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 بسم اهلل الرمحن الرحیم

 

 در تبدیل حکایت به تاریخ مقدمه

دهد و در پی آن آثاری از خود تبدیل شدن حکایت به تاریخ فراوان رخ می

است.  و در عنی حال اسباب عربت جذاب و گذارد که گاه بسیار جالببرجای می

اما از  ،کنمتاریخ بیان میو پژوهشگران حوزه این جتربه را بیشرت برای دانشجویان 

و به خصوص آنچه از آن در  ، مباحث متدنیبه ادبیات دینی معارص ما که آنجا

مندان هم جذاب برای عموم عالقمطمئن هستم  ،مربوط است ،انقالب مطرح شد

این ه برخورد شده و اگر جای نقد دارد، امیدوارم با آن به مثابه یک نظریخواهد بود. 

  بنده خدا را راهنامیی کنند.

ای است از این که چطور و چگونه یک خواهم کرد، نمونه زمروامطلبی که 

گرید. باید عرض کنم حکایت و داستان، تبدیل به تاریخ شده و مورد استناد قرار می

اما در هر حال برای این  .گاه عمدی و گاه سهوی ،افتدن میکه این اتفاق فراوا

تبدیل بسرتی الزم است که اگر فراهم باشد به راحتی این دگرگونی صورت گرفته 

و یک داستان ساختگی، تبدیل به یک حقیقت تارخیی شده و به تدریج، استناد به آن 

باالتر از این سطح قرار به میان افرادی که قدری  ،از میان داستانرسایان عبور کرده

دارند از نویسندگان و حتی پژوهشگران که حوزه کارشان موضوع دیگری است اما 

کند. این اتفاق در کنند، نفوذ میاز اینها به عنوان اصول موضوعه استفاده می

هایی که با های فراوان دارد. اما در میان آهنا، قصهافتد و نمونهبسیاری از ملل می

شود، نیازمند بررسی بیشرت است. های سیاسی و اجتامعی خاصی ساخته میانگیزه
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شوند که گریند و اغلب منشأ تغیریاتی میاینها در یک دوره مورد استفاده قرار می

 جالب توجه است. 

این داستاهنا )مانند ماجرای مسرت مهفر( اغلب با اهداف خاصی ساخته 

عمق جامعه و رشایط درگری با آن وجود داشته  شوند، اما وقتی نیاز به آهنا درمی

گرید. در اینجا قصد دارم یک باشد، تردیدی در صحت و درستی آن صورت نمی

نمونه را بررسی کنیم. طبیعی است که این مطالب در حد شواهدی است که بیان 

 خواهد شد.

ئیان میالدی پای اروپا 8188 ـ 8971له ناپلئون به م ر در سال زمانی که با مح

ها آغاز شد. این ت رف، روندی به م ر رسید، ت رف در این دیار توسط اروپایی

های اقتصادی، اجتامعی، نظامی و تدرجیی داشت و چنان که روشن است با دخالت

فرهنگی زمینه ادامه این ت رف و نفوذ فراهم گردید. طی سده نوزدهم، حضور 

دان جدید، مدارس و تربیت شاگر فرنگیان در م ر تغیریات زیادی را اجیاد کرد.

رواج فرنگی مآبی، تغیریات متدنی و بسیاری از مسائل، نیز اعطای برخی از 

را برای تغیری فراهم کرد. دانشجویانی هم  مسائل دیگر، زمینهو های مذهبی آزادی

به پاریس رفتند و با حتصیالت تازه به م ر بازگشتند. بسیاری از مسلامنان در این 

زمینه احساس خطر کرده و به مبارزه فکری با غرب پرداختند، اما تغیریات در حال 

 انجام بود.

رای این ت رف در این وقت، پزشکی با نام عبدالرمحن اسامعیل تالش کرد ماج

رانادا یا مهان قرطبه که سقوط گیعنی را با آنچه که در اواخر قرن پانزدهم میالدی )

م بود( بر رس اندلس یا 8971در اندلس در اول ژانویه سال نشنی مسلامن آخرین امری

مهان اسپانیا آمده بود، در یک داستان بیان کند تا بتواند مردم را حتت تاثری قرار داده و 

 کند.آگاه 
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( مهان کتاب 8179 ق/8181کتاب غادة االندلس اثر عبدالرمحن اسامعیل )م 

سی سالگی و در سن  داستانی است. عبدالرمحن پزشکی در قاهره بود که در جوانی

درگذشت. وی عالوه بر چند کتاب در پزشکی عمومی، چون ادیب و شاعر بود، 

 نوشت. رمان هم می

شت م ر و بالد اسالمی مانند وضعیتی است شد که رسنواین زمان، تصور می

ها اندلس را از چنگ بیانگر آن بود که چطور غربی نیز این داستان .که اندلس داشت

( اشاره به رشح حال این 177، ص 1مسلامنان درآوردند. زرکلی )االعالم، ج 

و آن را کتابی  آوردهرا « غادة االندلس»عبدالرمحن کرده و در شامر تالیفات وی 

 و داستانی وصف کرده است.« قصه»

 
 تابلوی تسلیم گرانادا به صلیبان

( صاحب تفسری 8798ساهلا بعد یک مفرس م ری با نام طنطاوی جوهری )م 

ای از کتاب غادة االندلس را در خالصه  جواهر، ذیل یکی از آیات سوره احقاف،

)تفسری اجلواهر،  .بدون آنکه اشاره کند که این یک داستان است چندین مورد آورده،
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 18/818)از چاپ اول،  879ص ، 18ج 

نویسنده، به روشنی به نصیحت (. (811ـ 

آنان را از رفتن به  ،مسلامنان پرداخته

ها و مدارس آنان هنی رستوراهنای خارجی

کرده و سپس به رساغ اندلس رفته و رشح 

 آورد.حکایت را می

طنطاوی در تفسری جواهر در آغاز این 

فانظر ما جاء فی کتاب »وشت: حکایت ن

غادة االندلس املؤلف حدیثا فی ع رنا، و 

سپس خالصه ای از  «.هذا ملخص مما فیه

در وی  آن کتاب را که نسبتا مفصل هم هست، در کتاب اجلواهر درج کرده است.

 به این کتاب اشاره دارد:باز نیز  98صفحه  ،81جملد 
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 :871ص  18و نیز جملد 

 

 :11صفحه  19و نیز جملد 
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اساس این حکایت این بود که اروپائیان از طریق یک مسلامن فاسد، توانستند در 

اندلس نفوذ کرده با اجیاد روابط جتاری و اقتصادی، ساختن مدارس، اجیاد 

های ملی و رواج مرشوب خواری و میخواری و گسرتش ها و باغتفرجگاه

  ا را ت رف کنند.مسلامنان اندلس را فاسد کرده و آنج ،حجابیبی

این پرسش مهمی بود که مسلامنان در م ر با آنان روبرو بودند. اما طبیعی بود که 

این مشکل برای بسیاری از بالد دیگر اسالمی از مجله ایران هم مطرح بود. بنابرین 

 طبیعی بود که این حکایت به نوعی بسرت الزم را در ایران هم داشت. 

لس چطور از دست رفت؟ و نکته دیگر اینکه دو سوال مهم مطرح بود. اند

آهنا از چه ابزار و روشی استفاده کرده  ،ها از دست رفته بوداندلس توسط اروپایی

بودند؟ مهنی فساد اخالق که برای مسلامنان بسیار هم امهیت داشت و در ظاهر یکی 

آهنا توانست پاسخ پرسش می ،های ولنگار بودغربیهای عمده آنان با از تفاوت

ها فحشا و فساد را غربی به آسانی این نکته مطرح شد که باشد. در فهم مسلامنان

  آورند تا آهنا را از زندگی کردن انداخته و کشورشان را غارت کنند.می

 در ایران «غادة االندلس»انعکاس داستان 

 غروب آفتاب در اندلس .0

انتشار « اندلسغروب آفتاب در »ای در قم با عنوان ش کتابچه8118در سال 

یافت. نویسنده آن عبداجلواد قریب بود و روی جلد نوشته شده بود که این اثر بر 

 .ای ترمجه شده استکمک مریزا خلیل جمتهد کمره حسب امر و اشارت و

ای درباره اندلس بود و در پایان مقدمه گفته شده بود که مقدمه 6کتاب تا صفحه 

ترمجه شده است. از  811ـ  818، صص 18 متن از تفسری اجلواهر طنطاوی جملد

ترمجه مهان متن است. البته، در  ـ 18تا آخر این کتابچه ـ یعنی صفحه  66صفحه 
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متن فارسی گفته نشده است که نویسنده این 

مطلب را از کجا آورده اما چنان که 

گذشت، طنطاوی منبع خود را مهان کتاب 

  غادة االندلس دانسته است.

کتاب داستانی، آن هم  بدین ترتیب یک

از یک پزشک سی ساله، مهان متنی است 

که طنطاوی در تفسری جواهر آورده، در 

  به فارسی درآمده است. 8118سال 

داستان کتاب به این رشح است که 

چگونه مسیحیان توانستند اندلس را از 

  دست مسلامنان بگریند.

یت این است که یک خالصه این حکا

کند و ، با ایلدفونس در واتیکان مالقات میبن عامر با نام براق رسدار عرب خائن

برای شود. در آنجا سه راه مقدمات سقوط اندلس با برنامه ریزی اینها فراهم می

 دهد. به وی یاد مینابود کردن حکومت مسلامنان در اندلس 

 ؛رواج آزادی دین یک

 ؛فتح باب جتارت و بازرگانی دوم

 .هاو آموزش تآزادی تعلیام سوم

دهد که از طریق جتارت و بازرگانی این مسلامن فاسد، به آنان توضیح می

با مسلامنان درآمیزند، خصوصیات ملی و مذهبی را از آهنا بگریند و  توانندمی

 مسکرات را رواج داده، رشم و حیا را با شیوع فحشا از آنان بگریند. 

 ر جدید است و داستان نویس برای اینها اموری است که مربوط به عمی دانیم 
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یعنی زمان  ،آید، اینها را به عمق تاریخاینکه نشان دهد استعامر از این طریق می

 .اندلس در قرن هنم هجری برده استسقوط 

به نظر براق، اگر مسیحیان این سه کار را انجام دهند، اندلس از چنگ مسلامنان 

به زور نخواهند توانست اندلس را از ، اما به عکس آهنا هیچ گاه در خواهد آمد

  مسلامنان بگریند.

در این داستان، آمده است که پس از توضیحات آن مسلامن فاسد، مسیحیان در 

زمینه نفوذ  ،این باره انجمنی بزرگ تشکیل دادند. مسیحیان ضمن قرارداد صلحی

  را آغاز کردند. در رسزمنی مسلامناننفوذ کنند و بدین ترتیب در اندلس را فراهم می

شود و در این جشنها مهه به خوشگذرانی هایی برگزار میجشن ،به هبانه صلح

سقوط و انحطاط دولت اسالمی » پردازند. به نظر این داستان نویس، این مقدمه  می

 است. « در اندلس

رت زیبایی ساخته ، در کنار رودخانه قرطبه عامهمبلغنی مسیحی وارد اندلس شد

و زمینه عیاشی و تفریح برای امرای مسلامن و  هایی درست شدگاه، گردششد

های مسلامن اجیاد . مهچننی مدارسی برای حتصیل بچهشودمیجوانان آنان فراهم 

]در اینجا مرتجم اشاره به آغاز به کار مدارس  دش و هزینه آهنا هم پرداخت شد

 امریکایی در ایران کرده است[.

. در اندلس آغاز شد فروش مسکرات و مرشوبات  دآزا رشوع جتارتاما  با 

این عنوانی است  ؛«دهدکشیشی که رشاب قرطبه را به جوانان مسلامن ختصیص می»

آمده، و ضمن آن از فاسد کردن جوانان با رواج میخوارگی سخن به  81که در ص 

میان آمده است. دخرتان ن رانی هم که توسط کشیشان مسیحی استخدام شده 

بدین ترتیب خوشگذرانی و عیاشی به  گریند.کار رواج فحشا را بر عهده می ،بودند

رشوع به  در وقت بود که  داد.قدری شیوع یافت که درآمد مردم کفاف آن را نمی
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 املال کرده و به تدریج مهه چیز رو به فساد رفت.  اختالس و دزدی از بیت

اندلس به هزار نفر و شامره در این هنگام تعداد مبلغنی و کشیشهای مسیحی در »

نفر رسیده بود! و  911پرداخت به معلمنی مدارسی که پاپ خمارج آن و آنان را می

وارگی میان مسلامنان اندلس، سالی نیز پاپ از خزانه شخصی خود برای ترویج میخ

شده که یاد م( 8879 /916( ]در اینجا از سال 86)ص «. دادیک هزار فلوربن می

نیست چه ربطی به زمان سقوط دارد که چهار قرن پس از آن اتفاق  اساسا معلوم

میالدی رخ داد و مسلامنان برای مهیشه  8911سقوط گرانادا در سال  افتاده است.

 از اندلس رفتند.

در  و آنچه بر رس آن آمد، و اما به طور کلی باید توجه داشت که بحث از اندلس

عربت   دردناک بسیار گذشته خود شدند، آغاز ع ر جدید مسلامنان که متوجه متدن

ین طبیعی بود که به دالیل خمتلف به آن توجه کنند و درباره آن ا بنابر .نمودمی آمیز

آقای مطهری بارها از این مسأله نالیده و اظهار ناراحتی به عنوان نمونه، بنویسند. )

بنابرین ذهنیت  اما یک زاویه مهم این بود که باید از آن عربت گرفت.کرده است(. 

کامال آماده وجود داشت تا مقایسه ای میان اندلس و اتفاقاتی که در آغاز ع ر 

 افتاد، برقرار شود. جدید برای بالد اسالمی و داستان استعامر می

در دوره معارص و در آغاز ع ر تسلط غرب که اول بار در م ر مطرح شد، 

ن بود که این قضیه تکرار شده و م ر افراد را به یاد آن دوره انداخت و تصور بر ای

ای که هم از دست خواهد رفت. بنابرین سوژه جالبی برای بررسی بود، سوژه

نویسنده غادة االندلس را بر آن داشت تا داستانی بنویسد و مسائل ع ر خود را با 

آن دوره در قالب یک داستان عرضه کند. اما شگفت که این داستان مبنای یک حتلیل 

  جدی گرفته شود.شده و 
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 هارسزمنی خاطره  .5

رسزمنی »در ایران کتابی با عنوان 

توسط یکی از فضالی آن وقت « هاخاطره

حوزه با نام ]آیت اهلل[ سید علی حمقق نوشته 

شده و توسط انتشارات نسل جوان ـ که زیر 

نظر آقای مکارم شریازی بود ـ مکرر به چاپ 

ت رف رسید. در این کتاب ابتدا رشحی از 

اندلس یا مهان اسپانیا توسط مسلامنان داده 

شده و یک مرور تارخیی رسیع بر آن شده 

است. این بخش از منابع خمتلف استفاده و 

 نگاشته شده است.

