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   سيد احمد ساويز
  

  ...جامروري بر داستان تا به اين
بنابر آثـار بسـياري از مورخـان و محققـان     
تاريخ، اسپانيا در عهد اسالمي خـود، چنـان   

هـاي زنـدگي   در فرهنگ، علوم و اسـتاندارد 
ي بـه  شكوفا شد كه تمامي كشورهاي اروپاي

چه شـد   اما. نگريستندآن به عنوان الگو مي
كه تمدن اسالمي كه قريب هشتصد سال از 

در اسپانيا قدرتمند بـود،  . م1492تا . م716
ضعيف شد و شكسـت خـورد؟ ايـن سـؤال     
بسيار مهمـي اسـت و بـا امـروز مـا بسـيار       

جامعه ما امروز هم دشـمناني  . مرتبط است
پانياي جدي دارد، و از اين نظـر تـاريخ اسـ   

تواند مايه گسـترش بيـنش مـا    اسالمي مي
  .نسبت به وقايع جاري و وقايع پيش روي ما باشد

  
  عوامل انحطاط چه بود؟

  
با . كردندحكومت مي اميه قرار گرفت كه آن زمان در دمشقاسپانياي اسالمي پس از فتح ابتدا زير نظر حاكمان بني 

اميه به اسپانيا رفت و با حمايت برخي از مردم آفريقـا  ، يكي از نوادگان بنيم750/ه132در  عباسروي كار آمدن بني
معـروف   "امويان انـدلس "به دوره    دوام آورد و سال 300 دورهاين . ]1[توانست حكومت را در اسپانيا به دست آورد

، حكومـت  مدتاما بعد از اين . هاي علمي و فني به وجود آمدرشد قابل توجهي در جنبهاسپانيا  اين زمان در در. شد
و تفرقه و درگيري بين حكام مناطق  ) م1031/ه422سال(الطوايفي درآمد در اندلس از حالت مركزي به صورت ملوك

نـاطق از حكومـت   با اسـتمداد حكـام ايـن م   . مختلف مسلمان موجب ضعف مسلمانان و غلبه مسيحيان از شمال شد
، يوسف بن تاشفين در نبرد زالقه )معروف به سلسله مرابطون به رهبري يوسف بن تاشفين(مسلمان در شمال آفريقا 

در اين زمان است كه تقريباً همزمان با گسيل جنگجويان . را شكست داد )آلفونسوي ششم(پادشاه مسيحي نيروهاي 
هاي غلبه بـر مسـلمانان در قلمـرو مسـيحيان     اي براي بررسي راهجلسه به دستور پاپ اوربان دوم،خاورميانه صليبي  

  :خوانيمشرح يكي از اين جلسات را با هم مي. شودتشكيل مي

 
  ، دوره اسپانياي اسالميبزرگ قرطبه نماي داخلي مسجد): 1(شكل▲
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بـه قـدرت رسـيدن     مقدمهكه مسيحيان و شكست . م1086/ق479پس از پيروزي مسلمانان در جنگ زالقه در سال 
پاپ شخصـاً وارد عمـل شـد و نفـوذ     . اندلس شدت بيشتري يافتشد، سياست براندازي اسالم در در اسپانيا مرابطون 

ديني خود را كه در روحيه حكام غربي و مسيحيان تأثير بسزايي داشت، در جهت نابودي مسلمانان در اندلس به كار 
سـلمان  برّاق بن عمار، سـردار م . گرفت و در اين راه  از اختالفات ميان سرداران و حاكمان مسلمان نهايت بهره را برد

اي كه ميان او، آلفونسو و دوك شهر ونيز برقرار بوده اسـت، آلفونسـو از   اند كه در جلسهآورده. هاستعرب، يكي از آن
 ": دهـد برّاق چنين پاسـخ مـي  . كني اسالم در اندلس مسيحيان را ياري كندخواهد كه در كار ريشهبرّاق بن عمار مي

نوشـانند و  مثالً شكارچيان به شير خشمگين و قوي شراب مي. توان شكار كردبدان كه شير را جز با مكر و حيله نمي
  ".توان كوبيدداني كه آهن را جز با آهن نميكنند تا بتوان به راحتي او را در بند كشيد، و حتماً مياو را سست مي

من خـودداري از رويـارويي   كنـد ضـ  ها توصيه ميبن عمار سپس در ادامه بحث و گفتگو با مقامات كليسا به آن برّاق
مستقيم با مسلمانان، از طريق بستن پيمان و معاهده در چند حوزه تالش كنند جامعـه اسـالمي را از درون پـوك و    

