
ا!ريةلرضاءالنزيةلحوصأوهـول!

منأرىلذا".الغربيةأوربا"تصورالىالعنوأنيثنير-ا

(1.الغربيةالاوربية"بالحضارةأعنيهماتحديدشيءكلقبلالاصلح

عنصرينعلىتفنمدالحديثةالغربيةالحضارةأنشخصياأعتقد

بالعلوموالآخرالانسانيةبالعلومخاصةيتعلقأحدهماأساسييئ:

التقني.والعنصرالتاريخيالعنصرهماالعنصرانوهذان.الطبيعية

أنهدلكعنينتج(مبهمجدأنه)وأعترفالتحديدهذاقبلنامافاذأ

فترةالماالحديثةالاوربةالحضارةميلأدتاريخننقلأدطمنبدلا

لاينطبقانلاالعنصرينهذيهماأنالواضحمنويبدونسبيا.متأخرة

النهضة.عصرعلىولاالوسطىاًلقرونعلى

حلمحاولةفيالمعلوماتمنعظمىكميةكويريألكسندرجمعلقد

وسبب(الحقالعلياالعا)أعيالحديثالعالمانبعاثتاريخمشكلة

شاسعااختلافاالمشكلةهذهحولالآراءتختلف.)1(الانبعاثهزا

وأالعتيقةالحضارةتقارنماوكثيرا.البعضمعبعضهاويتضارب

الكمية"مقابل"النوعيةأساص!حعلى،الحديثةبالحضارةالكلاسيكية

عقيدةبسنينذلكبعد.اعتنقأنهبالذكرويجدر،غينونقول)حسب

أساسوعلى5591()3(سنةبالقاهرةشيغاوماتمتصوفةاسلامية

أكبراختلأفأيضاوهناك)كويري(031("الدقةمقابل"التقريب

بالمناعةأ"!()خ*ش!،3المعرفةتقابلكانتالعتيقةالثقافةأنفيويلتمثل

منسجمبتوفيقيتصف""الحريثااًلعاأنيبدوبينماول"ءح+()9

أيضاالعتيقاالعاألقعلىتأكيدهفيمحق)4(كويريأنعلىبينهما.

النوعية.الاعتباراتالىبالاضافةالكيالقياسواستعملعرف

فييتمثلالحديثالغرييالمفهومفانالبحتةالرياضياتمجالوفي

الهندسيللتحليلديكرتبطريقةوالهندسةالجبريبنمتناسق.امتزأج

بلفقطالهندسيةالاشكالقياسبالامكانليسأنهكما.والحسابيات

الحسابباستع!الوذلكالمستقيمةغيرالاشكال!وحتىشكلأي

عشروالثامنعثصرالسابعالقرنينوصلناقدنحنوها.الصغر3كائياللأ

الحديث.الغرببعالمنالانبعاثالهبقيالتاريغطهوهزا

وحضارتناالعصريةحضارتناقبلمابينالهوةفادطوهكذا

شاسعةذلكمعلاتزال،وغاليليبرونتولاتينيبينمثلأونعنياطنديثة

الحضارةميدأنيفيكبيرمؤرخوحتى(.مهمةشوا!كمااًلنظر)بقطع

)أ،المسلمينلساهمةغريبةلصفةمتجاهلأيبدوكويري.أمثلوالعلوم

اتهـبؤالمحنر

الغربيةالثقافةهذهبعثفي(عادةالناسيسميهاكماالعربمساهمة

وأالعربأوالمسلمينالعلماءيذكرقلماوهوحددناها.كماالحديثة

غيرالكونالىالمنغلقالعالم)منالهامكتابهفيأقوالهميورد

)3(..(المحدود

منالاقلعلىالثهيءبعضنحدأنلنايمكنأنهشخصياوأرى

تراثنامنمهمأجزءاالاعتباربعينأخذنامااذأالهوةهذهشساعة

فيالعربأوالمحلمينحضارةبذلكوأعني،الوسطىالقرولطفي

فيالاسلأميةايوسطىالقرونندخلأنفيكفي.الوسطىالقرون

ونبددفهماأسهلثقافتناتطوريصيرلكيعندنا"الظلام"عصور

من(،الظلام"كعصوراًلوسطىالقروناعتبارمثلالخاطئةالافكار

نهضةفيبعضهميراهاوالتيالتاريختنافيالتيالمعجزةومثلجهة

أليونانيين.الالهةوحيهووجودهافيالوحيدالسببأدطيظهر

عننخدثأنفبعد.لكويريأخرىجملةأوردأنليوأسمحوا

فرقولاتتجزألاوحدةوالكونالانسادقفيهايمثلالتي"العا!مفاهيم

نسميهلمابالنسبةأنناالاكيد:،،منالعالمهذاقال،أ.بينيماخلأفولا

فيالانسانبينتعارضأمامكفاما.مختلفوضعأمامأنفسنانجدبالعم

نأالبدبهيمنأنهاعتبراني(،.فيه)6(يعيتقالذيوالكودنالكون

عظيمبقدرساهمتخاصةوالاسلامعامةواحدبإلهالؤمنةالديانات

(،.والكون"ألانسانبين،االتضارب"هذاايجادفي

اًلآنلالابدالحديثةالغربيةللحضارةالتحديدهذاوبعد-3

أنيأعترف.العربةبالحضارةيسمىلامعادلتعريفالىالوصولمن

فهمأعتقدبينما""العربيةالحضارةتعنيهماواضحةبصفةأفهملا

الحضارةهذهتعنيهكانتما)أومابوضوحالاسلاميةالحضارةمعنى

(.للقوميةتعصيعدمعلىاًلمستمعونيؤاخذنيألاأرجو.الاضيفي

وهلاسلأميا؟فيلسوفاأمعربيافيلسوفاالفارسيسبناانجاكانهل

لغةأيفيكتبأدطقلسيناابنمثل)وهوالخوارزميالبيرونيكان

فأنابالاعتبارللأخذاللغةغ!2هنال!يكنااذأعربيا؟(العربيةغير

سيناولاابنيراأنهمعكعربيينلاغبارهماألاستعدادتمامم!نعد

عباقرةكبارأعتبارأفضلولكنيعربيا.بلدأحياتهمافيقطالبيروني

التيالاسلاميةللحضارةكممثليئالكلأسكية"العربية"الثقافة

مفهومه)فيالدبنأنمعلهذا.العالمبطصبغتهاالعربيةاللغةأعطت
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علىجزئياالاتنطبقلاكلمةحاليا(الغربعندالمتداول(،"المحدود

