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 جامعة األنبار/ كلية اآلداب                                     المادة/ األستشراق

 قسم التاريخ/ مرحلة الدكتوراه                             أ. م. د. قحطان عدنان البكر

 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 

وقعت في العصر األموي مثل  دراسات أخرى لظواهر حضارية أو سياسية

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

 .والجزية ونظم اإلدارة 

في تفسير األحداث التاريخية وكان الظاهر على آراء المستشرقين هو الخلط    

من وتسخيرها لنظريات ومفاهيم القرن العشرين أو آلراء مسبقة أحادية التفسير، و

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

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

 (.1)التسود للتمتع بالملذات الدنيوية((

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

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 

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

أثرون بها على ويظلمون الناس وأن أموال الدولة تجري في جيوب أفراد قالئل يست

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 

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

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.

ابه من الروايات التاريخية ابتغاء الفتنة وهناك فئة من المستشرقين تلهث وراء المتش

 وابتغاء تأويل أحداث التاريخ اإلسالمي وفق ما يروق لها ويخدم أهدافها

                                                           

 . 93فوزي ، فاروق عمر، األستشراق،  ( 1)
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 بها واقتنع ،(2)مبعده من متالمذته موتبعه ونالمستشرق 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

 وااتصف نالذي سالميةاإل 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   

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

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

 .(5)وانجازاتهمجديدة إلى سيرهم 

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

من خالل  تاريخها من صراع دموي بين القوميات ففسروا التاريخ األسالمي

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

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

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

 ادة األمة العربية ال سيادة اإلسالم((.الواقع يمثلون سي

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

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

وتقوم مع كل فتنة تبغي تمزيق شمل األمة فهل نتوقع من الدولة إال أن اإلسالمية 

                                                           

 . 53 النبوية، ص السنة من وموقفه االستشراق( الصغير، فالح بن محمد،  2)

 . 53: النبوية، ص السنة من وموقفه االستشراق( الصغير، فالح بن محمد،  3)

 . 53: النبوية، ص السنة من وموقفه االستشراق( الصغير، فالح بن محمد،  4)

 . 161(علي، محمد كرد، مميزات بني أمية، ص  5)

 .  93( فوزي ، فاروق عمر، األستشراق،  6)
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 الذين لم يشاركوا في الفتنة كانتابل السالح بالسالح، والتاريخ سجل بأن الموالي تق

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

 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 

 مع العرب .وامنياته 

وهناك فئة من المستشرقين صورت العصر األموي تصويراً دموياً وتصبغه     

األدارية والسياسية بصبغة الحرب المستمرة متناسية أو مهملة انجازات األمويين 

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

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

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

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

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

 .(9)الروم والفرس لو لم تنهك الفرس والروم الحروب المتصلة بينهم((

                                                           

 . 20( فوزي، دور الموالي ومركزهم في المجتمع اإلسالمي، ص  7)

 . 305 /56( ابن عساكر، تاريخ دمشق،  8)

 . 99فوزي ، فاروق عمر، األستشراق، (  9)
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ألموي دون ثم ينتقل المستشرقون إلى محور آخر وهو تشويه شخصيات التاريخ ا   

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

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

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

 .(10)ازمهذا الخليفة الح

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

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

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

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

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

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

 ( .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

                                                           

 . 93( فوزي ، فاروق عمر، األستشراق،  10)

 . 100( فوزي ، فاروق عمر، األستشراق،  11)

 . 6/193( ابن تيمية، منهاج السنة النبوية،  12)
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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

                                                           

 .149 ص،  الميزان في المستشرقونالمدني، عبد العزيز ، (  13)
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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    

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

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

فرقة الشيعة والخوارج والمعتزلة وحركة التصوف وذهبوا في أصل نشوئها 

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

 . ( 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 

معروف في مصادرنا التاريخية ووصل بعضهم إلى مرتبة صاحب الديوان 

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

واألشراف والصيارفة وكان من اليهود الصباغين والدباغين والحجامين والقصابين 

 وغيرهم.

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

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

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

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

على مرونة المسلمين وتسامحهم وانعدام وجود الحساسية العدائية ضد أهل الذمة 

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

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

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

 .( 16)اختالف دياناتهم وأعراقهم وثقافاتهم((

لقد جمع أصحاب الرأي العنصري والمؤيدين لفرضية التمميز األجتماعي 

واألقتصادي واألداري كل الروايات الشاذة والتي تدل على حاالت فردية وكل 

الروايات الموضوعة من قبل الشعوبية إلسناد وجهة نظرهم زاعمين أن الموالي لم 

                                                           

 . 17 ص،  الكريم القرآن حول المستشرقين مزاعمعلي، محمد مهر، (  14)

 

 . 100( فوزي ، فاروق عمر، األستشراق،  15)

 . 100( فوزي ، فاروق عمر، األستشراق،  16)
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وا منهم المناصب القوا يحتلوا مناصب مهمة في الدولة والمجتمع وأن الذين احتل

 معارضة قوية من قبل العرب.

إن الموضوعية تحتم علينا القول بأن اإلسالم ظهر في الحجاز قلب الوطن    

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

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

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

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

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

والعرب هم الذين نظموا الموالي وشجعوهم على التفاعل واألندماج لضرورات 

 .(18)اقتصادية وسياسية عديدة واحياناً لطموحات شخصية ودوافع فردية 

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

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

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

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

 . (19)أخذ الظروف المتواجدة بعين األعتبار

ول هللا صلى هللا عليه وسلم في العدالة بين سار الخلفاء الراشدون سيرة رس     

مختلف فئات المجتمع المتنوعة، وكان المجتمع العربي اإلسالمي يتبدل بإستمرار 

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

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

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

نواحيها السياسية واألجتماعية واألقتصادية ال بد أن يستدعي تبدل النظرة وتغير 

وموقف المجتمع تبعاً للظروف واألحوال المفاهيم واختالف سياسات الدولة 

 والمتغيرات التي تطرأ .

 

 

 

                                                           

 . 31( شكري، فيصل ، المجتمعات اإلسالمية، ص 17)

 . 109( فوزي ، فاروق عمر، األستشراق،  18)

 .  109( فوزي ، فاروق عمر، األستشراق،  19)
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 جامعة االنبار / كلية االداب                      المادة / االستشراق 

 

 قسم التاريخ / االسالمي دكتوراه          ا.م .د. قحطان عدنان البكر 

 

 

 المحاضرة السابعة  

 االستشراق والعصر العباسي

 

درس بعض المستشرقين االوربيين خالل القرن التاسع عشر والقرن العشرين 

م فلم يسعهم إال أن  749ه /  132العباسية التي انهت الخالفة االموية  الدعوة

يطبقوا االفكار السائدة  اوربا خالل القرن التاسع عشر وهي مفاهيم الصراع 

العنصري بين القوميات االوربية والفكرية العنصرية التي وجهها روحها كوبينو 

ورة صراع حاد بين وغيره . وهكذا صوروا احداث التاريخ االسالمي في ص

الشعوب االسالمية حول السلطة والسيادة. وبقدر تعلق األمر بالدعوة العباسية فقد 

صور االستشراق هذه الدعوة على شكل نزاع حاد بين ) األسياد العرب ( وبين ) 

الفرس المحكومين ( وكان رواد هذا التفسير المستشرقان )ويل( في كتابه تاريخ 

قتطفات من تاريخ الشرق واسهب في هذا التفسير كل من الخالفة ونولدكة في م

المستشرقين ) فان فلوتن ( و )ولهاوزن ( حيث اعتبرا الدعوة العباسية ثورة فارسية 

ضد الحكام العرب المتسلطين !! اما سببها فلم يكن إال نتيجة األخطاء التي وقع بها 

م معاملة حسنة فأدى ذلك الحكام العرب الذين فشلوا في معاملة الشعوب الخاضعة له

الى انبعاث القومية الفارسية سالحاً ذاتياَ للشعب الفارسي المضطهد !! ويزعم كال 

 (.       1المستشرقين بأن غالبية أنصار بني العباس هم من الموالي الفرس)

ان الخطأ الذي وقع فيه كال المستشرقين "فان فولتن وولهاوزن" هو انهما تظرا 

ق الى طبيعة الدعوة العباسية : فلم يحاوال فهم وضع القبائل بمنظار عرقي ضي

العربية في خراسان ومثلهما كمثل المؤرخ الذي يؤمن بنظرة معينة ثم يحاول ان 

 يجمع مادته ليثبت تلك النظرة والخطأ في البداية يقود الى الخطأ في النتيجة .