  :تهي كنند تا بتواننند در دراز مدت مسلمانان را به زانو درآورند
آزادي در تبليـغ  : هـده امضـا كنيـد، اول   در سه چيز پيمان ببنديـد و معا  بنابراين چاره اين است كه با مسلمانان. .. "

اگر بتوانيد اين سه امتياز را از مسلمانان . هاآزادي در تجارت با آن: آزادي در آموزش  به مسلمانان، و سوم: دين، دوم
آزادي شـما در تبليـغ ديـن باعـث     ": دهدوي در ادامه چنين توضيح مي ".بگيريد، راه پيروزي شما هموار خواهد شد

در ايـن  . كه كشيشان و مبلغان بتوانند تعليمات ديني شما را در ميان كودكـان مسـلمان آمـوزش دهنـد    خواهد شد 
هـاي مسـلمانان داخـل كننـد، حـداقل مايـه آن       صورت حتي اگر كشيشان و مبلغان نتوانند آيين مسيحيت را به دل

ديني كه آنان را به رويـارويي   در نتيجه غيرت. تفاوت شوندخواهند شد كه جوانان مسلمان در دين خود سست و بي
آزادي در آموزش مايـه آن خواهـد شـد كـه جوانـان      امـا  . ها بيرون خواهد رفتدارد از دل آنو مقاومت وامي

اي برتـري فكـري و   مسلمان به خاطر حس طبيعي احترام به آموزگار، براي مسيحيان و اروپاييان به گونه
تر از خودشان بدانند و به همين  نسبت از عالقه و احترام قاممتر و عالينژادي معتقد شوند و شما را قوي

-سرانجام آزادي تجارت و داد و ستد شما با مسلمانان  وسيله .ميهنان خودشان كاسته شودها به ميهن و همآن
پوشـاك  توانيد از وابستگي و عالقه مسلمانان به به همين وسيله مي. هااي است براي آميزش و معاشرت نزديك با آن

هـا را  توانيد خوردن مسـت كننـده  ها ميحتي از طريق همين معاشرت. شان بكاهيدهاي ملي و مذهبيو ديگر ويژگي
مسلمانان  اگـر  . ها رواج دهيدآيد در ميان آنكه در ميان مسلمانان حرام است و كاري زشت و ناپسند به شمار مي

هـا  كنند از ميان آناز نوشيدن مسكرات حس مي ها عادت كنند و شرمي كه امروزكنندهبه خوردن مست
كم به ساير كارهاي زشت نيز عادت خواهند كرد و ها به اين عمل خو بگيرد، كمرخت بربندد،  و اخالق آن

در نتيجه عزت نفس، غرور ملي و احساس برتري مذهبي را از دست . قيد خواهند شدمردمي الابالي و بي
ها شـايع  ، فساد و اعمال زشت در ميان آنها چيره خواهد شدسم و روح آنخواهند داد، ضعف و سستي بر ج

ها از هم گسسته خواهد شد ها به انحطاط خواهد گراييد و رشته امور كشور و كشورداري آنخواهد گرديد، اخالق آن
ب برخواهنـد  زيرا از شب تا نيمه شب مست خواهند بود و بامداد را با حالـت خمـاري و كسـالت و افسـردگي از خـوا     

هـا بيـرون خواهـد    ها مختل خواهد شد و سررشته امور از كف آنبه اين ترتيب، نيروي سياسي، و نظامي آن. خاست
فرامـوش  . خواهيد برانيد يا مانند خرگوش شكار كنيـد ها را مانند گوسفند به هر سو كه ميتوانيد آنگاه ميآن. رفت

هـاي رنگارنـگ و   شگذراني، اسراف در خوردن غذاهاي گونـاگون و لبـاس  پروري و خونكنيد كه ناز و نعمت بسيار، تن
هـا، خواهـد توانسـت مسـلمانان را از راه و روش     ها، گناهان و هتك حرمـت قيمت، و فرورفتن در گرداب شهوتگران

طـاط  همـين بـه تنهـايي بـراي سـقوط و انح     . هـا بگيـرد  پدران ونياكانشان بازدارد و روح آزادگي و جنگاوري را از آن
  ".مسلمانان كافي است

دانست پيروزي بر مسلمانان در شرايط آن روز اندلس و جهـان  او به خوبي مي. از اين سخنان بسيار شاد شدآلفونسو 
  .به همين دليل با نهايت اخالص و صميميت از سردار خيانتكار سپاسگزاري كرد. كار آساني نيست
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ا همان شرايط مورد نظر مسيحيان نوشته شد و آن را بـه همـراه دو   پس از آن جلسه، متني به عنوان قرارداد صلح ب 
فرمانروايان مسلمان انـدلس فريـب سـخنان    . تن از افراد مورد اعتماد به نزد فرمانروايان مسلمان در اندلس فرستادند