عوضاالاشملاميةالحضارةعنالحديثأفضلبأدقليفاسمحواالاسلأم

العربية.الحضارةعن

دراسةفانالتبسيطفيالمبالغةبابمنيبدوذلكأنمن7وبالرغم

أحدهماأساسييننوعيننجبررأييحسبلاتبينللدياناتعامةنوعية

بدينأسميهماوا!خر)7(""القديمةبالديانةايليادمركياأسماهما

نفسهاللأسبابولكندياناتقلتلقدالواحد)8(".الاله"عبادة

".عن"حضاراتأتحدثأنبالامكانكانشابقأالواردة

الوحدةاًلدياناتفانالحاضرالوقتفيانتشارهامن.وبالرغم

للعالموالحضاريةالدينيةالحياةفيشاذةظاهرةالامرأولكانت

لمييتازونيا.9(بهاعرفكما/المحدودبمعناهاالوحدةفالديانة.القديم

النوعوهذاالغربيةاشيافيوذلكالتاريخفيمرةالاالحقيقةفيتظهر

للدينأوالرسولياليهودلديربالنسبةذلكأكانسواءالدياناتمن

تؤمن)التيالعتيقةالحضارةضدواعيةثثورةظهرفانهالاسلامي

تقودهاثورة(الطبيعةفييتجلى.الالهبأنأوالالهةبتعددعامة

النقطةوان.عامةوالعذبالمناضلالرسولهيقويةشخصية

قوةهيبلملحوظةبصفةنظريةليستالثورةهذهفيالاساسية

نأالقول)ويمكنالالهيةتجعالروحعلىبالاس!اسقائمةفهي.فعالة

فيوحولها(الطبيعةفيمشتتةالعتيقةالحضارةفيتبدوالروحهذه

الطبيعة.خارجهي،اللهتسمىواحدةفعالةقوةنقطة

يستعملونلاالوحدةللدياناتالقدامىاًلمؤسسينأنمنوبالرغم

اسماعامة)ويعطونهالإلهشخصيةفانبالمرةالإلهتشخيصفكرة

الدياناتكلفيأساسيمكون.ء.(الخ......الله:"!وهأيضاخاصا

.الموحدة

فلأواحد.سامالهفيمتجملةالالهيةالروحفانالامروخلاصة

أخلأقياتوان.اللهعداماالسماواتفيولاالارضعلىمقد-سشيع

نأكماوالارادةالقوةأساسهاالموحدةالدياناتمنالنوعهذامثل

لماالجميعالهاللهيكنلملو.القوةفكرةعلىيتركزشموليتهمصدر

فيالتفكيرويستحيل.منقوصةقدرتهولكانتشيكلعلىقادراًكان

ثقفتموهم"حيث)،واقتلوهم:الاساسيةللنقطةهذهفيالتسامح

هذاعصرنافيجميعامنهاننفرقدجملةوهذه191(-3:)القران

استحملت)وربماثلةالملالحضارأتجميعاتبحتهمبدأعلىتحتويولكنها

الاوربيةحضارتناذلكفيبماما(شيئايختلفبمعنىقتلكلمةبعضها

الى)انظرالآز،حدألىاًلاجانبعضوفيالاشنعمارانتهاءغايةالى

أمازونيافيالنصاعةغيرالحمرالقبائلعلىيقضونوهمالبرازيليين

للنابم(.باستع!ال

الاسلاممكنماهوالعتيقاالعامعتواطؤلايالرفضوهذا

تأترهابعدنفسهاالمسيحيةلان:العتيقةبالثقافاتمحا!)والاسلأم

تخضعكانتالعتيقةالاراءالىورجوعهااليونانيةبالافكارالعميق

فيالثوريةقؤتهمنالكفر(الىدوماالغريزيلانسانلميولمخيفةبصفة

أيضا.والاجتماعيالسياسيالمجالين

يبررسببأيهناكليس.وحدهاللههوكسرىولاقيصرلا
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والنجومالسموات"انالباقلأني)01(:قال.الارضعلىالسنماءتمييز

