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چکیده
بررسی تعامالت مذهبی و فرهنگی بیین مسیلمااا و مسییحیا ااید در دوره اموییا در سییر
تحوالت تاریخ اسالم ،از موضوعهای مهمی است كه علی رغم اشاره مکیرر بیه  ، ،هنیوز از زواییای
متعدد قابل پیگیری است .از جمله  ،بخش از تعامالت و تسامحات كه اثر مستقیم بر مناسبات اسالم
و مسیحیت داشته است ، .چه تعامالت بین مسلمااا و مسیحیا در ااد را از اهمییت ماا عیاتی
برخوردار ساخت ،تسامح دینی و همزیستی مسا مت ،میز فرهنگی و اجتماعی اسالم بود .گشوده شد
اسپاایا به دست مسلمااا  ،سر،غاز عصر اوینی بود و از  ،پی  ،تحیول عییمیی در زایدگی و اییام
اجتماعی پدیدار گشت .گرایش مسیحیا اسپاایا به جاذبههای مذهبی اسالم و تسامح سیاسیی اعیرا
فاتح در كنش با اها ی مناقه ،درک متقابل دینی پیروا دو كیش را از همگرایی رقم زد.
مقا ه حاضر اگاهی است او كه با تکیه بر روش ماا عات كتابخااه ای ،این فرضیه را كه «همگرایی
اسالم و مسیحیت در ااد  ،بر پایه تعامالت دینی و مذهبی استوار بوده و به ثبات تمید و فرهنی
اسالمی در این مناقه یاری رسااده است» به محک ،زمایش گذاشته است .اتیجه پژوهش گواه اسیت
كه تعامالت و همگرایی مذهبی در ااد  ،با وجود تنوع فرهنگی و قومی ،بیین دو قشیر حکیومتگر و
متبوع سازگاری ایجاد امود و ا ین همسوئی تا زما ورود ایروهای مداخله گر ،شکوفائی علمی و ثبیات
دینی و مذهبی اها ی ااد را تداوم بخشید.
کلید واژه ها :اسالم و مسیحیت ،همگرایی دینی ،ااد  ،دوره امویا .
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مقدمه
«ااد

» اامی است كه مسلمااا  ،به بخشی از شبهجزیرۀ «ایبیری» در جنیو غربیی قیاره اروپیا

اطالق میكرداد .ااحیه ای كه امروزه كشورهای اسپاایا و پرتغال را دربر میگیرد .فیتح اسیالمی ایین
سرزمین در سده  1هی.ق 8 /م ،رقم خورد .اما  ،چه از فتح اسپاایا مهمتر است ،این بیود كیه در ایین
ااحیه ،علیرغم  ،كه ،خرین سنگر پیشروی اسالم به داخل اروپا بود و اكثر سیاكنا  ،را مسییحیا
تشکیل میداداد ،همزیستی مسا مت ،میزی بین اقوام تابع و فاتح شکل گرفت .به وییژه در اخسیتین
سدههای حاكمیت اسالم یعنی دورا زمامداری دو ت امویا ااد

.

در سال  698هی.ق ،فردی از تبار بنی امیه ،اا  ،موفق شد حکومتی در اسیپاایای تیازه فیتح شیده،
تاسی

كند .اما این شاخه از امویا غر جها اسالم ،متفاوت از خلفای امیوی دمشیق بوداید و بیا

اتخاذ شیوههای فرهنگی ،كوشیداد تا سیمای ااد
اكثریت جمعیت سرزمین ااد

را متحول سازاد .در دهیههای اول پی

از فیتح،

را مسیحیا تشکیل میداداد؛ و ی به تدریج كه بر حضور مسیلمااا

در این سرزمین میگذشت؛ از تعداد ،اها كاسته میشد؛ تا جایی كه در اقلیت قرار گرفتند ،مردم اگرچیه
مسیحی بوداد ،و ی با توجه به سیاست مذهبی امویا كه مبتنی بر تسامح و تسیاهل و اییز بیر ،زادی
مذهب استوار شده بود ،مجذو بسیاری از جنبههای تمد اسالم و عر ایز بوداد؛ اینیا ظیاهرا بیا
حکومت خصومت اداشتند ،حتی زبا عربی را ،موختند و بسیاری از رسوم عر را پذیرفتند.
در این پژوهش ،تالش بر این است كه برخی از بیارزترین و مهمتیرین عوامیل تعیامالت اسیالم و
مسیحیت در ااد

در سدههای زمامداری خلفای امیوی  611-698هیی.ق 577-6292/م) بیه بحی

گذاشته شود .این عامل مهم ،همااا تعامالت مذهبی و فرهنگی بود كه پیروا دو دین شرقی و غربی،
از طریق  ، ،بدو در ایر گرفتن تمایزات مذهبی و قومی ،بیه همگراییی و اشیتراک عمیل مبیادرت
میكرداد .در شرائای كه فرهن

ااد

حاصل دیا کتیک فرهن

عر گرا و ملیت گرا بیود ،قبیول

حاكمیت اصل رواداری و تسامح ،مورد پذیرش گروههای تابع و متبوع در اسیپاایای مقیار بیا قیرو
وسای غر بود .حقیقتی كه سیاسیو و دااشورا ااد سی را به اقتباس فرهنگی و اخبگا اسپاایو ی
را به همکاری با فاتحا غیرمسیحی وادار میساخت.
این حقیقت قابل كتما ایست كه برای روشن شد روابط و تعامالت فرهنگی مییا مسیلمااا و
مسیحیا ااد

ایاز به تحقیقات بیشتری است .خاصه كه در این میا  ،فهم روابط شیرق و غیر در

قرو میااه و یا مناسبات تمدای جها اسالم و مسیحیت ،از ضروریات ماا عه است .دربیاره مناسیبات
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اسالم و مسیحیت در دوره امویا ااد

 ،اگر چه تحقیقاتی اوشته شده اما  ،گواه كه ااتیار میرود،

تحقیقات كامل و جامعی اشده است .از جمله مهمترین این تحقیقیات مییتیوا بیه كتیا مجیدنجنا ،
پژوهشی در تعامل و تقابل اسالم و مسیحیت در اسپاایا از عبداهلل همتی گلیا اشاره كرد .بیشتر میتن
بعد از سیلاه مجیدد مسییحیا بیه

این كتا ك ه در پنج فصل اوشته شده است؛ به مسلمااا ااد

اسپاایا میپردازد و درباره فعا یتها و اقدامات فرهنگی و اجتماعی ،اا در این دوره بح میكنید .بیا
این همه اویسنده سعی میكند در خالل بح های كتا به اکاتی درباره تقابل فرهنگی مسییحیا و
اشاره كند .با وجود این ،از ،اجایی كیه هیدن اویسینده

مسلمااا در دوره سیاره مسلمااا بر ااد
پرداختن به دوره سلاه مجدد مسیحیا بر ااد

است؛ این ماا ب به هیچ وجه ،كامل ایست.

مهدی خزائی در مقا ه خود با اام راباه اسالم و مسیحیت در حکومت امویا ااد

تالش میكند

تا روابط مختلف بین مسلمااا و مسیحیا را مورد بررسی قرار دهییید .اویسنده در این مقا یه سیعی
میكند تا به روابط سیاسی ،فرهنگی ،علمی ،مذهبی بپردازد؛ با این همه ،كار او از حا ت گزارش گوایه
فراتر امی رود و فاقد تحلیل و چرایی این روابط میباشد و به همیین د ییل ،تحقییق كامیل و دقیقیی
ایست .محمد رمضا پور در كتا ااد
مغر زمین ،سعی میكند تا پ

 ،میهر اسالم در اروپا :تاریخ فرهن

از تاریخ سیاسی مسلمااا در ااد

و تمد مسیلمااا در

به دستاوردهای فرهنگیی و تمیدای

،اا در اروپا بپردازد ،اما مگر به فراخور ایاز و بسیار كم ،درباره روابط بین اسالم و مسیحیت و اتیایج ایین
فراخور حرن چنداای ازده است .با این همه كتیا دربیاره زمینیههای فرهنگیی و تمیدای اسیالم و اایواع
اقدامات فرهنگی و تمدای كه مسلمااا در اروپا و از جمله ااد

ااجام داداد ،راهگشا و مفید است.

