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ادستخؾص:
يـؼسؿ افبحٌ إػ ثالثي مبوحثٌ نـثووا ادبحثٌ إوا مػفثقم ادستشثثر
وبدايونف ومراحؾف ،ومقاؿػ ادستؼؿغ ادتبويـي دمثوه اضضثورة اإلشثالمقي ت ونـثووا
ادبحٌ افثوين بدايي انصوا اضضورنغ اإلشالمقي وافغربقي بعضثف بثبعض  ،وضبقعثي
افعالؿي بقـف وافعقامؾ افتل أثرت ذم نشؽقؾ كظرة أوروبو فؾحضورة اإلشالمقي خالا
افعصقر افقشطك ت
ورـز ادبحٌ افثوفٌ ظذ إيراد ظثدد مثـ صثفودات ادستشثثرؿغ وكظثرمؿ
اإلجيوبقي دموه اضضورة اإلشالمقي ،وأثرهو ذم بـوء حضورة أوروبو ذم افعصثر اضثوس ت
واختتؿً افدراشي بعدد مـ افتقصقوت
الؽؾامت ادػتاحقة:
آشتؼا _ اضضورة اإلشالمقي_ كظرة نورخيقي_ أوربو_ افعصقر افقشطكت
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مؼدمــة
اضؿد هلل رب افعودغ ،وافصالة وافسالم ظذ أكبقوء اهلل ورشؾف أمجعثغ ،وظثذ
وأنؿ افتسؾقؿ ،وبعد
خومتفؿ حمؿد بـ ظبد اهلل أؾضؾ افصالة ّ
ؾنن مـ يتلمؾ نوريخ افبؼيي ،ويطؾع ظذ نوريخ افشعقب وإمؿ افضثورب ذم
ظؿؼ افزمـ يرى أهنو ظوصً ذم اختالف دائؿ ،وساع مستؿر ،ويتلـد فف أن ـؾ أمثي
نعتؼد أهنو ظذ اضؼ وؽرهو ظذ افبوضؾ ،وفذفؽ ؾفل ظذ اشتعداد فؾدؾوع ظ نعتؼثده
مر اضرـي افتورخيقي افعؿقؼي اجلذور ذم افزمـ كشلت أمثؿ ،ونؽقكثً
ونممـ بف ،وظذ ّ
حضورات ،ويمـد ادمرخقن وادتخصصقن ذم دراشي اضضورات نـقظفثو واختالؾفثو
ذم ادـطؾؼوت وإشس وادؼوصد وافقشثوئؾ وذم بـوئفثو افعؼثدي وافػؽثري وافثؼثوذم
وافـػز ،وآثورهو ذم افبـوء اضضوري اإلكسوينت
وافعؾ ء وافعؼالء وافبثوحثقن وادػؽثرون هثؿ مثـ يتعثغ ظؾثقفؿ ؿقثودة دؿثي
آدموهوت اضضثوريي بثغ إمثؿ ،ويمشسثقن فبـثوء نقاصثؾ حضثوري مق ثقظل
ومـصػ يسفؿ ذم ؾفؿ اضضورات وافثؼوؾوت ادتعددة وادختؾػي ،ويمشسقن فـظرة أو
كظريي نؽومؾقي حقاريي بغ اضضورات ،بعقد ًا ظـ افـظرة افتضومـقي افعدائقيت
مـ هذا ادـطؾؼ اكبثؼً ؾؽرة هذه افدراشي افتل مدف إػ بقون ادػورؿثوت بثغ
حؼبتغ زمـقتغ ذم نوريخ افغرب ادسقحل وكظرنف إػ اإلشالم واضضورة اإلشثالمقي،
وادتغرات افتل أحدثتفو ظقامؾ ظثدة ذم نغثر كظثرة افغثرب ادسثقحل إػ اضضثورة
اإلشالمقيت
نبدأ افدراشي بتقضئي متفقديي ،ثؿ كعثر

ذم مبحثفثو إوا ظثذ بقثون مػفثقم

ادستشثر  ،وبدايونف ومراحؾثف ،وأشثبوب اخثتالف ادتخصصثغ ذم ديثد ادػفثقم
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ذم ادبحٌ افثوين رؤيثي ظثدد مثـ ادستؼثؿغ دقؿثػ أوروبثو

وافغرب ادسقحل إػ اإلشالم وكبقف  وادسؾؿغ بقجف ظوم خالا افؼرون افقشثطك،
ظز ظـفو ظـثقان افدراشثي بثثركظرة نورخيقثي مشقصثيو ونسثتعر
نؾؽ افرؤيي افتل ّ
افدراشي ذم مبحثفو افثوفٌ رؤيي ظدد مـ ادستؼؿغ ذم افعصثر اضديٌ ومقاؿػفؿ مـ
اإلشالم وحضورنف ،فتصؾ افدراشي إػ بقون ادػورؿوت بغ افـظرنغ ذم خومتثي افبحثٌ
وكتوئجفت
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توطئــــة
إن افبحٌ ذم مق قع ادستشثر واضضورة اإلشالمقي يستدظل كظرة متلمؾثي
وؾوحصي ٍّ
فؽؾ مـ اضضورنغ اإلشالمقي وافغربقي ،وفتؾؽ افعالؿثي افتثل امتثدت ذم
ظؿؼ افزمـ ؿروك ًو ظدة ،وصؿؾً ذم مداهو اجلغراذم مسوحوت صوشثعي ورؤاهثو افتثل
نراوحً بغ افعدائقي وافسؾؿ ،وافتؼوضع وافتقاصؾ ،وافرؾض وافؼبثقا ،وآحتؼثور
واإلظجوبت
واؿتضً ضبقعي افدراشي -ذم جؾ مراحؾفو -اكتؼوء ك ذج مـ أؿقاا ادستؼؿغ
نتعؾؼ بؿحقري افـظرة افتورخيقي وادقاؿػ اإلجيوبقيت
أمهقة ادوضوع وسبب اختقاره:
نـبثؼ أمهقي ادق قع مـ أكف مجع بغ رؤيتغ اشتؼاؿقتغ فبقون ادقؿثػ افغثر
مـ اإلشالم واضضورة اإلشالمقي ،مـذ أن انصؾ اإلشالم بوفغرب إػ وؿتـثو اضثو

،

ويمـد –ذم ذات افقؿً -أن ظـوس ادعرؾي وافعؾؿ وادق قظقي واإلكصثوف ـػقؾثي
ببقون اضؼ افذي شقغقى حت ً ظـد ؾؼدان نؾؽ افعـثوس أو أحثدهو ،وافدراشثي أيضث ًو
نقثؼ ظدد ًا مـ ادقاؿػ اإلجيوبقي فالشتشثرا اضديٌ دموه اإلشالم وحضورنف ظذ َم ّر
افعصقر :فقستبغ فؾؼورئ افدور افريودي فؾحضورة اإلشالمقي افذي أثؿر ظؾقم ًو خمتؾػي
ـون وٓ يزاا هلو دور ؾوظؾ ذم افـفضي افشومؾي افتل نشفدهو اإلكسوكقي افققمت
هدف الدراسة:
مدف افدراشي إػ نسؾقط افضقء ظذ ضبقعثي افعالؿثي افتورخيقثي بثغ اإلشثالم
وافغرب ،ـ نسعك إػ نؼثديؿ جمؿقظثي مثـ افشثفودات ادـصثػي افتثل أدػ دثو ظثدد مثـ
ادستؼؿغ ،وآشتشفود بتؾؽ ادقاؿػ افتل نُعدُّ شعق ًو جود ًا يـشد اإلكصثوف وادق ثقظقي،
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ويثبً اضؼوئؼ ،وحيؼؼ صقئ ًو مـ افتقازن أموم مقاؿػ ـثر مـ ادستؼؿغ افسؾبقي دموه اإلشالم
وحضورنفت
مـفج الدراسة:
ونؼتيض ضبقعي ادق قع اإلؾودة مـ ادـفٍ افتورخيل وادثـفٍ افقصثػل إليثراد
أؿقاا ادستؼؿغ وؽرهؿ وصػ ًو فطبقعي افـظرة افتورخيقي افغربقي فؾحضورة اإلشالمقي،
وبعض ادقاؿػ ادستشثر يي ادـصػي ذم افعصثر اضديٌ وادعوست
وكظر ًا ٕن مفؿي افدراشي هل افتـقيف بقجقد رء مـ افرؤيي اإلجيوبقي ادـصثػي
ذم دراشوت ادستؼؿغ ظـ اإلشالم وحضورنف :ـون ٓبد مـ اإلؾثودة مثـ معطقثوت
ادـفٍ آكتؼوئل ،وفذفؽ ظؿدت افدراشي إػ اكتؼوء جمؿقظي مثـ أؿثقاا ادستثثؼؿغ
افذيـ أكصػقا اضضورة اإلشالمقي افعربقيت
الدراسات السابؼة:
مل يؼػ افبوحٌ ظذ مـ أؾثرد دراشثي مسثتؼؾي مجعثً بثغ ادثقؿػغ افسثؾبل
واإلجيو فؾؿستؼؿغ مـ اضضورة اإلشالمقي ،متتبع ًو ذفؽ ذم حؼى افثزمـ افطقيؾثي
مـذ أن افتؼك اإلشالم بوفغرب ذم افؼرن افسوبع فؾؿقالدت
وؿد أؾودت افدراشي مـ جمؿقظي مـ افدراشوت افعؾؿقي حقا ادق قع ،ؾؿـفثو
مو يتعؾؼ بدراشوت ادستؼؿغ حقا ضبقعي افـظرة افتل شودت أوروبو خالا افؼثرون
افقشطك واضديثي ظـ اإلشالم وحضورنف ،ومـفو افدراشوت افتثل ظـقثً بدراشثوت
ادستؼؿغ حقا اإلشالم نورخي ًو وحضورة ،وأثبً افبوحٌ ّ
ـؾ دراشي أؾثود مـفثو ذم
نؽقيـ افصقرة افـفوئقي دق قع افدراشي ت
ر1و

