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 پژوهشي تاريخ اسالم -فصلنامه علمي 

  دهم، شماره چهارمچهارسال 
   56، شماره مسلسل 1392زمستان 

  
  

  پيامدهاي اجتماعي حضور مسلمانان در آندلُس
  

  12/2/93 تاريخ تأييد:     5/6/92  تاريخ دريافت:

  ∗محمدعلي چلونگر
  ∗∗پروين اصغري

ول سـده هشـتم   هاي سده نخست هجري، مقـارن بـا دهـه ا    در واپسين سال
و ايـن سـرزمين   شد   وسيله فاتحان مسلمان گشوده هاي اندلس به ميالدي، دروازه

اسـالمي   ومت مسلمانان به مكاني براي شكوفايي تمـدن مدت هشت قرن حك در 
زيسـتي   تبديل شد. تمـدن اسـالمي كـه بـا مهيـا كـردن شـرايط الزم بـراي هـم         

ي، ظـرف تجميـع   هـاي مختلـف و تسـاهل و تسـامح فكـر      آميـز ملـت   مسالمت
بـود، اكنـون بـه سـرزميني جديـد بـا        رومي گرديـده   و هاي ايراني، هندي تمدن

هاي فرهنگ و تمدن اسالمي سبب شـد   مختصات خاصي وارده شده بود. جاذبه
وجود حفظ آيين خويش، به آداب و رسوم مسلمانان گرايش  مسيحيان اندلس با

آميـز، شـرايط مناسـبي را     مسالمتايجاد فضاي زندگي   پيدا كنند. مسلمانان نيز با
اين هاي مختلف مذهبي، فرهنگي و اجتماعي فراهم كردند. براي تعامل در زمينه

كوشــد پيامــدهاي اجتمــاعي حضــور مســلمانان در انــدلس را در  پــژوهش مــي

                                           
  اصفهان. دانشگاهدانشيار تاريخ اسالم  ∗
  كارشناس ارشد تاريخ اسالم. ∗∗
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محورهاي زير مورد بررسي قرار دهد: نظام خانوادگي، پوشـش، تغذيـه و شـيوة    
  و رسوم مذهبي.پذيرايي، بهداشت و اجراي آداب 

  اسپانيا، اندلس، مسيحيان، تاريخ اجتماعي، تمدن اسالمي هاي كليدي: واژه
  
  مقدمه

مـدت   هاي مفتوحه اسالمي بود كه به واسـطه حضـور طـوالني    اسپانيا يكي از سرزمين
اي از مختصات فرهنگي و اجتماعي  مسلمانان در قرون ميانه، در معرض اثرپذيري گسترده

رفـت فرهنـگ و تمـدن اسـپانيا      توان يكي از علل رشد و پيش حتي مياسالم قرار گرفت. 
هاي اروپايي را همين تأثيرپذيري از اسالم دانست. در اين نوشتار پس  نسبت به ساير دولت

پردازيم كـه در   از بررسي تعامالت اجتماعي مسلمانان و مسيحيان به اثبات اين فرضيه مي
پيـروان دو آيـين اسـالم و مسـيحيت، تـأثير       فرآيند مناسبات اجتمـاعي و فرهنگـي ميـان   

  مسلمانان بر مسيحيان به مراتب بيشتر بوده است.  
رو ارائه خواهـد شـد: بررسـي ميـزان      اندازهاي اين مبحث در موارد پيش رو چشم از اين

هاي مختلـف حيـات اجتمـاعي؛     تأثيرپذيري متقابل مسلمانان و مسيحيان اندلس در زمينه
داب و رسوم ايرانيان در حيات اجتماعي مردم اندلس؛ نحوه برخـورد  تعيين نقش و جايگاه آ

افكار عمومي اهالي اندلس درجريان كلي گرايش به تمدن اسـالمي و پـذيرش اساسـنامه    
جديد خانواده؛ علل تسامح و مداراي حاكمان مسلمان نسبت به قـوم مغلـوب در اسـپانيا و    

  نسبت به مسلمانان اين ديار ابراز شد.ميزان تسامحي كه بعدها در دوران تسلط مسيحيان 
يرامون تاريخ سياسي جريان فتح اندلس و ادوار حكومـت اسـالمي در ايـن سـرزمين،     پ

شـك بررسـي تأثيرهـاي فرهنگـي و      انـد. بـي   بحث و بررسي پرداختـه  منابع به تفصيل به 
اجتماعي حاصل از برخورد دو ملـت مسـيحي و مسـلمان در يـك جامعـه اروپـايي قـرون        

جا كـه تـاريخ در دوره معاصـر، بيشـتر گـرايش       يي داراي اهميت فراوان است. از آنوسطا
توان اين اهميت را صد چندان دانسـت و بـا سـوق دادن     اجتماعي پيدا كرده است حتي مي

  هـاي ابتـدايي را بـراي ورود تـاريخ بـه ايـن عرصـه        ، گـام  ها به سمت و سوي آن پژوهش
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هايي  سيحيان و مسلمانان اندلس تحقيقات و بررسيبرداشت. در زمينه تعامالت فرهنگي م
صورت پراكنده اشـاره شـده    ندرت و به گرفته است اما پيرامون تعامالت اجتماعي به صورت

تـأليف   گـزارش زنـدگي در اسـپانياي اسـالمي    است. تنها منبع مهم در اين زمينه، كتاب 

هر چند ديگر منابع نگرد.  خسوس گروس است كه از نگاه يك مستشرق به اين مسئله مي
رسـد پـژوهش در ايـن     اند، به نظـر مـي   اي به اين موضوع داشته هاي كوتاه و پراكنده اشاره

  موضوع به صورت كامل انجام نشده است.
ها بيش از ديگر منابع به ترسيم اوضاع اجتمـاعي انـدلس    در بين منابع متقدم، سفرنامه

حوقل  ابن صورة االرضاين پژوهش به  پردازند. از اين رو در در عصر حضور مسلمانان مي

مقري تلمسـاني نويسـنده    اي شده است. از ميان مورخان متقدم، مورخاني مانند  توجه ويژه
و محمـد   تـاريخ فـتح انـدلس   قوطيه نويسـنده   ، ابننفخ الطيب من غصن االندلس الرطيب

عيت ، بـيش از ديگـران بـه وضـ    تـاريخ دولـت اسـالمي در انـدلس    عبداهللا عنان نويسنده 

چنين در ميان آثار تحقيقي كـه بـه صـورت     اند. هم اجتماعي مردم آندلس توجه نشان داده
تـوان بـه    كلي، نيم نگاهي به وضعيت اجتماعي اندلس در عصر حضور مسلمانان دارند، مي

ميـراث  تأليف ايگناسيو اوالگوئـه و   هفت قرن فراز و نشيب تمدن اسالمي در اسپانياكتاب 
  وشته جيوسي اشاره كرد.ن اسپانياي اسالمي

