
 نقش فساد اخالقی در

 انحطاط تمدن اسالمی در آندلس 
 

 ی العالمیه(فحسین عبدالمحمدی )دانشیار جامعه المصط

 اسداله رحیمی )دنشجوی دکتری جامعه المصطفی العالمیه(

 

 چکیده
داد. یکی از مظاهر اسالم در طی چهارده قرن از عمر با ارزش خودش، تمدنی باشکوه را آفرید و به بشریت تحویل 

ه.ق.( با حضور مسلمانان در کشور اسپانیا رقم خورد 92/897ای خاص از تاریخ )تمدن با عظمت اسالمی در برهه

که به آندلس اسالمی معروف گردید. این تمدن، اروپا را )به اعتراف خود اروپائیها( از گردونه توحش خارج 

قرن، نور این تمدن به خاموشی رفت و حسرت آن  8امّا بعد از ساخت و به سوی پیشرفت و ترقی رهنمون گردید. 

 بر دل هر مسلمانی بر جای ماند.

افول تمدن عظیم اسالمی در آندلس، عوامل متعددی داشت که از مهمترین آن، فساد اخالقی حاکمان اسالمی و 

عقیده، تجمل پرستی، اختالط مردم مسلمان آندلس بود. فساد اخالقی، برآمده از عوامل گوناگی چون )انحراف در 

و ازدواج با زنان مسیحی و دادن آزادی بیش ار حدّ به مسیحیان و مهمتر از همه تهاجم فرهنگی دشمن مسیحی( بود. 

در این مقاله، عوامل فساد اخالقی )که منجر به انحطاط تمدن اسالمی در آندلس گردید( بررسی و تحلیل گردیده 

 است.

 اخالقی، تمدن، انحطاط، آندلس.فساد : واژگان کلیدی

 مقدمه

 یناز ا یزدر اندلس ن یدارد و غروب آفتاب حکومت و تمدن بزرگ اسالم یعلل یافول هر حکومت و تمدن

را  یدر اندلس شد و فرجام ناخوش ینحکومت مسلم یرگ یبانکه گر یبیآس ین. مهمتریستن اقانون مستثن

 ینی،د یآموزه ها براساس هک یتاهم یزحا یاراست بس ینکته ا ینبود و ا یآن رقم زد، فساد اخالق یبرا



 یگذشتگان )اعم از خوبان و بدان(، برا یخفراوان از تار یم،از آن عبرت گرفت. خداوند در قرآن کر یدبا

 یرواقد خلت من قبلکم سنن فس»آورده و سفارش نموده است:  یانبندگان سخن به م یتو هدا یعبرت آموز

وجود داشت، )و هر قوم، طبق اعمال  ییاز شما، سنتها یشپ ؛ینکان عاقبة المکذب یففانظروا ک رضاال یف

و  یدگردش کن ینزم ی(، پس در رویدهمانند آن را دار یزداشتند که شما ن ییو صفات خود، سرنوشت ها

 (. 137)آل عمران/« خدا( چگونه بود یاتکنندگان )آ یبسرانجام تکذ ینیدبب

 از؛ که هر یک جای تأمل دارد. امّا های مختلفی ابراز شده استها و علل آن، دیدگاهط تمدنانحطا دربـاره

 تـعلق ت دیگرتی و ظهور ملّشود مـشیت الهی بـر سـقوط مـلّکالم وحی آنچه موجب مـی اسالم و منظر

 وجود نداشته بـاشد.آن  از جامعه گیرد، انحراف از مسیر حق است، به طوری که دیگر امیدی به بازگشت

روی در ، زیاده)قوم ثمود و مدین( انحراف اقتصادی و فساد بر روی زمین )قوم نوح(، فـاصله طـبقاتی

، و انحراف از راه حق )قوم فرعون( طلبیظلم و ستم و برتری )قوم عاد و لوط(، جـنسی و انحراف شهوات

 تمدنهای گذشته است که قرآن یاد آور شده است.از عوامل نابودی  )قوم بنی اسرائیل(، و فسق و فجور

مقدمه سقوط  سقوط اخالقیاز منظر قرآن، از مهمترین عامل افول تمدنها، سقوط و فساد اخالقی است؛ زیرا 

تواند به حیات خود ادامه دهد و به مراتب تـکامل دسـت یابـد جامعه هنگامی می است. اجتماعی و سیاسی

عمل شنیع  هکاستوار بـاشد. در غـیر این صـورت سرنوشتی جز زوال ندارد، چنانهای اخالقی که بر ارزش

 (84 -80قوم لوط، موجب نزول عذاب الهی و نابودی آن قوم گردید. )ر.ک: اعراف/ 

های دینی انحطاط تمدن باشکوه اسالمی در آندلس، نتیجه همین سقوط اخالقی و فاصله گرفتن از آموزه

الیق، َآغاز و به تدریج دامنگیر جامعه آندلس اسالمی گردید. واکاوی این حقیقت بود که از حاکمان نا

گیری از این برهه از تاریخ ناگوار اسالمی، یاری رساند. تحقیق حاضر، به منظور تواند ما را به عبرتتلخ، می

 تبیین تمامتر این موضوع، بحث خود را تحت عناوین ذیل پی گرفته است.

 مفهوم شناسی -1

 لف( فساد اخالقیا

، ص 7ج  العین،«) .فساد معنای مقابل درستکاری است»چنین معنا شده است:  «العین»کتاب در « فساد»واژه 

و مفسده خالف مصلحت و فساد خواهی »: هو همین معنا در لسان العرب آمده ولی بعدش اضافه نمود( 231



فساد که نقطه مقابل صالح ی راغب گفته( به  335، ص 3رب، ج علسان ال«).در مقابل اصالح طلبی است

 ( 636.)مفردات الفاظ القرآن، صشوداست، به هر گونه تخریب و ویرانگرى گفته مى

است و در لغت به معانی گوناگون آمده است؛ همچون: ویژگی « خُلق»عربی و جمع  ،در اصل« اخالق» واژه

طبیعت و نیز به معنای سرشت و سجیه، اعم از سجیه و سرشت  ،ذاتی، حالت طبیعی، خوی، فطرت، جوهره

 مانند بخل و فرومایگی آمده است. -یا زشت و ناپسند  -مانند جوان مردی و شجاعت  -نیکو و پسندیده

  (86، 10لسان العرب، ج)

خُلق زیبایی  فالن کس»هم ریشه دانسته اند. وقتی گفته می شود: « خَلق»را با واژه « خُلق»عموم لغت شناسان، 

فالن »، بدین معناست که سرشت یا صفت معنوی و درونی زیبایی دارد؛ هم چنان که وقتی می گویند: «دارد

تاج العروس من جواهر )، اشاره به ظاهر زیبا و اندام متناسب و هماهنگ او است.«کس خَلق زیبایی دارد

 (126، ص13القاموس، ج

بیان کرده اند همه آنها بر این امر « اخالق»فتار اهل لغت، برای علمای علم اخالق نیز معنایی نزدیک به گ

تأکید دارند که خلق عبارت است از ملکه و هیئت خاصی که در نفس انسان رسوخ دارد و مبدأ صدور 

 یبتهذ یه،مسکو یعل یر.ک: اب )رفتارهای است که بدون تفکر و تأمل و به آسانی از او صادر می شود.

 یثحد یل، ذ372، ص59، باب 67محمد باقر، بحاراالنوار، ج ؛ مجلسی،51العراق، صا یراالخالق و تطه

ملکات نفسانی دو دسته اند: فطری و ذاتی که جزو سرشت آدمی است و اکتسابی که با تالش و تمرین  (18

ر، و عادت به دست می آید؛ چنان که بخیل در ابتدا با سختی چیزی را می بخشد، اما بخشندگی در اثر تکرا

 ) همان(به صورت خوی و عادت او در می آید و به تدریج تبدیل به ملکه می شود.

گردد و فساد اخالقی به معنای سجایا و رفتارهای با این تعریف، اخالق شامل رفتارهای نیک و بد آدمی می

رهای جنسی ها ست. امّا در عرف متداول امروزی فساد اخالقی بیشتر ناظر به رفتازشت آدمی در همه زمینه

های بی قید و بند، اختالط زن و غیر مشروع، برداشته شدن مرزهای محرم و نامحرم، الابالیگری و آزادی

های نامشروع جنسی از یکدیگر است. در این تحقیق نیز، همین معنای عرفی برداریمرد در جامعه و بهره

 مراد است.



 ب( انحطاط

 ،حسین ،اصفهانى راغب ).ى فروافتادن چیزى از بلندى اسـتمعنا به و در لغت «حطط» واژه انحطاط از

) ابن منظور، عـقب بـرگشتن. معناى عقب افتادگى و بـه به انحطاط( 242، صالمفردات فى غـریب القـرآن

توقف رشـد و تـعالى یک » منظور از انحطاط در اصطالح،( 272، ص7محمد بن مکرم، لسان العرب، ج

 نآ گونه که الزمهآن ،تمدن یک هاىجلوه نشدن کند شدن رشد و ظاهر ویرانى آن،و  تخریب ،جامعه

 حوادث نـاحیه ها بـاشد و یا ازخـواه این انـحطاط از ناحیه انـسان جـامعه و تمدن و قابل انتظار از آن باشد،

عملکرد انسان  برابر در ..و. و زلزله و سیل عذاب و سوانح طبیعى و خواه عکس العـمل الهـى مانند

اما منظور از انـحطاط در این ( 35، صها از دیدگـاه قـرآن کریمتمدن انحطاط علل ،قانع احمد على«)باشد.

همین امر، موجب سقوط و  ها بـاشد کهسقوط و عقب افتادگى است که مـعلول فعل اختیارى انسان بحث،

  افول تمدن اسالمی در آندلس گردید.