  .  خوشايند مسيحيان را خوردند و شرايط صلح و آشتي را پذيرفتند
هـاي گونـاگون   در پي پذيرش پيمان صلح، كشيشان و مبلغان مسيحي در شهرهاي مسلمانان پراكنده شدند، مدرسه

از نخستين اقدامات آنان فراهم كردن باغ و گردشگاه و ساختمان زيبايي . برپا كردند و تبليغ مسيحيت را آغاز نمودند
كمرانان، صاحب منصبان و بزرگـان مسـلمانان اختصـاص    در كنار رودخانه قرطبه بود كه آن را به گردشگاهي براي ح

شتافتند هاي سرشناس مسلمانان به ويژه در روزهاي يكشنبه به سوي آن گردشگاه ميدر پي آن، برخي چهره. دادند
  . تا عالوه بر گردش، از تماشاي دختران مسيحي نيز لذت ببرند

نويسـد كـه   مي "المعجب في تخليص اخبار المغرب"نام در كتاب تاريخ خود به ) مورخ مسلمان(عبدالواحد مراكشي 
كـه   در همان سال امضاي پيمان صلح، چهار مدرسه بزرگ به خرج شخص دوك ونيز در اندلس برپا شـد 

در همان روزها شايد به دليل پيامدهاي تفرقه سياسي مسلمانان، مدارس مسـلمانان   .ها رايگان بودتحصيل در آن
هـاي گونـاگون در   نشين اندلس در حال تعطيل شدن بود و تدريس علوم و دانشسلماندر قرطبه و ديگر شهرهاي م

به همين دليل جوانان و نوجوانان مسلمان به مدارس مسيحي روي آوردند و با روحـانيون و  . رفتها رو به افول ميآن
-بر اساس توصـيه . ليد كردندها تقها و شيوه زندگي از آنمبلغين مسيحي معاشرت كردند و در اخالق، رفتار، ويژگي

يكي از كشيشان مسيحي اين را كـافي   .شدهاي برّاق بن عمار، بخش بزرگي از شراب اروپا به اندلس سرازير مي
خريد كرد و سوگند خورد كه شراب حاصل ازآن را جز هاي قرطبه را پيشمحصول همه تاكستان. ندانست
. خواندنـد ه ويژه آنان كه در مدارس مسيحي درس مـي آموزان و دانشجويان مسلمان نفروشد، ببه دانش

  :در نتيجه. جوانان مسلمان با تعليمات جديدي كه يافته بودند از اين هديه بسي شادمان و خشنود شدند
آور و ننگين بـود و تنهـا محـدود بـه مجـالس      خوارگي، كه تا آن زمان نزد مسلمانان عملي حرام و شرممي -1

بـه ويـژه كـه    . خصوصي بود، از آن پس كاري عادي و معمولي و رايج گرديـد  هايمحرمانه و برخي مهماني
كرده در مدارس مسيحيان اروپايي در نوشيدن شراب پيشـگام بودنـد و بـه همـين     جوانان مسلمان تحصيل

بنابراين هـر كـه از   . آمدآموختگان، روشنفكران و نوگرايان به شمار ميهاي دانشنوشي از ويژگيسبب باده
  .كردندپرست و متعصب خطاب ميزد، او را كهنهر سر باز مياين كا

مسلمانان با نوشيدن شراب، لباس وقار و متانت و حيا را از خود دور كردند و بدمسـتي و خمـارآلودگي بـه     -2
 . هاي رفتاري و اخالقي آنان اضافه گشتويژگي

و حقير شـمردند و نياكـان و پـدران     ارزشگسار، اخالق و روحيات پدران خود را بيخواره و بادهجوانان مي -3
 . مانده خواندندخويش را نادان و عقب

هاي پشمين و مويين را، كه پوشش مجاهدان اسالم و لباس صبر و تحمـل و سـعي و كوشـش    مردم لباس -4
 . پروري در پيش گرفتندبود از تن به  در آوردند و لباس حرير و ديبا در بركردند و تن

به ويژه گرد آمدن در مسجد و اداي فريضه نمـاز كـه اسـاس ديـن اسـالم و نگهبـان       مردم از تعاليم اسالم،  -5
مسجدها به صـورتي متـروك و كثيـف درآمدنـد كـه تنهـا       . روحيات و معنويات مسلمانان بود غفلت كردند