  
  م)1492ق/ 897 -م 711ق/92از فتح تا سقوط ( ١نگاهي كوتاه بر تاريخ اندلس

پيش از ورود به بحث تعامالت اجتمـاعي مسـلمانان و مسـيحيان انـدلس، الزم اسـت      
هـاي اسـالمي در ايـن سـرزمين داشـته       نگاهي گذرا به تاريخ حضور مسلمانان و حكومت

پادشـاه ويزيگـوتي از سـپاه     ٢م درپي شكست رودريـك، 711ق/ 92 سال باشيم. اسپانيا در 
مـدت هشـت قـرن،     و بـه  3زياد به تصرف مسلمانان درآمد. بن مسلمانان با فرماندهي طارق

رانـي   راني آنان گرديد. تاريخ اندلس از فتح تا خروج مسلمانان، شش دوره حكم عرصه حكم
  را پشت سر نهاد كه به شرح زير است:  
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فتح اسپانيا تـا روي كارآمـدن امويـان     م): از756ق/ 138-م711ق/ 92ليان (عصر وا  .1
اندلس، والياني چون عبدالعزيز بن موسي، سمح خـوالني و عبـدالرحمان غـافقي از جانـب     

  كردند. خالفت اموي شام، اندلس را اداره مي
عبــاس و  يــابي آل م): باقــدرت1031ق/ 422-م756ق/ 138دوره امويــان انــدلس (   .2 

نقراض امويان شام، عبدالرحمان بن معاويه، يكـي از بازمانـدگان تسـويه حسـاب خـونين      ا
عباسيان با خاندان اموي به مغرب گريخت و در اندلس حكومت امويـان انـدلس را بنيـان    

  4نهاد.
هاي  م): شامل شماري از دولت1086ق/ 479-م1031ق/ 422الطوايفي ( . عصرملوك3

نظامي و ضـعف روحيـه     ـ  ها با وجود بنيان متزلزل سياسي دوام بود. اين دولت كوچك و كم
  5مدني قوي برخوردار بودند. -از ميراث مادي ديني و ميهني

هـاي   برابر حمله م): امراي طوائف در 1148ق/ 543-م1086ق/ 479. دوره مرابطون (4
 تاشفين يـاري خواسـتند. يوسـف پـس از     بن پادشاه قشتاله از حاكم مرابطي مراكش، يوسف

الطوائف، شرايط را براي سيطره براندلس مناسـب   آگاهي از ضعف ملوك شكست آلفونسو، با
  6ديد. بنابراين حكومت آنان را ساقط كرد و اندلس را به قلمرو مرابطين اضافه كرد.

م): ابن تومرت مؤسس ايـن دولـت   1234ق/ 632-م1148ق/ 543دوره موحدون ( . 5 
هـاي   را تأسيس كرده. اين دوره مقارن بـا فعاليـت   با تسلط بر مرابطون، حكومت موحدون

  7گيري اسپانيا بود. پس مسيحيان براي باز
شـدن بسـاط    م): با برچيده1492ق/ 897-م1234ق/ 632نصر ( . حكومت خاندان بني6

و  احمر) دولتي درغرناطه بنيان نهاد كه بـيش از دو قـرن    نصر (ابن موحدون، محمد بن بني
ندلس را به تعويق انداخت. اين دولت كـه از نخسـتين روز تأسـيس،    نيم، غروب اسالم در ا 

هـاي داخلـي تضـعيف شـد و در      همواره با تهديد پادشاه قشتاله مواجه بود به دليل اختالف
 12سقوط كرد. ١١پادشاه آراگون ١٠و فرديناند، ٩ملكه قشتاله ٨اتحاد و ازدواج ايزابال، نهايت با

 976ندگي مسلمانان سبب بروز انقالب بزرگي در سال آور ز پس از آن، شرايط دشوار و رنج
م گرديد كه اخراج كلي مسـلمانان از انـدلس و مصـادره امـوال ايشـان را در پـي       1568ق/
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مدت چندقرن، تـابش آن اروپـاي    با خروج مسلمانان از اسپانيا، فروغ تمدني كه به 13داشت.
  خاموشي گراييد. وسطا را به اعجاب برانگيخت به قرون

  
  الت اجتماعي مسلمانان و مسيحيان  تعام

اي از تحول و تكامـل در نظـام اجتمـاعي ايـن      فتح اسالمي اندلس، سرآغاز دوران تازه
ها مردم اسپانيا تحت حكومت اقليتـي متشـكل از اشـراف     سرزمين بود؛ زيرا در زمان گوت

قادي اين مذهبي و اشراف كليسايي مجبور بودند رفتار پرنخوت و مفاهيم اخالقي و اعت غير
اسالم در  14ايشان نداشت، تحمل كنند.  اقليت را كه هيچ سنخيتي با آداب و رسوم اجدادي

آميـز   زيستي مسـالمت  چنين وضعيتي به اسپانيا وارد شد. مسلمانان با همراه داشتن پيام هم
ميان مذاهب و اقوام مختلف و خودداري از انهدام مظـاهر فرهنـگ و تمـدن گذشـته ايـن      

اسـالمي آمـاده سـاختند. در ايـن جريـان،       -نه را براي شكوفايي تمدن عربيسرزمين، زمي
  شاهد تعامالت اجتماعي ميان مسيحيان و مسلمانان هستيم.

  
  در نظام خانوادگي  پيامدهاي حضور مسلمانان در اندلس

نظام خانوادگي در ادوار مختلف اسپانياي اسالمي به طور يكسان نبود. در ابتداي امـر و  
وران حكومت امويان اندلس، مردساالري بر روابط خانوادگي سـايه افكنـده بـود.    طول د در
اي نبود كه با ورود اسـالم   همسر، مسئله همسري حاكم بود. اختيار چند چنين نظام چند  هم

بر مردم اسپانيا تحميل گردد؛ زيرا در اوايل قرن هشتم ميالدي افكار عمومي اسپانيا نسبت 
انوادگي نظري مساعد داشت. يهوديـان سـاكن انـدلس بـه تعـدد      به برخي آداب و رسوم خ

ايـن نظـر    15زوجات اعتقاد داشتند و حواريون و رسوالن مسيح اغلب داراي همسـر بودنـد.  
بود. بنابراين در جريان گرايش به افكـار   ١٦مساعد درحقيقت ملهم از آيين تركيبي آريانيسم

ه با اجبار يا كوشش بسيار نبود؛ زيـرا  اسالمي، پذيرش اساسنامه جديد خانواده همرا -عربي
جامعه، رسم تعدد همسر را بدون احساس انزجار پذيرفت. هرگاه هرگونه نوآوري بـا آداب و  

همـراه خواهـد    رسوم سنتي يك جامعه در تضاد باشد، حس انزجار و عواقب ناگواري را بـه 



 
 
 
  
 

  
  
  

  پيامدهاي اجتماعي حضور مسلمانان در آندلس
 

 
 
 
 

132

  عهده داشت.داشت. در زمينه نظام خانواده، اسالم تنها نقش تأييد اين سنت را بر
در ايام اوليه حكومت مسلمانان، تأثير فرهنگ اسالم بر اوضاع و احوال زنان اندلس تـا  

