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 المحاضرة السادسة

 األستشراق وتاريخ العصر األموي

تناول المستشرقون حقب وعصور مختلفة من تاريخ الدولة العربية اإلسالمية،       

ومنها تاريخ الدولة األموية، إذ قدموا دراسات مكرسة تقريباً عن العصر األموي 

مثل كتاب السيادة العربية لفان فلوتن وكتاب الدولة العربية وسقوطها لفلهاوزن، أو 

سياسية وقعت في العصر األموي مثل دراسات أخرى لظواهر حضارية أو 

دراسات جولد تسهير الذي كتب عن الموالي والشعوبية، وبحوث عن الخراج 

 والجزية ونظم اإلدارة .

وكان الظاهر على آراء المستشرقين هو الخلط في تفسير األحداث التاريخية    

سير، ومن وتسخيرها لنظريات ومفاهيم القرن العشرين أو آلراء مسبقة أحادية التف

ذلك يقول المستشرق الفرنسي كازانوفا : )) كانت نفسية األمويين مجبولة على 

الطمع ومحاولة األثراء إلى حد الجشع وحب الفتح من أجل النهب والحرص على 

 (.1)التسود للتمتع بالملذات الدنيوية((

يم فهم وغالباً ما وقع بعض الذين عالجوا تاريخ األمويين في الخطأ بسبب التعم   

يعممون ظاهرة أو سياسة خليفة أو وال على كل العصر األموي، لذلك كان بعظهم 

يعمم في أحكامه ويزعم أن األمويين كلهم ال يصلحون لقيادة األمة المحمدية ، يقول 

ولهاوزن: )) وكانت موضوعات الشكوى هي أن العمال يسيئون استعمال سلطتهم 

ري في جيوب أفراد قالئل يستأثرون بها على ويظلمون الناس وأن أموال الدولة تج

حين أن معظم جيوب غيرهم تبقى خالية وأن الزنا والعهر والشراب والميسر 

اصبحت لذات السادة ال يعاقبون عليها ألن الحدود معطلة((، وهذا التعميم الذي شمل 

ن كل عهود الخلفاء والوالة جائر ألن النصوص تثبت بأن الحدود لم تعطل في يوم م

األيام، وأن الحدود متى عطلت هاج الناس وماجوا ، فهذا الوليد الثاني بمجرد أن 

 خرجت عليه الشائعات من قبل خصومه بأنه كان فاسقاً خرج الناس عليه فقتلوه.

وهناك فئة من المستشرقين تلهث وراء المتشابه من الروايات التاريخية ابتغاء الفتنة 

 إلسالمي وفق ما يروق لها ويخدم أهدافهاوابتغاء تأويل أحداث التاريخ ا
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 بها واقتنع ،(2)بعدهم من تالمذتهم وتبعهم المستشرقون هذا رددها األكاذيب هذه إن