حکومت امویان اندلس از پیدایش تا سقوط
اسپاایا را مسلمااا در سال  31ه.ق تسخیر اموداد و  ،را تا سال  698هی.ق مااند سیایر مما یک
اسالمی توسط حکامی كه به ،اجا میفرستاداد و زیر ایر حکومت بنیی امییه بیود ،اداره مییكرداید.
فرمااروایااش از شام و زماای به واساه ی حاكم شما ی ،فریقا كه خیود جزئیی از حکومیت شیام بیود
ااتخا میشداد 6.عبدا رحمن سلسله اموى ااد

را تأسی

كرد حکومت بنی امیه در ااد

از سال

 698هی.ق تا سال  611هی.ق ادامه داشت و در این مدت  61تن حکمراای كرداد .او ین حیاكم امیوی
عبدا رحمن اول یا عبدا رحمن داخل

بود1.

عبدا رحمن و جااشینااش تا حیییدود صد سال بعد از تأسی

سلسله امییوى ااد

 ،خیود را امییییر

مى اامیداد .حکومت ،اا جنبه ی دینى اداشت و عناصر كشورى و شکرى ،اا  ،تركیبى از مسلمااا
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و مسیحیا بود .به همین د یل امى توااستند عنوا خالفت را كه مفهومى صرفاً اسالمى داشت ،براى
خود برگزینند .این امر اگر چه موجب ،رامش داخلى قلمرو ،اا مىشد ،ییکن مقابلیه بیا دو یت هیاى
مسیحى مستقل شمال اسپاایا را مشکل مىساخت .بنابراین به د یل هجوم مسیحیا به مرزهایشیا ،
از اوایل قر چهارم هجرى سیاست دینى مشخصترى ااتخا كرداد .در این زما عبدا رحمن سیوم
حکمرا ااد

 ،خود را خلیفه اامید .او با بهرهگیرى از غییرت دینیى مسیلمااا  ،توااسیت مسییحیا

شمال اسپاایا را شکست

دهد9.

در میا خلفای اموی  9تن به اام عبدا رحمن میباشند .او ین افر را عبدا رحمن داخیل مییگفتنید،
زیرا اخستین ملوک بنی مروا بود كه به ااد

داخل شد و دومی را عبیدا رحمن اوسیط و سیومی را

عبدا رحمن سوم یا ااصر میگفتند 6.ا بته عبدا رحمن چهارم و پنجم هم داراد .دو تی كیه عبیدا رحمن
اول بنیاد كرد ازدیک به سه قر به پا بود .در زما هشتمین امیر اموی ،عبد ا رحمن سوم 922-972
هی.ق خالفت اموی به اوج عیمت رسید ،یعنی در سال  965ه.ق و بر خود عنوا خلیفه اهاد .در همیه
دورا اموی قرطبه پایتخت بود و جال ی كم اییر داشت كه  ،را همسین
شرقی كرده

بغیداد پایتخیت خالفیت

بود7.

در سال  939هی .ق بعد از مرگ منصور حاجب كه مردی برجسته بود خالفت اموی به ضعف افتاد و
در سال  611هی.ق به كلی از میا

رفت1.

اسالم در غرب :اندلس و حیات اسالمی
در ابتدا باید گفت كه ریشه تعامالت فرهنگی و اجتماعی در ااید

را بایید از مبیدا یعنیی تیاریخ

تعامالت بین االدیاای در جها اسالم شروع كرد :عالوه بر وجوه تشابه بین دو كیش توحیدی اسیالم
و مسیحیت ،شواهد تاریخی اشا از همگرایی بین مسلمااا و مسیحیا در اخسیتین مقیاطع تیاریخ
اسالم دارد .هم چنا كه اشارات متعدد قرا به تاریخ مسیحیت و یا همسیازگرایی اسیالم بیا اادیشیه
حیات جاوید عیسی مسیح ع) ،كه بیااگر فرجام خوش دو دین ا هی است ،بر تعامل اسالم و مسییحیت
گواهی میدهند ،در سده اخست هجریقمری ،اهتمام پیامبر اكرم ص) به روابط دوستااه با مسییحیا
اجرا و یا عقد پیماای درباره همزیستی با مسیحیا در سال  1هی.ق 5و ارسال اامه به حکام مسیحی
دول همجوار و غیره ،همگی بر این موضوع شهادت میدهند .در جناح مقابل ایز ،مسیحیا  ،بر خالن
یهود و قریش به ستیز ،شکار با دین اسالم اپرداختند.
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بررسی عینی دیدگاه اسالم دربارۀ حقوق بشر تردیدی در پایبنیدی اسیالم بیه حقیوق اجتمیاعی و
سیاسی و ،زادی اادیشه و روابط دینی باقی امی گذارد .دراین زمینه شواهد قاعی و تردید ااپذیری در
تاریخ اسالم وجود دارد؛ به ویژه در مناطقی كه ادیا و عقاید مختلفی حضیور داشیته ااید و اسیالم در
تعامل با ،اا بوده است .در گذشتۀ دور این فقیها ابوداد كه باید و اباییدها را مشیخص مییكرداید،
بلکه مسلمااا خود اقش و رسا ت جهاای خود و هر ،اچه كه تأكید بر حقیوق بشیییر داشیت را فهیم
میكرده ااد و در این حقوق جز در محدوده ای كه دین اسالم مشخص كرده ،تفاوت میا ایوع بشیر
قائل اشده ااد؛ چنا كه در قر ،كریم ،مده است:ال إكراه فی ا دنین قد تبین ا رشد من ا غین .پیروا و
پرچمدارا اسالم مضمو این ،یۀ شریفه را در همه جا مد ایر داشتند و كامالً به  ،پایبند بیوده ااید،
به طوری كه همین اصل به ا گویی برای ،زادی عقیده در میا همۀ ااسا ها تبدیل شد .مواردی كیه
اسیت .جیایی كیه جغرافییا و سیاكنا  ،و

در این اوشتار بررسی شده ،محدود بیه سیرزمین ااید
افکارشا برای مسلمااا اامأاوس بود.

این سرزمین در دهۀ ،خر قر اول قمری فتح شید .رهبیرا و فاتحیا مسیلما هنگیامی كیه بیا
سرزمینی رو ب ه رو شداد كه در ،دا و رسوم و عقاید با ،اها تفاوت داشت ،چه رفتیاری از خیود اشیا
داداد؟ برای پاسخ به این سؤال بهتر است اگاهی به رفتار عبدا عزیز بین موسیی بین اصییر ،فرماایده
مسلمااا بیندازیم ،كسی كه مأمور فتح مناقۀ جنو شرقی جزیرۀ ایبری بود و با تئودمیر حاكم ایین
مناقه روبه رو شد كه در برابر مسلمااا مقاومت میكرد.
با وجود این مقاومت ،مسلمااا پ

از قرارداد صلح منحصر به فردی كه در سیال  36ق  569/م)

منعقد كرداد ،ساكنا شهرهای تحت سلاه را به رسمیت شیناختند؛ پیمیا صیلحی كیه جیز توسیط
سرداری ،شنا با اهدان و مواضع حقیقی اسالم دربارۀ ااسا و ،زادی هایش تحقق امی

گیرد8.

هدن از قرارداد صلح ایجاد اوعی همکاری با ساكنا سرزمینهای فتح شده در ادارۀ كشیور بعید از
فتح بوده است .عالوه بر  ، ،اشا میدهد كه مسلمااا متعهد شده ااد هیچ گواه ،سیبی به اهیل ،
سرزمین ارسااند ،به  ،ها اجازۀ برپایی ،یینهای دینی شا را بدهند؛ به كلیساهایشا احترام بگذاراید
و تعرضی به اموال و ،بروی  ،ها اکنند .با این كه مشابه چنین متن هایی را در حال حاضر در اختییار
اداریم ،به ایر میرسد مسلمااا در مناطق دیگر ااد

ایز همین سیاست را در پییش گرفتیه بوداید،

چنااکه موضع گیری هایشا در مقابل ساكنا داخلی ایز تأییدی بر این مالیب اسیت .هنگیامی كیه
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مسلمااا در سویل ،اخستین پایتختشا در اادس تصمیم به بنای مسجدی گرفتنید ،بیه رغیم وجیود
كلیساهای متعدد ،حتی یکی از ،اها را ایز به مسجد تبدیل اکرداد.
درهرصورت روابط خوبی میا مسلمااا و ساكنا ااد

شکل گرفت ،زیرا مسیلمااا بیه حقیوق

 ،ها احترام می گذاشتند و برای خود زادگی مرفهی ااتخا اکرداد و ایز در امور زادگی ودین و ،ییین
 ،ها دخا ت اداشتند  .به عالوه ،شکل گیری روابط فامیلی میا خااوادههای طبقات حاكم و ایز میا
دیگر طبقات جامعه ،در داخل ااد
میا مسلمااا ومسیحیا ااد

و در شهرهای شما ی اسپاایا ،ارتباطات و همگراییی گسیترده ای
و ایز همسایگا اسپاایایی ،اها در شمال ایجاد كرد؛ امری كه تیأثیر

،شکاری در ارتباط و اختالط میا دو ملت

داشت3.