خورد مواردي مانند رعايت حجاب، عدم خروج از منزل جز در موارد  حد زيادي به چشم مي
لزوم مثل رفتن به مسجد و حمام، عدم معاشـرت بـا مـردان و منـع حضـور در ضـيافت و       

كـرد امـا بـه سـبب وجـود       ا حد زيـادي آزادي را از ايشـان سـلب مـي    هاي بزرگ ت مراسم
ناپـذيري   تـدريج از انعطـاف   هاي فرهنگ رومي در اين سرزمين و با گذشت زمان، بـه  ريشه

الطوائف و مرابطون، دوران مردسـاالري   زمان با حكومت ملوك نظام حاكم كاسته شد و هم
مانند قبل مقيد به حفظ حجاب نبودند و عهد امويان اندلس خاتمه يافت. اكنون ديگر زنان 

  17در ادامه تحصيل، معاشرت با مردان و حضور در مجامع عمومي مانعي نداشتند.
چه در نظام خانوادگي اندلس، بيش از همـه حكايـت از تـأثير متقابـل مسـيحيان و       آن

ـ    زيرا مسلمانان با هدف هم 18مسلمانان دارد، مسئله ازدواج است؛ ا زيستي مسـالمت آميـز ب
كه به اين كار اقدام كرد فرزند فاتح اندلس،  زنان بومي اندلس ازدواج كردند. نخستين كسي

اين كـار   20ملكه اسپانيا و بيوه رودريك ازدواج كرد. ١٩موسي بود كه با اجيلون، بن عبدالعزيز 
نابغه تميمـي   بن  توان از ازدواج زياد عنوان نمونه مي وي از سوي فرماندهانش تكرار شد. به

  مزاحم با ساره بن نذير با دختر تدمير و عيسي با دختر يكي از امراي ويزيگوت، عبدالجبار بن
حتي مسلمانان نسل بعد خواهان همسراني از نژاد اروپايي بودند و اغلـب   21گوتي ياد كرد.

عـالوه بـراين در    22كردنـد.  گرفتنـد، ازدواج مـي   اسارت مـي  با زناني كه در شمال اسپانيا به
شمردند كه  مسيحيان را مجاز مي زناشويي با غير ،٢٣نام جوينيانوس يروان فردي بهقرطبه، پ

  25تر كرد. با مسلمانان را آسان ٢٤اين امر، وصلت زنان مستعرب
همسرگزيني مسلمانان از بين مردم اسپانيا سبب شد كه در طـي چنـد نسـل، كسـاني     

 26خـوني يابنـد.   پانيا هـم چون خلفاي اموي كه از نظر نژاد عرب خالص بودند با اهـالي اسـ  
در زبـان اسـپانيولي بـه معنـاي      Auroraنام  كه هشام بن حكم از مادري باسكي به چنان

سپيده صبح و عبدالرحمان بن منصور از مادري مسيحي كه دختـر سـانچو گارسـياي دوم،    
بر اثر ازدواج با زنان بومي بعد از طـي چهـار نسـل، خـون      27پادشاه ناوارا بود، متولد شدند.
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ربي به نسبت زيادي با ساير نژادها آميخته شد. كنيـزداري و فراوانـي بردگـان و اسـيران     ع
جنگي در اين اختالط خوني مؤثر بود. برخي معتقدند مسلمانان اسپانيا كه ملقـب بـه مـور    

  28اي خون اسپانيولي داشتند. بودند به نسبت قابل مالحظه
يفي، مسـئله ازدواج مسـيحيان و   الطـوا  پس از سقوط امويان اندلس و آغاز دوره ملـوك 

راني مسلمانان فراتر رفت و براسـاس اهـداف سياسـي، پيونـدهاي      مسلمانان از حوزه حكم
شد.  زناشويي ميان فرزندان حاكمان ملوك الطوايف و پادشاهان كاستيل و آراگون بسته مي

با آلفونس ششم توان از ازدواج زائده دختر معتمد بن عباد، حاكم اشبيليه  عنوان نمونه مي به
زيـدون شـاعر كـه حاصـل ازدواج خليفـه       چنين والده، معشوقه معـروف ابـن   هم 29ياد كرد.

    30مستكفي و كنيزي مسيحي بود.
چنين، گسترش بازارهاي برده و كنيز، عامل ديگري بود كـه در گـزينش همسـران     هم

 مسيحي از سوي مسلمانان نقش مهمـي داشـت. اعـراب بـه خريـد كنيزكـان گاليسـيايي،       
كاتالونيايي و امثال آنها عالقه داشتند اما به دليل باالبودن قيمت اين كنيزان، ازدواج با آنها 

خريد كنيـز معاملـه    31اي نادر بود و فقط تعداد كمي از اعراب قادر به خريد آنها بودند. پديده
گرفـت و تمـامي    آساني نبود، بلكه اين خريد بايد با حضور قاضـي و روحـاني صـورت مـي    

ايـن بـاور    گرديد. زنان مسيحي بـر   شد و ثبت مي گرفته مي هاي زن در نظر ب و ويژگيمعاي
بودند كه در دربار اموي اندلس، آزادي بيشتري نسبت بـه دربـار عباسـي بغـداد دارنـد و از      

  سوي ديگر،جوانان عرب ترجيح مي دادند مادر فرزندانشان از نژاد اروپايي باشد.
هايي بود كه با وجود فقـط   هاي زناشويي، تشكيل خانوادهآمدهاي اين پيوند يكي از پي 

اسامي اجداد عرب خويش، در نژاد عرب خالص نماندند و با نژاد اسپانيايي مخلـوط شـدند.   
نسبت ازدياد اسامي عربي، ميزان خون اصيل عربي كاهش يافت. پس تصـور صـحيحي    به

آن سـرزمين را رومـي و   نيست اگر تمامي مسـلمانان اسـپانيا را عـرب و تمـام مسـيحيان      
ها، تأثيرپذيري از فرهنگ گوتي بود، مانند عبدالعزيز  آمد ديگر اين ازدواج گوتيك بدانيم. پي

بـرد و حتـي    كار مـي  هاي شاهان گوت را به بن موسي كه از شدت عالقه به اجيلون، نشانه
ايـن رفتـار وي سـبب خشـم      32رفت كه تحت تأثير همسرش، مسـيحي شـود.   احتمال مي
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برخي مدعي هستند او به سـبب سـرپيچي از خالفـت بغـداد و      33ب و قتل وي گرديد.اعرا
ادعاي استقالل، بنا به فرمان خليفه سليمان بن عبدالملك به قتل رسيد. برخي نيز معتقدند 

البتـه بـا    34كه به دست بيگانگان به قتل رسيد و قاتالن او به امر خليفـه مجـازات شـدند.   
بت به پدر عبدالعزيز، موسي بن نصير، دشـمني وي بـا پسـر    درنظرگرفتن كينه سليمان نس

  موسي دور از انتظار نيست.
نصر غرناطه را نزاع ميان همسر رومي و همسر  چنين يكي از علل سقوط دولت بني هم