علل انحطاط اسپانیا سخن به میان آمده که تقریبا از بحث  ،در بخش اخری آن

این بخش از نقش کلیسا است. در  «دلسغروب آفتاب در ان»برگرفته از مهان کتاب 

و استعامر یاد شده و این که کلیسا با چه ابزاری توانست اسپانیا را از دست مسلامنان 

بایست نقشه را در میان بایست کار را از داخل رشوع کنند، میمی»خارج کند. آنان 

ها، )اندلس رسزمنی خاطره« نی عملی نامیند و آخر هم کار خود را کردندخود مسلم

اشاعه »تر (. برای این کار، دست به اجیاد اختالفات داخلی زدند و مهم17ص 

بسط »مهچننی از «. میخواری و شهوترانی در میان جوانان به وسیله ایادی کلیسا

و نیز « حساب مسیحیان در تبلیغات دینی و هجوم مبرشین مسیحی به اسپانیابی

فوذ مسیحیان در فرهنگ ان و نیبسط مناسبات بازرگانی بنی مسلامنان و مسیح»

 (.68به عنوان عوامل انحطاط اسپانیا یاد شده است )مهان، ص « مسلامنان

 «ندلسغادة ا»ی است که طنطاوی از کتاب ااین مطالب خالصه مهان نوشته
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در جای جای این  ترمجه شده است.« دلسغروب آفتاب در ان»آورده و در کتابچه 

های اسالمی شده ها در رسزمنیاعامل مهان روشمطالب، اشاره به تکرار تاریخ و 

پرورده مهان سیمرغ پریند، شاگرد داناتر از های دیگر که دستاخریا هم دولت»

 (.61)مهان، ص «. کننداستاد شده و این نقش حیاتی را خوبرت بازی می

ا اشاره به اجیاد اختالف بنی کشورهای اسالمی است. درباره رواج فساد در اینج

جوانانی که تا چندی قبل مواقع بیکاری برای تفریح و » :فته شده استهم گ

رسگرمی به مترین تریاندازی و اسب سواری و شمشری زنی و یا مباحثات علمی 

های ملی هجوم برده و با دخرتان مسیحی که پرداختند، به طرف این پارکمی

 (.98)مهان، ص « ماموریتی جز این نداشتند، مشغول عشقبازی شدند

ان این طور رسسختانه فعالیت یآری صلیب»و در هنایت در نتیجه گریی اینکه 

های کنند و ما مسلامنان خواب آلود هم در بسیاری از موارد عامل اجرای نقشهمی

های مسموم و شهوت انگیز آهنا، جراید و جمالت مبتذل آنان، شویم. فیلمآنان می

 (.91ص مهان، « )نقش شوم است های فرهنگی آهنا و... قسمتی ازانجمن

 مرتضی مطهریشهید  .3

و نقل  ه دستهای فارسی دست باین ادبیات به مهنی جا خامته نیافت و در نوشته

مکرر در آثار  ،شد. این ادبیات که روش ت رف اندلس رواج فحشا و فساد بوده

 بدون آنکه ایشان مأخذی برای آن نقل کند.  ،آقای مطهری هم آمده

 ،یعنى اسپانیاى فعىل ،در تاریخ اندلس اسالمى»اند: جایی نوشتهایشان در 

اى که مسیحیان براى ت ّرف اندلس و بریون کشیدن آن از دست  خوانیم که نقشه مى

این بود که به صورت دوستى و خدمت، وسائل عیاشى براى آهنا  ،مسلمنی کشیدند

دن مسلمنی شد. فراهم کردند: باغها و بوستاهنا وقف ساختن رشاب و نوشانی
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هاى دخرتان زیبا و طنّاز در خیاباهنا به دلربایى و عاشق سازى پرداختند. رسگرمی

شهوانى از هر جهت فراهم شد و روح ایامن و جوانمردى مرد. پس از این جریان 

)جمموعه آثار شهید «. درنگ از دم تیغ بگذرانند بود که توانستند مسلامنان را بى

 (989، ص 1مطهری، ج 

: اندلس را که یکى از کشورهاى قدیمى و متمدن ی هم نوشته اندجای دیگر  در

در نظر بگریید. خیىل از حکام و ادبا و فالسفه اسالمى از این رسزمنی  ،عظیم بود

ها آن را گرفتند و هنوز مسجدهاى تارخیى باعظمتى در آن اند و بعد مسیحی بوده

نقشه کشید و دو مسئله را در آنجا  وجود دارد. مسیحیت چگونه بر آنجا غلبه کرد؟

به این طریق اقدام حجابى و دیگر مسئله مرشوبخوارى.  ىرایج نمود: یکى مسئله ب

نمودند که دستور دادند دخرتان بسیار زیباى مسیحى به هبرتین وجه آرایش کنند و 

شد  وآمد نامیند و در روابط با مردان آزاد باشند. نتیجه این در خیاباهنا گردش و رفت

کم در  وجود آمد و ازدواجها صورت گرفت و کم ها بهکه پس از چندى دلبستگی

سطوح باال نیز این ازدواجها صورت گرفت و دیگر کار خامته پیدا کرد. )جمموعه 

 (.181، ص11ج ،؛ و رشحی دیگر در جمموعه آثار199، ص19ج ،آثار

 حممدرضا رشیعتی /علل سقوط حکومت مسلمنی در اسپانیا .4

،  81،  و سال 891ـ  986، ص 88، شامره 89سال ) مکتب اسالمله در جم

حممدرضا رشیعتی  نوشته   ،در سه قسمت ،ای با عنوان باالمقاله شامره اول و چهارم(

اندلس رسزمنی »)از مشهد( درج شده است. نخستنی ارجاع آن به کتاب 

باره آن صحبت ار داستانی است که پیش از این در، و کل ماجرا، تکر«هاستخاطره

مهم این است که وقتی این مطلب در مکتب اسالم چاپ شد، منبع و  کردیم.

مأخذی برای منابع بعدی گردید که از آن مجله مقاله ای است که بعد از انقالب در 
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بعد از انقالب هم این گزارش مرتب  جمله مشکوة منترش شد و اشاره خواهیم کرد.

 از طریق جمله موعود مجله وبسایت اسالم تایمزمورد استفاده بوده است که از آن 

 است.
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 نژاد در مناظره و پریهاشمی .0

کتاب دیگری که رشح این داستان را باز بر 

« مناظره دکرت و پری»مهنی اساس آورده، کتاب 

اثر مرحوم هاشمی نژاد است که به تفصیل از 

متدن مسلامنان سخن گفته و به اندلس که 

انحطاط آن با رواج رسیده، از داستان 

حجابی دخرتان نصارا و جز میخوارگی و بی

 ،)مناظره دکرت و پری اینها یاد کرده است.

که عینا مهان مطلب کتاب  (111ـ  191صص 

مابه عمق تأثریی که این کتاب در فضای  را آورده است. «غروب آفتاب در اندلس»

 فکری ایران و میان مذهبی های قبل از انقالب گذاشت، آگاهیم.

 های برشخواسته .1

کتابی است از علی مشکینی نجفی ـ 

ـ که معروف شخصی جز آیت اهلل مشکینی 

منترش شده و بارها به  8118حوالی سال 

چاپ رسیده است. این کتاب، در آن ساهلا، از 

شده و تقریبا به متامی بع اهل منرب تلقی میمنا

مباحثی که در طول سه دهه، در باره دین و 

مسائل اجتامعی و سیاسی و اخالقی جاری 

بوده، توجه کرده است. در یک مورد )خواسته 

( نوشته است: داستان 178های برش، ص 
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ه به دخرت انقالب اندلس و برباد رفتن عزت مسلمنی نیز از کنرتل نکردن چشم و نگا

 یک نفر مسیحی رسچشمه گرفت. 

وی این بحث را با تفصیل بیشرتی در انتهای کتاب دنبال کرده ضمن بحث از 

سخن گفته « چگونه متدن مسلمنی از دست رفت»عوامل پیرشفت اسالم، از این که 

(. آنگاه ضمن اشاره به تاریخ فتح اندلس در چند سطر، به 111است. )مهان، ص 

مهان داستان « نقش برای اسرتداد اسپانیا»دلس رفته ذیل عنان رساغ سقوط ان

 معروف را با تفصیل در چندین صفحه آورده است. 
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 علی آقای مقدس خیابانی مریزا .7

نویسنده دیگری که تقریبا مفصل و به طور 

کامل این داستان را در کتابش آورده، مرحوم 

مریزا علی آقای مقدس خیابانی، روحانی 

است که  بعد از آنروشنفکر دوره رضا شاه و 

آثاری در بیداری جامعه ایرانی نوشت. اساس 

نگرش او، بازگشت به دین واقعی، و دمیدن 

ینی در جامعه روح زندگی و حیات نوین د

االیقاظ و امتام »ایرانی بود. وی در کتاب 

که برخالف اسمش به فارسی است، « احلجه

که عینا از کتاب  است ای آوردهضمیمه

اند. مقدمه چند سطری گرفته و در این کتاب گذاشته «غروب آفتاب در اندلس»

 هد. تواند دیدگاه جاری در اینجا را هم نشان دایشان بر آن ضمیمه، می

نویسد: در موقعی که مشغول این خمت ر مؤلفه بودم، به جمموعه )غروب وی می

آفتاب در آندلس( به قلم فاضل حمرتم آقای عبداجلواد قریب که از عربی به فارسی 

برخورد نموده، دیدم با مهان مقدمات و حیل و دسایس که آن  ،بودندترمجه کرده 

اند، مهان بساط را فعاًل در مملکت ما ون آوردهنظری را از دست مسلمنی بریمملکت بی

پهن و پخش و روحیه اهالی را از زن و مرد و جوانان و غریجوانان مسموم و 

دار نموده، نزدیک است کلیه آثار اسالم از این مرز و بوم وداع و مفارقت کرده خلل

را ضمیمه که دیگر به هیچ وجه قابل اصالح و اسرتداد نباشد. مقتضی دانستم که او 

)جمموعه  این خمت ر نامیم، شاید قارئنی حمرتم عربت گرفته، در فکر اصالح شوند.

 (911آثار مرحوم مریزا علی آقای مقدس، ص 
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 تفسری نمونه .1

شود. در جملد چهارم، زیر هم دیده می «تفسری نمونه»این مسأله در  انعکاس

 آمده است:   ،«نباید به هیود و نصارا تکیه کرد»عنوان 

گوید از بیگانه باید برید و زمام کار خود را به دست او نداد و به یك مکتب مي»

گوید: در این دنیاى پرغوغا، هر یدیگرى م»، و مکتب هاى او اطمینان نکردکمك

کند که این خواهد، و گاهى مصلحت اجیاب ميگاهى مي شخص و ملتى تکیه

 آهنا باارزش است و روزىگاه از میان بیگانگان انتخاب شود، دوستى تکیه

 بخش خواهد بود.ثمر

کوبد و مسلامنان را از این طرز تفکر با رصاحت قرآن مکتب دوم را به شدت مي
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دارد، اما متاسفانه بعىض از مسلامنان، این فرمان بزرگ قرآن را به و تاکید بر حذر مي

انتخاب هایى از میان بیگانگان براى خود  گاه فراموشى سپردند و تکیهدست 

 از مهنی جا هاى مسلمنیدهد که بسیارى از بدبختينمودند، و تاریخ نشان مي

اى براى این موضوع است و نشان  تابلو زنده «اندلس» رسچشمه گرفته است!

دیروز   ترین متدهنا را در اندلسدرخشان ،دهد که چگونه مسلامنان به نریوى خودمي

ا به خاطر تکیه کردن بر بیگانه چه آسان آن را امروز به وجود آوردند، ام  و اسپانیاى

، 89، مانند مهنی جملد در ج 989 ـ981 ، ص9 )تفسری نمونه، ج. «از دست دادند

 (. 811ص 

 ( در مهنی زمینه آمده است: 187ص آیت اهلل مکارم، در کتاب مشکات هدایت )

شود؛ زمانى رنگ ه معروف و هنى از منکر زنده و پردر جامعه اسالمى باید امر ب»

شود. یکى  که امر به معروف و هنى از منکر کم رنگ شود، گناه و فساد پر رنگ مى

کنند  از اصول قانون اساسى اصل امر به معروف و هنى از منکر است. بعىض فکر مى

کند وىل اگر با برخورد صحیح و  که امر به معروف و هنى از منکر درگریى اجیاد مى

جوانان  ،ارد. اگر امر به معروف و هنى از منکر ترك شوددرگریى ند ،مؤّدبانه باشد

توانند از مملکت و اسالم دفاع کنند و دشمن هم  شوند و جوانان آلوده نمى آلوده مى

کردند و براى فتح آنجا جوانان را آلوده   گونه که در اندلسخواهد، مهان  مهنی را مى

کنند امر  فاسد را که فکر مى کردند. صدا و سیام هم باید آموزش دهد تا این فرهنگ

)و نیز بنگرید: اخالق  .«هاست، از بنی برودبه معروف و هنى از منکر خمالف آزادي

 (186، 8اسالمی، رشح خطبه متقنی، ج 

 فتح و سقوط اندلس .3

مهراه با بررسی علل فرهنگی و اجتامعی سقوط فتح و سقوط اندلس »کتاب 
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، انتشارات شالک ،شورای کتب دینی) «اندلس

را در « قد خلت من قبلکم»که اساسا آیه ( 8119

صفحه اول آورده، مبنایش بحث از مسائل فرهنگی و 

هایی نقش آهنا در سقوط اندلس است. البته در بخش

اندلس  حال شامری از علامی از کتاب، به بیان رشح

هم پرداخته است. صفحه اخری آن، گویای مدل 

 .پرداخته استکاری است که او در این کتاب به آن 
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 یاجمله مشکوة مقاله اسالم در اسپان .01

)پاییز  جمله ینا 99در شامره  یاسالم یپژوهشها یادمشکوه متعلق به بن جمله

 خیی،بر اساس منابع معمول تار «یااسالم در اسپان»با عنوان  ی، در مقاله ا( 8191

سقوط حکومت  یلآن نوشته و سپس ذ یو سهم متدن یااز فتح اسپان یگزارش

را  لسدر اندلس، ضمن چند صفحه، داستان معروف در باره سقوط اند نیمسلم

مقاله حممدرضا  یو بعد از آن نقل کرده است. منبع و 818ـ  818صفحات  یط

 در مکتب اسالم است. یعتیرش
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 های آسامن، پایه هنم، اول متوسطهپیام .00

پایه « های آسامنپیام»کتاب  داستان اندلس در کتاهبای درسی هم وارد شد. در

بحث در این باره آورده که تصویر آن  811هنم، دوره اول متوسطه، کتاب ش 

 صفحه این است.
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 ن در کتاب فرهنگ و متدن اسالمیاکرب والیتی و تکرار مطالب دیگراعلی .05

درس  برایاین کتاب، که اثری درسی 

 عمومی فرهنگ و متدن اسالمی در 

مهنی ترتیب داستان اندلس دانشگاههاست، به 

را  به عنوان بخشی از آنچه در متدن اسالمی 

رخ داده، آورده است. در جایی از این کتاب 

مسیحیان اروپا توانستند طی نوشته شده است: 

ای طوالنی مدت، ختم رخوت، برنامه

اعتنایی را در جامعه مسلامنان اعتقادی و بیبی

بگریند. بپاشند و انتقام سختی از مسلامنان 

ای سهمگنی بود که خود پاپ لیه مسلامنان در اندلس به اندازههای اورضبه پریوزی

اش را برای نابودی مسلامنان اندلس به کار شخصًا وارد عمل شد و نفوذ دینی

گرفت و در این راه از اختالفات میان رسداران و حاکامن مسلامن هنایت هبره را برد. 