ر1و نبغ ؿوئؿي ادراجع افدراشوت وافؽتى وإبحوث افتل أؾودت مـفو هذه افدراشيت
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ادبحث األول
ادستشـرق  :مػفومه وبداياته ومراحؾه
ادجردة:
مـ ادعروف أن أصؼ مو يقاجف افبوحٌ هق افتعريػ بوٕؾؽور افعؾؿقي ّ
ٕن افعؾؿ دوم ًو ؿوبؾ فؾتطقر ،وافتطقر يؽشػ جقاكى مل نؽـ معروؾي شؾػ ًو ،أو ـوكً
ؾً ،وفذفؽ ـثر ًا مو يعود افـظر ذم افتعريػوت ،ذفؽ ٕن مػفثقم افشثثلء
كوؿصي ؾ ُلـ ِْؿ ْ
دائ ً مػتقح ظذ إؿؾ ذم بدايثي نؽقيـثف ،وبؿثرور افزمثون ،ونغثر إحثقاا ودمثدّ د
ادعورف يتسع ادػفقم ،وأحقوك ًو يضقؼت
يعرؾثقن
وهق مو يقاجثف ادتخصصثغ ذم افدراشثوت ادستشثثر يثي ظـثد مثو ّ
بؿصطؾح ادستشثر  ،ؾال يزافقن خيتؾػقن ذم نعريػ ادصطؾح افذي أصبح يعوين مـ
نرنى ظؾقفو ذفؽ طفقر إصؽوفقي ذم ادؼصثقد بودصثطؾح ،افثذي
بوبقي ذم افق قح،
َ
اكعؽس ظذ افتعريػ بثف ـعؾثؿ أو طثوهرة أو ادمثوه ؾؽثري ،وأ ّثثر ذم ديثد هقيتثف،
وأهداؾف ،ومـوهجف ،وأدى ذفؽ ـؾف إػ بحٌ مػؽري افغرب ظـ بثديؾ فؾؿصثطؾح،
ي ِ
بعد ظـف بوبقتف ،ومو ارنبط بف مـ طالا شؾبقي جعؾً بعض ادستشثثرؿغ حيثووفقن
ُ
افتـصؾ مـ ظدِّ هؿ ؿـ دائرة ادستؼؿغ ت
ر1و

اختؾػ مػفقم مصطؾح ادستشثر  ،ونعريػف نبع ًو ٓختالف افبوحثغ أكػسفؿ،
شقاء أـوكقا ؽربقغ أم ذؿقغ مسؾؿغ أو ؽر مسؾؿغ ،مميديـ فف أم معور غ ،وأثر
ذم نعريػ ادصطؾح أيض ًو ادراحؾ افتل مرت دو افدراشوت ادستشثرؿقي ،مـذ افعصقر
ر1و اكظر أمحد افشقخ ،رحقار آشتؼا و ص  99ذم حقاره مع ادستشثثر "رودكسثقن" وص  161ذم
حقاره مع ادستشثر "جوك نق "ت واكظر أيض ًو ظع افـؿؾي ،رآشتشثثرا وافدراشثوت اإلشثالمقيو
ص 191ت
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افقشطك إػ افعصثر اضديٌت وطفر مصثطؾح اشتشثثرا رOrientalismو ذم افغثرب
مـذ ؿركغ مـ افزمون نؼريب ًو ،وأصؾ ادصطؾح ملخقذ مـ افؽؾؿي افالنقـقي اإلكجؾقزيثي
رOrientو ونعـل افؼ أو افتقجف كحق افؼ  ،ويتؿرـز معـوهو حثقا ضؾثى افعؾثؿ
وادعرؾي واإلرصود وافتقجقف ،ومـ هذا إصؾ جوء اصتؼو افؽؾؿي افدافي ظثذ افعؾثؿ
كػسثثف ،وهثثل راشتشثثثرا Orientalismو ،وظثثذ ادتخصثثص ؾقثثف ـؾؿثثي رمستشثثثر
Orientalistو ،وأوا اشتع ٍا فؽؾؿي مستشثر ـون ذم ظوم 1691م ،ؾؼثد ُأضؾثؼ هثذا
ادصطؾح ظذ أحد أظضوء افؽـقسثي افشثثرؿقي أو افققكوكقثي ،وذم ظثوم 1691م ُأضؾثؼ
ادصثثطؾح ظثثذ مثثـ َظثثرف بعثثض افؾغثثوت افشثثثرؿقي ،ونثثلخر إضثثال ادصثثطؾحغ
راشتشثرا ومستشثر و وطفقرمهثو ذم افؼثقامقس ،إ ْذ طفثر ادصثطؾح رمستشثثر
Orientalistو ذم إكجؾسا ظوم 1779م ،وطفر ادصطؾح ذم ؾركسو شـي 1799م ،ثؿ ُأدرج
ذم ؿومقس ادجؿع افعؾؿل افػركز ظوم 1898م ت
ر1و

وفـ نستطقع هذه افدراشي حك نعريػوت ادتخصصغ دصطؾح ادستشثثر ،
ى افبوحٌ ظر
وح ْس ُ
َ

ك ذج مـفوت

يعرف ادستشثر ررودي بورتو ادستشثر بلكف "ظؾؿ افؼ أو ظؾثؿ افعثومل
ِّ
ويعرؾف إدوارد شعقد بلكف "أشؾقب ؽر فؾسقطرة ظذ افؼ واشثتبـوئف،
افؼؿل" ّ ،
ر1و

ويعرؾف أيض ًو بلكف "كظوم مـ ادعرؾي بوفشثثر " وهثق ذم كظثر
وامتالك افسقودة ظؾقف"ّ ،
ر1و اكظر ذم ذفؽ حمؿد افزيودي ،رآشتؼا

أهداؾف ووشوئؾفو ص ،11وافسقد أمحد ؾرج ،رآشتؼثا

افذرائع ،افـشلة ،ادحتقىو ص ،17وحمؿقد محدي زؿزو  ،رآشتشثثرا واخلؾػقثي افػؽريثي فؾكثاع
اضضوريو ص ،19وأمحد ش يؾقؾتش رؾؾسػي آشتشثرا وأثرهو ذم إدب افعر ادعوسو ص-11
19ت
ر1و زؿزو رآشتشثرا واخلؾػقي افػؽريي فؾكاع اضضوريو ،ص 18ت
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إدوارد شعقد "ادمشسي ادشسـي فؾتعومؾ مع افؼ  ،افتعومؾ معف بنصثدار نؼريثرات
حقفف ،وإجوزة أراء ؾقف وإؿرارهو ،وبقصػف ،وندريسف ،وآشتؼرار ؾقف" ت
ر1و

أمو ادستشثر رواطو ؾرى أن ادستشثر "دراشي ثؼوؾوت وحضورات افؼ
–أي آشقو -ويشتؿؾ ظذ دراشي افؾغوت وأداب ،وافتوريخ ،وافديـتتت" ت
ر1و

ويعرؾف أمحد افزيوت بؼقفف "يراد بودستشثر افققم دراشثي افغثربقغ فتثوريخ
ّ
افؼ وأممف وفغونف ،وآدابف وظؾقمف ،وظودانف ،ومعتؼدانف ،وأشوضره" ت ويرى ظدكون
ر9و

وزان أن "ادستشثر أو افدراشوت ادستشثر يي مصطؾح أو مػفقم ظو ّم يطؾؼ ظودة
ظذ ادموه ؾؽري ُيعـَك بدراشي اضقوة اضضوريي فألمؿ افشثرؿقي بصثػي ظومثي ،ودراشثي
حضورة اإلشالم وافعرب بصػي خوصيتتت" ت
ر4و

نبحر ذم آداب افؼث
وحيدّ د ؿومقس رأوـسػقردو معـك ادستشثر بلكف "مـ ّ
وفغونف"  ،ونؼقا افدـتقرة ظػوف صزة "ادستشثرؿقن اصثطالح يشثؿؾ ضقائثػ
ر5و

نعؿثثؾ ذم مقثثوديـ افدراشثثوت افشثثثرؿقي ،ؾفثثؿ يدرشثثقن افعؾثثقم وافػـثثقن وأداب
وافديوكوت وافتوريخ ،وـؾ مو خيص صعقب افؼ تتت" ت
ر6و