 نج( تمد

 یم،قرآن کر یدگاهقانع، علل انحطاط تمدنها از د یاحمد علباشد.)به معنای شهر می «ینهمد» ریشه از« تمدن»

 به کار رفته است: یـلذ یلفـظ در مـعان لحاظ و به (25ص

التحقیق فى کلمات القرآن )حسن مصطفوی، خوگرفتن؛ یانو آداب شهر اخالق شدن، به ین. شهرنش1

 (57ص، 11، جالکریم

فرهنگ  ین،مـحمّدمع)آن. و مانند یاسیس ینی،د ی،اقتصاد ی،جـامعه در امـور اجتماع یـکافراد  ی. هم کار2

 (1139، ص 1ج  ین،مع

 اکبرعلی)بـه حـالت ظـرافت و انس و معرفت؛ . تخلّق به اخالق اهل شهر و انتقال از خشونت و جهل3

 (6109، ص 4نامه دهخدا، ج دهخدا، لغت

 ی،مذهب جهات یقابل انتقال حاو یاجتماع یها یدهاز پد یا یچیدهشـامل مجموعه پ»اصـطالح،  در تـمدّن

جامعه  ینچند یاو  یعجامعه وس یک یهمه اعضا در و مشترک یعلم یـاو  یفـن ی،شناخت یباییز ی،اخالق

 (47ساروخانی، صآلن بیرو، فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه باقر .)«است یـکدیگرمرتبط با 



توان به شکل کلی آن، عبارت از نظم اجتماعی تمدن را می»کند: تمدن را اینگونه تعریف میدورانت  ویل

ویل دورانت،  «)کند.شود و جریان پیدا میدانست که در نتیجه وجود آن، خالقیت فرهنگی امکان پذیر می

  .(3، ص 1، ج تاریخ تمدن

 رابـطه تـمدن با فرهنگ

فرهنگ معین،  معین،)محمد .است تعلیم و تربیت معرفت، آداب، دانش، در لغت به معناى عـلم، «فـرهنگ»

 (452، ص3ج

فرهنگ »دارد: در تعریف خود مفهوم انسان شناسی فرهنگ را اینگونه بیان می)مردم شناس انگلیسی( « تایلر»

رسـوم و  قـانون، اخـالقیات، هـنر، ،اعتقادات ،و دانش علم که شامل،ای دارد یا تمدن، مفهوم گسترده

احمد علی «.)که هر انسان به عنوان عضوی از جامعه آنهارا داراست شودمـى عاداتی و هابـسیارى از توانایى

 (132قانع، علل انحطاط تمدنها از دیدگاه قرآن کریم، ص

شود  یفرهنگ محسوب م از یصورت تمدن یاست، گاه ارائه شده« فرهنگ»و « تمدّن»از  که یفیدر تعار

این دو مفهوم را این گونه از توان امّا می صورت، تمدن و فرهنگ ممکن است مترادف باشند یـنا در کـه

 :کرد متمایز هم

های انـسانی، هـمچون مـعماری و شهرسازی و فناوری را به خود های مادی ساختهبیشتر معنای جنبه تمدن 

 ها و آداب، زبان، دینها، هـمانند آیینهای معنوی زندگی جـمعی انـسانهنگ بیشتر جنبهو فر است گرفته

 (128داریوش آشوری، تعریف و مفاهیم فرهنگ، ص .) ... را و دانش

کرد:  یفگونه تعر ینرا ا «یاسالم تـمدن»توان  یارائه شد، م« تمدن»که از  یاصطالح یفتوجه به تعر با

ها، اختراعات و فنون و علم که به  ّیتسنن، خالق باورها، ید،عقا ازی ایافتههماهنگ و سازمان  یمجموعه

 و مسلمانان فـراهم آمـده باشد. میبوده و در جامعه اسال یاسالم یشهاند از انحا متأثر از ینحو

... مورد نطر است، به ای از امور فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و براین اساس، از آنجا که در تمدن مجموعه

تواند تمدن را به انحطاط کشانده و یا از هم خوردن نظم و به فساد کشیده شدن هر یک از امور مذکور می

 هم بپاشد.



 د( آندلس

نظران، اختالف درباره چگونگی خوانش و اشتقاق واژه آندلس، همواره بین واژه شناسان و دیگر صاحب

یکی از نوادگان « آندلس بن طوبال»و برخی مشتق از « واندال»یا « فندال» نظر بوده است. برخی آنرا مشتق از

)سرزمین واندال ها( دانسته اند. )ر.ک: « واندالیا»داند. و گروهی این واژه را مشتق از حضرت نوح )ع( می

 ( 18 -17محمد رضا شهیدی پاک، تحلیل تاریخ آندلس، صص

واقع در جنوب غربی اروپا، شامل کشورهای اسپانیا و « ه ایبریشبه جزیر»امّا به لحاظ محدوده جغرافیایی، 

از بقیه خشکی اروپا و توسط « پیرنه»های سلسله جبال مرتفع و صعب العبور پرتقال است که به وسیله کوه

از آفریقای شمالی مجزا شده است. شبه جزیره مثلثی شکل ایبری، از سه جهت به وسیله « جبل الطارق»تنگه 

ای به عرض چهار صد و پنجا کیلومتر به خاک فرانسه متصل شده ه شده و از سمت شمال با آبراههدریا احاط

 (20-19نامیدند. )همان، ص« جزیره آندلس»است؛ مسلمانان این ناحیه را 

 تاریخچه ورود مسلمانان به آندلس -2

 یجاطلس از غرب و خل سیانواز جنوب و شرق، اق یترانهمد یایاست که در اییهاروپا ناح یدر جنوب غرب

 ترینیو از کوهستان گویدیم[ Ibria]یبریا یرهاز شمال، آن را احاطه کرده است و به آن شبه جز یسکایب

حکومت  یختار)آندلس یا  معروف شده است. «ینزم یبهشت رو»به  یباییمناطق قاره اروپاست. و در ز

 (204ص  ین در اروپا،مسلم

 فـتح اندلس انـدیشه
از . یردآرام نگ یشانا ییبود کـه موج کشورگشا یعیکامل فتح کردند، طب طور به مغرب را ،مسلمانان وقـتی

سویی دیگر، اختالفات داخلی میان حاکمان خود خوانده اسپانیا و انزجار مردم از ظلم و ستم آنان، موجب 

 ؛232ص ، فـتوح البلدان ی،بـالذرشد که اندیشه فتح آندلس یا اسپانیا به ذهن مسلمانان خطور کند. )

 (5ـ4، ص 2اخبار االندلس و المغرب ج  یالمغرب ف یانالبـ ی،عذاربـنا

 ی بن نصیر )فرمانده سپاه مسلمانان در مغرب(به موس یان )از حاکمان اسپانیا(از کُْنت جُول یاهنگام نامه یندر ا

 یشانخود را به ا یسنگرها آن مـسلمانان را بـه فـتح اندلس فراخوانده و وعده داده بود که در که یدرس

اندلس سخت  یکه اوضاع داخل آگاهی یافته بود یمـنابع اطالعات یقاز طـر یموس خواهد سپرد. و چون



االسالم  عـنان، دولة دعبداللّهمـحم) داد. پاسخ مساعد یو یبه ندا است، یاسیو اخـتالف س یدچـار آشـفتگ

 (.39، ص 1ج ، االندلس یف

و  گذاردیمسلمانان م یاررا در اخت یشخـو یـگرد هاییگاهسَْبته و پا کهینبر ا یمبن یانجول یشنهادپ یپ در

و  یهمراه را یشانا یشخو یانو بـا سپاه دهدیبه آنـان مـ یادر در یشانا انتقال یخود را هم برا هاییکشت

شـروع  یم( برا715ـ705ه/96ـ86بن عبدالمُلک )حکومت: یدوَل ی،اُمَو یفهاز خل یموس کند،یم ییراهنما

انـدلس  قـدرت کرد که نخست عالم شرط ینموافقت خود را با ا یفهنظرخواست و خل یـشروی،پ یاتِعـمل

پشین،  ی،عذارابـن).یازمایندکوچک و گذرا ب یهاحمله یبرا ییهاو اعزام گروه «یمرز یبردها دست»را با 

 (2ص 

 یشانا از که صدتن مسلمان مـرکّب از پانصد رزمنده یکـوچک یروین م91/710 منظور در رمضان بدین

 حـمله یک یقتعبور در حق ینآمدند. ا در «یبریاا یرهشـبه جز»تنگه، از سبته بـه  سواره بودند، باگذر از

 در یاجنوب اسپان در گـروه یـنا شد. انجام مَعافِریمالک  بنیف طَر أبوزَرْعه یبـود که به فرمانده یفاکـتشا

شده،  یادهنام دارد، پ «یفطـر یرهجز/یفهطـر»فرمانده  ینکوچک که اکنون با انتساب به هم یشهر کنار

 آمیزیتمـوفق گشتند. باز سالمت به یمغنا از یرا آغاز کـردند و بـا انـبوه خـود ایشیآزمـ یبردهادست

 طارق یکرد کـه بـه فرمانده یقرا تشو یشانساخت و ا یدوارمسلمانان را به فتح اندلس ام یورش، ینبـودن ا

 تر بپردازند.بزرگ یابه حمله یادز بن

 گسترده و فتح اندلس حـمله

لنـگر انداخت که با انتساب به  یکرد و در کنار کـوهعبور  از تنگه 711 یلآور /92در مـاه رجـب  طارق

و  رسانیدیم یاطـالع موس بـه را هایشرویطارق اخبار پ (5ص  هـمان، )نام گرفته است.« طارقجَبَلِ» یو

مـجهز حمله خود را آغاز  یبا سـپاه 712ژوئن  /93در رمضان  یزکـمک خـواست، او نـ یچون از موس

