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 حماضرات يف مادة

 تاريخ احلضارة اإلسالمية

 .السنة األوىل ماسرت حضارة إسالمية 

  (األول: احلضارة اإلسالمية )التعريف.األسس.اخلصائص.مشكالت الدراسة واملصادراحملور 

 :تعريف احلضارة 

تعريف احلضارة عموما أمر متعدد األوجه، بل هناك من يقرر وجود مائة تعريف لتلك الكلمة،وبصفة عامة أن كلمة حضارة 

البعض أن احلضر يتمثلون يف املدينة اليت تقابل يف اللغة الالتينية كلمة  مشتقة من احلَضَر،وهم الذين سكنوا املراكز العمرانية،ويرى

Civitas  ومنها اشتُقت الكلمات األوربية لكلمة احلضارة،ففي اإلجنليزية،Civilization ويف الفرنسية،Civilisation. 

دة إنتاجه الثقايف"،بينما يوجد تصور أهنا ويالحظ أن هناك من يفسر احلضارة على أهنا" نظام اجتماعي يُعني اإلنسان من أجل زيا

 "ذلك الكيان املعقد الذي يضم: املعرفة،واملعتقدات،والفنون،والقوانني،والعادات،ومجيع القدرات،والتقاليد األخرى اليت يكسبها اإلنسان

ته و مكاسبه وإجنازاته،ويف القيم بوصفه عضوا يف اجملتمع"،وهناك من رأى يف احلضارة أهنا" حياة اجملتمع املتمثلة يف نظمه  ومؤسسا

واملعاني اليت تنطوي هذه احلياة عليها"،كما أن البعض أكد أن احلضارة "يف مفهومها العام هي مثرة كل جهد يقوم به اإلنسان لتحسني 

ــــــة ــــــــة الجمهوريــــــــــ ــــــــم وزارةRépublique Algérienne Démocratique et Populaire   الشعبيــــــــــــــة الديمقراطيـــــــــــــــة الجزائريــــــــ ــــــــ ـــــي التعــــليــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــــــث العــــالـــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــ  والبــــحـــــــــ
ــــــــــي ـــــــــ  Ministère de l’enseignement supérieur et de la Recherche Scientifiqueالعــلمــــــــ
ـــة ــــــــ ـــــــــ ـــومالعلـــــــ كليــــــــــ ــــــــ ــ ـــــــــة   Faculté des Sciences Humaines et des Sciences Islamiquesاإلسالميـــــــــــــــــة والعـلـــوم اإلنسانيـــــــــــــــــ
 اإلسالمية الحضارة قسم
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 ة أو معنوية".ظروف حياته،سواء أكان اجملهود املبذول للوصول إىل تلك الثمرة مقصودا أو غري مقصود،وسواء أكانت الثمرة مادي

قرر  الطويلة تُوصف بأهنا احلضارة،وقدوبصفة عامة،من املمكن القول إن اإلجنازات املادية واملعنوية للبشرية على مسار رحلتها 

ثل العالمة ابن خلدون يف مقدمته املشهورة:" أن احلضارة غاية العمران البشري،وأهنا هناية لعمره،و مؤذنة بفساده على اعتبار أن الرتف مي

 عنصرا مدمرًا هلا".

أما احلضارة اإلسالمية فهي" ما قدمه اإلسالم للمجتمع البشري من قيم و مبادئ، وقواعد ترفع من شأنه ومتكنه من التقدم يف 

ري وفق اجلانب املادي و تيس ِّر احلياة لإلنسان" و" ما أنتجه املسلمون أو اقتبسوه من تراث مادي أو معنوي تكسوه الصبغة اإلسالمية ويس

 الشريعة اإلسالمية الصحيحة" .

وبصورة أوضح فاحلضارة اإلسالمية هي تلك احلضارة اليت قامت من خالل أُسس حمددة وهي القرآن الكريم والسنة النبوية 

ميزة هلا،ونذكر املطهرة،والعنصر العربي،والشعوب املفتوحة،والنطاق اجلغرايف،والعناصر األجنبية واللغة العربية.كما أن هلا خصائصها امل

منها: الوحدانية املطلقة،والنزعة العقالنية،والطابع اإلنساني،وطابع التسامح،والقدرة على مواجهة التحديات،والتوازن بني املاديات 

 والروحانيات.
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 :األسس 

  القرآن الكريم: (1

اإلسالمية،وبدونه مل يكن هلا وجود وعلى ٍرأس أسس احلضارة اإلسالمية القرآن الكريم،وهو األساس األعظم للحضارة 

أصال،وهو كالم اخلالق جل شأنه الذي أنزله على قلب رسوله الكريم حممد بن عبداهلل،عليه أشرف الصالة وأزكى السالم،وقد تواىل 

السور املدنية فعددها  سورة مكية،أما 86،ومنها سورة 114عاما يف مكة املكرمة واملدينة املنورة،وعدد سوره 23تنزيله على مدى 

28. 

