در پايتخت خود هفتاد كتابخانه داشته اسـت، در حـالي كـه          
اما چه شد كـه تمـدن اسـالمي كـه        .  شناخته استاروپا در آن زمان هنوز كاغذ را نمي

در اسپانيا قدرتمند بود، ضعيف شد و شكست .  م1492تا .  م716قريب هشتصد سال از 
 خورد؟ 

 

 عوامل انحطاط چه بود؟
چنان كه در فصل قبل گفته شد، اسپانياي اسالمي پس از فتح ابتدا زير نظر حاكمان    

-با روي كار آمدن بـني   .  كردنداميه قرار گرفت كه آن زمان در دمشق حكومت ميبني 
اميـه در   اميه كه از قتل عـام بزرگـان بـني      م، يكي از نوادگان بني750/ه132عباس در 

 

 نماي داخلي مسجد بزرگ قرطبه، دوره اسپانياي اسالمي): 5(شكل▲
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عباس جان به در برده بود، به اسپانيا رفت و با حمايت برخي از مردم آفريقا  ضيافت بني
سال دوام آورد و     300اين دوره حدود ].  1[توانست حكومت را در اسپانيا به دست آورد

در اين زمان در اسـپانيا رشـد قابـل توجهـي در           .  معروف شد“  امويان اندلس“به دوره  
اما بعد از اين مدت، حكومت در اندلس از حالـت        . هاي علمي و فني به وجود آمدجنبه

خانـدان بـني جهـور در       ).  م1031/ه422سال(الطوايفي درآمد  مركزي به صورت ملوك
النون در طليطله، بني عامر در بلنـسيه و      قرطبه، خاندان بني عباد در اشبيليه، بني ذي

و درگيري  در اين زمان،  تفرقه]. 9[راندندبني زيري يا بني مناد در غرناطه حكم مي
بـا  .  موجب ضعف مسلمانان و غلبه مسيحيان از شمال شد   بين حكام مناطق مختلف 

معـروف بـه سلـسله      (استمداد حكام برخي مناطق از حكومت مسلمان در شمال آفريقا 
، يوسف بن تاشـفين در نـبرد زالقـه نيروهـاي             )مرابطون به رهبري يوسف بن تاشفين 

در اين زمان است كه تقريباً همزمـان     .  آلفونسوي ششم  پادشاه مسيحي را شكست داد
اي بـراي   با گسيل جنگجويان صليبي  خاورميانه به دسـتور پـاپ اوربـان دوم، جلـسه            

شرح يكي از اين   .  شودهاي غلبه بر مسلمانان در قلمرو مسيحيان تشكيل ميبررسي راه
 :خوانيمجلسات را با هم مي

و شكـست پادشـاه     .  م1086/ق479پس از پيروزي مسلمانان در جنگ زالقه در سال   
كه مقدمه بـه قـدرت رسـيدن مرابطـون در اسـپانيا شـد،               )  آلفونسوي ششم(مسيحي 

پاپ شخصاً وارد عمـل شـد و         .  سياست براندازي اسالم در اندلس شدت بيشتري يافت  
نفوذ ديني خود را كه در روحيه حكام غربي و مسيحيان تأثير بسزايي داشت، در جهت    
نابودي مسلمانان در اندلس به كار گرفت و در اين راه  از اختالفـات ميـان سـرداران و        

-برّاق بن عمار، سردار مسلمان عـرب، يكـي از آن        .  حاكمان مسلمان نهايت بهره را برد
اي كه ميان او، آلفونسو و دوك شـهر ونـيز برقـرار بـوده             اند كه در جلسهآورده.  هاست

كـني اسـالم در اندلـس       خواهـد كـه در كـار ريـشه         است، آلفونسو از برّاق بن عمار مي
بدان كه شير را جز با مكر و حيلـه   “  :  دهدبرّاق چنين پاسخ مي.  مسيحيان را ياري كند

نوشانند و او را    مثالً شكارچيان به شير خشمگين و قوي شراب مي  .  توان شكار كردنمي
داني كه آهن را جز بـا  كنند تا بتوان به راحتي او را در بند كشيد، و حتماً ميسست مي
 “.توان كوبيدآهن نمي