واقع در  (Tynavera) یرهدو فرمانده در شهر طَلْب ی،شروع حمله موس از سال یککـرد و پس از گـذشت 

، 12ص  همان،)دست مـسلمانان فـتح شد به و پس از چهار سال اندلس یدندبه هـم رسـ یطُله،طُل یربغشمال 

و از مالَقه و  یلو سواحل شما( Pareness) یـرنهتا ُکهساران پ ینـقطه جنوب ینو مـسلمانان از دورتـر (16ـ15

تا ارتفاعات قـَشْتاله را  یجنوب یهاگشودند و از دشت را و َاشبونه در غرب یهطَرکونه در شرق تا مالمِر

بـر فرازش پرچم اسـالم را بـر  کهیـننـگذشتند، مـگر ا یدژ اسـتوار یاشهر بزرگ  یچتـصرف کردند و از ه



در  یشاندرآوردند و دامنه فتوحات ا یدولت بزرگ اسالم یعوس را تحت قلمرو ینافراشتند و آن سرزم

ص  هـمان، ).یدرس(Biscay) یبِسکا یجدر کناره خل (Gijon) یحوناندلس بـه شـهر جـ یسواحل شمال شرق

 (52ـ51ص  ،پشین ؛ عنان،11

 ای از شکوه تمدن اسالمی در آندلسجلوه -3

است که  یو پرتقال( دوران درخشان و روشن یامسلمانان بر جنوب اروپا )اسپان ةسال 800دوران حکومت 

و  یعلم اندوز ینی،د یدر اندلس، آزاد ینپس از حضور مسلم تلخ و دردناک دارد. یاربس یالبته عاقبت

چیزی است که این آن سطح خود بود. ین، رشد تمدن و ... در باالتریدانش، سطح رفاه و زندگ یلتحص

 را ثبت کرده اند.ها بدان اعتراف نموده اند و تاریخ آنربیخود غ

: مسلمانان در طول چند قرن، نویسدیمعروف، گوستاولوبون، م شناسیختار ها،یاعترافات غرب ینهم یانهم در

کشور اندلس را از نظر علمى و مالى به کلى منقلب کرده و آن را تاج افتخارى بر سر اروپا قرار داده بودند، 

نیز بوده است. سلوک آنان با اقوام مغلوبه  قعلمى و مالى تنها، بلکه در اخال یلاین انقالب، نه در مسا و

تمدن اسالم و )قدر مالیم بود که غیرمسلمانان اجازه داشتند براى خود، مجالس مذهبى تشکیل دهند.آن

 ، با تصرف(342 -340صعرب، گوستا ولوبون فرانسوى، ترجمه: محمد تقی فخر داعی گیالنی، ص

اگر حاکمیت هشت قرنه اسالم بر اسپانیا نبود، هرگز این »: گویدیمونتابث؛ مستشرق اسپانیایى، نیز م مارتینز

که اروپاى همسایه، اسیر تیرگى جهل و . این دوره، درحالىشدیکشور وارد گردونه تاریخ تمدن نم

عبدالجبار الرفاعی، بیداری اسالمی در )«کرد. جا منتقلماندگى بود، روشنایى خرد و فرهنگ را به آنعقب

 (49، ص 15، شماره 71مجله آینه پژوهش، ترجمه سید حسن اسالمى، مهر و آبان اندلس امروز، 

: گویدیممکن بود؛ الین پل؛ مستشرق انگلیسى، م هایینهدر همه زم یشرفتو پ ییگسترش، شکوفا این

هاى سوزان این اسپانیا هشت قرن در دست مسلمانان بود و نور تمدن آن، اروپا را نورانى ساخته بود و دشت»

وجود آوردند. بزرگ به ادىسرزمین در اثر کوشش ملت فاتح، آباد گردید و شهرهاى با عظمتى را در این و

ین رهگذر بود که علوم ریاضى، علوم و ادب و صنعت فقط در همین سرزمین اروپایى رونق داشت و از هم

محمد )«گذارى تنها در اسپانیاى اسالمى تکمیل شده و نتیجه داده بود.شناسى تاریخ، فلسفه و قانونفلکى گیاه

 (246ص ی، زمـان یترجمه مصطف ین،نـو یاسـالم و بـالها ی،غزال



ها، ها، پلرا نشان دادند. جاده خود یاقتعلوم و فنون، استعداد و ل هایینهزم یمسلمانان در اندلس در تمام

 یانوردیدر یتو مساجد در اطراف شهر به کثرت ساخته شد. وضع هایمارستانها، بکاروانسراها، مسافرخانه

با ظهور افرادى  یزبود. در پزشکى ن برقرار یقاو آفر یاو تجارت با اروپا و آس شدیانجام م یهم با نظم خاص

که  یدندى، ابن زهر و ... مسلمانان بدان درجه از تخصص علمى رسچون على بن عباس، زهراوى، باهل

، 1370 ییزمشکوه، پا یحسن وطنخواه، اسالم در اندلس، مجله.)دادندچشم را انجام مى یقهاى دقجراحى

 (115، ص 32 یشماره

 :کندیاعـتراف م «یـهمـونته پل» یزنـان دانـشکده پزشک یماریهایاستاد ب« دالماس»پرفسور

بلکه شامل  یست،ها و مساجد پرشکوه نساختمان و نـقش و نگار یمسلمانان منحصر به فّن مـعمار تمدّن»

 یو پزشک شناسییاهبه خصوص علوم گـ یدکـه اسـاس علوم جد شودیم یاز علوم و معارف یاریبس

 (312ـ313 صـص ی،دوانـ یدر اروپا، ترجمه عـل یفتوحات اسالم یخارسالن، تار یبشـک«)است.

دار دانش و پرچم ییکامل بود، اندلس به تنها خبرییکه سراسر اروپا در جهل و ب یدر آن زمان و هنگام

 یو تحول علم یداریمنطقه ساختند، خاستگاه ب ینکه مسلمانان در ا یو تمدن شدیتمدن در غرب محسوب م

در  توانیرا م یاسالم دنتم ینبرخوردار بوده و حاصل ا یریچشمگ یتمدن شرق از غنا یبود که به مثابه

 در جنوب اروپا مشاهده کرد. یو رشد اقتصاد یعلما، فالسفه و آثار معمار یشمندان،ظهور اند

مـختلف  یهادر رشـته یـشرفتاز پ یهدر اسالم، بدان پا یو علم دوست یپژوه دانش یهمسلمانان اندلس در سا 

در  (Jhon w.Draper) «جـان دراپر»کـه  یدندشهرها رسـ یباسازیو ز یشهرساز ی،صنعت، کشاورز ی،علم

اندلس(  یتخت)پا قرطبه هرش یساز یباو ز یشهر ساز یفتوص از پس «فـکر در اروپا یـشرفتپ یختـار»

چراغ در  یک یداشت( هم حت یشکوه ینکه قرطبه چن ی)زمان یختار ینهفتصد سال بعد از ا» :نویسدیم

 یسدر شهر لندن و پار یادهافراد پ یخ،تار ینها پس از اوجود نداشت و قرن یسپار و لنـدن یعموم یراهها

 (311اسالم در غرب، ص  ی،آل عل یننور الد) «.رفتندیتا قوزک پا در گل فرو م یباران یدر روزها

مسلمان چنان بالنده و رو به رشد و گستردگى بود  یاىدر تمدن شکوفاى اسپان یواقع فرهنگ غنى اسالم در

هاى فرهنگ بشرى، از شاخه یگفت همه توانی. میافتیبدان دست م خواستیکه هر کسى هر چه م

و رو به گسترش  ورشناسى، بارو معدن شناسىیاهفلسفه، طب و جانورشناسى، گ یاست،ادب و هنر، حقوق و س



را به اروپا انتقال دهد و مقدمات نهضت  یندلس توانست فرهنگ اسالمغناى فرهنگى در ا ینبوده است و ا

 غرب را به وجود آورد. یدارىفکرى و ب

 یکه علل انحطاط تمدن باشکوه اسالم آیدیم یشسؤال پ ینهمه قدرت و عظمت در اندلس، ا ینا یدند با

خوریم که در سقوط میبه عوامل فروانی بر یخیوجو و تفحص در متون تاراندلس چه بود؟ با جستدر 

تمدن اسالمی در آندلس نقش داشته اند. اما به عقیده اکثر مورخان، مهمترین عامل سقوط این تمدن با 

 شکوه، شیوع فساد اخالقی در میان حاکمان و مسلمانان بود.

 د اخالقی مهمترین عامل سقوط تمدن اسالمی در آندلسافس -4

سقوط آندلس که همه منابع در تأثیر تام آن مشترک هستند، شیوع فساد )مخصوصا فساد امل وع از مهترین

صالح و  بـه تـوجه از را و جامعه، آنـان یتدر سطح حاکم فساد شدن یرفراگاخالقی( در آندلس بود. 