 في للطعن فرق األستشراق تبنتها حديثة قديمة فرية وهي المسلمين، أبناء من كثير

 أن إال ،(3)األموية الوالية تحت كانوا ممن أو األموي العهد في وردت رواية كل

 غبار وال فيها شبهة ال التي الواضحة العلمية واألدلة الكثيرة والشواهد التاريخ

 اتصفوا الذين اإلسالمية شخصيات أعظم في التشكيك هذا نفي على قادرة عليها،

 هؤالء أقالم أن إال األمة، خدموا الذين أوائل من وكان المواقف، في والثبات بالحزم

 التاريخ يتحول حتى األمة، هذه رجاالت من المخلصين من أحًدا يتركون ال األعداء

 هذا يكون وبالتالي وكذب، ونفاق صراع مجرد إلى المسلمين أذهان في اإلسالمي

 أهدافهم يدركوا أن لهؤالء هيهات ولكن وخرافات، أوهام على مبنيا كله الدين

 وهذه وصادقة، أمينة أيد على كتابه، بحفظ الدين هذا حفظ تعالى هللا ألن ومآربهم،

 . (4)األجيال بعد األجيال تناقلتها الحقيقة

وعموماً فأن العصر األموي ليس كذلك، فقد أعانتهم روايات الشعوبية وغيرها   

ينتقون منها ما يشاءون، خاصة إذا تذكرنا أن التاريخ األموي كتب في زمن 

العباسيين حيث غير بعض الرواة الحقائق أو بدلوها أو طمسوها وأضافوا افتراءات 

 .(5)جديدة إلى سيرهم وانجازاتهم

بعض المستشرقين بالنزعة العرقية التي شاعت في أوربا بما شهدته من  وقد تأثر   

تاريخها من صراع دموي بين القوميات ففسروا التاريخ األسالمي من خالل 

تجربتهم الذاتية، فذهب بعظهم إلى القول بأن الدولة األموية دولة عربية ال يعنيها إال 

فهم مواطنون من الدرجة الثانية  أمر العرب في المجتمع اإلسالمي، أما غير العرب

، ويؤكد ولهاوزن رأيه فيقول : )) كان بنو أمية في  (6)ال يشفع لهم حق اإلسالم

 الواقع يمثلون سيادة األمة العربية ال سيادة اإلسالم((.

على الموالي ولم يكن هناك سياسة رسمية تناهض  اورغم أن األمويين لم يتحاملو  

أن هناك قوة من الموالي تناهض الدولة العربية  غير العرب، على الرغم من

اإلسالمية وتقوم مع كل فتنة تبغي تمزيق شمل األمة فهل نتوقع من الدولة إال أن 
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تقابل السالح بالسالح، والتاريخ سجل بأن الموالي الذين لم يشاركوا في الفتنة كانت 

 عن(7) تفريق فيهلهم من الحقوق مثل ما كان للعرب وامتزجوا بالعرب امتزاجاً ال

 فقال مروان بن الملك عبد على قدمت يقول : )) الزهري شهاب بن مسلم بن محمد

 عطاء قلت قال أهله يسود خلفت فمن قال مكة من قلت زهري يا قدمت أين من لي

 سادهم وبم قال الموالي من قلت قال الموالي من أم العرب فمن قال رباح أبي بن

 أهل يسود فمن يسودوا أن لينبغي والرواية الديانة أهل إن قال والرواية بالديانة قلت

 الموالي من قلت الموالي من أم العرب فمن قال كيسان بن طاووس قلت قال اليمن

 مصر أهل يسود فمن لينبغي إنه قال عطاء به سادهم بما قلت قال سادهم وبم قال

 قال الموالي من قلت قال الموالي من أم العرب فمن قال حبيب أبي بن يزيد قلت قال

 عبد قلت قال الموالي من أم العرب فمن قال مكحول قلت قال الشام أهل يسود فمن

 مهران بن ميمون قلت قال الجزيرة أهل يسود فمن قال هذيل من امرأة أعتقته نوبي

 قال خراسان أهل يسود فمن قال الموالي من قلت قال الموالي من أم العرب فمن قال

 قال الموالي من قلت قال الموالي من أم العرب فمن قال مزاحم بن الضحاك قلت

 الموالي من أم العرب فمن قال الحسن أبي بن الحسن قلت البصرة أهل يسود فمن

 العرب فمن قال النخعي إبراهيم قلت الكوفة أهل يسود فمن قال الموالي من قلت قال

 ليسودن وهللا عني فرجت زهري يا ويلك فقال العرب من قلت الموالي من أم

 أمير يا قلت قال تحتها والعرب المنابر على لها يخطب حتى العرب على الموالي

، وهذه القصة (8)((سقط ضيعه ومن ساد حفظه من ودينه هللا أمر هو إنما المؤمنين

تبين بوضوح عدم غمط الموالي حقوفهم في السيادة، وإن كانت رغبة الخليفة 

 وامنياته مع العرب .

وهناك فئة من المستشرقين صورت العصر األموي تصويراً دموياً وتصبغه     

بصبغة الحرب المستمرة متناسية أو مهملة انجازات األمويين األدارية والسياسية 

 والحضارية، كما ركز المستشرقون على الحروب األهلية متناسين تلك األنجازات .

