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پنج شنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷ 

۵ ذی القعده۱4۳۹ - شماره ۲۱۹۵6

دالیل سقوط دولت ها
قال االمام علی)ع(: »یستدل علی ادبار الدول باربع: تضییع 
االصول، و التمسک بالفروع، و تقدیم االراذل، و تاخیر االفاضل«
امام علی)ع( فرمود: چهار چیز دلیل ســقوط حکومت ها شمرده 
شده است:1- ضایع کردن کارهای اصلی 2- مشغول شدن به کارهای 
فرعی 3- برتری دادن افراد پست 4- کنار گذاشتن افراد با فضیلت )1(

___________________
1- میزان الحکمه، ج 3، ص 359

خیانت در امانت، ممنوع
ســال هفتم هجری پیامبر گرامی اسالم)ص( همراه هزار و ششصد نفر سرباز 
برای فتح قلعه خیبر که در 32 فرسخی مدینه قرار داشت روانه شدند. مسلمانان 
در بیابان های اطراف خیبر مدتی ماندند و نتوانستند قلعه های خیبر را فتح کنند.

از نظر غذایی در مضیقه سختی قرار داشتند به طوری که بر اثر شدت گرسنگی 
از گوشت حیواناتی که مکروه بود، مانند گوشت قاطر و اسب استفاده می کردند.

در این شــرایط، چوپان سیاه چهره ای که گوسفندان یهودیان را می چراند، به 
حضور پیامبر )ص(آمد و مسلمان شد، و سپس گفت: این گوسفندان مال یهودیان 

است در اختیار شما می گذارم.
پیامبر)ص( با کمال صراحت در پاسخ او فرمود: این گوسفندان نزد تو امانت 
هستند، و در آئین ما خیانت به امانت جایز نیست، بر تو الزم است که همه گوسفندان 

را به در قلعه ببری و به صاحبانشان تحویل بدهی.
او فرمان پیامبر )ص( را اطاعت کرد و گوســفندان را به صاحبانشان رساند و 

به جبهه مسلمین بازگشت.)1(
____________________

1- سیره  ابن هشام، ج 3، ص 344.

ویژگی های مشترک مدیران
پرسش:

از منظر آموزه های وحیانی عمده ترین شرایط، ویژگی ها و صفات 
مشترک مدیران و فرماندهان چیست؟

پاسخ:
در بخش نخست پاسخ به این سوال به ویژگی هایی همچون: ایمان به هدف، 
علم و قدرت، امانت و درســتکاری و صداقت و راستی اشاره کردیم. اینک در 

بخش پایانی دنباله مطلب را پی  می گیریم.
6- حسن سابقه

این شرط مهم را که امروز از سوی همه مجامع و محافل جهانی و موسسات 
مختلف به رسمیت شناخته شده، علی)ع( در چهارده قرن پیش با صراحت تمام 
در فرمان تاریخی مالک اشتر بیان فرموده است. آنجا که مالک را مخاطب ساخته 
و می فرماید: بدترین وزرای تو کســانی هســتند که برای اشرار قبل از تو وزیر 
بوده اند. کسی که با آن گنهکاران در کارهایشان شرکت داشته، نباید صاحب 
اســرار تو باشد. آنها همکاران گنهکاران و برادران ستمکارانند، در حالی که تو 
می توانی جانشینان خوبی برای آنها بیابی، از کسانی که از نظر فکر و نفوذ کمتر 
از آنان نیستند، اما بار گناهان آنها را به دوش نمی کشند. هزینه این افراد بر تو 
سبک تر و همکاریشان با تو بهتر است)نهج البالغه- نامه 53( و برای شناختن 
سوابق افراد باید به بازتاب شخصیت آنها در افکار عمومی جامعه مراجعه کرد: 

که غالبا معیار خوبی برای شناخت افراد می تواند باشد.
7- سعه صدر

مدیریت مانند فرماندهی کار پیچیده ای است و هر قدرت کار پیچیده تر باشد 
مشکالت آن افزونتر و آفاتش بیشتر است. به همین دلیل مدیران و فرماندهان 
باید دارای اعصابی قوی، حوصله زیاد و ظرفیت کافی در رویارویی با مشکالت 
باشــند. امام علی)ع( می فرماید: »آله الرئاسه سعه الصدر« وسیله ریاست سعه 
صدر و گشــادگی فکر است)نهج البالغه- حکمت 176(. نکته قابل توجه دیگر 
در آموزه های وحیانی علم و حلم در کنار یکدیگر به عنوان دو عامل موفقیت و 

پیروزی بیان شده و حلم چیزی جز ظرفیت و سعه صدر نیست.
8- دلسوزی و عشق به کار

هیچ کس نمی تواند مدیر و یا فرمانده خوبی باشــد، مگر اینکه به کار خود 
عشــق بورزد. به قول شــاعر هر کســی را بهر کاری ساختند- عشق آن را در 

دلش انداختند.
9- تجربه و آزمودگی

هیچ مدیر و فرماندهی در آغاز کارش تجربه قابل مالحظه ای در مورد آن 
ندارد. ولی کارهای قبلی او در مشاغل و مناصب دیگر می تواند زمینه ساز برای 
منصب فعلی او باشد و منظور از تجربه و سابقه کار نیز همین است. در حدیث 
مشهوری از امام صادق)ع( آمده است که هیچ پیامبری مبعوث نشد مگر اینکه 