 

وزن" الخصومات فباالضافة الى النزاع العنصري )عرب ضد فرس( ابرز "ولها

القبلية بين العرب واعتبرها المحرك لفعاليات رؤساء القبائل واحالفهم بل ارجعها 

الى جذورها قبل االسالم ، ولم يعر للظروف الجديدة التي نتجت عن استقرار القبائل 
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العربية في خراسان اهمية تذكر ، كما لم يدرك أن األحالف الجديدة بين القبائل 

 تغيرت بتغير الظروف الجديدة .كانت قد تطورت و

ومما زاد الطين بلة وقوع التفسير االستشراقي للدعوة العباسية في أخطاء واضحة 

في تفسير مصطلحات لغوية وتاريخية عديدة مثل ) أهل القرى ( و ) أهل خراسان 

(ولم يذكروا طبيعة االلقاب التي أعتادت العرب على اتخاذها بعد استقراهم في بالد 

كما لم يفهم المستشرقون األسباب االجتماعية واالقتصادية والعسكرية لألزمة فارس 

 التي استفحلت بين عرب خراسان والسلطة االموية .

وبالرغم من الضعف الواضح في هذا التفسير للدعوة العباسية فقد تبنته "المؤسسة" 

وروجت له ألنه يتفق تماماً ونزعاتها التحريضية في التفسير . وغدا  االستشراقية

كتاب ولهاوزن )الدولة العربية وسقوطها( المصدر االوحد عن الدعوة العباسية 

 وطبيعتها . وقد كرر العديد من المستشرقين اراء ولهاوزن في بحوثهم .

لمون حذو وفي البدايات كان من الطبيعي أن يحذو المؤرخون العرب والمس

المستشرقين ويعتبرون ماتوصلوا اليه عن الدعوة العباسية حقائق مسلماً بها ال تقبل 

النقاش . ولهذا فقد ترجم كتاب ولهاوزن الى العربية مرتين وتبنى أراءه ونادى بها 

مؤرخون من بينهمم جرجي زيدان وأحمد أمين وفيليب حتي وحسن إبراهيم حسن 

 وأحمد شلبي وغيرهم كثير. 

( اول من اعلنها صراحة بأن أراء 2لقد كان المستشرق االسكندنافي دينت )

االستشراق التقليدية حول الدعوة العباسية تدعو الى الشك . ففي اطروحته )مروان 

بن محمد( اظهر الوجه السياسي للدعوة العباسية ويبن دور القبائل المتذمرة من 

عوة . كما اخطأ في فهم بعض النصوص االمويين اال انه اهمل الواجهة الدينية للد

 التاريخية . 

عل ان قراءة جديدة للدعوة العباسية جرت في النصف الثاني من القرن العشرين 

( . عرب بعد اطالعهم على نصوص غاية في األهمية 3على يد مؤرخين محدثين )

بالنسبة لموضوع الدعوة العباسية في مخطوطات لم تنشر ، وبعد اعادة قراءة 

روايات التاريخية في مصادرنا المعروفة كالطبري والجاحظ والمسعودي وابن ال

األثير وابن خلدون وغيرهم . وقد اعطى التفسير الجديد صورة متكاملة لتطورات 

 الحالة السياسية واالجتماعية لعرب  

 

 

خراسان من حيث استيطانهم وعالقتهمم بالفرس وموقفهم من دمشق . ويرى 

بأن الدعوة العباسية كانت موجهة بصورة رئيسية الى عرب خراسان التفسير الجديد 

المقاتلة منهم والمستقرين على السواء . وان الموالي كانوا يحاربون على الجانبين 

 فبعضهم مع الدولة االموية وبعضهم مع الدعوة العباسية .
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 رغم ان بعض أوساط المستشرقين قد عدل من وجهة نظره عن الدعوة ، ال تزال

 النظرة االستشراقية  التقليدية  شائعة في العديد من كتب المستشرقين .

 

 :  االستشراق والعصر العباسي االول

 

روج المستشرقون للرأي القائل بأن العصر العباسي األول " عصر النفوذ الفارسي 

" وهذا امر طبيعي وحتمي من وجهة نظرهم ، فإذا كانت الثورة العباسية قد قامت 

تاف الفرس فإن العصرالعباسي  االول هو عصر سيطرة الفرس الذين جاءوا على أك

بالعباسيين الى السلطة !! . يقو المستشرق بيكر ان انتصار العباسيين معناه انتصار 

الفرس . ويرى ولهاوزن : " ان حكم العرب امتهى بمجيء العباسيين وان الفارسية 

 المية " .انتصرت على العربية تحت ستار األممية االس

ان هذه التخريجات التي كانت وال تزال شائعة بين اوساط المستشرقين ومن قلدهم 

ىمن مؤرخينا العرب والمسلمين مبالغ فيها ، ان طبيعة االحداث خالل العصر 

العباسي االول وسياسات الخلفاء العباسيين ال يمكن ان تضي لنفسها هذا التفسير 

لم  –كما تشير الى ذلك االحداث  –اعرب  ( .فسلطان4االستشراقي العنصري )

ينته بزوال الدولة االموية بل ان العرب ، كانوا القوة الفاعلة والضاربة في عملية 

التغيير ، وظل العرب خالل العصر العباسي االول متقلدين مناصب رئيسية في 

.وظلت الدولة . وبقيت القبائل العربية ذات اثر بارز في السياسة والجيش والمجتمع 

اللغة العربية لغة االدارة والسياسة والثقافة والفكر . كما ان الروايات التاريخية 

تكشف لنا عن مدى ميل الخلفاء العباسيين للعروبة فكرا وقيماً وتقاليد . ورداً اذ 

كانت عملية االندماج واالشتراك في السلطة للموالي قد زادت في العصر العباسي 

انها بدأت في العصر االموي ، كما ان دخول العديد من فذاك امر طبيعي خاصة و

مراسيم البالط والتقاليد الفارسية في االدارة والمجتمع العباسي يعد هو اآلخر أمراً 

طبيعياً ونتيجة حتمية للتفاعل بين مختلف شعوب الدولة العباسية ولكن المهم هو 

تي حاولت التشكيك بالقيم وقوف السلطة العباسية بالمرصاد لكل العناصر المخربة ال

 العربية االسالمية  او    

 

 

استبدال  نظمها وتقاليدها بأخرى اجنبية غربية ال تتناسب والمجتمع العربي االسامي 

. وما محاربة  العباسيين للشعوبية والزندقة والخرمية وابعادهم للرؤوس الفارسية 

. ثم اننا اذا تمعنا بالتكتالت التي حاولت ان تجاوز حدودها اال ادلة ساطعة على ذلك 

السياسية    واالجتماعية المرتبطة بالخالفة العباسية أل تضح لنا اهمية العرب بين 

تلك التكتالت التي ترتبط برباط واحد يشد بعضه بعضاً ، أال وهو رباط الوالء 
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للدولة الجديدة ال الوالء لنزعات قبلية او عنصرية او اقليمية ولكن " المؤسسة " 

االستشراقية حاولت تحميل النصوص التاريخية اكثر من طاقتها وخرجت بنتائج 

 –في االقل خالل العصر العباسي االول  –مبالغ فيها وال تمت الى واقع االحداث 

 بصلة .

م 1970ان كتاب ) تاريخ كمبرج لالسالم ( بجزئية والذي صدر في انكلترا عام 

ية التي صدرت عن تاريخ االسالم يعتبرآخر مصدر من المصادرالشاملة الكل

 وحضارته وقام بتأليفه عدد من المستشرقين البارزين . 

ورغم ان هذا العصر هو عصر الذروة في الحضارة االسالمية ، فهو عند 

عصر اقتباس وتقليد من قبل المسلمين للحضارات  –فون غرنباوم -المستشرق 

اما النظم فان العديد منها مقتبس  القديمة اليهودية والمسيحة واالغريقية وغيرها .

من الفرس او غيرهم سواء من حيث الفكرة او التنظيم . اما " االدب العربي " فقد 

كتب من قبل الفرس !! هذه هي صورة عصر االزدهار الحضاري في تاريخ 

االسالم كما يريد لها االستشراق ان تبدو للعيان ولهذا فقد انتقده عدد من المستشرقين 

م من بينهم روجر اويين كما انتقده بشدة البرت حوراني وادوارد سعيد من انفسه

 (.5الباحثين العرب )

 

 االسنشراق وشخصية الخلفاء :

 

 –في تصويرهم لشخصية الخلفاء العباسيين الحاكمين في عصر القوة واالزدهار 

يعود بعض المستشرقين الى روايات استثنائية او  –العصر العباسي االول 

 موضوعية ويحكمون 

من خاللها على الخليفة الحاكم . ولهذا وصم العديد من خلفاء بني العباس بالضعف 

 او التسرع او التعطش للدماء او فقدان السياسة الواضحة .

