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تأثير الموروث في اإلحباط
أو «انحطاط األلف عام»

أحالم المنذرية

�إنّ للكلمة �أثرا بالغا يف النف�س ،فهي ما تلبث �أن تقع عند البع�ض حتى حتدث دويا عاطفيا وفكريا بغ�ض النظر عن �صدق الكلمة من عدمها ،ولكن
امل�شكلة لي�ست �أن يقول لك �شخ�ص ما كالما عن نف�سك �أو دينك �أو ح�ضارتك و�أمتك ب�شكل �سيء ،و� ّإنا امل�شكلة �أنّ ت�صدق ذلك الكالم كله فت�سقطه
على نف�سك ودينك وح�ضارتك و�أمتك .نتطرق يف هذا املقال لأهم ما ذكره الأ�ستاذ ر�ضوان ال�سيد يف مقاله املن�شور يف جملة التفاهم «م�س�ألة الع�صور
الو�سطى الأوروبية والإ�سالمية» عن كتاب توما�س باوريف« :نق�ض �أطروحة الع�صور الو�سطى الإ�سالم ّية».
يذكر ر��ض��وان ال�س ّيد ما ذك��ره امل ��ؤرخ الفرن�سي ه�نري بريين
ح��ول وجهة نظره وه��و يناق�ش الع�صور الو�سطى �أنّ �أوروب ��ا
دخلت مرحلة الع�صور الو�سطى املظلمة بفعل ثالثة عنا�صر
�أو ع��وام��ل ت��اري�خ�ي��ة :امل�سيحية ،والإق �ط��اع وظ�ه��ور الإ� �س�لام،
�شارحا فيها ت�أثري ه��ذه العنا�صر الثالثة تف�صيال يف كتابه»
حم �م��د و�� �ش ��ارمل ��ان» ،وم ��ا ي�ه�م�ن��ا ه �ن��ا ه ��و وج �ه ��ة ن �ظ ��ره ح��ول
العن�صر الأخ�ير الإ��س�لام ،فالإ�سالم من وجهة نظره �سيطر
على البحر املتو�سط و�شواطئه ال�شرقية ،فقطع �أوروب ��ا عن
اليونان و�إ�سبانيا وامل�ساحات ال�شرقية م��ن املحيط الهندي،
فخمدت على �إثر ذلك احلركة التجارية ،ولوال ظهور �شارملان
لأح�ت��ل امل�سلمون �أوروب ��ا �أي�ضا.ولكن امل��ؤرخ�ين م��ن بعده من
رواد مدر�سة» احلوليات» التي ينتمي للمدر�سة ذاتها بريين،
من ع�شرينيات القرن الع�شرين وثالثينياته �إىل الثمانينيات
منه عمدوا على حتطيم ثالثيته هذه ،فقد ان�صبت بحوثهم
على الفرتة ( بني القرن اخلام�س واخلام�س ع�شر) يف الع�صور
الو�سطى الأوروب �ي��ة ،ونذكرعلى وج��ه اخل�صو�ص ما ورد عن
امل�سلمني يف �أبحاثهم� ،أما امل�سلمون فما عطلوا امل�سار التجاري
مع �أوروبا؛ بل ت�شاركوا فيه مع البيزنطيني ،كما ترجموا �آثار
اليونان العلمية والفل�سفية ،ونقلوها �إىل �أوروب ��ا عن طريق
�إ�سبانيا واجل ��زر الإي�ط��ال�ي��ة ،وظ�ل��ت ط��رز العمائر وامل�ساجد
والكنائ�س واحل�م��ام��ات و��س��ائ��ر م��واري��ث ال��روم��ان العمرانية
والفنية �سائدة لدى البيزنطيني وامل�سلمني.