كنـد  ها توصيه مـي  بن عمار سپس در ادامه بحث و گفتگو با مقامات كليسا به آن برّاق
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ضمن خودداري از رويارويي مستقيم با مسلمانان، از طريق بستن پيمـان و معاهـده در       
چند حوزه تالش كنند جامعه اسالمي را از درون پوك و تهي كنند تا بتوانننـد در دراز       

 :مدت مسلمانان را به زانو درآورند
بنابراين چاره اين است كه با مسلمانان در سه چيز پيمان ببنديد و معاهـده امـضا    ...  “  

آزادي در  :  آزادي در آموزش  به مسلمانان، و سوم   :  آزادي در تبليغ دين، دوم:  كنيد، اول
اگر بتوانيد اين سه امتياز را از مسلمانان بگيريد، راه پيروزي شما همـوار  .  هاتجارت با آن
آزادي شما در تبليغ دين باعث خواهد “: دهدوي در ادامه چنين توضيح مي“ .خواهد شد

شد كه كشيشان و مبلغان بتوانند تعليمات ديني شـما را در ميـان كودكـان مـسلمان                
در اين صورت حتي اگر كشيشان و مبلغان نتوانند آيين مـسيحيت را بـه     .  آموزش دهند

هاي مسلمانان داخل كنند، حداقل مايه آن خواهند شد كه جوانان مسلمان در ديـن    دل
در نتيجه غيرت ديني كه آنان را به رويـارويي و مقاومـت      .  تفاوت شوندخود سست و بي

آزادي در آموزش مايه آن خواهد شـد   اما  .  ها بيرون خواهد رفتدارد از دل آنوامي
كه جوانان مسلمان به خاطر حس طبيعي احترام به آموزگار، براي مـسيحيان و   

-تر و عالياي برتري فكري و نژادي معتقد شوند و شما را قوياروپاييان به گونه
ها به ميهن و    تر از خودشان بدانند و به همين  نسبت از عالقه و احترام آنمقام
ميهنان خودشـان   هم

سـرانجام    .كاسته شود 
ــارت و داد و        آزادي تج

ستد شما بـا مـسلمانان        
ــيله ــراي    وس اي اســت ب

ــرت      ــيزش و معاشـ آمـ
ــا آن    ــك ب ــانزدي ــه .  ه ب

توانيـد  همين وسيله مـي 
از وابــستگي و عالقــه       
مسلمانان بـه پوشـاك و     

هاي ملـي و   ديگر ويژگي
ــذهبي ــد  م ــان بكاهي . ش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دوره اسالمي  -ها در اسپانيابري ديوارگچ): 6(شكل▲
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هـا را كـه در ميـان         توانيد خـوردن مـست كننـده      ها مي حتي از طريق همين معاشرت 
. ها رواج دهيـد   آيد در ميان آن مسلمانان حرام است و كاري زشت و ناپسند به شمار مي

ها عادت كننـد و شـرمي كـه امـروز از           كنندهمسلمانان  اگر به خوردن مست
ها بـه   ها رخت بربندد،  و اخالق آنكنند از ميان آننوشيدن مسكرات حس مي

كم به ساير كارهاي زشت نيز عـادت خواهنـد كـرد و          اين عمل خو بگيرد، كم
در نتيجه عزت نفس، غرور ملي و احساس   .  قيد خواهند شدمردمي الابالي و بي

هـا  برتري مذهبي را از دست خواهند داد، ضعف و سستي بر جـسم و روح آن      
ها ها شايع خواهد گرديد، اخالق آن   ، فساد و اعمال زشت در ميان آنچيره خواهد شد

ها از هم گسـسته خواهـد        به انحطاط خواهد گراييد و رشته امور كشور و كشورداري آن
شد زيرا از شب تا نيمه شب مست خواهند بود و بامداد را با حالت خماري و كـسالت و        

هـا  به اين ترتيـب، نـيروي سياسـي، و نظـامي آن          .  افسردگي از خواب برخواهند خاست
ها توانيد آن گاه مي آن.  ها بيرون خواهد رفت مختل خواهد شد و سررشته امور از كف آن

فرامـوش  .  خواهيد برانيد يا مانند خرگوش شكار كنيـد را مانند گوسفند به هر سو كه مي
پـروري و خوشـگذراني، اسـراف در خـوردن غـذاهاي             نكنيد كه ناز و نعمت بسيار، تـن   