راقية بصورة وهكذا يبدو الخليفة العباسي االول ابة العباس من خالل النظرة االستش

العاهل الضعيف الذي يدير اموره الثالثي الفارسي ابو سلمة الخالل وابو مسلم 

 الخراساني 

 

 

وخالد البرمكي . اما المنصور فيبدو عند بعض المستشرقين الميكافيللي الذي 

اليتورع ان يتخذ اية وسيلة دون وازع من ضمير او قيم للوصول الى غايته . اما 

ذي تعرضت له شخصية الخليفة هارون الرشيد فحدث عنها الدس والتشويه ال

والحرج .فمنذ ان كتب المستشرق االنكليزي )بالمر( عن هارون الرشيد عام 
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م وماتبعها من 1912م والمستشرق الفرنسي )بوفا( عن البرامكة عام 1881

 دراسات المستشرقين فان النظرة االستشراقية عن هذا الخليفة لم تتغير .

 التي كتبها )هوتسما(عن ) الرشيد ( في دائرة المعارف االسالمية التي تصدرالمقالة 

يسهل التأثير عليها  باللغات االنكليزية والفرنسية وااللمانية شخصية الرشيد ضعبفة

.وانه كان حاد المزاج تغلب عليه العاطفة ا ي انه على هامش الحياة السياسية 

والحربية في عصره وانه لوال البرامكة لفقد حقه السرعي في الخالفة ، والنهارت 

الدولة العباسية اداريا .وان سقوطهم او كما تسمى "نكبتهم" حثت نتيجة "فورة 

الخليفة بعد ذلك .هذا هو االستنتاج الذي تريده النظره عاطفية" ندم عليها 

 االستشراقية .

واستند بعض المستشرقين على روايات موضوعة وغير مسنوده وابرزوا)قصة 

 العباسة ( 

اخت الرشيد وعالقتها بجعفر البرمكي للنيل منقيم االسالم .ونحن النريد ان ندافع 

شراقية نفسها متهافته التقف امام النقد االست –عن العباسة لكن الرواية الشعوبية 

والتحليل . تنفيها المصادر القريبة جداً من االحداث وتعزوها الى "حسد الموالي" 

وحقدهم على الرشيد ويندد بها المؤرخ النقد ابن خلدون حين يقول " واليعقل ان 

ن تقدم العباسة على ذلك وعصرها قريب عهد ببداوة العروبة وسذاجة الدين. فأي

 يطلب الصون والعفاف اذا ذهب منها"!!.

اما البرامكة فكانوا استناداً الى النظرة نفسها صحية ضيق صدر الخليفة تجاه حرية 

الرأي والمناقشة في الدين والمذاهب والسياسة . ان سيسة الرشيد خالل عهده 

بد الطويل تحفل بالمظاهر السلبية وااليجابية على حد سواء والنظرة الموضوعية ال

 (.6ان تعطي كل ذي حق حقه )

 

 

 

 

 

 

 االستشراق والعالقات بين الرشيد وشارلمان : 

 

 

 

ان الصالت بين الشرق والغرب لم تنقطع منذ اقدم العصور حتى االن وتباينت بين 

صالت سلمية ودية وحربية عدائية . وقد شملت هذه الصالت عالقات ودية بين 
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د وشارلمان .ان مصادرن العربية تلتزم العرب والفرنجة علىعهد هارون الرشي

الفرنجية ولكن ثالثة من المصادر الالتينية  –جانب الصمت تجاه العالقات العربية 

تشير اليها لعل اهمها ما كتبه مؤرخ االمبراطور شارلمان المدعو ) اينهاور( في 

 كتابه ) سيرة االمبراطور شارلمان الكبير(.

حملوا هذه الروايات المفعمة بالخيال والغموض  والمهم لت عدداً من المستشرقين

اكثر مما يجب ، وابتدعوا اسطورة  جديدة فحواها ان شارلمان اصبح حامياً 

لألراضي المقدسة في فلسطين وأميراً على القدس ذلك الن بطريك القدس أرسل اليه 

ول م مفاتيح القدس وكنيسة القيامة بموافقة الخليفة . مقابل ان يحا800في عام 

شارلمان االستيالء على االندلس بأسم العباسيين ويقف ضد تهديدات البيزنطيين 

 البرية والبحرية للدولة العباسية .

وال شك ان هذه الفرضيات االستشراقية ال تستند الى روايات تاريخية موثوقة وال 

تقف امام النقد الموضوعي وال تنسجم مع سياسة هارون الرشيد وروح العصر الذي 

 اش فيه .ع

صحيح ان المصلحة المشتركة بين الدولتين العباسية وافرنجية كانت تدعوهما الى 

التقارب ألن عويهما المشتركين كانتا الدولتين البيزنطية واالموية في االندلس ، وان 

هذه المصلحة المشتركة كان من الممكن ان تؤدي الى صالت او محالفات سياسية 

لك لم تشر اليه المصادر الموثوقة وايس من المنطق ان وعسكرية . ولكن شيئا من ذ

الرشيد يسمح لنفسه بأعطاء شارلما امتيازاً استثنائياَ في االراضي االسالمية المقدسة 

بفلسطين خاصة وان الدولة العباسية هي االقوى ووان القدس ذات اهمية دينية 

همة للفرنج وسياسية في وقت احد . فكيف يحق للرشيد ان يعطي امتيازات م

 بفلسطين ؟؟

ماهو هدف  " المؤسسة " االستشراقية من اشاعة فرضيات كهذه ؟؟  ان الهدف 

بالدرجة االولى سياسي استعماري .ان ارتباط بعض المستشرقين بسياسات الدول 

االوربية وحين بدأت الدولة العثمانية "  الرجل المريض " تتدهور وتتفكك وبدت 

صول على " االمتيازات " .استخدمت الدول الكبرى  الدول الكبرى تتنافس للح

"المؤسسة االستشراقية " اوبعض المستشرقين للترويج لفكرة الحماية واالمتيازات 

في فلسطين منذ عهد هارون الرشيد ، لكي تستخدمها كسابقة تبرر بها حصولها على 

. فاذا كان  االمتيازات من الدولة العثمانية وضمان موطىء قدم في المشرق العربي

هارون الرشيد الحاكم في عصر القوة واالزدهار قد اعترف بحق دولة اوربية في 

 حماية االراضي المقدسة بفلسطين وسلمها مفاتيح القدس 
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ورايتها : افال يكون من االجدر بالسلطان العثماني ان يعترف بامتيازات معينة 

شرق وخاصة في االراضي للدولة الكبرى في حماية الرعايا المسيحيين في الم

 المقدسة ؟؟

 

 

 السياسية : -االستشراق والحركات الدينية 

السياسية في  –دأب المستشرقون ومنذ البداية على دراسة الفرق والحركات الدينية 

التاريخ العربي االسالمي . ويعتبر المستشرق االنكليزي ) جورج سيل ( )ت 

م ( من ابرز الرواد الذين استهواهم تاريخ الفرق والمذاهب االسالمية وكتبوا 1736

فيه . وتتابعت البحوث االستشراقية في العقائد والفرق بعد ذلك .فكانت هذه 

ة في حكم هذه االقطار عن طريق التعرف على الدراسات خيرعون للدول االوربي

عقائد اهلها ومحاولة تعميق الخالفات المذهبية  والطائفية بين ابناء الشعب الواحد 

 ( .7ليسهل التحكم فيهم )

ان ذلك كله يفسر الغرض الذي من اجله يسلط المستشرقون االضواء على حركات 

والخرمية والبابكية والحشيشية سلبية في تاريخ العرب االسالمي مثل حركة الزنج 

والقرامطة والزندقة والشعوبية ومن لف لفها . بل ان بضهم يحرف الروايات وينتقي 

 منها مايالئم اهدافهم .

فمنذ ان كتب فان فلوتن وولهاوزن عن تعسف " االسياد " العرب الحاكمين ضد 

ع االسالمي ... الموالي المحكومين ومعاملتهم كفئة من الدرجة الثانية في المجتم

ومنذ ان صور نولدكة حركة الزنج باعتبارها " ثورة العبيد " ... ومنذ ان روج 

مستشرقون اخرون امثال د يخويه وستيرن لحركة القرامطة واعتبروها حركة  " 

تحررية " ناضلت ضد مفاهيم المجتمع العربي االسالمي المتخلف والتسلطي من 

الخالص من " االستغالل والفساد " ... فان هؤالء اجل العدالة والمساواة ، وبشرت ب

المستشرقين ومن قلدهم من الكناب العرب يعترفون بأنهم لم يعثروا اال على القليل 

من تراث هذه  " الحركات االصالحية الثورية " . فكيف اذن توصلوا الى حقيقة 

يال المبني على ارائهم واهدافهم ؟ البد ان ذلك تم بطريق االستنتاج الالمنطقي والخ

 نظرة استشراقية مناهضة للقيم والمعايير الصحيحة في المجتمع العربي االسالمي .