 یّتاهم یشانبـرا که برد و آنچه ینرا در آنها از ب ینید یرتو غ یّتجامعه باز داشت و حم یشرفتو پ سالمت

و عشرت آشکار  یشع که حاکمان به زمانی بود. ، عیاشی و فساد اخالقییخوش گذران ی،طلبداشت، قدرت

با  یحیِ در کمین نشسته، با استفاده از غفلت مسلمانان ودشمن مس ،آنان روانه گشتند یمردم از پ و پرداختند

 پس یکی شهرها یجه،نت درکه  اندلس وارد ساخت یجامعه اسالم یکرسخت بر پ یاضربه یطانی،ش یطرح

 ینهزم یندر ا« گوستاو لوبون»و بـه تـصرف دشمن درآمد.  یداز تحت حـکومت آنان خارج گرد یگریاز د

 ینو باالخره در اثر اختالفات ب یبند بار یو ب ی: دشمنان با انتشار فساد و رواج مشروبات الکلیسدنو یم

گوستاو .)کردند یحمس ینشدند و مسلمانان را به زور، وادار به قبول د یرهمسلمانان چ زمامداران حکومت، بر

 (335لوبون، تمدن اسالم عرب ، ص

آغاز تدریجی افول حکومت مسلمانان در آندلس، همزمان بود با آغاز استحاله فکری حاکمان و فاصله 

انتشار اسالم و اشاعه اندیشه توحیدی وارد گرفتن آنان از اهداف اصلی فاتحان آندلس. اعراب با ذهنیت 

آندلس شدند و بدون اتکا به سالح و شمشیر و نیروی نظامی در فرصت کوتاهی، موفق به استقرار نیروهای 

خود در سراسر آندلس، تا شمالی ترین مرزهای آن شدند. این افراد، تعلیم پیام قرآن و گسترش فقه و آداب 

رو، دین اسالم با اقبال مردم بومی اسپانیا در میان آنان انتشار دانستند؛ از همیناسالمی را وظیفه اصلی خود می

 یافت.



« شامیان»باورود اعراب شامی همراه با مجموعه نظامی سپاه شام به آندلس، تعصب عربی و انحصار قدرت در 

گردید. این جا بود  آنها به مسأله اصلی آندلس تبدیل شده و منجر به تأسیس دولت اموی« اموی»و رهبران 

-333که شعارهای توحیدی اعراب فاتح جای خود را به اسالم اموی داد.)ر.ک: تحلیل تاریخ آندلس، صص

شد. روشن است که ( اسالمی که از محتوای اصلی آن تهی گشته و با قرائت بنی امیه به دنیا معرفی می334

ی امیه است که ظلم و ستم، شراب خواری، الگوی این حاکمان فاسد، همان حکومت فاسد شام و سلسله بن

غنا و آواز خوانی، فحشا، عیاشی، تجمالت و .... از افتخارات آنان است. براین اساس، پس از تأسیس دولت 

اموی در آندلس، فساد در همه حوزه ها شیوع یافت. از جمله آنها، شیوع مفرط غنا در همه اماکن عمومی 

قرن سوم هجری، به شیوع موسیقی غنایی در آندلس »فته اند: و خصوصی آندلس است؛ تا جای که گ

معروف است؛ عبدالرحمن اوسط )امیر اموی( به امر غنا و تربیت مغنّیات اهتمام خاص داشت. او کاخی را 

همان، .«)بردند... در قرطبه بنا کرد که در آن بزرگان زناِن آوازه خوان به سر می« دارالمدنیات»به اسم 

در  ی،امو یفهخل ی،، دختر مستکف«والده»اخالقی در دربار حاکمان چنان باال گرفت که ( فساد 336ص

 نهاده بود:  یاردر اخت یگانآن باشد به را یدنبه بوس یلهر که ما یرخسار خود را برا یشعر

  .«یشتهیهامن  یقبلت یو اعط ---------- یمن صحن خد یو امکن عاشق»

، یطاهر یناصر )عبداهللحجاب را به طور کامل به کنار نهاده بود یو یغرب یسندگاناز نو یکیبه نوشته  

، 12، شماره 1384بهار  ی،، مجله علوم اجتماع«األندلس جذور أسباب یف یندولة المسلم یارنظرة حول انه»

دنیاگرایی، رقابت در تجمالت و شرابخواری تا حدّی شایع بوده استکه حتی در ادبیات آندلسی آن . (97ص

( شیوع فساد و اوضاع نابسامان 337-336نیز منعکس شده است.)ر.ک: تحلیل تاریخ اندلس، صص دورده

آندلس آنروز، باعث شده بود که نویسندگان، سقوط آندلس را براساس برخی احادیث نبوی، پیشگویی 

 (339-337نمایند.)ر.ک: همان، صص

بنی امیه آغاز شده بود(، به تدریج دامنگیر این استحاله فکری و بالی خانمانسوز )که از همان دوره حکام  

که با طرح های نفوذ دشمن به کمین نشسته را فراهم کرد؛ تا اینجامعه مسلمانان اندلس گردید و زمینه

 شیطانی پاپ، کلیسا و مسیحیت، به سرانجام رسید. 



فساد اخالقی مسلمانان  ها و عواملخوبی روشن شود، سزاوار است که به ریشهبرای آنکه زوایای این بحث به

در آندلس پرداخته شود؛ چه شد که مسلمانان اندلس به این دام مخرب گرفتار آمدند و از آن اوج عظمت 

 گردد.ها، مطرح میبه حضیض ذلّت دچار شدند؟ با بررسی صورت گرفته، عوامل ذیل به عنوان یافته

 عوامل فساد اخالقی -5

 الف( انحراف در عقیده 

 یفارا ا یو اصل یآنچه در زوال و انحطاط تمدنها نقش اساس یابیمیدرم یقرآن یاتآ در تفکرو  یبررس با

 یاسیس ی،اقتصاد ی،اجتماع انحرافات یرو است و سا یدهدارد هـمانا انـحراف در عق بنایییرو جنبة ز کندیم

 شودیم موجب کـه دارد. لذا آنچه یاله یمراه مستق زا و بازگشت یانحراف اعتقاد یندر هم یشهر یزن یرهو غ

 یاله یمانحراف از راه مستق یبه طور کل یرد،تـعلّق گـ یـگرو ظهور ملت د یخداوند بر سقوط ملت یّتتا مش

طور که قرآن بلکه همان یست،نـ  جـبر یمعنا به یخداوند یّتمش است. البته یطانیش یهاجاده یسو به

و »، (116)هود/ «رساندینم هالکت صالح باشد خداوند آن مـلت را بـه سـتم به یه ملتک یمادام تا» :هفرمود

 یمبدالکر(.)ع19)رعد/ «.نخواهد داد ییرآنها را تغ سرنوشت ندهد، خداوند ییررا تغ خود یّاتنفسان یتا ملت

 .(71ص طلوع و غروب تـمدنها، یرازی،ش آزاریب

کام اموی و ترویج فساد توسط آنان، انحراف جدّی در مسیر اسالم در اندلس اسالمی، با قدرت یافتن ح

پدید آمد و اسالم از تعالیم حقیقی خودش تهی گردید و به عنوان ابزاری در خدمت مقاصد شوم آنان در 

آمد. این مسئله، به تدریج در اعتقادات مردم نیز اثر گذاشت؛ تا اینکه بنیان های اعتقادی مردم را سست 

 آنان یدهدر عق یدو ترد یتاز شکاک یموجردم به آن درجه از انحراف در عقیده رسیده بودند که نموده و م

باطل است و احکام  ینگفت همه موضوعات مربوط به د یآمده بود که م یدپد یآمده بود. فرقه ا یدپد

به وجود آمده  یزن یگریگروه د فرقه، ینکردند. به جز ا یرا از نماز و روزه و حج و زکات مسخره م یند

را که  ینیمخالف بود و د ینید یدبا همه عقا یزگروه ن یننام داده بودند. ا «یجهان یند یروپ»بود که خود را 

ممکن  ینید یدگفتند عقا یبود که م یزن یفرقه الادر یککرد.  یم یغاستوار باشد تبل یاخالق یفقط بر مباد

 یآن ب یقتهر چه هست ما از حق یم؛کن یو نه انکار م ییدما آن را نه تأ ونادرست باشد  یااست درست 

، 4، تاریخ تمدن، جدورانت)ویل .یریمبپذ یم،را که از اثبات صحت آن عاجز یدیعقا یمتوان یو نم یمخبر

 (1988 ص



 ب( فرورفتن در ناز و نعمت و تجمالت 

بستری الزم دارد و بستر آن، کند؛ زیرا فساد و فحشا نازپرودگی و تجمالت، زمینه فساد اخالقی را فراهم می

ای زدگی است. جامعهها ناشی از ثروت و رفاهها و ... است که همه آنهای مجلل، پارکهای زیبا، کابارهکاخ

رسد. که دغدغه اول مردم آن، سدّ جوع و تالش برای زنده ماندن است، نوبت به عیاشی و شهوترانی نمی

گذرانی، تمایالت نفسانی و شهوانی الزم برای عیاشی، خوش گرایی است که بسترزندگی اشرافی و تجمل

 گرایی برحذر داشته است.کند. شاید به همین دلیل است که اسالم به شدّت، از تجمّلرا فراهم می

 یخوشگذران و ثروت کشورشان را صرف ییدر نـاز و نعمت فـرو رفـته و تـمام دارا کـه یو جوامع ملل

 یروین ی،اجـامعه ین. در چـنشوندیم دچار یهاو گرفتار هایبتمص که به انواع گذردینم یـرید کنند،یمـ

 یجه. در نـتگیردیجامعه و افرادش را در برم یو تنبل یرخوت و سست یةشده و روح یلتعط یتو فعال کار

در ناز و  یشترب که انـدازه هـر و به میرد،یم یگانهو مبارزه بـا عـوامل بـ مقاومت یری،شجاعت و دل یةروحـ

قرآن نیز به این اثر ویرانگر . شوندیم تریکنزد یبه نابود یزانبه همان م روند،یفرو م یخواهنـعمت و تـجمل

 رایب ،هاسختى حاضر نیستند هنگام که کندمى مطرحرا گروهى از ثروتمندان رفاه زدگی اشاره کرده و 

و هم أغنیاء رضوا »: کشدو خانه نشینی را برگزیده و از پیکار کنار می حرکت کنند مـردم همگام با ،جهاد

ها براى جهاد دارند( آن کافـى در حالى که تـوانگرند، )و امـکانات» (87)توبه/ «بأن یکونوا مع الخوالف...