دستور املسلمني وهاديهم األول يف أمور دنياهم وآخرهتم،ولسنا يف حاجة إىل القول  -وما زال وسيظل –وقد كان القرآن الكريم 

سباب بأن عجائبه ال تنتهي،و أن قارئه ال يكل،وسامعه ال ميل،وأن العديد من العلوم قامت لدى املسلمني من خالل دراسته مثل:علم أ

 النزول،وعلم الناسخ واملنسوخ،وعلم القراءات،وعلم التفسري.

وقد اهتم املسلمون على مدى تارخيهم به اهتماما عظيما،و حفِّظوه ألبنائهم منذ نعومة أظفارهم،وهو أمر مل يتأت للكتب الدينية 

ظل حمتفظا بقداسته،ومل يتطرق إليه أدنى تغيري حبفظ اهلل ألهل األديان األخرى اليت حلقها التزوير و التبديل والتغيري بينما القرآن الكريم 

 تعاىل له كنص،وحفظه يف الصدور بتوفيق من اخلالق جل شأنه.

 خالصة القول وصفوته:أن القرآن الكريم هو األساس األول الراسخ للحضارة اإلسالمية وال يزال وسيظل إىل يوم القيامة.

 السنة النبوية: (2

أما السنة النبوية فهي كل ما أُخذ عن النيب صلى اهلل عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير،ويالحظ أن املسلمني حرصوا على 

اتباع سنة نبيهم يف كل كبرية وصغرية،خاصة أنه بسريته شرح و فصّل جوانب متعددة يف القرآن الكريم.ولدينا علماء الذين قدموا 

 ا أحاديث النيب صلى اهلل عليه وسلم.مؤلفات يف هذا اجملال وسجلو

و األمر املؤكد أن رسول اإلسالم هو القائد األول للحضارة اإلسالمية،وأن أول حلظة يف ميالدها حدثت عندما أتى إليه الروح 

فارقة يف تاريخ  بأهنا حلظة –دومنا مبالغة  –األمني جربيل يف غار حراء،وبدأ تنزيل القرآن،واألكيد أن تلك اللحظة تُوصف باالفعل 

 اإلنسانية مجعاء نظرا لكون اإلسالم نفسه حضارة.
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 العنصر العربي: (3

فهو العنصر الذي قامت على أساسه احلضارة اإلسالمية،إذ خرج من شبه اجلزيرة العربية لنشر اإلسالم وإيصال رسالته إىل 

 ة إىل ذلك النطاق الدويل الذي وصلت إليه.الشعوب  شرقا وغربا،و بدوهنم ما كان من املمكن أن متتد احلضارة اإلسالمي

وقد حاول املستشرقون القول بأن الفتوحات العربية خالل القرنني السابع والثامن امليالديني قامت من خالل الدافع االقتصادي 

العربية إىل مناطق سهول  والرغبة يف السلب والنهب،وأهنا امتداد حلركة اهلجرات التقليدية القدمية اليت اتسم هبا تاريخ شبه اجلزيرة

إذ إن تلك احلركة التارخيية اخلالدة اليت وصفها هـ.ج وليز ،الوديان الفيضية الثرية يف العراق،وبالد الشام،ومصر وغريها.وهو قول مردود

H.G Wells اإلسالم بأهنا أعجب قصص الفتوح يف التاريخ،قامت من أجل إسقاط أنظمة احلكم القائمة وختيري الشعوب على اعتناق

 أو اإلبقاء على ديانتهم السابقة،وبالتايل طُرح اإلسالم كبديل،كما ردد املفكر األملاني املسلم مراد هوفمان.

وال نغفل عدم حدوث عمليات تطهري عرقي خالل تلك الفتوحات،وكذلك ثم احلفاظ على البنية السكانية واملعمارية للمناطق 

نغفل إقامة مدن إسالمية نتجت عن حركة الفتوحات العربية مثل البصرة  اليت توسع فيها العرب الفاحتون.كما ال

والكوفة،والفسطاط،والقريوان،وغريها وتزايد أعداد سكاهنا.وهكذا فإن تلك الفتوحات مل تكن لسلب وهنب،بل فتوحات حضارية 

 رفيعة املستوى نادرة التكرار يف التاريخ.

صر األساسي يف تكوين احلضارة اإلسالمية،مع عدم إغفال أمهية العناصر األخرى وبصفة عامة من املؤكد أن العرب كانوا العن

 كالفرس واألتراك وغريهم.