ثم بعد ذلك ماذا عن الزندقة والشعوبية ..؟لقد عد المستشرقين امثال ماسينيوس 

وجولدريهر عن قصد، الى اظهار حركة الزندقة في العصر العباسي بانها نمط من 

 " التفكير الحر " 
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الذي دعى اليه مفكرون مستقلو الرأي وفالسفة شكاك على غرار الحركات المنشقة 

عن الكاثوليكية في اوربا !! . اما الشعوبية ففي نظر المستشرقين حركة فكرية 

اجتماعية دعت الى المساواة بين العرب وغير العرب في المجتمع االسالمي الجديد 

ماعية . لم يتعب هؤالء المستشرقين ، واستهدفت الخالص وتحقيق العدالة االجت

بالعودة الى كتابات الجاحظ وابن قتيبة والتوحيدي والبالذري ليدركوا ان فكرة " 

التسوية  " هذه لم تكن اال غطاء سياسياً لترويج عقائدهم الحاقدة على كل ماهو 

 (. 8عربي واسالمي)

لفرق صورة ان نظرة جديدة لموقف "المؤسسة االستشراقية " من الحركات وا

(. ان الفكرة التي اشاعها فون كريمر وفان  9مغايرة تماماً للصورة االستشراقية )

فولتن وغيرهم من تعصب العرب ودولتهم في صدر االسالم ضد الموالي لم تعتمد 

 على مصادر موثوقة .

ان االطروحات التي نشرت حديثاً عن تلك الفترة اكدت اعتماد الدولة على الموالي 

 نسبة موظفي الدواوين واالدارة من الموالي اكثر من العرب !!. بل ان 

اما حركة الزنج لم تكن اكثر من مغامرة سيسية قادها احد المغامرين الطموحين الى 

السلطة . ان وضع اليف في رقاب اهل البصرة اليمكن عدها سياسية اصالحية . بل 

لبابكية فلم تكن "انتفاضة" كما ان اهدافها تحل في السلطة محل الفئة القديمة !! .اما ا

الشعب االذريبجاني برىء منها ولم يكن هدفها اال اسقاط الحكم االسالمي واحالل 

العقيدة المزدكية . اما الحركة القرمطية رفعت شعارات االنقاذ من الذل والفقر . 

ومهما قيل عن ابعادها االجتماعية واالقتصادية فأن هذه المقوالت تبقى فرضيات 

تعوزها االدلة التاريخية .وال بد ان نشير بأن التاريخ قد اثبت انه لم يكن من اهاف 

القرامطة تحرير العبيد ، الن القرامطة انفسهم كنوا يملكون العبيد في البحرين وقد 

 سخروهم في االعمال الشاقة .

أما على المستوى السياسي وعدم تمسكهم بالشعارت التي رفعوها حين دخلوا في 

الفات سياسية واقتصادية مه اطراف اخرى مثل البويهيين في العراق من اجل تح

الغنائم . أما الزندقة الواقع التلريخي يؤكد بأنها كانت حركة مانوية بثوب جديد ، 

 وكذا الحشيشية التي لم تكن سوى حركة ارهابية .

لبحث . والبد االشارة الى موقف االستشراق من بالد فارس خالل الفترة موضوع ا

وان الدوافع البارزة لظهور االستشراق الحديث هو االفع السياسي االستعماري ، فقد 

 غدت معرفة احال الشرق مهمة بالنسبة للدول االوربية المتنافسة .

ومن الطبيعي ان يدرك المستشرقون ان هناك محاوالت قامت بها فئات من الفرس 

دم االعتراف بالحكم العربي االسالمي وليس كل الفرس " إلبقاء القدم على قدمه" وع

 . لقد 
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استغلت " االستشراقية " موقف الفرس هذا المتشبث بالقيم المجوسية الدينية وبمثل 

الفرس االجتماعية  قبل االسالم وذلك من اجل توسيع الهوة بين الفرس والعرب 

الساسية  –وبين الفرس والدولة العربية الجديدة . وركزوا على الحركات الدينية 

الفارسية ضد الخالفة معتبرين اياها بدايات "للنهضة القومية الفارسية".وفي كل هذه 

الظواهر يبرز المستشرقون " مشكلة الموالي "  وسوء معاملةالعرب لهم كعقدة   

 (. 10مستعصية  وراء كل ثورات الفرس)

االسالمي لقد حاول المستشرقون ان يجعلوا بعض الفئات في ايران للحكم العربي 

نوعاً من "الخصوصية الفارسية" .واالكثر من ذلك كله فأنهم درسوا النظم االسالمية 

 ان عدداً من نظم الخالفة اما فارية بحته ، او مبنية على افكار فارسية ... –اظهروا 

ان النظرة الموضوعية التتنكر لدور الفرس في الحضارة االسالمية ومساهمتهم في 

لكنها تعدهم ركنا من عدة اركان قامت عليها تلك الحضارة الحلركة العلمية و

 وتستنكر اساليب بعض المستشرقين في التحريف .

اان الباحث المتفحص للدراسات االستشراقية عن بالد فارس يفاجىء بالعديد من 

امثال هذه التخريجات . التي تهدف الى ابراز موقع ايران " الخاص" ودور الفرس 

 يخ الخالفة العربية االسالمية ."المتميز" في تار

ولعل اخر نتاج "للمؤسسة االستشراقية " الذي ظهر في النصف الثاني من القرن 

العشرين يشير بوضوح ان النظرة االستشراقية تجاه تاريخنا لن تتغيير وستسير على 

نفس االطر التي رسمها المستشرقون االوائل التي تسعى الى تفرقة شعوب المنطقة 

 (.11ة االسالمية )العربي
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 احملاضرة الثامنة

 موقف املستشرقني من احلضارة اإلسالمية

حاولت الدراسات األستشراقية بشتى الطرق والوسائل التقليل من قيمة 

أو فيما يتعلق بالحياة  المنجزات األسالمية سواء فيما يتعلق بالحضارة األسالمية

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

اإلسالمية على مر العصور محاولين التقليل من قيمة تلك المنجزات أو ربطها 

بحضارات أو دول سبقت ظهور األسالم وتأسيس الدولة العربية األسالمية معتبرين 

ضارة اإلسالمية أنما هي حفظ لتراث األمم والحضارات السابقة ولم يكن أن الح

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

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

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

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

 اإلسالمية.

ومن طرق األفتراءآت التي حاول المستشرقون رمي الحضارة اإلسالمية بها 

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

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 
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يمكن أن يعرف الفلسفة والطب أو أن يكتشف معادالت حسابية هندسية، أو يستنبط 

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

 .(20)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 

تحقيق أهدافها ووصول الخطر اإلسالمي على الحدود الشرقية والجنوبية ألوربا  من

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

األسالمي كدين حضاري وألنجاز العلماء المسلمين في مجاالت العلوم والفنون 

لهجمة من أن ُترسخ كثير من واآلداب والنظم المتنوعة، وقد أستطاعت تلك ا

المغالطات عن الدين اإلسالمي والحضارة اإلسالمية في العقل األوربي التي أستمرت 

 .(21)في التأثير لفترات الحقة كان من أشكالها وصورها المستشرقين على أقل تقدير

لم تكن الكنيسة الوحيدة لتي أخذت على عاتقها شن الحملة ضد الحضارة 

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

الجهود من أجل تحقيق غاية واحدة وهي رفع مكانة العقل األوربي واألنتقاص من 

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

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

(، 1998، األهليوووووة للنشووووور والتوزيوووووع، )عموووووان، 1األستشوووووراق والتووووواريخ اإلسوووووالمي،ط فووووووزي، فووووواروق عمووووور، (20)
 .161ص

 .162األستشراق والتاريخ اإلسالمي، ص فوزي، (21)
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علمي مركب يختلف عن العقل السامي العربي الساذج المعادي للعلم والفلسفة وصواًل 

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

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

فكار المبشر المسيحي ريموندلل ليتوحد البغض العرقي بالبغص الديني الصليبي األ

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

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

 .(22)األسالم في حقل الفلسفة

لرغم من موقف المستشرق غوستوف لوبون من الحضارة اإلسالمية وعلى ا

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

يحلل عوامل األنحطاط الثقافي لدى العرب في العصور المتأخرة لم يجد ما يهاجمه 

وال تتبدل فال حائل دون نهضة  إال أحكام القرآن فوصفها بأنها: ))ثابته ال تتطور

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

 .(23)للتبديل((

أما في مجال النظم والمؤسسات اإلسالمية فقد تصدى المستشرقون لهذا 

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

                                                           