دو همسر ابوالحسـن علـي الغالـب     35دانند. باهللا مي علي الغالب نصر، ابوالحسن عربي امير بني
ي معروف به عايشه و ديگري زني مسيحي به نام ثرياي رومـي،  باهللا، يكي دختر عموي و

آن هنگـام، سـران     نصـر داشـتند. در   نقش مهمي در اوضاع سياسي و اجتماعي دولت بنـي 
كردند  اي ملكه قانوني و دو پسرش، محمد و يوسف را تأييد مي دولت دو دسته شدند؛ دسته

ثريا توانسـت سـلطان را بـه طـرد     اي حامي سلطان و سوگلي وي بودند. در نهايت  و دسته
پسر عايشه وادارد. ملكه عايشـه ابتـدا كوشـيد بـه يـاري هـوادارانش بـه         ،ابوعبداهللا محمد

سراج، اوضاع قصر را به سود خويش و دو پسرش تغييـر دهـد    خصوص خاندان نيرومند بني
صـر  ولي دريافت كه سلطان قصد هالكت آنان را دارد. از اين رو بـه همـراه پسـرانش از ق   

الحمراء گريخت. ابوعبداهللا محمد توانسـت در وادي آش ظـاهر گـردد و جمـاعتي را گـرد      
    36خويش جمع كند.

در بين پيوندهاي زناشويي مسلمانان و مسيحيان اندلس، ازدواج مسلمانان بـا دختـران   
پذير ساخت؛ زيرا اهالي ايـن منطقـه بـا     هاي اسالمي اندلس را آسيب بيشتر دولت ٣٧جليقيه
ها پاي فرزندان امـراي مسـيحي شـمال را بـه حـوزه       اين ازدواج 38ن دشمن بودند.مسلمانا
راني مسلمانان باز كرد كه تضعيف مسلمانان و سـقوط امويـان انـدلس را بـه همـراه       حكم

كـرد و ايـن سـبب     چه بيان گرديد بيشتر به آثار نامطلوب اين پيوندها اشاره مي آن 39داشت.
تـأثير   دور كنيم؛ زيرا به همان ميزان كه مسـلمانان تحـت   شود آثار مثبت آن را از نظر نمي

كردنـد،   فرهنگ اسپانيايي قرار گرفتند، زنان و مردان مسيحي كه با مسـلمانان ازدواج مـي  
  شدند. جذب آيين و تمدن اسالمي مي
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  در نوع پوششپيامدهاي حضور مسلمانان در اندلس 
زيسـتي مسـلمان و    نـده هـم  ده توانست نشـان  جنبه ديگري از زندگي اجتماعي كه مي

مسيحي در اندلس باشد، نوع پوشش آنان بود. در اين زمينه هر دو طرف از يكـديگر تـأثير   
كه بـا   40هاي مهم كشاورزي اندلس بود؛ پذيرفتند. قبل از هرچيز بايد بدانيم پنبه از فرآورده

صـنايع   اصالح روش آبياري آن به وسيله مسلمانان، توليد آن فـراوان شـد و زمينـه رونـق    
كه در شـهر   هاى نساجي بسيار فراوان شدند. چنان نساجي را مهيا كرد. از آن پس، كارخانه

 ٤١،بـافى دايـر بـود و در برخـي شـهرها مثـل المريـه        پارچه  طليطله (تولدو)، پنچاه كارخانه
صـنعت نسـاجي انـدلس در عصـر      42شـد.  قيمت ابريشم و حريربافتـه مـي   هاي گران پارچه
دوزى، فرش،  اى، پشمى و قالب هاى حرير، پنبه و توليد پارچه 43وج رسيدالطوايف به ا ملوك

بر بـازار داخلـى    هاى تهيه شده از پوست سمور به حدى رسيد كه عالوه انواع پتو و پوستين
انـدلس   هاي نفـيس  صدور پارچه 44شد. به كشورهاى اروپايى، آفريقايى و آسيايى صادر مى

هـاي پارچـه    بر پوشش آن ملل تأثير گذارد، بلكـه كارگـاه   تنها نه ساير كشورهاي اروپايي به 
  45بافي در آن ديار برپاشد.

در زمينه شناخت و بررسي نوع پوشش در اندلس بايد به روند تكاملي آن در گذر زمـان  
اسـت. نـوع    توجه كرد. اين روند نتيجه عملكـرد حاكمـان مسـلمان در ادوار مختلـف بـوده     

ز وضـع مسـاعد اقتصـادي جامعـه انـدلس دارد؛ زيـرا       پوشش در دوران امويـان، حكايـت ا  
بـر    حاكماني چون عبدالرحمان اول، هشام بن حكم و به خصوص عبدالرحمان سوم عالوه

هـاي مختلـف اجتمـاعي     توجه به آباداني و رفاه، رفتاري همراه با مدارا و تسـامح در زمينـه  
   46مانند نوع پوشش داشتند.

در دوران حكومـت امويـان، حفـظ شـئونات     دهـد كـه    هاي تاريخي نشان مـي  گزارش
هـايي بلنـد از رنـگ روشـن بـا       رو زنـان، لبـاس   اسالمي براي زنان الزم بوده است، از اين

چه پـيش   در دوران ملوك الطوايف چنان 47پوشيدند. تنه مي هاي مختلف، همراه با نيم جنس
، رواج آزادي و آمـدهاي ايـن امـر    از اين بيان شد، روحيه ديني تضعيف گرديد و يكي از پي

كاهش محدوديت زنان در نوع پوشش بود. اين امر ريشه در دوره امويـان داشـت؛ زيـرا در    
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اين دوره با وجود ضرروت حفظ شئون اسالمي به وسيله زنان مسلمان، بيشتر زنـان بـومي   
شـدند و حاكمـان    عمومي حاضـر مـي   اماكننما در  هاي بدن اندلس، نيمه عريان يا با لباس

شـدند. برخـي پوشـش     ساس آزادي اجتماعي كه مقرر كرده بودند، مانع آنان نمياموي بر ا
در اين مـوارد، فرهنـگ اروپـايي بـر زنـان       49دانند. مي ٤٨آزاد زنان را يكي از عوامل تهرش

خـورد. پـس از    الطوايف به چشم مي مسلمان تأثير گذاشت و اين امر بيشتر در دوران ملوك
ر نوع پوشش زنان گزارش نشده اسـت. بـا روي كـار    آن در دوره مرابطون، سخت گيري ب

آمدن حكومت موحدون كه براساس انديشه ديني شكل گرفتـه بـود بـه مسـئله حجـاب و      
كـه هنـوز    پوشش توجه شد. گزارش شده است كه ابن تومرت مؤسس اين دولت در زماني

كه بـي  موحدون تأسيس نشده بود، وقتي صوره، خواهر امير علي بن يوسف مرابطي را ديد 
  50نقاب بيرون آمده است با او به درشتي سخن گفت.