 :شعوب البالد املفتوحة (4

فنالحظ أن التوسعات العربية سالفة الذكر جعلت اإلسالم حيتوي شعوبا عديدة  املفتوحة، شعوب البالدأما 

د كان هلم دورهم يف تدعيم احلضارة اإلسالمية من خالل طابع التسامح الذي أظهره ذلك مثل:الفرس،واألتراك،األقباط وغريهم،وفيما بع

الدين بصفة عامة،وحيث إن تلك الشعوب عُرف عنها نشاطها االقتصادي والعلمي لذلك واصلت عطاءها،وعلى حنو أكرب حتت ظالل 

 الدين اجلديد.

إن الوضع السابق يؤكد حقيقة جلية وهي أن حضارة اإلسالم يف العصور الوسطى مل تكن ذات طابع عربي صرف،كذلك مل تكن 
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عزف معزوفة  ذات بعد عنصري مثلما وجدنا يف احلضارة السابقة على اإلسالم.وهكذا فإن مجيع العناصر املتعددة شاركت سويا  يف

نصات وانبهار،وال يزال صداها يرتدد حتى يومنا هذا يف آذان املنصفني الغربيني الذين اعرتفوا يف حضارية فريدة استمع إليها العامل بإ

 كتاباهتم بذلك.

و  األمر املؤكدأن اشرتاك تلك العناصر املختلفة عمّق البعد اإلبداعي للحضارة اإلسالمية وكشف بوضوح عن قدرة اإلسالم 

قَدٍ" ما تُحرك الفاحتني الغالبني جتاه الشعوب املغلوبة،وهو أمر أكد أن العرب الفاحتني تغلبوا كدين على التعايش "مع اآلخر" دون وجود "عُ

يف البناء  -دومنا تفرقة–على الشعوب اليت توسعوا على حساهبا عسكريا و كذلك حضاريا من خالل التعايش معهم ليشاركا 

 احلضاري.

 النطاق اجلغرايف: (5

ته هو اآلخر على اعتبار أن اجلغرافيا تُوجه التاريخ،وأن التاريخ ما هو إال الصراع على اجلغرافيا أما النطاق اجلغرايف،فيحتل أمهي

 إىل غري ذلك من فروع الدراسات اجلغرافية. –الطبيعي،والبشري واالقتصادي  –مبعناها املتسع 

 القديم:آسيا،وأفريقيا،وأوروبا.وهكذا ويف هذا اجملال نالحظ أن نطاق احلضارة اإلسالمية مشل مناطق واسعة يف قارات العامل

فإن حضارة اإلسالم توسعت من الصني شرقا إىل فرنسا غربا،وبالتايل احتوت على العديد من األقاليم املناخية وأمناط البيئات 

 املتنوعة،فهناك إستبس وسط آسيا،والنطاق الصحراوي،ونطاق البحر املتوسط.

على مئات األهنار العذبة،وتكفي مطالعة املصادر اجلغرافية اليت تطالعنا بإشارات  -غةدون مبال –كذلك احتوى النطاق املذكور 

واضحة عن تلك األهنار شرقا وغربا ومن أمثلتها يف املشرق: دجلة و الفرات،والنيل سيد أهنار العامل اإلسالمي قاطبة. و يف بالد 

 س جند أهنار:قرطبة،وتاجه وغريها.املغرب اإلسالمي جند أهنار:أم الربيع،وأبو رقراق،ويف األندل

و مما سبق،اتضح أن احلضارة اإلسالمية توافر فيها األمن املائي الالزم للحياة عموما والنشاط االقتصادي املتمثل يف الرزاعة 

صادي يف ظالل والصناعة والتجارة،وال نغفل أن سهول وديان األهنار املذكورة وفرت كثافة سكانية منتجة على حنو أفاد النشاط االقت

 احلضارة اإلسالمية.

مالية شة والغربية وأجزاء من السواحل الومن جهة أخرى احتوى  النطاق اجلغرايف لتلك احلضارة على السواحل الشرقية واجلنوبي

ام،وهكذا رسو السفن طوال العللبحر املتوسط الذي توسط قارات العامل القديم،حيث وُجد العديد من املوانئ ومنها ما كان صاحلا ل
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على موانئ مثِّلت حمطات جتارية على جانب كبري من األمهية يف حركة التجارة بني الشرق والغرب يف العصور  سيطرهتم سلمونبسط امل

 الوسطى.

ويضاف إىل ذلك أن ذلك النطاق اجلغرايف احتوى على العديد من املعادن الالزمة للتصنيع مثل احلديد والنحاس،وكذلك توافرت 

 .وبالتايل توافرت األخشاب كمادة خام الزمة للتصنيعالغابات،

وال نغفل كذلك أن النطاق املذكور وقع على خطوط التجارة العاملية خاصة جتارة التوابل اآلتية من اهلند واملارة بالبحر األمحر 

 وصوال إىل البحر املتوسط لتصديرها إىل أوربا من خالل فعاليات املدن التجارية اإليطالية.