سیاست مسلمااا كه مبتنی بر احترام به حقوق و ،زادی عقیده و مناسبات دینی دیگر ملتهیا بیود،
باع موفقیت ،اا در ااد

شد ،به طوری كه تعداد فراواایی از اهیا ی را شییفتۀ دیین اسیالم كیرد.

كساای كه دركوتاهترین زما ممکن دین اسالم را پذیرفتنید و اسیل جدییدی از مسیلمااا را ایجیاد
كرداد .به ایر میرسد اخستین گروه هایی اسپاایایی مسلما شده ،غا باً از قشر فقیر و ستم دییده بیه
ویژه بردگا بوده ااد ، .ها كه در دورا حاكمیت گوتها بدبختیهای فراواای را تحمل میكرداید ،از
این رو رهایی از راج و شرایط دشوار پیشین را در گرایش به اسالم میدیداد .به طوری كه بدو فشار
و اكراه از سوی فاتحا به دین جدید گرویداد 62.این مالب به معنای  ،ایست كه فقط قشر فقییر و
راج دیده به اسالم روی ،ورداد ،بلکه افرادی از طبقات اجتماعی مختلف ،از جمله بزرگا  ،كشیاورزا ،
شهراشینا و صنعتگرا ایز به اسالم گرویداد.
استقبال جامعه مسیحی از فعالیتهای مذهبی مسلمانان
اگر بخواهیم به میزا استقبال جامعۀ مسیحی اسپاایا از فعا یتهیای دینیی مسیلمااا درااید

و

رعایت حقوق مردم مسیحی از سوی مسلمااا ،گاهی یابیم ،به ااچار باید اگاهی گذرا به شرایط پییش
از حضور مسلمااا در ،اجا داشته باشیم .گوتهای غربی كه در اواخر قر پنجم و اوایل قیر ششیم
میال دی به شبه جزیرۀ ایبری هجوم ،ورداد و در ،اجا ساكن شداد ،با این كه اقلیت كیوچکی در ،اجیا
به شمار می،مداد ،طبقۀ اشرافی حاكم را شکل داداد و به مرور به زمیندارا بزرگ تبدیل شیداد 66.در
اتیجه ثروت جامعه فقط در دست گروهی خاص به ااحصار در،مد و در ساختار طبقاتی جامعه ایابرابری
،شکاری پدیدار شد 61.تا جایی كه مااند برده با  ،ها رفتیار مییشید و عیالوه بیر پرداخیت ما ییات و
كارهای شخصی دیگر باید بخشی از دستراج خود را به اشیران و طبقیۀ حیاكم واگیذار

مییكرداید69.
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اوضاع بردگا بسیار وخیم بود ،به خصوص كساای كه برای كارهای كشاورزی و امور كلیسیا گماشیته
میشداد .بسیاری از این بردگا به زور در ارتش به خدمت گرفته میشداد و از این رو برای رهیایی از
بردگی فراری میشداد و در روستاها خود را پنها میكرداد ،تا ،اجا كه حاكما قوااینی را به منییور
مجازات وتعقیب ،اها یا كساای كه به  ،ها پناه میداداد ،وضع كرداد .ساكنا ااد

عموماً مسییحی

بوداد ،اما اسپاایایی -روماایها پیرو مذهب كاتو یک بوداد و از ایین رو از جاایب حاكمیا گیوت كیه
مذهب ،ریاایسم داشتند مورد ظلم و ستم واقع

میشداد66.

وجود اختالفات مذهبی شدید و تأیید كلیساها از سوی حاكما و اعمال ایر  ،ها با زور و خشوات،
كشمکشهای دینی را به اوعی درگیریهای سیاسی تبدیل كرده بود .با ورود مسیلمااا بیه ااید

،

پیروا مذاهب و افکار گوااگو از ستم كلیسا و دو ت راه اجاتی یافتند .اسالم راه حیل قابیل قبیول و
مامئنی را به  ،ها عرضه كرد و در مقابل كلیسای متعصب مخا ف ،زادی بیا  ،ایستادگی و مقاومیت
كرد .اسالم ،مسیحیاای را كه به ،یین خود پایبند بوداد و میخواستند در دین شا ،زاد باشند و ،اچه را
كه میخواهند ،ااجام دهند ،به حال خود

واگذاشت67.

تشکیل دو ت اسالمی با رعایت بی طرفی كامل به مسیحیا فرصت داد تا افکیار و عقایید خیود را
،زادااه بیا كنند و ،زادی عقیده و اعمال دینی را برای همگا تضمین كرد 61.وضیعیت بسییار بغیراج
بوده كه حتی با یهودیا به خشوات رفتار میشد و گوتهای غربی عرصه را بر  ،ها تن

كرده بوداد

و ،زادی و حقوقشا را اادیده میگرفتند ،به طوری كه به ااچار برخی از  ،ها به شمال ،فریقا و جنو
فرااسه مهاجرت كرداد.
ساكنا ااد

65

از قید حاكمیت اشران زمیندار رهایی یافتند و ساكنا ااد

در پناه قوااین اسالمی

امکا یافتند از قوااین ودستورات حقوقی خود پییروی كننید و مناسیک دینیی شیا را ااجیام دهنید.
یهودیا ومسیحیا در قبال حمایتی كه اسالم از ،اا داشت فقط جزیه میپرداختند ،اما كساای كه به
اسالم میگرویداد ،در زمرۀ مسلمااا محسو میشداد و از پرداخت ما یات معان میشداد .از این رو
بردگا و دیگر ساكنا از خاستگاههای اجتماعی مختلف به اسالم روی ،ورداد .از سویی كساای كه به
اعتقادات مسیحی خود پایبند بوداد ،به عجم ا ذمه یا اهل ا ذمه معرون شداد ، .ها زبا عربی را فیرا
می گرفتند و همراه زبا بومی شا معرون به روماایسه ، ،را به كار میبرداد و از ،اجا كیه بیه رغیم
یادگیری زبا عربی ،دین و اعتقادات خود را حفظ كرده بوداد ،به مستعربین معرون شداد كه درامیور
شخصی خود به ،زادی عمل میكرداد ، .ها با حفظ ایام اجتماعی خیاص بیر گرفتیه از اییام گیوت
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قدیم ،با مسلمااا ایز همکاری و تعامل داشتند .در این شرایط عده ای در اجرای قوااین بر امور رعیت
اهل ذمه ایارت داشتند ،برای ،اا قاضی تعیین میكرداد تا بر اساس اییام گیوت بیه حیل و فصیل
مشکالتشا بپردازاد و همچنین به وضع كلیساهای ،اا رسیدگی میكرداد ،در حیا ی كیه مسیلمااا
خود ایام مخصوصی داشتند كه متکی بر تعا یم اسالم بود 68.با این توضییحات بایید فهمیید در كجیا
پیش از این حقوق بشر محترم شمرده میشده است.
قابل تامل است كه حتی فتح اسپاایا توسط مسلمااا  ،باع شد تا زمینه ،شنائی بشر بیا دریاهیای
ااشناخته در سمت غر اروپا فراهم گردد و مسلمین با پذیرش اصل كروی بود زمین ،در باره دریاها
و اقیااوسها ،اطالعاتی بیش از اروپای مسیحی داشته باشند .اشاره مورخا به سفر دریایی مسیلمااا
به اقیااوس ،رام  63،پیش از مسافرت مشهور كریستون كلمب ،مصداق این مدعا است.
مسلمااا در همۀ اقاط ااد

به مسیحیا اجازه داداد كه برای خود رئیسی به ایام گیوم

رهبر مسیحیا اهل ذمه برگزینند .اخستین كسی كه بعد از فتح به چنین منصیبی رسیید،
فرزاد غیاشه 16پادشاه سابق گوت بود 11.مسلمااا حق تعیین گوم
 ،ها داداد ،مشروط بر این كه مسیحیا در هر ااحیه ای از ااد

عا ی گوم
گوم

ااد

یعنیی

ارطبیاس12

) را ایز بیه

ویژۀ خود را از مییا خیود

ااتخا كنند و گوم های دیگر در روستاها و مناطق مرزی با  ،ها همکاری كنند.