ويرى موفؽ بـ كبل أن ادستؼؿغ هؿ "افؽتوب افغربققن افذيـ يؽتبثقن ظثـ

ر1و إدوارد شعقد رآشتؼا

ادعرؾي ،افسؾطي ،اإلكشوءو ،ص 99ت

ر1و حمؿد خؾقػي رأزمي آشتشثرا اضديٌ وادعوسو ،ص 149ت
ر9و أمحد ش يؾقؾقتش رؾؾسػي آشتؼا تتتو ص 17ت
ر4و ظدكون وزان رآشتشثرا وادستشثرؿقن وجفي كظرو ص 15ت
ر5و أمحد ش يؾقؾقتش رؾؾسػي آشتؼا و ص 19ت
ر6و ظػوف صزة رادستشثرؿقن ومشؽالت اضضورةو ص 9ت
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افػؽر اإلشالمل واضضورة اإلشالمقي" ت
ر1و

نؾؽ ك ذج فرؤى بعض افبوحثغ دعـك مصطؾح ادستشثر وادستؼ  ،وهل
ذم مجؾتفو ٓ خترج ظـ معوين ادعرؾي ،وافعالؿي ،وافدراشي ،وافسقودة ،وافتسؾطت
ومـ خالا نؾؽ افـ ذج يتضح أن بعض افبوحثغ يمـدون أن ادستشثر هثق
دراشي افغرب فؾؼ بقجف ظوم حضورة وثؼوؾي وآدابو وؾـقن ونورخيثو تتت وؽرهثو،
ويرى آخرون أكف دراشوت مقجفي فإلشالم وحضورنف ظذ وجف اخلصقصت
وـ اختؾػ ادتخصصقن ذم ديد مػفثقم مصثطؾح ادستشثثر  ،اختؾػثً
آراؤهؿ ونبويـً ذم ديد بدايونف وكشلنفت ونعقد أشبوب اختالؾفؿ ذم ديثد بثدايوت
ادستشثر وكشلنف إػ ظقامؾ ظدة ُأمجؾفو ؾق يع
 -1ظدم آنػو ظذ نعريػ ادصطؾحت
 -1افـظر إػ ادستشثر مـ زوايو خمتؾػثي ،ؾؼثد اختؾثػ افبثوحثقن ذم ديثد
هقيتف ،هؾ هق ظؾؿ ؿوئؿ بذانف؟ أو أكف ادموه ؾؽري؟ أو هق حرـي اشتع ريي؟تتت
 -9آختالف ذم أؽرا

افدراشوت ادستشثر يي وأهداؾفو

هؾ هل دراشوت ؿومً ظذ أشوس افعؾؿ وادعرؾثي؟ أو فؾسثقودة وافسثقطرة
ظذ أمؿ افؼ ؟ هؾ أهداؾفو ظؾؿقي أو ديـقي أو شقوشقي أو اؿتصوديي؟ أو دمؿثع ذفثؽ
ـؾف؟ وهؾ ؽؾى هدف ظذ آخر ذم ؾسة معقـي مـ نوريخ ادستشثر ؟ت
 -4هؾ يؽػل آهت م افػردي وافدراشوت إوػ افتثل صثدرت ذم افعصثقر
افقشطك فتحديد بدايوت ادستشثر ؟ أو ٓبد أن ُ دّ د بدايوت ادستشثر بثوٓهت م
افرشؿل بوفشثر شقاء مـ خالا ادمشسوت افديـقي أو افعؾؿقي؟ت
ر1و موفؽ بـ كبل رإكتوج ادستشثر يـ وأثره ذم افػؽر اإلشالمل اضديٌو ص 7ت
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 -5هؾ دّ د نؾؽ افبدايوت مـ خثالا اضثقادث وادقاؿثػ ادفؿثي ذم نثوريخ
افعالؿي بغ افؼ وافغرب ،مثؾ اضروب افصؾقبقي ،أو نرمجي معوين افؼرآن افؽريؿ أو
طفقر أوا ؿومقس ظر ٓنقـل؟ أو مـ خالا دراشي ؿسووشي افؽـقسثي ورهبوهنثو ذم
اجلومعوت افشثرؿقي؟ أو مع بدايي نلشقس ـراد افؾغي افعربقي وافدراشوت افشثرؿقي ذم
اجلومعوت إوروبقي؟ أو مع بدايي حرـي افسمجي وإكشوء مدارس فسمجي افعؾقم اإلشالمقي؟ أو
مع طفقر ادستشثر بودعـك افعؾؿل ذم افؼركغ افثومـ ظشثر وافتوشع ظشثر ،ومهثو ظصثثرا
افتخصص ذم افدراشوت اإلشثالمقي ديثد ًا ،وإصثدار افثدوريوت ادتخصصثي ذم افعؾثقم
اإلشالمقيت
فؼد أثرت نؾؽ آختالؾوت ذم ديد بدايي ادستشثر وأدت إػ نبويـ إؿقاا
ذم كشلنف وبدايونثف ،ؾؿثـ ؿوئثؾ بلكثف طفثر ذم أواخثر افؼثرن افسثوبع فؾؿثقالدت ومثـ
ادتخصصغ مـ يرى أكف طفر ذم افؼرن افعوذ فؾؿقالدت ومـفؿ مـ يثرى أكثف طفثر ذم
ورأي رابع يؼقا إكف طفر ذم افؼرن افثوفٌ ظؼ فؾؿثقالد،
افؼرن افثوين ظؼ فؾؿقالدت
ٌ
أو اخلومس ظؼت ومـ ادتخصصغ مـ جيعؾ بدايونف مع بدايي ظك افـفضي ذم افؼثرن
افسودس ظؼت وأخر ًا هـوك مـ ُيرجثع كشثلة ادستشثثر إػ افؼثرن افثثومـ ظؼث
فؾؿقالد ،متخذ ًا مـ محؾي ركوبؾققنو ظثذ مكث ،وآكػجثور ادعثرذم افغثر  ،وطفثقر
ادـوهٍ افعؾؿقي وافػؾسػوت ادختؾػي افتل طفرت ذم أوروبو ،وآدموه إػ افتخصص ذم
افدراشوت ادستشثر يي ،شقاء ؾق يتعؾؼ بوجلوكى اجلغثراذم فؾشثثر  ،أو ادجثوٓت
افعؾؿقي ادختؾػي دفق ً
ال ظذ ؿقفف ت
ر1و

ر1و اكظر حمؿد خؾقػي ،رأزمي آشتشثرا اضديٌ وادعوسو ،ص  ،157-197وافزيودي ،رآشتؼثا
أهداؾف ووشوئؾفو ،ص  ، 15-19وؾرج ،رآشتؼثا

افثذرائع ،افـشثلة ،ادحتثقىو ،ص ،69-47
=
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وفؾبوحثغ ذم جموا افدراشوت ادستشثرؿقي آراء خمتؾػي أيض ًو ذم ديثد ادراحثؾ
افتل مرت دو اضرـي ادستشثرؿقي ونسؿقتفو ،ونؼسقؿ نؾؽ ادراحؾ شقاء مـ اجلوكثى
ادق قظل أو مـ اجلوكى افتورخيلت
ؾؿـفؿ مـ يرى أن مراحؾ ادستشثر نـؼسؿ إػ ؿسؿغ
ادستشثر افؼديؿ ،وادستشثر اضديٌت
ومـفؿ مـ يرى أن اضرـي ادستشثرؿقي نـؼسؿ إػ ثالث مراحؾ
 -1ادستشثر افؼديؿت ويعقد إػ ؾثسة افعصثقر افقشثطك ،أي مثـ افؼثرن
افسوبع فؾؿقالد إػ افؼرن اخلومس ظؼت
 -1ادستشثر اضديٌت ويمرخ ببدايي ظصثر افـفضثي إوروبقثي إػ افؼثرن
افتوشع ظؼ فؾؿقالد ،ورب إػ بدايوت افؼرن افعؼيـت
 -9ادستشثر ادعوست إ ْذ يرى بعض ادتخصصغ أن هذه ادرحؾي نـؼسؿ إػ
مرحؾتغ مو ؿبؾ أحداث شبتؿز ،ومو بعدهوت
ومـ افبوحثغ مـ يؼسؿ ادستشثر إػ مراحؾ خمتؾػي ظ شبؼ ،وهذه ادراحؾ
هل
 -1مرحؾي ادستشثر افديـلت وهل ادرحؾي افتل نبـً ؾقفو افؽـقسي مقاجفي
افزحػ افؼؿل ظذ افغرب ،واهتؿً بوفدراشوت افعربقي واإلشالمقيت
=

افؼؿووي رآشتشثرا ذم افػؽر اإلشالمل ادعوسو ،ص  ،91-14حمؿثقد زؿثزو  ،رآشتشثثرا
واخلؾػقي افػؽريي فؾكاع اضضوريو ،ص  ،14-11ظبد اهلل افـعقؿ ،رآشتشثرا ذم افسرة افـبقيثيو،
ص  ،16-15أمحد ش يؾقؾقتش ،رؾؾسػي آشتشثرا وأثرهثو ذم إدب افعثر ادعثوسو ،ص -54
59ت
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 -1مرحؾي ادستشثر