قبال یک دوره شبانی را گذرانده بود. )اصول کافی، ج3، ص 311(
10- شجاعت و قاطعیت

بدون شجاعت و قاطیت مدیران و فرماندهان نمی توانند مجموعه سازمانی 
خود را به ســمت اهداف از پیش تعیین شده سوق دهند، چرا که اگر مدیران 
و فرماندهان در تصمیم گیری های حیاتی و سرنوشت ســاز نتوانند با قاطعیت 
و شــجاعت عمل کنند و شک و تردید بر آنها غلبه کند، بسیاری از فرصت ها 
را از دســت می دهند و در رقابت با سایر رقبای خود عقب مانده و نمی توانند 

بهنگام عمل کنند.
11- عدالت و دادگری

از مهم تریــن اوصافی که در مدیران و فرماندهان باید برجســته باشــد، 
پیراســتگی از هرگونه تبعیض و ظلم اســت. البته عدالت در مفهوم گسترده 
اسالمی اش از دادگری فراتر است و به معنی ترک گناهان کبیره و عدم اصرار بر 
صغائر آمده است. جالب اینکه در دستورات اسالم وجود این ملکه برای کارهایی 
کم اهمیت تر از مســئله مدیریت و فرماندهی شرط شمرده شده مانند عدالت 
در مورد شهود یا در مورد امام جماعت. بنابراین مسلم است که در پست های 
کلیدی باید مرحله واالیی از عدالت و تقوا شــرط باشد. قرآن کریم با صراحت 
همه مسلمانان را دعوت به اقامه عدل می کند: »ای کسانی که ایمان آورده اید! 
کامال قیام به عدالت کنید! برای خدا شــهادت دهید، اگرچه )این گواهی( به 

زیان خود شما یا پدرومادر و نزدیکان شما بوده باشد. )نساء/135(
12- پایگاه مردمی

مهم ترین پشتوانه کار مدیران و فرماندهان در پیشبرد اهداف بزرگ خود، 
حمایت های مردمی و عالقه قلبی مردم به آنها است و این پشتوانه در صورتی 
محفــوظ می ماند که رابطه خود را با مردم از طرق مختلف مخصوصا از طریق 
تماس مســتقیم حفظ کنند. به همین دلیل پیامبــر اکرم)ص( و علی)ع( در 
دوران حکومتشان همیشه و در هر حال در دسترس مردم بودند. و اگر گاهی 
شرایط ایجاب می کرد که تمام وقت با آنها نباشند، ساعتی را برای این مالقات 

و رابطه مستقیم قرار می دادند.
13- پای بندی به اصول و ضوابط

این ویژگی را می توان به عنوان یکی از مهم ترین شرایط مدیران و فرماندهان 
ذکر کرد و هم ضد آن یعنی مقدم داشتن روابط بر ضوابط را می توان به عنوان 
یکی از مهم ترین آفات مدیریت برشــمرد. درســت است که تقید به ضوابط و 
بی اعتنایی به حاکمیت روابط مشکالت فراوانی دارد، بخصوص در جوامعی که 
همیشــه روابط بر آنها حاکم بوده اســت، ولی اگر مشکالت آن در کوتاه مدت 
پذیرفته شود تاثیر آن در درازمدت بسیار مثبت و چشمگیر خواهد بود. اصوال 
سازمان و تشکیالتی که اصول و ضوابطی در آن حاکمیت نداشته باشد. شایسته 
نام سازمان و تشکیالت نیست، منابع و تاریخ سیره پیامبر گرامی)ص( و امام 
علی)ع( مملو است از اسناد زنده ای که نشان می دهد آن بزرگواران تا چه اندازه ای 
رابطه ها را زیر پا می گذاشتند و به حاکمیت اصولی و ضوابط الهی تن می دادند.

مهم ترین علت شکست حکومت مسلمانان در اندلس را  مى توان در درگیرى هاى داخلى بین مسلمانان، 
بویژه حاکمان جست وجو کرد. از نتایج شــوم این درگیرى ها، روى آوردن دو گروه مخالف به سوى 
دشمن مسیحى بود )که براى چنین روزهایى لحظه شمارى مى کرد( و با باج دادن به مسیحیان، از آنان 
علیه یکدیگر کمک مى خواستند و دشمن پلید نیز با نقشه هایش، آتش جدایى را شعله ورتر مى کرد. 
اوج این اختالفات را باید در زمان رخ نمودن حکومت هاى کوچک و مستقل در اندلس دانست که هر 
دولتى براى حفظ یا توسعه قلمرو خود و چند صباحى تکیه زدن بر اریکه قدرت، با یکى از پادشاهان 

مسیحى علیه همسایگان مسلمانش پیمان همکارى مى بست. 

 مســیحیان شمال، قراردادهایى را با حاکمان مسلمان بستند و طبق آن آزادانه به ایجاد تفریحگاه و 
مدرســه و انجام تجارت بین مسلمانان پرداختند؛ در مدارس خود به فرزندان مسلمان، افکار دینى 
مسیحیت را القا مى کردند و با به گردش در آوردن دختران زیباروى مسیحى در تفریحگاه ها، جوانان 
مسلمان را به آنجا مى کشاندند و با ترویج  خرید و فروش مشروبات الکلى، مردم مسلمان را از اعتقادات 
دینى خود دور مى ساختند و به این طریق فساد را در تمام پیکره جامعه اسالمى رسوخ دادند و آن را 

از درون تهى کردند. بدین ترتیب بود که توان مقاومت را از آنان گرفتند.

