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 احملاضرة الثامنة

 موقف املستشرقني من احلضارة اإلسالمية

بشتى الطرق والوسائل التقليل من قيمة  حاولت الدراسات األستشراقية

المنجزات األسالمية سواء فيما يتعلق بالحضارة األسالمية أو فيما يتعلق بالحياة 

الفكرية والعلمية وعن المنجزات األدراية التي أنتجت كثيرًا من النظم في الدولة العربية 

ت أو ربطها اإلسالمية على مر العصور محاولين التقليل من قيمة تلك المنجزا

بحضارات أو دول سبقت ظهور األسالم وتأسيس الدولة العربية األسالمية معتبرين 

أن الحضارة اإلسالمية أنما هي حفظ لتراث األمم والحضارات السابقة ولم يكن 

للعرب القدرة على األبتكار والتطور؛ إذ لم يكن للعرب دور في الحضارات القديمة 

العلم والمعرفة وما دور العرب والمسلمين سوى المحافظة  وأنما كان اليونان هم قادرة

على ذلك التراث لذا فأننا نرى تلك الدراسات قد حوت بين طياتها الغث والسمين من 

الكالم الذي يركز على مهمة واحدة فقط وهي التقليل من شأن الحضارة العربية 

 اإلسالمية.



لحضارة اإلسالمية بها ومن طرق األفتراءآت التي حاول المستشرقون رمي ا

قولهم أن العرب المسلمون لم يأتوا بجديد وأن كل ما جاؤا بِه من المعرفة ال تحتاج 

إلى منطق أو تفكير؛ ألن العربي بطبيعته عاجز عن إستخراج أو أستنباط أفكار 

ال  -حسب أفتراءآتهم–جديدة بل أن ما يتقنه هو النقل والتقليد ليس إال، فالعربي 

رف الفلسفة والطب أو أن يكتشف معادالت حسابية هندسية، أو يستنبط يمكن أن يع

أفكارًا كيمياوية فيزياوية، بل أنه ال يعرف الشعر القصصي أو التمثيلي؛ ألن كل ما 

 .(1)يتطلب تركيبًا وأبتكارًا وأختراعًا ليس من صفات العقل العربي

لقد كان للكنيسة في العصور الوسطى وما بعدها دورًا مهمًا في قيادة الصراع 

الحضاري ضد المسلمين وقد أشتدت تلك الحالة بعد أن أخفقت الحروب الصليبية 

من تحقيق أهدافها ووصول الخطر اإلسالمي على الحدود الشرقية والجنوبية ألوربا 

صبحت مستعرة من أجل تشويه الدين لذا فأن حرب التشويه لكل منجزات المسلمين أ

األسالمي كدين حضاري وألنجاز العلماء المسلمين في مجاالت العلوم والفنون 

واآلداب والنظم المتنوعة، وقد أستطاعت تلك الهجمة من أن ُترسخ كثير من 

المغالطات عن الدين اإلسالمي والحضارة اإلسالمية في العقل األوربي التي أستمرت 

 .(2)لفترات الحقة كان من أشكالها وصورها المستشرقين على أقل تقديرفي التأثير 
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لم تكن الكنيسة الوحيدة لتي أخذت على عاتقها شن الحملة ضد الحضارة 

اإلسالمية؛ فقد كان كثير من  العلماء والمفكرين والفالسفة يأخذون دورها لتتوحد تلك 

قل األوربي واألنتقاص من الجهود من أجل تحقيق غاية واحدة وهي رفا مكانة الع

قيمة العقل العربي وما أنتجه هذا العقل في مختلف المجاالت، فمن خالل الفلسفة 

العرقية التي دعى من خالل الفيلسوف رينان يحاول أن يبين بأن العقل األوربي عقل 

علمي مركب يختلف عن العقل السامي العربي الساذج المعادي للعلم والفلسفة وصواًل 

و العقل األوربي الذي يعد مركز األستقطاب الفكري لألنسانية جمعاء، وتجد إلى سم

هذه األفتراءآت من يصطف إلى جانبها ويؤيدها ويعمل على نشرها فقد وافق هذه 

األفكار المبشر المسيحي ريموندلل ليتوحد البغض العرقي بالبغص الديني الصليبي 

بأنه يعتبر بطل الحروب الصليبية  المتشدد حتى نجد رينان يمتدح ريموندلل ويقول

]الصليبية الثقافية[ ضد الرشدية ]فلسفة أبن رشد[ فهو يرى بأن الفلسفة الرشدية هي 

 .(3)األسالم في حقل الفلسفة

وعلى الرغم من موقف المستشرق غوستوف لوبون من الحضارة اإلسالمية 

في أوربا إال أنه حيث  وأنصافها واألشادة بها بوصفها النبراس الذي أنار ظلمة الجهل

يحلل عوامل األنحطاط الثقافي لدى العرب في العصور المتأخرة لم يجد ما يهاجمه 
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إال أحكام القرآن فوصفها بأنها: ))ثابته ال تتطور وال تتبدل فال حائل دون نهضة 