 . شدندجا جمع ميگاهي افراد سالخورده و از كارافتاده براي نماز در آن
، دختران مسيحي كه كشيشان براي به فساد كشاندن جوانان مسلمان ها و مراكز عيش و نوشدر عشرتكده -6

جوانان مسلمان تا پاسي از شب در آن . استخدام كرده بودند، به دلربايي از فرزندان مسلمانان مشغول بودند
نوشـي و رقـص و   گذراني، بادهپرده و آشكار به خوشها، كه محل زنان و دختران بدكار بود، بيخانهميهمان

 . پرداختنديكوبي ميپا
-اي رايج شد كه درآمد عادي مردم براي گذران زندگي كفايـت نمـي  گرايي به اندازهگذراني و تجملخوش -7

اي باال گرفت كه همه خواسـتار  هاي زندگي به اندازهگيري از تجمالت و زينتبه عالوه، رقابت در بهره. كرد
جا كه تـأمين  از آن. الت و خانه و زندگي مجلل بودندقيمت، آراسته شدن به زيورآهاي گرانپوشيدن لباس
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ها با درآمدهاي مشروع ممكن نبود، كارگزاران، حاكمان و اميران و فرمانروايـان مسـلمين   همه اين خواسته
المال مسـلمانان پرداختنـد و فسـاد    گيري، و اختالس از بيتهاي خود به اخاذي، رشوهبراي تأمين خواسته

-نيز در اين ميـان مـورد بـي   ) دهقانان، كارگران، و صنعتگران(بقات توليدكننده ثروت ط. اداري رواج يافت
در اين ميان كشيشان و سران مسـيحيت بـا تمـام    . تر شدندروز فقيرتر و ناراضيتوجهي واقع شدند و روزبه

  ].2[كردندقوا در جهت تعميق و تشديد اين وضع تالش مي
  

حـاال كـه اسـپانياي اسـالمي ديگـر      . كوشيدندفات بين طوايف مختلف ميدر تشديد اختال همچنينسران مسيحيان 
شد، گاهي به ياري يكي بر عليه ديگـري نيـروي كمكـي    الطوايفي اداره ميحكومت واحدي نداشت و به صورت ملوك

ان سـرانجام حمـالت مسـيحي   . كردند و برخي از سران مسلمانان را با وعده حكومت بر تمام اندلس فريفتنـد اعزام مي
را تصـرف  )Toledo(و طليطلـه  ) Valencia(، دو شـهر بلنسـيه   .م1095و . م1094شروع شد و در فاصـله دو سـال   

از جملـه بـه دختـران مسـلمان در     . سپاهيان مسيحي ضمن غارت شهر بلنسيه، فجايع بسياري مرتكب شدند. كردند
ار تن از مردان مسلمان را به گنـاه دفـاع از   هزلشكريان مسيحي سيزده. برابر چشمان پدران و مادرانشان تجاوز كردند

هزار تن از مردان و زنان مسلمان را، به جرم ايـن كـه   ناموس و همسر و فرزندان خود به خاك و خون كشيدند و سي
 .]2[نخواستند دين مسيح را بپذيرند شهيد كردنـد و مسـجد و مدرسـه بـزرگ شـهر بلنسـيه را بـه آتـش كشـيدند         

ر مسلمانان و تصرف بلنسيه دستور داد وزير مسلمان را كـه در تسـخير شـهر    آلفونسو، به محض غلبه ب
بـه ايـن   . كيشان خود خيانت كرده بود، در آتش سوزاندندبلنسيه به مسيحيان ياري رسانده بود و به هم

اي توانستند جامعه اسـالمي را بـه تـدريج    ترتيب بود كه مسيحيان با توسل به چنين ترفندهاي زيركانه
  .رده و آهسته آهسته شهرهاي اسپانيا را يكي پس از ديگري به تصرف درآورندآلوده ك

  

رسد كه سردمداران اروپاي امروز، سياست چندان متفاوتي نسبت به سران مسيحيت در آن زمـان داشـته   به نظر نمي
دهد كه رويه سياسي بسياري از كشورهاي غربي نسـبت بـه جهـان اسـالم،     م نشان ميوقايع امروز جهان اسال. باشند

در اين ميان ما بايد تاريخ خويش را بشناسيم، و بـا  . هاي گذشته استهاي استعماري سالاي از شيوههمچنان دنباله
 . بيني توحيدي و به مدد تفكر و انديشه، راه فردا را تشخيص دهيمجهان
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