مسلمانان اندلس در ســایه دانش پژوهى و علم دوستى در اسالم، بدان پایه از پیشرفت در 
رشته هاى مختلف علمى، صنعت، کشاورزى، شهرسازى و زیباسازى شهرها رسیدند که »جان 
دراپر« پس از توصیف شهر ســازى و زیبا سازى شهر قرطبه )پایتخت اندلس( مى نویسد: 
»هفتصد سال بعد از این تاریخ )زمانى که قرطبه چنین شکوهى داشت( هم حتى یک چراغ در 
راه هاى عمومى لندن و پاریس وجود نداشت و قرن ها پس از این تاریخ، افراد پیاده در شهر 

لندن و پاریس در روزهاى بارانى تا قوزک پا در گل فرو مى رفتند.« 

در مطلب حاضرنویسنده به بررسی عوامل ناکامی حاکمیت مسلمانان 
پس از چندین قرن در اندلس پرداخته و بر ضرورت عبرت گیری از آن و 
پیشگیری از تکرار چنین تراژدی تلخ تاکید کرده است.نوشتار پیش رو 

ازمجله رواق اندیشه شماره 15 انتخاب شده است.
***

تاریخ، آموزگاری ارزشــمند است. از این رو، خداوند در قرآن کریم، فراوان از 
تاریخ گذشتگان )اعم از خوبان و بدان( برای عبرت آموزی و هدایت بندگان سخن 

به میان آورده و سفارش نموده است: 
»قد خلت من قبلکم ســنن فســیروا فی االرض فانظروا کیف کان عاقبهًْ  
المکذبین «)1( پیش از شما، سنت هایی وجود داشت )و هر قوم، طبق اعمال 
و صفات خود، سرنوشت هایی داشتند که شما نیز همانند آن را دارید( پس 
در روی زمین گردش کنید و ببینید سرانجام تکذیب کنندگان )آیات خدا( 

چگونه بود. 
خوشا به سعادت مردمی که از تاریخ گذشتگان آگاه شوند و عبرت بیاموزند که 
تاریخ درس های بسیار و گران سنگی دارد. اما افسوس که به فرموده امیر مؤمنان: »ما 
اکثر العبر و اقل االعتبار« )2(چه بسیارند عبرت ها و چه اندک است، عبرت گرفتن. 
بر مسلمانان زیبنده نیست که از گذشته تاریخ خود پند نگیرند و دوباره بلکه 
چند باره به سرنوشــت گذشتگان دچار شــوند. تاریخ اندلس از این جهت بسیار 
خواندنی است؛ چرا تمدنی با آن همه عظمت و شکوه به سستی و اضمحالل گرایید. 
این نوشــتار در صدد است که علل غروب خورشید تابناک تمدن اسالمی را 
در اندلس بررســی کند؛ لیکن پیش از آن، نگاهی به شگفتی های تمدن اسالمی 

آن دیار خواهیم داشت. 
صبح امید 

در ســال 92 هجری قمری، موســی بن نصیر )حاکم شمال آفریقا( با تهیه 
مقدمات الزم، لشکری هفت هزار نفری را به فرماندهی طارق بن زیاد مهیای فتح 

شبه جزیره ایبری )Iberia( کرد. )3(
پس از به دست آوردن پیروزی هایی چند، موسی بن نصیر نیز با نیروی کمکی 
وارد شــبه جزیره شد )4( و طی مدت کوتاهی، تمام شبه جزیره ایبری )اسپانیا و 
پرتغال( به دست مسلمانان فتح گردید، حتی آنها از سلسله جبال پیرنه گذشتند 
و به خاک فرانســه رسیدند )5( و حکومت اسالمی اندلس را در شبه جزیره برقرار 

کردند که تا سال 897 هجری قمری ادامه یافت. )6(
شکوه تمدن اسالمی 

از آنجا که اســالم، دین دانش، تفکر و تعقل است، هر کجا که قدم گذاشت، 
نور دانش در آنجا درخشــید. اندلس نیز یکی از کشورهایی بود که با تابیدن نور 
اسالم بر دل های مردمش، از میان آنها اندیشمندان بزرگی برخاستند که سهمی 
بسزا در تمدن اسالمی بلکه بشری ایفا کردند و دستاوردهای شگرفی را به جهان 

علم عرضه نمودند. »الین پل « مستشرق انگلیسی می نویسد: 
»اسپانیا هشــت قرن در دست مسلمانان بود و نور تمدن آن، اروپا را نورانی 
ساخته بود... علوم و ادب و صنعت فقط در همین سرزمین اروپایی رونق داشت و از 
همین رهگذر بود که علوم ریاضی، فلکی، گیاه شناسی، تاریخ، فلسفه و قانونگذاری 

فقط در اسپانیای اسالمی تکمیل شده و نتیجه داده بود.« )7(
جالب اســت که بدانیم این تحول و پیشــرفت در اندلس زمانی بود که اروپا 
گرفتار دوره رکود علمی قرون وســطی بود. دکتر »مارتینز مونتابث « مستشرق 

اسپانیایی می گوید: 
»اگر حاکمیت هشت قرنه اسالم بر اسپانیا نبود، هرگز این کشور وارد گردونه 
تاریخ تمدن نمی شد. این دوره در حالی که اروپای همسایه، اسیر تیرگی جهل و 