به قرطبـه، در رسـوم مربـوط بـه سـبك پوشـش،        ٥١م با ورود زرياب 9ق/  3در قرن 
دعـوت حاكمـان امـوي      هارون بود به  خوان دربار انقالبي پديد آمد. زرياب كه نخست آوازه

عياري بـراي پوشـيدن لبـاس در    خواني، م قرطبه به اندلس آمد. در قرطبه، او عالوه بر آوازه
او  52فصول مختلف ايجاد كرد كه اين روش بيشتر در بين طبقات باالي جامعه رواج يافت.

رنـگ، در زمسـتان    به مردم آموخت كه در بهار لباسي از جنس پارچه ابريشمي نازك و كم
پوستين و صوف و در تابستان لباس سفيد بپوشند. درباريان و مـردم شـهري تحـت تـأثير     
تعليمات زرياب، بسياري از آداب و رسوم خود را تغيير دادند. در قرون بعد در قرطبه، هرگاه 

چـه در مـدهاي    امـا آن  53افتـاد.  ها مـي  رفت، نام زرياب بر سر زبان ها سخن مي از مد لباس
كند، رواج پوشش ايرانيـان اسـت؛ چراكـه مـدهاي      وارداتي اندلس توجه بيشتري جلب مي

هاي مخطط پهن، رداهاي نخي شـفاف، شـلوار و    وش دوخت، پارچههاي خ پوششي، لباس
  54هاي عربي انتقال يافته بود به اسپانيا راه يافت. قالنسووا (كاله) كه از ايران به سرزمين

پس از ورود مسلمانان به اندلس، نوع پوشش مردم اين سرزمين، تحت تأثير دو عامـل  
اسالم و دوم، قرارگـرفتن مسـلمانان و    قرار گرفت: نخست، گرايش برخي اهالي اندلس به

شـود   مسيحيان در شرايط و محيط جديد. به همين سـبب در برخـي مـوارد مشـاهده مـي     
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اگرچه برمبناي آداب و رسوم حاكم بر زندگي  ٥٦و گاليسيا ٥٥مستعربان ساكن در آستورياس
، اين يكردند. حتي اشراف مسيح زيستند، درنوع پوشش از مسلمانان تقليد مي مسيحيان مي

پوشيدند. به دنبال فتح تولدو و سرقسطه از  مانند اعراب لباس ميگرفتند و  شيوه را در پيش
هـاي   ها و اشراف مسيحي كه وارد ايـن دو منطقـه شـدند، لبـاس     سوي مسيحيان، كشيش

چنين نوع پوشش زنان مسلمان بـه پـالرمو، پايتخـت سيسـيل راه      هم 57عربي برتن كردند.
    58يافت.

گونه كه مسـيحيان نـوع    يد در شيوه پوشش به صورت متقابل بود و همانتمايل به تقل
ها قرار گرفتنـد. نمونـه    پوشش مسلمانان را تقليد كردند، مسلمانان نيز تحت تأثير اسپانيايي

چنين سپاهيان مسلمان مانند  آن، تأثير نوع پوشش آزاد زنان بومي بر زنان مسلمان بود. هم
و مردم شـرق انـدلس در اواخـر     59كردند نبرد برتن مي  امهسربازان مسيحي قرون وسطا، ج

    60پوشيدند. عصر مرابطون مانند مسيحيان لباس مي
  

  در تغذيه و شيوه پذيراييمانان در اندلس لحضور مس هايپيامد
هـواي مطلـوب،     و  هاي دور به خاطر موقعيت جغرافيايي مناسب و آب اسپانيا از گذشته

هـاي   در جهان به شمار مي آمد اما مردم انـدلس بـا روش   يكي از مراكز مناسب كشاورزي
جديد كشاورزي كه در شرق ابداع شـده بـود، آشـنايي نداشـتند. ورود مسـلمانان بـه ايـن        

هـاى   هاي جديد كشاورزي آشنا كرد عالوه براين، مسلمانان زمين سرزمين، آنان را با شيوه
ه، سبزى، برنج، نيشكر، پنبه، زعفران باير را آباد كردند و محصوالت جديدى مانند انواع ميو

    61هايى مانند ياس را از مشرق به اندلس آوردند. و گل
اي به كشاورزي داشتند. عبدالرحمن اول زراعت نيشكر،كتان،  حاكمان اموي توجه ويژه

نخل و درخت موز را در اندلس رواج داد. وي اولين نخل خرما را در اسپانيا به دسـت خـود   
بـر رفـع     ترتيب، مسلمانان كشاورزى را تاحدي رونق بخشيدند كه عـالوه اين   به 62كاشت.

آگـاهي مـردم انـدلس از     63شـد.  نيازهاي داخلي، بخشي از محصول بـه خـارج صـادر مـي    
البتـه   ؛64ارزاني مواد غذايي را به دنبال داشت ،هاي جديد كشاورزي و رونق كشاورزي شيوه
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ماند. هرچند مسلمانان باعـث توسـعه و    سالي غافل يعني خشك ؛نبايد از آفت كشت و زرع
هجري، مـردم   526سالي سال  ها مانند خشك سالي پيشرفت كشاورزي شدند با بروز خشك

  65شدند. دچار قحطي و گرسنگي مي
ه دوران حكومت مسلمانان بر اندلس، به خصوص عهد عبدالرحمان سوم اموي كه بدر 

متنــوع و رنگارنــگ اســتفاده اســت، مــردم از غــذاهاي رونــق و رفــاه اقتصــادي مشــهور 
ها دركيفيت خوراك و تغذيـه   در اندلس مانند ساير جوامع، توانايي مالي خانواده 66كردند. مي

صورت تهيه خمير در خانـه و   آنها نقش اساسي داشت. گندم غذاي اصلي بود. پخت نان به
ي شد. مصرف گوشت، بيشتر مخصوص طبقات بـاال   هاي عمومي ميسر مي طبخ در نانوايي

هاي عمومي، فرصتي براي خـوردن گوشـت    اجتماع بود و عامه و مردم فقير شايد در جشن
خصـوص   كردند. مردم اندلس در زمينه خوراك هم از شرق اسالمي الگو گرفتند. به پيدا مي

كه در عهد خلفاي اموي، نوعي حس رقابت با خالفت عباسي بغـداد وجـود داشـت و ايـن     
ها حتي نوع غذا و شيوه پذيرايي از خالفـت   در تمام زمينهشد امويان تالش كنند  سبب مي

دان ايرانـي  كه خالفت اموي از زرياب، موسيقي پيش از اين گفته شد 67عباسي عقب نمانند.
دربار عباسي دعوت كرد تا به قرطبه بيايـد تـا آنـان را از آداب و رسـوم دسـتگاه خالفـت       
عباسي آگاه سازد. زرياب از درباريان خواست به جاي استفاده از ظروف سيمين و زريـن، از  

    68اي استفاده كنند. ظروف شيشه
را ديگران در ظروفـي از  رود اين مسئله بيشتر مرتبط با طبقات مرفه بود؛ زي احتمال مي

خوردند. تقليد در نوع و شيوه خوراك  هاي چوبي غذا مي دار و با قاشق جنس سراميك لعاب
شرق، مختص به دربار و بزرگان نبود، بلكه مسيحيان اندلس تحت تأثير شيوه و نوع تغذيه 