19

شاید جا بترین امواه در مورد پایبندی مسلمااا به حقوق بشر و محق دااستن ادیا دیگر به این
حق ،به ویژه در مناسبات و اعتقادات دینی ،این باشد كه مسلمااا ااد

به اهل ذمه اجازه داداد كیه

طبق قوااین كلیسای اسپاایای كهن عمل كنند و به حریمشا وارد اشداد و اسقفهای بزرگ تو دو را
به مركز قرطبه ااتقال اداداد ،بلکه به اشااۀ احترام به احساسات و باورهای مسیحیا بیه  ،هیا اجیازۀ
اقامت در تو دو را داداد .جلسات و تجمعات با ،زادی تمام در پایتخیت قرطبیۀ اسیالمی برگیزار شید و
اسقف تو دو تابع كلیسای روم بود .تالش مسلمااا بر ایین بیود كیه اسیتقالل  ،هیا را بیه رسیمیت
بشناسند و حاكمیت مستقلی را در ااد

بیرای مسییحیا برقیرار كرداید .مسیلمااا از همیۀ مراكیز

مسیحیا مااند كلیساها و امازخااهها محافیت كرداد و كمترین زیاای به ،اها ارسااداد.
 ،ها به ،دا و رسوم و پوشش مسیحیا احترام میگذاشتند و كلیساها در كنار واجبیات دینیی بیه
وظایف اجتماعی خود ایز عمل میكییرداد .در ،اجا جشن ازدواج بیرگزار مییشید ،ایوزادا را غسیل
میداداد و قراردادها و پیما ها ثبت میشد.
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همزیستی مسالمت آمیز اسالم و مسیحیت
،اچه مسلم است میتوا یکی از عوامل رشد و پیشرفت فرهن

و تمد اسیپاایا اسیبت بیه سیایر

دول اروپایی را تاثیرپذ یری از دین اسالم به حسا ،ورد و فتح ااد

اقاه عاف این توسعه و تمید

و سر،غاز دوره ای جدید در تکامل این سرزمین بود .بررسی سیر تاریخی و مسیتند روابیط مسیلمین و
مسیحیا در اسپاایای اسالمی عالوه بر كمک در جهت شناخت اقاط ضعف در این عرصه بیه فهیم و
درک هرچه بیشتر شرایط موجود برای ایجاد روابط ازدیک و مسا مت،میز بهگواهای كه منیافع هیر دو
طرن در  ،حاظ شود مفید خواهد بود .مسلمااا با پییام همزیسیتی مسیا مت ،میزكیه جیزو او یین
منشورهای پیامبر ص) بود با احترام به فرهن های دیگر و اجتنا از ااهدام میاهر فرهنی
گذشته این مناقه ،زمینه شکوفایی تمد اسالمی را در سرزمین ااد

و تمید

فیراهم سیاختند .بیه اعتیران

دااشمندا مسیحی ،گذشته و ،ینده غر مسیحی را بدو در ایر گرفتن تعامل سازاده و گسترده ،
با اسالم ،در خالل قرو گذشته هرگز امی توا به درستی درک كرد و یا فهمید.
با توجه به اینکه فتح اسالمی به سلاۀ ستمکارااۀ حکومت گوتها پایا داد در اتیجه مردم مسیحی
بر جا و مال خود ایمنی یافتند و وضعیت حقوقی ،اجتماعی ،سیاسی و مذهبی مسیحیا با پیماای كه
بین رؤسای مسلما و مقامات مسیحی منعقد میشد ،شکل میگرفت .بر مبنای این پیما  ،مقامیات
مسلما برای مسیحیا  ،حقوق فردی اجتماعی ،مذهبی و فرهنگیی و اییز حیق تملیک زمیین قائیل
میشداد و از طرن دیگر مسیحیا به عنوا اهل ذمه با پرداخیت ما ییات و تسیلیم شید در برابیر
قدرت ایامی مسلمااا  ،حکومت اسالمی مسلمااا را بیه رسیمیت میشیناختند .مسییحیا عیادی و
رجال دین ،با اهایت ،زادی از همۀ اقشار اروپای مسیحی به طلب علیم و داایش ییا سییر و سیفر بیه
16

قرطبه ،اشبیلیه و طلیاله میرفتند.

وا یاای كه بعد از عبدا عزیز به حکومت رسیداد ،از جمله سمح ،فرزاد ما ک و عنسه ،فرزاید سیحیم
كلبی و ...همه همین خط مشی سیاسی تسامح ،میز اسالمی را به كار بستند .سمح بر مسیحیا جزییه
مقرر كرد و ایشا را در عمل به ،یینهای دینیشا ،زاد گذارد .هم چنین عنبسه ،فرزاد سحیم كلبی و
عبدا رحما غافقی ،خودشا شخصیا در اسیتا ها مییگشیتند و بیه دادخواهیهیای میردم رسییدگی
میكرداد; بی  ،كه میا دینهای مختلف و میا پیروا  ،ها تفاوتی قائیل شیواد و حتیی غیافقی
كلیساهایی را كه از مسیحیا گرفته شده بود ،به ایشا باز پ

داد .این تسامح دینی برای ،اد سیا و

اسپا ها و  ...هیچ جای گالیه ای باقی امی گذاشت و اسالم در همزیستی مسا مت ،میز بیا یهودییا
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هیچ مشکلی امی دید و میا ایشا در همه حقها و مسئو یتها جااب مسیاوات را اگیاه مییداشیت
اتیجه این سیاست وا یا مسلما  ،خشنودی همگا از جمله مسیحیا از ایام جدید بود .بدین حاظ
ایشا حکومت مسلمااا را بر حکومت فرااکها و گوتها ترجیح

میداداد17.

تعامل مذهبی و فرهنگی در گذار مقاطع تاریخی
به طور كلی ،با توجه به  ،چه كه از تعامالت مذهبی و فرهنگی گفته شد ،الزم به ذكر است كیه
در اسپاایای مسلما  ،اسالم به عنوا دینی تمد ساز ،افت وخیزهای متعیددی را پشیت سیر گیذارده
است .ذا اگر بخواهیم از فر،یندی كه فرهن

و تمد اسالمی از قر اول تا ششم قمری طی امیوده

بح اماییم ،میتواایم سه مقاع مهم را شناسایی كنیم:
 -6در مقاع اول ،پ

از دوره گذر از فتوحات ایامی ،دورا اخذ علوم از ملل مختلف و به شییوه

ترجمه كتب مختلف به زبا عربی فرا رسید ،تا جائی كه به یک تعبیر؛ در این زما تقریباً ترجمه همه
متو یوااای كه بعدها در دسترس جها باختر قرار گرفت ،به زبا عربی و در پهنیه حاكمییت اسیالم
موجود بود.11
 -1در مقاع دوم یا عصر زرین تمد اسالمی ،اادیشمندا مسلما  ،ابیو و اادیشیههای خیالق
خود را در جهت تصحیح و توسعه علوم گذشته و به یک معنا ،علوم كاربردی اسالمی متو ید شید .اوج
این مقاع قر  6و 7هی .ق 62 /و  66م و در محدوده ااد

بیود .در واقیع ،دااشیورا مسیلما بیه

تعمیق و گسترش علومی موفق شداد كه در مرحله ترجمه و اقتباس ،پیشتر به دست ،ورده بوداد.
 -9مقاع سوم را باید دوره ركود علمی تمد اسالمی دااست كه حدوداً از اواخر قر  7هی.ق61 /
م، ،غاز گردید .مع هذا ،گرچه علوم عقلی در جها اسالم به دالیل مختلف رو به ااحااط گذاشیت،15
اما تمد اسالمی به خاطر دستاوردهای پیشین ،هم چنا مورد توجه اروپاییا قرار داشت و ،ایا بیه
ااتقال فرهن

و علوم اسالمی از راههای گوااگو اقدام اموداد.