آشتع ري رافعسؽريوت وهثل مرحؾثي بثدأت مثع

ُأؾقا هقؿـي افؽـقسي ،وبدايي ظك افتػق اضضوري وافصـوظل ذم أوروبو ،ورحالت
ادستؼؿغ إػ افبالد افعربقي واإلشالمقي ،ودخقا آحتالا افعسؽري بثالد افؼث
اإلشالمل ،افذي أصبح راظق ًو فالشتشثرا –ـث يثرى بعثض افبثوحثغ -بثدًٓ ظثـ
افؽـقسيت
 -9مرحؾي ادستشثر افعؾؿل
وهل ادرحؾي افتل طفر ذم بدايتفو اهثت م افغثرب بثوفعؾقم وا ثح ًو ،وظؼثدت
خالهلو ادممترات ادستشثثرؿقي ،وأكشثئً أؿسثوم فؾدراشثوت افشثثرؿقي واإلشثالمقي،
وافؾغوت ،وطفقر افػؾسػوت ادختؾػي مثؾ آدموه افرموكتقؽل ،وآدمثوه افعؼثالين،
ر1و

وافػؾسػي افقجقديي ،وافقاؿعقي ،وادوديي ،وادثوفقي ،وافزامجونقيتتت وؽرهو ت
ر1و

وفؾبوحثغ نؼسق ت أخرى فؾؿراحؾ افتل مثرت دثو اضرـثي ادستشثثرؿقي ،أو
ادستشثر بقجف ظوم ،يضقؼ ادؼوم ظـ ذـْرهو هـوت
ادستشثر

مقاؿػ متبويـي

جيؿع افبوحثقن وادثؼػقن ظذ أن ـؾ َم ْـ يعتثزم دراشثي حضثورة وثؼوؾثي ؽثر
ُْ
حضورنف وثؼوؾتف أن يؽقن داؾعف إشوس هق افدراشي مـ أجؾ افعؾثؿ وادعرؾثي ،وأن
ر1و افزيودي ،رآشتؼا

أهداؾف ووشوئؾفو ،ص  ،91-15أمحد ؽراب ،ررؤيثي إشثالمقي فالشتؼثا و،

ص  ،89 ،81-79 ،49-41 ،41-19ظبد اهلل افـعقؿ ،رآشتشثثرا ذم افسثرة افـبقيثيو ،ص -16
 ،17أمحد ش يؾقؾقتش ،رؾؾسػي آشتشثرا وأثرهو ذم إدب افعر ادعوسو ،ص 81-71ت
ر1و اكظر ـتوب إتمت بقصـسؽل ،ت ظزت ؿرين ،رافػؾسػي ادعوسة ذم أوروبوو ؾوفؽتوب ـؾف يتحثدث ظثـ
كشلة افػؾسػوت ذم أوروبو ،واكظر أيض ًو "بقا هوزار" ذم ـتوبف رافػؽر إورو ذم افؼرن افثثومـ ظؼثو،
شقعرف افبوحٌ دذه افػؾسػوت ذم هنويي افبحٌت
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نتسؿ دراشونف بودق قظقي ،وادـفجقي افعؾؿقي افسؾقؿي ،مع افـثزاهي واإلكصوفت ويرى
بعض افبوحثغ ادسؾؿغ أن ادستؼؿغ يـؼسؿقن إػ ؾريؼغ ذم مقؿػفؿ مـ اضضثورة
وافثؼوؾي اإلشالمقي ؾريؼ ادـصػغ وادودحغ فؾحضورة اإلشالمقي ،وؾريؼ ادتحقثزيـ
ادـتؼديـ هلوت ويضثقػ بعثض افبثوحثغ ؾريؼث ًو ثوفثث ًو يطؾؼثقن ظؾقثف ؾريثؼ ادعثوديـ
فؾحضورة اإلشالمقي ت
ر1و

وٓ صؽ ذم أن مقاؿػ ادستؼؿغ دموه اضضورة اإلشثالمقي هلثو نثلثر ـبثر ذم
مقاؿػ افػؽر افغر ظؿقم ًو دموه حضورة ادسؾؿغ أو حضورة افؼث ت ويثرى بعثض
أهلبً وأذـً
افبوحثغ ادسؾؿغ أن مو ـتبف ادستشثرؿقن ادـتؼدون ـون هق ادودة افتل
ْ
افتعصى دموه اإلشالم واضضورة اإلشالمقي ،ويؽود يضقع مو ذـره ادودحقن فؾحضورة
اإلشالمقي ذم ؽ ر افتقور ادـتؼد أو ادعودي فؾحضورة اإلشالمقيت
ومـ افبوحثغ ادسؾؿغ َم ْـ يرى أن افدراشوت ادستشثثرؿقي ذم جمثوا اإلشثالم
نعوين مـ ؿضقتغ أشوشقتغ إوػ ؽقوب ادق ثقظقي ،وافثوكقثي هثل مشثؽؾي ؾفثؿ
اإلشالم ظـد ادستؼؿغتتت وؿد وؿعً افدراشوت ادستشثرؿقي حقا اإلشثالم ثً
نلثر ـؾ ظقامؾ افتحقزتتت وأكجى افؼرن افتوشع ظؼث معظثؿ ادستؼثؿغ ادعثوديـ
فإلشالم وأكتٍ ؽقوب ادق قظقي آدموه افذايت ذم افدراشوت ادستشثرؿقيتتت ت
ر1و

ويؼوبؾ آدموه افذايت أو آكحقوزي مـ ادستؼؿغ نقور ادستشثرؿغ ادـصثػغ

ر1و اكظر ظؿر اخلطقى ،دحوت ذم افثؼوؾي اإلشثالمقي ،ص  ،186حمؿثقد زؿثزو  ،رآشتشثثرا واخلؾػقثي
افػؽريثثي فؾكثثاع اضضثثوريو ،ص  ،76 ،75وؾتحقثثي افـثثزاوي ،رآشتؼثثا و ،ص ر،195-181
واكظر حمؿد خؾقػي ،رأزمي آشتشثرا ادعوسو ،ص 119-119ت
ر1و حمؿد خؾقػي ،رأزمي آشتشثرا اضديٌ وادعوسو ،ص 114-119ت
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افذيـ "حووفقا أن يستؼقا ادعؾقموت افصثحقحي ظثـ اإلشثالم وكبثل اإلشثالم مثـ
ادصودر إصؾقي ،وأن ُي ْعؿؾقا افعؼؾ ذم اشتخدام نؾؽ ادعؾقمثوت بـثقع مثـ افتجثرد
وادق قظقيتتت" ت
ر1و

"وممرخق اضضورات مـ ؽثر ادسثؾؿغ ،حقثـ يتعر ثقن فؾحضثورة افتثل
أشسفو ادسؾؿقن ،وكؼوهو ذم افعومل يـؼسؿقن إػ ثالثي أصـوف
جوئرون متعصبقن ،ومتقشطقن بغ اإلكصوف واجلحقد ادتعصى ،ومـصػقن
متجردون" ت
ر1و

و َث ّؿي حؼقؼي ٓبد مـ اإلؿرار دثو ،وهثل أن فؾؿستؼثؿغ ؾضث ً
ال ظثذ نثراث
ادسؾؿغ ،مـ حقٌ حػظف وكؼه و ؼقؼف ذم وؿً ؽوبً ؾقف افدراشوت "افشثثرؿقي"
اجلودة ادـتؿقي افتل ختدم هذا افساثتتت" ت
ر9و

وحؼقؼي أخرى "ممداهو أن فؾؿستؼؿغ ظققب ًو ذم اهت مفؿ بساث ادسثؾؿغ ذم
جموٓت افتحؼقؼ وافدراشوت ادستؼؾي تتت وبغ هذيـ ادقؿػغ يزز افتقازن افذي يؼػ
بغ ادموهغ ذم افـظر إػ أظ ا ادستؼؿغ ،ومهو ادموهثون متعوـسثون ،أحثدمهو يؼبثؾ
أظ ا ادستؼؿغ ظذ ظالّمثو ،ويثرى أهنثو نصثدر ظثـ ظؾؿقثي صثودؿي ومق ثقظقي
متجردة،تتت ومقؿػ راؾض متوم ًو ٕشؾقب ادستؼؿغ ذم دراشي افساث و ؼقؼف ،بثؾ
وحػظفتتت" ت
ر4و