............قدمقدسةخاصيةأيلهافليسالاشياءكسائرمخلوقات

وهوالالهعداماا،(العاأجسامسائرعلىيجوزما...عليهاجاز

موقف)وهذابالغيبيهتملاالدينفقيهوان.العالمخارجموجود

الاسلأمرجالأقدسوحتى(المسيحيةالعقائدموقفمعجدامتضارب

أعمولااللهخزائنعنديلمأقول:ءالايقولفانه!دالرسول

...(،الغيب

فيااسربغةعلىاهتهامهجلركزالاسلامأناذنالواضحفمن

أرىأنيبالغةائد.وعلىعميقااهتماماالبدايةمنالمسيحيةأبدتحين

الثاني.الموقفمنأكثر)التجريبية(العلوميعاضدالاولالموقفأن

العلمي(.والاجتمايهماالاخلأقيالصنفكماالامر)هذاالامرأما

لهينصاعأنيمكنفانهرمضانشهرفييوما03طيلةبالصوم

بأن(النجاةأراد)انيؤمنبأنالأمرمنسهولةبأكثرمثلاأينشتاين

نأجيداأعمفانيوبالطبعالمماء.ألىمجسمهوصعدحيابعثالمسيح

السنماءالىالسيحبارتقاءالايمانومنها(،"عقائدهكونأيضاالاسلام

أقلهيمتأخروقتفيالمتكونةالعقائدهذهمنئلولكن.الرابعة

هإمشيةعقائدالاوليستللمسيحيةبالنسبةمنهاللاسلأمبالنسبةأهمية

الاسلأمي.الدينلجوهربالنسبةبحتة

ازدهارعلىيدلالواقعفإلن،الاليسحمقاعنظرياتهذهليست

نأحينفي،الإسلامتاريخفيالزأهرةالعصورخلالالتجريبيةالعلوم

)ماللمسيحيةالزاهرالعصرأثناءالحضيضفيكانتالتجريبيةالعلوم

والعليا(.الوسطىبالقرونأسموه

الحضارةأنأعنيلافانيبيننا.تفاهمسوعأييصدرالاأرجو

حمأيلمأقدمولاالعلومتشجعدائمامجموعهافيكانتالاسلأمية

النوعمنتجريبيةعلوماأنتأكيدهأريدماكل.النوعهذامن

قيودمنالطبيعةخلصتأنبعداًلاممكئاخلقهايكن!الحديث

ناتسامحاالأكثر)أوألاخلصمفهومهافيالوحدةالديانةوأنالوثنية

..التجريكبيةالعلومانبعاثفيالاساسيالثصرطهي(شئتم

ماوهو(،التاربخي"العرضعنللحديثالوقتحانلقد-3

باذفعلج!كاقمتمحاضرةوهيجديدةمحاضرةموضوعيكونأنيمكن

منالحاضرينبينالضجةبعضوأثارتابالباكستانعديدةسنينمنذ

ضدأوربازعمتهكماقصيرتاريخي"عرضعنواخهاوكانالغربيين

نأيمكنسابقاذكرناهاالتيالاسبابأجلمنأنهعلى(،الاسلأم

ضدأوربازعمتهلمادصيرتاريخىعرض":ألمحاضرةهذهعنوانبكون

ومنتجعجداهامكتابعلىالمحاضرةهذهفياعتمدتولقد،(.العرب

قبلمناهمامأييثرولم5691()سنةسنينمنذبالايطاليةنئنر

والتلميذاًلصديقملفتزيالدبرندينوكتبهاًيطاليا.فيالمثقفينالقراء

كيتاني)11(ليوفيالاسلامفيالمتخصصالايطاليللعالم

لان(،للغربييناًلمستثرقينلبعض)خلأفاأيضامهمكتابوهو

على.ألاسلامضدعداءأييكنيكنو!مستتنرقايكنلمالؤلف

منأكثرللعقلالمطابقةالديانةهوالاسلأمأنجلماأكدفانهالعكس

المواقفأكثرهوالدينتجاه-المسلمموقفوأنالنزلةالدياناتكل



بكودقأنزيجبيمكز،التاربخهذافان،الانسانيللمنطلقمواجهة

والتيبصلةالدينالىتمتلاالتيالاسباباظهارفيجدأمفيدا

انارةوفي(للعربشئغان)أوللأسلأمانماهضةالواقفوراءتكعن

نفسه.التاريخيكررلاكيممكنطريق

بعطونالمسيحيينالمورخينأقدمأنفييتمتلمثاليعنصروأول

جعفرأبواًلعباسيالخليفةأدخلهاالتيالاليةللأصلاحاتكبيرةأهمية

شابو)دارسيروسميخائيلالؤرخيذكر775(-)754المنصور

الخليفةهذاأن533(الصفحة،.191-9918،باريسللنثر،

منالعدبدوحجروالرهبانوالأدبارالكناثسعلىضرائبفرض

والاحتجاجاتاًلشكاويوانأرمينيا.فيخاصةالكنائسيةالممتلكات

تكنانفسهالعصرفيالمسيحيينالمؤرنجبنمنالعدبدعنهاعبرالتي

عامةبدفعهاكادطالتيالضرائبهذهأزدبادعنناتجةببدوماعلى

الىمرجعهاوانماالبيزنطيةللحكومةالاسلامظهوروقبلالمسيحيين

الدينرجالب!كايتمبعكانالقالقديمةالماليةالامتيازاتالفاء

انجازهعلىتجرؤاشيالاسلاميالحطمقيامعننتجفلقد.المسين

بينالالنةالمساواةأعنيأخيرا:ألاأوربافيالمسيحيةالحكومات

الدولةأمامالاسعامةمنأودينرجالأكانواسوأءالسيحيين

الخليفةبسنينذلنباقبلأتخذهأخرهامإجراءوهناك)الاسلأمية(.

أنهالبلاذريالنتهيرالعرييالمؤرخقال.مروأدقبنللملكعبدالأموي

سرجيرس)وهوسرجونالخليفةدعاميلادبا(.7).هجريا81سنةفي

عليهوعرض(الدمشقييوخااًلشهورالمسيحياًلدينفقيهوالد

هذاعليهبنصوفياالعموميةألادارةميدألقفيجدبدامثروعا

وتعويضهاالحكومبةالوتائقفياليونانيةاللغةاستعمالابطالالشروع

الاسفشدبدلذلكسرجون،)قنأسفالبلأذريقالق.العربيةباللغة

لهم:وقالأليونانيينالموظفينببعضالتقىالخليفةبلأطنغادرولما

منحرمطمقدادلهفانفصاعداألالقمنأخرعملعنبالبحثعليم

.".المهنةعذه

المؤرخونكتبهماأولأننجدأنالصدفبابمنفليسلذلك

سوءبعضمنبالرغمالعمومعلىموضوعيألاسلأمعنالمسيحيون

ضدشرأسةالاكثرالطعناتتبدأبينما،والاشمئزازالنطقيالتفاهم

الاولىالسنينبعد(الاليالميدأنفي)حتىالخطيرةا-ةالجدبالديانةهذه

الثامن.للقرن

المسيحيينالكناباأولطوالمسلمينالاسلأمعنروأهماأهمومن

للمدينةعمرغزوعندالقدسبطركصوفرونيوسكتبهمانجد

التاريحنطهياسكتابهفيتيوفانسالبيزنطيالمؤرخرواهحسبماالقدسة

تعجبفلقدحدث(مابعدسنة001عنيزيدلاماوألفعمل)وهو

الفقريسودهكانالذيالحرييالخليفةصظهرمنخاصهالبطرك

يرىأنهىالاولىعمرأمنيةأنعمعندماواندهشوالباطة

عمربقنعكيالنتدبدالالحاحالىصوفرونجبوسوأضطر.سليهانهيكل

نأماولكنهالكساءعمرقبلوجدبدا.نظيفاكساءمنهبقبلبأدط

منارتدائهاعلىالاخرهوألححتىالممزقةاًلقديمةثيابهغسلت

اًلارمنيالاولألاسلأميالغزوعاصرواًالذينيبنومنجدبد.