العرب مرة ثانية إال هذا القرآن الذي هو في نظر المؤمنين غير قابل للتعديل وال 

 .(4)(للتبديل(

أما في مجال النظم والمؤسسات اإلسالمية فقد تصدى المستشرقون لهذا 

الجانب منذ وقت مبكر فقد كتب المستشرق كارل بيكر عن الخالفة اإلسالمية منذ 

م بكتاب )دراسات محمدية( والذي يتكلم عن 1924م ثمَّ اردفها سنة 1915العام 

م، كما كتب المستشرق ميور تاريخ النظم األجتماعية واألقتصادية في اإلسال

األسكتلندي عن مؤسسة الخالفة ظهورها وتدهورها وسقوطها، وتاله عن نفس 

الموضوع آرنولد ثمَّ مار غليوث ثمَّ هاملتون جب، فيما كتب جويتن و سورديل عن 

)الوزارة العباسية( ويعد كتاب المستشرق آدم متز )الرينيساس في األسالم( ركز فيه 

م من أهم 1922سالمية في القرن الرابا الهجري الذي كتبه سنة على الحضارة األ

، ولم تكن الفنون (5)الكتب التي تناولت نظم الحياة االجتماعية واألقتصادية والمالية

اإلسالمية بعيدة عن أهتمام المستشرقين فقد كتب الكثير منهم في ذلك أبرزهم 
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سيقى العربية الذي تناول في المستشرق هنري فارمر من خالل كتابه عن تاريخ المو 

 .(6)الفنون والموسيقى في مراحل الدولة اإلسالمية

ولم تقتصر الدراسات اإلستشراقية على المستشرقين فقط بل تأسست كثير من 

دوائر المعارف والموسوعات مثل دائرة المعارف اإلسالمية التي أشرف على أعدادها 

وانتهى العمل فيها  1913ل بها عام عدد كبير من أبرز المستشرقين حيث بدأ العم

لى جانبها كانت هناك دائرة المعارف الفرنسية التي تناولت التاريخ  1934عام  وا 

اإلسالمي وفق منه  شمولي كما فعلت دائرة المعارف اإلسالمية من قبل، وكذلك 

 كانت هناك دائرة المعارف البريطانية فضاًل عن كتب التاريخ العام التي كانت غالباً 

ما تتوجه نحو العقل األوربي المثقف مما كان لها دور كبير في توجيه الرأي العام 

 األوربي، وقد أتصفت تلك الكتب بصفتين:

األولى: أنها وبصورة عامة نظرت إلى اإلسالم من خالل القيم والمعايير  األوربية 

ن حتى حكم بعضها على األسالم بقيم الكنيسة المسيحية وهي بذلك ال تخلو م

 الشوائب والتشويه للتاريخ اإلسالمي ولسيرة رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم(.

الثانية: أنها تنظر إلى اإلسالم من منظور التاريخ األوربي لذلك يحشر التاريخ 

اإلسالمي ضمن تاريخ العصور الوسطى األوربية الوسيطة بأعتباره مكماًل أو مقاباًل 
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لصليبية وعلى عملية أسترداد األندلس والحركات لها، مسلطين الضوء على الحروب ا

 .(7)األستعمارية الحديثة

ولم تكن األندلس في معزل عن دراسات المستشرقين إذ أقامت الحكومة  

مؤتمرًا علميًا كبيرًا أسمته المؤتمر األول لتاريخ أسبانيا وقد ركز  1976اإلسبانية عام 

خ أسبانيا بشكل خاص حتى أن أيام هذا المؤتمر على المرحلة اإلسالمية من تاري

المؤتمر تم توزيعها على أبرز المدن األندلسية أشبيلية وقرطبة وغرناطة ومالقة وكان 

 .(8)المؤتمر يقام كل يوم في واحدة من تلك المدن
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