عرب که به مسیحیان بسیار یاری رساند، براق بن عامر  یکی از این رسداران مسلامن

ات کلیسا گوهای خمتلف با رسداران مسیحی و مقامواست. وی در بحث و گفت

کرد که ضمن خودداری از رویارویی مستقیم با مسلامنان، با بستن به آهنا توصیه می

پوک و هتی سعی کنند تا جامعه اسالمی را از درون  ،پیامن و معاهده در چند حوزه

سازند. وی به آهنا گفت که باید در سه چیز پیامن ببندند: آزادی در تبلیغ دین، آزادی 

به نظر او دو عامل نخست باعث  .در آموزش به مسلامنان و آزادی در جتارت با آهنا

شد که مسلامنان و به خصوص جوانان مسلامن به خاطر حس طبیعی به آموزگار، 

تر و ئل شوند و آهنا را قوین نوعی برتری فکری و نژادی قابرای مسیحیان و اروپاییا

تفاوت شوند. سست و بیتر از خود بدانند و در برابر عقاید دینی خود عالی مقام
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های حرام در توانست در ترویج خوراک و پوشاک و نوشیدنیعامل سوم هم می

 .ندقید و الابالی کمؤثر باشد و آنان را به تدریج بیبنی مسلامنان 

فرمانروایان مسلامن آندلس نیز فریب این پیامن را خوردند و با صلح موافقت 

کردند. در پی پذیرش پیامن صلح با مسیحیان، اخالق و رفتار مسلامنان اندلس به 

های جملل و زیبایی را فساد و تباهی گرایید. مبلغان و کشیشان مسیحی گردشگاه

های رسشناس پرداختند. چهرهیت میآوردند و در آن به تبلیغ مسیحفراهم می

رفتند تا عالوه بر گردش، مسلامنان به ویژه در روزهای یکشنبه به سوی آن اماکن می

های پردازند. مهزمان و بر اساس توصیهبه متاشا و لذت بردن از دخرتان مسیحی نیز ب

کند. در  نان را فاسدبراق بن عامر، رشاب اروپا به اندلس رسازیر شد تا جوانان مسلام

گساری به امری عادی در بنی جوانان مسلامن تبدیل شد و هر که از این نتیجه باده

کردند. جوانان مسلامن پرست و متعصب خطاب میاو را کهنه ،زدکار رسباز می

ل نبودند و مسجدها تنها به شهای دینی و اجتامعی خود ارزش قائدیگر برای ارز

ها و مراکز عیش و نوش در عوض عرشتکده جایگاه افراد ساخلورده مبدل شد و

 .رفتندمملو از این جوانان بود که برای لذت بردن از دخرتان مسیحی به آنجا می

ها با ای باال گرفت که تأمنی این خواستهها و جتمل به اندازهگذرانیخوش

اختالس رواج یافت و  درآمدهای مرشوع ممکن نبود. لذا فساد اداری و رشوه و

توجهی واقع کننده مانند دهقانان، کارگران و صنعتگران مورد بیطبقات تولید

 .تر شدندشدند و هر روز فقریتر و ناراضی

شهر واالنس را  ،مسیحیان با خیانت برخی از رسداران مسلامن ،پس از آن

ن نفر از ت رف کردند و جنایات فجیعی را در این شهر مرتکب شدند. آهنا هزارا

مسلامنان را به خاک و خون کشیدند و حتی به جتاوز نوامیس مسلامنان در مقابل 

چشامن مهرسان و پدران و مادرانشان پرداختند. ت رف این شهر به قدری رسیع 
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صورت گرفت که حکام دیگر شهرها نتوانستند به بسیج نریوهای خود بپردازند. 

ای توانستند با آلوده نی ترفندهای زیرکانهاین گونه بود که مسیحیان با توسل به چن

شهرهای دیگر اسپانیا را نیز یکی پس از  ،ساختن جامعه اسالمی، به تدریج و آهسته

 ،فرهنگ و متدن اسالمی ،منبع: علی اکرب والیتی) .دیگری به ت رف خود درآورند

 (891و  898ص 
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نابودی مسلمنی پرده پشت »یت ادیان نیوز در مطلبی حتت عنوان ساوب .03

 «اندلس با اشاعه فساد

در گزارشی مفصل، و با اشاره به مسائل روز، یعنی رواج در این وبسایت، 

بیشرتین استفاده را از این مسأله با مسائل جاری و روز حجابی، فحشا و فساد و بی

ایران انجام داده و به صورت تطبیقی، ضمن نقل آن ماجرا، در پرانتز، اشارات روز 

توان گفت یک شاهکار تطبیقات جاری را آورده است. در واقع، از این زاویه میو 

 در این متن آمده است:  است.

ق یک دسته از مسلامنان به رهربی طارق بن زیاد که نام وی 71م/ 988درسال»

در کلمه جبل الطارق آمده است، توانستند بخش اعظم اسپانیا را فتح کنند. اعراب 

گفتند و شهر قرطبه را به پایتختی انتخاب ا در اسپانیا، آندلس میقلمرو جدید خود ر

ق  176م/8978قرن بعد یعنی در سال  1کردند. حکومت مسلامنان بر آندلس 

 منقرض شد. 

هایی است که یادگار متدن ها، مساجد قدیمی و باغآندلس شهرتش مدیون کاخ

آندلس آن روزها تنها  اسالمی در دوره حکومت مسلامنان در این رسزمنی هستند.

منطقه اروپا بود که اسالم را پذیرفته بودند و این برای اروپاییان دیگر مناطق، جای 

 توانند مردم آندلس را بشناسند؟؟ سوال بود که چگونه می

ها در اسپانیا زندگی کرده بود، چند نشانه برای مسلامنان داد: شخصی که سال

اطر مسواک که اروپاییان آن روزها حتی های سپید و درخشان )به خ. دندان8

هایشان اتاقی . در خانه1های سپید و خوشبو... . لباس1دانستند چیست!؟؟( نمی

شویند! حاال تصور کنید اسالم به اروپایی که حتی از است که درآن خود را می

 هبره بوده چه خدماتی کرده! حاال آهنا ازکمرتین مظاهر متدن چون مسواک و محام بی

 ی زیبا از آندلس در انتها!(یهانظر تکنولوژی کجا و ما کجائیم!؟؟؟ )عکس
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مسیحیان اروپائی که  حکومت مسلمنی )آندلس( در اسپانیا چگونه سقوط کرد؟

در هتاجم نظامی نتوانستند حریف مسلامنان آندلس شوند، به هتاجم فرهنگی و محله 

به باورهای اعتقادی و اخالقی مسلمنی )جنگ نرم( روی آوردند؛ برای این کار 

دست به یک سلسله اقداماتی زدند که به طور خالصه خدمت شام عرض خواهم 

 کرد: 

شام بخوانید برقراری رابطه؟!( قابل توجه مردم و  )امروز پیامن صلح آشتی!

مسئولینی که کشته مرده مذاکره و رابطه با آمریکا و غرب دادن امتیازند و عزت 

پیامن صلحی با مسلمنی منعقد کرده و به  کنند!!خودشونو با یک لقمه نان عوض می

. 1دی مذهبی . آزا8موجب آن امتیازاتی از قبیل موارد ذیل به مسیحیان داده شد: 

. توسعه روابط بازرگانی دشمن از این فرصت هنایت 1آزادی تعلیم و تربیت 

 استفاده را برد و با جوانان مسلامن ارتباط مستقیم برقرار کرد. 

مسیحیان )نظر: امروز  قابل توجه مهه!! ماموریت دخرتان زیبای مسیحی!!

ده از ماده آزادی تعلیم و با استفا یا سازمان ملل یا شورای امنیت!( 8+1بخوانید 

هایی ترتیب دادند که دخرتان تربیت به آموزش جوانان پرداخته و برای آنان تفریگاه

کردند! دخرتان زیبا و طناز مسیحی با شعر و رشاب از جوانان مسلامن پذیرایی می

اروپایی که در مهه جا مأمور دلربایی از جوانان مسلامن بودند، با دقت هر چه بیشرت 

های های شب در گوشهموریت خود را انجام داده، در نتیجه جوانان تا نیمهما

که میعادگاه دخرتان اروپایی  هایی )بخوانید پارتی های شبانه و خمتلط!!(خانهمهامن

بردند! نظر: امروزه برای انحراف جوانان مستقیام از دخرتان مسیحی بود، به رس می

هنا را با موجهای ماهواره برامون ارسال کنند!؟؟ بلکه تصاویر آاستفاده نمی

اند دو جا یکی روی غریت ما! که کار دیگشون اینه که دست گذاشته کنند!!می

نابودش کنند تا نه به دین و نه به ناموس و وطنمون تعصبی نداشته باشیم! طوری که 
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شنود؛ متحجر، امل، خشکه اگر کسی غریت داشته باشد هزار جور متلک می

اند عفت و حجاب نوامیس ماست، آهنا را جای دومی که دست گذاشته ...مقدس و

فریب دادند تا چادر و حجابشان را کنار گذاشته و بیایند به میدان! دوشادوش 

مردها!! تا به عشوه گری و طنازی توی کوچه خیابوهنا و حمل کار و کسب بپردازند 

  و مردان و جوانان ما را فاسد و گمراه کنند!

قابل توجه مهه به ویژه رشابخوارها و مسئولنی خوابیده )شاید هم  رشاب!!

های بزرگی که مسیحیان در اندلس برای یکی از قدم خودشونو به خواب زده اند!!(

مرشوبات الکی را رایگان در دسرتس  اضمحالل مسلمنی برداشتند، این بود که

های متام انگورجوانان مسلامن قرار دهند. یکی از کشیشان مسیحی در یک سال 

آهنا را رشاب ساخت، با خدا  خرید کرد و مهه  قرطبه )شهری در آندلس( را پیش

پیامن بست که آهنا را جز به دانشجویان اسالمی و جوانان ندهد. رشاب خواری که 

گرفت، یک عمل داران عیاش به صورت پنهانی انجام میدر گذشته در بنی زمام

قدم بودند، نگیان و دانشجویان در این عمل پیشو چون فره علنی و عمومی گردید

جتدد و منورالفکر بودن گردید، و هر کس از  خواری و میگساری نشانه  لذا رشاب

 شد. پرست و خرافی نامیده میورزید، کهنهاین عمل اجتناب می

جوانان  قابل توجه بعضی از جواهنا!! تغیری ارزشها و پشت کردن به سنتها!

دوبار، روش پدران خود را حقری شمرده، آنان را نادان، مرجتع و دور بنمیگسار و بی

 خواندند.از متدن می

لباس ساده خود  طلبها!!قابل توجه مدپرستها و راحت پوشیدن لباس مسیحیان:

صرب و حتمل و کار و فعالیت و کوشش بود، از تن به در کردند و لباس  را که نشانه  

 پروری را به تن کردند.تن حریر و دیبای اروپاییان یعنی جامه  

مسجد و  قابل توجه مسئولنی امور فرهنگی و مذهبی!! :خالی شدن مساجد
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امز جمامع مذهبی در انحصار پریمردان و پریزنان درآمد و جوانان را با مسجد و ن

 رسوکاری نبود.