احتوي على طريق احلرير وهو طريق جتاري دويل امتد من شتغهاي بالصني شرقا مرورا بوسط آسيا إىل غربيها و مرورا  كما

جبنوبي حبر قزوين وصوال إىل املوصل بشمايل الراق وحلب بشمايل سوريا إىل موانئ شرقي البحر املتوسط،كما تفرع إىل آسيا الصغرى 

 لبندقية بإيطاليا.ومنها إىل شرقي أوربا وصوال إىل ا

و مع معرفتنا بأن من أهم السلع اليت تاجر فيها املسلمون يف العصور الوسطى التوابل،واحلرير،و الذهب،أدركنا أن املوقع العبقري 

صارت حضارته بالفعل ذات طابع عاملي قاري ال ينكر،وبالتايل دخلت يف  أن الفريد الذي امتدت فيه رقعة عامل اإلسالم أدى إىل

 فسات وصراعات طاحنة مع القوى الدولية املعادية اليت أرادت منافستها يف رقعتها اجلغرافية بالغة االتساع.منا

 العناصر األجنبية: (6

يعيبهم ذلك  أما العناصر األجنبية يف احلضارة اإلسالمية فياُلحظ أن املسلمني أفادوا من تراث الفرس،و اإلغريق،واهلنود.وال

أن  وكل حضارة تستفيد من األخرى،إال  -للحوار وليس بالبطش والعدوان يم الراقباملفهو –،ألن التاريخ ذاته هو حوار احلضارات 

يئا جديدا شوا القول أن املسلمني مل يقدموا بعض بعض املستشرقني  عملوا على املبالغة يف أمر التأثري األجنيب يف حضارة اإلسالم،وحاول

يف خمتلف العلوم والفنون،وأن اإلغريق سبقوهم مبراحل واسعة،رغبة منهم يف سلب اإلسالم مكانته احلضارية الرفيعة وتعميقا للمركزية 

األوربية الوامهة اليت تتوهم أن اإلبداعات خرجت من موطن واحد هو أوربا دون البحث يف اجلذور التارخيية خاصة املشرقية لتلك 

 ات.اإلبداع

و الواقع أن احلضارة اإلسالمية عاملية املنبع عاملية املصب، مبعنى أن املسلمني استفادوا من احلضارات السابقة،واستوعبوا ما 

 استفادوه ثم قدموه للعامل عطاءً حضاريا فريدا.



تاريخ احلضارة اإلسالميةحماضرات يف مادة    

 

7 
 

 اللغة العربية: (7

صة من خالل أهنا لغة القرآن الكريم،وجند أن أما اللغة العربية كأحد أسس احلضارة اإلسالمية فيُالحظ أهنا اكتسبت مكانة  خا

هناك كمًا ضخما من اإلبداعات يف مجيع اجملاالت اإلنسانية والطبيعية،وصلت إلينا كأضخم تراث إنساني من العصور الوسطى كُتب 

ا قادرة على أن تكون لغة ة العربية خالل تلك العصور أثبتت أهنغبالفارسية ،والرتكية،إال أن الل بلغة الضاد.حقيقة أن هناك مؤلفات

العلوم واملعارف،وقد انتقلت إىل مجيع املناطق اليت توسع فيها الفاحتون العرب بل وهبرت األوربيني أنفسهم حتى أن لدينا أحد اإلسبان 

 من العصور الوسطى يشتكي من أن أبناء جيله عكفوا على تعلم العربية وجتاهلوا الالتينية.

ربت بالفعل أساسا رئيسيا من أسس احلضارة اإلسالمية،بل إهنا عربت عن "اهلوية" عند اخلطر من وهكذا،فإن تلك اللغة اعتُ

 خالل عناصرها الثالثة )اللغة،الدين،التاريخ(.

تلك هي األسس اليت قامت عليها احلضارة اإلسالمية،ومجيعها تفاعلت معا يف صنعها،غري أن القرآن الكريم كان ومازال وسيظل 

 م الذي ما كان لتلك احلضارة أن تقوم هلا قائمة بدونه.األساس األعظ
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 :اخلصائص 

أما خصائص احلضارة اإلسالمية،فيمكن إمجاهلا يف :الوحدانية املطلقة،والنزعة العقالنية،وطابع التسامح،وأيضا الطابع 

 والروحانيات.اإلنساني،والقدرة على مواجهة التحديات،والطابع العاملي،والتوازن بني املاديات 

 الوحدانية املطلقة: (1

ة و حمورية هلا بالنسبة  للواحدانية املطلقة جند أهنا مبثابة املركز العقائدي الذي قامت عليه تلك احلضارة وعن خاصية مركزي

 السابقة اتي وُجدت فيها عبادة الفرد كما يف احلضارة الرومانية،حيث ازدهرت عبادة األباطرة. ات ميزهتا عن احلضار

ل احلضاري يف الرؤية اإلسالمية من اهلل مويالحظ أن الوحدانية املطلقة كانت تعين أن الدين كله هلل تعاىل،وأن اهلل أكرب،وأن الع

 وباهلل وإىل اهلل تعاىل،وهو أمر مل يتوافر للحضارات السابقة واملعاصرة للحضارة اإلسالمية ذاهتا.

