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  )بخش اول(داستاني از اسپانياي اسالمي 

  سيد احمد ساويز

؛ امـا مطالـب   تـوان در سـفر خوانـد   هر مطلبي را نمـي . اي براي سفر جنوب بنويسماز من خواسته شده بود مقاله
ن اسـالمي را كـه شـايد    مناسب باشد بخشي از تاريخ  تمد ،فكر كردم شايد در اثناي سفر. پذيرندهميشه دل تاريخي

چنـان كـه    .باشد، يعني تاريخ اسپانياي اسالمي را با هم مـرور كنـيم   پيش آمدهتر فرصت مطالعه آن پيش از اين كم
  .خواهيم ديد اين مطالعه براي يافتن راه امروز كشور ما در جهان سودمند است

  
  ي اسالمياسپانياسال  800 :مقدمه
و از آن پس هم بـا پيـام   به ظهور رسيده  610ي درحدود سالت به تقويم ميالددانيد، اسالم نسبطور كه ميهمان
 آغـاز تـاريخ  به مدينـه يـا    اكرم هجرت پيامبر. بخش خود، با سرعتي باال در جهان اطراف گسترش يافته استزندگي

جزيـره  شـبه مسـلمانان تمـام   .  1اسپانيا را گشودند م716/ه98مسلمانان در سال . ميالدي است 622هجري  معادل 
م 1492و تا  )1شكل( ايبري را به جز نوار باريكي در شمال آن فتح كرده و به ناربن در خاك فرانسه امروزي رسيدند

 .در اسپانيا قدرت سياسي داشتند
  

ــپانياي   ــكوفايي اسـ شـ
  اسالمي

ــپانيا   اســالميدر دوره اس
به دوراني از شكوفايي علمي 

كــه در و فرهنگــي رســيد  
يعنــي جغرافيــاي مجــاورش، 
ــيحي   ــاي مسـ ــامالً اروپـ كـ

اروپــاي آن  و ناشــناخته بــود
-زمان با حسادت به آن مـي 

مشخصـه ويـژه    .نگريست
اسپانياي اين دوران رونق 
علمي و معنوي تـوأم بـا   

شهرهاي . رونق مادي است
اسـپانيا در ايـن دوره چنـين    

  :توصيف شده است

                                                 
 . به روي اسالم گشوده شده بود  .م642/ه22ايران پيش از اين و در حدود  1
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در  ]2[ي يك چراغ خياباني در خـود نداشـت  هاي گلي بود كه حتدر زماني كه لندن يك دهكده كوچك از كلبه"
 مسـجد و  700 خانه و 113000با حدود نيم ميليون نفر جمعيت، ) مراجعه فرماييد، 1  ، به شكلCordoba(به رطُقُ

هـا روشـن   ها سـنگفرش شـده و شـب   خيابان. شهر و بيست و يك حومه آن وجود داشت كلدر  ،حمام عمومي 300
گرفـت كـه فـواره    هاي گـل در بـر مـي   هاي ميوه يا باغها را باغاين خانه .مرمري داشتندهاي ها بالكنخانه. ]3[ندبود

هـا و بـيش از هفتـاد    فروشـي كتـاب شناخت، همه جا بـود،  اي كه هنوز غرب آن را نميكاغذ، ماده. ]2[داشتند
    "].3[جود داشتدر كتابخانه بزرگ قرطبه، بيش از ششصد هزار نسخه كتاب و ....كتابخانه در شهر وجود داشت

ساير حكماي جهان اسـالم   از) نويسيشده به وسيله دست تكثير(هاي نسخه )Toledo(هاي طليطله در كتابخانه
هـاي ضـعيف در يـك كتـاب آشـپزي قـديمي از       دستورات غذايي رازي براي معـده به عنوان مثال  و شدداري مينگه

  . انيان با دانشمندان متعدد پيشتاز بودنددر عرصه علمي اير .]4[شوديده مياسپانياي اسالمي د
-كردند، چيزهايي مـي به شهرهاي اسالمي سفر مي.) م1200تا . م 700هاي مثالً در سال(كه  جهانگردان اروپايي

هـاي گـل بـه عنـوان     ، بـاغ در شـهرهاي مسـلمانان، بيمارسـتان   . ديدند كه با شهرهاي خودشان بسيار تفاوت داشـت 
هـا در شـهرهاي   و هيچ يـك از آن  راكزي براي نگهداري ايتام و معلولين، وجود داشته استو م هاي عموميگردشگاه

اي متفاوت با مزرعه كشاورزي بود، از جهـان  اصوالً ايجاد باغ گل، كه پديده. ]5[اروپاييان به جز اسپانيا وجود نداشت
هـا را از هـر   نستند، بهترين علوم و شـيوه داجا كه مسلمانان جستجوي علم را واجب مياز آن]. 5[اسالم به اروپا رفت

ن نـام فارسـي   ياز آن جمله تأسيس بيمارستان، از ايرانيـان آموختـه شـد و همـ     .توسعه دادند ملتي عمومي كردند و
  . خوريمبرمي "تاريخ البيمارستانات"به عناويني مانند  هابادر عربي رايج بود، تا جايي كه در كت "بيمارستان"

هـاي نظيـف بـوده و    هاي خصوصـي و لبـاس  زيستند، داراي كتابخانهي كه در شهرهاي بزرگ ميبيشتر مسلمانان"
هاي عمومي كنار شـهر بـه   هنگام فراغت در باغ. ...دستمال كوچكي براي پاك كردن دست و صورت به همراه داشتند

در  ...در جريـان بـوده اسـت   ساختند كه در دو طـرف آن آب  اي ميها را به گونهپرداختند و خيابانگشت و گذار مي
-همين هنگام اروپا به همان حالت بدوي باقي مانده و حتي اشراف و بزرگـان لبـاس زيـر و دسـتمال جيـب را نمـي      