ر1و ؾتحقي افـزاوي ،رآشتؼا و ،ص 195ت
ر1و ظبد افرمحـ ادقداين ،راضضورة اإلشالمقيو ،ص  ،649بوختصورت
ر9و ظع افـؿؾي ،رآشتشثرا وافدراشوت اإلشالمقي ادعوسةو ص 119ت
ر4و ظع افـؿؾي ،رآشتشثرا وافدراشوت اإلشالمقيو ،ص 119ت
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وأمو مقاؿػ افبوحثغ وادثؼػغ ادسؾؿغ مـ ادستشثثر ؾتـحصثثر ذم ثالثثي
مقاؿػ مقؿػ ادتحؿسغ ادميديـ فف ،ومقؿػ ادعور غ افراؾضثغ فالشتؼثا ،
وادقؿػ افثوفٌ هق ادقؿػ افذي نقشط بغ افتقوريـ إوا وافثوين ،ويؿثؾف ادتع ِّؼؾقن
ادـصػقن مـ افبثوحثغ ادسثؾؿغ ،افثذيـ أؿثروا واظسؾثقا فؾؿستشثثرؿغ بػضثؾفؿ
وإكصوؾفؿ ذم ظدد مـ جموٓت افدراشوت اإلشالمقيت
ومل ُي ْغػؾقا ذم افقؿً كػسف إخطوء افتل وؿع ؾقفو أوفئؽ ادستشثرؿقن ،وبقـثقا
ٍ
ؾريثؼ ِمثـ
أخطوءهؿ ،ووؿػقا ظذ مثقاضـ افضثعػ ،وردوا ظثذ صثبفوت ومثزاظؿ
ادستؼؿغ افذيـ أثوروا افشبفوت حقا اإلشالم ظؼقدة وذيعي ،وحضورةتتت
وهذا "افػريؼ ٓ يؼر فؾؿستؼؿغ إؿرار ًا نوم ًو ،ؾقؼبؾ مو جيقئقن بثف ؿبثقًٓ ؽثر
ٍ
مؼوط ،ـلصحوب ادقؿػ إوا ،وٓ هق يثرؾض مجقثع مثو جثوء بثف ادستشثثرؿقن
رؾض ًو نوم ًو دون ظـوء افـظر ذم هذه اإلشفوموت مثؾ معظؿ أصحوب ادقؿػ افثوين" ت
ر1و

ر1و ظع افـؿؾي ،رآشتشثرا وافدراشوت اإلشالمقيو ،ص 119ت
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ادبحث الثاين
اإلسالم والغرب :عالقة تارخيقة وعوامل ممثرة
افعالؿي بغ اإلشالم وافغرب بدأت ذم ؾثسة مبؽثرة جثد ًا ،وٓ نثزاا مسثتؿرة
وشتبؼك ـذفؽٕ :هنو افسـي اإلهلقي افؽقكقي ،وهذه افعالؿي افتورخيقي نلثرت شؾب ًو وإجيوب ًو
بعقامؾ متعددة ـون هلو إثر ذم نؽثقيـ افصثقرة اإلجيوبقثي أو افسثؾبقي ظثـ اإلشثالم
وحضورنفت
و"بثثغ اخلؿسثثقـقوت وافسثثبعقـقوت نؽثثقن ذم راإلشثثالمقوتو افغربقثثي ادمثثوه
متخصص ذم دراشي كشقء افتصقرات إوروبقي ونطقرهو حقا اإلشثالم ذم افؼثرون
افقشثثطك وذم افعصثثثر اضثثديٌ رذم افثثقظل افشثثعبل ،ذم إدب ،ذم افالهثثقت ،وذم
افدراشوت اإلشالمقي ذامو"  ،وهذا مو يػرس ختصقص ظدد مـ ادستشثرؿغ دراشوت
ر1و

ظـقً بوفعالؿي بغ اإلشالم وافغرب ،أو اضضورة اإلشالمقي واضضورة افغربقي خالا
افعصقر افقشطك ،ورـزوا ذم دراشومؿ ظذ مقؿػ أوروبو مـ اإلشثالم ورشثقفف 
بقجف ظوم ،وحووفً نؾؽ افدراشوت ديد ضبقعقي نؾؽ افـظرة وافعقامؾ افتل أثثرت
خصقصو ؾثق يتصثؾ بشخصثقي افـبثل  وشثرنف
ذم نؽقن نؾؽ افرؤى وافتخقالت
ً
وضبقعي اإلشالم ت
ر1و

ر1و أفقؽز جقراؾسؽل ،اإلشالم وادسقحقي مـ افتـوؾس وافتصودم إػ اضقار وافتػوهؿ ،ص ،118وافثـص
مؼتبس مـ نعؾقؼوت ادمفػ افقاردة ذم آخر افؽتوبت
ر1و ر قان افسقد ،ذم مؼدمتف فسمجي ـتوب رصقرة اإلشالم ذم أوروبو ذم افعصثقر افقشثطكو فثثرشقذرنو،
ص19ت

د .مصطفى بو عمر حليب ا

955

وفعؾف مـ ادـوشى بقون نؾؽ افـظرة بوفتجقا ذم ظدد مـ دراشوت ادستشثرؿغ
افتل نبغ و دد ضبقعي مقؿػ أوروبو مـ اإلشالم ذم افعصثقر افقشثطك ،وافعقامثؾ
افتل أشفؿً ذم نؽقيـ نؾؽ افـظرة وذفؽ افتصقر :فتتبغ أمهقي ظثر

رؤى بعثض

ادستؼؿغ اإلجيوبقي وادـصػي ظـ اإلشالم ورشقفف  واضضورة اإلشالمقي ت
ر1و

"ـوكً معؾقموت إوروبقغ ظـ افعرب ذم افبدايثي ثئقؾي جثدً ا ،بثؾ ـوكثً
مشقهي مشقصي متو ًموتتت وطفقرهؿ -أي افعرب -ظذ إرايض إوروبقي كُظر إفقف ذم
افبدايوت إوػ بقصػف ـورثي مموثؾي –إن مل نؽـ أشقأ -فالجتقوحوت افتسيي فؾؿراـثز
ادريض افثديـل
اضضوريي وافثؼوؾقي ذم افعومل ،إمر افذي اشتثور افػزع افشديد وافؼؾؼ َ
بودعـك اضرذم فؾؽؾؿي إزاء افتصقرات افغربقي ظـ اإلشالم ذم افقظل افشعبل"  ،ذفؽ
ر1و

"ٕن افـكاكقي ذم افعصقر افقشطك ـوكً حموضي بشؽؾ ـومؾ بوإلشالم ،ؾؾؼد ـوكثً
آشقو وأؾريؼقو وأجزاء ـثرة مـ أوروبثو ثً شثقطرة اضؽثؿ اإلشثالملتتت وـوكثً
شقطرة اإلشالم بوفـسبي فرجؾ افديـ ؾوجعي ـبرة بوفـسبي هلؿ ،ؾرشؿقا صقرة ؿوشقي فغثر
افـكاين ،وـوكقا ذم نؾؽ افعصقر هؿ ادمرخقن ،وبذفؽ يتضح افسبى وراء نصقير افعصثر
اإلشالمل بلشقأ صقرة" ت
ر9و

ر1و وهق مو شقعر ف افبوحٌ ذم ادبحٌ افثوفٌت
ر1و أفقؽز جقراؾسؽل ،اإلشالم وادسقحقي مـ افتـثوؾس وافتصثودم إػ اضثقار وافتػثوهؿ ،ص ،99 ،98
46ت
 "In the Middle Ages, Christendom was completely surrounded by Islam. Asia Africaر3و
and even parts of Europe were controlled by Muslims. For most Christians it
mattered Little. Many even enriched Islam's dominance was a sorry state of affairs.
Not surprisingly these religious men painted a bleak picture of the "infidel" If one
considers that Christian Monks were the only historians of the Middle Ages, it
becomes obvious why Muslims time and again gat the worst of press.
Mark Graham, How Islam Created the Modern World, P. 117.
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"ونشؽؾً ذم افقظل ادسقحل رافشعقري وافالصثعقريو افؼقافثى افـؿطقثي
افذهـقي ظـ اإلشالمتتت وبشؽؾ ظوم ،ؾنن صقرة اإلشالم ادتؽقكي آكذاك ،وهل مثزيٍ
متـوؿض دعورف مق قظقي مع نشقهيوت خطرة ،ؿً ذم افقؿً ذانف نصثقرات ذم
مـتفك اخلقوفقي رافػوكتوزيوو وافتقهؿ ،حقٌ هقؿـً بشؽؾ ثوبً راشخ ددة ضقيؾي ظذ
ظؼؾ اإلكسون إورو ومـطؼف ومدارـف دموه اإلشالم وحضورنف" ت
ر1و

ؾوجلفؾ افـوجؿ ظـ قؼ إؾؼ وإوهوم واخلقف مـ هذا افعدو افؼثودم أكثتٍ
صقرة مشقهي مضومغ ونورخيًوٕ :كف جفؾ ذو ضبؼوت ومراحؾ بوفغثي افتعؼقثد ،وممثو
شوهؿ ذم نؽقيـ هذه افصقرة ادشقصي وادشقهي ظـ اإلشالم وادسؾؿغ افتثل بؼقثً
آثورا وا حي إػ وؿثً متثلخر افشثعر
ؿرون ظدة دون أن يظفر ظؾقفو نغقر ،ونرـً ً
افشعبل ،وإؿوصقص إشطقريي واخلراؾقي ،إ وؾي إػ اضروب افصؾقبقي ت
ر1و