كما أن الوحدانية املطلقة مت تدعيمها بفكرة عدم وجود طبقة كهنوتية حتتكر الدين لصاحلها وبالتايل ال وساطة بني العبد 

 وخالقه،وال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق جل شأنه.

اوزت مبراحل وهكذا مل يعرف التاريخ اإلنساني عموما حضارة نزّهت اخلالق عز شأنه مثل احلضارة اإلسالمية،وبالتايل جت

ا امليثولوجيا اليونانية العامرة باألساطري،كما جتاوزت احلضارة الررومانية،لذا حق لنا أن نصف تلك احلضارة اليت أتى هبا اإلسالم  بأهن

 حضارة ربانية خالصة،والبشر فيها يتجهون يف عطاءاهتم احلضارية كافة لوجه اهلل تعاىل.

ىل ملن استطاع ااخلمسة،وهي: الشهادتني،والصالة،وصوم رمضان، والزكاة،وحج بيت اهلل تع وجتدر اإلشارة إىل أن أركان اإلسالم

فإن النطق بالشهادتني يف حقيقته عقد بني اإلنسان وخالقه للدخول يف دائرة احلضارة  إليه سبيال كلها تدور حول الفكرة املذكورة،وبالتايل

اإلسالمية على اعتبار أن اإلسالم نفسه دعوة للحضارة وهو مامل يتأت ألية ديانات سابقة عليه.فطبيعتها قائمة على الطقوس،ورجال 

 ا للعالقة املباشرة بني اخلالق جل شأنه واإلنسان املسلم املوحد لربه تعاىل.الدين يلعبون دورا رئيسيا فيها،وهو أمر ينتفي يف اإلسالم نظر

و األكيد أن من نتائج توحيد اهلل تعاىل احلضارية أنّ احلضارة اإلسالمية هي  احلضارة الوحيدة اليت حتررت من مفاهيم الشرك و 

لت القدسية عن أيّ بشر،و وقفت ضد كل من يدعي الوثنية وعبادة الطواغيت و األصنام،و صححت العالقة بني الناس،و  أزا

 األلوهية و الربوبية والقدسية من هؤالء البشر.
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كما أنِّه نتيجة خلاصية التوحيد هذه يف ميدان الفكري واألدبي والفين، هي خلو آداب وفنون وفكر احلضارة اإلسالمية  من  

ق، وهذا هو السبب يف رفض املسلمني ترمجة آداب اليونان وأساطريهم مفاهيم الشرك والوثنية، اليت تعرقل االنطالق احلضاري  اخلال

 وخرافاهتم لقيامها على الوثنية واآلهلة،و خلو فنوهنا من النحت و صناعة التماثيل اليت تعد من أبرز مظاهر الوثنية القدمية واحلديثة.

ابع الوحدة يف اللغة والتشريع و القيادة ونظرهتا لإلنسان ، ومن النتائج احلضارية لعقيدة التوحيد أنِّها طبعت احلضارة اإلسالمية بط

و طهرهتا من اخلرافات اخلاطئة  يف تفسري الكون والطبيعة و ظواهرمها. فعقيدة التوحيد املطلقة أكسبت احلضارة اإلسالمية القدرة 

 على الصمود يف وجه التحديات،فبقيت ثابتة راسخة.

 النزعة العقالنية: (2

النية فهي خاصية بارزة من خصائص حضارة اإلسالم،ويتأكد لدارس تاريخ األديان أن اإلسالم دين يتفق مع العقل أما النزعة العق

 هولذلك انتفت في لفطرة اإلنسانية،البشري السوي،وأن صياغته الدينية يسرية غري معقدة وتتفق مع ا

 اخلرافات،واألساطري،والالمعقوالت.

 الطابع اإلنساني: (3

نساني،فيالحظ أن اإلنسان كان اهلدف األول للحضارة اإلسالمية،وهي من اإلنسان وإىل اإلنسان.وجند أن نظمها و أما الطابع اإل

مؤسساهتا كافة هدفت يف هناية املطاف إىل الرقي به وتقدمه،خاصة أن اإلسالم نفسه كدين حيتوي على توافق إهلي فريد بني اجلوانب 

نساني فيها.ويف مقدورنا إدراك ذلك اجلانب فيها من خالل معرفتنا أن اإلنسان هو خليفة اهلل تعاىل يف املادية والروحية،مما عمّق البعد اإل

 األرض،ولذلك كان تكرميه وعدم إهدار دمه واحملافظة على كرامته وتسخري األرض له.