فيقال49(الصفحةماكلر.ف.)ترجمه.هرقلتاريغطسيبيوس

الىنفسهقدمبالغةثقافةذأعربياتاجراكانأنهعدعنحديثه

كلأقلع"لذلكابراهيمبإلهوعرفهماًللهمنرسولابوصفهالعرب

اللهأمركماواحدإلهعبادةألىورجعواالاصنامعبادةعنالعرب

سيبيوسأشارالاسلأميةألاخلاتجةالفرائضوصول".ابراهيمأباهم

الخمرونخريمطبقا/للتنربعةتذبحااًلتيللحيواًناتأكلتحريمالى

(،.والزناوالبهتان

نأالبديهيومن.المدبمةالنصوصمنأخرعددسردبطولوقد

الاسلأم.لحقيقةوموافقةثابتةأفكاراأبضافيهايجدأنالمسانبأمللا

المسيحيينالكتابهؤلاءبينمنهناكليسأنهالملأحظةتجدرولكن

بالرسولأوبالكاذب!داوصفمنألاسلأبمعنتحدثواالذينالاوائل

المؤزخينمنالاسلأمعنكتبوامنعندالعادةصارتكماالمزيف

ذللاا.بعدالمسيحيين

والماليةالسياسيةالصدمةبعدالا-ألاسلامضدالجدالبجتدوا

كانوااشخاصعنصدرتالاو"لىالانتقاداتهذهأنعلى،الاولى

الاصلية.النصوصقرأءةعلىوقادرينجيدةمعرفةالعربيةبعرفون

بوحناالقدبسكتبهاالاسلامضدرسالةنجدالكتاباتهذهبينومن

ذكرناهالذيسرجونبنالمنصوراًبنتقرببا(974-)655الدمشقي

المحادثةأو،للبدعاتالعامةدراسنتهفيمدرجةرسالةوهيسابقا

تيودوروسكتبه!التيومميحيمسلمبينهجائةكانتوانالمهذبة

هذايبئوقعدببنقجدالقصة!أوالشهير.حرانأسقفقرةأبو

العربيكتبهاالتيالتبربربةالرسالةأو.المأمونوالخليفةنفسهالاسقف

م835شةميور(منثموراًنت،الكنديالسيح)عبدالكنديالمسيحي

ضدالبراهنأما.المتسامحالعباسيالخليفةنفسبلأطفيتقرببا

لاذعةما-تكونفغالباسابقااليهاأشرناالتيالكتبفيالمدونةالاسلام

البراهنهذهأنعلى.صحيحهذا.الحقيقيالسممنهابنفعلوقد

عقبقرةأبوتيودوروسأنذلكمن.مهذبأسلوبفيمكنوبة

ودعوتللخليفةوحييت":القولالىذهبالمامونالخليفةمعمحادثته

،،.ألانصرافوالتمستبالخيرله

السيحيةالمجادلاتتمتازالتاسعالقرنبعدأعني،ذلكبعدولكن

الذكبوالجهلفيهاالموجودالسبابحدة:هامينبعنصرينالاسلأمضد

عامةوهمكاتبيهاقيلمنالاسلاميةللحقائقمفرطابكونبكاد

النماذجللاسلاموصفهمفيبستعملونمحدودةثقافةذوورهبادق

البدعدحضفيالمتخصصةالمسيحبةالكتبفيالمستعملةالتقليدبة

الراهبالاسلامية،،"البدعةعنبقولهماالىمثلافلنستمع.المسيحية

هذهمقدمةفيوهوميلادبا(868-فى)24همرتولوسالبيزنطي

هذاقولحسب.للمسيحيةالبرزينالكنابمن"الجدبدة،)الدفعة

هوادلهادله:"غلطابكنبها)وهوأكبراًدتهالعربيةالعبارةانالراهب

الترجمةهذهتعتمد(،.ادلهمنأكبروالزهرة،)القمر:تعتي(أدتهكبر

كانواالتيالجاهليةالعرلبيةالوثنيةمعرفةفيخلطعلىالغرببة

مااذاالعقلبقبلهبكادلاجهلوهذا)إ(.بؤبدهاحنداًأنبعتقدون

عندرأبناها-التيالاسلامعنألادققالمعلوماتالاعتباربعينأخذنا

الرهبانيةالعادةهذهأنالؤسفومن.رصانةأكثركانواًاخرينكتاب

للحقيقةلعتهبارأيبدورالبعضعنبعضهمنقلكتابأقرها

تاربخمثلالنتهيرة(،الكنائسية"التواربخآلفتأنألىالتاريخية

فانوهكذا)3916(.تيمونتوتاريخ7.16(-)1538بارونيوس

-13



فييزاللاعتنرالسادسالقرناخرفيعابنرجلوهوبارونيوس

النجمعبادةببنوفقعدأ()يعنيالهيقال11؟يليماكتابةامكانه

الفرنأوائلفيوأخبرااا.الفمروعبادهالرهرةأوبكويدوالمسمى

كانالذيالسمعانج!اللبنافيالقسالعلأصةقالطدقطعتراللتامن

السلسلةلهذهحدوضعفيأخيرلوفىاًلبابابلأطلمكتمةالاكبراطنافلن

كبالموجودواللغويالنحوىاًلغلترلتفسيرالتقالمدمناانضحكة

آخرغريبمذهبوهنالط.همرتولوسبهاقامالنيالقديمةالترجمة

فيزيقابينوسأيتيمبوسوهواخربيزنطيراهبالاسلأمالىنسبه

الاسلاميةالرواياتبعضأولانهالواضحفمنعتنر.الثانيالقرر

المسلمينأدطفكتبخاطئاتأويلأالصمدالالهيةالىصفةمدلولحول

."ومكورصلبجسما/اًللهانيعتقدون

كتبفيمدونةغريبةطراثفتبقىكادتاًلاراءهدهأنعلى

علىالكبيرالتحريضلولاالبيزنطيةالاديرةفقمودوعةقدجبهةيونانية

أيامفيالغربيةأوروبارهبانوجههالذياًلمجادلةمنالنوعهذامثل

الوسطىالغنرودنفيالاوربيونالرهبانرأىفلقد.الصليبيةالحروب

)هرطقة(محرمانخريفامذهبهفيووجدوامسبحيامبتدعاعدفي

وأشرسأمرمنوهواللاهوتجاالحقد-%ناًلمعلومومن.المسيحيةللحقيقة

الخالفةالدياناتعنعوضاالبدعضدبالخصوصيتوجهالحقدأنوأع

قوةفيألاسلأمفعلكمااًلمزعومةالبدعةهذهتجسمتمافاذاتماما.