ونبؾقرت صقرة اإلشالم وافرشثقا  بشثؽؾ نثدرجيل ذم افعؼثؾ إورو ،
ومتثؾً ذم أربعي ك ذج خمتؾػي ومتـوؿضي ،نؽقكً خالا افؼرون مع بعثض ادتغثرات
ظثدو ًا فؾؿسثقحقي ،وـثوؾر ًا
فتـوشى افعصثر يصقر افـؿقذج إوا مـفو افرشثقا 
ّ
وصثقطوك ًو ،ويصثثقر افـؿثثقذج افثثوين رشثثقا اهلل  مثثـح أ
ال أخالؿقث ًو ،وراهبث ًو ؾوشثثد ًا
"فقشقػر" افعرب ،أمو افـؿقذج افثوفٌ ؾقصقر افرشقا  مـحرؾ ًو جـسثق ًو ،متعثدد
ر9و

افزوجوت ،دجوًٓ ومشعقذ ًا ،وافـؿقذج افرابع يصقر رشقا اهلل  ـشثرؿل حؽثقؿ،

ر1و أفقؽس جقراؾسؽل ،اإلشالم وادسقحقي مـ افتـوؾس وافتصودم إػ اضقار وافتػوهؿ ،ص 67-66ت
ر1و شقذرن ،صقرة اإلشالم وادسؾؿغ ذم أوروبو ذم افعصقر افقشطك ،يـظر افصػحوت 68 ،65 ،61 ،49
بوختصور ونكفت
ر9و جوء معـك هذه افؾػظي رLuciferو ذم افؼومقس بؿعـك رافشقطون أو إبؾقسوت
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وصخص مؼدس ،ومصدر فؾحؽؿي ،ب ْقد أن هذه افصقرة إخرة كودر ًا مو اشتخدمً
حتك ذم افؼرون إخرة ،إ ْذ طفرت بشؽؾ ظوبر ،وذم أحقاا أخرى ُصقر افـبل  أكف
صخص ؿقي ظسثؽري ًو ،ومثوـر وشثقود ،وفؽـثف -ذم ذات افقؿثً -حثوـؿ ؾوشثد
أخالؿق ًو ،وظودة مو يظفر افرشقا  ذم إدب افغر ادبؽر ظذ أكف صخصثقي صثعبي،
ومصدر فؾتفديد أدى ؾسوده هلالـف بشؽؾ ندرجيل  ت
ر1ور و

ويرى بعض ادستؼؿغ أكف بوفرؽؿ مـ افصثقرة ادشثقهي ظثـ اإلشثالم افتثل
ـوكً شوئدة ذم افعصقر افقشطك ،إٓ أن هـوك ؾثسات وأصثقات نظفثر بثغ افػـقثي
وإخرى نظفر بعض افتعؼؾ وإمؾ فػف ٍؿ أؾضؾ بطبقعي اإلشالم وصخصقي كبقثف 
ووا ضرد افتصقرات اخلقوفقي ذم أوشوط ادثؼػغ إوروبقغ بـ ْػثل افثدور افتخريبِثل
فإلشثثالم ،أو أكثثف أمثثورة فؾثثدجوا أو افؼقومثثي  ،ونثثدظق ذم ذات افقؿ ثً إػ اضثثقار
ر1و

وادـوطرة ،وكبذ اضؾقا افعسؽريي ،ونـطؾؼ نؾؽ ادـثوطرات مثـ حتؿقثي افكثاع مثع
 "No single "Islam" ever was known by all Christians and no single transmission lineر1و
emerged through which an image of Islam was passed from century to century. What
gradually crystallized were four somewhat different and at times contradictory
…models that, with variations, continue to the present
1- The Prophet as Antichrist, heretic, or stan.
2- The prophet as fallen Christian, corrupted monk, or Arab Lucifer.
3- The Prophet as sexwel deviant, Polygamist, and charlatan.
4- The Prophet as wise Easterner, holy person, and dispenser of wisdom.
Frederick Quinn, the sum of all Heresies, the Image of Islam in Western thought, P.
24.

رو حوصوه  مـ ـؾ مو امؿقه بف ،ومل يرد افبوحٌ ظذ هذه آموموتٕ :ن افبحٌ فقس حمؾ افرد ظذ هثذه
آموموت ،ـ أهنو اموموت ؿد ر ّد ظؾقفو افبوحثقن مـ ادسؾؿغ ،وأكؽرهثو ظثدد مثـ ادستشثثر يثـ ذم
افزج بؿثؾ هذه افتصقرات ادؿجقجي ،وافتصقرات وافثرؤى ادختؾؼثيت
ـتوبومؿ ،واكتؼدوا أشالؾفؿ ذم ّ
يـظر ذم ذفؽ افعديد مـ ـتى ادستشثر يـ افتل دثً ظـ صقرة افرشثقا  ذم افؼثرون افقشثطك،
مثؾ شقذرن ،ورودكسقن ،وؾردرك ،وأفقؽز جقراؾسؽل ،وؽرهؿت
ر1و شقذرن ،صقرة اإلشالم وادسؾؿغ ذم أوروبو ذم افعصقر افقشطك ،ص 114ت
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اإلشالم ،وفؽـ بوفؽؾؿثي واإلؿـثوع واضجثي وفثقس بوفسثقػٕ :هنثؿ اظتؼثدوا أهنثؿ
بنمؽوهنؿ إظودة همٓء اهلراضؼي رادسؾؿغو إػ ؾؾؽ افؽـقسي ت وفؽـ رسظون مو ختتػل
ر1و

هذه افصقرة ادتػوئؾي ادتعؾؼي –حسى ؿقا بعض ادستؼؿغ -ونعقد "خقبي إمثؾ"
ونعقد معفو معومل افصقرة إوػ افـومجي ظثـ اجلفثؾ واضؼثد واخلثقف افبعقثدة ظثـ
افتعؼؾ وافتػفؿ :فتصبح هل "افؼوشثؿ ادشثسك بثغ ـثؾ أوفئثؽ افثذيـ زاروا بثالد
اإلشالم ضقاا افؼرن افرابع ظؼ ومطؾع افؼرن اخلومس ظؼ مـ إوروبقغ" ت
ر1و

ؾوإلشالم وادسؾؿقن إذ ًا صؽؾقا "بوفـسبي فؾغرب ادسقحل فػسة ضقيؾي خطثر ًا
ؿبؾ أن يصبحقا معضؾيتتت وبؼل افعومل اإلشالمل افعدو رؿؿ واحد" ذم افؼرن اضودي
ظؼ ،دذه افعبورة اؾتتح ررودكسقنو ـتوبف :فقؼرر ضبقعي افصقرة افتل رشؿتفو أوروبو
ظـ اإلشالم ذم افعصقر افقشطك ،وهق بذفؽ يتػؼ مع رشقذرنو بلهنو رؤيثي مقجفثي
مـ أدب نؾؽ افعصقر إػ اجلؿفقر ،و"ـون –ـ هق جع -أن نشؽّؾ ونعؾؿ افصثقرة
افتل حػظتفو إجقوا افتوفقي أـثر بؽثر ممو صؽؾتفو وأظؾؿتفو أظ ا أـثثر ظؾث ً وأـثثر
وجداكقي" ت صقرة خراؾقي مبتؽرة مش ّبعي بوفتشقهيوت إيديقفقجقي افتل نُمرم اضؼد
ر9و

ظذ افعدوت
ومع أن افغرب ـثون يؿيضث فرشثؿ نصثقرات أـثثر أفقاكث ًو ودؿثوئؼ ،إٓ أن افصثقرة
"ادغروشي ذم أذهون افعصقر افقشطك افعؾقو تتت مو زافً نمثر ذم مجوهر افعؼقا افبسقطي" ت
ر4و

ر1و أفقؽز جقراؾسؽل ،اإلشالم وادسقحقي مـ افتـوؾس وافتصودم إػ اضقار وافتػوهؿ ،ص81-79ت
ر1و يـظر ذم ـؾ مو شبؼ شقذرن ،صقرة اإلشالم وادسثؾؿغ ذم أوروبثو ذم افعصثقر افقشثطك ،ص -115
117ت
ر9و موـسقؿ رودكسقن ،جوذبقي اإلشالم ،ص11 ،15ت
ر4و ادرجع افسوبؼ ،ص91ت
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ويتػؼ ادستؼؿون رشقذرن ورودكسثقنو ذم ؾقثؾ مقؿثػ أوروبثو ذم افؼثرن
افرابع ظؼ مـ اإلشالم ،إ ْذ بدأ آهت م بوإلشالم ذم افدوائر افالهقنقي ذم إضور نقجثف
رجوا افالهقت إػ افتػؽر ذم جدوى افكاع افعسؽري ،أو ـػويي اجلفثد افتبشثري
افسؾؿل  ،و قا -ذم كظر أوروبو -خطر اإلشالم ذم افؼرن اخلومس ظؼ مثـ خطثر
ِّ
ر1و

أيديقفقجل إػ خطر ثؼوذم زمـل" ت
ر1و

"وبشؽؾ ظوم ؾؼد نؽقكً ذم وظل إوروبقغ رذم افؼرون افقشثطكو مالمثح
افؾقحي افتوفقي ظـ اإلشالم إكف ظؼقدة ابتدظفو حمؿد ،وهل نتسثؿ بوفؽثذب وافتشثقيف
ادعتؿثثد فؾحؼثثوئؼ ،إهنثثو ديثثـ اجلثثز وآكحثثالا إخالؿثثل ،وافتسثثوهؾ وادؾثثذات
وافشفقات اضسقي ،وإهنو ديوكي افعـػ وافؼسقة" ت
ر9و