ها، گناهـان و    قيمت، و فرورفتن در گرداب شهوت    هاي رنگارنگ و گرانگوناگون و لباس
ها، خواهد توانست مسلمانان را از راه و روش پدران ونياكانـشان بـازدارد و          هتك حرمت

همين بـه تنهـايي بـراي سـقوط و انحطـاط             .  ها بگيرد روح آزادگي و جنگاوري را از آن
 “.مسلمانان كافي است

دانست پيروزي بر مـسلمانان در      او به خوبي مي.  از اين سخنان آلفونسو بسيار شاد شد
به همين دليـل بـا نهايـت اخـالص و            .  شرايط آن روز اندلس و جهان كار آساني نيست  

 .صميميت از سردار خيانتكار سپاسگزاري كرد
پس از آن جلسه، متني به عنوان قرارداد صلح با همان شرايط مـورد نظـر مـسيحيان       

نوشته شد و آن را به همراه دو تن از افراد مورد اعتماد به نزد فرمانروايـان مـسلمان در         
فرمانروايان مسلمان انـدلس فريـب سـخنان خوشـايند مـسيحيان را              .  اندلس فرستادند

 .  خوردند و شرايط صلح و آشتي را پذيرفتند
در پي پذيرش پيمان صلح، كشيشان و مبلغان مسيحي در شهرهاي مسلمانان پراكنده 

از نخـستين   .  هاي گوناگون برپا كردند و تبليغ مـسيحيت را آغـاز نمودنـد      شدند، مدرسه
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اقدامات آنان فراهم كردن باغ و گردشگاه و ساختمان زيبايي در كنار رودخانه قرطبه بود   
كه آن را به گردشگاهي براي حكمرانان، صاحب منصبان و بزرگان مـسلمانان اختـصاص     

هاي سرشناس مسلمانان به ويژه در روزهـاي يكـشنبه بـه       در پي آن، برخي چهره.  دادند
شتافتند تا عالوه بر گردش، از تماشاي دختران مسيحي نيز لـذت    سوي آن گردشگاه مي

 . ببرند
المعجب في تخليـص  “در كتاب تاريخ خود به نام )  مورخ مسلمان(عبدالواحد مراكشي 

در همان سال امضاي پيمان صلح، چهار مدرسه بزرگ نويسد كه مي“ اخبار المغرب
در . ها رايگان بودبه خرج شخص دوك ونيز در اندلس برپا شد كه تحصيل در آن

همان روزها شايد به دليل پيامدهاي تفرقه سياسـي مـسلمانان، مـدارس مـسلمانان در           
نشين اندلس در حال تعطيل شدن بود و تدريس علوم و قرطبه و ديگر شهرهاي مسلمان

بـه هميـن دليـل جوانـان و نوجوانـان            .  رفتها رو به افول ميهاي گوناگون در آندانش
مسلمان به مدارس مسيحي روي آوردند و با روحـانيون و مبلغيـن مـسيحي معاشـرت             

بـر اسـاس    .  هـا تقليـد كردنـد     ها و شيوه زنـدگي از آن   كردند و در اخالق، رفتار، ويژگي
يكـي از   .  شـد هاي برّاق بن عمار، بخش بزرگي از شراب اروپا به اندلس سرازير مي توصيه

 .ميالدي 1400تا  1200هاي پيشروي مسيحيان در سال):  7(شكل
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خريد هاي قرطبه را پيش   محصول همه تاكستان.  كشيشان مسيحي اين را كافي ندانست
آموزان و دانشجويان مـسلمان     كرد و سوگند خورد كه شراب حاصل ازآن را جز به دانش
جوانـان مـسلمان بـا      .  خواندنـد نفروشد، به ويژه آنان كه در مدارس مسيحي درس مـي       

 :در نتيجه. تعليمات جديدي كه يافته بودند از اين هديه بسي شادمان و خشنود شدند
آور و ننگين بود و تنها خوارگي، كه تا آن زمان نزد مسلمانان عملي حرام و شرممي −

هاي خصوصي بود، از آن پـس كـاري         محدود به مجالس محرمانه و برخي مهماني
كرده در مدارس به ويژه كه جوانان مسلمان تحصيل. عادي و معمولي و رايج گرديد

نوشـي از   مسيحيان اروپايي در نوشيدن شراب پيشگام بودند و به همين سبب باده  
بنـابراين هـر    .  آمدآموختگان، روشنفكران و نوگرايان به شمار مي  هاي دانشويژگي