شدةيتخذالحقدفان"الأم،)الديانةكيادطنفستهدديساسية

توصلواالوسطىالقرونرهبانأتكيفيفسمرلاهذاولكن.متجددة

أهمأدقالارجحومن)هرطقة(،مسيحية*كبدعةاًلاسلأماعتبارالى

القرودنفيالغربيةأورباسكانأنذللث.جغرافيهغلطةألاسباب

وأوالمنطقةالاسلأممهداًلعربيةبينيميزونلاكانواالعلياالوسطى

يقعوالذيبالعربيةرسمياالسمىالرومانيةللأمبراطوريةاًلتابعالاقليم

عهدفيالعربيةالولايةعاصمة.)كانتبسوريااليومنسميهماترأبفي

مناًلعديدوفي(.بصرىأو"?بوسترةهياًلامبراطورطراجادق

ميدانفاذطالإسلامعنالوسطىالقرونفيكتبتالتيالنصوص

الىالغرل!التن!الطنحوكيلومترألفمنيقربماينقلالمحمديةالحركة

مكةأنفيهانجدالنصوصبعضهال!فادوأخيراتدمر.جهة

هذاأنالمحتمل)ومن،(الفرسبلأد"مدبنةهيعدرأسمسقط

الجزيرةجنوبفيالفارسيللحينبالنسبةخاطىتأويلألىيرجع

أدقالىأضفناهمااذاالجغرأفياًلخطأوهذأ(.الرسولأيامفيالعربية

منالمسيحيةالبدعمنللعديداشعاعمركزالحقيقةفيكانتسوريا

اًراءبعضألاقلعلىيفسرطويلزمنمنذ)غنوسي(المعرفيالنوع

منلابداخرالنعنصراًدطوهنالما،اًلاسلأمفاالوسطىالقرونمسيجيي

اًلقرودطفيالعليالبحتطرقفييتمثلأحدهماسبمقماالىاًضافتهما

وردلماالبحتالاسلوبيوالتقليدالنقلعلىتعتمدكانتالتيالوسطى

دخصكتبفيالمستعملةالنمادجتكراروعلىالموقرةالكتاباتفي

العنصرأما.البدعأنواعمختلفالماتمييزبدونتنمسبوالتيالبدع

فيالحقدبعثالمايرميوهو:والسياسيالعمليالهدففهوالاخر

وهكذاً.اًلوقتذلكفيالالدعدوهمنحوالمسيحيينالمحاربينقلوب

السلطةتمكنمنطمةللدعايةوزاراتبمثابةأصبحتالإديرةفان

ذلكعلىزد.للأنملامالمناوئةالسياسهالر!ائلمنيلزمهاكاالسياسية

احياناالرهبانيستعملهاكانالتيالاسلاميالواقععنالمعلوماتأن

شقويةروأياتمنخاصةيستقوز!اكانواالمعاديةرسائلهمنخريرفي

عامةالؤلاضكان،جاهلينءونخاربحارةعنمفهومةوغيرغامضة

أنهمبماأو.المتعلمةغيرالسفلىالطبقةمنبم!بملمينشنخصيةعلأقات

هؤلاءعلاقاتفانالحربية،باللغةالتحدتعلىقادرببىغيركانوا

العربيةالبلدادطفييعيشونوصهودبمسيحيينكانتوالتجارالبحارة

منأناكماعن3كممعلومابيبتقونأغميعنيوهذاًصقلبة(.أو)اسبانيا

الطبقاتلمصالحومناوئلمصالحهممعاضدشكلفيالحقيقةتقديمحقهم

نوذجان!اءالماأدىهذاًكلواسبانيا.ضقليةفياًلحاكمةالمسلمة

حندكان:الاتةللخطوطمطابفايكونيكادالرسولحياةمنخاص

وأراهبا2أوقساكانإنهبعضهم)وقالسورنجامنمعمدلمسيحيا

اًلسلطتبرصقأوخاصةللنساءكحبهمختلفةلأيسبابولكنهأسققا(

اذجديدامذهباوأسسىرأسهمسقتارمنفرلمصالحهالسيحية

أعدأله.منينتقمكيقويةوثنيةخاصيات

فيهكانالذياًلوقتفيأنهالحقيقةعلىوأدلهاالامورأغربومن

أوربافيالناسعامةبينالسخيفةالحكاياتهدذهينئنرونالرهبادا

ا-قامةالوسطىاًلقرودطفيأجاناحاولواالذيقالبابواتفادنالغربية

المسيحيينرعاياهمحمايةأجلمنالعرباطنكاممعحسنةعلاقات

تعاليميعرفونأنهمالمناسباتمنالعديدفيبينوااًلبابواتاانقلت

وهواًلناصربحثمثلآ76.1سنةففي.عجيبةجيدةمعرفةالاسلام

غريغوريوسالباباالىسفيراتونسفقالحمادية0الدولةمؤسىأخياًبن

كأسقفمحليقستعيينيزكيأنمنهوطلببالهدأياعلأالسابع

البابافأجابالمسيحييناًلمساجينبعضسراحاطلقأنهوأعلمهلبجاية

عنخذاماتختلفالاسلامعنأفكاراًلهأدقبذلكمبيناالكلماتبهذه

قدادلهانشك:"لاالوقتذلكفيالمسيحيينعنداًلثائعةألافكار

الخلاصيريداًلذيتعالىاللهفانالكريمالعملبهذالكأوحى

هذهتسودأنوينبغي.ألمحبةنتبادليراناأنيفضلمنالكلالابدي

عندللشاثعةاًلافكارعنوالمسلمينالمسيحييننحنبينناالمحبة

العملجمهذألكأوحىقداللهانشك"لا:الوقتذلكفيالمسيحيين

نأبفضلمنالكلالابديالخلأصيريدالذيتعالىاللهفادقالكريم

المسيحييننحنبناالمحبةهذهتسودأنوينبغي.اًلمحبةنتبادليرانا

اًدتهبوحدانيةنحتلفباسلوبمناكلنعترف!لاننابالخصوصوالمسلمين

هذأوعلى(،.ألاعظموحاكمهالكونخالقوهوونعبدهلهونصلي

أقامالتاسعغريغوريوسوهوبعدهجاءاخرغريغوريوسفانالنسق

كالقالذيعئنر(الثالث)القرناًلكاملالملكمعجداحسنةعلأقات

خلالأسيسي(مدينةالى)المنسوبفرنسيسالشهيربالقديىللتقىقد

قونجةسلطانيؤكذلكباللهاًلمستامربغدأدخلبفةومعهدماطمحاصرة

منشورا1333سنةفبرأيرمنعتنرالخامىفيالموبعت.وحلب

تماما.ومعقولةمفندلةكلماتضمنه

هذأنستمدأنيمكنولا.التضإربطذاتفسيرانجدأنبدولا

الىبصلةتمتلاالتيوالسيابسةالعمليةالاسبابمناًلاالتفسير

عصورهيالوسطىالقرونأنننسولا.اًلحقيقيةالديةالعوامل

نخلللأسفويا(اًلمعاصرةاًلحروب)وحتىوالحروب،الصليبيةالحروب

مانتبعأنالجديرمن،أقولطماعلىأبرهنولكي.التهجماتأنواع

كلونيديبيترالابولكنأوربا.فيللقرانترجمةلأولحصل



ىأ3ررا31ًسغا!الغريب)ومنفكرمنأول1136(-)39.1

قراءةفيقمله(الأس!صصدالمسمحيةعنالمدا!عينص!لخرشخص

شجعالتيالتزجمةوهرهيكافحها.كيالمصاديةللديانةالمقد-دالكتاب

روبرتأوكانتنزس!روبرت)أوكيمتروبرتيهاقاصورعاهاعليها

أسبانجبا.فيالكنيسةشمامةورئبىالرياضياتفيعالماوكاطتتر(

مئماصبئاأدهنىانهيرو.لا1143سسةالعملهونااكتملوقد

الىالناسدعتوتنيةنصفلدعةأسيطقدحصداأ!يعتمدوظكانوا

راهبوهوطرابلسوليمطالقرآ!اقالهماوهذا.المفداتأشنع

؟القرآطبجتويعلاما)عثر.الثانيالقرطفيسوريافيعاص!دومينيقي

ثناءعلىبجنوي،1ا)المصح!أوالقراطيسمونهالذينالعربكاب

كذلكوهوصالحا.ويعملياللهيؤمنصتكلوعلىالخالقعلىكتير

رغمالسيحوضعتإغانفسها"وبمولومريممريمبنعييطويبضمابمحد

اءلمقدسينالاباءعلىينميانهكما.اللهبارادةصكدراءتزاللاأنها

الس!اءمنألزلتكتتأربعةاطيقولوهو.القديمالعهدفيالمذكورمين

المنزلالكتابوأطالرسلوكها!طوالزبوروالانجيلالتوراةوهي

يثييأنبدونمناسبتينفياًلآحصدالمايثيرولا.القرآط"!الخامى

وأمهيرعلىفائقاثناءيتيفانهوبالعكس.خاصةبصفحةعليه

اختلافانتصورأتالصعبلمنوانهص،،7...الميحيينوأتعاعهمريم

للأسلامالمناهضةالافكاراوببئالاعتباراتهذهببنوجدناهكاأوفح

يدبيتربينهمومنأورباغربيفيالمصاصرينالرهباطعندنجدهااًلتي

كتابةفيوردتجملةوهذه.القزاطترجمةعلىشجعالذينفهكلوفي

لاقرأأنبعدموقفهعلىتدلالاسلأ*(ضدقصيرة)رسالة""سمولة

ولكنهامحكمةتكى!التيللقراص،تنتسمترروبرتترجمةمتعجباشك

ممرافان؟الفسادفيالمبالغبمظهريظهرلاولكينسمعا:للاصلقريبة

واثنىالحسناتمنوغيرهاكالصدقةالصالحةالاعمالببعضأوصى

اعترفواوانالمسلمينفاطأصوأيجعلهمماوهذا007.أيضاالصلاةعلى

وليمىالأباطلمنبالعديديفصحو!فاكاسماللهحولالحقائقيبعض

المسيحية.الطقوسمنآخرشيأيأوألاعترافولاالمعموديةعندهم

وأمريمالعدراءعنالقراطفيوردماالىشفلةرسالتهفييلمحولا

عديرةأخرىأشياءالىأوالقرآثفيالوجودةالاخلاقةالدرو-طالى

الىوبالاضافة.محببمظهرفييظهرالاسلاءتجعلاثبالامكاطكاث

عنبعيدةهدهالاسلأءترجمةتبقىكيبذلتقدالجهودكلفا!ذلك

نأ)نظريا(بامكانهكاظالذيدانتيفاطوهكذا.الا-هعامةعيوط

الاسلأملكتابتماماصحيحةغبركانتواطتقريبيةترجمةعلىيتطلع

راقلتمسيحيةبدعةصاحبيكطأمحداأطينرواطالمقد-ط

نبىحولترددتزاللاكانتالتيالمعاصرةبالآراءتأتردانتي

اًلاسلأء..