 متخلفان یا «خوالف» نین افرادى راقرآن چ« بمانند. وناتوان( معذور )و افراد با واماندگان که راضى شدند

 نامد.مى طلبانرفاه

 :نویسدیم ییگراتجمل یةمضرات روح یاندر بـ یاسـالم یاستمدارخلدون، عالم و س ابن

 هایگیماو فـرو یهاانواع بد یاسـت، چـه در نـهاد آدم آوریمـردم تباه یبـرا یپروردگو ناز خواهیتجمل

و انسان  بردیم یاناز م است یدارکشور یرا که نشانه و راهنما یکیو خصال ن آوردیم یدو عادات زشت پد

شـده از آن، نشانة  یـیدهو خـصال زا یتـجمل پرسـت ینبنابرا کند؛یمتّصف م یکیرا بـه خـصال مناقض ن

 روینز اساخته است. ا ینابود یةما یشخو یدگاندر آفر را است که خداوند آن یو انـقراض یبـدبخت

و  یریپ مزمن هاییماریو گرفتار ب آیدیمـ یـددر دولت پد یحـال یشانو پر یو زبون یمقدمات نابود

خلدون، ترجمة  ابن مـقدمة عبدالرحمن ابن خـلدون،گردد.)یواژگـون م سـرانجام تـا شودیم یفرسودگ

 (321ص ی،گناباد ینمحمد پرو



 ی،پرورو مستغرق شدن در ناز و نعمت و تن یو رسوم تجمل پرست عادت که: کندیمـطرح مـ ینهـمچن و

 یتحما یرویگردد، ن یلزا یتو هر گاه عصب شکندیهم م در است یافتنغلبه  یلةوس که را یتشدت عصب

 یگرد یهاو آن وقت ملت یزندخبر یبه توسعه طلب ینکهاتا چه رسد به پذیرد،ی]جامعه[ نقصان م یلهو دفاع قـب

  (268)همان، صبرند. یم یانو از م بلعندیم را آنان

ثروت و  یعتاًداد که طبیم یلتشک یقاشمال آفر یبدو یمسلمان به اندلس را اعراب و بربرها یهمهاجران اول

 یآمده به خصوص در زندگ یدپد یشد. رفاه و غنایجلوه گر م یاردر چشم آنها بس ینسرزم ینا یغنا

 است. یافتهنمود  یدوره به خوب ینا یاتادب و یانو دربار ینسالط

به  یدمختلف بود که به مرور کار از تقل یها ینهحاکمان، رقابت با شرق در زم ینهمان ابتدا تمام تالش ا از

در احداث باغ ها، کاخ ها، مساجد، مکتبخانه ها و شهرها به  یاناز شرق یشو مسلمانان اندلس ب یدرقابت کش

گرفتند؛ به  یشیو زن بر آنها پ مردکوشش پرداختند و در مقرب ساختن شعرا و دانشمندان و آوازخوانان 

بر دولت  یلهوس ینکردند تا بد یکه شعرا دانشمندان و ترانه خوانندگان را از شرق به اندلس دعوت م یطور

 ید،، مجله وح«عرب در اندلس یاتبه فرهنگ و ادب ینگاه» ی،موسو)کمال .یندو مباهات نما فخر یانعباس

 ( 111، ص235 -234شماره  - 1357 یراول ت یمهدوم خرداد و ن یمهن

و حـکام  سران لشـکر و عـمالقتی مالک بن عباد، وجا رسیده بود که تجمل گرایی در آندلس تا بدان

و  )کرنادا( رناطهغ ،)ماالگا( مالقه ،)واالنس( بلنسمه ،ولدو( طله)یطل ،(یل)سولیه یاط یامرا یعنیشهرستانها 

شده  سوار یکرکوه پ یهابر اسب بـا کمال غرور یکهآنان درحالت یتمام دالخضراء را دعوت نمو یرهجز

 (،واالنس یرام یعامر یبن اب یعـد)از آنـان  یک نفر یحت فاصله چند روز در قـرطبه حاضر شدند.ه بودند ب

سران  بود. صخال یاز طال یزآنها ن نعل اسبان ،تجمالت یرعالوه بر سا یندسوار بدنبال داشت که گو یستدو

نهاده  یانبن یمالک بن عباد در آنـجا قصر باشکوه در قصر قرطبه فرود آمدند. سپاه و سرداران لشکر و حکام

 یواناتصورت پرندگان و حه نقره ب از یهائآن قصر مجسمهآن قصر باغستانها و چشمها بود و در  یرامونپ

، (3) ، غروب آفتاب در اندلسقریب عبدالجواد).یریختم یرونها آب بمجسمه ساخته بودند که از دهان

 (8، ص73، شماره 1324اسالم، مرداد  یینمجله آ

های من در حال طراحی نقشهآنان یک ماه تمام در چنین قصری به عیاشی و خوشگذرانی مشغول بودند و دش

 دقیق برای بیرون راندن مسلمانان از آندلس.



 ج( تساهل و تسامح با مسیحیان  وازدواج با زنان مسیحی آندلس

و فرهنگ آنان  یحیانبر اندلس نسبت به مس یروزیکه پس از پ یتساهل و تسامح یسان،نو یخاعتراف تار به

و از »... :  یسدنو یمورد م ینشود. گوستالبون در ا ینم یدهد یختار یکجا یچصورت گرفت، در ه

که  یدفهم انتو یم یساخته شده به خوب یاهم که در دوران حکومت اعراب در اسپان یادیز یساهاییکل

تاریخ تمدن اسالم عرب، )«داشته اند. یمغلوبه سهل انگار یاننسبت به اد یاعراب تا چه اندازه ا

 (342خر داعی گیالنی، صگووستاولوبون، ترجمه محمد تقی ف

گاه مشترکاَ در  و کردند یبا هم ازدواج م یبا کمال آزاد یحیانمسلمانان و مس» :یسدنو یم یزدورانت ن ویل

مسجد و هم  یبنا را هم به جا یک یانااح یافتند ومراسم عیدهای مسیحی یا اعیاد مقدس اسالمی حضور می

دین با نهایت آزادی از همه اقطار اروپای مسیحی به طلب  . مسیحیان عادی و رجالبردند یبه کار م یساکل

 (382، ص4تاریخ تمدن، ج)«آمدند.علم یا گردش و سفر به قرطبه، طیطله و اشبیلیه می

ازدواج با زنان مسیحی، با ورود اعراب فاتح به آندلس آغاز شد و به سرعت به عرف متداول مسلمانان 

در آندلس، ازدواج با زنان اسپانیایی، به ویژه دختران اهل « امویان»آندلس تبدیل گردید. با روی کار آمدن 

 جلیقّیه و دختران حاکمان مسیحی شدّت گرفت.

و حضور زنان مسیحی نداشت  یدر پ یخود یرو غ یجز برداشتن مرز خود یندیبرآ تساهل و تسامح، این

ن ستون پنجم دشمن، نقش در میان مسلمانان بخصوص در دربار حاکمان، موجب شد که آنان به عنوا

 ها،های آنان را اجرا کنند. از اثرات ویرانگر این ازدواججاسوسان پاپ و کلیسا را بازی نموده و طرح و نقشه

-یکی این بود که این زنان بدون پوشش و یا پوشیدن لباسهای شفاف بدن نما به بیرون از خانه ظاهر می

تا به راحتی حاکمان مسلمان را به دام آنان شد  یبرا یبستر( این امر 341شدند.)تاریخ تحلیلی آندلس، ص

کـه  یهشهر المـر یفرمانروا کـهفساد گرفتار کنند و زمینه را برای فاسد کردن مردم نیز فراهم کنند؛ تا جایی 

رفتار موجب شد  ینا از چـنگ پدرش درآورد. یدو تـهد فشار با را او بود، شده یحیمس یعـاشق دختر

دست  آورند و سرانجام شـهر مزبور به یورش یهشهر المر ی، بهقصد مجازات و به یحیاناز مس یانیاهسپ

غالم رضا گلی « : عوامل سقوط اندلسیاسالم یها ینروپا، مسلمانان و سرزم)ا.یدفـتح گرد یحیمس سپاهیان

 ( 44، ص11شماره – 1388سال چهل و نهم، بهمن « از مکتب اسالم  ییجله درسهازواره، م



و ازدواج گسترده  یرمسلماناناز اندازه مسلمانان با غ یشاختالط ب«نویسد: یکی از نویسندگان در این باره می

 یان،اد یگرد یرواندر برابر پ یاز اندازه و وادادگ یشو تسامح ب یاز معارف اسالم یو دور یحیبا دختران مس

 یلیتحل یختار«).دارد یدر امور فرهنگ یشهر یشترکه ب رودیشمار مسقوط اندلس به یگرد یاز عوامل داخل

 (347-344پاک، ص یدیاندلس، دکتر محمد رضا شه

ساده لوحانه  ،یختگانبرخورد نخبگان و فره یحت نبود، یرکانهمغلوبه ز ینمسلمانان با فرهنگ و سرزم برخورد

. موجب ضربه .مهم فرهنگ و هنر و . یدادن به او در عرصه ها یداناز حد به دشمن و م یشاعتماد ب بود.