 .كردندپرست و متعصب خطاب ميزد، او را كهنهكه از اين كار سر باز مي
مسلمانان با نوشيدن شراب، لباس وقار و متانـت و حيـا را از خـود دور كردنـد و               −

 . هاي رفتاري و اخالقي آنان اضافه گشتبدمستي و خمارآلودگي به ويژگي
ارزش و حقيـر    گسار، اخالق و روحيات پدران خـود را بـي         خواره و بادهجوانان مي −

 . مانده خواندندشمردند و نياكان و پدران خويش را نادان و عقب
هاي پشمين و مويين را، كه پوشش مجاهدان اسـالم و لبـاس صـبر و         مردم لباس −

تحمل و سعي و كوشش بود از تن به  در آوردند و لباس حرير و ديبا در بركردند و 
 . پروري در پيش گرفتندتن

مردم از تعاليم اسالم، به ويژه گرد آمدن در مسجد و اداي فريضه نماز كـه اسـاس      −
مسجدها بـه   .  دين اسالم و نگهبان روحيات و معنويات مسلمانان بود غفلت كردند   

صورتي متروك و كثيف درآمدند كه تنها گاهي افراد سالخورده و از كارافتاده براي   
 . شدندجا جمع مينماز در آن

ها و مراكز عيش و نوش، دختران مسيحي كه كشيشان براي به فساد    در عشرتكده −
كشاندن جوانان مسلمان استخدام كرده بودند، به دلربـايي از فرزنـدان مـسلمانان         

هـا، كـه محـل      خانهجوانان مسلمان تا پاسي از شب در آن ميهمان   .  مشغول بودند
نوشـي و رقـص و      گذراني، باده پرده و آشكار به خوشزنان و دختران بدكار بود، بي

 . پرداختندپايكوبي مي
كه درآمد عادي مردم براي    اي رايج شد گرايي به اندازهگذراني و تجملخوش −
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گـيري از تجمـالت و      رقابت در بهره  به عالوه،  .  كردگذران زندگي كفايت نمي
-اي باال گرفت كه همه خواستار پوشيدن لباس   هاي زندگي به اندازهزينت

. قيمت، آراسته شدن به زيورآالت و خانه و زندگي مجلل بودنـد  هاي گران
ها با درآمدهاي مشروع ممكـن نبـود،    جا كه تأمين همه اين خواستهاز آن

هاي خـود   كارگزاران، حاكمان و اميران و فرمانروايان مسلمين براي تأمين خواسته  
المال مسلمانان پرداختند و فـساد اداري        گيري، و اختالس از بيت به اخاذي، رشوه

نيز در ايـن   )  دهقانان، كارگران، و صنعتگران(طبقات توليدكننده ثروت .  رواج يافت
در اين ميان   .  تر شدندروز فقيرتر و ناراضيتوجهي واقع شدند و روزبهميان مورد بي

كشيشان و سران مسيحيت با تمام قوا در جهت تعميق و تشديد اين وضع تـالش       
 ].9[كردندمي

حـاال  .  كوشيدندسران مسيحيان همچنين در تشديد اختالفات بين طوايف مختلف مي  
-الطوايفي اداره مي  كه اسپانياي اسالمي ديگر حكومت واحدي نداشت و به صورت ملوك

كردند و برخي از سـران      شد، گاهي به ياري يكي بر عليه ديگري نيروي كمكي اعزام مي  
سرانجام حمالت مسيحيان شـروع     .  مسلمانان را با وعده حكومت بر تمام اندلس فريفتند 

و طليطلـه      )  Valencia(، دو شهر بلنـسيه      .م1095و  .  م1094شد و در فاصله دو سال 
)Toledo  (سپاهيان مسيحي ضمن غارت شهر بلنسيه، فجايع بسياري    .  را تصرف كردند

از جمله به دختران مسلمان در برابر چشمان پدران و مادرانـشان تجـاوز          .  مرتكب شدند
هزار تن از مردان مسلمان را به گناه دفـاع از نـاموس و          لشكريان مسيحي سيزده.  كردند

هزار تن از مردان و زنـان مـسلمان    همسر و فرزندان خود به خاك و خون كشيدند و سي
را، به جرم اين كه نخواستند  مسيحيت را بپذيرند شهيد كردند و مسجد و مدرسه بزرگ 