عقب ماندگی بود، روشنایی خرد و فرهنگ را به آنجا منتقل کرد.« )8( 
با ایجاد مدارس رایگان، همگانی کردن آموزش و ترویج فرهنگ علم دوستی 
و دانش پژوهی در اندلس، بزرگانی در میدان علم و اختراع قدم نهادند و تازه هایی 
را به بشــریت و جهان علم عرضه کردند. در پزشــکی با ظهور افرادی چون علی 
بن عباس، زهراوی، باهلی، ابن زهر، و... بدان پایه از تخصص علمی رســیدند که 

یکی از گناهان بزرگ در اســالم، 
بدحجابی و بی حجابی است، پروردگار 
عالــم در قرآن بیش ازده آیه راجع به 
حجاب و بی حجابی وبدحجابی صحبت 
دارد. در بعضی از آیات علت تأکید هم 
آمده است بدین گونه که بی حجابی و 
بدحجابی موجب فساد اجتماع می شود 
و دشــمن بر ســر مســلمانها مسلط 
می شود. آیۀ اول راجع به بی حجابی و 
بدحجابی، نگاه های شهوت انگیز است 
وا ِمْن أَبَْصارِِهْم َو  )ُقــْل لِلُْمْؤِمِنیَن یُغُضّ
یْحَفُظــوا ُفُروَجُهْم( )النور، 30(، )َوُقْل 
أَبَْصارِِهَنّ  ِمــْن  یْغُضْضَن  لِلُْمْؤِمَنــاِت 
...( )النور، 31(؛ یا  َویْحَفْظــَن ُفُروَجُهَنّ
رســول اهلل! به زن و مرد بگو نگاه های 
شــهوت آمیز نداشته باشــید که این 
نگاه های شــهوت آمیز منجر به فساد 
و منجر به بی عفتی ها و بی عصمتی ها 

می شود.
قرآن عالوه بر اینکــه از نگاه های 
شهوت آمیز نهی می کند، علتش را هم 
می آورد، نگاه های شــهوت آمیز است 
که منجر به فســاد اخالقی می شود، 
نگاه های شــهوت آمیز است که منجر 
به فســاد در جامعه می شود، لذا اول 
چیزی که قرآن جداً درباره اش صحبت 
می کند، نگاه های شــهوت آمیز است. 
در روایــات هم داریم کــه نگاه های 
شهوت آمیز در همین دنیا موجب ضعف 
چشــم و در روز قیامت موجب کوری 
می شود، یکی از علمای بزرگ اصفهان 
خیلی پیر شــده بود، اما چشــم های 
جوانی داشــت. بــه او می گفتند آقا 
چشــمهای جوانی داری، چه کردی؟ 
می گفت قرآن زیاد خواندم و می خوانم 

و نگاه به نامحرم هم نداشتم.
بی حجاب

 مسلمان واقعی نیست
ْجــَن  خداونــد در آیــه )َو الَ تََبَرّ

بررسی علل شکست مسلمانان در اندلس

اندلس؛تراژدیعبرتآموز
برایحالوآینده

علی محمدی جورکویه 

قرآن عالوه بر اینکه از نگاه هاى شهوت آمیز نهى مى کند، 
علتش را هم مى آورد، نگاه هاى شهوت آمیز است که منجر 
به فساد اخالقى مى شود، نگاه هاى شهوت آمیز است که 
منجر به فساد در جامعه مى شود، لذا اول چیزى که قرآن 
جداً درباره اش صحبت مى کند، نگاه هاى شهوت آمیز است. 
در روایات هم داریم که نگاه هاى شــهوت آمیز در همین 
دنیا موجب ضعف چشــم و در روز قیامت موجب کورى 
مى شود، یکى از علماى بزرگ اصفهان خیلى پیر شده بود، 
اما چشم هاى جوانى داشت. به او مى گفتند آقا چشمهاى 
جوانى دارى، چه کردى؟ مى گفت قــرآن زیاد خواندم و 

مى خوانم و نگاه به نامحرم هم نداشتم.

آیت اهلل حسین مظاهری 

الَْجاِهلِیــهًِْ اْلُولَی،همچون دوران  َج  تََبُرّ
جاهلّیت نخســتین )در میــان مردم( 
ظاهر نشــوید( )الحزاب ، 33( عالوه بر 
اینکــه زینت کردن مرد و زن در بیرون 
را نهی می کند،می فرماید زمان جاهلیت 
بدحجابی و بی حجابی بود و لذا فســاد 
اخالقی هم بود، شــما مسلمانید و باید 
روش زمان جاهلیت را نداشته باشید و 
اگر خانمی با زینت، چه از نظر صورت و 
چــه از نظر لباس یا مردی با زینت، چه 
از نظر صورت و چه از نظر لباس، بیرون 
بیاید، در روز قیامت نمی تواند در صف 

مسلمانها باشد.
ایــن آیــه می فرماید کســانی که 
باشند، کسانی که بی حجاب  بدحجاب 
باشند، کســانی که زینت کرده از خانه 
بیرون بیایند و جلب نظر دیگران کنند، 
مسلمان واقعی نیستند و در روز قیامت 
با افراد زمان جاهلیت محشور می شوند.