 نقطه شد. ینمسلمانان از ا یریپذ

و تروج  یغو تبل« گفت و گو» یزده بر مسند قدرت در حکومت اندلس که بر مش یهخوش باور تک جریان

، یگانهدر برخورد با فرهنگ ب یقرآن یگرفتن آموزه ها یدهبا ناد گماشتند، یهمت م یحیتمس یها یدگاهد

 وذ بیگانگان و جنگ نرم را فراهم نمودند، که عواقب تلخی را درپی داشت. ای نفزمینه

 د( جنگ نرم و تهاجم فرهنگی دشمنان 

ملت نسبت به ملت  یکاز جانب  یرمستقیماز تهاجم است که به طور پنهان و غ ینوع خاص یتهاجم فرهنگ

 یچیدهمسائل و ابعاد پ یدارا «ینگتهاجم فره» ییده. پدگیردیصورت م یو فرهنگ یفکر هایینهدر زم یگرد

تهاجم »ی(: انقالب فرهنگ ایشور یخود با اعضا یداردر د) یمقام معظم رهبر ای؛ به گفتهاست یاو گسترده

 ینهاى تهاجم فرهنگى، ااز راه یکىاست.  یىسروصدافرهنگى، مثل خودِ کار فرهنگى، اقدامِ آرام و بى

 یککه همان عواملى است که  یمان،متعصبانه به ا هاىیبندیبوده است که سعى کنند جوانان مؤمن را از پا

جوانان  یعنىهاى گذشته کردند؛ کارى را که در اندلس، در قرن اندارد، منصرف کنند. همتمدن را نگه مى

 «.یردگکار، حاال هم انجام مى ین. امشغول کردند یزهاچ ینو ا یگسارىرانى و مرا در عالم، به فساد و شهوت

 (1371مرداد  21)

تى فرهنگ قوى و اصولى نداشته باشد و یا قدر و اهمیت فرهنگ خود را نداند و به خود باختگى، اگر ملّ

تفاوتى، محافظه کارى و سطحى نگرى دچار گردد؛ یعنى سیاست تساهل و تسامح در اصول سستى، بى

تردید زمینه هجوم فرهنگ بیگانه و فروپاشى فرهنگ خودى را فراهم د، بىاساسى فرهنگِ خود به کار بند

ى و مذهبى ى اساسى، باورهاى ملّامان فرهنگى به گونهساخته است. در چنین هنگامى دشمن، با یورش بى

هاى گاه با جایگزین کردن فرهنگ جدید بر مبناى پیشبرد هدفسازد و آنلت را دچار دگرگونى مىآن مّ



دشمن با تکیه بر  ،ندلسآکند. در خود، آن جامعه را در دام استعمار و استثمار خود گرفتار مى اساسى

هاى داخلى و خارجى نخست به تهاجم فرهنگى علیه مسلمانان پرداخت و آن گاه که مسلمانان را به زمینه

تاریخ اندلس اسالمى، هاى پایانى را بر آنان وارد ساخت. با مرورى بر وابستگى فرهنگى دچار کرد، ضربه

به کارگیرى  ی،تمدن اسالم یفروپاشو تأثیر گذار در شکست مسلمانان  مهمترین روش گردد کهروشن مى

آنگاه که از مسلمانان،  شانینسرزم یریگبازپس یاروپا، برا یحیانمس. ى تهاجم فرهنگى بودابزار شکننده

اندلس  سروصدا،یآرام و ب ساله،ینچند یو تالش فرهنگ یزیر، با برنامهمأیوس گردیدند یزیکیتالش فاز 

  و از مسلمانان پس گرفتند. کردند یحیشده را، دوباره مستازه مسلمان

از افسران بانفوذ  «بن عماربراق»طرح تهاجم فرهنگی ابتدا توسط یک افسر خائن مسلمان صورت گرفت. 

ـ در قرن پنبن عباد ـ فرمانرواى دربار مالک جم هجرى بود که مخفیانه، خود را به دستگاه پاپ و کلیسا قرطبه 

ت و آیین خود خیانت کرد. وى در ظاهر به عنوان رابط و پیام رسان میان پادشاهان مسلمان فروخته و به ملّ

و مسیحى فعالیت داشت، ولى در واقع جاسوس واتیکان و دربار سلطنتى ایلدفونس در میان مسلمانان و دربار 

روزى در شوراى کوچکى که تنها با حضور این افسر خائن مسلمان، ایلد فونس، دوک ونیز  قرطبه بود.

گو شد. ایلدفونس گفت ى حمله به اسپانیا و تسخیر آن گفتشد، دربارهفرمانده سپاه مسیحیان تشکیل مى

ق نیز خواست تا گیرى اسپانیا، تصمیم خود را اعالم کند، براى همین، از براخواهد در مورد باز پسپاپ مى

ى آنان کاماًل ها را در این امر یارى نماید. براق که در میان مسلمانان اسپانیا بزرگ شده بود و از روحیهآن

هاى اروپا هر چه ها در شرایط فعلى اشتباه است و سپاه و قدرت بارونآگاه بود، گفت: جنگ شما با مسلمان

؛ زیرا مسلمانان هرگاه مذهب و آیینشان را در خطر بینند، سرسختانه ها بایستدتواند در برابر مسلمانباشد، نمى

کنند. از این رو، نخست باید شور فداکارى و دین کنند و دشمن را ـ هر که باشد ـ نابود مىاز آن دفاع مى

د اکنون قرار داگاه آنان را از پاى درآورید. بهتر است همها سست کرده، آندارى و شجاعت را در مسلمان

 ها پیشنهاد نمایید:صلحى با سه اصل مهم به آن

 . آزادى مذهب؛1 

 . آزادى آموزش و پرورش؛2 

 . گسترش روابط تجارى و بازرگانى.3 



توانند جوانان مسلمان را از راه بیرون کرده یا دست کشیشان و مبشران شما مى آزادى مذهب، ایدر نتیجه

هاى گاهها و آموزشآزادى آموزش و پرورش و تشکیل مدرسه در دینشان الابالى نمایند. باآنان را کم 

مسیحى، جوانان مسلمان به شما به چشم استادى نگریسته و در دست شما خواهند بود. گسترش روابط 

هاى نفسانى ها با شما زیاد شده، به طرف خواهششود که نشست و برخاست و آمیزش آنتجارى سبب مى

کم رواج یابد. گسارى که اکنون در میانشان ممنوع است، کمرگى و بادهخواکشیده شوند؛ به ویژه مى

ها، اندلس سرزمین خاطره)توانید، آنان را مانند گوسفندان برانید و به سان خرگوش شکار کنید.گاه مىآن

، 1324اسالم، مرداد  یین(، مجله آ2غروب آفتاب در اندلس ) یب،عبدالجواد قر؛ 72سیدعلى محقق، ص 

هاى مسیحى مطرح گردید و به تصویب رسید. آن این پیشنهاد در مجمع عمومى بارون (8، ص72 شماره

بن عباد فرستاده شد. مالک پیشنهاد را در جلسه امیران شهرها، مطرح کرد که آنان  گاه به دربار مالک

چه مسلمانان آن فروش، بر سرنامه را پذیرفتند و بدین سان بامزدورى و خیانت یک افسر مسلمانِ دینصلح

 آمد، آمد.نباید مى

فرهنگی تهاجم ه جامعه اسالمی آندلس وارد آمد و پس از آن، ضربتی بود که، بر پیکر ، شدیدتریناین حادثه

 :تحقق یافت ذیل،ى هاو قالب هابه روشدشمن، 

 القاى روحيه خود باختگى. 1

سرزمین اولین اقدام دشمن، القای روحیه خودباختگی در میان حاکمان مسلمان و مسلمانان بود. در زمانیکه 

هاى دولته بود، هاى مستقل ملوک الطوایفى گردیدو گرفتار حکومت هاسالمى اندلس از هم پاشید

ند و با نفوذ دادن هاى اسالمى تشکیل دادکوچک مسیحى، با یکپارچگى، نیروى محکمى را در برابر دولت

جاسوسانشان در میان سران حکومت اسالمى آنان را دچار ترس و از خود باختگى در برابر سران مسیحى 

ها، در پى ى مردم با دیدن سستى امیران و چند دستگى نیروها و دیدگاهنمودند. از سوى دیگر توده

ى خواهى مسلمانان از میان رفت. آنان نگهداشت زندگى عادى و آرام خود افتادند و رفته رفته روح برتر

فکرى شده و نیروى تهاجمى خویش علیه مسیحیان را از دست داده  و عمالً دچار نوعى فروپاشى سیاسى

بودند. مسیحیان اندلس با تبلیغات چینش شده روز به روز مسلمانان را به نا امیدى، ترس و احساس شکست 

هاى نخستین فتح اندلس اى براى مبارزه و تالش مانند سالیهکردند. و آن گاه که روحو خوارى دچار مى

بستن پیمان ننگین صلح با مسیحیان بدنبال  به دشمن، اراده گردیدند. واگذارى قرطبهباقى نماند، سست و بى



اى بارز از این سستى روانى مسلمانان و تأثیر گذارى تبلیغات مسیحیان نمونه  تر بدان اشاره شد ـکه پیش -

 دبو

 بند و بارىترويج فحشا، فساد و بى. 2

ى دیگر دشمن در این تهاجم فرهنگى رواج دادن انحرافات جنسى و ضعیف کردن مبانى اخالقى شیوه

ى مسلمانان نابود شد. وقتى مسیحیان دریافتند که با ى آن حکومت هشتصد سالهمسلمانان بود که در نتیجه

مى مسلمانان ایستاد، تصمیم گرفتند تا با گستردن دام فساد و فحشا توان در برابر توان رزجنگ رویارو نمى

ى حکومت مسلمانان را که همان ایمان جوانان بود، از کار بیندازند. بند و بارى، نیروى محرکهو گسترش بى

هاى زیبایى ساختند و دختران دلرباى مسیحى را به آنان براى تفریح و خوش گذرانى جوانان مسلمان پارک

گرى براى فریب جوانان غافل مسلمان بهره بردند. ها گسیل داشتند و از آنان به عنوان شیطان فسونپارک آن

گرى جوانان مسلمان را تحریک نموده، آنان را گشتند و با طنّازى و عشوهها مىدختران مسیحى در پارک

حشان تمرین تیر اندازى و جوانانى که تا چندى پیش، تفری ،کردند. در نتیجهدر گرداب شهوت غرق مى

بند و بارى هاى فساد و بىاسب سوارى و شمشیر زنى یا گفت و گوهاى علمى بود، به سوى این جایگاه

ى مجلّلى آماده کردند که هاى شبانهکشیده شدند. از سوى دیگر براى گمراه کردن جوانان مسلمان، کلوپ

کردند. البته برنامه ریزان این توطئه دان پذیرایى مىها دوشیزگان مسیحى به عنوان پیش خدمت از واردر آن

ها را شبانه روزى کرده بودند و رایگان از جوانان مسلمان هاى شومشان، این کلوپبراى انجام کامل هدف

رفته رفته مسلمانان در باتالق فحشا و فساد،  (على محققسید ها، اندلس سرزمین خاطره)کردند.پذیرایى مى

ها عجین گردید و پاکى و صفاى خود را از دست دادند. و روحشان با گناه و آلودگىغوطه ور شدند 

گرفتند و همواره در جوانانى که روزگارى براى آموختن اخالق و تقوا و خود سازى بر یکدیگر پیشى مى

هاى پها و کلوطلبى و پیش برد اسالم بودند اکنون همچون بیماران، دواى درد خود را در پارکپى شهادت

جستند. با این حال افرادى که شب و روز به خوش گذرانى و مستى و فساد و مى خوارگى و ابتذال مى

ریزى عوض ها را با جنگ و خونهاى جنسى عادت کرده بودند، چگونه حاضر بودند این همه لذتلذت

گسارى ل مستى و مىکنند. در نتیجه آنان موافق هر گونه حکومتى بودند که مناسب حالشان باشد و وسای

 آنان را فراهم کند.