انتصار العرب المسلمين إلى أي ومن جهة أخرى فأن المستشرقون ال يعزون     

عامل أيجابي مثل الصبر والشجاعة والمهارة في القتال وقوة المعنويات بسبب عقيدة 

الجهاد واإليمان بل تجدهم يعزونها دائماً إلى الفرقة والخذالن لدى الطرف اآلخر 

يقول سيديو : )) لم يكن العرب ماهرين في الحصار فكان البد من خسارتهم تجاه 

 .(9)وم والفرس لو لم تنهك الفرس والروم الحروب المتصلة بينهم((الر
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ثم ينتقل المستشرقون إلى محور آخر وهو تشويه شخصيات التاريخ األموي دون    

تمييز ، لذلك اتهم ولهاوزن الخليفة معاوية بن أبي سفيان في دينه قائال : )) على أن 

كما اتهم بروكلمان هشام بن عبد  معاوية لم يكن في قلبه تعلق عميق باإلسالم((،

الملك بالبخل وسوء األدارة وهذه الصفة األخيرة هي الصفة الوحيدة التي أمتاز بها 

 .(10)هذا الخليفة الحازم

أما الخليفة عمر بن عبد العزيز فقد أنكروا عليه أحسن صفاته التي ميزته وهي       

د إلى أهلها مع أنه أعترف أن العدالة ، يقول ولهاوزن : )) إن عمر لم يعد سمرقن

العرب استولوا عليها خالفاً لما يأمر به الدين(( ، كما أن فلوتن أدعى أن المسلمين 

استخدموا وسائل خبيثة للسيطرة على المدينة واألحتفاظ بها، بينما تشهد وقائع 

التاريخ أن عمر بن عبد العزيز كان أمر بإنسحاب الجيش اإلسالمي من المدينة 

أهل المدينة بعد أن أعتادوا على الحكم اإلسالمي وما حققه لهم في تلك المدة ولكن 

 ( .11)طلبوا البقاء ظمن دار اإلسالم اختياراً منهم

 ))إن: يقول ابن تيمية فإن وفي الحقيقة أن األمويين كان لهم فضل ودور كبير    

 واستعملهم حياته، في يستعملهم - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول كان أمية بني

 هللا رضي - وعمر - عنه هللا رضي - الصديق بكر أبو فيهم: بقرابة يتهم ال من بعده

 عليه هللا صلى - هللا لرسول عمال فيها قريش قبائل من قبيلة نعرف وال. - عنه

 وسؤدد، شرف فيهم وكان كثيرين، كانوا ألنهم شمس؛ عبد بني من أكثر - وسلم

 مكة األرض أفضل على اإلسالم عزة في - وسلم عليه هللا صلى - النبي فاستعمل

 حرب بن سفيان أبا نجران على واستعمل أمية، بن العاص أبي بن أسيد بن عتاب

 وعلى مذحج بني صدقات على العاص بن سعيد بن خالد أيضا واستعمل أمية، بن

 واستعمل وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول مات حتى عليها يزل فلم اليمن، صنعاء

 سعيد بن أبان واستعمل عرينة، وقرى وخيبر تيماء على العاص بن سعيد بن عثمان

 العالء بعد عليها يزل فلم البحرين على استعمله ثم السرايا، بعض على العاص بن

 .(12)وسلم عليه هللا صلى النبي توفي حتى الحضرمي بن

 أن إثبات محاوال تسهير جولد كما أتهموا الخلفاء األمويين بوضع الحديث ، يقول    

 ذكر وقد األمويين الخلفاء طلب على بناء الحديث؟ يضع كان هللا رحمه الزهري

 الحكومة إن :يقول.. تالميذه بعض عنه ينقل كما - إسالمية دراسات - كتابه في ذلك

 كانوا الذين األتقياء العلماء وتسكت رأياً  تعمم أن أرادت إذا كانت األموية الدول في
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 توافق التي باألحاديث تتذرع كانت العلويين من األموي البيت أعداء إلى يميلون