راه یافتن جتمالت و خوشگذرانی به طبقه حاکم= فساد اقتصادی و حرام 

قابل توجه مسئولنی ساده زیست که اصال از جتمالت خوششون  :خواری

گذرانی و عیاشی شیوع یافت و مهچننی رقابت در جتمالت زندگی، خوش !!نمیاد

ولی کفاف آهنا را نداد، و د تا آنکه عایدات مرشوع و معملباس و مسکن رشوع ش

برانجام آرزوهای آهنا قادر نبود و در نتیجه عاّمل دولتی برای تأمنی هوی و 

های خود رشوع به اخاذی و ارتشا و اختالس نمودند و بازار فساد اخالق هوس

ثروت یعنی دهقانان و کشاورزان و روستاییان و  رواج یافت. طبقات تولید کننده  

های طبقات ممتاز، جمبور بودند بیشرت کارگران و صنعتگران برای تأمنی هوس

رنج خود را تقدیم نامیند. بدین ترتیب این دسته پس از مدتی فقری و ناراضی دست

پروری، و فسق و فجور و زار تنشده و طبقات ممتاز هم بیش از پیش در جلن

 ور شدند.رانی غوطههوتش

رانی باالخره کار شهوت !جنگ داخلی و برادرکشی به خاطر یک دخرت مسیحی 

استاندار « معتصم بن صامدح»دری خمصوصًا در طبقه مأموران باال گرفت و و پرده

های کشور اسالمی اندلس( عاشق دخرتکی ن رانی شد و املریا )یکی از استان

استاندار « جندل بن محود»درش برباید. آن دخرت به خواست او را با هتدید از پ

های کشور اسالمی اندلس( پناهنده شد. جندل هم اشبیلیه )یکی دیگر از استان

لشکر فرستاد تا برای این عمل معتصم را رسکوب نامیند. در نتیجه جنگ بنی این دو 

مسیحی ـ به داران ها پیش از طرف زماممدت استاندار اسالمی درگرفت، و او که از

فرمایی کّل اندلس را دریافت کرده بود، از فرمان رشط مهکاری با آنان ـ وعده  

داران مسیحی هم که از دیرزمانی داران مسیحی کمک نظامی خواست و زمامزمام
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های داخلی در کشور اسالمی اندلس نشسته بودند، فرصت را به انتظار وقوع جنگ

رسبازان مسیحی را به یاری این فرمانده نظامی روانه ادی از از دست نداده و عده زی

کردند. با سپاهیان خود و ارتش امدادی مسیحیان به معتصم تاخت، او را کشت و 

 های باشکوهی برپا کرد.این فتح جشن ق رش را ویران نمود و به شکرانه  

مردم مسلامن و مسئولنی کشور اسالمی  :تفاوتی مردم و مسئولنیسکوت و بی 

 این وقایع عربت نگرفته، در برابر آهنا ساکت نشستند. از

! قابل توجه...!! چه گویم که ناگفتنش هبرت است! بصریت و خائنخواص بی 

و فرمانده لشکر واالنس  استاندار نریومند اسالمی« حصنی بن جعفر»باالخره به 

ن ذی اب»وزیر مشهور به های بزرگ اندلس( اطالع رسید که نخست)یکی از استان

ای بسته که به مسلمنی و مملکت خود خیانت کند با مسیحیان قرارداد حمرمانه« النون

های واالنس را تسلیم آنان نامید. حصنی پس از شنیدن این خرب به پیش ابن و قلعه

آنچه شنیده بود حتقیق نامید و هنگامی که به نزد او رفت  النون رفت تا درباره  ذی

النون با یکی از ده بود یافت. وی هنگام ورود، دید ابن ذیدالئلی بر صدق آنچه شنی

النون که راز خود را کشف کند. ابن ذیکشیشان مسیحی زیرگوشی صحبت می

فایده دید، رصحیًا به جنایت خود اعرتاف کرد. و گفت: شده یافت و انکار را بی

ه درددل ام که زمداران مسلامن ظامل و ستمگر شده و بحصنی بن جعفر! من دیده

کنند، عالوه بر این مسیحیان، با هفتاد و پنج هزار رسباز آماده، مردم رسیدگی نمی

ورند و مسلمنی در برابر آنان تاب مقاومت ندارند. حصنی خشمگنی شد و به ما محله

خواهی رشافت و افتخار پدران ما را بر باد دهی، ولی بدان که گفت: تو می

خیانت خواهند داد، نه جزای خدمت. اما خشم داران مسیحی به تو جزای زمام

خائن، قلعه را تسلیم مسیحیان « النونابن ذی»حصنی دیگر سودی نداشت؛ زیرا 

کرده بود، و رسبازان آنان وارد شهر شده، آنجا را غارت کردند و مرتکب 
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شدیدترین جنایات شدند. مسلامنان جبون و مرده واالنس هم به ناچار دست از زن 

نویسد لشکر مسیحیان در آن هنگام د شسته، پا به فرار گذاردند. تاریخ میو بچه خو

سیزده هزار نفر مردم مسلامن را به جرم دفاع از ناموس خود به خاک و خون کشیدند 

و سی هزار نفر مسلامن از مرد و زن را به جرم نپذیرفتن دین مسیح از دم شمشری 

س خواست با لشکر خود به طرف گذراندند!!! مالک بن عّباد فرمانروای آندل

 واالنس حرکت کند ولی دید قرطبه در خطر است، به ناچار در آنجا ماند.

)شام بخوانید آمریکا و  بصریت و اعتامد کننده به مسیحیانعاقبت خواص بی 

النون خائن نیز به جزای خیانت خود رسید؛ زیرا به جمرد ورود ابن ذی غرب!(

النون مسیحیان به شهر واالنس، دستور داد ابن ذی بزرگ دارزمام« ایلدقولنس»

کار بن عامر، افرس خیانت خائن را آتش زدند تا مبادا به آهنا هم خیانت کند. براق

دار های دروغنی زماماستاندار اشبیلیه را به وعده« جندل بن محود»اسالمی، هم 

فرمانروایی کل اندلس را به او داده بودند، فریب داد و او لشکر  مسیحی که وعده  

خود را حرکت داد و به کمک رسبازان مسیحی به مالک بن عّباد فرمانروای کّل 

ور شدند و از اشبیلیه به طرف قرطبه حرکت نمود، ولی رسبازان اندلس محله

س جندل را به مسیحی به جمرد حرکت جندل از اشبیلیه آنجا را ت رف کردند، سپ

فرمانده دیدند، قتل رساندند. رسبازان جندل که پس از به قتل رسیدن او، خود را بی

به طرف اشبیلیه برگشتند، اما رسبازان مسیحی اجازه ورود به اشبلیه را به آهنا ندادند 

 و اکثر آهنا را کشتند.

م که مالک بن عباد، فرمانروای کل اندلس ه فرمانروای بزدل و سقوط آندلس!

فرار کرد و در آنجا تا آخر عمر با « رسقطه»یاران خود را از دست داده بود، ناچار به 

عی گونه ماندار بزرگ مسیحی ـ ایلدقولنس ـ هم بدون هیچزمام ذلت به رس برد.

داران اسالمی و وارد ق ر پادشاهی قرطبه شد و پنجاه دخرت زیبا از دخرتان زمام
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بنی افرسان خود تقسیم نمود؛ مسجد قرطبه را با خاک یکسان کرد   های آنان راکاخ

اسالمی قرطبه را  ور اختصاص داد. کتابخانه  و حماًل آن را برای فحشا و فسق و فج

که مشتمل بر بیش از هشتاد هزار جلد کتاب بود، فرمان داد تا آتش زدند و 

 لی قرطبه را به قتل رساندند.چهارهزار نفر از اها

براق بن  عاقبت اعتامدکننده به مسیحیان  )شام بخوانید آمریکا و غرب!( باز هم 

داران مسیحی به قتل یکی از زمام« دوک ونیز»عامر افرس، خائن اسالمی، هم به امر 

 (9، ش 81، برگرفته از مکتب اسالم، سال 18از ماهنامه موعود، شامره ) .«رسید

 

 ایران  کردناندلسی  .04

یابد، و حتی ای با این وسعت انتشار میوقتی چننی اندیشهباید اعرتاف کرد که 

کنند، یا حتی کسانی مانند مرحوم بزرگانی مانند مرحوم مطهری آن را طرح می

زده شد که این کنند، نباید شگفتشهید هاشمی نژاد آن را چننی گسرتده مطرح می
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 اند:مطلب توسط رهربی هم مطرح شود. ایشان در این باره فرموده

این یك سیاست اساسى است. این امر را دست کم نگریید. بیست میلیون دالر 

توان با رصف بیست میلیون دالر با براى مبارزه با ایران هزینه تعینی کردند. مگر مى

کنند و برایشان هم ایران مبارزه و بر آن غلبه کرد!؟ آهنا میلیاردها دالر خرج مى

ر م رف، موقعّیت اسرتاتژیك و نریوى انسانى ارزد. ایران با منابع غنى، بازامى

ورى، صنعت و کارخانجات غربى براى زنده فنااى است که رسشار، گنجینه

ماندن، به آن احتیاج دارند. مغز جوان ایرانى، نفت و بازار فروش ملت ایران براى 

 .آهنا حیاتى است و هدف آهنا نیز مهنی موارد است

موضوعى که من با شام در  ن ایران است!سیاست امروز، سیاست اندلسى کرد

گذارم شکل موعظه ندارد؛ بلکه موضوعى اساسى است که با هبرتین میان مى

شود. فقط شام خماطب در میان گذاشته مى ـکه شام جوانان باشید  ـعنارص یك ملت 

من نیستید؛ این سخن را جوانان رسارس کشور هم خواهند شنید. نسل جوان کشور 

نیمى از ملت و مجعیت کشور است، باید بداند در مقابل آرزوهاى بزرگ، که بیش از 

آرماهناى بلند و هدفهاى مقّدس و قابل قبول و موّجه او چه موانعى وجود دارد. 

روزگارى مسلامنان در جنوب اروپا و در اسپانیا تا جنوب فرانسه، کشورى اسالمى 

اروپا از مهان متّدن اندلسِى قرون  وجود آوردند. این کشور مهد متّدن شد و علم دربه

هایى دارد و خوِد اسالم شکوفا گردید. شکوفایى علم در آن رسزمنی، داستان اّولیه  

کنند این ورق را از تاریخ علم حذف ها نیز به آن معرتفند. البته اکنون سعى مىغريب

اند و البته در ت کردهکىّل پاك کنند؛ اما خوِد آهنا، این تاریخ را ثبو نام مسلامنان را به

 .تواریخ ما هم ثبت شده است

ها وقتى خواستند اندلس را از مسلامنان پس بگریند، اقدامى بلندمّدت اروپایي

ها نبودند؛ اما دشمنان اسالم و مراکز سیاسى، علیه کردند. آن روز صهیونیست
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هاى تا انگیزهاسالم فّعال بودند. آهنا به فاسد کردن جوانان پرداختند و در این راس

هایى را خمتلف مسیحى، مذهبى یا سیاسى داشتند. یکى از کارها این بود که تاکستان

طور جمّانى در اختیار جوانان قرار دهند! جوانان را به وقف کردند تا رشاب آهنا را به

سمت زنان و دخرتان خود سوق دادند تا آهنا را به شهوات آلوده کنند! گذشت زمان 

کند. امروز هم آهنا براى فاسد یا آباد کردن یك ملت را عوض نمى راههاى اصىل

هاى اقتصادى، فرهنگى و سیاسى هم دارد. کنند. البته دشمن هدفمهنی کار را مى

خاورمیانه  اش معلوم است؛ براى آهنا تسّلط اقتصادى بر منطقه  هاى اقتصادىهدف

در مهسایگى ما و در کشور اندازِى یك جنگ بزرگ است. امروز در حال راهحیاتى 

 .عراق هستند

 ( 0/0/0331گزاری فارس )اندلس در خربهای عربت .00

گزارش مفصلی از ماجرای اندلس در خربگزاری فارس با عنوان عربت های 

و تقریبا درست  بودهمعمول منترش شده که غالب آن مطالب تارخیی از مآخذ اندلس 

که  هنگ و اخالق با نگاه عربتی دارددر بنی آن اشاراتی هم به بحث فر است، اما 

مهنی حکایت داستانی مبنای آن است و این درست جایی است که از کتاب رسزمنی 

 خاطره ها نقل شده است: 

هاى  گردد که یکى از روش با مرورى بر تاریخ اندلس اسالمى، روشن مى 

هتاجم فرهنگى بود. این  لامنان به کارگریى ابزار شکننده  تأثریگذار در شکست مس

 هاى زیر حتقق یافت:  هتاجم به روش

وقتى رسزمنی اسالمى اندلس از هم پاشید و گرفتار  :خود باختگى القاى روحیهٔ 

این موضوع به اوج خود رسید؛  ،هاى مستقل ملوك الطوایفى گردید حکومت

را هاى کوچك مسیحى، با یکپارچگى، نریوى حمکمى  چرا که در این زمان دولت

هاى اسالمى تشکیل دادند و با نفوذ دادن جاسوسانشان در میان  در برابر دولت
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باختگى در برابر رسان ، آنان را دچار ترس و از خودرسان حکومت اسالمى

دستگى مردم با دیدن سستى امریان و چند مسیحى نمودند. از سوى دیگر توده  

ام خود افتادند و رفته ها، در پى نگهداشت زندگى عادى و آر نریوها و دیدگاه

الناُس عىل دین ملوکهم؛ مردم »خواهى مسلامنان از میان رفت که رفته روح برترى

آنان عماًل دچار نوعى فروپاشى سیاسى فکرى  «.بر روش پادشاهان خود هستند

. مسیحیان شده و نریوى هتامجى خویش علیه مسیحیان را از دست داده بودند

روز به روز مسلامنان را به ناامیدى، ترس و  شدهاندلس با تبلیغات چینش

اى براى مبارزه و  گاه که روحیهکردند. و آن دچار مى احساس شکست و خوارى

اراده گردیدند.  هاى نخستنی فتح اندلس باقى نامند، سست و بى تالش مانند سال

تر بدان اشاره شد ـ  واگذارى قرطبه و بستن پیامن ننگنی صلح با مسیحیان که پیش

 گذارى تبلیغات مسیحیان بود.این سستى روانى مسلامنان و تأثریاى بارز از  نمونه

دیگر دشمن در این هتاجم فرهنگى رواج دادن  شیوه   بندوبارى: ترویج فحشا و بى

آن  خالقى مسلامنان بود که در نتیجه  انحرافات جنسى و ضعیف کردن مبانى ا

مسیحیان دریافتند که با جنگ  مسلامنان نابود شد. وقتى حکومت هشتصد ساله  

توان در برابر توان رزمى مسلامنان ایستاد، تصمیم گرفتند تا با  رویارو نمى

حکومت  وبارى، نریوى حمرکه  بند گسرتدن دام فساد و فحشا و گسرتش بى

بیندازند. آنان براى تفریح و مسلامنان را که مهان ایامن جوانان بود، از کار 

هاى زیبایى ساختند و دخرتان دلرباى  امن پاركگذرانى جوانان مسلخوش

گرى براى  ها گسیل داشتند و از آنان به عنوان شیطان فسون مسیحى را به آن پارك

گشتند و با  ها مى فریب جوانان غافل مسلامن هبره بردند. دخرتان مسیحى در پارك

شهوت گرى جوانان مسلامن را حتریك نموده، آنان را در گرداب  طنّازى و عشوه

ش، تفرحیشان مترین تریاندازى و کردند. در نتیجه جوانانى که تا چندى پی غرق مى

هاى  وى این جایگاهگوهاى علمى بود، به سواسب سوارى و شمشریزنى یا گفت
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جوانان  بارى کشیده شدند. از سوى دیگر براى گمراه کردنبندو فساد و بى

ا دوشیزگان مسیحى به جمّلىل آماده کردند که در آهن هاى شبانه   مسلامن، کلوپ

ریزان این توطئه براى کردند. البته برنامه پذیرایى مى خدمت از واردانعنوان پیش

روزى کرده بودند و ها را شبانه اى شومشان، این کلوپه انجام کامل هدف

رید کردند. حتى یکى از کشیشان با خ رایگان از جوانان مسلامن پذیرایى مى

ها را  ساخت و قسم یاد کرده بود که آن رشاب انگورهاى شهر ُقرطبه، رشاب مى

به امر  «فلورین»جز به دانشجویان مسلامن ندهد. پاپ هم، ساالنه یك هزار 

داد و این گونه در فریب  خوارگى میان مسلامنان، اختصاص مى گسرتش مى

پرداختن به خرید و جوانان مسلامن سنگ متام گذارد. تاجران مسیحى نیز با 

فروش انواع مسکرات به این حرکت سیاه شتاب بخشیدند و رسانجام مسیحیان 

 هاى یاد شده، زشتى گناه را در دید جوانان مسلامن بشکنند. توانستند با اقدام
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ایت تبیان با مطلبی با عنوان: داستان تلخ اندلس اسالمی دیروز و س .01

 اسپانیای مسیحی امروز 

دانیم و این که چه یان را در انتشار اندیشه های دینی در ایران میامهیت سایت تب

در این مطلب رشحی از فتح اندلس آمده و در ادامه، اندازه مراجعه کننده دارد. 