در همین دوره سراوشت ساز بود كه ،اروپا با پشت سر گذاشتن قرو وسیای و توجیه بیه پیویش
فرهنگی ،حتی با همکاری كلیسا18و ایز هم زما با رشد شهراشینی و رفاه اسبی اقتصاد ،زمینیه رشید
اادیشه و بیداری خود را فراهم ،ورد  .به قسمی كه اادیشمندا اروپایی ،رزو داشتند تا پیکره داایش را
در جها مسیحیت وسعت بخشند ،یکن ،از طریق برقراری روابط بیا فرهنی

متعیا ی اسیالم كیه در

درو  ، ،سنتهای چشم گیر فلسفی ،دینی و تفکر علمی پرورده شده بود و از خاورمیاایه تیا شیمال
،فریقا و اسپاایا رواج

داشت13.
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درمجموع میتوا ادعا كرد كه مسلمااا در زمینههای علمی تاثیر زیادی بر مسیحیا داشته ااید
كه از طر ق مختلف ااجام شد،.اچه از منابع برمی ،ید ااتقال علوم اسالم به اروپا از سیه طرییق عملیی
گردید:
 )6تماس هایی كه از زما صلیبیا بین مسلمااا و غربیها برقرار شد.
 )1تماس هایی كه در سیسیل واقع شد كه بیشترین تماسها از این طریق بود.
 )9تماس هایی كه در شبه جزیره ایبری بین مسلمااا و غربیهیا برقیرار شید ،و چنیا كیه برخیی
محققا گفته ااد ،ارتباطات اخیر بیشترین اتایج را در برداشته

است92.

تسامح دینی حاکمان مسلمان :عامل همگرایی
در عمل به اصل تسامح اسالمی ،شهروادا مسیحی و اهل ذمنه در دو ت اسالمی ،اعمال مذهبی و
جشنهای دینی خود را با ،زادی كامل ااجام میداداد .معموالً خلفا و بزرگا دستگاه اسالمی اییز بیه
تکریم و تقدیر در جشنهای اهل كتا شیركت مییكرداید .تودههیای مسیلما اییز در بخشهیای
اجتماعی و تفریحی این جشنها حاضر میشداد .جشنهای قدنیسا در دیرها بیش از سایر اعیاد مورد
توجه و اهتمام ب ود .شاعرا ایز از شادماای مردم به مناسبت تقار اعیاد اسالمی با اعیاد مسیحی ییاد
كرده

ااد96.

هیچ اجباری برای پذیرش اسالم وجود اداشت  91و مسیحیا در ااجام فرایض دینی خود ،زاد بوداد
و برابر رسومات خویش به اجرای مراسم مذهبی میپرداختند و حتی اگیر در بعضیی اقیاط ،كلیسیایی
وجود اداشت در ضلعغربی مساجد مسلمااا عبادتگاهی بیرای مسییحیا سیاخته مییشید و همیین
خوشرفتاری از سوی مسلمااا باع شد تا عدۀ زیادی از مسیحیا به سوی اسالم گرایش پیدا كننید
و كساای هم كه بر ،ئین مسیحیت باقی مااداد ،ااجیل را به عربی ترجمه كرداد ا بته این ،زادیهیا در
ااجام مناسک دینی با روی كار ،مد  ،فوا

ششم كه زای فرااسوی داشت و هنگامیکه متوجیه شید

كه كشیشا مستو اماز جماعت را به ،یین و رسوم ویزیگوتها كه قبالً در اروپا متداول بود ،ااجیام
میدهند بسیار تعجب كرد و دستور داد این شیوه را تغییر

دهند99.

اسپاایا تحقق كامل و اوج هنرامایی اسالمی بوده اسیت .اگیر رشیدی در جهیا وجیود داشیت ،در
ااد

عینیت یافت .غنیترین رشد و توسعه و عا یترین شکوفایی درست در جایی واقع شد كه هرگیز

یک تمد بومی قابل اهمیت در  ،رشد اکرده بود .این ابتکارات بی ایییر در اسیپاایا ،چنیین گمیا
باطلی را كه تمد اسالمی را صرفاً مقلد حکومتهای ااحااط یافته و ،ثیار فرهنگیی ،ایا مییدااید،
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،شکار میسازد .خاام هواکه افزوده است در قرطبه كوردوبا) كلیسای بزرگ وجود داشت كه مسیحیا
اجازه داشتند  ،را تعمیر كنند و برای عبادت خود میورد اسیتفاده قیرار دهنید در حیا ی كیه فاتحیا
مسلما برای خودشا در اطران شهر مساجد ساده ای ساخته بوداد .بعد از ،اکه جمعیت قرطبه رو به
فزوای رفت احداث یک مسجد جامع در این شهر كه مركز فرمااروایی بیود ضیرورت یافیت .بنیابراین
عبدا رحما حاكم وقت ،كلیسا را از مسیحیا خریداری كرد و تبدیل به مسجدی بزرگ كیرد .هواکیه
خیاطر اشیا مییكنید :از ایین

بعد از وصف ویژگیهای معماری این مسجد و دیگر بناهیای ااید

مجموعههای هنری و جلوههای زیبا و جذا ااشعابی به سوی دیگر مناطق اروپا روی ،ورد و اثر خیود
را برای مدتی طوالای در اواحی مختلف  ،بر جای

گذاشت96.

طی این اه قر كه مسلمااا و اسپاایاییها در كنار هم میزیستند ،اه تنها در ایام صیلح ،كیه در
زما جن

ایز ،مسلمااا با مسیحیا و یهودیا و دیگر اقلیتهای قومی و مذهبی ،امتزاج یافته بوداد.

به تعبیر یک مورخ اسپاایو ی«در ایبری هرگز معلوم اشد شرق از كی و از كجا پایا میپذیرد یا غر
،غاز میشود 97».مسلمااا با ساكنا محلنی در هم ،میختند و تمدن شرق و غر با یکیدیگر تركییب
شد ،تا جایی كه همۀ شبه جزیرۀ ایبری را فرا گرفت .همسرگزینی مسلمااا از بین مردم اسپاایا سبب
شد كه طی چند اسل ،كساای چو خلفای اموی كه از ایر اژاد عر خا ص بوداد با اها ی اسپاایا هم
خوای یابند.
یکی از عوامل مهم اجتماعی در همگامی مسیحیا با فرهن

غا ب در ااد

 ،وجود اقشاری بود

كه بین اسالم و مسیحیت پیواد برقرار میساختند .یک گروه از ،اهیا ،مسییحیا گیوتی ییا اسیپاایایی
بوداد كه در ،غاز فتوح به اسالم گرویداد .تازه مسلماااای كه به «مَسا مه» یا «اسا مه» اشتهار داشته و
همکاری و تعامل مناسبی با حاكما مسلما داشیتند، .اهیا زبیا عربیی و بسییاری از ،دا و رسیوم
اسالمی را فرا گرفتند؛ یکن دیاات مسیحی خود را ایز حفظ كرداد؛ به ایشا «مستعربو » 91یا عجیم
ا ذمه میگفتند .این بومیا عییر زبا  ،كه ،زادااه از ااد

به دیگر شیهرهای اسیپاایا رفیت و ،مید

می كرداد و بسیاری از ،اها در مناطق مرزی دوردست سکوات گزیداد ؛ به تدریج ،جزییی از اسیپاایای
مسیحی در شمال شبه جزیرۀ ایبری شداد 95و راه را برای ااتقال فرهن