آلفونسو، به محض غلبه بر مسلمانان و تـصرف   ].9[شهر بلنسيه را به آتش كشيدند 
بلنسيه دستور داد وزير مسلمانان را كه در تسخير شهر بلنسيه به مـسيحيان       

بـه  .  كيشان خود خيانت كرده بود، در آتش سـوزاندند  ياري رسانده بود و به هم
اي توانـستند   اين ترتيب بود كه مسيحيان با توسل به چنين ترفندهاي زيركانه 

جامعه اسالمي را به تدريج آلوده كرده و آهسته آهسته شهرهاي اسپانيا را يكي 
 .پس از ديگري به تصرف درآورند



18 

 

 
 

 فصل سوم
 وقايع بعد از اسپانياي اسالمي

 
 

 رشد علمي در اروپا 
.) م1095حـدود سـال     (هـاي آن    با تسلط مسيحيان بر طليطله در اسپانيا و كتابخانه  

نهضت ترجمه در اروپا برپا شد، و علـوم اسـالمي در رياضـيات، طـب، فلـسفه، نجـوم،              
هاي اروپا دانـشگاه    يكي از اولين دانشگاه .  به اروپا رفت...  شناسي و فيزيك، شيمي، گياه

در )  حدود هفتاد سال پس از آغـاز نهـضت ترجمـه           . (م1160پاريس است كه در سال 
فرانسه كه درست در شمال اسپانيا و چـسبيده بـه آن قـرار دارد، برپـا شـد و سـپس                 

تر و در نقاط شمالي.) م1209(و كمبريج .) م1167(هاي ديگري مانند آكسفورد دانشگاه
ها با علوم روز آشنا شد؛ فيزيك نـور ابـن         اروپا از طريق همين ترجمه.  اروپا ظهور يافت

هيثم و ساخت دوربين، ابزار جراحي، فيزيك مكانيك ابن سـينا، رياضـيات پيـشرفته و       
و اروپا در ميان اين كتـب حتـي     ]  9[بسياري از علوم ديگر از همين طريق به اروپا رفت

آثار فالسفه قديم سرزمين خود، يعني فالسفه يونان مانند ارسطو را، پس از آن كـه در       
حاكميت كليسا فراموش شده و از دست رفته بود، دوباره يافت و مجموعـه ايـن آثـار و       

 . در اروپا گرديد) رنسانس(علوم جديد، باعث پيدايش موج خردگرايي و متعاقباً نوزايي  
 :به گفته رابرت بريفولت

در واقع رنسانس اروپا تحت نفوذ مسلمانان و احياي فرهنگي توسط آنان اتفاق افتاد،    “
هـا فرورفتـن    پس از سال  .  مهد نوزايي اروپا، اسپانيا بود و نه ايتاليا.  و نه در قرن پانزدهم

تـرين  اعمـاق نـاداني و انحطـاط           تر توحش، اروپا به تاريـك  هاي عميق و عميقدر اليه
رسيده بود و در همان زمان، شهرهاي دنياي مسلمانان، از جمله بغداد قاهره و قرطبه و    

-جا بود كه حيات تازه   آن. طليطله، مراكز شكوفاي تمدن و فعاليت علمي و فكري بودند
از همـان زمانـي     .   اي آغاز شد كه قرار بود به مرحله جديدي از تكامل بشر تبديل شود  

 “].10[احساس شد) در اروپا(اي كه نفوذ فرهنگي آنان خود را آشكار ساخت،زندگي تازه
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ها يـا مـسلمانان     هايي در اروپا به وجود آمد كه اولين اساتيد آن  به اين ترتيب دانشگاه
محققين از آن جهت نـام كلـي عـرب را بـراي ايـن             .  مدعو بودند يا شاگردان مسلمانان

برند كه دانشمندان مسلمان، از هر ملتي و زباني،  آثار خود را بـه      دانشمندان به كار مي
زبان عربي از آن جا كه زبان قرآن بوده است، بين مسلمانان زبان  .  نوشتندزبان عربي مي

 :  نويسددكتر گوستاو لوبون مي. المللي بوده استمشترك و لذا بين
تمـام  .شـمردند قولي را كه مأخوذ از مصنفين عـرب نبـوده مـستند نمـي            15تا قرن “