قرآن می فرماید خانم باید در مقابل 
نامحرم مقنعه ســر تا پا پوشیده داشته 
باشــداما قــرآن فقط به مقنعــه اکتفا 
نکرده، می فرماید زن مؤمن کسی است 
که چادر داشــته باشد و با چادرش سر 

تا پا پوشــیده باشد، می فرماید: )یا أَیَها 
الَنِّبی ُقــْل ِلَْزَواِجَک َو بََناتَِک َو نَِســاِء 
...)الحزاب ، 59(؛  الُْمْؤِمِنیَن یْدنِیَن َعلَیِهَنّ
یا رســول اهلل! به همۀ زنها بگو در مقابل 
نامحرم چادر داشته باشید و به واسطۀ 

چادر خود را بپوشانید.
قرآن شریف راجع به آقایان و خانم ها 
ســفارش می کند که اختالط بین زن و 
مرد نباشد، این اختالط بین زن و مرد و 
این نگاه های شهوت آمیز بین زن و مرد 
در مجالسی که زن و مرد هستند عملی 
مذمــوم و حرام که از منظر قرآن کریم 

موجب بی عفتی و مفسده می شود.
مواظب باشید اختالط بین زن و مرد 
و جلســۀ زن و مرد و گفتن و خندیدن 
و شوخیهای بی معنا نباشد و بدانید این 
گونه مجالــس و این گونه اختالط های 
بین زن و مرد، موجب فســاد می شود، 
االن وضــع جامعۀ مــا از نظر حجاب و 
بدحجابی و بی حجابی خوب نیســت و 

مرِضی آقا امام زمان)عج( نیست.
یکی از بزرگان می گفت یکی از 
علمای بزرگ خراســان دلش هوای 
امام زمان کرده بــود، لذا نذر کرده 

بود که در همۀ مســاجد خراسان 
یک نماز امام زمــان بخواند برای 
اینکه خدمت آقا برســد. گفته بود 
نمازها را خوانــدم تا نماز چهلم و 
کســی آمد و به من گفت آقا امام 
زمــان در این خانه اســت و تو را 
می طلبد، رفتم در خانه و دیدم خانم 
خانه از دنیا رفته است. آقا امام زمان 
آمدند نماز این خانم را بخوانند. آقا 
تعریــف این زن را کردند و گفتند 
که این خانــم به خاطر چادرش و 
به خاطر عفتــش در زمان پهلوی 
از خانه بیرون نیامد و برای همین 
عفت و عصمتش، من آمدم تا نماز 

میت این خانم را بخوانم.
این وضعــی که مــا در حجاب 
راجع به خانم هــا و راجع به اختالط 
بین زن و مرد داریم، دشمن را خیلی 
خوشــحال کرده است. همه می دانیم 
که انگلیس ها پهلوی یعنی رضاشاه را 
روی کار آوردند، انگلیس ها او را برای 
دو چیز آورده بودند و او هم تا توانست 
روی آنها کار کرد، نخست روی حجاب 
و چادر خیلی کار کرد و خیلی چادرها 
را پاره کرد و روســری ها را برداشت و 
زنها را اذیت کرد و دومی هم راجع به 
مســجد و حسینیه ها و اینکه روضه و 
نماز جماعت نباشد و بعد هم برداشتن 

عمامه از سر روحانیت بود.
می فرمودند  اکــرم)ص(  پیغمبر 
در شب معراج خانم هایی را دیدم که 
در جهنــم از بس صدمه می خوردند، 
گوشــت بدنشــان را می کندنــد و 
می خوردنــد، جبرئیل بــه من گفت 
اینهــا زنهای بدحجــاب و بی حجاب 
هستند و زن و مردهایی که مختلط با 
هم هستند و باالخره مراعات حجاب 

اسالمی را نکردند.
از:حوزه نیوز

کنترل نگاه و حجاب؛ نشانه مسلمانی

جراحی های دقیق چشم را انجام می دادند. )9( 
پروفســور »دالماس « استاد بیماری های زنان دانشکده پزشکی »مونته پلیه « 

اعتراف می کند: 
»تمدن مسلمانان منحصر به فن معماری و نقش و نگار ساختمان ها و مساجد 
پرشــکوه نیست، بلکه شامل بســیاری از علوم و معارفی می شود که اساس علوم 

جدید بخصوص علوم گیاه شناسی و پزشکی است.« )10( 
در فلسفه و عرفان با بزرگانی نظیر ابن باجه، ابن رشد، ابن طفیل و ابن عربی، 
آثار ارزشــمندی را از خود به میراث گذاشتند. )11( ابن فرناس، زرقالی، مجریطی، 
ابن صغار قرطبی، بتروجی و... در ریاضیات، هیئت، نجوم و شیمی، گام های بسیار 

بلندی برداشتند و موفقیت های بزرگی را کسب کردند. )12( 
مسلمانان اندلس در سایه دانش پژوهی و علم دوستی در اسالم، بدان پایه از 
پیشرفت در رشته های مختلف علمی، صنعت، کشاورزی، شهرسازی و زیباسازی 

شــهرها رســیدند که »جان دراپر« )Jhon   w.Draper(  در »تاریخ پیشرفت فکر 
در اروپا« پس از توصیف شهرســازی و زیباســازی شهر قرطبه )پایتخت اندلس( 

می نویسد: 
»هفتصد سال بعد از این تاریخ )زمانی که قرطبه چنین شکوهی داشت( هم 
حتی یک چراغ در راه های عمومی لندن و پاریس وجود نداشت و قرن ها پس از 
این تاریخ، افراد پیاده در شــهر لندن و پاریــس در روزهای بارانی تا قوزک پا در 

گل فرو می رفتند.« )13( 
مهندسان مسلمان در معماری به قله های رفیع این دانش دست یافتند و چنان 