درباره از دست رفتن آندلس سخن گفته شده و از اندلسیزه کردن ایران اسالمی 

 سخن گفته شده است. در این عبارت آمده است: 

 

 ندلس چه رفت؟!ابه راستی بر 

فساد و رواج مرشوبات  نویسد: دشمنان با انتشارگوستاو لوبون در این زمینه می

باری و باالخره در اثر اختالفات بنی زمامداران حکومت، بر وبندالکلی و بی

]متدن  مسلامنان چریه شدند و مسلامنان را به زور، وادار به قبول دین مسیح کردند.
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 [ 111اسالم و عرب، ص 

. داندرواج فساد را عامل سقوط اندلس میلوبون دو دلیل اختالفات درونی و 

های پریامون عامل اول اشاره به این موضوع خالی از وجه نیست که حکومت

های اندلس و ه میان بومیهای به وجود آمدکوچک حملی مسلامنان در پی درگریی

برای غلبه بر دیگری، دست یاری و نیاز به سوی ای مقیم اندلس هها و عربشامی

های داخلی در طول سالیان های مسیحی دراز کردند. اختالفات و جنگحکومت

 .دراز سبب ضعف قوای مسلمنی شده بود

  اما عامل دوم :رواج فساد و فحشاو 

های بزرگ و متعدد و توزیع مرشوبات حاصل از آهنا به شکل وقف تاکستان

های متنوع از سوی صاحبان کلیسا جوانان مسلامن و تاسیس تفرحیگاه بنیرایگان در 

اند که بودند و...، مهگی عواملی «زیبارویان مسیحی»ی که خدمه و کارکنان آن مهگ

گام فتح موجب ضعف اراده در میان جوانان مسلامن شد. دلریان مسلامن که به هن

ا به آتش کشیدند تا های خود راند،کشتیجنگیدند که نوشتهاندلس با چنان ایامنی می

رتان زیباروی مسیحی به گشتی نداشته باشند، اینک در آغوش دخدیگر راه باز

 )اینجا ارجاع ندارد( .اندضعف نشسته

تاریخ نویس مسلامن،  «امری علی»جوانان و دلریان مسلامن از زبان حال و روز 

ا شوالیه عرب که برای جنگ مرد یجوان»خواندنی و البته افسوس خوردنی است: 

رفت، بر روی بازوهای خود عالمتی مانند شکل قلب با تریی به میدان مسابقه می

کرد و یا خالکوبی که آن را سوراخ کرده یا حرف اول اسم حمبوبه خود را داغ می

های خود برای جایزه شجاعت و درحضور حمبوبهعلنا نمود. این سپاهیان می

]تاریخ «. رقصیدندهایشان میکردند و اغلب با حمبوبهارزه مییکدیگر مب دالوری با

 [191عرب و اسالم، ص 
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ارجاع اول به کتاب متدن اسالم و عرب گوستاولوبون ص یک بررسی کوتاه: 

است. علی القاعده، مقصود، ترمجه سید حممد تقی فخر داعی گیالنی )چاپ  111

ن باره سخن گفته شده است. ( است که درست در مهنی صفحه و ادامه در ای8119

گوستاولوبون، به درستی از آخرین محله فردیناند و رضبه هولناکی که به مسلامنان 

وارد آمد و قتل عامی که صورت گرفت، یاد کرده، اما تا جایی که بنده دیدم، بحثی 

 (198ـ  119ص این عبارت آمده، یاد نشده است.)طور که در خواری، آناز رشاب

ت نقل از امری علی، البته او وصفی از زنان عرب درباری در اندلس درباره قسم

دارد که اهل زینت و زیور و رقص بودند، اما بحث وی هیچ ارتباطی به نقشه 

کتاب تاریخ  191مسیحیان و آمدن آهنا و اجیاد مراکز فساد ندارد. مطالب در صفحه 

 ( آمده است. 8118عرب و اسالم، )مطبعه جملس، 

نوشته: ندلس، عربتی برای ایران امروز )اپرغصٔه  بشارت: قصه وبسایت .07

 (0333 مرداد 57دوشنبه مهاجر 
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. بر تارک تاریخ اسالم گذاشت و .. و کنون بشنو رشح آن درد را که زمخی بزرگ

 !عربت بگری

به طور  ، چهره این رسزمنیبا ورود اسالم به اسپانیای امروز و اندلس دیروز

ناپذیر در این کشور نان با قدرت متام و ایامنی تزلزلو مسلام کامل دگرگون گردید

ماندند و با اجیاد تغیریاتی شگرف و گسرتده، بنای فرهنگ و متدنی پرشکوه و 

 .ریزی کردندکننده را پیخریه

های پایانی قرن اول هجری فتح گردید و به یک رسزمنی اسالمی اندلس در سال

ای که به گونه ؛دست مسلمنی خارج گشت تبدیل شد و پس از هشتصد سال از

این ظهور و غروب  .دهندد مجعیت آن را مسلامنان تشکیل میدرص 1/8فقط اکنون 

های فراوانی برای ها و عربتدربردارنده درس ،اسالمی در یک کشور اروپایی

باشد. بدون تردید مسلامنان امروز و به ویژه برای مردم مسلامن و انقالبی ایران می

های تاریخ اسالمی تواند از تکرار غصهگریی از قصه اندلس اسالمی میتعرب

 .جلوگریی کند

، از سوی رهرب فرزانه ای جوانان مسلامن در ایران امروزامهیت این موضوع بر

ها هزار نفر از جوانان پرشور زاهدان، این چننی مورد انقالب اسالمی در دیدار با ده

کردن ایران، سیاست مشخص مراکز قدرت  سیاست اندلسی» :تذکر واقع شد

جهانی و صهیونیزم بنی امللل در قبال نظام اسالمی است. دشمن عالوه بر تالش 

برای تسلط بر نفت و دیگر منابع ثروت کشورهای خاورمیانه، فرهنگ اسالمی را 

هدف قرار داده تا مهچنان که با ترویج فساد، کشور اسالمی اندلس را از داخل هتی 

شی کرد، جوانان ایران اسالمی را نیز به فساد اخالقی و فکری و فرهنگی و متال

بخش به مسلامنان و منبع مبتال کند و از این طریق نظام اسالمی، یعنی مرکز آگاهی

ترغیب و تالش امت اسالمی به احیای هویت و عظمت جهان اسالم را از رس راه 

 «.بردارد
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ها و گریی از درسمی برای هبرهبنابراین روایت قصه و غصه اندلس اسال

های آن یکی از رضوریات امروز جامعه انقالبی ایران است که به اختصار آن عربت

 .کنیمرا مرور می

، ایران، شام، کلیه مسلامنان در خالل قرن اول هجری، عراق فتح اندلس:

بخشی از آسیای صغری، م ر و شامل افریقا رافتح کردند.  ،های عربرسزمنی

مقدمات ورود مسلامنان به بخشی از اروپا  ،به ویژه در شامل افریقا ،فتوحات اسالمی

 .را فراهم ساخت

 71، در سال برهای شامل افریقا که به اسالم گرویده بودندمسلامنان عرب و بر

که خود از قوم سلحشور بربر و « دطارق بن زیا»حتت فرماندهی رسدار نامی  هجری

موسی بن نفری، فرمانروای افریقا بود، حرکت برای  یکی از افرسان الیق و برجسته  

فتح اندلس را آغاز کردند. در مورد تعداد سپاهیان حتت امر طارق، اقوال خمتلفی 

 .مطرح شده و تعداد آنان بنی هفت هزار تا دوازده هزار ذکر شده است

که امروز به نام رسدار سپاه فاتح ـ میان مراکش و اسپانیا  نگه  مسلامنان از ت

سال نربد و درگریی  1و پس از عبور کرده ـ  مسلامنان به جبل الطارق معروف است

، رسزمنی اندلس را فتح کردند. در فتح اندلس، اعراب مسلامن کمرتین نقش را 

 .ان شامل افریقا بودداشتند و مسئولیت نخستنی و اصلی بر دوش بربرها و مسلامن

اندلس را از  هجری( رسزمنی 76تا  71نربد )مسلامنان در خالل ساهلای 

های پرینه و ساحل دریا در شامل و از ماالگا و تاراگونا دورترین نقطه جنوب تا کوه

های جنوب و در رشق تا کویمربا و لیسبون در غرب، فتح کردند و بر دشت

استیال یافتند. هیچ شهر بزرگ یا دژ مهمی  وفارتفاعات کاستیل و نواحی خشک ج

مگر آنکه پرچم اسالم را در آن برافراشتند و آن را ضمیمه  ،را پشت رس ننهادند

های ای بود که در سالکردند. فتح اندلس در حقیقت معجزهدولت بزرگ اسالمی 
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پایانی قرن اول هجری در اروپای مسیحی به وقوع پیوست. رسزمنی صعب العبور 

تکیه بر قدرت ایامن مسلامنان فتح گردید و اعجاب بسیاری از  گسرتده اندلس باو 

 .مورخان را تاکنون برانگیخته است

 

 :رفتار مسلامنان با ساکنان اندلس

مسلامنان پس از فتح اندلس، آزادی مسیحیان و هیودیان اهل این رسزمنی را 

 .در پناه خود در آوردند تضمنی کردند و با گرفتن جزیه و خراج اسالمی، آهنا را

و افراد وابسته به آن و یا کسانی « خانواده رودریک»مسلامنان فاتح، فقط امالک 

که در جنگ با مسلامنان کشته شده بودند و مهچننی امالک کلیساها را غنیمت جنگی 

قلمداد کردند که مخس آن به عنوان سهم دولت اسالمی خارج شد و بقیه در دست 

 .به رشط آنکه مالیات آن را بپردازند ،قی ماندصاحبان آهنا با

مسیحیان اندلس اجازه یافتند بر اساس قواننی گذشته، امور خود را اداره نامیند و 

اما در دعاوی بنی دعاوی اختالفات خود را به سبک قبل از فتح، حل و فصل نامیند. 

 بق قواننی اسالمیا طداوری با قاضیان مسلامن بود و آهنمسلامنان حق مسلامنان و غری
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کردند. رفتار اسالمی و نیک مسلامنان با مسیحیان و هیودیان رسیدگی می به موضوع

 .ا به اسالم بپیوندندجب گردید تعداد قابل توجهی از آهنمو

ه ئها و اراکاهش فشار کلیسا بر روی مسیحی با قدرت یافتن مسلامنان و

وناگون، روز به روز های خوب و مناسب برای حل کردن مشکالت گحلراه

گرایش به اسالم قوت یافت، تا جایی که پس از مدت کوتاهی، اکثریت غالب 

 .بومیان اندلس مسلامن شدند

 :عمران و توسعه علم و دانش در اندلس

ها توسط مسلامنان، عدم ختریب شهرها، مزارع، های فتح رسزمنیاز ویژگی

ها در خارج از شهرها رخ داد و باشد. در فتح اندلس عمده درگرییمی …ها و پل

، رشد آسیب وارد گشت. پس از فتح اندلس به شهرها و تاسیسات شهری کمرتین

فرهنگی در بسیاری از مناطق اتفاق افتاد و در پرتو آن، آبادانی و عمران شهرها و 

افت و روز به روز بر روستاها به وجود آمد. در دوره اسالمی اسپانیا، علم رونق ی

به عنوان نمونه در کتابخانه  .مندان به علم و دانش افزوده گشتقتعداد عال

کوردوبا، چهارصد هزار کتاب وجود داشت و این حجم در اندلس اسالمی در 

های اروپای مسیحی پیش از قرن دوازدهم، خانهترین کتابرشایطی بود که بزرگ

شکوفایی،  ها،اند. اسالم در اندلس، منشا پیرشفتبیش از چندصد کتاب نداشته

شکل گریی نظامات اجتامعی و پیرشفت و عمران این رسزمنی شد و به مهنی دلیل با 

 .اقبال ساکنان بومی مواجه گردید

عمل اسالمی سبب گردید اندلس به کانون علم، دانش و عزت و عظمت 

 .مسلمنی تبدیل گردد و به عنوان یک مقطع درخشان، در تاریخ اسالم به ثبت برسد

های فراوانی را برای خارج کردن اندلس از دست مسلامنان تالشمسیحیان 

های خمتلف، متاسفانه رسانجام به این خواسته خود انجام دادند و با توسل به شیوه

 .رسیدند
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 :راهربد مسیحیان برای سقوط اندلس اسالمی