هـاي  هـاي كتـاب   هاي اروپا تا پانصد الي ششصد سال روي ترجمه  ها و دانشگاهدانشكده
 “  ].5[دانشمندان اسالمي داير بوده و مدار علوم مردم اروپا علوم مسلمين بوده است

-اما چرا ما در كتب امروز آثار بسيار اندكي از تاريخ علمي و فرهنگـي مـسلمانان مـي      
بينيم؟ به عقيده بسياري از مورخين، پوشاندن تاريخ واقعي مسلمانان و كوچـك كـردن     

جان ويليام درِيپر در كتاب خـود    .  ريزي شده بوده استدستاوردهاي آنان، تالشي برنامه
 :نويسدمي“ توسعه علمي و فكري اروپا“به نام 

اي كه تحت آن ادبيات علمي اروپا، در طول زمان، دينـي   ريزي شدهمن از رويه برنامه“
مـسلماً ايـن    .  را كه ما نسبت به مسلمانان داريم به فراموشي سپرده است بسيار متأسفم 

 “].12[تواند بيش از اين مخفي بماندامر نمي
) شناسـي دانـشگاه پرينـستون     شناس و رئيس بخش مطالعات شـرق   ايران(آقاي يانگ 

 :گويدچنين مي
بايد دينِ بزرگ فرهنگي را كه ما نسبت به اسالم بر گردن داريـم همـواره بـه خـود            “

هـاي اسـالمي    يادآور شويم، زيرا زماني در همين هزاره بود كه ما مسيحيان به پايتخـت  
رفتيم تا از آنان هنرها را، علوم را، و فلسفه    كرديم و به نزد معلمين مسلمان ميسفر مي

ميراث كالسيك ماست كه اسالم آن   )  هاآموخته(در ميان اين .  زندگي انسان را بياموزيم
را به بهترين شكل ممكن حفظ نمود تا زماني كه اروپا بـار ديگـر قـادر بـه درك آن و              

 “].13[حفاظت از آن بود
منظور يانگ از ميراث كالسيك اروپا آثار فالسفه و دانشمندان يونـان ماننـد ارسـطو           

توجهي قرار گرفته بود و عمـالً در نـزد      است كه در دوران قرون وسطي در اروپا مورد بي
 .مسلمانان حفظ شد و توسعه يافت

مونتگامري علت تالش اروپا را براي پوشاندن پيشينه علوم بـه دسـت آمـده از تمـدن           
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كوشـيد كـار    داند، كه بـر ايـن اسـاس مـي          اسالمي، مقابله اروپاي آن زمان با اسالم مي  
 :نمايي كندمسلمانان را كوچك كرده و وابستگي خود را به يونان و رم باستان بزرگ

در [جا كه اروپا در موضعي واكنشي نسبت به اسالم داشـت، اثـر مـسلمانان را              از آن“
كوچك جلوه داد و در وابستگي خود را به مـيراث يونـاني و رومـي          ]  سرمايه علمي اروپا

پس امروز يك وظيفه مهم ما اصالح اين پافشاري نادرست و تصديق كامـل      .  مبالغه كرد
 “].15[دينِ خويش به جهان اسالم و عرب است

 

رسد كه سردمداران اروپاي امروز، سياست چندان متفاوتي نسبت به سـران   به نظر نمي
دهـد كـه رويـه      وقايع امروز جهان اسالم نشان مـي  .  مسيحيت در آن زمان داشته باشند

-اي از شـيوه   سياسي بسياري از كشورهاي غربي نسبت به جهان اسالم، همچنان دنباله   
در اين ميان ما بايد تاريخ خويش را بشناسيم، و     .  هاي گذشته استهاي استعماري سال

بيني توحيدي و به مـدد       با جهان
تفكــر و انديــشه، راه فــردا را           

 . تشخيص دهيم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دانشمندان مسلمان در حـال    ):  8( شكل
 كار، نگارگري قرن دهم هجري 
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 هايي از سير لغات از جهان اسالم به اروپانمونه -1جدول 