و اادیشۀ مسلمااا بیه اروپیا

هموار كرداد.
هم چنین اادک اادک و در اتیجه مجاورت و پیواد فاتحا مسلما با اسپاایاییها ،اسلی جدییدی
پدید ،مد كه در تاریخ به «مو دا » معرون شداد 98.تکیوین ایین گیروه جمعیتیی ،عامیل در راسیتای
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،میزش تمدن اسالمی و تمدن مسیحی بود .چرا كه هر گاه یکی از مناطق تحت حاكمییت مسیلمااا
به دست مسیحیا اروپا می افتاد ،بسیاری از مسلمااا با حفظ ،دا و رسیوم خیویش در ایین منیاطق
باقی می مااداد و جماعتی از اینا  ،اییر پیشه ورا و دااشمندا اقش بارزی در ااتقال علوم و فلسیفۀ
اسالمی به اسپاایا ایفا میكرداد.
یکی از دالئل تعامل مسیحیا با مسلمااا  ،ضعف اقتصادی ،فقر فرهنگی و تفرقه سیاسی بود كه
عیسویا از ،اها راج میبرداد .فلذا ،غا باً حکام مسیحی مجبور بوداد ،به منیور غلبه بر اشران و رقبیا،
با مسلمااا هم پیما گرداد 93.چنا كه ،وجود اختالفات دینی درمیا مسیحیا  ،باعی تغییراتیی در
تواز اجتماعی در این ااحیه شده بود .از جمله ،همکاری با مسلمااا  ،در بهبود اوضاع عمیومی اقشیار
پائین دست اسپاایا امی توااست بی تاثیر باشد .از همیین رو ،عیده ای از مسییحیا از حا یت بنیدگا
اشران و اربابا كلیسا بیرو ،مداد و در مرتبه سپاهیا ،زاد قرار
مسیحیاای كه بر ااد

گرفتند62.

مسلمااا غلبه یافتنید كلیسیاها و قصیرهای خیود را توسیط معمیارا و

صنعتگرا فوق ا عاده كاردا مسلما ساختند و به همین د یل در زبا اسیپاایایی امیروزه غیاتی كیه
برای مهندسی ساختما و مشاغل مربوط به  ،به كار میرود ریشه ای عربی داراد و حتی اسپاایا این
میراث غنی هنر اسالمی را كه تا قرو شاازدهم و هفدهم میالدی حیات داشت و از  ،ا هیام گرفتیه
بود ،به سایر اقاط جها از جمله به جنو و مركز قاره امریکا صیادر كیرد .سیبکهای وییژه ای كیه
مسلمااا در عبادتگاهها ،زیارتگاهها و ساختما های عمیومی و اداری بیه كیار مییبرداید ،اسیتفاده از
كاشیهای عا دار بود كه امروزه امواه هایی از ،اها در اماكن مذهبی مکزیک و خااههای مسیکوای
امریکای التین دیده

میشود66.

به اعتران تاریخ اویسا  ،تساهل و تسامحی كه پ
فرهن

از پیروزی بر ااد

اسبت بیه مسییحیا و

،اا صورت گرفت ،در هیچ كجای تاریخ دیده امی شود .از كلیساهایی زییادی كیه در دورا

حکومت اعرا در اسپاایا ساخته شده به خوبی میتوا فهمید كه اعرا تا چیه اایدازه ای اسیبت بیه
ادیا مغلوبه سهل ااگاری داشته ااد 61.مسلمااا و مسیحیا با كمال ،زادی با هم ازدواج میكرداید و
احیااا یک بنا را هم به جای كلیسا و هم مسجد به كار

میبرداد69.

رجال برجسته كلیسا بر اثر تماس با مسلمااا به طور عمیق تحت تأثیر فرهن

و ارزشهای ،یین

مسلمین و تعا یم قر ،قرار میگرفتند و بدیهی است وقتیی جاذبیه و افیوذ ایین دیین بیر اسیقفها و
كشیشها این قدر قوی است ،تأثیرش بر افراد عادی چگوایه بیوده اسیت .اكثرییت قرییب بیه اتفیاق
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مسیحیاای كه به اسالم روی ،ورداد بدو شک جذبه ای عیا ی و مایابق سرشیت و میدایتی درخشیا و
عا ی در  ،مالحیه میكرداد و میدیداد كه مذهب اسالم و ارزشهای اسالمی ،دل و روحشا را مسخر
ساخته بود .ریشه دار بود ارزشهای اسالمی در وجود مردم اسپاایا چنا است كیه هنگیام طیرد ،خیرین
بازماادگا مسلما در سال  6162م  6263 /هجری از اسپاایا ،هنیوز ایین میردم بشیدت عالقیه داشیتند
مسلما باشند ،در حا ی كه در متجاوز از یک قر برای اظهار مسیحیت ،تحت فشار بوداد .این باقی مااده
از اسل عر ها یا افریقاییهای مهاجر ابوداد بلکه در زمره ی بومیا مناقه به شمار

میرفتند66.

رفتار مسالمت آمیز حاکمان اسالمی
از مسلمااا رفتار تحمیلی یا چیزی شبیه اعمال زور و فشار در دورههای پیروزی ،اا دیده اشیده.
،ساای و سرعت استیالی مسلمااا بر ااد

در واقع تا حدود زیادی در اثر خیط مشیی ،زادی بخیش

،اا اسبت به كیش مسیح بود .تنها شکایتی كه مسیحیها توااستند اسبت به زمامیدارا جدیید ابیراز
كنند این بود كه رفتار با ،اا در مقایسه با افراد غیرمسییحی در پرداخیت ما ییات معمیو ی و سیرااه،
متفاوت است ،در صورتی كه این ما یات جزیه) از این ایر كه جای خدمت سربازی محسو میشید
تنها برای مردا توااا وضع شد و زاا  ،كودكا  ،رهبااا  ،اابینایا  ،معلیوال  ،ااشینوایا  ،كهنسیاال ،
بیمارا  ،فقیرا و بردگا از پرداخت  ،معان

بوداد67.

مسیحیا جز در موارد تخلف از قوااین اسالمی در محکمههای ویژه ای ،ماابق قوااین خودشیا
محاكمه میشداد .اینها اسبت به برگزاری مراسم دینی خود مورد تعرض كسیی قیرار امیی گرفتنید و
مثل سال قبل از فتوحات مسلمین ،قرباایهای خود را تقیدیم مییكرداید، .زادی میذهبی كیه دو یت
اسالمی برای ساكنا اسپاایا در ایر گرفته بود و ایز ،موزشی كه ،زادااه میا پیروا دو كیش مسیحی
و اسالمی برقرار بود ،دو جماعت را به یکدیگر ازدیک ساخت به احوی كه ازدواج میا مردا جامعیه
اسالمی با زاا مسیحی امر رایجی بود و حتی این بااوا با ،غوش باز اسالم را میپذیرفتنید .فراتیر از
 ،برخی مسیحیا اامهای اسالمی برای خود برگزیداد و در پاره ای مراسم به همسیایگا مسیلما
خود اقتدا كرداد .این پیروی ا بته با اختیار كامل بوده است.فراگیری زبا عربی چنا به سرعت جیای
فراگیری زبا التین را اشغال كرد كه زبا مذهبی مسییحیت بتیدریج بیه دسیت غفلیت و فراموشیی
سپرده شد .در هما حال كه ادبیات درخشنده مسلمین با جذابیت ویژه خود دلها را ربوده و با شیور و
شوقی فراوا خوااده میشد، .اا كه مایل بوداد ادبیات مسیحی بخوااند جز هما ماا بی كیه بیرای
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تعلیم گتهای بربر به كار گرفته شده بود ،چیزی اداشتند و برای تعلیم همین ادبییات ایاقص و ایازل،
بسختی مربی و معلم یافت

میشد61.