اني،إذ تلك احلضارة احرتمت عقل واملهم إدارك أن العنصر السابق اخلاص باجلانب العقالني يتوافق ويُدعم متاما اجلانب اإلنس

 .احرتمت ضمنيا آدميته وإنسانيتهاإلنسان وهو أداة التكليف ،

 التسامح: (4

أما خاصية التسامح فهي من أعظم اخلصائص اليت ميزت حضارة اإلسالم عن غريها من احلضارات،إذ إن عناصر أهل الذمة 

اجلماعية،بل شاركوا يف بناء احلضارة اإلسالمية.ويف الوقت الذي كانت  من اليهود والنصارى مل يتعرضوا ألي مظهر من مظاهر اإلبادة
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أوربا تقيم فيه املذابح لليهود كما حدث خالل عصر احلروب الصليبية وحتديدا يف احلملتني األوىل والثانية مثلما وقع يف حوض الراين 

 م(1204ت ية حتتضنهم،و قد ظهر منهم موسى بن ميمون )بأملانيا على حنو فصّلت أمره احلوليات اليهودية،وجدنا احلضارة اإلسالم

 بوصفه الطبيب الشخصي لصالح الدين األيوبي،مما عكس تسامح القائد املسلم البارز.

اغة،ووصل بعضهم إىل منصب الوزارة،كما يف العصر الفاطمي يومن ناحية أخرى عمل اليهود بالتجارة والصريفة والص

مـ( يعمل كبري 873 هـ/260ت بن إسحاق ) حُنَيْنل وشاهد.من جهة أخرى،وجدنا عاملا مثل مبصر،ويعقوب بن ك لَّس خري دلي

املرتمجني يف عهد املأمون العباسي ويرأس بيت احلكمة الذي اختص بأمر الرتمجة إىل اللغة العربية يف بغداد عاصمة اخلالفة العباسية 

 املزدهرة.

 /هـ411ت ا أهل الذمة كما وقع يف عهد احلاكم بأمر اهلل الفاطمي )وقد يرى البعض أنه حدثت حاالت اضطهاد تعرض هل

( الذي اضطهدهم.غري أن الرد على ذلك يكون من خالل إدراكنا أن تلك حاالت استثنائية ووقتية،وينبغي أال  تُعمم على كل م1021

أن ذلك احلاكم الذي كان مريضا عقليا يعاني على األرجح انفصاما يف الشخصية،اضطهد حتى  مراحل تاريخ احلضارة اإلسالمية،كما

 أهل السنة أنفسهم،وبالتايل فالقضية كانت عامة ومل تكن مقصورة على عناصر أهل الذمة كما توهم بعض املستشرقني.

تعايش بني اإلسالم،واليهودية،واملسيحية دومنا من جهة أخرى يذكر التاريخ أن األندلس كانت جتسيدا حيا لتسامح اإلسالم وال

 تعصب بصفة عامة.

كما أن بقاء املاليني من العناصر اليهودية واملسيحية يف العامل اإلسالمي حتى اآلن كما يف مصر ولبنان وتركياو سوريا والعراق 

مدار علها حتيا يف تلك املناطق نفسها على والسودان،يؤكد تسامح اإلسالم يف العصور الوسطى مع العناصر غري املسلمة على حنو ج

 أربعة عشر قرنا من عمر الزمان يف أمن وأمان شهد هبما التاريخ.

عرف التاريخ يف أوربا خالل العصور الوسطى حماكم التفتيش ،مل توجد نظائرها يف العامل اإلسالمي يف  العكس من ذلك، علىو

قد اعرتفت هبا أقالم كبار الكتاب الغربيني ودفع مثنها أصحاب األفكار املعارضة احلقبة الزمنية نفسها،أما جرائم تلك احملاكم ف

العصور الوسطى ذاهتا،وقد جتلى ذلك من خالل التعامل مع املخالفني لكنيسة  ءغياب طابع التسامح عن أوربا أثناللكنسية،مما عكس 

 .املسيحية املعارضة هلاروما الكاثوليكية من الفرق 
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 العاملي:الطابع  (5

أما الطابع العاملي حلضارة اإلسالم يف العصور الوسطى فهو أمر يدركه كل مطالع لصفحاهتا،إذ إهنا أفادت من الرتاث اإلنساني 

السابق عليها من حصاد وجتارب اإلغريق،والفرس،واهلنود.ثم بعد أن مت استعياب كل ذلك وهضمه قدمت ذلك النتاج إىل البشر 