واؾتتحً ادستؼؿي رأكؿري صقؿؾو ـتودو راإلشالمو بنظالهنثو أن ادسثقحقي
أخػؼً ذم ؾفؿ اإلشالم وهومجتف بشدّ ة ،وبدأ اإلشالم ٕـثر مثـ أفثػ ظثوم افتفديثد
إخطثثر فؾؿجتؿثثع إورو  ،وؿثثود هثثذا افشثثعقر ذم ذفثثؽ افقؿثثً إػ آظتؼثثود أن
اإلشالم وادسؾؿغ هؿ إظداء افرئقسقغ فؾؿسثقحقي واضضثورة افغربقثي ،وأمثو ظثذ
ادستقى افسقود ؾؼد طفر هذا اخلطر مع بدايي ؽزو افعرب إلشثبوكقو ذم بدايثي افؼثرن
افثومـ فؾؿقالد ،واكتفوئف بحصور افعث كقغ إنراك رفػقـوو شـي 1689م ت
ر4و

ر1و موـسقؿ رودكسقن ،جوذبقي اإلشالم ،ص96ت
ر1و ادرجع افسوبؼ ،ص96ت
ر9و أفقؽز جقراؾس ؽل ،اإلشالم وادسقحقي مـ افتـوؾس وافتصثودم إػ اضثقار وافتػثوهؿ ص ،79وأصثؽر
ادمفػ ذم حقاصقف ظـ كؼؾف مـ رمقكتػؿري واط ،نلثر اإلشثالم ظثذ أوروبثو بثلمل افؼثرون افقشثطك
ص ،119-99يـظر اضوصقي رؿؿ  85ظـد جقراؾسؽلت
 "Islam was both misunderstood and attacked most intensely. For more thanر4و
=
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ونمـد ادستؼؿي أن صثقرة اإلشثالم وكبثل اإلشثالم  ذم أوروبثو افعصثقر
افقشطك صقرة مشثقهي نشثقهيو ـثوم ً
ال ت وٓ يبعثد رأي رـثوريـ آرمسثسكٍو ظثـ
ر1و

رصقؿقؾو ذم نصقيرهو فصقرة اإلشالم افسؾبقي ذم افغرب ،ؾوإلشالم "مو يزاا حيثتػظ
بصقرنف افسؾبقي ذم افغرب ظذ إؿؾتتت مع أكف افديـ افثوفٌ إلبراهقؿ اخلؾقؾ ،وأؿرب
ذم روحف إػ نراثـو افقفقدي ادسثقحل ،ؾؾثديـو ذم افغثرب نثوريخ ضقيثؾ مثـ افعثداء
فإلشالم ،ويبدو أكف راشخ اجلذور مثؾ ظدائـو فؾسومقي" ت
ر1و

"وـون مـ ادحوا ظثذ ادسثقحقغ افغثربقغ بسثبى هثذا اخلثقف أن يؾتزمثقا
ادق قظقي إزاء افعؼديي اإلشالمقيتتت إذ ـوكقا يرشؿقن صقرة صوئفي فإلشالم نعؽس
بقاظٌ ؿؾؼفؿ افدؾقـي ،وـون ظؾ ء افغرب هيومجقن اإلشالم بوظتبوره ظؼقدة دمديػ ذم
افديـ ،ويصػقن حمؿدً ا بلكف اددظل إـز ،ويتفؿقكف بلكف أكشل ديـًو يؼقم ظثذ افعـثػ،
ظثدو
ويؿتشؼ افسقػ فػتح افعومل ،تتت وـوكً مسثرحقوت اإلي ء نصثقره ذم صثقرة
ّ
اضضورة افغربقي ت
ر9و

=

millennium Islam seemed to be a major – if not the major – threat for the people of
Europe, and this feeling has contributed to the fact that Islam and those who
confessed it, the Muslims, were regarded as the arch enemies of Christianity and
Western civilization. On the political level this threat began with the conquest of
Spain by Arabs at the beginning of the eighth century and it ended with the siege of
Vienna by the Ottoman Turks in 1683.
Annemorie Schimmel, Islam An Introduction, State University of New York Press,
1992, P.1.

 "The medieval European image of Islam and of its Prophet, Muhammad, is aر1و
thoroughly distorted one.
Ibid, P.2.

ر1و ـوريـ آرمسسوكٍ ،شرة افـبل حمؿد ،ص 17ت
ر9و ادرجع افسوبؼ ،ص18ت
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ومجقع نؾؽ إـوذيى جعؾً إوروبقغ يرون اضؼثوئؼ "مثـ خثالا ظدشثي
مشقهي يغؾى ظؾقفو اجلفؾ وافتعصى إظؿك ،وبدأت هذه إـوذيى ذم 1196م" ت
ر1و

وبؼت بعض رؤى افعفد افؼديؿ بخروج كبل ذم آخر افزمون ،إٓ أهنو وصػً
ّ
هذا افـبل بلوصوف ؽر ٓئؼي ،وأصوع افرهبون وافؼسووشي هثذه افصثػوت بثغ ظومثي
ادسقحقغ ذم افعصقر افقشطك ت وـون فتؾؽ افرؤى أثر ـبر ذم رشؿ افصقرة افسثقئي
ر1و

ظـ اإلشالم وكبل اإلشثالم ،وبعثثً ظقامثؾ افؼؾثؼ واخلثقف مثـ هثذا "افعؿثال
اإلشالمل اجلبور" ونسوءفً افؽـوئس وإديرة ـقػ شؿح اهلل هلذه افعؼقدة "افؽوذبي"
بوفظفقر وآكتشور" ت
ر9و

وهذا افتسوؤا يعؽس حوا افـػسقي ادسقحقي اخلوئػي افؼؾؼثي ،وذم ذات افقؿثً
اضوئرة اضوؿدة ظذ اإلشالم وكبقف  ،حقٌ ـوكً "صثقحوت افثتفجؿ افتثل أضؾؼفثو
 "These Falsehoods, Made truths through the warped lense of ignorance and bigotry,ر1و
all got their start in 1096".
Mark Graham, How Islam Created the Modern World, P.120.

أيضثو ـتثوب رصثقرة اإلشثالم ذم افػؽثر افغثر
ر1و ـوريـ آرمسسوكٍ ،شرة افـبل حمؿد ،ص ،97ويـظر ً
فؾؿستؼ
كثص
افؽتوب ادؼثدس أظظثؿ ٍّ

حقٌ نطر إػ اضديٌ ظـ راإلشالم ذم افؽتوب ادؼدسو ،وؿوا " ُيعثدّ
ثد اإلشثالم "The Bible was the great anti – Islamic text" P.26

واشتخدمً ادؼوضع اخلوصي بسػر افرؤيي جؾقو ثد اإلشثالم ،حقثٌ احتثقت ظثذ أوصثوف إظث ا
افبغقضي ادفجقرة افتل نؽفـ دو افـبل داكقوا ،وربط بعض معؾؼل افؽتوب ادؼثدس ادتثلخريـ اإلشثالم
بشخصقوت صقطوكقي متعددةت
"…but its apocalyptical passages would soon beused against Islam. they contained
…graphic description of the abomination that desolates fore told in the prophet Daniel
but some later biblical commentators linked Islam to various demonic figures in the
Apocalypse, Stan, the multi-headed beast.
Fredric Quinn the sum of all heresies the Image of Islam in Western Thought, P.27

ر9و ـوريـ آرمسسوكٍ ،شرة افـبل حمؿد ،ص ،96وذم هذا افـص إثبوت فـبقة حمؿد  ،وأكثف ظؾقثف افصثالة
وافسالم يليت بوفعجوئى أي ادعجزاتت
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وصقر افثقهؿ
صفداء ؿرضبي د اإلشالم نستـد إػ نؾؽ افسرة افؼوئؿي ظذ "افرؤيو"
ّ
كصثى كػسثف كبقثو :خلثدع
فألذهون افتل شقطر ظؾقفو افرظى أن حمؿدً ا دجوا ـثوذبّ ،
وصقرهو افقهؿ أكف ؾوشؼ يستؿرئ افػسؼ افبذيء تتت واكتفً هذه إوهوم إػ
افعومل،
ّ
افؼقا بلن اإلشالم فقس ديـو مستؼال مـثزٓ بؾ بدظي أو صثقرة مشثقهي مثـ صثقرة
ادسقحقي" ت
ر1و

وبوفرؽؿ مـ ادحووٓت افتل طفرت هـثو وهـثوك ذم افقشثط إورو فرشثؿ
صقرة أؾضؾ ظـ اإلشالم وكبل اإلشالم إٓ أن "افصقرة اخلقوفقي فؾـبل افثذي ُح ِّثرف
اشؿف إػ رموهقكدو  ،اشتؿرت ؿوئؿي ظذ ادستقى افشعبل ،ومثـ ثثؿ أصثبح افعثدو
ر1و