فتح اندلس مسیحی توسط مسلامنان برای مسیحیان بسیار گران متام شد و بر 

ای از رس زمامداران مسیحی خارج ، فکر شکست دادن مسلمنی، حلظهمهنی اساس

نگشت. شکست راهربدهای خمتلف مسیحیان علیه مسلامنان، آهنا را به سمت 

گشودن جبهه فرهنگی و ترویج فساد، فحشا و بی بندو باری سوق داد. راهربد آن 

 :ها شامل سه مرحله بود

های مسیحیت با هدف اجیاد تزلزل در مرحله اول: تبلیغ و ترویج افکار و اندیشه

 .عقاید جوانان مسلامن و سست نمودن آنان در پایبندی به احکام دینی

مرحله دوم: نفوذ در امر حیاتی و مهم تعلیم و تربیت جوانان مسلامن از طریق 

گرفتن امتیاز باز کردن مدارس جمانی با هدف تعلیم مطالب انحرافی و القای شبهات 

 .امندر جوانان مسل

بندوباری مرحله سوم: توسعه روابط جتاری با مسلمنی با هدف ترویج فساد و بی

 .در زمامداران و به ویژه جوانان مسلامن اندلس

گانه مذکور که مجلگی یک راهربد اساسی برای فروپاشی نتیجه مراحل سه

اندلس اسالمی و خارج کردن این رسزمنی از دست مسلامنان بود، ختدیر افکار و 

های مسلامنان بود. وضعیت فرهنگی ـ اجتامعی اجیاد شده در اندلس ندیشها

 :ترشیح شده است« غروب آفتاب در اندلس»اسالمی، این گونه در کتاب 

شد، میخوارگی که در گذشته در میان مردم عیاش اندلس به طور خفا انجام می .8

اصطالح یک عمل عمومی و علنی گردید و چون طبقه حتصیلکرده و به 

خوارگی روشنفکر مردم اندلس آن روز در این عمل پیشقدم بودند، لذا رشاب

و میگساری کردن نشانه  جتدد و روشنفکری گردیده و هر کس از این عمل 

 .شدپرست و خرافی نامیده میکرد، کهنهاجتناب می
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دان بندوبار، روش پدران خود را حقری شمرده و آنان را ناجوانان میگسار و بی .1

 .و امحق ودور از متدن خواندند

لباس ساده خود را که نشانه صرب و حتمل و کار و فعالیت و کوشش بود، از تن  .1

پروری را به تن در آورده و لباس محاقت و تکرب و زشت سریتان، یعنی جامه تن

 .کردند

ا مسجد و جوامع مذهبی، در انحصار پریمردان و پریزنان در آمد و جوانان را ب. 9

 .مسجد و نامز رسو کاری نبود

دخرتان زیبا و طناز اروپایی که در مهه جا مامور دلربایی از جوانان مسلامن . 1

بودند، با دقت هر چه متامرت ماموریت خود را انجام دادند و در نتیجه جوانان 

 .ها به رس بردندهای شب در گوشه مهامنخانهمسلامن تا نیمه

قصه پر غصه اندلس « آشنایی با قرآن»در کتاب  مطهری استاد شهید آیت اهلل

های گاه قدرتدهد که هرتاریخ برش نشان می» :دهدگونه رشح میاسالمی را این

ای را حتت سلطه خود قرار دهند و آن را استثامر کنند، خواهند جامعهحاکم می

رانی ت شهوتکنند تا روح جامعه را فاسد کنند و برای این منظور تسهیالتالش می

کنند. نمونه رانی ترغیب میکنند و آهنا را به شهوترا برای مردم مهیا می

ای بود که در اسپانیای مسلامن برای انگیزی از این شیوه کثیف، فاجعهعربت

 .مسلامنان اتفاق افتاد

مسیحیان برای خارج کردن اسپانیا از چنگ مسلامنان، از راه فاسد کردن روحیه 

تا آنجا که توانستند وسایل هلو هلب و  ،عمل شدند نان مسلامن واردو اخالق جوا

در این کار تا آنجا پیش مسلامنان قرار دادند و رانی را به سهولت در اختیار شهوت

رفتند که حتی رسداران و مقامات دولتی را نیز فریفتند و آنان را آلوده ساختند و به 

وح مسلمنی را از جاعت، ایامن و پاکی ر، شترتیب توانستند عزم، اراده، نریواین 
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باره خوار و زنران، رشابضعیف، شهوت هایی زبون،ا را به آدممیان بردارند آهن

پرواضح است که غلبه و پریوزی بر چننی مردمی کار دشواری  مبدل کنند و

 «.نیست

پرور و عیاش به ها به نتیجه مطلوب رسیدند و فرماندهان تندر هنایت مسیحی

روح مبارزه، استقامت و پایداری را از دست دادند و  ، در برابر دشمن،ر مسلامنظاه

برخی با مسیحیان به طور حمرمانه قرار خیانت به دین و رسزمنی اسالمی گذاشتند و 

برخی دیگر را کاری با دفاع در برابر هتامجات دشمن نبود و از طرفی هم جوانان 

المی به حریم مقدس اسالم و کشور اس ها ومسلامن که باید در هجوم به ارزش

تفاوت ساز وارد صحنه گردند، در اثر گناه و آلودگی بیعنوان نریوهای بسیار کار

پس از هشت قرن،  میالدی 8971ژانویه شده بودند و این چننی بود که در روز دوم 

ریزی، تسلیم حکام مسیحی شد. ین مقر اسالمی اسپانیا، بدون خونگرانادا آخر

پس از تسلط بر اسپانیا، رشایط سخت و دشواری را برای مسلامنان و  مسیحیت

گرویدند و یا از ای که یا باید به مسیحیت میبه گونه ،ها به وجود آوردندهیودی

ها، متام کسانی که سابقه مسلامنی شدند. پس از مدتی مسیحیاسپانیا خارج می

می مظاهر اسالمی مقابله نمودند داشتند را از رسزمنی اسالمی اخراج کردند و با متا

مجعیت این کشور را  درصد 1/8اسپانیا فقط ای که اکنون، مسلامنان در به گونه

 .دهندتشکیل می

 :هاها و عربتدرس

گریند و با به د که از حوادث تارخیی عربت میناهل بصریت کسانی هست

اگر اندلس  نامیند.های پرقصه جلوگریی میاز تکرار قصه ،هاکارگریی عربت

باری و تباه شدن فکر و اندیشه وبنداسالمی پس ازهشتصد سال با ترویج فساد و بی

از  سال 11گذشت فقط مسلامنان در برابر دشمنان رستسلیم فرود آورد، اکنون با 
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س آنان رهرب فرزانه انقالب أانقالب اسالمی، دردآشنایان و دلسوزان انقالب و در ر

های خطر را برای جامعه زنگ ،ایحرضت آیت اله العظمی خامنه ،اسالمی

اند که بدانید و آگاه باشید، دشمن در پی اندلسی اسالمی ایران به صدا درآورده

ه شد، مقام معظم کردن ایران اسالمی است. مهان طور که در صدر این نوشتار اشار

 هایاند. از سالداده کس دیگر در این زمینه سخن گفته و هشداررهربی بیش از هر

به بعد، مرتب به گشودن جبهه فرهنگی علیه انقالب و آغاز هتاجم فرهنگی  8198

و قتل عام فرهنگی، اشاره داشته و در هنایت خالصه کالم را در مجع جوانان پرشور 

سیاست اندلسی کردن ایران سیاست مشخص »: زاهدانی اینگونه اظهار فرمودند

 «.یونیزم بنی امللل در قبال نظام اسالمی استمراکز قدرت جهانی و صه

، سمینار و های هنر و ادبیات، آموزش و پرورش و آموزش عالیاگر در حوزه

شود که دشمن چگونه علیه ما گذری داشته باشیم، آنگاه مشخص می …تئاتر و

کند. از یک سو با به کارگریی ابزارهای فرهنگی، اجیاد تردید در باورها فعالیت می

نامید و از سوی دیگر با به ویژه جوانان را دنبال می ،اعتقادات مسلامنان ایرانو 

ماهواره، اینرتنت، نوارهای ویدئویی  :گریی از قدرت تکنولوژی روز مهچونهبره

باری اخالقی را فراهم بندوگری و بیهای ترویج اباحهزمینه …، جمله و CDمبتذل،

ازمان یافته فساد و فحشا و ترویج سازد و در هنایت با تشکیل باندهای س

س آنان، جوانان مسلامن را یکی پس از أ، سقوط مسلامنان ایران و در رخواریرشاب

 .بخشددیگری حتقق می

های های اصلی شهرهای بزرگ و پی گرفتن اخبار حوزهحضور در خیابان

اندلس عربت نامید و اگر غفلت کنیم و از تاریخ اجتامعی، این وضعیت را تایید می

 .دار تکرار گرددچه بسا این قصه غصه ،نگرییم

 های عاشوراییمنبع : تبیان/ روزنامه عربت
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وان در تاریخ برانداز فارسی درست از مهان زمانی که شبکه صهیونیستی و خانه

های اخالقی و را آغاز کرد، بسیاری از کارشناسان حوزهخود  فعالیت 11مرداد  88

ها را از دیدن های آن هشدار داده و خانوادهتوای برنامهاجتامعی نسبت به حم

هایی که به اعتقاد این کارشناسان، جز براندازی های آن منع کردند. برنامهبرنامه

 ...ها، هدف دیگری نداشت.بنیان خانواده

اندازی این شبکه منحرف، دیگر بر کسی آغاز راهامروز پس از دو سال از

دست اندرکاران این شبکه از اصلی گردانندگان وپوشیده نیست که هدف 

گسرتش روابط آزاد های ضددینی وآن، جز ترویج زندگی غربی و فرهنگ تأسیس

نیست، بنی دخرت و پرس و خیانت مهرسان و انحطاط اخالقی جامعه مذهبی ایران

ای که تا امروز به واسطه برخورداری ازفرهنگ غنی اسالمی، ایرانی، جامعه

ها در این های رایج در جهان غرب و گسستگی خانوادهاری ناهنجاریبسیاز

های ها و طرحبوده است. اصوالً هم به مهنی دلیل بوده که نقشهجوامع به دور

 .انقالب تا به امروز جواب نداده استدشمنان علیه نظام و

دادن مسلامنان در اش جتربه خوشایندی ازشکستغرب در ذهن تارخیی

 اسپانیا( دارد« )اندلس»

ای که در آن، است. عربت و جتربهاندلس، آینه عربت مهیشگی برای مسلامنان

شبیخون فرهنگی از کف نه با زور شمشری که با هجمه و ،رسزمنی اسالمی اندلس

به دامان مسلامنان خارج شد. بازخوانی حادثه تلخ سقوط اندلس و غلطیدن آن

اند، باز مان پهن کردهها برایه غربیجدیدی ک غرب، ما را از افتادن دوباره در دام

هنگامی که رسان مسیحی غرب و کلیسا فهمیدند که با جنگ و قوه دارد.می

 در توانند جلوی پیرشوی مسلامنان را به قلب اروپای مسیحی بگریند،نمیقهریه

 در مشورت یکدیگر ها باها و اسقفکاردینال ها،کشیش پشت درهای بسته، پاپ،
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رشعی! ورود و نفوذ در رسزمنی اسالمی اندلس را با دامی ضداخالقی، حکماق

قرار شد به هبانه جتارت، زیباترین زنان اروپایی ای غریاخالقی صادر کردند وبرنامه

 . وارد اندلس شوند

کرد ها و بازار تردد میکه مهیشه با شمشری به کمر در خیابانیعنی جوان مسلامن

کرده غربی های بزکآماده جنگ باشد، با ورود این عروسکشد،تا اگر اعالم جهاد 

پاهایشان سست شده و شمشریهایشان از کمرها باز و عشوه و ناز آنان، دست و

انحطاط اخالقی تا به جایی رسید که وقتی شده و م رف مرشوبات الکلی و زنا و

از حدود و دیگر کسی نبود که های اندلس رسیدند،لشکریان صلیبی پشت دروازه

ها را ت رف واقع این زمنیو صلیبیون پیش از آنکه در عامل ثغور اسالم دفاع کند

 .کنند، با هتاجم فرهنگی آن را ت رف کرده بودند

صهیونیست به دنبال کسب جتربه اندلس « مرداک»به رسکردگی غرب امروز

من و »و « وانفارسی »براندازی چون های خانامنشبکهبرای ایران اسالمی است و

اعتقادات دینی و اخالقی از خانواده و مهگی برای گرفتن غریت، تعصب،« تو

دهند که بسیاری از بینندگان انجام میجوان ایرانی است و این کار را چنان پیچیده

 .شوندها نیز نمیآن، گاه متوجه اهداف شوم این شبکه

 منبع: فرهنگی/بسیج دانشجویی تر بیت مدرس

 ( )روزنامه کیهان(ت اندلس)پرسش و پاسخعوامل شکس .01

61199http://kayhan.ir/fa/news/ 

 چه عواملی سبب سقوط و شکست حکومت مسلامنان اندلس شد؟ :پرسش

 بخش خودخمتار کشور اسپانیا است، و89اندلس )نام عربی( یکی از  :پاسخ

سال یعنی از سال  918پایتخت آن شهر سیبیا یا سویل است. مسلامنان به مدت 
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نقاط دیگر اسپانیا حکومت کردند.)ویکی  میالدی بر اندلس و8971تا سال  988

قرن در  1نویسد: اسپانیا مسترشق انگلیسی می «الین پل» .پدیا، دانشنامه آزاد(

علوم و ادب و  دست مسلامنان بود، و نور متدن آن اروپا را نورانی ساخته بود...