عثر(الثالث)القرطمركوبولوالثهيرلايطاليلالرحالةعندونجد

فيالاسلأمضدلذنحسزوالعمليةالسياسيةالاسبال!منآخرنموذجا

الصينحولالمليونكتابهفطيوردهاالتيالمعلوماتفاطأوربا+.

عصرنافيالعلماءيتعملهايرالولابالدقةتمنارالمغولودياتةوديانتها

فيدقنهبدأتحتىالاسلابيةالبلداظمركوبولوبلغأثماولكن.هدا

)ومهاالإسلامحوللاساطيربأعجبيؤمنوهناكهناونجدهالانهيار

المسيحييعبدكماممدايعبداًلمسمبأ!تقولالتيالغريبةالفكرة

وبالطبعالاساعليين(.الفدائبنحولالمصطنعةالخرافاتأوعبد

دياناتفار!لموقفهبحتدينيسببعلىالوقو!المستحبلكلنفانه

ييعينلهدا.الاسلأممنالؤتةالىواقر!المسبحمةمنأبعدالصين

عنالمصلوماتكاأعي:أخرىجهةفيالسببعطنبحتأنعلينا

غرل!حكوماتدعايهاتنتنرهاكالتالتيأوقصداالمزيمةالاسلام

لبهتبهاكاطالتيالمعمدهوالردودالرسائلبواسطةخاصةأوربا

منهاغربيةناحيةالدعايةلهذهالرهمانيالمصدرينتمثومما.الرهباط

يدعىراهبالفالمسم.عمدالجتسيةالحريةصكللىالتأكمدوهي

الارف!استرجاعكنابعنوالهكتابا.913شةحواليفرافيدنزيو

الفقهمنعديدهلنواحالاعتبارتستحقمعرفةفيهيظهراللقدسة

أممبوبدونبرودهبكليناقشوهو"الصربةاللغةوحتىالاسلأمي

يصلعندماولكمه،الديانتبنببنالفروقأدقحقالكلامفيتجاوز

ءحمجمالىيتبدلالموضوعيموقعهفاطالزوجاتتعددموضوءالى

مطالشهواًتوحلفييتمرنهكلوطالصرب"اط:بمولفهوساخنل.

الرهبا!منالاقوالهذهمثلأجلمناا...أرجلهمالمارؤوسم

كنابالقرآنأرفييتمثلللرسلأممناوك!آخرموقفظهرالم!يحيين

/أخرىمتحيزهمواقفلعدةبالنسبةالأنهوومثلما.بالفواختىملي

نأبدولااوروبافيالجباةقيدعلىطويلابقيالموففاهذافان

قراءةفييرغبونبأناسهذأعصرلافيألتقيأنيخجلبكلأعترف

مالاعلىديهاالعتورفيأملأالنساء.سورةوخاصةللقرانترجمة

أساساطالواًضحومن.المحرمةالتنرقيةللذاتألاوصافاصناعرفه

الكتبمعظمأنالىيعودالاسلامضدالتحمزمنالناجةهذه

..المفرطةعفتهمأزعجتهمرهباطكتبهاألاسلاماحولالقديمةالاوربية

الاسلامضدالموجهةالاتهاماتبعضأندليلأحسنيكو!وقد

صكلىأوربافياليحييننخريضفيتتمتلعمليةلغايةعمدااخترعت

هواخرشهيرراهبكتاباتفيوردما)السياسي(عدوهممسا

3.القرنيأواخرفياًلراهبهذاسافرولقد.مونتكروتنيداريكولدو

الفرسوبلأدسورياالما،الاسلاميةالدولمنالعديدالىعئنرالثالث

وتامبغدادفيالشهيرةالنظاميةالجامعةعلىترددجهت،والعراق

كنابوهو،كتبهأحدففي.العربةباللغةالقرانودرسالعربة

العاليةوأخلأقهمالمسلمينحضارهعلىيتنينجدهرحلأتهفيهيصف

عنبالحريتولرفاقهلهسمحوالأز3وذلك،وتامحهمضيافتهموحسن

القرآنقرأالذيالراهفهداولكن.بيتهمعقرفيوالمسيحيةالمسيح

القران!7تفبيدسماهأخركتابفيالجملةهذهكتابةعلىأقدمبالعربية

عنصالحشيأييقولولاوالعنفوالإيصرافاللواطالقرآتبجلل

وسعادةالجاروحب،العفةوالسموالصبرالإنسانجةقهلالفضائل

نفرضأننريدلاكافاذا.اًلآخرةفيالانسانوسعادةاًلجاروحب

حافظتهأفقدهبرضأو(محتملغير)وهذامفاجىءبجنونأصيبأنه

طوعايتعاطى-كرجلالمسكينريكولدواغنبارعلىمجبرونفنحن

)ومنهمألاشخاصلكلالقائمةتكونوقد.تنظيمهاتعمدشهاشةدعاية

وأانقطاعبد،نرددواالذينأوربافي(الم!هورينالتقافةرجالبعض

طويلةجدالاسلأمعنسابقاذكرقاهاالتيالسحافاتكلنخويرأفي

تريهافياًلبةالدولةانتصابأنهوأقولهأنأريدما.وموسفه

اًلكتبفنسخت.المسمومةالدعايةلهذهجديدة!كلمليةأسباراأضاف

أليهامضافاوطبعتجديدمنالوسطىالقرونفيالفتالتيالقديمة

فان،أكثرمحدودةدوائروفينفسةالوقتوفي.جديدةغريبةتفاصيل
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معابندأتالتيخاصةوللعربيةعامةالتنرقيةللغاتالعلميةالدراسة