دشمن در  هاییددمنش یدنکش یرپس از به تصو، «بربشتر»شهر  سقوط غم دردر سروده خویش ابـن غـسّال 

 :کندیم یانب ینکـار چـن یـنرا در انجام ا ندشم یگستاخ یلشهر، دل تصرفحمله و 

گاه سواران  یچبزرگ و کوچک نبود، ه یجالب مـعاصها در مـنو فرو رفتن آن مسلمانان گناهان اگر»

 ! علّت ضعف، گناهانشان بود.ی. آرشدندینم یروزبر آنان پ یحیمس

 یاز رو دادند،یهم که کار خوب انجام م ییو آن ها کردندیخـود را پنـهان نم زشـت یفاسد کارها افراد

 (135ص  یشین،پ یتی،آ یممحمد ابراه)«بود. یار

 یدندخود را به آتش کش یها یکه کشت یدندجنگ یم یمانیمسلمان که به هنگام فتح اندلس با چنان ا یراندل

 .به ضعف نشسته اند یحیمس یبارویدر آغوش دختران ز ینکنداشته باشند، ا یراه باز گشت یگرتا د

البته افسوس  و یمسلمان، خواندن یسنو یختار «یعل یرام»مسلمان از زبان  یرانو روز جوانان و دل حال

 است: یخوردن

مانند  یخود عالمت یبازوها یرفت، بر رو یمسابقه م یدانجنگ به م یعرب که برا یهشوال یاجوان مرد »

 یخال کوب یاکرد و  یخود را داغ م ةحرف اول اسم محبوب یاکه آن را سوراخ کرده  یریشکل قلب با ت

 یمبارزه م یکدیگربا  یشجاعت و دالور یزهجا یخود برا یعلنا درحضور محبوبه ها یانسپاه یننمود. ا یم

پادشاه اندلس در زمان حمله  ینجانش یر،تدم ین،همچن)«.یدندرقص یشان م یکردند و اغلب با محبوبه ها

نگارد:  یگونه م ینپادشاه اندلس در وصف دالوران مسلمان ا یک،به رودر یدالوران مسلمان، در نامه ا

خدمات اسالم به اروپا، ( 1) . اعترافاتیناهل زم یاآنها اهل آسمانند  یماند که ندان به کشور ما آمده یمردم

 (32ص  ی،اصفهان ییعطا

و طبقه حاکم و عموم مردم، و سرباز  یربزرگ تا کوچک از ام جا کارساز بود کهاین هجمه فرهنگی تا آن

متفکر دردمند، شهید مطهری )ره( در این  و به این دام مخرّب گرفتار آمدند. آوردند یرو یبه فساد اخالق

نشسته  یایىاز حاکمان مسلمان در قصر خودش کنار در یکىدر کتابى خواندم که روزى »: گویدزمینه، می

از  یىبه قصد دلربا یدو شا - یحىمس یباىز یاردختر بس یککرد. و بازار را تماشا مى یابانبود و داشت خ

شد که  یفتهچنان فرده ازآنجا عبور کرد. او مقدارى تماشا کرد، آنالعابا طنّازى فوق - شخص حاکم

خودش  یاورید،او را ب یدها و نوکرها نداد که برومجال به غالم یگرد ید،دو یرونخودش از قصر ب یاراختبى

توطئه را اجرا  ینواقعه گزارش شد به مرکزى که ا ینو شخصاً او را بغل زد و آورد داخل قصر. ا یدپر



 .«یمما فاتح یگرها از شادى به رقص آمدند، گفتند دآن شد،وقتى به آنجا گزارش  یندگوکرد. مىمى

 (301، ص 25مطهرى، ج یدمجموعه آثار استاد شه)

معتصم »که  باال گرفتچنان سرانجام کار شهوترانی وپرده دری در طبقه زمامداران و وابستگان آنها  و    

عاشق دخترک نصرانی شد و بر آن شد « اندلس»، از استان های کشور اسالمی «المریا»استاندار، «بن صمادح

یکی دیگر از استان های « اشبیلیه»، استاندار «جندل بن حمود»آن دختر به . او را به زور از پدرش برباید

را سرکوب نماید و «معتصم»هم لشگر فرستاد تا برای این عمل « جندل»پناهنده شد! « اندلس»کشور اسالمی 

 در نتیجه جنگ میان این دو استاندار اسالمی در گرفت!

در صورت همکاریش با آنان  وعده فرمانروایی  -که از مدت ها پیش ازطرف زمامداران مسیحی«جندل»

به او داده شده بود، از زمامداران مسیحی کمک نظامی خواست، زمامداران مسیحی هم که از « اندلس»کل 

به انتظار وقوع جنگهای داخلی در کشور اسالمی اندلس نشسته بودند فرصت را از دست نداده و  دیر زمانی

جندل با سپاهیان خود و ارتش  عده زیادی از سربازان مسیحی را به یاری جندل بن حمود روانه کردند.

ین فتح نمایان امدادی مسیحیان بر معتصم تاخت و او را کشت و قصرش را ویران نمود! آنگاه به شکرانه ا

جشنهای با شکوهی بر پا کرد و مردم مسلمان و حتی مالک بن عباد که معتصم یکی از استاندارانش به دست 

د.)اندلس استاندار دیگرش جندل کشته شده بود از این واقعه عبرت نگرفته و در برابر آن ساکت نشستن

(، مجله 4روب آفتاب در اندلس )غ یب،عبدالجواد قر ؛72-71ها، سید علی محقق، صصسرزمین خاطره

 (8، ص75، شماره 1324شهریوراسالم،  یینآ

مرای مسلمانان در برابر آن، برای زمامداران مسیحی مسلم گردید اپس از این واقعه و برادر کشی و سکوت 

که نقشه ها و فعالیت های آنان کار خود را کرده و روح سلحشوری و شهامت و تعصب در حفظ دین و 

کشور، از میان مسلمانان رخت بر بسته، و وقت آن رسیده است که آرزوی دیرین خود، یعنی  ناموس و

 .تصرف کشور اسالمی اندلس و اخراج مسلمانان از آن جا را عملی سازند

 . ترويج مشروبات الکی به منظور تخدير جوانان مسلمان3

اضمحالل مسلمانان برداشتند، این  برای« اندلس»یکی دیگر از قدم های بزرگی که زمامداران مسیحی در 

و در دسترس جوانان مسلمان قرار دادند! آندلس نموده به رایگان وارد کشور را بود که مشروبات الکلی 

این حرکت دشمن، بسیار دقیق و با برنامه انجام شد؛ از اینرو نقش مهّمی در خودباختگی مسلمانان و تهی 



-فکر را هدف تیر زهرد؛ زیرا دشمن، ابتدا دانشجویان و قشر روشنهای دینی ایفا نموکردن آنان از آموزه

آمدند، مردم زیادی را بدنبال خود آگین شراب قرار دادند و چون آنان نماد تجدد و روشنفکری به شمار می

 هایی وارداتی اکتفا نکرده وجای بدین امر همّت گماشتند که به شرابکشاندند. کشیشان مسیحی تا آن

را پیش خرید کرد و همه آنها را شراب « قرطبه»شیش های مسیحی در یک سال، تمام انگورهای یکی از ک

.)اندلس سرزمین انداخت و قسم یاد نمود که آن ها را جز به دانشجویان اسالمی و جوانان مسلمان ندهد

 شد که:  نتیجه این رفتار خصمانه دشمن و استحاله مسلمانان از فرهنگ خودی این (72-71خاطره ها، ص

میخوارگی که در گذشته در میان زمامداران عیاش آن جا به طور نهانی رایج بوده است، یک عمل علنی و 

 یعاد یکار بود، ینننگ یآور و عملشرم حرام، یننزد مسلم آن زمـان تـا کـه خواریشرابعمومی گردید، 

دور  یشرا از خو یاو ح و شرم وقار، متانتی، آداب و رسوم اسالم ی،خوارمسلمان در اثر شراب . افرادشد

و چون فرهنگیان و دانشجویان استعمار شده آن روز، در  را فـاسد کرد ی، اخالقشانو خمار یکردند و مست

این عمل پیشقدم بودند، شرابخواری و میگساری کردن، نشانه تجدد و روشن فکری گردیده و هر کس از 