الجووابري، محموود عابوود، الرؤيووة اإلستشووراقية فووي الفلسووفة االسووالمية، بحووث ضوومن كتوواب منوواه  المستشوورقين،  (22)
-162األستشووراق والتوواريخ اإلسووالمي، ص فوووزي،؛ 1/307(، 1985 المنظمووة العربيووة للثقافووة والعلوووم، )تووونس،

163. 
 .34حضارة العرب، ص (23)
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م بكتاب )دراسات محمدية( والذي يتكلم عن 1924م ثمَّ اردفها سنة 1915عام ال

تاريخ النظم األجتماعية واألقتصادية في اإلسالم، كما كتب المستشرق ميور 

األسكتلندي عن مؤسسة الخالفة ظهورها وتدهورها وسقوطها، وتاله عن نفس 

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

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

م من أهم 1922على الحضارة األسالمية في القرن الرابع الهجري الذي كتبه سنة 

، ولم تكن الفنون (24)الكتب التي تناولت نظم الحياة االجتماعية واألقتصادية والمالية

مية بعيدة عن أهتمام المستشرقين فقد كتب الكثير منهم في ذلك أبرزهم اإلسال

المستشرق هنري فارمر من خالل كتابه عن تاريخ الموسيقى العربية الذي تناول في 

 .(25)الفنون والموسيقى في مراحل الدولة اإلسالمية

على المستشرقين فقط بل تأسست كثير من  ولم تقتصر الدراسات اإلستشراقية

دوائر المعارف والموسوعات مثل دائرة المعارف اإلسالمية التي أشرف على أعدادها 

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

لى جانبها كانت هناك دائرة المعارف الفرنسية التي تناولت التار  1934عام  يخ 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 غالبًا 
                                                           

 .163األستشراق والتاريخ اإلسالمي، ص فوزي، (24)
فوووارمر، نوووري جوووورج، تووواريخ الموسووويقى العربوووي، ترجموووة حسوووين نصوووار، المركوووز القوووومي للترجموووة، )القووواهرة،  (25)

2010.) 
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ما تتوجه نحو العقل األوربي المثقف مما كان لها دور كبير في توجيه الرأي العام 

 ب بصفتين:األوربي، وقد أتصفت تلك الكت

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

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

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

م من منظور التاريخ األوربي لذلك يحشر التاريخ الثانية: أنها تنظر إلى اإلسال

اإلسالمي ضمن تاريخ العصور الوسطى األوربية الوسيطة بأعتباره مكماًل أو مقاباًل 

لها، مسلطين الضوء على الحروب الصليبية وعلى عملية أسترداد األندلس والحركات 

 .(26)األستعمارية الحديثة

لمستشرقين إذ أقامت الحكومة ولم تكن األندلس في معزل عن دراسات ا 

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

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

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

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

 

 

                                                           

 .165والتاريخ اإلسالمي، ص األستشراق فوزي، (26)
الشووكعة، مصوووطفى، موقوووف المستشوورقين مووون الحضوووارة اإلسووالمية فوووي األنووودلس، بحووث ضووومن كتووواب منووواه   (27)

 .2/275 (،1985المستشرقين، المنظمة العربية للثقافة والعلوم، )تونس، 
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                                                                                                   المادة: االستشراق                                   كلية اآلداب         /جامعة االنبار 

                                          أ.م.د. قحطان عدنان البكر                        مرحلة الدكتوراه /قسم التاريخ 

 المحاضرة التاسعة

 دور المدرسة التاريخية العربية الحديثة في كتابة التاريخ العباسي

ممااا الشااك فيااه ان تاااريخ الماادة العباسااية الااذي امتااد ألكثاار ماان خمسااة قاارون      

م( ، قااااااد شااااااهدت العديااااااد ماااااان األحااااااداث 1258-749هااااااـ/656-132ماااااان ) 

السياسااااية الهامااااة ، كمااااا شااااهدت تبلااااور الاااانظم ونضااااج الحياااااة الفكريااااة بمختلااااف 

مجاالتهااااا ، وماااان المتوقااااع أن تنااااال كاااال هااااذه األحااااداث والمظاااااهر الحضااااارية 

هتماااام الماااؤرخين العااارب واألجاناااب ، ولكااان الجهاااود العلمياااة المنظماااة التااازال ا

مبعثااارة وذاتياااة وهاااي علاااى كااال حاااال ليسااات كثيااارة ، كماااا وان أهااام مانشااار منهاااا 

 ظهر ابتدءاً من حوالي نصف هذا القرن.

وكااااان لدراسااااات المستشاااارقين اثرهااااا فااااي المااااؤرخين العاااارب المحاااادثين ، فقااااد 

ديااد ماان المااؤرخين المحاادثين سااواء ماان حيااث الماانهج اسااتقى منهااا فااي البدايااة الع

أو الموضااااوعات أو التفسااااير مااااع تباااااين فااااي درجااااة األعتماااااد علااااى الدراسااااات 

اإلستشااااراقية ، بينمااااا رد الااااابعض اآلخاااار علاااااى آراء وتخريجااااات مستشااااارقين ، 

وماااان هنااااا كااااان البااااد لهااااذه الدراسااااة ان تتطاااارق فااااي مقاااادمتها إلااااى بعااااض هااااذه 

تااااي أثاااارت فااااي المدرسااااة التاريخيااااة العربيااااة الحديثااااة الدراسااااات اإلستشااااراقية ال

 بطريقة او بأخرى.

 

 اتجاهات المدرسة التاريخية العربية في العراق:

اتخاااذت الكتاباااة التاريخياااة العربياااة الحديثاااة فاااي العاااراق عااان العصااار العباساااي     

 اتجاهين رئيسيين:

األتجاااااااه األول :األتجاااااااه العلمااااااي التخصصااااااي ويظهاااااار ذلااااااك لاااااادى المااااااؤرخ 

 لمحترف وخاصة في نطاق الجامعات وبدرجة أقل خارج الجامعة .ا

األتجاااااه الثاااااني : الثقافااااة التاريخيااااة العامااااة الموجهااااة أصااااالً لجماااااهير األمااااة ، 

وينباااع هاااذا األتجااااه مااان الشاااعور بأهمياااة التااااريخ فاااي ثقافاااة الماااواطن وضااارورة 

معرفتاااااه ألساسااااايات تاريخياااااة ، ويعتماااااد هاااااذا األتجااااااه علاااااى اسااااالوب القصاااااة 

التاريخيااااة مااااع مايساااابغ عليهااااا المؤلااااف ماااان صااااور الخيااااال القريبااااة ماااان الواقااااع 
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التااااريخي ، وال يعتماااد المؤلاااف اال علاااى بعاااض المصاااادر وال ينااااقش الرواياااات 

التاريخياااة او يهماااش النصاااوص ،  وعلاااى هاااذا فاااإن الدراساااات فاااي هاااذا األتجااااه 

والمنتقااااة تهااادف إلاااى إعطااااء الحاااد األدناااى مااان المعلوماااات التاريخياااة المختاااارة 

وتؤكاااد علاااى المثااال والقااايم والمباااادن التاااي تساااتنبط مااان الظااااهرة التاريخياااة ، وقاااد 

تبنااات دور نشااار ومؤسساااات ثقافياااة وخاصاااة اصااادار سلساااالت تاريخياااة ضاااامن 

 هذا األتجاه.

وقاااد تبااااين المؤرخاااون فاااي المجااااالت التاااي عالجوهاااا مااان التااااريخ العباساااي ،      

المجاااالت المطروقااة مااع اإلشااارة  إلاااى  وساانحاول فيمااا يلااي أن نتطاارق إلااى أهاام

 خصائص التأليف في كل مجال من هذه المجاالت : 

اوالً: المؤلفاااات التاااي تعاااال  التااااريخ العباساااي ضااامن التااااريخ العرباااي ا ساااالمي 

 العام .