آثار ماندگاری از خود به جای گذاشتند که امروزه بیش از 45 میلیون نفر جهانگرد 
ساالنه از این آثار بازدید می کنند. )14( 

یکی از این آثار که مسجد جامع شهر قرطبه است، از شاهکارهای معماری 
اســت. مسجدی با 4868 متر مربع فضای سرپوشیده و باز، 1293 ستون که 
گاه ارتفاع آن به 9 متر می رسد، ولی قطر آن 25 سانتیمتر است، در حالی که 
در همان زمان ماهرترین مهندسان برای پیشگیری از سقوط احتمالی چنین 
ســقف های بلندی، قطر پایه های سنگی ساختمان را کمتر از چهار متر قرار 

نمی دادند. )15( 
هر مسلمان بیدار دلی، با نیم نگاهی به تمدن پرشکوه اندلس، از خود می پرسد: 
چرا اندلس از اوج قدرت، عظمت و شکوه به حضیض ذلت و خواری کشیده شد و 
به خاک سیاه نشست. علت آن را در کجا باید جست وجو کرد؟ آیا گردش روزگار 

چنین است یا نتیجه اعمال؟ 

آسیب شناسی حکومت اسالمی اندلس 
از جست وجو در متون تاریخی می توان دو عامل را به عنوان آسیب های جدی 
و اساسی حکومت اسالمی اندلس برشمرد که به ترتیب اهمیت عبارت است از: 

1- اختالف و تفرقه: 
یکی از ارکان مهم ثبات، امنیت و پیشــرفت هر جامعه ای، وحدت اســت. در 
طول تاریخ، مردمی بر مشــکالت و گرفتاریها فائق آمدند که بر محور اتحاد گرد 
آمدند. اگر مسلمانان مؤفق شدند برق آسا شبه جزیره ایبری را فتح کنند، در سایه 
وحدت بود. از این رو، خداوند در قرآن کریم به این نکته اساسی در حیات جامعه 

دستور داده است: »واعتصموا بحبل اهلل جمیعا و ال تفرقوا« )16( همگی به ریسمان 
الهی چنگ زنید و متفرق نشوید. 

همان طور که وحدت مایه ثبات، امنیت، پیشرفت و سعادت است، اختالف و 
تفرقه سبب ناامنی و عقب ماندگی است. مهم ترین علت  شکست  حکومت مسلمانان 
در اندلس را نیز می توان در درگیری های داخلی بین مســلمانان، بویژه حاکمان 
جست وجو کرد. از نخستین روزهای تشکیل حکومت اسالمی در اندلس، اختالف 
و دشمنی میان دو گروه از اعراب مضری و قحطانی سر بر آورد و هیچ گاه به پایان 
نرسید و هر گاه که قدرت به دست یکی از آن دو می افتاد، بر دیگری ستم می کرد 

و گروه مقابل به کارشکنی می پرداخت. 
از دیگر کارهای نادرســت اعراب پس از ورود به اندلس این بود که خود را از 
بربرهای شــمال آفریقا )که سهم بزرگی در فتح شبه جزیره ایبری داشتند( برتر 
می دیدند و نصیب خود را بیشتر می پنداشتند و آنان را به دیده حقارت می نگریستند. 
این نوع برخورد نیز اختالف پر دامنه ای را در اندلس سبب شد که در تمام مدت، 

کم و بیش ادامه داشت. 
آنگاه که این اختالفات شعله ور می شد، چنان زبانه می کشید که کسی را یارای 
نزدیک شــدن به آن نبود و اگر کســی گامی برای صلح و آشتی جلو می نهاد، در 

آتش این دشمنی خاکستر می شد. 
در یکی از این آشــوبها، روزی دانشمند بزرگی در مسجد جامع شهر قرطبه، 
همین که ضمن اشاره به این گونه اختالفات گفت: »خدایا میان ما صلح برقرار کن «، 
بی درنگ کشته شد و دیگری در همان مسجد به محض اینکه گفت: »خدا، صلح 

را دوست دارد و به آن امر کرده است «، در همان دم به قتل رسید. )17( 
از نتایج شــوم این درگیری ها، روی آوردن دو گروه مخالف به ســوی دشمن 
مســیحی بود )که برای چنین روزهایی لحظه شــماری می کرد( و با باج دادن به 
مســیحیان، از آنان علیه یکدیگر کمک می خواســتند و دشمن پلید نیز با نقشه 
هایش، آتش جدایی را شــعله ورتر می کرد. اوج این اختالفات را باید در زمان رخ 

نمودن حکومتهای کوچک و مستقل در اندلس دانست که هر دولتی برای حفظ 
یا توسعه قلمرو خود و چند صباحی تکیه زدن بر اریکه قدرت، با یکی از پادشاهان 

مسیحی علیه همسایگان مسلمانش پیمان همکاری می بست. 
در طول هشت قرن حاکمیت مسلمانان بر اندلس، سه بار حکومت  یکپارچه 
و مقتدر اسالمی براثر اختالفات، خودسری ها و طمع ورزی های عده ای به سستی 
گرایید و هر فردی بر گوشــه ای از این ســرزمین حکم راند. هرگاه که حکومت 
مرکزی واحد از بین رفت و حاکمیت های متعددی سر بر آوردند، ضعف، سستی 
و زبونی بر مسلمانان اندلس چیره شد که پس از مدتی به ناچار به اتحاد رسیدند 
و هــر زمان که حکومت مرکــزی و یکپارچه به وجود آمد، عزت پیدا کردند و به 