سرااجام با سقوط خالفت امویا ااد

در ،غاز سده پنجم هی.ق /یازدهم م ،ایام ملوک ا اوایف

سربر ،ورد ،تحو ی كه میتوااست گویای قاع جریا با ندگی فرهن

اسالمی در این گوشه از اروپای

قرو وسای باشد .اما در كمال ااباوری ،اسپاایای تجزیه شیده ،همچنیا شیاهد پوییایی فرهنگیی و
بر،مد دااشمندا و اادیشمندا اام ،وری چو  :ابن باجه ،ابن ارشد ،ابن طفیل ،ابن خاییب و ...بیود.
بزرگاای كه به تداوم حیات فرهنگی اسالم در ااتهای قاره مسیحی یاری میرسااداد و از همگرایی بیا
جها مسیحیت ابائی اداشتند.
تاسیس دانشگاههای اسالمی در غرب مسیحی
از امودهای همگرائی اسالم و مسیحیت در این زما  ،گرایش ایام دااشگاهی اروپیا بیه تاسیی از
ا گوی مدیریت و ،موزش در دااشگاههای اسالمی بیود ،بیه احیوی كیه بیه جیرات مییتیوا گفیت:
دااشگاههای او تاسی

اروپایِ عصر جدید ،با ا گو قرار داد دااشگاههای اسالمی پایه رییزی شیداد،

چه در زمینۀ ،موزش ایام مند ،یا مدیریت ما ی و یا دیگر جنبههای ساختاری دااشگاه اوین 65در اینجا
شاید الزم باشد به چند امواه به اختصار اشاره ای شود:
 -6ایام دستیاری ،موزشی ،ساختاری است كه مسیلمااا اخسیتین بیار در میدارس خیود بنییا
گذارداد ،یعنی دستیاری تعیین میكرداد تا درسی را كه استاد داده بود ،دوباره تدری

و ماا بِ ایازمند

به شرح و توضیح را به دااشجویا تفهیم كند 68.چنین سنتی ،كیه هنیوز در اهادهیای تعلیمیی غیر
پابرجاست ،یادگار اسالم است.
 -1در دااشگاههای اروپایی اییر :بو وایا و پاری

و ،كسفورد ،برای سهو ت پذیرش دااشجویا ، ،اا

را با توجنه به تابعینت شا گروه بندی میكرداد و رواق هایی بر اساس ملنینت دااشجویا تعبیه

میشد63.

 -9شباهت دیگری كه میا دااشگاههای اسالمی و اروپایی وجود داشت ،پوشش خاص اسیتادا
به هنگام سخنراایها و كارهای اداری بود .پوششی كه در مهمترین مراكز ،موزشی كشورهای اسالمی
رایج

بود72.

 -6اعاای مدرک اتمام دوره تحصیلی ،در دااشگاههای اسالمی و اروپایی در قرو وسای بسییار
به هم شبیه بود .هم چنا كه در قلمروی اسالم ،استاد یا شییخ بیه داایش ،موختگیا خیود گیواهی
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تحصیلی اعاا میكرد ،در دااشگاههای اروپایی ایز ،رئی
یا یساا

میداد .مدركی كه ارزش علمی  ، ،در ااد

دااشگاه مدرک تحصییلیBaccalaureus

 ،جها اسالم و اروپا با یکدیگر برابر

بود76.

با این حال ،اه فقط این همااندی در ساختار اهاد ،موزشی ،كه تأثیر شیگرن جرییا علیوم و معیارن
اسالمی در مراكز علمی و ،موزشی اروپا در قرو وسای است كه قابل توجه میباشد  .هما معیارفی
كه ااقالبی در افکار اروپاییا بر ااگیخت 71و بنیا كااواهای فرهنگزای تمد غر را با تغذیۀ فکری
از فرهن

اسالمی ،تقویت كرده و به بار اشااد .چرا كه مسلمااا حتی ریاست دااشگاهها را به هر فرد

با هر ایده و تفکری میسپرداد ،و در این میا تفاوتی بین مسلما و مسیحی ابود.
گرایش مسیحیان(مسالمه) به اسالم
مسلمااا ااد

 ،دسته از مسیحیا اسپاایایی را كه اسالم می،ورداد« ،مسا مه» ییا «اسیا مه»

میاامیداد .بیش تر ،این فظ را در منابع عربی قدیم و در سالهای اخست فتح اسیپاایا مییبینییم .در
،غاز قر دوم قمری«مسا مه» یک طبقۀ خاص با جمعیت بسیار بوداد؛ زیرا پ
مسلمااا جنبش اسالم گرایی گسترده و قدرتمند در ااد
سیاست تسامح مسلمااا در قبال ساكنا اصلی ااد

پیدا

از اسیتقرار حکومیت

شد79.

 ،بسییاری از ،ایا را واداشیت كیه از روی

ایما و اقناع یا در تالش برای دست یابی به منافع ویژه و ازدیکی به سلاا و دو ت ،دیین فاتحیا
جدید را بپذیراد .با وجود این كه مسلمااا در ابتدا هیچ یک از مردم اسپاایا را بیه تیرک عقییده وادار
اکرداد و برای گسترش اسالم از راه زور و قدرت تالش اکرداد -زییرا شیریعت اسیالمی بیه رعاییت
احترام اهل كتا فرما داده است -اما بسیاری از مسیحیا به اسالم گراییداد؛ زییرا بیا گیرایش بیه
اسالم جایگاهی برابر با مسلمااا حاكم بر كشور پیدا

میكرداد76.

به هر حال همۀ كساای كه در عصر وا یا و در ،غاز عهد امارت اموی اسالم ،وراد ،از روی ،زادی
و اختیار و بدو اجبار و اكراه مسلما شداد .موضع دو ت اسالمی در این بیاره تغیییر اکیرد ،مگیر در
روزگار هشام بن عبدا رحمن كه به شدت تحت تأثیر داعیا فقه ما کی بود و این امر به سیارۀ فقهیا
در امور ااجامید .در این دوره فقها هشام را بیر  ،داشیتند كیه در قبیال مسییحیا اسیپاایا مقرراتیی
سختگیرااه وضع كند ودر اخذ عوارض از ،اا شدت به خرج دهد .هر چنید ایین سیاسیت در دوره ای
كوتاه اجرا شد ،اما شماری فراوا از مسیحیا اسپاایا را وادار كرد كه مسلما شیواد .ایین محنیت بیا

655

همگرایی دینی اسالم و مسیحیت در ااد

زوال تسلط فقها در روزگار حکم اول -كه شیورش ،ایا را در قرطبیه سیركو كیرد -از بیین رفیت.
شورش فقها به شورش ربض مشهور

است77.

بدین گواه میبینیم كه مسا مه یک عنصر خاص در جامعۀ اسالمی به وجود ،ورداید، .ایا زبیا ،
دین ،عادات و ،دا و رسوم مسلمااا را گرفتند و گوشه ای از گرایش قومی اسپاایایی خیود را حفیظ
كرداد و برخی از میراث قدیم اسپاایا را اگه داشتند .همین امر موجب شد كه مو ندا یک گروه متمایز
در ااد

باشند .گرایش ق ومی ،اا چنا بارز و ،شکار بود كه بارها در كنار مستعربا مسیحی ،بر ضد

حکومت قرطبه سالح به دست گرفتند .در باره اقتباس غر از فرهن

و علوم اسالمی ،جوزن كامپل،

فیلسون معاصر ،مریکا ،دركتا ،فریننده اساطیر ،فصلی از تا یف خود را به میراث اسالم 71اختصیاص
داده است .او در این فصل ،از ارزش معنوی و علمی فرهن
تفصیل سخن گفته

اسالمی و چگواگی ااتقال  ،به اروپا بیه

است75.

تبادل دانشمندان :تعامالت بین االدیانی
شایا ذكر است كه عالوه بر اثرگذاری فعا یتهای دااشورا مسیلما  ،اعیزام هیئتهیای متعیدند
دااشمندا از اروپا به ااد

 ،فرصت ایکوی دیگری در اختیار فرهن

اسالمی میگذاشیت تیا مییزا

همگرائی خود و ادیا دیگر را در تعامالت بین االدیاای و بیین فرهنگیی بسینجد .طیی قیر چهیارم
قمری /دهم میالدی و پ

از  ، ،دو تهای اروپائی حدود اود افر از استادا ااد سی را كیه در علیوم

مختلف تخصص داشتند به كشور خود دعوت كرداد .كساای كه عالوه بیر زبیا عربیی ،بیه دو زبیا
التین و اسپاایایی ایز مسلط بوداد .ایز ،دو تهای اروپایی قراردادهایی با شماری كارشیناس مسیلما
امضا كرداد كه در كشتی سازی ،پارچه بافی ،بلورسازی ،ساختما سازی و كشاورزی تخصص داشتند؛
از جمله ،مهندسا مسلما پلی به اام « هلیشم » Helichemبر رودخااۀ تایمز ااگلستا ساختند ،كه
برگرفته از اام هشام ،خلیفۀ ااد