تـر  هايشـان  كثيـف  روز به واسطه رفت و آمد خودشان و سـگ انداختند روزبهها ميشناختند و حصيري كه كف اتاق
و حدود نه دهم ملت  شدندوابسته به زمين كه با زمين خريد و فروش مي غالمان زارع(ها وضع زندگي سرف. شدمي

  ".]5[..بسيار دلخراش بوده است) دادندرا تشكيل مي
  

  انتقال علمي و فرهنگي از جهان اسالم به اروپا
 روش اداره جامعه در اروپـا و پرهيـز حاكميـت كليسـا از    . در اروپا قرون وسطي حاكم بود مورد بحث،هاي در سال

داري حاكم بر اروپـا،  داشت و حاصل نظام زمينسوادي نگه ميخبري و بيفضاي باز فكري و عقالني، جامعه را در بي
 مـيالدي 1091در سـال   حاكميت كليسا با استفاده از همـين گرسـنگي،  . اي از مردم بودفقر و گرسنگي بخش عمده

جو هاي جنگگروه بزرگي از رعاياي گرسنه و شواليه. هاي اسالمي تشويق كردو تسخير سرزمين مردم  را براي جنگ
حـاكمين   آن زمـان ميـان   اي كـه در هاي اسالمي سرازير شـدند و بـا اسـتفاده از رخـوت و تفرقـه     به سمت سرزمين

ه يافت جنگ ادام 9هاي صليبي تا جنگ. المقدس را به تصرف خود درآوردندهاي اسالمي وجود داشت، بيتسرزمين
هـاي اسـالمي و   آمدن آنان به سـرزمين  با اين حال]. 1[دست آمده را از دست دادندهاي بهو صليبيان سرزمين

هاي دنياي جديـدي  هاي پيشرفته و شهرهاي آباد و گسترده، دربمشاهده بناهاي بزرگ، فنون و مهارت
، صابون و شامپو، قهوه، )garden: نه كشاورزي تفريحي و(داري و باغ گل فرش ايراني، باغ .را به روي آنان باز كرد

سـه  "، آسياي بادي، ابزار جراحي، شـيوه غـذايي   ....ها و شيرهاي آب واي، پمپهاي مكانيكي آبي و وزنهكاغذ، ساعت
همه از جهان اسالم به اروپا رفت و جاي خـود را  ... ، شطرنج جديد، فرايندهاي آزمايشگاهي در شيمي و"وعده در روز

شد و در اختيـار اذهـان تشـنه در اروپـا     بسياري از كتب و آثار علمي و مهندسي ترجمه مي]. 6[دگي آنان يافتدر زن
كردند آموختـه  سازي و ساخت ابزار توسط كساني كه به كشورهاي اسالمي سفر ميفنون نوين كشتي. گرفتقرار مي

يان ادامه يافـت و نهايتـاً بـه انقـالب     همين دانش بود كه رشد آن از زماني به بعد در دست اروپاي. شدمي

٢  
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اولين دستاوردهاي انقالب صنعتي در انگلستان اساساً در  .صنعتي قرن هجدهم ميالدي در انگلستان متصل شد
  .بود و بر پايه عناصر قبلي بنا شد پيشين در تمدن اسالميامتداد اختراعات 

  :نويسدگوستاو لوبون، مورخ، مي
هـا در مـروت و انصـاف، اعتـدال و     آن. نسبت به ساير اقوام دنيا برتري داشـته اسـت  اخالق مسلمين صدر اسالم، "

، در تمـام ايـن خصـايل    جوانمردانـه نيكي، مهرباني نسبت به اقوام مغلوبه، استواري در عهد و پيمان، سلوك و رفتـار  
انگيـز بـوده   ها حيـرت قي آنممتاز و نسبت به ساير اقوام خصوصاً اقوام اروپا در زمان جنگ صليبي، حقيقتاً روح اخال

كنند مؤثر بدانيم، پس بايد قائل شويم كه تعليمات و اگر ما ديانت را در اخالق به آن اندازه كه عموم تصور مي... است
ها جلو اخالقي قرآن به مراتب باالتر از تعليمات اخالقي انجيل بوده است، زيرا مسلمين در نيكوكاري از نصارا فرسنگ

انـد، و  اطوار بربريت خود را به تدريج ترك گفته) مسلمانان(اسالف ما به وسيله معاشرت و مراودت با اعراب  ....اندبوده
بندي بـه عهـد و   ها و پيران و پايو وظايف اخالقي مانند مهرباني و عاطفه به زنان و شفقت به بچهجوانمردانه اخالق 

   "].5[امثال آن تماماً چيزهايي است كه از مسلمين آموختند

  
  

دوران اسالمي اسـپانيا در خـود اروپـا    . كردندنظر و مدارا برخورد ميمسلمانان نسبت به اهل ساير اديان با وسعت 
كه از (اما چنان كه در قسمت بعد با هم خواهيم ديد، در اثر تفرقه مسلمانان . زدني همزيستي ديني استنمونه مثال

مسـيحيان بـر بيشـتر    . م1248/ه646تـا  . م1212/ه609هاي در حوالي سال) در اسپانيا شدت گرفت . م1031سال 
هاي اسپانيا مسلط شدند، و با فروخفتن تمدن اسالمي در اسپانيا، تسامح و مداراي ديني نيز از اسپانيا رخت سرزمين
  .  بربست

  ؟چطور شد تمدني چنين پويا و شكوفا، مغلوب دشمنان خود واقع شد
  . پردازيمداستاني عبرت آموز دارد كه در شماره بعد به آن مياين امر  
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