 لطابع العاملي.فهي بالفعل عاملية املنبع عاملية املصب،وارتوى من عذب عطائها حتى أعداؤها.كافة،واتسم عطاؤها با

سابقة ،ويف دعم طابعها العاملي اتسع انتشار الضارات احلوالواقع أن اخلاصية املذكورة ذات أمهية كبرية،وهي بالتايل تفوقت على 

 أوربا ولعدة قرون.اإلسالم بني قارات العامل القديم أسيا وأفريقيا و 

ظ هنا أن ذلك الطابع العاملي للحضارة اإلسالمية تأكد مع ما كان هلا من طابع إنساني و كذلك تساحمي.ويؤكد حومن املال

التاريخ عدم وجود حضارة سابقة على حضارة اإلسالم أسهم فيها غري معتنقي املذهب الرمسي للدولة يف عهود الفرس والبيزنطيني 

 هتم على حنو طبيعي وتلقائي.وقدموا إسهاما

 التوازن بني املاديات  والروحانيات: (6

كذلك من خصائص تلك احلضارة اإلسالمية التوازن اإلهلي الفريد بني املاديات والروحانيات وهو ال مادية حبتة وال روحية 

بنائها احتياجاهتم الروحية،خصوصا مع ظهور حبتة،وبالتايل جتنب آفة احلضارة الغربية ذات الطابع املادي الصرف،اليت عجزت أن توفر أل

 فلسفات إحلادية كاملاركسية الوجودية.
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 :مشكالت  دراسة احلضارة اإلسالمية ومصادرها 

،واملركزية وكيفا أما مشكالت دراستها فهي متعددة، وميكن إمجاهلا يف االتساع املكاني واالمتداد الزمين،وغزارة مصادرها كما

 معاجلة تاريخ تلك احلضارة. ا يفاألوربية و دوره

 :االتساع املكاني و االمتداد الزمين (1

إىل األندلس و جنوبي فرنسا  أما فيما يتعلق باالتساع املكاني فيالحظ أن تلك احلضارة امتدت رقعتها اجلغرافية من الصني شرقا

ذلك االمتداد بالغ االتساع من الصعب أن يُدرس كله على حنو متوازن خاصة أن كل منطقة كان هلا خصوصيتها احمللية  ،ومثلغربا

 املتصلة هبا تارخييا و حضاريا.

املفرتض أن الباحث املدقق يف أمر تلك احلضارة يدرك دوما أمر  وهكذا فإن أمر التعميم ميثل مأزقا من األمهية مبكان جتنبه،ومن

الفروق بني األقاليم املختلفة املتعددة اليت سادهتا حضارة اإلسالم يف العصر الوسيط من خالل االختالف يف املوقع اجلغرايف والظروف 

 .املناخية واإلمكانات البشرية والظروف السياسية املصاحبة للبناء احلضاري ذاته

ومن املالحظ أن االتساع املكاني جعلنا ندرك أن حضارة اإلسالم متعددة اللغات.ومن الالفت لالنتباه وجود مصادر التينية و 

يونانية وصينية وفارسية وتركية وعربية هلا،وهو أمر جيعل من يُدرسها يدرك أهنا بالفعل أشبه ببحر متالطم األمواج،نظرا لتعدد الشعوب 

 نائها وتنوع الثقافات اليت استظلت بظالهلا.اليت شاركت يف ب

القرن األول  حتى القرن العاشر  وفيما يتصل باالمتداد الزمين جند أن احلضارة اإلسالمية امتدت يف حقبة العصور الوسطى من

ضعفا بني احلني مع مالحظة استمرارها من بعد ذلك دومنا توقف قوة و القرن السابع حتى القرن السادس عشر امليالدي،/  اهلجري

 .ات الطابع العاملي يف تلك العصورواآلخر،وهي بالتايل تُعد أطول احلضارات ذ

 غزارة مصادرها كمًا و كيفًا: (2

الوثائق،والكتابات العلمية،واآلثار والنقوش،والنقود،والوثائق البَرد ية أما مصادر تاريخ احلضارة اإلسالمية فهي متعددة منها: 

 كبرية،إذ تسلط الضوء على العديد من اجلوانب احلضارية على مدى األربعة قرون األوىل من الزمان. .وهي ذات أمهيةالعربية

نذكر من أمثلتها الوثائق اليت وردت يف كتاب القلقشندي "صبح األعشى يف صناعة اإلنشا"،ووثائق دير سانت  للوثائقبالنسبة 
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اشفة على حياة العناصر اليهودية داخل إطار احلضارة اإلسالمية.وكذلك نذكر يزة،وهي تُلقي األضواء الكن كاترين بسيناء،ووثائق اجلِ

وثائق الوقف الذي لعب دورا بارزا يف احلياتني االجتماعية والدينية يف ظل تلك احلضارة.وبصفة عامة تقدم لنا الوثائق مادة خام 

 لدراسة حضارة اإلسالم حينذاك.