 .)همان(ست و خرافی نامیده می شداین عمل اجتناب می ورزید، کهنه پر

از تمدن  جوانان میگسار و بی بند و بار روش پدران خود را حقیر شمرده و آنان را نادان و مرتجع و دور

 .خواندندمی

جزو تمدن و حسن  یو خمارآلودگ یو مست کردند را از خود دور یامسلمانان لباس وقار و متانت و ح

 یکش  واالی جامعه، او را جزو طبقه شدیخمارآلوده مشاهده م یا و ستمـ و هـرکس کـه یدمعاشرت گرد

 یداشتند.م و متجدد محسوب

 و آموزشى یهاى اقتصادنفوذ در ميدان. 4

هاى گوناگون ى مسیحیان در شکست جامعه اسالمى نفوذ خزنده و گام به گام در حوزهشیوه یکی از

تردید پایدارى هر حکومتى به میزان توانایى نظامى، اقتصادى، . بىدفرهنگى، سیاسى، اقتصادى و نظامى بو

اراده باشند، چنین سپاهى فرهنگى و سیاسى آن بستگى دارد. اگر ارتش کشورى نیرومند نباشد و سست و بى

هاى پیروزى و ترین شاخصى اقتصادى نیز از مهمرا یاراى ایستادگى در برابر دشمن نخواهد بود. عرصه

ى لت است. از دیر باز به دلیل ارتباط تنگاتنگ زندگى مردم با اقتصاد و نقش تعیین کنندهکامیابى یک م

ت ها، این موضوع همواره براى زیر فشار قرار دادن و شکست یک ملّها و حکومتتآن در پایدارى ملّ



دعاى استقالل همه تواند اتى که اقتصاد و تجارتى نیرومند داشته باشد، مىابزارى کار ساز بوده است. هر ملّ

هاى استعمارى دراز کنند. هاى ضعیف همواره مجبورند دست گدایى به حکومتتجانبه بکند، ولى ملّ

ى گردد؛ چرا که با ورود کاالهاى تجارى، فرهنگ استفادههمین عامل سبب وابستگى فرهنگى آنان نیز مى

 ها است.ى ـ مذهبى ملّتى شکننده به فرهنگ ملّ شود و این نخستین ضربهآن نیز وارد مى

ز در اندلس آن روز نیز با بسته شدن صلح نامه میان مسیحیان و حاکمان شهر قُرطُبه مسیحیان توانستند مجوّ 

ى اسالمى قرطبه و سرانجام تمام اندلس به آزادى افسار گسیخته را در تأثیرگذارى بر شئون مختلف جامعه

هاى اقتصادى اندلس را نیز به دست گرفتند؛ چرا ت طالیى شریاندست بیاورند. آنان با استفاده از این فرص

که با بستن این پیمان، مناسبات بازرگانى میان مسیحیان و مسلمانان گسترش یافت و تاجران مسیحى رفته 

رفته بازار اقتصادى مسلمانان را به دست گرفتند. آنان به پشتیبانى کلیسا و پاپ نیاز داشتند که پاپ با حمایت 

الى از تاجران مسیحى، تجارت مسلمانان را به انزوا و ورشکستگى کشانید. و بازرگانان مسیحى را بر بازار م

هاى مسلمانان، چیره ساخت. از سوى دیگر مبشران و کشیشان مسیحى بسیارى به اسپانیا سرازیر شدند و با نام

انان آمیزش نمودند. آنان در ها و تجارت، با مسلمگوناگون مانند گردشگرى، استادى در آموزشگاه

ها، به تبلیغ و گسترش ها و آموزش گاههاى پرجمعیت شهر، یا مدرسههاى مناسب در جایگاهفرصت

رسید، در نفر مى 1485مسیحیت و ضعیف کردن عقاید مسلمانان پرداختند. این گروه که تعدادشان به 

کردند. در نخستین سال قرارداد، ا عمل مىحقیقت جاسوسانى بودند که به عنوان چشم و گوش پاپ و کلیس

ى لشکر مسیحى در اندلس بنا شد که جوانان مسلمان، نیز فرمانده ى دوک وچهار دانشگاه بزرگ با هزینه

ها و کردند. متأسفانه در این دوره به دلیل توجه نکردن سران مسلمان، مدرسهرایگان در آن تحصیل مى

هاى آن جا تعطیل شده بود. در نتیجه، جوانان مسلمان هاده و بیشتر کالسهاى قرطبه، رو به ضعف ندانشگاه

آوردند. استادان مسیحى هاى مسیحى نداشتند، به آن جا روى مىکه پناهگاهى براى آموختن علم جز مدرسه

ى جوانان در محیط کردند. اندیشهنیز با استفاده از فرصت به دست آمده، نقش خود را به خوبى ایفا مى

هاى آموزش و پرورش مبلغ فساد و فحشا باشند، سرنوشت یابد و هر گاه فرهنگ و موسسهدرسه رشد مىم

ى سیاسى و نظامى نیز با خریدن وزیران و حاکمان مسلمان، آموختگان آن معلوم است. آنان در عرصهدانش

د در آوردند و با ناامید ى خوو با نفوذ دادن افسران نظامى خود، دربار حکومت اسالمى را نیز زیر سیطره

، قریب عبدالجواد)کردند.کردن حاکمان و وزیران مسلمان، آنان را در مبارزه با دشمن مسیحى سست مى



ها، سید علی ؛ سرزمین خاطره 8، ص73، شماره 1324اسالم، مرداد  یین(، مجله آ3غروب آفتاب در اندلس )

ى حکومتى خود هاى پى در پى و فتح سنگر به سنگر و گسترش منطقهمسیحیان با پیروزى (48محقق، ص

اى که مسلمانان روز به روز جغرافیاى ى مسلمانان آنان را در فشار روانى قرار دادند به گونهو کاستن از سلطه

 ردند.خوى درخشان خود اندوه مىدیدند و تنها به گذشتهاسالمى شان را از دست رفته مى

 گیرینتیجه

نفوذ اسالم در کشور اسپانیا یا همان آندلس اسالمی، به منظور انتشار اسالم در غرب و رساندن پیام اسالم به 

سعی کردند مردم آن سامان صورت گرفت. فاتحان آندلس، بیش از آنکه به زور و شمشیر متوسل شوند، 

که با انتشار پیام اسالم در دلهای مردم آن سرزمین نفوذ کنند. به همین دلیل بود که اسالم با اقبال عمومی 

 مردم مواجه شد و در مدّت کوتاهی تمامی سرزمین آندلس فتح گردید. 

این حاکمان فاسد، متأسفانه با ورد سپاهیان شامی به اسپانیا و پا گرفتن سلسله اموی، استحاله فکری در میان 

آغاز گردید و با فاصله گرفتن از تعالیم اسالم، به فحشا، فساد، تجمل گرایی، عیش و عشرت و احداث 

ها رو آوردند. این روند به تدریج در مردم مسلمان آندلس نیز اثر گذاشت و رفته رفته موجی از کاخ

فوذ دشمن مسیحی گردید تا با هجمه فرهنگی، ساز نشکاکیت را در اعتقادات مردم پدید آورد. این امر زمینه

های های دقیق و حساب شده توانستند با نفوذ در میدانمردم مسلمان را از درون تهی کنند. آنان با برنامه ریزی

ها و ورود دختران طنّاز، زیبا و فرهنگی، آموزشی، اقتصادی، سیاسی و ... از یکسو با ایجاد پارکها، کاباره

بندوباری را ترویج کنند و جوانان مسلمان را به این دام مخرب گرفتار کنند. از سوی فساد و بیدلربا، فحشا، 

دیگر، مشروبات الکلی را به رایگان در اختیار جوانان قرار دهند و با این عمل، آنان را به انسانهای مست و 

مان مسیحی، چهره اسالم را ها و ورود معلهرزه تبدیل کنند. از سویی سوم، با ایجاد مدارس و دانشگاه

های اقتصادی، نبض اقتصاد تخریب و عقیده مسیحیت را ترویج کنند. و از سویی چهارم، با نفوذ در میدان

 مسلمانان را در اختیار گیرند و مسلمانان را به لحاظ اقتصادی به خود وابسته نمایند.

 نتیجه این شد که:

گساری، عیاشی، را میشمن از مسلمانان سلب شد و جای آنروح مجاهدت، تالش، فداکاری و مبارزه با د 

 و آغوش دختران طنّاز مسیحی گرفت.



این رفتارهای پیشقدم بودند،  اعمال ننگین،فرهنگیان و دانشجویان استعمار شده آن روز، در این  جا کهاز آن 

کهنه پرست و خرافی نشانه تجدد و روشن فکری گردیده و هر کس از این عمل اجتناب می ورزید،  زشت،

 .خواندندمیاز تمدن  روش پدران خود را حقیر شمرده و آنان را نادان و مرتجع و دور. آنان شدنامیده می

 یگاه مزبله در آمـد که بـصورت مساجد که روزگاری مظهر عبادت و سنگر حفظ اعتقادات مردم بود،

 .نبود یکار مردمان را با مـسجد و نـماز یگرو د یشدندم جمع نماز یفرقوت در آنجا برا یرزنانو پ یرمردانپ

شان های فرهنگی کارساز افتاده و مسلمانان نسبت به اعتقاداتوقتی دشمن مسیحی متوجه شد که هجمه

سست گردیده و برای آن قداست و ارزشی قائل نیستند و آغوش دختران دلربای مسیحی و نوشیدن شراب 

جانبه را آغاز کرد و با فتح سنگر به سنگر، ای همهدهند، حملهشان ترجیح می و عیاشی را بر دفاع از آیین

آندلس را از دست مسلمانان خارج ساخت و با قتل و غارت و تعرض به ناموس مسلمانان و اخراج آنان، 

 د.توحشی را در تاریخ از خود به یادگار گذاشت که شاید در طول تاریخ بشریت، به ندرت اتفاق افتاده باش
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