. بـه  رفـت  آرايي و ميـز غـذا پـيش    شرق اسالمي قرار گرفتند. اين تأثير حتي تا شيوه سفره
   69هاي نخي مرسوم در اندلس گرديد. گزين روميزي هاي چرمي، جاي طوريكه سفره

نمونه بارز آشپزي اندلس در دوران موحدان، كتـاب نويسـنده ناشـناس قـرن سـيزدهم      
ترين سندي  است كه كامل كتاب الطبخ في االندلس في عصرالموحدينميالدي موسوم به 
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ي در اسپانياي اسـالمي در اختيـار داريـم. براسـاس     است كه تا به امروز پيرامون هنر آشپز
خوار اعراب، بلكـه وارث   يابيم كه اندلس در زمينه آشپزي نه ميراث مطالب اين كتاب درمي

اين امر با توجه به اقتباس خلفاي عباسـي از آداب و   70هاي ايراني بوده است. آداب و سنت
  رسد.ح به نظر ميرسوم ايرانيان و نفوذ ايرانيان در دربار عباسي، صحي

زيـرا كشـت    ؛هايي بود كه با ورود مسلمانان در اندلس رواج يافـت  برنج يكي از خوراك
ويـژه گـالب    ها، گـالب، بـه   آورد حضور آنان در اين سرزمين بود. در ميان نوشيدني برنج ره

گالب و آب نـارنج بـه همـراه     71داران زيادي داشت. كوار و فيروزآباد ايران در اندلس طرف
رفـت. از   هاي معمول اين دوره بـه شـمار مـي    ر و شير به همراه شربت قند از نوشيدنيشك

شـد. نوشـيدني    هاي گوارايي تهيـه مـي   ميوه درختاني كه مسلمانان به اسپانيا بردند، شربت
ديگري كه در اين دوران بسيار معمول بود، شراب است كه طبق قوانين اسالم نهـي شـده   

ورود مسلمانان در اندلس رواج داشت و نمي توان آن را متأثر از  گساري پيش از بود اما باده
كه اعـراب پـيش از ظهـور     مسلمانان دانست. در اين زمينه، مسيحيان تأثيرگذار نبودند؛ چرا

كـرد امـا    پرداختند. در دوره اسالمي، تعاليم اسالم آنها را نهي مـي  گساري مي اسالم به باده
ز سـوي تمـامي مسـلمانان نبـود و مجـالس بـزم و       گسـاري ا  هرگز به معنـاي تـرك بـاده   

نمايد. بـا ايـن حـال،     هاي شبانه برخي خلفاي اموي و عباسي اين مدعا را اثبات مي مستي
اندلس يكي از مراكز كهن توليد مشروب بود. ترغيب جوانان مسلمان به سوي مشروبات و 

صدد بودند بنيه نظـامي  هاي مسيحي در  گردد كه دولت بيشتر به زماني باز مي ،گساري باده
  مسلمانان را تضعيف كنند. 

  
  در بهداشت پيامدهاي حضور مسلمانان در اندلس

مسلمانان با ورود به اندلس در بهداشت اين سرزمين، تأثير فراواني گذاشـتند. اهميـت    
زمـان بـا ايـامي كـه در اروپـاي       گـردد كـه بـدانيم، هـم     اين تأثيرگذاري، زماني آشكار مي

ظافت و استحمام در فرهنگ مردم جايي نداشت در اندلس به بهداشت، توجه وسطا، ن قرون
دادنـد، بـه    شد. قبل از ورود اسالم، مـردم انـدلس بـه بهداشـت اهميـت نمـي       بسياري مي
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نهادند، در نخستين اقدام به سـاخت حمـام در     كه وقتي مسلمانان به اين سرزمين پا طوري
هاي ساخته شده در شهرهاي انـدلس   عداد حمامگواه اين مطلب، ت .72شهرها مبادرت كردند

    73صد گرمابه عمومي بوده است. كه در قرطبه هفت است، چنان
گويي  ها، منابع را به مبالغه رسد كه در اين آمار مبالغه شده و تعداد زياد حمام به نظر مي

حال، ايـن امـر نشـانه توجـه بـه بهداشـت اسـت. بـا گذشـت ايـام و            هر است. در كشانده
رپذيري از مسلمانان، اهميت بهداشت نزد مردم اندلس از خوراك و پوشاك هم بيشـتر  تأثي

هـا   حمـام  74رفـت.  شـمار مـي   تر از نان بـه  كه خريد صابون براي نظافت، مهم جا  شد تا آن
صورت عمومي و خصوصي بودند و اشراف در منازل خويش گرمابه داشتند. عامـه مـردم    به

هـاي   دهد گرمابـه  رفتند، اين امر نشان مي هاي عمومي مي به تناسب توانايي مالي به حمام
هاي ساخته شده در اندلس تلفيقي از سـه سـبك    عمومي همه در يك سطح نبودند. گرمابه

    78بود. ٧٧و ايراني ٧٦اسالمي ٧٥،معماري رومي
وسـيله   هاي شرقي، نخسـتين بـار بـه    پيرايش و آراستگي موهاي بدن به شيوه سرزمين

گـزار يـك مؤسسـه آمـوزش زيبـايي و ماسـاژ        اندلس آورده شد. او بنيانزرياب از بغداد به 
طوركلي، وي براي بخش نظافت و زيبايي تمام اعضـاي بـدن، توجـه و     پوست بدن بود. به

مسلمانان پـس از   ٧٩هايي خاص داشت كه بهداشت دهان و دندان از آن جمله بود. آموزش
زمين، مانند شهرهاي بغداد و دمشـق  رفتن به حمام، بدن خود را به انواع عطرهاي مشرق 

رسد كه اين سـبك سـاخت حمـام و     چنين به نظر مي 80ساختند. و سرزمين ايران معطر مي
هاي پيش در شرق اسـالمي و ايـران مرسـوم بـوده      شيوه نظافت و خودآرايي، حتي تا دهه

  است.  
سـپانيا در  مسيحيان اسپانيا برخالف اعراب با حمام مخالف بودند. فيليپ دوم، پادشـاه ا 

هـاي خصوصـي و    م. فرمان منع استحمام را صادر كرد. به موجب آن، حمام 16اواخر سده 
پـس از آن، ديگـر نشـاني از     81وشو گناهي بزرگ تلقي گرديـد.  عمومي خراب شد و شست

گرمابه عمومي و نظافت در اسپانيا باقي نماند. بنابراين در امر بهداشت و نظافت، مسلمانان 
  ار و مسيحيان تأثيرپذير بودند.بيشتر تأثيرگذ
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  در اجراي آداب و رسوم مذهبي  پيامدهاي حضور مسلمانان در اندلس
با تسلط اسالم بر اسپانيا، يهـودي، مسـيحي و مسـلمان در كنـارهم بـا آزادي عقيـده       

هاي مغلوب بود. عبدالعزيز  زيستي به سبب تسامح اسالم نسبت به ملت زيستند. اين هم مي
زيسـتي را نهـاد.    مه با حاكم ايالت مرسيه و ازدواج با اجيلون، بنيـاد ايـن هـم   نا با عقد صلح
عبدالعزيز مأمور شد تا با مردم اندلس با مدارا و عـدالت   خوالني از سوي عمربن سپس سمح

وي براي  83پس از وي، عبدالرحمن غافقي عدالت را سرلوحه كار خود قرار داد. 82رفتار كند.
مسـلمان، فرمانـدهان خطاكـار را بركنـار كـرد وكليسـاهاي       رفع تبعيض ميان مسـيحي و  

مسيحيان را به آنها بازگرداند ولي كليساهايي را كه برخالف قوانين و پيمان سـاخته شـده   
    84بود، ويران كرد.