 بااادأ المستشااارقون بتاااأليف كتاااب التااااريخ العرباااي اإلساااالمي العاااام  فاااي العصااار   

هاااذا  دهااام فااايرواكتااابهم باااالطبع المااادة العباساااية ، ولعااال مااان وقاااد شاااملت  لحاااديثا

المستشااااارق األلمااااااني ويااااال الاااااذي أصااااادر كتااااااب )تااااااريخ الخالفاااااة( ،  المجاااااال

بخمساااة أجااازاء باللغاااة األلمانياااة ، وكاااذلك كتاباااه الموساااوم )اإلساااالم فاااي المشااارق( 

بجاااازئين ونشاااار باأللمانيااااة فااااي باااارلين ، ثاااام تبعتهااااا مؤلفااااات اخاااارى للعديااااد ماااان 

 شرقين .المست

ومااااع بداياااااة القاااارن العشااااارين باااادأت المؤلفاااااات التاريخيااااة العربياااااة األولاااااى     

باااالظهور فكتاااب رزق هللا الصااادفي كتاباااه )تااااريخ اإلساااالم( الاااذي تااام طباعتاااه فاااي 

م، وتبعاااااه جرجاااااي زيااااادان فاااااي كتاباااااه )تااااااريخ التمااااادن 1918القااااااهرة سااااانة 

 م الكثير .م ، وغيره1921اإلسالمي( الذي تم طباعته في القاهرة سنة 

ولعلنااااا نسااااتطيع إعتبااااار الكتاااااب المنهجااااي الموسااااوم )تاااااريخ األمااااة العربيااااة(     

لألساااتاذ الفلساااطيني دروياااش المقااادادي الاااذي عااااش فاااي العاااراق والاااذي الفاااه فاااي 

م( ، مماااااثالً لباااااواكير 1934هاااااـ/1353بغاااااداد ونشااااارته مكتباااااة الشااااارق سااااانة )

م( لنخباااة 1983سااانة ) المدرساااة التارخياااة العراقياااة فاااي هاااذا المجاااال، وقاااد ظهااار

ماان البااااحثين العاارقيين كتااااب )العااراق فاااي التاااريخ( يتضااامن فصااوالً عااان تااااريخ 

العاااراق فاااي العصاااور العربياااة اإلساااالمية المتعاقباااة يخاطاااب فياااه المثقاااف العاااام 

 وليس الباحث المتخصص .

وتشااامل المؤلفاااات التاااي تااام ذكرهاااا نمااااذج مااان الماااؤلفين العااارب الاااذين تاااأثروا    

لتقليدياااة والمنااااهج األستشاااراقية  الحديثاااة فاااي كتاباااة التااااريخ ، فبعضاااها بالمنااااهج ا
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اكتفاااااى بسااااارد األخباااااار علاااااى تاااااوالي الخلفااااااء دون اإلشاااااارة إلاااااى مصاااااادره أو 

مناقشاااة رواياتاااه ، ومنهاااا مااان اتباااع الطاااريقتين األخبارياااة علاااى تاااوالي الخلفااااء ثااام 

،  دراساااااة الحركاااااات والمظااااااهر الحضاااااارية ماااااع بعاااااض التحليااااال والمناقشاااااة

والااابعض مااانهم باااالغ فاااي التهمااايش واساااتقى مااان المستشااارقين ورد علاااى بعاااض 

آرائهااام مثااال )عباااد المااانعم ماجاااد( ومااانهم مااان اتباااع الطريقاااة العلمياااة الحديثاااة فاااي 

التحليااال والمناقشاااة وإباااداء الااارأي والتهمااايش ، ولكناااه دخااال فاااي جااادال ومشاااادات 

داث ماااع مااان سااابقه مااان الماااؤرخين ماااورداً وجهاااات نظااار وفرضااايات حاااول احااا

 تاريخية التؤيد الروايات التاريخية.

 ثانياً: المؤلفات التي تعال  تاريخ العصر العباسي العام:

وهاااي الكتاااب التاااي تعاااالج تااااريخ المااادة العباساااية بكاملهاااا او تغطاااي جااازءاً كبياااراً  

ومهماااً منهااا ، وكاناات المدرسااة التاريخيااة العراقيااة ساابماقة فااي هااذا المجااال ، فقااد 

لاادوري كتااابين همااا )العصاار العباسااي األول( طبااع فااي بغااداد كتااب عبااد العزيااز ا

م ، عاااااالج 1945طباااااع فااااي بغاااااداد  م ، و )العصااااور العباساااااية المتااااأخرة(1945

فيهماااا التااااريخ السياساااي حساااب تتاااابع الخلفااااء ويفصااال فاااي العدياااد مااان الحركاااات 

الدينياااة السياساااية التاااي ظهااارت فاااي تلاااك المااادة مثااال حركاااات الفااارس والخاااوارج 

حركااااات الاااازنج والقرامطااااة واإلسااااماعيلية ويقااااف مااااع نهايااااة الماااادة والشاااايعة و

 البويهية.

وكاااذلك مااان رواد هاااذه المؤلفاااات عمااار فااااروق الاااذي كتاااب العدياااد مااان الكتاااب      

فااااي التاااااريخ العباسااااي غطاااات تلااااك الماااادة ماااان الاااادعوة العباسااااية حتااااى سااااقوط 

ة ، م( واهمهااااا )طبيعااااة الاااادعوة العباسااااي1258هااااـ/656الخالفااااة العباسااااية ساااانة )

العباسااااايون األوائااااال ،والخالفاااااة العباساااااية فاااااي عصااااار الفوضاااااى العساااااكرية ، 

الخالفاااة العباساااية فاااي عصاااورها المتاااأخرة( ، ومااان هناااا تبااارز أهمياااة المدرساااة 

التاريخيااااة العراقيااااة التااااي اسااااتطاعت ان تميااااز نفسااااها بمااااا اوردتااااه ماااان تفاسااااير 

ن الحركاااات جديااادة عااان الااادعوة العباساااية ، والعصااار العباساااي األول والعدياااد مااا

 واألتجاهات في هذا المجال.

 ثالثاً: المؤلفات التي عالجت فترة من فترات التاريخ العباسي :

تميااازت المدرساااة التاريخياااة العربياااة الحديثاااة فاااي العاااراق تميااازاً واضاااحاً فاااي     

هاااذا المجاااال ، وال شاااك ان بعاااض المستشااارقين الاااذين كتباااوا فاااي دائااارة المعاااارف 

وكاااذلك بعاااض البااااحثين العااارب كاااانوا رواداً فاااي هاااذا اإلساااالمية او فاااي غيرهاااا 

 الحقل ، وتعد دراسة كل من جميل المدور وأحمد الرفاعي نماذج في ذلك.
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 رابعاً: المؤلفات في التراجم والسير العباسية :

عاان المنصااور ، وكتااب بااوين عاان الااوزير علااي باان عيسااى  منااذ ان كتااب نولدكااة

، ظهاااارت خااااالل هااااذه الماااادة تااااراجم لشخصاااايات عباسااااية فااااي دائاااارة المعااااارف 

اإلسااااااااالمية ، ازداد اهتمااااااااام مااااااااؤرخي العاااااااارب بسااااااااير الخلفاااااااااء ومشاااااااااهير 

الشخصااااايات السياساااااية واإلدارياااااة والعساااااكرية  والفكرياااااة ، فقاااااد ظهااااارت عااااادة 

 فكر العربي واعالم العرب .سالسل لمشاهير العرب ونوابغ ال

ولعااااال سااااايرة هاااااارون الرشااااايد والبرامكاااااة وقصاااااة اباااااو مسااااالم الخراسااااااني    

والعباسااااة اخاااات الرشاااايد قااااد نالاااات عنايااااة المااااؤرخين وخاصااااة الخليفااااة هااااارون 

الرشااايد الاااذي شاااغل مسااااحة واساااعة مااان اإلهتماااام عااان غياااره مااان خلفااااء بناااي 

عبية حااااول هااااذا العباااااس ، وربمااااا كااااان ماااان اسااااباب ذلااااك شاااايوع القصااااص الشاااا

العصااار الاااذي نساااجت  عناااه  وعااان الرشااايد األسااااطير والخرافاااات بحياااث باااات 

 من المتعذر معرفة شخصية الرشيد الحقيقية من صورته األسطورية .

ان ابااارز ماقدمتاااه المدرساااة التاريخياااة فاااي العاااراق عااان هاااارون الرشااايد ماااا     

 فين.م وغيره العديد من المؤل1956ألفه عبد الجبار الجومرد سنة 

 

 

 

 خامساً: المؤلفات في الفرق والحركات الدينية والسياسية:

لقااااد حظياااات دراسااااات الفاااارق والحركااااات التااااي ظهاااارت فااااي الماااادة العباسااااية    

بإهتماااام متزاياااد وملحاااوظ وظهااارت فاااي هاااذا المجاااال دراساااات عديااادة تباينااات فاااي 

ربماااا المااانهج والتفساااير ، ونحااان اليهمناااا ان تفسااار الحركاااة بهاااذا التفساااير او ذاك ف

كشاااافت لنااااا التفاسااااير المختلفااااة جوانااااب متنوعااااه ماااان هااااذه الحركااااات فأغناااات 

معلوماتناااااا وزادت فائااااادتنا ، علاااااى ان الشااااارط األساساااااي هاااااو ان تعتماااااد هاااااذه 

التفاسااااير الطريقااااة المنهجيااااة فااااي البحااااث التاااااريخي فتسااااتند علااااى وقااااائع ثابتااااه ، 

ي تخضااااع وتحااااذر األنتقائيااااة فااااي التحلياااال والنظاااارة المساااابقة فااااي التفسااااير التاااا

األحااااداث لتفسااااير محاااادد لتخاااارج بنتااااائج مقصااااوده تصاااال إلااااى مسااااتوى التزوياااار 

 الواعي او الالواعي .