من أن تُحصى،و موزعة بني العديد من مكتبات العامل الكربى،وتكفي مطالعة ما ألفه ،فهي أكثر للكتابات القلميةأما بالنسبة 

املستشرق كارل بروكلمان يف صورة كتابه الفريد "تاريخ األدب العربي"،و كذلك كتاب املستشرق الرتكي األصل األملاني اجلنسية فؤاد 

ات دار الكتب املصرية،واجلامع األزهر،واملكتبة القاهرية "تاريخ الرتاث العربي"،وكذلك فهارس مكتب  Fuad Sezginس زك ني 

بدمشق،،واملكتبة األهلية بباريس،ومكتبة الفاتيكان،واملتحف الربيطاني،وغريها من املكتبات ليتبني لنا مدى الثراء يف مصادر تاريخ 

 احلضارة اإلسالمية.

ل باهلند إىل آالف املساجد باتساع رقعة اإلسالم ومنها: فهي متتد من آثار مجهوريات آسيا الوسطى مرورا بتاج حم اآلثارأما 

املسجد النبوي،واملسجد األقصى،ومسجد عمرو بن العاص بالفسطاط،واجلامع األموي بدمشق،ومسجد القريوان،ومسجد قرطبة،إىل 

 ها.حنو ذلك.وإذا نظرنا إىل املدارس جند العديد منها يف مدن بغداد واملوصل وحلب و دمشق والقاهرة وغري

و ذلك باإلضافة إىل القصور اليت أقامها اخللفاء والسالطني وكبار رجال الدولة مثل قصر احلمراء  يف غرناطة باألندلس،كما ال 

 نغفل أماكن املتصوفة مثل اخلوانق و الزوايا والرُبط،وهي ممتدة على نطاق واسع يف عامل اإلسالم يف العصر الوسيط.

يف كل بقعة استقروا هبا شيدوا عمائرهم املتعددة منها العمائر املدنية والدينية ومنها احلربية،ومن أمثلة و األمر املؤكد أن املسلمني 

 األخرية القالع واحلصون،كقلعة  جبل املُقطم،وقلعة حلب،وقالع اإلمساعيلية يف إيران و بالد الشام.

لى امتداد رقعة احلضارة اإلسالمية جغرافيا وتارخييا،وهي وال ريب يف أن اآلثار اإلسالمية أكثر من أن تُحصى مكانا و زمانا ع

مبثابة شاهد حي دال على التاريخ وليست كائنات ميتة كما يتصور الكثريون،وقد تدل املنشآت األثرية على ما تعجز عن ذكره اجمللدات 

 من الكتب.

ل كومب،وويت،سوفاجيه عن اجلامع للنقوش من املهم مطالعة ما ألفه املستشرقون الفرنسيون مث النقوش و إذا اجتهنا إىل

يكفي أن تطالع ما ألفه عدد من املستشرقني والعرب مثل ستانلي لني بول،وهنري الفوا،وعبد الرمحن  للنقود العربية.وبالنسبة

 فهمي،ورأفت النرباوي،ومايسة حممود كي ندرك حجم غزارة مصادر دراسة تلك احلضارة دومنا مبالغة.
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احلضارة اإلسالمية يف العصور الوسطى جيد نفسه بالفعل أمام طوفان حقيقي من املصادر،وبالتايل أمامه إال أن  وهكذا،فإن املؤرخ

 يتناول مناذج خمتارة فقط،وتكون دراسة انتقائية دون إخالل أو اعتساف يف األحكام.

 املركزية األوربية: (3

ن املستشرقني بكِّروا بتحقيق النصوص املصدرية العربية،وألفوا مؤلفات أما املركزية األوربية فلها جانبها الذي ال ميكن جتاهله،إذ إ

عن موضوعات احلضارة اإلسالمية،وكانت هلم رؤيتهم املنطلقة من االستعالئية األوربية املقصودة،ولذلك فعند التعامل مع تلك املؤلفات 

،والفردية العلمية أحيانا أخرى،وأن مؤلفات املستشرقني منها علينا أن ندرك األمر من خالل دافعية حركة االستشراق االستعمارية أحيانا

املوضوعي ومنها املتحامل،وإن كان األمر األخري هو الغالب لألسف الشديد،خاصة أن من املستشرقني من تشدق باملوضوعية العلمية 

وأهله. والواقع أن املركزية األوربية تعكس وعندما كتب مؤلفاته انتفت فيه تلك الصفة وحل حملها العداء املتأصل لإلسالم، وحضارته، 

 التباين بني معاجلة الباحثني العرب واملسلمني احملدثني لتلك احلضارة ومعاجلة الباحثني الغربيني يف أوربا وأمريكا.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 