ها اجازه اجـراي مجـالس مـذهبي داشـتند و در اشـبيليه و قرطبـه،        در اين ايام، اسقف
توان دريافت كه  ناهاي متعدد كليسا در اين دوره، ميمجالس تحقيق و بررسي داير بود. از ب

شمردند و آنـان را مجبـور بـه پـذيرش اسـالم       مسلمانان ديانت اقوام مغلوب را محترم مي
    ٨٥نكردند.

طبـق   هاي مذهبي اندلس در انجام فرايض ديني آزاد بودنـد. آنـان در كليسـا بـر     اقليت
كردنـد و اگـر كليسـايي نداشـتند،      مـي رسوم پيشوايان مذهبي خود، مراسم مذهبي را اجرا 

ساختند و ضلع شرقي مخصوص مسـلمانان بـود.    عبادتگاهي در ضلع غربي يك مسجد مي
تسامحي كه مسلمانان نسبت به مسيحيان روا داشـتند سـبب شـد در طـول زمـان، روش      
زندگي مستعربان شرقي شود و حتي برخي به آيـين اسـالم درآمدنـد ولـي بيشـتر ايشـان       

توليكي باقي ماندند. عالقه و توجه آنان به زبان عربي باعث شـد انجيـل را بـه    برعقيده كا
شـود   عربي ترجمه كنند. آزادي مردم اندلس در آداب و رسوم مذهبي از اين نكته معلوم مي

كـه   كه وقتي آلفونس ششم، شهر تولدو را تصرف كرد، زن فرانسـوي او بـا اطـالع از ايـن    
هـا قبـل    هـا كـه مـدت    بـه آيـين و رسـوم ويزيگـوت    كشيشان مستعرب، نماز جماعـت را  

دهند بسيار متعجب شد و دستور داد اين شيوه  بود، انجام مي دركليساهاي اروپا متروك شده
  86را تغيير دهند.
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در شهرها و محالتي كه بيشتر مسيحيان ساكن بودند، آنـان مـي توانسـتند از آداب و     
اقليت بودند، طبق مقـررات اسـالم عمـل     هايي كه در كنند ولي در محله رسوم خود تبعيت 

كردند. البته در تمامي مناطق، تشكيالت قضايي خود را داشتند و قاضيان مسيحي بـين   مي
هاي مسيحي، كشتار حيوانـات بـه روش مسـيحي انجـام      در محله 87كردند. آنان داوري مي

زيسـتي   هـم شد. براين اساس، مسيحيان در كنار حفظ آداب و رسوم خود، با مسـلمانان   مي
پذيرفتند. مسيحيان حتي لباسي كه آنهـا را   داشتند و در موارد بسياري از مسلمانان تأثير مي

پوشيدند. هر فرد اسپانيايي دو نام عربي و التيني يا اسپانيولي  از مسلمانان متمايز كند، نمي
رفت.  يشداشت. تقليد از مسلمانان در مواردي مانند ختنه، حرمسرا و فراگيري زبان عربي پ

چنـان بـه عنـوان زبـان      رواج زبان عربي تاحدي بود كه تا دوقرن بعد از فـتح تولـدو، هـم   
   88رفت. كار مي هاي قانوني و تجارتي به نوشته

هاي  ولي تأثير آداب و سنت 89البته اين رفتار مستعربان چندان خوشايند مسيحيان نبود.
س، بـا وجـود ناخشـنودي از    مسلمانان غيرقابـل مهـار بـود. مسـيحيان پـس از فـتح انـدل       

شـمردند؛ زيـرا از دانـش و مهـارت مسـتعربان       مستعربان، ناگزير حقوق آنها را محترم مـي 
بردند و به همين سبب در انجام مراسم مذهبي به آنان آزادي دادند. حتي  منفعت زيادي مي

ـ  ن امروزه، آثاري از اين مراسم مذهبي باقي مانده است و فرايض ديني مخصوصي براي اي
    90شود. قبيل افراد در كليساهاي تولدو و ساالمانك اجرا مي

اندلس نخستين سرزميني بود كـه در آن مسـلمانان تحـت تسـلط غيرمسـلمانان قـرار       
ميالدي تولدو و ساراگوسا به دست مسيحيان افتاد و مسلماناني  12و  11گرفتند. در قرون 

چنـين در قـرن    رفتنـد. هـم  كه ساكن اين دو شهر بودند تحت سـيطره مسـيحيان قـرار گ   
ميالدي از حضور مسلماناني در والنسيا واقع در قلمرو پادشـاهي آراگـون گـزارش شـده     13

هـاي مسـيحي و افـزايش تعـداد      است. جيمز اول، پادشاه آراگون با وجود گسترش انجمن
 مسيحيان در والنسيا، براي مسلمانان ممانعتي ايجاد نكرد و به آنـان اجـازه داد آزادانـه بـه    

طوريكـه بخـش اعظـم تجـارت والنسـيا در دسـت        زندگي و تجارت دريـايي بپردازنـد. بـه   
مسلمانان بود. پادشاهان آراگون، حاكمان مسلمان را به عنوان دسـت نشـاندگان خـود بـر     
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    91ماندند. قدرت باقي گذاشتند. در مقابل آنان بايد به پادشاه آراگون وفادار مي
انان، تغييري ايجـاد نشـد و امـور قضـاوت و اداره     پس از اين در ساختار اجتماعي مسلم

داخلي شهر در دست مسلمانان باقي ماند اما وضع بدين شكل پيش نرفت؛ زيرا مسـلمانان  
ساكن شهرهاي ديگر آراگون، زبان عربي را از ياد بردند و سلطه مسيحيان را پذيرفتند. بـه  

قدم  سيا در حفظ زبان عربي ثابتعبارت ديگر، دچار از خودبيگانگي شدند اما مسلمانان والن
اي بـه حكومـت آراگـون     بودند و از يادگيري زبان رومي والنسيايي امتناع كردنـد و عالقـه  

نداشتند. آنان با مسيحيان ارتباط برقرار نكردند و بـه بـرادران مسـلمان خـود در گرانـادا و      
  92افريقاي شمالي نظر داشتند.