 سادساً: المؤلفات عن المدن واألقاليم خالل العصر العباسي:
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مناااذ ان كتاااب لساااترنج عااان )بغاااداد فاااي عصااار الخالفاااة العباساااية( الاااذي طباااع     

وطبوغرافيتهاااا مساااتنداً علاااى م والتاااي شاااملت خطاااط بغاااداد 1900فاااي اكسااافورد 

تحلياال دقيااق للمصااادر المتيساارة لااه انااذاك ، ثاام تبعااه ماسااينون فااي دراسااته الااذي 

نظاار فيهااا إلااى المدينااة ماان خااالل نمااو وتطااوير اسااواقها ، ثاام اتاابعهم العديااد ماان 

الماااؤرخين فاااي كتابااااتهم ، وتعاااد دراساااة مايكااال ماااوروني اخااار دراساااة عااان اقلااايم 

)العااااراق بعااااد الفااااتح اإلسااااالمي( ونشاااارت ساااانة العااااراق فااااي اطروحتااااه بعنااااوان 

 م.  1984

وكانااات مدرساااة العاااراق التاريخياااة سااابماقة ورائااادة فاااي هاااذا المجاااال ، ويظهااار      

ذلااك واضااحاً ماان كثاارة عاادد الرسااائل الجامعيااة للدراسااات العليااا التااي كتباات عاان 

اقااااليم العاااراق والمشااارق مناااذ اوائااال هاااذا القااارن ماكتباااه محماااود شاااكري األلوساااي 

 م وغيره الكثير.1967)أخبار بغداد وما جاورها من البالد( سنة  عن

ثم قام المجمع العلمي في األعوام القليلة الماضية بإصدار عدد من الكتب المؤلفة و     

المترجمة عن بغداد. فضمن سلسلة )دراسات في تاريخ بغداد( صدرت ثالثة كتب مترجمة قام 

 بترجمتها الح العلي و آخرون .

البصااارة بعاااد بغاااداد مااان حياااث عااادد الدراساااات التاريخياااة حولهاااا و يظهااار هناااا كاااذلك  وتاااأتي

ثااام  1969جهاااد الااادكتور صاااالح العلاااي فقاااد كانااات اطروحتاااه عااان البصااارة قاااد ن شااارت عاااام 

جمااااع حصاااايلة خبرتااااه العلميااااة فااااي كتاااااب جديااااد نشااااره المجمااااع العلمااااي العراقااااي بعنااااوان 

اساااات هنااااك دراساااات عااان البصااارة وقبااال هاااذه الدر 1986)خطاااط البصااارة ومنطقتهاااا( سااانة 

تباينااات فاااي مساااتواها ومنهجيتهاااا  مثااال ماااا ألفاااه ساااليمان فيضاااي وعلاااي ظرياااف األعظماااي 

وعبااد الحسااين المبااارك  وللاادكتور عبااد الجبااار ناااجي اطروحتااه عاان البصاارة فااي العصااور 

 العباسية المتأخرة من جامعة لندن .

خاااوا لهاااا وحفظاااوا أماااا الموصااال فقاااد حظيااات بالعدياااد مااان الماااؤرخين مااان أبن     ائهاااا ممااان أرم

إسااامها عبااار العصاااور فكاااان مااانهم قاااديماً األزدي وحاااديثاً ساااليمان الصاااايغ وأحماااد الصاااوفي 

وساااعيد الااادبوجي وداود الجلباااي وعمااااد الااادين خليااال  وسااايبارالجميل  وفااااروق . كماااا ظهااار 

 فااي الفتااارة العثمانيااة العدياااد ماان الماااؤرخين المواصاالة الاااذين كتبااوا فاااي تاااريخ فاااي عصااارهم

والعصااور التااي قاابلهم ولعاال ماان أشاااهرهم : محمااد أمااين العمااري وياسااين خياار هللا العماااري 

. 

 

 سابعاً : المؤلفات التي تتعلق بالنظم ومظاهر الحضارة العباسية

ال بدَّ أن أقول بدءاً بأن هذه الدراسات تأثرت في بداياتها بالدراسات اإلستشراقية  خاصًة      

المؤسسات ليس باألمر اليسير ويحتاج إلى عمل دؤوب لجميع وان البحث في مجال النظم و
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الروايات المتناثرة ومن مصادر تاريخية وغير تاريخية ، كما وان الكتابة فيها تحتاج الى رؤية 

 عميقة ونظرة منهجية واعية إلى التاريخ وحركة المجتمع .

فقد كتب كارل بيكر عن  بدأ المستشرقون بالكتابة عن النظم اإلسالمية منذ عهد مبكر       

، ثم كتابه )دراسات إسالمية( وهو مجموعة  1915)ظهور وتطور مؤسسة الخالفة( سنة 

، وكان لوبون قد كتب  1924مقاالت في التاريخ اإلجتماعي واالقتصادي في االسالم سنة 

، كولدزيهر معاصراً له حيث نشر  1884مؤلفة في )الحضارة العربية( طبعه في باريس سنة 

باحثاً في تاريخ اإلسالم ونظمه . وكتب ارنولد  1890-1889كتابه )دراسات محمدية( في سنة 

،  1929، وكتب فارمر عن )تاريخ الموسيقى العربية(  1924عن )الخالفة( اكسفورد 

، ثم تتابعت الدراسات اإلستشراقية تزداد  1932وكرزويل عن )العمارة اإلسالمية( اكسفورد 

اً مع كثرة ال مصادر العربية وتطور منهجية البحث فكانت دراسات جب وترتون وديمومبين كمم

 وسوقاجيه وماسينون وغيرهم .

كما ظهروا مؤرخون عرب عالجوا موضوع النظم اإلسالمية ومظاهر الحضارة ، والواقع      

 أن معظم دراساتهم عامة واستعراضية وال يمكن مقارنتها بالدراسات الجامعية التي كتبت أصالً 

على شكل رسائل للدراسات العليا مثل )نظام البريد( لنظير سعداوي )والمجتمعات اإلسالمية( 

 لشكري فيصل وغيرها .

لقد اهتم المؤرخون العراقيون بالنظم والحضارة والحياة خالل الفترة العباسية ون شرت العديد من 

نمى اإلشارة إليها بالكامل . الدراسات والرسائل الجامعية والبحوث في هذا المحور مما ال يتس

ولعل من الرواد في ذلك مصطفى جواد ونعمان ثابت ويوسف غنيمة واحمد سوسة ثم اخذ 

 1948الزمام عبد العزيز الدوري حيث أصدر عدداً من الدراسات اإلقتصادية منذ سنة 

 . 1950باإلضافة الى دراسته العامة في )النظم اإلسالمية( التي ظهرت سنة 

 

 :المصادر

 فاروق عمر ، األستشراق . -

 م.1959هيئة الدراسات العربية ، بيروت ، سنة  -

 م.1945محمد كرد علي ، العصور العباسية المتأخرة ، سنة  -

 م.1969فتحي عثمان ، التاريخ ا سالمي ، سنة  -

عرفااااان عبااااد الحميااااد ، التااااراو العربااااي ا سااااالمي وا ستشااااراق، ساااانة  -

 م.1969
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                                                                                                   المادة: االستشراق                                   كلية اآلداب         /جامعة االنبار 

                                          ن البكرأ.م.د. قحطان عدنا                        مرحلة الدكتوراه /قسم التاريخ 

 المحاضرة: العاشرة

 ))نبذة عن تاريخ ترجمة القرآن الكريم((

بدأت المحاوالت األولى لترجمة القرآن الكريم من قبل األوربيين في العصور     

العباسية األخيرة وقبل سقوط الخالفة العباسية بعد ان ادرك االوربيين خصوصا بعد 

شلهم في الحروب الصليبية ان سالح القوة واستخدام الجيوش الكتساح الوطن ف

العربي االسالمي لم يجد نفعاً في القضاء على االسالم وانه ال بد من إستخدام سالح 

الفكر والثقافة من خالل الرد على االعداء المسلمين بإظهار تناقض عقيدتهم 

ت منها افكارها ثم اظهارها بمظهر االسالمية وسذاجتها وكشف اصولها التي استق

 مشوه متهافت أمام الرأي العام االوربي.