 .هـ-ا".وضعه إلى تدعو أو الحديث فتضع وجهتها

 ما أعجبها من وكان العجيب الخطير هذا حكمه عليها بنى التي أدلته بعض ذكر ثم

 :يأتي

 الحديث وضع سبيل في بدهائهم الزهري اإلمام أمثال األمويون استغل وقد: "يقول

 البغدادي الخطيب عند محفوظة نجدها التي األخبار بعض من لنا يظهر وذلك

 أكرهنا: قوله وهي مهمة بكلمة الزهري عن معمر حدثنا فقد هنا استخدامها ويمكن

 ألن الزهري استعداد منه يفهم الخبر فهذا أحاديث((، نكتب أن على األمراء هؤالء

 اإلسالمية . األمة عند به المعترف باسمه الحكومة رغبات يكسو

 هذا أمثال به يتمتع الذي والدهاء الخبث مدى لك يتجلى المقال هذا وفي: قلت

 :واحد آن في أهداف عدة الشبهة هذه بمثل يصيب فهو المستشرق

 السنة من جانب أكبر ليهدم الزهري شهاب ابن والحفاظ الرواة إمام عدالة في يطعن

 الراشدين بعد اإلسالم لدولة الدعائم أعظم من كانت التي األموية الدولة في ويطعن

 أراضي خيلهم سنابك ووطئت.. الحدود أقصى المجاهدين رايات وصلت عهده وفي

 األراضي. تلك أعماق بل والفرس الروم

 

 يصورها حيث الذهبية عصورها أزهى وهي اإلسالمية األمة عقلية في ويطعن      

 األتقياء؟؟ والعلماء األمويين أهواء تسيرها حيث وذهنياً  علمياً  المتخلفة األمة بصورة

 أن دون.. ويسر بسهولة المختلفة األباطيل وراء أجمعها األمة فتنقاد شاءت حيثما

 الصحابة فيه كان وقت في.. زيفها ويبين األباطيل تلك فضح يتولى من فيها يوجد

 (13)والعراق والشام الحجاز في متوفرين

 جميع ينظمون كانوا معاوية، من بدءا األمويين، الخلفاء أن إلى اإلشارة وتجدر. 

 وأمر النبوي المسجد في المنبر بتزيين - مثالً  - معاوية فقام الدينية، الحياة جوانب

 القرآنية النصوص الملك عبد واستخدم الجوامع، المساجد في المقاصير ببناء

 المسجد بتوسيع الوليد وقام العمالت، وعلى النقوش في مناسباً  موزونا استخداما
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 سبق األمور بهذه اهتمامهم بأن االحتمال فإن كله، لهذا ونظرا. كبير حد إلى النبوي

 .(14)البعد كل بعيد احتمال الناس بين وتوزيعهم القرآن بجمع اهتمامهم

وركز كثير من المستشرقين على ظاهرة ظهور الفرق اإلسالمية تركيزاً واضحاً    

، إذ نالحظ أن البعض منهم خصص كتباً عن هذا الموضوع وكتب آخرين كتابات 

مطولة عن هذا الموضوع على أن أكثر ما توسع فيه المستشرقين من الفرق هي 

بوا في أصل نشوئها فرقة الشيعة والخوارج والمعتزلة وحركة التصوف وذه

وتطورها وتعاليمها مذاهب شتى حتى أختلفوا فيما بينهم ورد بعضهم على البعض 

 . ( 15)اآلخر

ورغم أن خلفاء الدولة اإلسالمية ساروا على نهج رسول هللا صلى هللا عليه     

وسلم في حسن معاملة أهل الذمة وشاركوهم في الوظائف وفعاليات المجتمع كما هو 

مصادرنا التاريخية ووصل بعضهم إلى مرتبة صاحب الديوان معروف في 

وبعضهم أصبح وزير ، كما يشير الجاحظ أن النصارى كان منهم الكتاب واألطباء 

واألشراف والصيارفة وكان من اليهود الصباغين والدباغين والحجامين والقصابين 

 وغيرهم.