مي اسپانيا، تسامح و مدارا به طور كامـل برقـرار   توان ادعا كرد در تمامي ادوار اسال نمي
بوده است؛ زيرا پس از سقوط تولدو و افـزايش تجـاوزگري مسـيحيان بـه حـوزه حاكمـان       

اي يافت. فقهـا بـه وضـع موجـود      مسلمان، در سراسر اندلس دشمني با مسيحيان بعد تازه
ن شـدند. پـس از   هاي آنا گيري بر مسيحيان و سلب آزادي معترض بودند و خواستار سخت

جنگ زالقه ميان آلفونسو و مرابطون، براساس فتواي فقهاي زمـان، مسـيحيان بـه سـبب     
نقض پيمان تبعيد شدند. به دنبال اين فتوا، هزاران نفر از مسيحيان، اندلس را ترك كردنـد  

    93و در آفريقا پراكنده شدند.
به همراه نداشـت.   تسامح و تساهل مسلمانان نسبت به مسيحيان، هميشه نتايج مثبتي

توان از آن به عنوان يكي از علل سقوط مسلمانان ياد كرد؛ زيرا مسلمانان با دادن  بلكه مي
آزادي به مسيحيان، حكومت پاپ و روحانيون هرگونه بهانه را براي آزار و اذيـت مخالفـان   

كردند قدرت و حكومت برانديشـه مـردم را از    از دست دادند و روحانيون مسيحي حس مي
رو وقتي دوباره بر اسپانيا مسلط شدند، راه هرگونه تسامح و تسـاهل را   اند. از اين دست داده

و مسلمانان را مجبور كردند تا بين پذيرش مسـيحيت يـا تبعيـد، يكـي را انتخـاب       94بستند
دادنـد و نـبض    كه مسلمانان، طبقه صنعتي و كشاورز جامعه را تشكيل مي كنند. باوجود اين
جامعه به وجود آنان وابسته بود ولي تحت فشار و محدوديت مـي زيسـتند.   حيات اجتماعي 

دليل نخستين  .كردند آنان را از انجام آداب و رسوم معمولي و روزانه مانند استحمام منع مي
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 95حرمتي به دختري مسلمان بـود.  م، بي1499ق/ 904قيام مسلمانان، حي البيازين در سال 
اد شده، مسلمانان دست بـه شـورش زدنـد و بـه حضـور      سرانجام به واسطه تنگناهاي ايج

توان ادعا كرد كه مسيحيان در زمينـه تسـامح و    خويش در اسپانيا خاتمه دادند. در آخر مي
مدارا در برابر مسلمانان كه با همه اديـان تسـامح داشـتند بـه خـوبي از عهـده اداي ديـن        

بزرگ والنسيا آشكار اسـت. او در  اسقف  ٩٦بيشوپ، برنيامدند. گواه اين ادعا در فرمان آرشي
ها و اعراب از اسپانيا، از مـدارا   ق، ضمن حكم اخراج ساراسن1011م/1602فرماني در سال 

    97و سازش به عنوان نوعي ارتداد و خيانت ياد كرد.
  

  نتيجه
تعامل و تقابل اسالم و مسيحيت در ابعاد مختلف سياسي، اجتماعي و فرهنگي از قـرن  

است. در قرون اوليـه اسـالمي، اسـپانيا     و تا زمان حاضر ادامه يافته اول هجري شروع شده
 5، تـا قـرن   ين رويارويي بود. در اين تعـامالت هاي اروپايي، صحنه ا بيش از ساير سرزمين

م برتري بامسلمانان بود. در اواخر اين قرن، پيـروان مسـيحيت بـه تـدريج برتـري       11ق/ 
نظـامي در اسـپانيا دسـت     -قدرت كامـل سياسـي  م به 13ق/7كه در قرن  طوري يافتند. به

ق كـه   5اجتماعي مسلمانان و مسيحيان از زمان فتح تا اواخـر قـرن    يافتند. بحث تعامالت
ررسي است؛ زيرا در زمان تفـوق مسـيحيان،   موقعيت برتر قرار داشتند، قابل بمسلمانان در 

  بيش از تعامل، شاهد تقابل آنان با مسلمانان هستيم. 
زيسـتي مسـالمت آميـز     انيا را بستر اين تعامالت ساخت، تسامح فكري و همچه اسپ آن

زيسـتي   اسالم بود. اين روح تسامح سبب گرديد در قلمرواسالم با وجود اقوام مختلف، هـم 
هـاي مختلـف فـراهم گـردد. تعـامالت       برقرار باشد و زمينه تعامالت ميـان اقـوام و ملـت   

سائلي مانند نظام خانوادگي، پوشاك، خوراك و اجتماعي مسلمانان و مسيحيان اندلس در م
  بهداشت قابل بررسي است.  

خانوادگي، ازدواج مسلمانان و مسيحيان از مظاهر مهم تعامـل بـه شـمار     در زمينه نظام
گرفت به عنـوان الگـو تبعيـت     ها كه با انگيزه سياسي صورت مي آيد. از برخي از ازدواج مي



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

 56، شماره مسلسل 1392شماره چهارم، زمستان  چهاردهم،سال           

 

 
 
 
 

145

هداشـت مسـلمانان بيشـتر تأثيرگـذار و مسـيحيان      شد. در زمينه خـوراك، پوشـاك و ب   مي
هـاي نفـيس و    هـا، منسـوجات و پارچـه    تأثيرپذير بودند؛ زيرا بسياري از مواد خوراكي، ميوه

هاي جديد و پيشرفته كشـاورزي و   آورد تالش مسلمانان در به كارگيري روش رنگارنگ، ره
مـان سـيطره مسـيحيان    ها تا حدي بود كـه در ز  صنعت بود. نقش مسلمانان در اين عرصه

مند كشاورزي، صنعت و تجـارت بودنـد و بـا اخـراج      براسپانيا، مسلمانان هنوز بازوان قدرت
  ايشان، ضربه محكمي بر اقتصاد اسپانيا وارد شد و از شكوه و رونق افتاد.

هاي مختلف اجتماعي ديـده مـي    در اين تعامالت آثار فرهنگ و تمدني ايران در زمينه
عصر امويان اندلس كه به پيروي و اقتباس از آداب و رسـوم دسـتگاه    شود. به خصوص در

هاي مهـم خالفـت    جاكه ايرانيان يكي از پشتوانه خالفت عباسي بغداد اهتمام داشتند. از آن
ق) با توجـه   232-132بنابراين در عصر اول حكومت عباسي( ،يابي بودند عباسي در قدرت

در  هـاي دربـار سـالطين ساسـاني      اهد تجديد سـنت به حضور ايرانيان در دربار و ديوان، ش
  مركز حكومت اسالمي هستيم. 

بــه طــور كلــي در طــول دوران حضــور مســلمانان در انــدلس، تعــامالت مســيحيان و 
كه تأثيرگذار  خورد. در اين ميان اهالي بومي اين سرزمين بيش از آن مسلمانان به چشم مي

ند يـك دگرگـوني مانـدگار در سـاختار اجتمـاعي      باشند، تأثيرپذير بودند و مسلمانان توانست
  اندلس از خود به يادگار گذارند.
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