احسنبصعةالعربيةالنصوصعلىالنعرفمنمكنتالنهضةعصر

القديمةاللاتيحيةللتز-جمة1543سنةالجديدةالترةوان.قبلذكلب!ن

الفقبهعليهاأشرفالتيال!رةهذهتثتر،روبرتبهاقامالتيللقرأن

اًلنفدمن)بالرغملوترمارتنمقدمتهاكنبيمبليادندروالبروتسناني

نخسينفيتساهمأربامكانهاكان(وغيرهلوترقبلمىللاسلأماللأذع

الىالترجمةهدهادخالالسابعالإسكندربجرمالوبالإسلأمالنعريف

الكاثوليكبةتنتقدالتيلوترمقدمةاجلمنالكاتوليكيةالبلدان

مهاجمنهمنبالرغم،البروتسنانيألاصلاحوحتى.واحدآدافيوالاسلام

الرأيليميرشيئايفعلنبفانه،العنيقةالرهبانيةالمسيحيةللاشكال

في؟تركيززاًدالاصلأحهذافانذلكخلادطعلى،الإسلامتجاهالعام

الصورة)وهيالشهوانجنباللذاًتالاينعاطىلاكرجلمندصورة

الجيوش!قوادمثلوعنيفقويوكرجل(الوسطىالقرونفيالمعروفة

يراهماهذا.عنيقكنبمورلنكالاجيهانبعضيصورهوهوالتركية

النظرالواسعالمهضةعصررجلوحتىنب،العالوثررفيقملنكثور،

الداًعيالمثففالرجلطذاكانت(.للأسف)وياأراسموسوألمجدد

عسكريابنقائدأكانحنداانيببنبلأنالجاعةالإنسانلتحرير

)اراًسموس:وقنلوهالامرأخرفيعليهتكرواالذينألاترالثجيوبز

أضافتوقد1643(.ليدنأنفرندو:بلو-لأنربديبىسيبنبيبدونلتا

للسادساًلقرنينفطوالبروتسنانيينالكاثوليكيينبينالمجادلات

وقد.الاسلأمضدالأورل!للعداءآخرغريباعنصرأعتنروالسابع

جدلبةكأدلةوحند،الاسلأم،الشقينالىالمنتمونالمنجادلونأشنعمل

فيبوسنلوالكاثوليكي.الاسلأمألمجادلفإنوهكذاالعدو.دينضد

نفسهحمداإنيقولنخريمهاالبروتسنانيونيريدالتيألاسرارعندفاعه

يدعىباباالقرأدقفيللمسلمينوأنالمقدسالقربانتناوليبطلنب

الفصحعيديوميقرأونهالائدة(سورة)ويعنيالمقدسالقربانباب

الفطر(.صكليد)ويعني

للمؤلفات،منقوصةكانتوان،الطويلةالقائمةهذهنختمأنويمكن

ب!كاقامالتيوهيللقرانعلميةترجمةأولالىبالاشارةللأسلامالمعادية

!كلتصرالسابعالقرنأخرفيونثرتمارأكيلودوفيكوالايطاليألاب

كماأنتهىالمفيدوغيرالطويلالجدالفانوهكذابادوا.في)8916(

أناساننقدهطالاالذيالكنابلذلكبترجمةأي،يبدأأنعليهكان

ماراًكيوطنيابنقالهماهناأوردبأنلفخ!رواني.صثليهيطلعواًني

أننقاداتعنبركلماتوهيلترجمتهمقدمنهفيوهيلترجمنهمقدمنهفي

ءالو:عصرهحدالىالدينفيإخوأنهروجهاالتيالسخيفةللخرأفات

الكناب)يعنيكتابناسجلهماخلألمنمندحياةقصةسردت

وزيادةمىسيسخرونالسلمينأنمنمتأكدفإنيمنه(المسيحيين

أنكحتىتقولهنيتتفقلاحمدعنتتحدثالتيكتبنافالقذلكعلى

الرجلعنتنكلبالكنبهذهانهلتنساءلفانكقرأقهاماإذأ

ولكن،لنبسلأءمحميمكصديقماراكياعنبارالحقيقةفييمكنولا

أمامالطريقفتحت،ومحكمةدقيقةالحقيقهفيلاخها،للقرانترجمته

ترجمةأناًلمعروفومن:الاوربيةاللغاتفيأنجزتالتيالتراجمكل

ماراكيلعملالانكليزيةالىنقلاا!*ليمستللانكليزيةالم!هورةسيل

خدمةيمثل،)روسدنسونسرأدوردالبريطانيالمسنتنرفتعنهقالالذي

بكنير(،.عهدهبطالمسنتبرقينمعظمسبقتجبارةعلمية

وأنقيمأنعليناينعيئفانهالمنيقيالوقتضيقمنوبالرغم-4

الاسنعرانن!و؟أصللمءسبق.فمالخصناهاالتياًلمحزنةالأمورنفمر

الحديثة.العصورعتبةالىاًلاالقصيراًلناريخي

\)سعةوااء)حداثننامنفبالرغم.واضحة3حظةملأأولوتبدو

اًلاسلأميبنالمنبادلالحقدهذامنشيئاأدطالمؤكدمنفانه،1بالنا

وهوتاربخافيالاولوالعدوالغرببش:شئتمانأوواًلمسيحيهة

ألارأءأيفسرأنيمكنماوهذاموجوداً.يزأليلاالعرلبالاسلأم

يزانونلاالدينالغربييبنأولئكصدورفيتكمنالتياًلخفيةالنحيزية

وأالبوذيةالنظريةيفضلونغريبةلنظريةاخنيارهمفيالانحتى

قدماوهذا.الاسلأميةالعربيةالنظريةعلىالهندوسيهةأوالطاوئية

أيطالياعن)أنخدثبالايطالبةتلفزيبرنامجفيبنفسيسمعتهمايفسر

:قالأيضا...(أخرىغربيةبلدانفيهذامثليقعأنيمكىنولكن

القرآنيفولبما"روحلهنليىال!اءا/أزءيعتبرألاسلأمالأالمذبغ

.نخنهامننجرىىنجاتوالمؤمناتالمؤمنشادلهوعد":وضوحبكل

(،.الطبفيها....خالدينالازكار

نأسبقمماأكثريمبلهأداًلعقلعلىالصعبمنأجدهماأنعلى

سانفيزالشهيراسبايخامؤرحأقوالفيمنال!للخفيلاًلنحيزهوذكرته

فيعثنرالثانيالاسبوعء،فيوالمهمةالطويلةمساهمنهف!فانه،البورنوز

موضوعفيهاطرقالتيسبولنوفي"العلياالوسطىاًلقروندرأسات

الىالتحيزبهذهب"العليا)112الوسطىالقرونفيوالاسلاماءالغرب

وانه،المفرنراًلثنرقيوالنظاهر،الغريهالواقعيةيبنقارنأنهحد

"عقليةبصفةجيادتاًنجاتفسيرالبحننةللاسبانجنبجنسينهالىعزا

بالتنرقياتننبعونمؤرخونمخنلفةبصفةفرهالحقائق"غربية

الثصرقي(.الافراط:)يعني

أدنيمكننيأنهمعوأحد،مثال!غيرهناأسرد!أنيمنوبآلرغم

لاالم!نتنرقينبعضأن،الؤكدمنفانه،أخرىعديدةأمثلةأقدم

هذاانفيلكأعنيولا.اسلاميهوصاضدتحيزهميظصودقيزالون

نألفخورفانيايطالساوبوصفي.المسنشرقينكلعلىينطبق

المثالصبل!علىأيصا(أخرك!دولمنأخرىأمثلةذكرأذكر)ويمكن

العبنتكوينفيالعظمىالعربمساهمةللعيانبيننلينوالذي..أس

ألاميرأو13(لالبنانيالشهيرالفلككبنعالأعمالالفائقةبطبعنهالعالمي

نههكماعصرهفيالصحفيينبعضلقبه")الذيكاينانيليون

عمرحرقخرافةعلىللقضاءفيساهمالذيوهو14("(ل"بالتركي

مثا!أنفسهمبعضأنيبدورخرافةوهيبالاسكندريةالشهيرةللمكنبة

العظيملكنابهبنثصرهالذيالاميروهوصدقوهاقدقدخليفةحاجي

سنةالاربعينوشملأجزاء.1فطصدرالذي(،ألاسلام"حوليات

الاولىالسنوألتعنعلميبمالمحةالعرد!االعاأعطىالهجرةبعدالاول!