جهد امل�ؤرخون الأوروبيون يف تغيري �صورة الع�صور الو�سطى
الأوروب�ي��ة ،ويطرح الكاتب ما و�ضعه امل�ؤرخون الأوروب�ي��ون يف
الن�صف الثاين من القرن الع�شرين على تغيري �صورة الع�صور
الو�سطى الأوروب �ي��ة؛ نافني فكرة �أنّ هناك مرحلة يف تاريخ
�أوروبا طولها ع�شرة قرون من الظالم واالنحطاط؛ بل هناك
ع��دة م��راح��ل م��ن ال�ت�ط��ور ال�ت��اري�خ��ي ،ودخ ��ول �شعوب جديدة
من �شرق القارة و�شمالها� ،أحدثت بع�ض الفو�ضى ال�سيا�سية
والثقافية ث��م ع ��ادت ل�لان�ت�ظ��ام .وك�ت��اب امل� ��ؤرخ الكبري فريان
بروديل عن البحر املتو�سط يف عهد فيليب الثاين يثبت ذلك
التوا�صل الكبري بني �أوروب ��ا وع��امل الإ��س�لام من خ�لال الرب،
ومن خالل البحر املتو�سط واملحيط الهندي وطريق احلرير،
ولكن العالقات تزعزعت عندما حلت املدافع الربتغالية حمل
ال�ع�لاق��ات التجارية ال�سلمية ،كما �أنّ احل���ض��ارة الإ�سالمية

انتك�ست يف ال�ق��رن الثامن ع�شر ب�سبب اال�ستعمار الأوروب ��ي
ل�ل��أج ��زاء امل ��زده ��رة م ��ن ال ��دي ��ار الإ� �س�لام �ي��ة يف �آ� �س �ي��ا ،ث ��م يف
�إفريقيا.
وي�ضيف ال�ك��ات��ب �أنّ ه��ذه ال ��ر�ؤى م��ن م��در��س��ة احل��ول�ي��ات ما
ا�ستطاعت �أن تزعزع الر�ؤية التي بنتها �أوروب��ا اال�ستعمارية،
والتي ت�أ�س�ست على عدة عنا�صر ت�شمل� :إثبات التفوق الأروربي،
واحل ��ق مبقت�ضى ذل��ك ال�ت�م��دن باال�ستعمار وال�ت�م��دي��ن ،و�أن
العامل الإ�سالمي غ��ارق يف االنحطاط ،ولكن يف الوقت ذاته
ب��د�أت تظهر العديد من الدرا�سات التي تدعم ر�ؤي��ة الع�صور
الو�سطى الإ�سالمية ،منها �أطروحة �آدم متز بعنوان «احل�ضارة
الإ�سالمية يف القرن الرابع ع�شر» ،وماك�س مايرهوف الذي
كتب «من الإ�سكندرية �إىل بغداد «وباول كراو�س الذي كتب عن
«ابن املقفع والرازي» وغريهم الكثري.
م��ا دام امل�سلمون ق��د ترجموا ونه�ضوا ق��دمي��ا ،فمن �أي��ن �أت��ى
انحطاط الألف عام؟
�أتى بح�سب الر�ؤية اال�ستعمارية من التيارات املحافظة التي
�سيطرت يف القرن الرابع الهجري ،وحملت على علوم القدماء
ونحتها م��ن ال�برن��ام��ج ال��درا��س��ي ،وم�ن��ذ ال�ق��رن التا�سع ع�شر
�سيطرت يف ال��درا� �س��ات اال�ست�شراقية �أط ��روح ��ات ع��ن �أ��ص��ول
ال �ق��ر�آن والإ� �س�ل�ام ،وه��ل ه��ي �أ� �ص��ول ي�ه��ودي��ة �أو م�سيحية �أو
خم�ت�ل�ط��ة ،ف �ل��ذل��ك ل�ي����س ل �ه ��ذا ال ��دي ��ن ج ��وه ��ر م�ت���س��ق ،وك��ل
ذل ��ك ب�ف�ع��ل ال�ف�ت��وح��ات وال �ق��وة ال�ع���س�ك��ري��ة ال�ت��ي �صبغت ه��ذا
الطابع ال�ق��وي ع��ن الإ��س�لام ،فلما تراجعت ه��ذه ال�ق��وة ب��د�أت
باالنحطاط.
تطور يف الأكادميية اال�ست�شراقية الغربية نحو تثبيت مقولة
الع�صور الو�سطى الإ�سالمية
يف ال�سبعينيات م��ن ال�ق��رن امل��ا��ض��ي ظهرامل�ست�شرقون اجل��دد
مهاجمني اال�ست�شراق التقليدي بو�صفه ك��ان �إيجابيا �أك�ثر
اجتاه الإ�سالم والقر�آن ،و�أن امل�صادر التاريخية الإ�سالمية يف
�أخبارها عن نبوة النبي ،وظهور الإ�سالم ،و�سرية النبي ،ونزول
ال �ق ��ر�آن ،وع �ه��ود اخل�ل�ف��اء الأوائ � ��ل ،ووق��ائ��ع االن�ت���ش��ارال�ع��رب��ي
والإ�� �س�ل�ام ��ي ،ك�ت�ب��ت ب �ع��د م ��ائ ��ة وخ�م���س�ين ع ��ام ��ا و�أك �ث��ر من
الأحداث ،ولذلك فهي مركبة بح�سب امل�صالح الإمرباطورية،
ف�ه��ذه ال �ف�ترة ال��زم�ن�ي��ة ال مي�ك��ن ال�ت��أك��د منها �إال م��ن خ�لال

الن�صو�ص ال�سريانية والعربية واليونانية املعا�صرة للأحداث
املبكرة.