 زبان هاي اروپايي  ←زبان هاي جهان اسالم  

خوراك، پوشاك، زندگي روزمره   رياضيات 

 قهوه
Coffee  

 )انگليسي(
نام كتابي از (الجبر 

 )خوارزمي
Algebra )انگليسي( 

عربي، نوعي (قطن 
 )پارچه

Cotton ) ،انگليسي
 )به معناي پارچه نخي

فارسي، (الخوارزمي 
 )نام دانشمند مسلمان

Algorithm 
 )انگليسي(

 )عربي(شقّه 
Jacket ) ،انگليسي

 )نوعي لباس
 )انگليسي( Azimuth السمت

 پارچه فسطاطي 
از شهر فُسطاط در (

 )شمال آفريقا

 فاستوني 
 )انگليسي( Cipher صفر )نام نوع پارچه(

عربي به معناي (صفّه 
 )سكو

Sofa ) ،انگليسي
 )امروزه به معناي مبل

مسلمانان در كتب خود 
. ميگفتند” شيء“مجهول را 

نوشته  Xayبه  اسپانيايي  
پس از آن حرف . شده است

اول اين لغت به عنوان نماد 
 ]1. [مجهول رايج شد

 قَندي
Candy ) ،انگليسي

 )به معناي شيريني

 ساير رشته ها  )انگليسي( Sugar شكر

عربي، به ( الموز بنان
معني سرانگشتان موز، 

يعني هر ميوه موز براي 
خوشه به يك سرانگشت 
براي دست تشبيه شده 

 )است

Banana 
انگليسي، به معناي (

 )موز
 )انگليسي( Amber عنبر

عربي، در (طاس 
فارسي نيز به معناي 

 ) نوعي ظرف

Tasse ) آلماني، به
 ) معناي فنجان

نوعي وسيله (األنبيق 
آزمايشگاهي در 

 )شيمي
Alembic)انگليسي( 

 )انگليسي( Lute العود

)انگليسي( قالب  Calibre 
Calibration 

x ) نماد مجهول در
 )رياضي
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 هاي مختلف تمدن اسالميخالصه وقايع تاريخي مورد اشاره در بخش -2جدول 

عربستان، : خاورميانه
 ...شام، فلسطين و 

 )ميالدي(تاريخ  اسپانيا ايران

 600-700 ظهور اسالم

      800-700 

      900-800 

 زكرياي رازي  
 )م925/ه313( 

  1000-900 

 شاهنامه فردوسي   
 )م1010/ه401(

 ابن سينا
 )م وفات1037/ه429(

 و ابوريحان بيروني
 )م وفات1048/ه440(

 تفرقه و ملوك الطوايفي  
 )م1031(

 تشديد توطئه فرهنگي
 )Toledo(فتح طليطله   

 .م 1095در  

1100-1000 

مواجهه با جنگهاي 
 صليبي

پيروزي صالح الدين ايوبي 
 م1187/ه583بر صليبيان

 عمر خيام
 )م1126/ه520(

  1200-1100 

پايان جنگهاي صليبي با 
 ناكامي صليبي ها

مواجهه با حمله 
 ويرانگر  مغول

 )م1273/ه672(موالنا 

 1200-1300 تشديد حمالت

 حافظ  
 )م وفات1390/ه793(

مسلمانان فقط در جنوب 
 اسپانيا

1400-1300 

      
 )1492(سقوط اسپانياي اسالمي 

1500-1400 

 آغاز حكومت صفويه   
 )م1501/ه907(

  1600-1500 

مسجد بزرگ   شيخ بهايي  
ميدان نقش جهان اصفهان 
را با خواص ويژه آكوستيك 

 )م1620/ه1030(ميسازد 

  1700-1600  
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قرطبه در صنعت شيشه و به خصوص در كار روي چرم معـروف بـوده اسـت و كلمـه           
Cordonnier    به معناي كفاش از نامCordoue  ) 1[گرفته شده اسـت   )  يعني قرطبه .[

هاي مرسيه، ابريشم المريه و غرناطه در كيفيـت و ظرافـت           هاي مالقه، لباسسفالكاري
 . اندمشهور بوده

  3جدول 
 هاي التين نام شهرهاي آندلس در عهد اسالمي و  نام

 نام التين عهد اسالمي

 Granada غرناطه

 Cordoba قُرطُبه

 Sevilla اشبيليه

 Almeria المريه

 Zaragoza سرقسطه

 Toledo طليطله

 Valencia بلنسيه

 Pamplona بنبلونه

 Barcelona برشلونه

 Malaga مالقه

جزيره (منورقه 
 )الخضراء

Minorka 

 Majorka ميورقه

 Cartagena قرطاجنه

 Gibraltar جبل الطارق
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