ألاميرهذافادطاًلايطالياًلبرلانفينائباوبوصفه،تاريخهفيالفاصلة

التيالعثانيةالهلطنةضداطربالأمف(معنجاحبنئدة)بدونعارض

ليبيا.علىألاستيلاءالى1391شةفيأدت

النبنرقينهؤلاءمثلمطالبةالسخافةمنيبدوفانهوبالطبع

الذينالمربأوالمسلعينمنالمحدتينأفكار-بتبنيأوالاسلأمباعتناق



ساهمواأنهمعلى،الاسلأمحولالمنقولةالاساطيرأغربآحياناقبلوا

حسينطهأعمالالشرقفيسهلالذيالنقديالنضالذلكبعثفي

.قويديمتلميذبانهأفتخرالذياالعاوهومتلا7391(سنة)التوفى

الذينالغربيينالعلماءأولئكغرورابرأزفيساهمكمانلينو..أوس

بحتة.ويونانيةغربيةكظاهرةالنهضةالىينظرونيزالونلا

الاولالجزءفيبينتهاالتيلافكارالىبنفسيأعودفانيوهكذا

كتاباتيكلفيالمتكرراللحنأعتبرهماهنا..وأعيدمحاضرتيمن

يتجزألاجزء"ء)اذن()والعروبةألاسلأمأنبذللثوأعنيكمستثصرق

لاكجزء)،ءالاسلأمنفسهالعنوانهووهذا".الغربيةالحضارةمن

نظمتهملتقىفيلساهمتيأعطيتهالذيا،(الغربيةالحضارةمنيتجزأ

فيتن!اين،فانالثقافةالهولنديةالاكاديمية7391سنةأمستردامفي

7491..سنةالمساهمةهذهنثرتولقد

الاخيرةالأسطرعليمأسردبالقلياسمحواالمحاضرةهذهوختاما

والعروبةللأسلامأحتراًميعنأعبربذلكفاني،بأمسترداممحاضرتيمن

أعتبرهمالاشيئانوهذالق،أخرىجهةمنالعصريةوللعلومجهةمن

عميقا:التحاماملتحميناعتبرهمابلمختلفين

الحديثةالغربيةالعلومبهاتتمتعالتيال!مولامتيازات"ومن

أيضاوأين!تاينالبيرونجاوكذلكأرخيمسديسلقبولاستعدادها

تتهاشىلاللدياناتمناوأةتفسدهاااذاذلكألىوبالاضافة،كأبنائها

فيساهمواكأناسوعدوعيسىموسىلقبولااستعدادها،التاريخمع

."ظهورها

بوزانيلسندروا

هوإسق.

بولتمورالمحدود؟غبرالكونالىالنفلقالعإصمنالئهر:كتابهفيفنلأ

تاريخفيباريى،6191.كدراسات،الفلسفيالفكرتاريخني5791،دراسات

.الاخرىالكنبمىوالحديد،7391،باريسىالعلميالفكر

5191(-)1886!المكتومات"علومينحنصوعالمممنازفرفيفسلسوف

مثلمااثلرهدراصةتقعفمالغر!فيالدينيالتفكيرعلىالعميقتأثبرهمنبالرغم

ذلكيكوروقدقيمةفأقلهماخرينأوربيينلمفكرينبالنسمةذلكهفع

آخرفيللاصلاماعتنلقهبسسبأيضلالراحج)ومنللتقاليدالعالغاحترامةببب

5891،لاريىلزغينونالبيطة:الهياةصاكورني.:ورفيالظرجهانه(.
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مجلةنينثر،،الدقةدفنالىاننقريبمالعالممن"كسبههاممقللعنوارهدا

.4891مسة38عدر"النفد/1

الايطالة.الترجمةمى19الصمحةفيالعملهزادكر

والهكرالأفلاطورمولهكلنتوربما.أعمحبهامثلاالميرونيلدكرقلماكويريانا

اعارذ.عدمالى-بهافضىمماالحدالتللعم"المديمكالمهد،1لهماوابرازهالافلاطوفي

كببرة.أهميةالمسلعبى""التحرينالعلماء

لارلحياسا!دريولر4891صهألقيالذى"الكولىعبممراحل"مفللهفي

87.الكمحمحة:العلميالفكر

.91ث9لاريى"،الابديةاللعورهأسطورةءاكهالهفيمثلأ

فيونوعهاخهاالموحدهلاتالدبلفيآرافيعنصصلالنفلمنمزيداتجدأنيمكنك

صاتيريالياءتكوديمحلهلى"مونوتيزمودلبراوناتيبولوجيانوتي/1بوسايى.:أ

هلوعوانهليممالفيوكدلك38عددافىسء،،،ريلصدجيويىدليصتوريادى

3)ديمبر01.العددالجزءا،!لومالىبمحلةمرر؟الموحدةالدياناتتدريىيمكن

6391(.صمة

مونوتيزموزفيلوبودلأيفرمدزيوني)ديو:الموفوعمداحولالختلمةكتاباتهفي

،4691،روماميطولودجيا،أيريليدجوفيدليوسطورياشاصد،،3391بولونجمل

على،الصوابعلىأنهوأرى،أؤكد....،5591تورينو،ديومنيسيلنريلديأو

ماحولالغامضةالا!كارلنحص!أيضلودلكدقمقاتحديداالموحدالدينتحديد

.!المنحلفة3لاالعندالوحدالديئ/1يسمى

الصفحة؟5791بيروت،مكارثي.ج.رفنثرهكماالعربيالصصالتهيد:-كتا!

-.5691،البرقبة،الاوربهةوالثقافةالاصلاممالفربمما:.-أ

نيلاموالاالغر!ا،فيوالغربنياأسبلفيالاسلامالكورنوز!صلن!ار.-س

6591صنةالاولصولتوملتقى6491،أبريل28"العلحاالوصطىالقرون

يتبمها.وما188الصمحةبالخصحوصانظر8.30الى914الصفحات

لنزيىأصكررياكوتيىمدمأدأصترولوميكومأوبوسالشانيسيفي-البتاني

فينتينو،..أسكتبه.افستركتومنبوسأدنوتاصبو،فرسوملاتيايدتومأرابكي

.7091-9918،ملانوجزاعأ3

الباباأسلافهبيى)منونبيلةعريقةعائلةمىوهوكيتافي.ل-الامبر

للقومية.وفاهصةاضتراكيةآراؤهكلنتالألد(دالتيعدوالثامنالثهعبربونيماص

انظر-.فيها.شيالفلالحمأثنلءالمنفىني3891منةلكنداالاميرهذاومات

ا،،ايطالياالىاسلأمكاأربو*لاستوريوقرانجبافيكيتاني.ل:قابريالي.ف:يحصه

.61-47تالصفحل،ى7591،نابلي

،الاولالجرع(!خليفة)حجىشليلكاتبالطنونلكشفالقدمة-انطر

بيلج.يالتكايامورات7191اصطاممول

)الايام(.لنمهترتجه-انظر

91الصفحلت،7491،أمتردام،....الاسلأمفي-دراسات

36.صفحةفييقع

أوردتهمل36.-
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