وينتهي املبحث عند ه�ؤالء دائما ب�أن الإ�سالم يف احلقيقة هو «
الع�صور الو�سطى» التي انف�صمت عن الكال�سيكيات اليونانية
والالتينية قدميا ،وا�ستع�صائها على احلداثة.
ويقول الأ�ستاذ اجلابري� :سادت يف الثقافة الإ�سالمية ثالثة
مناهج �أو مدار�س :مدر�سة البيان ،ومدر�سة العرفان ،ومدر�سة
الربهان ،والأخرية التي اعتنقها الفارابي وابن ر�شد و�أمثالهم،
والتي ال طريق غريها للدخول يف احلداثة.
وي�سرد الكاتب �شارحا ب�أن النقد الثقايف واحل�ضاري دفع علماء
م��ن ت�لام�ي��ذة امل�ست�شرقيني التقليديني �إىل ال �ع��ودة لنق�ض
�أطروحات امل�ست�شرقيني اجلدد ،فالأملاين �سكولر در�س بعناية
عالئق ال�شفوي الكتابي يف �صدر الإ��س�لام ،وداف��ع عن مناهج
املحدثني �سماعا وكتابة ،بينما �أقبل هارالد على الكتابة عن
القر�آن بو�صفه ن�صا ووحدة واحدة ،كما در�س الأدبيات املبكرة
يف ال�سرية النبوية ،وعن امل�سلمني و�أخالقهم ،وعملت ال�سيدة
�أجنليكا على الن�ص القر�آين لأكرث من �أربعني عاما ،من نواحي
الثبوت التاريخي والثبات و�أدب�ي��ات الن�ص وجمالياته .وهي
ت��رى �أن هناك فائدتني وراء ذل��ك� :أنّ الإ��س�لام مل يقطع مع
الأزمنة الكال�سيكية التي ظهر فيها القر�آن نف�سه ،و�أن القر�آن
هو كتاب �أوروبي بقدر ما هما العهدان القدمي واجلديد كتابان
�أوروب �ي��ان؛ لأنّ تلك الن�صو�ص املقد�سة �إمن��ا ظهرت يف زمن
واح��د �أو متقارب ،و��س��ادت فيها فكرة رب��ط الر�سالة بالكتاب،
وب �ن��ت ال�ث�ق��اف��ة ال��دي�ن�ي��ة والأخ�ل�اق �ي ��ة وال�ت��اري�خ�ي��ة لأوروب � ��ا،
وينبغي �أن يكون القر�آن من بينها؛ لأ ّنه ظهر يف العامل نف�سه.
�إن ت�صدع فكرة الع�صور الو�سطى الأوروبية على �أيدي �أعالم
م��در��س��ة» احل��ول �ي��ات» ال�ف��رن���س�ي��ة ،وال ��ذه ��اب �إىل �أن الع�صور
ال��و��س�ط��ى الإ� �س�لام �ي��ة � ّإن ��ا ه��ي اخ �ت�راع �أوروب � ��ي ا��س�ت�ع�م��اري
وعن�صري ال �سند له من التاريخ والواقع.
ت�أثري املوروث يف الإحباط احلا�صل:
وي�خ�ت�ت��م ال�ك��ات��ب ب�ق��ول��ه :لي�ست ه�ن��اك م�شكلة ك�ب�رى يف �أن
يعدك خ�صم لك متخلفا؛ لوقوع عبء امل��وروث على كاهلك،
� ّإن��ا املُ�شكلة يف �أن ي�صدق امل��رء ذل��ك ع��ن نف�سه و�أم�ت��ه ودينه
وح�ضارته ،فيحاول اخلال�ص من ذلك كله.
ahlam.squoman@hotmail.com