اروپایی رونق داشت، و از این رهگذر بود که علوم  صنعت فقط در مهنی رسزمنی

ریاضی، فلکی، گیاهشناسی، تاریخ، فلسفه و قانونگذاری، فقط در اسپانیای 

بالهای نوین( از بنی رفتن  )غزالی، اسالم و نتیجه داده بود. اسالمی تکمیل شده و

مت اسبابی دارد، و غروب آفتاب حکو هر حکومت و متدنی در طول تاریخ، علل و

و متدن بزرگ اسالمی در اندلس نیز از این قاعده مستثنی نیست. قرآن کریم در 

می فرماید: پیش از شام، سنتها و قوانینی وجود داشت )که 819سوره آل عمران آیه 

هایی پیدا کردند که شام نیز مهانند آن را هر قومی طبق اعامل و صفات خود رسنوشت

سفر کنید و ببینید رسانجام  وخواهید داشت( پس در روی زمنی سری 

توان عوامل شکست کنندگان )آیات خدا( چگونه بود. به طور حموری میتکذیب

 :بندى کرد گونه مجعمسلامنان در اندلس را این

هاى حمىل مسیحیان در رسنگونى حکومت اسالمى  تالش پیگری حکومت .8

هاى حمىل در اثر غفلت مسلامنان با پشتیبانى کلیسا شکل  اندلس: این حکومت

 .هاى مسلامنان را باز پس گرفتند گرفتند و رفته رفته رسزمنی

هاى ضداسالمى اندلس و پیوند دادن مسئله  محایت پاپ و کلیسا از جنبش .1

 .اندلس به حیثیت مذهبى مسیحیان و بسیج کردن نریوهاى مذهبى براى این کار

 .هاى مسیحى به آن نشاندهىل حاکامن مسلامن و دامن زدن دستهاى داخ اختالف. 1

کوچك و ضعیف. این هاى  اسالمى اندلس به دولت  حکومت یگانه  جتزیه .9

خواهى برخى رسان مسلامن و در نتیجه یاست در اثر هواى نفس و خوى مقامس

 .تضعیف قدرت دفاعى مسلامنان صورت گرفت
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کیشان خود، که به ناتوانى جویى بر هم. رقابت حاکامن مسلامن براى برترى1

 .روزافزون قدرت نظامى و دفاعى آنان انجامید

هاى اسالمى مرکزى و آفریقا از  و مؤثر حکومتپشتیبانى نکردن جّدى  .6

 .اندلس  هاى ضعیف شده حکومت

 .خیانت کردن وزیران و زمامداران ترسو و دین فروش .9

ها و کوچك شمردن مسلامنان دیگر مانند بربرها و افراد بومى  نژادپرستى عرب .1

 .هاى واحد مسلامنان انجامید اندلس که به بروز شکاف و چنددستگى در صف

 .نفوذ مشاوران و افرسان ارشد نظامى مسیحى در ارتش مسلامنان .7

هاى مسلامنان منجر  توجهى مسلامنان به امور فرهنگى که به رکود دانشگاهکم .88

های مسیحى روى آوردند و رسانجام در فرهنگ شد و جوانان به آموزشگاه

 .مبتذل بیگانه حل شدند

به مسیحیان که به نفوذ و حضور هرچه  هاى کشاورزى ها و زمنی فروش باغ .88

 .بیشرت مسیحیان در جامعه مسلامنان انجامید

کارى مسلامنان در بازرگانى و جتارت که در نتیجه افسار مسلامنان غفلت و کم. 81

 .را به عنوان اهرم فشارى در دست مسیحیان گذارد

فعال   نهجوانان در مسایل اخالقى که رسانجام بد  آزادى افسار گسیخته .81

  .ور کردمنجالب فساد غوطه حکومت اسالمى را در

 .هاى رشاب خوارگى و میگسارى در میان جوانان گسرتدن دام .89

 .هاى سامل تفرحیى و آموزشى براى جوانان و دانشجویان مسلامن حمیط نبودن .81

 .طلبى در مردم تفاوتى و راحتبى  دوران صلح و حاکم شدن روحیه دنیازدگىِ  .86

عدم نظارت بر کار روحانیون و مبرشان مسیحى، که به شکل توریست و استاد  .89

 .دانشگاه و معلم و تاجر و غریه، آزادانه در حقیقت جاسوس کلیسا بودند
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حضور کمرنگ فقیهان و عاملان مسلامن در نقش آفرینی آنان در جلوگریى از . 81

 .هاى جوانان روى کج

ندلس تنها یك حادثه و اتفاق نیست، بلکه باید رسنوشت ناگفتنى مسلامنان در ا

حیثیتى براى مسلامنان در نظر گرفت، که سبب   این قضیه را به عنوان یك مسئله

 .رسافکندگى تارخیى مسلامنان گردید

شومى است که اربابان کلیسا در   بازخوانی داستان اندلس، م رعى از قصیده

اى که نخستنی م رع  اند، قصیده رسوده مسلامنان  تاریکِى خیاِل باطلشان براى مهه

اند و هر بیتش را با پایان بخشیدن به زندگى  آن را به خون مسلامنان اندلس آغشته

هاى  مسلامناِن دیگر عامل به فرجام خواهند رسانید. داستان اندلس رشح حاِل انسان

بریده از آرمان است. توصیف مسلامنان اسری در بند شهوت و خودخواهى و 

 .فکرى است هکوت

هاى تارخیى. اکنون  تاکنون ماییم و این ُرماِن تلخ تارخیى؛ ماییم و این مهه عرب

ها  عملکرد ما داورى خواهند کرد که آیا مانند اندلسى  ماییم که فردا آیندگان درباره

 عمل کردیم یا نه؟
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 خربگزاری مهر و داستان فساد در اندلس برای براندازی حکومت مسلامنان .03

داستان غمبار »در گزارشی با عنوان  8178اسفند  1خربگزاری مهر در تاریخ 

نابودی یک متدن، چگونه اندلس با بی حجابی سقوط کرد، ابتدا رشحی در باره 

حجاب در اسالم بدست داده و پس از آن با اشاره به سفر رضاشاه به ترکیه و  امهیت

حرمت کردن رضاشاه برای بی هایآوردن ارمغان بی حجابی برای کشور، به تالش

شهرهای مذهبی مشهد و قم پرداخته و در هنایت، به ورود مراودات خارجی ها با 

ایران از مجله به هبانه دیدن آثارباستانی پرداخته و این که این امر، در شامر علل رواج 

نویسد: در اینجا به داستان اندوهبار سقوط یک حجابی است. آنگاه میو شیوع بی

 تواند عربت آموز باشد:شود که مین از طریق گسرتش بی حجابی اشاره میمتد

میالدی توسط مسلمنی  988شد درسال اسپانیا که در قدیم اندلس نامیده می

سال بر آن حکومت کردند که هنوز هم آثار اسالمی  188فتح شد. مسلامنان حدود 

بارها مسیحیان بر  خورد.چشم میو بناهای معامری اسالمی در جای جای آن به

 دادند.این کشور تاختند اما مسلامنان مقاومت نمودند و آهنا را شکست می

بعد از شکست های پی درپی مسیحیان برای غلبه بر اندلس، آهنا به یک حیله 

فرهنگی متوسل شدند و دخرتان بی پوشش اروپایی را روانه اسپانیا نمودند. این 

کرده و کم کم آهنا را گرفتار فحشا نمودند و این دخرتان، جوانان مسلامن را فاسد 

معصیت چنان رسیع رواج یافت که دامن رسدمداران را هم آلوده ساخت و آنگاه که 

میالدی مسلمنی را از پای  8971درخت از داخل هتی شد یک محله نظامی در سال 

ا حتت در آورد. صد هزار نفر کشته شدند و بقیه تسلیم شدند و زندگی نکبت باری ر

شدند و یا به دین حکومت مسیحیت آغاز نمودند. اینان نیز یا به تدریج کشته می

گرویدند. پس از مدتی مسیحیان به آهنا نیز رحم ننمودند و دین آهنا را مسیحیت می

 تقیه حساب کرده و مهه را از دم تیغ گذرانده یا به مهاجرت وادار نمودند.
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گوستاو "مسلامنان در اندلس به نقل از بد نیست در اینجا به شیوه نابودی 

که فردیناند )رهرب نظامی  8971نویسد: در سال فرانسوی بپردازیم، وی می "لوبون

مسیحیان( اسپانیا را از اعراب گرفت، در ابتدا به اعراب در زبان و مذهب آزادی 

 پیامنی را که در این باره با مسلامنان بسته بود شکست و 8977داد، ولی درسال 

رشوع به تعدی و آزار آهنا نمود و باالخره منجر به ریشه کن کردن آهنا شد، 

مسیحیان نخست مسلامنان را وادار به قبول کردن دین مسیحیت کردند، سپس 

حمکمه های تفتیشی تشکیل دادند و به هبانه اینکه واقعا به دین مسیح در نیامده اند 

دند. و البته این کار به تدریج صورت دستور سوزاندن این مسیحیان تازه وارد را دا

گرفت زیرا نمی توانستند چندین میلیون عرب و مسلامن را به یکباره بسوزانند. می

از این رو کشیش بزرگ یکی از شهرهای اسپانیا که در ضمن رئیس حمکمه های 

و  اند از پری و جوانتفتیش نیز بود، دستور داد متام عرهبایی که دین مسیح را نپذیرفته

 زن و مرد و کوچک و بزرگ مهه را گردن بزنند.

به این هم اکتفا نکرد و دستور داد هرچه عرب  "بلیدا"البته راهب دومینکی 

گفت حمال است هست حتی آهنایی که مسیحی شده اند گردن بزنند، زیرا او می

اعرابی که مسیحی شده اند از روی حقیقت و صداقت به این دین گرویده باشند 

رت است هه را بکشیم تا خدا درعامل آخرت میان آهنا حکومت کند و هر کدام پس هب

را که به راستی به دین ن رانیت در نیامده اند داخل جهنم کند. اگر چه این رای را 

جامعه کشیشیان پسندیدند ولی دولت اسپانیا مصلحت ندید ان را انجام دهد ولی 

متام مسلامنان از اسپانیا بریون میالدی دستور داد  8688درعوض دولت در سال 

 روند و مهاجرت کنند.

اند از زمانی که فردیناند اسپانیا چنانچه بسیاری از دانشمندان تاریخ نویس گفته

را فتح کرد تا آخرین مهاجرت مسلامنان سه میلیون نفر از نفوس اسپانیا کاسته شد و 
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و بریمحانه افسانه کوچکی قتل عام سان بارتلمی در برابر این کشتارهای دسته مجعی 

 بیش نیست.

این بود رسنوشت یک ملت قهرمان مسلامن که ساهلا درسایه طرفداری از دین و 

آینی خود به بزرگرتین قدرهتا رسیدند وعالی ترین نمونه های متدن را از خود بیادگار 

گذاردند ولی از آن ساعتی که گناه در میان آهنا شایع شد و دست از احکام مقدس 

سالم برداشتند و آهنا را پشت رس انداختند. اسباب نابودیشان فراهم شد و دشمن ا

 بر آهنا مسلط گردید و به فجیع ترین وضع گرفتار شدند.

 

 مستند طلوع و غروب اندلس .51

گزارش زیر از مستندی است که درباره اندلس در حال ساخت است و البته 

باره علل زوال اندلس و در هنایت، درد اسالم به باره وروهای نخست آن، دربخش
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کننده این مستند، در این باره با نسیم آنالین گفته متدن اسالمی در اندلس است. هتیه

درباره شیعیان اروپا، « در امتداد غدیر»در زمان تولید جمموعه مستند »است: 

ر رشته ام دسفرهایی هم به اسپانیا و پرتغال داشتیم، با توجه به حتصیالت دانشگاهی

موضوع مسلامنان اندلس بسیار برایم جالب توجه شد، ضمن اینکه در  ،تاریخ

مهچننی مشاهده آثار بر جای مانده از مسلامنان  .گذشته در این باره مطالعاتى داشتم

وگو با اهل تاریخ و اساتید در پرتغال و اسپانیا بسیار برایم در این دو کشور و گفت

  .«دلچسب بود

با بیان اینکه مسئله انحطاط اندلس از مهمرتین « در امتداد غدیر»ستند کننده مهتیه

طلوع و »مستند »رود، ت ریح کرد: موضوعات در حوزه متدن اسالمی به شامر می

به پیشنهاد معاونت فرهنگی و اجتامعی سازمان بسیج مستضعفنی « غروب اندلس

انى در اسپانیا و درباره چرایی زوال مسلامنان پس از هشت قرن حضور و حکمر

توانیم روایتی در این جمموعه تالش کردیم تا جایی که می .پرتغال ساخته شده است

امن . با این حال هدفجامع و کامل از این هشت قرن در پیش روی خماطب قرار دهیم

خواستیم مهراه با روایت، حتلیل و آنالیز وقایع تنها روایت رصف نبوده؛ چرا که می

 «.شیم تا بتوانیم خماطب را اقناع کنیمرا هم داشته با

اولنی  :موضوع اساسی را مورد بررسی قرار داریم 1در این مستند »وی گفت: 

جزیره ایربیا )اسپانیا و پرتغال امروزی( و چگونگی مسئله ورود اسالم به شبه

 .ها )ساکنان شبه جزیره در قرن هفتم میالدی( استپریوزی مسلامنان بر ویزیگوت

از مسائلی که در این مستند مورد بحث قرار گرفته دالیل استقبال دیگر یکیرتعبابه

 .«مسیحیان ایربیا از اسالم و آغوش گشودن آنان به روی این دین جدید است

سازی دوران استقرار و متدن»جوانبخت با اشاره به مسئله دوم اظهار داشت: 

رسی قرار گرفته؛ چرا که هنوز ای است که مورد برمسلامنان در اندلس دومنی مسئله
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آثار بسیاری از آن دوران برجای مانده و  ،و بعد از گذشت سالیان طوالنی

 .«شناسی در این دو کشور ادامه داردهای باستانکاوش

اط مسلامنان در بحث زوال و انحط»ادامه داد: « در امتداد غدیر»هتیه کننده مستند 

مورد « طلوع و غروب اندلس»ای است که در مستند اسپانیا و پرتغال سومنی مسئله

و رود ترین قسمت فیلم ما نیز به شامر میمهمرتین و اساسیبررسی قرار گرفته که 

شده تاریخ و تالش کردیم این مسئله را از زوایای خمتلف و به روایت اساتید شناخته

 «.شناسان اسپانیا و پرتغال مورد بررسی قرار دهیماسالم

قسمتی کار کرده و  1سال بر روی این جمموعه 1نزدیک به »داشت:  وی بیان

تالش کردیم حتی االمکان روایتی اقناعی و موشکافانه از این دوره تارخیی 

نفر از  88کشورهای اسپانیا و پرتغال را به خماطب ارائه کنیم؛ به مهنی دلیل بیش از 

 .«کنندظهار نظر و بحث میاساتید تاریخ و اهل فن در این مستند درباره موضوع ا

طرفی را خواستیم روایت حتلیلی و بیاز آنجایی که می»جوانبخت ت ریح کرد: 

در قالب فیلم مستند ارائه کنیم، از هیچ استاد و مورخ ایرانی و حتی مسلامن در 

 «.ایمکمک نگرفته« طلوع و غروب اندلس»

« طلوع و غروب اندلس» از مستند»افزود: « در امتداد غدیر»کننده مستند هتیه

قسمت آن از  1ای نیز تدوین خواهیم کرد که بعد از پخش دقیقه 78یک نسخه 

 .«رسانه ملی، این نسخه سینامیی را در قالب دی وی دی توزیع خواهیم کرد

این نوع »گرا هستند، گفت: وی با بیان اینکه مستندهای تارخیی طبیعتا نخبه

طلوع و غروب »ند با این حال در مست ،داردخماطبان خاص به خود را  ،مستند

های الزم را برای خماطب داشته امن را کردیم که مستند جذابیتمهه تالش« اندلس

تواند خماطبانی را که به تاریخ عالقمند و به دنبال باشد و مطمئن هستیم که مستند می

 .«به خود جذب کند ،آگاهی هستند
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مسلامنان و انحطاط حکومت آهنا در در بحث زوال »جوانبخت ت ریح کرد: 

های زیادی برای جوامع اسالمی امروز وجود دارد، چرا که بدون اندلس عربت

های های تارخیی عجیب و زیادی در رفتارهای حکومتاغراق باید گفت شباهت

و  ،کشورهای اسالمی امروزه وجود دارد مسلامن اندلس با سلوک سیاسی برخی از

های کوچک و بزرگ مسلامن در قرن پیش هم حکومت 88تر اینکه نکته عجیب

ساقط کردن یک حکومت اسالمی دیگر دست به دامن بیگانگان و اندلس، برای 

از این طریق به مهکیشان خود خیانت کردند، و  شدند مسیحیان اروپای مرکزی می

 )پایان گفتگو(«. ای که امروزه هم وجود داردمسئله

که آنچه در این مقاله مورد توجه بوده، در ذهنیت  قسمت اخری نشانگر آن است

 اند.این دوستان هم وارد شده و البته باید پس از دیدن قضاوت کرد که چه کرده

 ای دیگرکودکی از اندلس، از مقوله .50

 «کودکی از اندلس»ای داستانی با نام پرداختن به این ادبیات در اندلس در کتابچه

اثری که به قلم مرحوم آقا مهدی  ادامه یافت، 

حائری فرزند حاج شیخ عبدالکریم نگاشته و 

در مقدمه این اثر هم به لزوم  منترش شد.