اليهود جهابذة وصيارفة وقد عين المنصور يهودياً على جباية الخراج وكان من    

في العصور العباسية األخيرة كما عملوا في التجارة الرابحة في مختلف أقطار العالم 

األسالمي، ووصل يعقوب بن كلس اليهودي إلى الوزارة في مصر الفاطمية ، كما 

وصل العديد من النصارى إلى مرتبة الوزارة في الدولة العباسية، وكل ذلك دالئل 

مسلمين وتسامحهم وانعدام وجود الحساسية العدائية ضد أهل الذمة على مرونة ال

وقد أشار إلى هذا التسامح برنارد لويس : )) والحقيقة أن أوربا لم تعرف التسامح 

والتعددية إال منذ عهد قريب أما المجتمعات اإلسالمية في الشرق األوسط فعلى 

الناس جنباً إلى جنب رغم  العكس من ذلك كانت متسامحة ومتعددة الثقافات ويعيش

 .( 16)اختالف دياناتهم وأعراقهم وثقافاتهم((

لقد جمع أصحاب الرأي العنصري والمؤيدين لفرضية التمميز األجتماعي 

كل الروايات الشاذة والتي تدل على حاالت فردية وكل  واألقتصادي واألداري

الروايات الموضوعة من قبل الشعوبية إلسناد وجهة نظرهم زاعمين أن الموالي لم 
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يحتلوا مناصب مهمة في الدولة والمجتمع وأن الذين احتلوا منهم المناصب القوا 

 معارضة قوية من قبل العرب.

أن اإلسالم ظهر في الحجاز قلب الوطن إن الموضوعية تحتم علينا القول ب   

العربي فتحمل العرب مادة اإلسالم مسؤلية نشره فاتسعت دولته وشملت أقاليم جديدة 

تسكنها شعوب غير اسالمية واطلق عليهم )الموالي( اال أن دور هؤالء الموالي 

وتأثيرهم في المجتمع ال يمكن أن يظهر فجأة بل ينمو بصورة تدريجية في كافة 

، فالعرب أصحاب السلطة في الدولة هم الذين  (17)جاالت ، وهذا ما حدث فعالً الم

بادروا ولدوافع شتى بعملية دمج الموالي في التركيب األجتماعي واألداري الجديد ، 

والعرب هم الذين نظموا الموالي وشجعوهم على التفاعل واألندماج لضرورات 

 .(18)خصية ودوافع فردية اقتصادية وسياسية عديدة واحياناً لطموحات ش

اننا نعتقد من الطبيعي أن يسيطر العرب صانعوا الدولة الجديدة على زمام األمور   

فيها ثم يأتي اشتراك اآلخرين فيها مثل الموالي وبصورة تدريجية مع مرور الزمن 

في السلطة، ولماذا بعد ذلك كله يحاول هؤالء المستشرقون أن يتصوروا صورة 

جتماعي السائد في فترة تاريخية معينة دون خيالية نحكم من خاللها على التركيب األ

 . (19)أخذ الظروف المتواجدة بعين األعتبار

سار الخلفاء الراشدون سيرة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في العدالة بين      

مختلف فئات المجتمع المتنوعة، وكان المجتمع العربي اإلسالمي يتبدل بإستمرار 

عليه وسلم والخلفاء الراشدين رضي هللا عنهم  فلم يكن عصر الرسول صلى هللا

مشابهاً للعصر األموي الذي تاله وكذا الحال بالنسبة للعصر العباسي األول الذي 

اختلف عن الفترة األموية التي سبقته ، ان منطلق التاريخ وتطور الحياة بجميع 

ظرة وتغير نواحيها السياسية واألجتماعية واألقتصادية ال بد أن يستدعي تبدل الن

المفاهيم واختالف سياسات الدولة وموقف المجتمع تبعاً للظروف واألحوال 

 والمتغيرات التي تطرأ .
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