وهكذا حين فشل الغزو الغزو العسكري من خالل الحروب الصليبية بدأ الغزو   

الثقافي المضاد من خالل دراسة اللغات الشرقية وخاصة العربية والسريانية 

م 1143للقرآن الكريم سنة  وترجمة ما تيسر من كتب المسلمين  فكانت اول ترجمة

من قبل االنجليزي روبرت أوف بتشجيع ورعاية الكنيسة في أوربا وايعاز من 

بطرس الراهب فكانت هذه الترجمة الى الالتينية ثم تلتها محاولة وليم الطرابلسي 

م الذي زعم ان القرآن نصوص متفرقة من العهدين القديم والجديد فيها 1273سنة 

 ق والتحريف.الكثير من التلفي

م دعا القس جون أوف سكونيا الى قراءة نقدية للقرآن تنتهي إلى 1450وفي سنة   

 اثبات تهافته واضطرابه مما يدلل على انه من صنع البشر وليس وحياً إالهياً.

م نشر الكاردينال نيقوال كتابه دراسة تحليلية للقرآن وصف فيه 1460وفي سنة   

مسيحية وتحريفات يهودية للتوراة وأكاذيب ملفقة  القرآن بأنه عبارة عن هرطقه

حول االديان التي سبقته وأن مادته وضعها الرسول محمد صلى هللا عليه وسلم كما 

 اضيف اليها مادة جديدة بعد وفاة الرسول محمد صلى هللا عليه وسلم 
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دة ان كل ما كتب حول القرآن وترجمته خالل الفترة السابقة كان ينم عن نزعة حاق  

تجاه القرآن يمكن إجمالها بأنه كتاب غير منسق في أفكاره متناقض في نصوصه 

 وأن مضمونه يخالف العقل المنطق

لقد استمرت هذه النزعة المعادية للقرآن خالل عصر النهضة االوربية وبعده وهذا   

ما يشير إليه عنوان ترجمة المستشرق روس للقرآن في القرن السابع عشر الميالدي 

حيث سماه قرآن محمد ثم ظهرت ترجمة المستشرق سيل للقرآن وقد بقيت الترجمة 

رقون افضل الترجمات المعتمدة في اورب المعتمدة في أوربا وقد اعتبرها المستش

االنها اوضح من الترجمات التي سبقتها مثل ترجمة روس أو روبرت االنجليزي أو 

خوان السيكوفي كما وأن سيل اعتمد في ترجمته على بعض التفاسير االسالمية 

للقرآن وكتب مقدمة لترجمته عن تاريخ االسالم وترجمته للقرآن ومشاركته في 

بعة االولى لدائرة المعارف االسالمية واراءه المعتدلة نسبياً حول االسالم اصدار الط

 اذا ما قيست باراء العصور الوسطى اعتبره بعض المؤرخين نصف مسلم.

ثم ظهرت ترجمات عديدة اخرى للقرآن في القرنيين التاسع عشر والعشرين نذكر   

تلتها دراسة نولدكه م 1881م وترجمة بالمر سنة 1876منها ترجمة رودويل سنة 

في ثالث مجلدات نشرها في  1939-1909االلماني الموسومة تاريخ القرآن سنة 

م ثم 1947م وبالشير في باريس سنة 1937ليبزك وترجمة بيل في ادنبره سنة 

كتب جولد تسيهر كتابه مذاهب المسلمين في تفسير القرآن ترجم في القاهرة سنة 

م 1980م وباريت سنة 1965امستردام سنة م ثم ظهرت ترجمة كريمر في 1955

وفيما عدا التراجم الفرنسية واالنكليزية هناك تراجم المانية وايطالية وروسية فهناك 

م تضمنت اعتراضات اليهود والنصارى على 1698ترجمة ايطالية تعود الى سنة 

القرآن وترجمة روسية قام بها كراتشوفسكي وترجمة المانية قام بها ماكس هننك 

 وكذلك ترجمة اسبانية واخرى فلندية.

وبصورة عامة اتبع المترجمون الترتيب الحالي لسور القرآن اال رودويل وإلى    

حد ما بيل حيث ترجم االول السور حسب نولها التاريخي والثاني اعاد تنظيم السور 

وفق دراسة نقدية تحليلية خاصة به كما وان غالبية هذه الترجمات مهدت بمقدمة 

ضها اما نقد القرآن أو اعطاء فكرة عامة عن االسالم تاريخياً وعقائدياً فمثالً غر

كتب مارغليوث مقدمة لترجمة رودويل للقرآن وقدمت المستشرقة األلمانية شميل 

 للترجمة األلمانية للقرآن التي قام بها ماكس هننك.

كما وأنها مع  إن هذه الترجمات كانت ترجمات ال تفي بالمعنى القرآني المطلوب   

المقدمات التي كتبت لكل ترجمة كان هدف بعضها اعطاء فكرة مشوهة عن اإلسالم 

ونبيه وكتابه ولذلك نراها مملوءة بالتخرصات والقصص الخيالية ولعل أهم دوافعها 
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في البداية اعطاء قوة دفع معنوية للمقاتل الصليبي في ساحة المعركة للقضاء على 

أنها بعد ذلك صارت سالحاً فكرياً للتأثير على المثقف  االسالم والمسلمين إال

االوربي والرأي العام االوربي في الصورة التي يجب أن يكونها عن االسالم ويبدو 

 ذلك واضحاً في الصورة التي كونها كاراليل وغيره عن القرآن.

 وهذا وهكذا كان تأثير هذه الترجمات على األوربيين سلبياً اكثر من كونه ايجابياً   

ما ارادته الكنيسة االوربية منذ البداية وسار العديد من المستشرقين على الخط 

 الفكري ذاته.

أما موقف العلماء المسلمين من ترجمة القرآن الكريم إلى اللغات االجنبية شرقية    

كانت أم غربية فقد كانوا عموماً متحفظين من ذلك ثم انقسموا إلى فئتين فئة أجازت 

لقرآن من قبل علماء مسلمين ثقة يعرفون اللغتين العربية لغة القرآن ترجمة ا

واالجنبية التي يراد ترجمة القرآن اليها وفئة ثانية من علماء المسلمين ما نعت في 

ترجمة القرآن الكريم ألن ترجمته مستحيلة فهي ال تعطي المعنى الكامل وال تفي 

يمكن الوصول إليه عن طريق  بالمقصود من األية وان مقاصد القرآن أمر ال

الترجمة واألجدر العمل على نشر اللغة العربية باعتبارها لغة عالمية وتدريسها في 

الدول االجنبية لكي يتعلمها ويتقنها من يريد قراءة القرآن ومعرفة اإلسالم ثم أن 

 القرآن في رأي الفئة نفسها ال تجوز قراءته بلغة اخرى غير العربية سواء كانت تلك

اللغة شرقية أم غربية فكيف تجوز كتابته أو ترجمته الى لغة اخرى وهكذا فقد استقر 

الرأي على أنه يجب قراءته على هيئته التي يتعلق بها االعجاز لنقص الترجمة عنه، 

 ذلك أن الترجمة ابدال لفظة بلفظة تقوم مقامها وهذا غير ممكن بخالف التفسير.

علماء المسلمين وخاصة من الباكستانيين والهنود ومع ذلك فقد قام العديد من    

بترجمة القرآن الى االنكليزية وذلك من منطلق الرد على الترجمات االستشراقية 

التي شوهت نصوص القرآن الكريم ومن هذه الترجمات ترجمة عبد هللا يوسف علي 

م في الهور وترجمة محمد علي الالهوري 1934العالمة الهندي المسلم سنة 

م وهو 1953رجمة موالنا عبد الماجد وأخيراً ترجمة محمد مارمادوك بكتال سنة وت

انكليزي مسلم له صالت بعلماء االزهر وقد استعان بترجمته بأحد المصريين الذين 

 يتقنون اللغتين العربية واالنكليزية.

 ولم تجري محاولة عربية لترجمة القرآن الى لغة أجنبية ربما إلدراك العرب أكثر  

من غيرهم باستحالة االيفاء بالمعنى من خالل الترجمة الحرفية اال أنه ظهرت في 

الخليج شرائط مسجلة للقرآن الكريم حيث تقرأ االية العربية ثم الترجمة االنكليزية 

للمعنى العام    وليس ترجمة حرفية وكان ذلك في الثمانينات من هذا القرن وقام 

وع كتابة آيات القرآن الكريم وشرح معاني الكلمات التلفزيون العربي في لندن بمشر
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بثالث لغات العربية واالنجليزية والفرنسية لتذاع مع تالوة القرآن في المحطة 

م في لندن كما بادرت دولة 1990العربية الدولية التي بدأت في أول مارس سنة 

ية متجهة إلى البحرين بإقامة مركز ثقافي خاص بالقرآن الكريم باسم بيت القرآن والن

حفظ كل ما يتعلق بالقرآن من نفائس المخطوطات والتفاسير والمعاني وكل 

الدراسات القرآنية قديمها وحديثها في هذا البيت، وربما اتجهت النية هناك إلى 

ترجمة القرآن ترجمة تعتمد على تفسير المعاني وليس الترجمة الحرفية التي ال 

 تظهر بمعناها الكامل.
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