پیروزی و پیشرفت دست یافتند. 
از اوایل قرن پنجم هجری برای نخستین بار پس از برپایی حکومت اسالمی در 
اندلس، حاکمیت های کوچک و مستقل در نقاط مختلف آن پی درپی ظهور کردند 
و در مجموع 26 دولت مستقل به وجود آمد. )18( هر کدام از دولت ها برای توسعه 
قلمرو خود با همسایگانش درگیر بود و برای دستیابی به مقصود خود به مسیحیان 
باج می داد تا حمایت آنان را جلب کند و آنان نیز از این فرصت کمال استفاده را 

بردند و چون ماری زخم خورده زهر خود را ریختند و عقده شکســت های چند 
صد ساله را از دل گشودند و انتقامی سخت گرفتند. چنانکه در جنگ بین مامون 
)حاکم بلنسیه( و ابن هود )حاکم سرقسطه( مامون پس از شکست خوردن از ابن 
هود، از »فرناند« پادشاه مسیحی کاستیل کمک طلبید تا در صورت پیروزی، به 
او مالیات بدهد و با حمایت او بر ابن هود غلبه کرد. ابن هود نیز پس از شکست، 
هدایایی برای »فرناند« فرستاد و از او تقاضای کمک کرد و با پشتیبانی او دوباره بر 
مامون پیروز شد. این اختالف، جنگ و خونریزی با آتش بیاری پادشاهان مسیحی 

سه سال ادامه یافت. )19( 
جنگ و خونریزی میان حاکمیت های کوچک و مستقل پیوسته ادامه داشت و 
ارکان این حکومتها را سست کرد و دیگر رمقی در آنها برای مبارزه با همسایگان 
مســیحی باقی نماند و این بهترین فرصت برای دشمن در کمین نشسته بود که 

انتقام بگیرد. 
در اواخــر قرن پنجم هجــری، حاکمیت های کوچک مــورد حمله بی امان 
»آلفونس «، پادشاه لیون و در معرض نابودی قرار گرفتند و از این رو، از یوسف بن 
تاشفین، حاکم مسلمان در شمال آفریقا کمک خواستند. با لشکر کشی یوسف به 
اندلس و شکست »آلفونس « دوباره حکومت واحد اسالمی به نام سلسله »مرابطین « 

در اندلس تشکیل شد و عزت به مسلمانان برگشت و عظمت یافتند. )20( 
لیکن حاکمیت مرابطین نیم قرن بیشتر طول نکشید که مجددا تفرقه و اختالف 
در جامعه اســالمی اندلس ریشــه دوانید و دولت های کوچک و مستقل مسلمان 
قد علم کردند )21( و حکومت مرکزی تضعیف شــد و پادشاهان مسیحی به طمع 
افتادند، اما طولی نکشــید که سلسله »موحدون « )که در شمال آفریقا حاکمیت 
پیدا کرده بودند( دولت های کوچک را در اندلس جمع کردند و حاکمیت  یکپارچه 
و مقتدری را در مقابل مسیحیان به وجود آوردند. از نخستین سال های قرن هفتم 
هجری، سستی و زوال در پایه های حکومت موحدون نمایان شد. مسیحیان لیون، 
ناوار، آراگون )که بعد از تحمل شکســت های پی در پی از یعقوب بن یوســف به 
دنبال فرصت  بودند( یکباره به جنگ با محمد بن یعقوب شــتافتند و با ضربه ای 

سهمگین بر سپاه او، انتقامی سخت گرفتند. )22( 
با تضعیف دولت مرکزی، برای سومین بار حاکمیت های کوچک و ضعیف در 
گوشه و کنار اندلس سر بر آوردند که برای تجاوز به قلمرو یکدیگر، به هم چنگ 
و دندان نشــان می دادند و در امضای پیمان همکاری با مســیحیان برای از میان 
برداشتن رقیبان خود، از همدیگر گوی سبقت می ربودند و این بهترین موقعیت را 
برای پادشاهان مسیحی فراهم کرد تا ضربه نهایی را بر پیکر حکومت اسالمی در 

اندلس وارد سازند و خود را برای همیشه از خطر آن برهانند. 
با دشمنی و تفرقه ای که بین دولت های کوچک اسالمی در اندلس وجود داشت، 
مســیحیان بتدریج آنها را از میان برداشتند. چنانکه در سال 636 هجری قمری، 
»بلنسیه « در ســال 668 هجری قمری »مرسیه « و در سال 685 هجری قمری 
»میورقه « را از دست مسلمانان گرفتند و این روند ادامه پیدا کرد تا اینکه در پایان 
قرن هفتم هجری، تنها حکومت »غرناطه « در دست مسلمانان باقی مانده بود. )23( 
از دردناک تریــن حوادث این دوره، همــکاری دولت بنی نصر )که در غرناطه 
حکومت داشت( با »فردیناند« پادشاه لیون برای از میان برداشتن دیگر حکومت های 
کوچک اسالمی در اندلس است؛ چنانکه در گشودن دروازه »شبیلیه « و دره علیای 
وادی الکبیر و لشکرکشی های دیگر، دست در دست او نهاد و سرزمین اندلس را از 
خون برادران دینی خود رنگین کرد )24( تا حکومت او در غرناطه باقی بماند. ولی 
دیری نپایید که با درهم پیچیده شدن پرونده دیگر حکومت های کوچک اسالمی، 
نوبت به حکومت بنی نصر در غرناطه رســید. مسیحیان از همان اواخر قرن هفتم 
هجــری حمالت خود را به غرناطه آغاز کردند و هر از گاهی ضرباتی بر پیکر آن 
وارد ساختند و شهری را به تصرف خود در آوردند تا اینکه در سال 897 هجری 