بود و یا در اشتوتگارت  ،میا هیم سیقناخااه ای بنیا شید بیه ایام

«امیدیو» 78كه در واقع تغییر یافتۀ كلمۀ « احمد» است كه هما مهندس مسیلما سیازادۀ سیقناخااه
بوده است.
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چندی اگذشت كه دو تهای اروپایی اقدام به اعزام گروههای دااشجویی به ااد
و صنایع را از شهرهای بزرگ ااد

كرداد تا علوم

فرا گیراد .ایین تصیمیم حاصیل افیوذ تبلیین فرهنی

مشعشیع

اسالمی به درو كاخها و مراكز حساس كشورهای مهمن اروپای  ،زما بود .در حدود  532م ،فیلیپ،
پادشاه باواریا ،طی اامه ای به خلیفه اسالم در ااد

 ،از او خواست اجازه دهد گروهی را بیه سیرزمین
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اعزام كند تا از ایام اداری و قوااین و فرهن

ااد

اطالعاتی كسب كنند و در سرزمین خیود

به كار گیراد .اما اکته جا بتر  ،كه از بین  172افر اعضای این گروه اعزامیی ،هشیت افیر مسیلما
شداد و در ااد
ااد

مااداد و سه دختر با بزرگا ااد

ازدواج كرداد و فرزادا ،اا در زمرۀ دااشمندا

در،مداد 12.همچنین ،دخترا دیگری هم از گروههای اعزامی از فرااسه ،ایتا یا ، ،ما  ،بلژیک و

كشورهای دیگر در ااد
تبادالت دو فرهن

مااداد و به اسالم گرویداد و با مسلمااا ازدواج كرداد 16.بدین ترتیب ،تأثیر

و دو دیاات ،با تالشهای فردی دااشجویاای كه از مناطق مختلف اروپیا میی،مداید و

عالقۀ شخصی شا ،اها را بر میااگیخت تا علوم ااد

و شگفتیهای  ،را بشناسند ،فزوای گرفت.

در این بین ،حتی راهباای بوداد كه مایل بوداد عیمت مسلمااا را در ااد
برخی از ،اها پ

به چشم خود ببینند.

از پایا تحصیالتشا به همراه اسخههای علمی به زبا عربی یا ترجمیۀ ،اهیا بیه

زبا التینی به سرزمین خود باز گشتند .یک امواه از این افراد را اام میبریم :ژربر دو اوریاک ،11راهب
راهب فرااسوی ،كه سه سال در ااد

زادگی كرد .او با فراگیری علیوم طبیعیی ،اجیوم ،ریاضییات و

زبا عربی از علمای مسلما به جایگاه برجسته ای رسید .به احوی كه وقتی به كشیورش بازگشیت،
ریاست مدرسۀ اسقفی را به عهده گرفت و در ،اجا به تدری

مناق ،موسیقی و اجیوم مشیغول شید.

ماا بی كه او از ،موخته هایش عرضه میكرد ،در  ،زما از عجایب شمرده میشد؛ چو در  ،زما
اروپا اهمینتی به این علوم جدید امی داد ،ذا او را به جادوگری متهم كرداد ،اما او بیر ایجیاد تغیییر در
جامعۀ خویش پافشاری كرد و توااست توجنه امپراتور  ،ما را به خود جلب كند .در سال  333م ،ژربیر
با اام سیلوستر دوم  )6229-333بر مسند پاپی تکیه

زد19.

حاصل سخن
تاریخ تمد بشری را باید رهاورد همکاری و تعامالت ادیا خالق و بزرگی دااست كیه اسیالم و
مسیحیت از امودهای  ،است .ادیاای كه محدود به زما یا جغرافیای خاصی ابیوده ااید و از طرییق
همگرایی با تمداهای دیگر ،به قوام و دوام خود كامیا شده ااد .اسالم پ

از ورود به سرزمین ایبری

در جنو غربی اروپا ،به شکل باور اکردای موفق شد تا اساس ایام دینی و فرهنگی خیود را در ایین
بخش از قاره سبز مستحکم سازد ، .هم در شرائای كه اروپائییا در پواتییه 16میااع از ورود اعیرا
مسلما به قلب اروپا شده بوداد .طی مدت اه قر  ،ایام اسالمی توااست راباه تنگاتنگی با جغرافیا و
جمعیت ایبری برقرار سازد و فرصت كافی برای افوذ در ساختار اجتمیاعی و فرهنگیی  ،سیرزمین را
كسب اماید.
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در طول تاریخ ،مناسبات دو ،ئین مسیحینت و اسالم دارای فیراز و فیرود چنیدی بیوده اسیت .گیاه
دوستااه و گاه خصمااه .یکن در ااحیه جنو غربیی اروپیا ،تقابیل ایین دو كییش ،از ویژگیی خاصیی
برخوردار بود .از یک سو ،این مناقه ،قلمروی مسکوای مسیحیا بود و از سوی دیگر ،به د یل پوییای
فرهنگی ،اسالم از برتری اسبت به مسیحیت بهره مند بود .شبه جزیره ایبری ،به مثابه سکوی جهیش
اسالم به درو دایای مسیحیت ،حساسیت ویژهای داشت و این حساسیت با تشیکیل تمید مشعشیع
اسالمی در كناره قلمروی قرو وساایی اروپا میتوااست تشدید گردد .اما به د یل درخشش فرهنگیی
و علمی اسالم و اافعال ا زامی جها مسیحیت ،اه تنها چا شی جدی بین پیروا دو دیاات رخ انمیود،
بلکه فرصت همزیستی مسا مت،میز و تعامالت فرهنگی و علمی بین مسیلمااا و مسییحیا در ایین
اقاه اتصال شرق و غر فراهم گردید.
از ابتدای ورود اسالم به ایبری ،مردما عیسوی مذهب این خاه ،مجذو شگفتیهای فرهن و
منش اهل اسالم شداد ،و چو از جااب فاتحا مسیلما تعیرض و خصیومتی مشیاهده اکرداید ،بیه
همزیستی با ایشا راغب شداد .چندی اگذشت كه بدو این كه ا زامیی در كیار باشید ،حتیی رسیوم
مسلمین را ایز پذیرفتند .بدین ترتیب ،اسپاایای تحت امر خلیفگیا مسیلما  ،تركییب چنید فرهنگیی
پیروا دو دین ا هی را تجربه كرد و مسیلمااا و مسییحیا  ،بیا بهیره منیدی از مشیاركت اجتمیاعی
متقابل ،از حضور یکدیگر در امور اجتماعی و تجاری بهره برداد و باع هم افزاییی اییام و تمید
اسالمی-مسیحی در عرصههای اجتماعی و اقتصادی شداد .جاذبههای فرهن و تمد اسالمی و ایز
تعامالت سازاده ،تحسین ،میز و رفتارهای مناسب حاكما اسالمی سبب شد از حاظ دینیی ،سیاسیت
اسالم ،تسامح و تساهل و ،زادی دین و فکر و عقیده باشد .ساختاری كه تا حد زیادی با تمد اسالمی
در،میخت و با  ،به یگااگی رسید .اه تنها امیراشینهای محلی مسیحی ااگزیر از ارتباط بیا مسیلمین
شداد ،بلکه تاثیرات متقابل در بان جامعه اسپاایا میا مسلمااا و سیاكنا بیومی بیه جرییا افتیاد.
زماای هم كه دریافتند ،تشرن به اسالم ،باع اسقاط حق جزیه ،تساوی حقوقی با سایر مسلمااا و بر
مبنای اصل فضیلت ساالری در اسالم ،حتی امکا كسب مقام و ثروت را برای ایشا ایجاد میكنید،
به جمع مسلمااا پیوستند .به همین خاطر ،افزایش جمعیت اومسلمااا  ،جذ فرهنگی بیه ارزشیهای
اسالمی ،تاثیرپذیری از شعائر و سنن مسلمین و  ،...همگرایئ و پیواد دو جامعه و دو فرهن اسیالمی
و مسیحی در اسپاایا را گسترده تر ساخت .و شاید همین امر ،موجب اگراای او یای كلیسای مسییحیت
و تشدید اسالم هراسی در دربارهای اروپائی شد .و بر ،شیداد تیا از طیرق مختلیف ،اسیاس وحیدت
اجتماعی و فرهنگی در ااد را مختل ساخته و بساط تمد اسالم را در خاک اروپا براادازاد.
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