آموزی مسلامنان از داستان اندلس و اینکه عربت

چطور پس از فتح آن و تسلط هشت قرن، 

اندلس از دست رفت، تأکید شده است. به گفته 

آموزنده و پند درسی »تواند وی این مسأله می

)کودکی از « مفیدی برای ما باشد یتارخی

 (.7اندلس، ص 
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این داستان از متون عربی گرفته شده و پیداست که در ادبیات  ،به گفته نویسنده

 ،معارص عربی در م ر و دیگر بالد، نشانی از این وجود داشته است. اصل داستان

ن در اسپانیا، رو به تقیه حکایت خانواده مسلامنی است که از ترس تسلط مسیحیا

که در ای است اند. راوی ماجرا کودک ده سالهآورده، دین مسلامنی را پنهان کرده

حکایت مسلامن بودنشان را در اتاقی که تا آن زمان او را از پدرش  ،سن ده سالگی

خواهد از کند و از او میآن دور داشته بودند و قرآن و سجاده در آن بود، بیان می

برای  کشتند، مطلب رایافتند و میهای تفتیش عقاید که مسلامنان را میدادگاه ترس

 (11گو نکند. او به فرزندش گفت که ما عرب و مسلامنیم. )مهان، ص هیچ کس باز

دهد که چطور ما مسلامنان هشتصد سال در اینجا پدر برای کودک خود رشح می

است که وضعیت عوض شده و بر اسپانیا مسلط بودیم ولی اکنون چهل سال 

اند. پس از آن نگاه کودک به ق ر احلمراء دشمنان مسیحی ما اینجا را ت رف کرده

کند، اما تغیری کرده و روزها کنار آن آمده با آن گفتگو می ،که در واقع مسجد بوده

گردد، پدر و مادر یکبار که به خانه بر می مهزمان ترس از رسرسیدن مفتشان را دارد.

رسد و او را از راهی خمفی از اندلس خارج کرده یابد. عمویش از راه میود را نمیخ

برد. این کودک مهان حممد بن رفیع اندلسی است که بعدها در ادب و و به مغرب می

رسد. این آخرین کلامت این کتاب است و به دلیل آنکه دانش به جایگاه بلندی می

روشن نیست که آیا اساسی دارد یا خری. گفتنی  نویسنده مأخذ داستان را نگفته،

است که صد البته مسلامنان زیادی از اعراب و جز آهنا در اندلس پس از سقوط تا 

تاثری این مسأله در ادبیات دینی معارص ما  زیستند.دهها سال بلکه بیشرت پنهانی می

ر بسیاری از توان گسرتش این ایده را دبسیار زیاد بوده و با یک رسچ ساده می

در طول سالیان این مطالب را  ،های عمومی دید. بسیاری از مبلغان مذهبینوشته

  اند.نقل کرده و به آن استناد کرده
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 یادآوری اساسی

ای درباره تاثری فساد در هدف ما از طرح این مطلب، اثبات و انکار هیچ نکته

جاری حمل اختالف  و قضاوت در باره مسائلها جوامع اسالمی، یا اهداف غربی

طبعا اگر کسی سری یا جز اینها نبوده و نیست. میان دیدگاههای خمتلف در این زمینه 

نویسنده سطور این مطالب را  اگر تصور کند،امحقانه است بحث را مالحظه کند، 

أثری فساد و جز اینها عنوان برای دفاع از دیدگاه خاصی درباره غرب یا رشق یا ت

به ه به عنوان یک عالقمند به رشته تاریخ، نشان دادن این نکته هدف بندرده است. ک

بود که چطور یک حکایت و داستان تبدیل به تاریخ و حقیقت دانشجویان تاریخ 

 شود. تارخیی می

ها را مدیون ها و نشانهتوجه به این موضوع و برخی از نشانیادآوری کنم که 

آقای آیت نیز بیفزایم که  هستم. دوست دانشمندم جناب آقای دکرت حسنی توفیقی

اهلل سید علی آقای حمقق، روز جشن بیست سالگی کتابخانه تاریخ، وقت رفتن، به 

های شام درست باشد، اما اشکال من این است که بنده گفتند، فرضا که متام صحبت

پس دلیل سقوط اندلس چه بوده است؟ عرض کردم، نوشته بنده، ارتباطی با این 

این سوال خوبی است و باید در جای دیگری دنبال آن گشت. به طور  ال ندارد.ؤس

معمول تفرقه میان مسلامنان و تبدیل حکومت آنان در آن ناحیه به نوعی حکومت 

 دانند. ملوک الطوایف، که قرهنا با یکدیگر جنگ داشتند، را عامل سقوط می

 دو نکته 

 علل واقعی سقوط اندلس ... 

از حممد سقوط اندلس در چیست؟ در این زمینه مقاله ای  اما این که علل واقعی

با مرور بر تاریخ اندلس، به عوامل نوشته شده که ضمن آن رضا شهیدی پاک، 
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سقوط اشاره کرده و البته از امویان تا پایان این دوره را مدنظر داشته و علل کلی و 

ای به شارهفهرست کرده است. جالب است که وی ا ،جزئی را که در منابع بوده

باره آن ننوشته است. در منابع ، ندارد و اثباتا و نفیا چیزی درفضایی که مرور شد

وی هم به آثاری که پیش از این یاد شد و در فارسی این روال را اجیاد کرده بود، 

 (8178نشده است. )پژوهش نامه تاریخ اسالم، سال اول، شامره یکم، هبار 

 یک اثر تارخیی ـ داستانی دیگر در باره اندلس« من االندلس االباده  و تذکرو»

خاطره »، که به نام از امحد رائف «و تذکرو من االندلس االباده»کتابی هم با نام 

، (8198)امری کبری،  به فارسی درآمده)توسط حممدرضا انصاری(  «سقوط اندلس

گذاری تارخیی است، اما تقریبا بلکه حتقیقا اثری ادبی برای اثر ضمن اینکه گزارش

ندارد، اما خودش یک غادة  «غادة االندلس»است. این کتاب، ارتباطی به بحث 

های کوتاه تارخیی را در قالب االندلس دیگری است که کوشش کرده گزارش

عالم گفتارهای بلند و حتی به صورت گفتگو وحکایت نقل کند. )الزهراء لال

 (8778العربی، 
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 متدن اصیل و پویا بر حمور شفافیت علم و دانش خواهد بود

مطلبی که در این رساله گذشت، موضوع سخنرانی بنده در حمفلی از 

پژوهشگران بود، و چنان که اشارت رفت، هدف آن بود که دوستان اهل پژوهش و 

می تواند تا عمق یک  دانشجویان تاریخ بدانند که چگونه یک باور تارخیی نادرست،

فرهنگ نفوذ کند. طبعا وقتی اصالتی ندارد، متدن برپا شده روی آن هم اصیل 

نخواهد بود. مهان جا، نکات زیر را به عنوان مقدمه بیان کردم و روی کانال 

 تلگرامی خودم هم گذاشتم.

که  یراه یم،کن یبه آن را هم ط یدنراه رس یدبا یم،هست یقتما وفادار به حق اگر

 یها یتمربوط به اصطالح ذهن ی،دشوار یناز ا یدشوار است، و بخش یاربس

 یق،در حتق یناتوان ی،عمد یها یدقت یب یز،مصلحت آم یبکارهاینادرست، فر

شود ما از  یکه سبب م یاست، امور یگراز امور د یاریدر پژوهش و بس یتنبل

 یقیاز حوزه ها، تعرف دق یحمض در برخ یقت. صد البته که حقیمباز مان یقتحق

اندازه که تالش  نیقادر به درک درست و کامل آن، نه، اما مه یندارد، و برش فعل

 یم،آن باش یو در پ یمبرس یقتبه حق  ی،معقول جار یدر چهارچوب روشها یمکن

اگر  یحت یندگو یدهند و م یکه جمتهدان هم در فقه آن را انجام م یاست. کار یکاف

 برند. ید، چون اجتهاد کرده اند، ثواب منظرشان خطا باش

 یتبرود، و فاقد شفاف یشپ ییجو یقتضد حق یجامعه، بر اساس روشها اگر

 ینشده و ا یدهکش یقگرد و غبار در اطراف حقا یسهوا، هاله ا یاباشد، عمدا  یعلم

 ریهیا،گ یمدر تصم یو فساد و گمراه یامر جز رواج افکار باطل و فرورفتن در تباه

 انجام می دهیم.اغلب  مااست که  یکار ینبه مهراه ندارد. ا یگرید یزچ

 یلاست و نبودن علم و دانش اص «یقتحق»به  یدنابزار رس« علم» یانه،م ینا در

 ی،و اجتامع یتا علوم انسان ریبگ یقهو دق یعیدر جامعه، در هر بخش، از علوم طب
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 ینا یهاست که بر پا یضعف فرهنگ و طبعا شکست متدن یلدال ینتر یاز اصل یکی

شبه دانش  یهودهو ب یمرا دنبال کن یلعلم اص یم،دار یفهفرهنگ بنا شده است. ما وظ

 .یمنکن یرا، دانش معرف

 یآن روشها، باال بردن سطح مهارت ها یانتفاوت م یق،حتق یروش ها تقویت

خمتلف با  یرشته ها یانو آشنا کردن مداوم دانشجو  یدر جامعه علم یپژوهش

 ینتر یاز اساس یکیدادن آهنا در ارجاع به منابع غلط،  یزو پره یق،روش حتق

 .ریدصورت گ یداست که با ییکارها

و تکیه  در طرح مسائل بنیادین فکری در جامعه، کم کردن روش های خطابی

کردن روی روشهای برهانی و استداللی، یکی از کارهایی است که باید حتی در 

 مومی انجام دهیم تا از عوارض بی دقتی دور بامنیم.سطح فرهنگ ع

رفتن  یاز وجوه اصل یکیکه  یکار، مبارزه با خرافات است، مبارزه ا یگرد وجه

 یتواند به متدن یکه با خرافات رسوکار دارد، نم یاست. جامعه ا یقتبه سمت حق

ر آن باشد، و د ریاستهپ یدبرسد. فرهنگ که اساس متدن است، با یو واقع یلاص

 باشد. یلدرست و اص یمتدن یندهتواند زا یصورت است که م

مهم  یست،چ یقتسوال که حق ینبوده و ا یقتبه حق یدنرس یدر پ یم،از قد برش

اوست. اساسا دانش منطق،  یو منطق یعلم یبرش در کاوش ها یسوال فلسف ینتر

. بحث یاموزدب یشده است که روش فکر کردن را به آدم یامر طراح ینا یبرا

به  یاس،به امر ق شان یکیدهد که گزارها از نظر نزد یم یادصناعات مخس به ما 

مطالب آن است  ینتر یقشود. دق یم یمبرهان، جدل، سفسطه، خطابه و شعر تقس

و کربا  یمدل از اقامه برهان و صغر ینشامل چند ی،که در منطق صور یاسکه به ق

تالش کرده اند تا راه  یادیز فانیلسوباشد. بعد از ارسطو هم ف یکاست، نزد

کار  ینا یبرا یفراوان یما، ابزارها یای. در دنندرا نشان ده یقتبه حق یابیدست
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ما از آن  یشرتشود که ب یجهت داده م یندر ا یادیز یفراهم شده و آموزش ها

 .یمروشها دور و نسبت به آهنا غافل

است.  ییواقع نام هیبر پا ید،و جد یمعلوم و مراتب آن، در قد یمتقس بحث

برسانند.  یقتتر بتوانند ما را به حق یقهستند که آسان تر و دق یلاص یعلوم

و اشتباه در آن راه  یفاست که دروغ و حتر یندارد، به خاطر ا یاگر اعتبار یاضیاتر

 یاضیها تا چه اندازه مثل ر اییعلوم و دان یاست. باق یآن جد یایندارد و قضا

 یکار ین. ایمبه آهنا داشته باش ینانیاطم نیچن یمتوان یخواهد بود وما چگونه م

حداکثر  تالش را  یدنشود، اما با یاضیر یدشا یزچ یچ. هیمانجام ده یداست که با

 کرد. یقتبه حق یدنرس یبرا

که اغلب به عکس  یاز رواج خرافات است، کار رییعاملان جامعه جلوگ وظیفه

ی ـ خرافات آن هم بر اساس اصل عوام زدگ یجاز آنان در ترو یرانجام شده، و شام

روش،  ینکنند. ا یم یتاز نادانان، فعال یشبچنان که شهید مطهری یادآور شده ـ 

 یکمک ها یلرفتار، س ینا یاست که در ازا یجلب مردمان یغالبا انجام شده و برا

و در خوشبینانه ترین حالت، نتیجه آن  کنند یم  یمو مذهب، تقد ینخود را به نام د

 ینداشته باشند؟ ا یرفتار نیآهنا چن ید. پس چرا نباتوسعه مذهِب مورد نظر آهناست

مصداق آن است،  یندر برابر بدعت، که خرافات مهم تر یداست که عامل با یدر حال

 را آشکار کند.  یشبر اساس نص رسول )ص( علم خو

است  یعیتر طرح شده، طب یجد یراندر ا یمتدن یحال حارض که بحث ها در

مردم بگذارند و آنان را  یاررا در اخت یقما آن است که حقا یمراکز پژوهش یفهکه وظ

 از خرافات دور کنند.