قمری به عمر آخرین حکومت اسالمی در اندلس پایان دادند.)25( 
2- فساد اخالقی: 

دومین عامل شکســت مسلمین در اندلس را می توان روی آوردن حاکمان و 
بســیاری از مردم به بی تقوایی و بی بند و باری دانســت. فراگیر شدن فساد در 
سطح حاکمیت و جامعه، آنان را از توجه به صالح و سالمت و پیشرفت جامعه باز 
داشــت و حمیت و غیرت دینی را در آنها از بین برد و آنچه که برایشــان اهمیت 
داشــت، قدرت طلبی و خوشگذرانی بود. در نتیجه، شهرها یکی پس از دیگری از 
تحت حکومت آنان خارج شد و به تصرف دشمن درآمد. فساد در بین حکمرانان تا 
بدانجا پیش رفت که »معتصم بن صمادح « حاکم »المریه « عاشق دختری مسیحی 
شد و به زور او را از پدرش گرفت و بر سر همین موضوع به جنگ و خونریزی در 

میان مسلمانان دست زد. )26( 
آنگاه که حاکمان به عیش و عشرت آشکار پرداختند، مردم بسیاری از پی آنان 
روانه شــدند و دشمن مسیحی با طرحی شیطانی، ضربه ای سخت بر پیکر جامعه 

اسالمی اندلس وارد ساخت. 
مسیحیان شمال، قراردادهایی را با حاکمان مسلمان بستند و طبق آن آزادانه 
به ایجاد تفریحگاه و مدرسه و انجام تجارت بین مسلمانان پرداختند؛ در مدارس 
خود به فرزندان مســلمان، افکار دینی مســیحیت را القا می کردند و با به گردش 
در آوردن دختران زیباروی مســیحی در تفریحگاه ها، جوانان مسلمان را به آنجا 
می کشاندند و با ترویج  خرید و فروش مشروبات الکلی، مردم مسلمان را از اعتقادات 
دینی خود دور می ساختند و به این طریق فساد را در تمام پیکره جامعه اسالمی 
رســوخ دادند و آن را از درون تهی کردنــد. بدین ترتیب بود که توان مقاومت را 
از آنان گرفتند. )27( چنانکه ســروده ابن غسال در غم سقوط شهر »بربشتر« گواه 
صدق این مدعاســت. او پس از به تصویر کشیدن ددمنشی های دشمن در حمله 

و تصرف شهر، دلیل گستاخی دشمن را در انجام این کار چنین بیان می کند: 
»اگر گناهان مسلمانان و فرو رفتن آنها در منجالب معاصی بزرگ و کوچک 
نبود، هیچ گاه ســواران مســیحی بر آنان پیروز نمی شــدند. آری! علت ضعف، 

گناهانشان بود. 
افراد فاسد کارهای زشت  خود را پنهان نمی کردند و آنهایی هم که کار خوب 

انجام می دادند، از روی ریا بود.« )28( 
با توجه به آنچه گفته شــد نتیجه گرفته می شود که اختالف و فساد اخالقی 

مهم ترین علل اضمحالل حاکمیت مسلمانان در اندلس بشمار می رود. 
اینک سزاوار است از خود بپرسیم: آیا تاریخ تکرار نمی شود؛ آیا نباید از تاریخ 
اندلس عبرت آموخت؛ مگر غیر از این است که مؤمن از یک سوراخ دو بار گزیده 
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نمی شــود؟ چرا بی توجه به نقشه های دشمن بر طبل اختالف و تفرقه می کوبیم 
و از وحدت حول محور رهبری غافل هســتیم؛ منافع حزبی و گروهی را بر منافع 
انقالب و کشور ترجیح می دهیم؛ چرا در مقابل شبیخون فرهنگی دشمن اقدامی 
اساسی صورت نمی دهیم؟ آیا توطئه دشمن، یک توهم است یا اینکه توهم توطئه نیز 
توطئه دشمن است؟ اختصاص بودجه کالن از سوی دشمن برای نابودی جمهوری 
اسالمی واقعیت ندارد و یک توهم است؟ افزایش قارچ گونه باندهای ترویج فحشا، 
مشروبات الکلی و انواع مواد مخدر در سطح جامعه، بویژه در میان جوانان از روی 
نقشــه و برنامه ریزی دشمنان نیست؟ القای شبهات و ایجاد تردید در بنیان های 
اعتقادی برای سســت و متزلزل کــردن باورهای دینی مردم بدون طرح از پیش 
تهیه شده است؟ گسترش برنامه های ضداخالق و عفت از طریق ماهواره )و فضای 

مجازی( هدف خاصی را دنبال نمی کند؟ چرا از خواب غفلت بیدار نمی شویم؟ 
چرا گامی اساســی برای حل مشــکل و رویارویی با شیطان درون و بیرون بر 
نمی داریم؟ دشمنی کردن در ذات دشمن نهفته است و ذاتی اوست و ذاتی چیزی 
هرگز از آن جدا نمی شود ولی به فرموده امیر مؤمنان: »من نام لم ینم عنه.« )29(

کسی که از دشمن غفلت بورزد، )بداند( که دشمن از او غافل نخواهد شد. 
پی نوشت ها: 


