
فرهنگي گسستگي هم *از

افا ا االقالا ا ل

از هم گسستگي فرهنگي
مقدمـه سقوط و انحطاط ملّـت ها   

 *
صر

خت
ب م

كتا
به 

مسلمانان،دستبه)ميالدي 716(قمريهجري98سالدراسپانيافتح از پس   
 در و بود مسلمانان حكومت تحت سال 800 حدود تا سرزمين اين از وسيعي بخش هاي

  تبديل بسيار دانشمندان و پررونق شهرهاي با باشكوه تمدني به سرعت به زمان اين
سپوتحسينبابود،مانده بدويحالتهمانبهكهمسيحي،اروپايزمان آن در .شد
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ننر يز يروپ وينبي وينببوب
 .مي نگريست اسالمي اسپانياي به حسادت
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)Granada(بخشي از قصر الحمراء، در شهر غرناطه 

 نتيجه به آنان باالخره .كردند مي دفاع دينيغيرتوانسجامبامسلمانان.خوردندشكستوشدندورحملهاسالمياسپانيايبهشمالازبارها مسيحيان
 سرداران از يكي پيشنهاد به ششم آلفونسوي مسيحي پادشاه ميالدي، 1086 سال در لذا  .نيست مسلمانان بر پيروزي امكان نظامي طريق از كه رسيدند
 تا بكوشند مسلمانان فرهنگ و زندگي سبك تغيير در آرامي به مسلمانان، با نظامي مستقيم رويارويي از خودداري ضمن گرفت تصميم مسلمانان خيانتكار
 سا .درآورندزانوبهراآنانمدتدراز در بتوانند
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 جوانان تا مسلمانان، جامعه در تبليغ آزادي :گرفتند امتياز سه مسلمان حاكمان از صلح، معاهده در مسيحيان
  احترام مسلمانان فرزندان تا مسلمانان، جامعه در آموزش براي آزادي ، كنند سست ديني شان غيرت در را مسلمان

 در تجارت آزادي و كنند، تقليد آنان از و شوند قائل خود ميهنان هم به نسبت اروپاييان براي بيشتري اعتبار و
ه اناا اناعالقهازآلههتال عهل اكششن دشاآداخ ب هكنندكخ
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...كنندكمخودشانآدابوخوراك و پوششنوعبهمسلمانانعالقهازآنوسيلهبهتامسلمانان، جامعه
 و يكديگر با گروهي رقابت هاي درگير قدر آن آنان .خوردند را مسيحيان سخنان فريب مسلمان حاكمين

 از پس مسلمان فرمانروايان .نداشتند مشترك دشمن از خطر تشخيص براي فرصتي كه بودند مال جمع آوري
ييد آراممردموكمين،دردشمنبودند،جشن در آنان.پرداختندشاديوجشنبهدشمنحيلهازغافل معاهده
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.بودانتظارشاندركهسرنوشتي از بي خبر و

 اقتدار آن، پس در و اقتصادي اقتدار و فرهنگ در نفوذ براي اهرم هايي معاهده، از پس مسيحيان 
اناا تهل دندد الهآ اتدن اآناتاقدا لگ دت دقاتشدتشد

سرهاي بريده مسلمانان، نشان سپرهاي 
ا ا الكا ا ا ا فا دررقابتشد،تشديدتجمل گراييآنان ترويجياقداماتدنبالبه.آوردنددستبهمسلمانان سياسي

 قيمت، گران لباس هاي پوشيدن خواستار همه كه گرفت باال حدي به ماديات و زندگي زينت هاي از بهره گيري
  خواسته ها اين همه براي مشروع درآمد چون سپس .بودند مجلّل زندگي و خانه و عالي، مركب هاي

همزمان.يافترواجاداريفسادو كرد پيدارواجاختالسورشوه گيري،اخاذي،نمي كرد، كفايت

.فاتحان اروپايي الكاندرا بوده است

ر رييي و جسور جريورپرو نرو ز
 سران و كشيشان ميان اين در  .شدند ناراضي تر و فقيرتر روز به روز صنعتگران و كارگران و كشاورزان
  .كوشيدند مسلمانان بين اختالف تشديد جهت در قوا تمام با مسيحيت

  سرزمين هاي به ميالدي 1095 سال در 
 بر غلبه از پس .كردند تصرف ديگري از پس يكي را شهر چند و كردند نظامي حمله مسلمانان
انا انازكل اناخائززاندندآتشدكهك ازااادل مسيحيسربازانباراين.بودمسلمانان خائنوزيرسوزاندندآتشدركهكسانيازيكي مسلمانان،

 چشم جلوي در دختران و زنان به و كشيدند خون و خاك به  را مسلمان مردان و زنان از هزارتن ده ها
 و مي گرفتند بود مسلماني به مظنون كه را كسي هر بعدها همچنين و نمودند تجاوز والدين و همسران

اينابزار.سوزاندندمييامي كندندپوستزندهزندهيامي كردند،محاكمهعقايدتفتيشدادگاه هاي در
.استموجودمشاهدهبراياسپانياامروزموزه هايدر شكنجه ها

ي لقد 4:كنتأ

تصويري از يكي از شكنجه گاه هاي تفتيش عقايد

 :كنيمتأملقدري
 اگر كه مي دهد ما به ملّت ها تجارب از درس هايي همواره تاريخ مي آموزيم؟ چيزي چه تاريخي واقعه اين از ما
 .بپردازيم را آن تكرار سنگين هزينه بايستي نياموزيم، را آن
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عامل قدرت و انسجام امروز ما در برابر دشمني كه دائما ما را تهديد به حمله نظامي مي كند چيست؟ : سؤال
  پاسخ درك گرو در ما بزرگ ملّت سرنوشت مطمئنّاً زيرا دهند پاسخ سؤال اين به ما جامعه اقشار همه است الزم
...است آن به عمل در رويه وحدت و سؤال اين به

كه تها لتهاخاا هنگتغاانههاد نهاندازاتاااناخدف كنند؟هز
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z.irwww.asavi:          مشابه به وبسايت دفتر انتشار آثار استاد ساويز مراجعه نماييداينفوگرام هاي براي مشاهده    

13مي كنند؟ هزينه اندازه اين تا ما جوانانبخصوصومردمفرهنگتغييربرايرسانه ها و دولت هابرخيچراراستيبهاين كهو
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سيد احمد ساويز