إـز فؾقفقديي افغربقي افـوصئي ،وأصبح يرمز فؽؾ مو كتؿـك أن كـػقف ظـ ذوانـوتتت" ت
ر9و

ومل يتؿؽـ أوفئؽ افرجوا ادسقحققن افذيـ -ـ يعدهؿ بعثض ادستؼثؿغ-
يؿثؾقن بدايوت ظك افتعؼؾ وافـظرة افعؼالكقثي مل يتؿؽـثقا مثـ افثتخؾص مثـ نؾثؽ
افصقرة افتل صقرت ادسؾؿغ هراضؼثي أو وثـقثغ ،وٓ يثزاا ذم نصثقر بعثض رواد
ـثرا مـ
افتعؼؾ ذم نؾؽ اضؼبي مثؾ رؽؾققم افطرابؾزو يرى أن افرشقا  ؿد "أؽقى ً
افشعقب فؾدخقا ذم ظؼقدنف مـ خالا نشجقعف إيوهثو ظثذ اضصثقا ظثذ ادؾثذات
وافشثثفقات اضسثثقي أو ظثثـ ضريثثؼ افقظثثقد افتثثل ؿطعفثثو هلثثو ثثؿـ هثثذا افتقجثثف
افغريزي" ت
ر4و

ر1و ادرجع افسوبؼ ،ص97ت
ر1و ظدّ جقراؾسؽل هذا افتحريػ وهذه افتصقرات ادسقحقي إوروبقثي ادشثقهي مضثحؽي فؾغويثي ،يـظثر
جقراؾسؽل ،اإلشالم وادسقحقي مـ افتـوؾس وافتصودم إػ اضقار وافتػوهؿ ،ص75ت
ر9و ـوريـ آرمسسوكٍ ،شرة افـبل حمؿد ،ص97ت
ر4و أفقؽز جقراؾسؽل ،اإلشالم وادسقحقي مـ افتـوؾس وافتصودم إػ اضقار وافتػوهؿ ،ص84-89ت
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وبوفرؽؿ أن رؽؾققم افطرابؾزو أصور ذم ـتوبونثف إػ "مالمثح ،وشث ت ظومثي
مشسـي بغ اإلشالم وادسقحقي ،حقٌ يعتؼد أن ظؼقثدة ادسثؾؿغ ؿريبثي مثـ اإليث ن
يشقه بشدة صقرة حمؿد وشرنف افتل يؾقهنثو بؽثثر مثـ
ادسقحل"  ،إٓ أكف ٓ يزاا " ّ
ر1و

اضؽويوت اخلراؾقي ادتـوشبي مع ظك ادمفػ ووشطف رافثؼوذم  -إيديقفقجلو ت
ر1و

وذم افقؿً افذي َظدَّ بعض ادستؼؿغ مـتصػ -أو بدايي -افؼرن افثوين ظؼث
فؾؿقالد بدايي حؼبي جديدة متعؼؾي ذم كظرهو إػ اإلشالم ،إٓ أن اضؼوئؼ نمـد أكف بدايي
ظك افتـوؿض وافتشتً ،وحمووفي فؾبحٌ ظـ اهلقيي ،وصدّ افعدو -وهثق اإلشثالم-
مـ آكتشور أو افتلثر ذم ادسقحقي أو ادسقحقغ ،يمـد ذفؽ أن مثـ َظثدّ هثذه افػثسة
"بدايي اكتشور كظرة أد فإلشالم" هق كػسف يؼرر أن "ازديود ادق قظقي مل يبؾثغ افؼثقة
افؽػقؾي بتبديد إشوضر ادعوديي فإلشالم ،بؾ اشتؿرت اضؼوئؼ وإوهوم ذم امتزاجفو
ونقاؾؼفو ،بحقٌ طؾً إحؼود افؼديؿي ن ّ
طؾثً
ُطؾ برأشفو ذم بعثض إحقثونتتت إ ْذ
ْ
صقرة حمؿد صقرة رجؾ مـشؼ" " ،وحتك ظـثدمو ـثون افثبعض حيثووا اإلكصثوف
ر9و

وادق قظقي ،أو افدظقة فرشوفي ادسقحقي بغ ادسثؾؿغ ،ـثون افعثداء يتػجثر ،وـثون
أحقوكًو مو يتخذ ضوبع افعـػ افشديد" ت
ر4و

ويرى ادستشثر رأفقؽز جقراؾسؽلو أن "افػسة افقاؿعي بغ افؼثرن افرابثع
كقظثو مثـ
ظؼ فؾؿقالد ،وافـصػ إوا مـ افؼرن اخلومس ظؼ فؾؿقالد ؿد صفدت ً

ر1و ادرجع افسوبؼ ص85ت
ر1و ادرجع افسوبؼ ص84ت
ر9و ـوريـ آرمسسوكٍ ،شرة افـبل حمؿد ،ص46ت
ر4و ادرجع افسوبؼ ص49ت
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افػتقر ذم آهت م إورو دموه اإلشالم وأو ثوع ادسثؾؿغ ظؿق ًمثو ،متقثز مـتصثػ
افؼرن اخلومس ظؼ فؾؿقالد بتحقا وا ح ذم هثذا آدمثوه" وذفثؽ بعثد أن اشثتقػ
افعث كققن ظذ افبؾؼون وافؼسطـطقـقي ٕ :ن "مو شؿل بثرمشؽؾي اإلشثالمو هقؿـثً
ر1و

مـ جديد ظذ ظؼقا إوربقغ وـتوبومؿ" وبرزت مقاؿػ جديدة ؾق يتعؾؼ بثوفـظرة
إػ اإلشالم بقجف ظوم ،إ ْذ ضوفى بعض رواد هثذه افػثسة مثـ ادسثقحقغ "بمرثورة
افؽشػ ظـ افػقار وآختالؾوت افقاؿعقثي" وافبحثٌ ظثـ إمثقر ادشثسـي بثغ
اإلشالم وادسقحقي ،ودعثً ؾؽثرة و ثع أشثوس راشثخ فؾحثقار بثغ ممثثع هثونغ
افعؼقدنغ ،وحووفقا اشتؼوء بعض ادعؾقموت ظثـ اإلشثالم مثـ افتجثور إوروبقثغ
ادقجقديـ ذم بالد افؼ ادختؾػي ت
ر1و

وادستشثر رشقذرنو افذي أضؾؼ ظذ افػسة مثـ بدايثي افؼثرن افرابثع ظؼث
وبدايوت ظك افـفضي رضظي افرؤيوو ،وهل ضظي اكتفً ذم كظثره بخقبثي إمثؾ :دثو
اـتـػفو مـ ضر متعرجي وأشبوب ؽؿق

و قوع  ،ؾوفثذيـ "زاروا ديثور اإلشثالم
ر9و

ضقاا افؼرن افرابع ظؼ ومطوفع اخلومس ظؼ مثـ إوربقثغ" ٓ نثزاا كظثرمؿ إػ
اإلشالم كظرة "مؾقئي بوضؼد" وٓ يزاا ادسؾؿقن ذم نصثقرهؿ "خـثوزير وحققاكثوت
وأبـوء بعؾ وظبوده ،وأبـوء شدومتتت" وأمو افرشقا  ؾنكف "ـورديـوا ضؿح دـصثى
ر4و

ظدو ذس فؾؿسقحقي ـؾفو" ت
افبوبقيي وظـدمو ؾشؾ ذم افقصقا إػ ادـصى قا إػ ٍّ
ر5و

ر1و أفقؽز جقاراؾسؽل ،ص  89-88بوختصور ونكفت
ر1و أفقؽز جقاراؾسؽل ،ص  89-88بوختصور ونكفت
ر9و شقذرن  -صقرة اإلشالم وادسؾؿغ ذم أوروبو ذم افعصقر افقشطك ،ص 116ت
ر4و ادرجع افسوبؼ ص 117ت
ر5و ادرجع افسوبؼ ص 111ت
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ومتقز افؼرن اخلومس ظؼ بـظرة شوخطي مـ رجوا معتزيـ إػ واؿع جمتؿعومؿ
وحوفتفؿ افػؽريي افسوئدة ذم ذفؽ افقؿً وافتل أمجؾفو رنقمثوس افغسثؼقينو بؼقفثف
"ـثرة افشقع ادسقحقي ،ونعدد أراء ونـوؿضفو ذم أوشوط ادسثقحقغ ذم ـثؾ افؼضثويو
افديـقي ادفؿي ،وحقوة ادعصقي وافشفقة افتل حيقوهو ادسقحققن ،وـػر ادسقحقغ ظؿؾقو
بديـفؿتتت" ت
ر1و

وأحدث امتداد اإلشالم وزحػ جققصف إػ أوروبو افغربقي "ردة ؾعثؾ أوروبثو
جيو مـ اخلقف وإمؾ ،ومل نؽـ هـوك دواع فؾتػوؤا" وحؼبي
ظذ اإلشالم افزاحػ مز ً
رافرؤيوو افتل ظـقن دثو شثقذرن ؾصثؾف افثوفثٌ هثل ذم حؼقؼتفثو ؾثسة نؼثع مثو بثغ
1451م1461-م ؾؼط ت
ر1و

وظـدمو وصؾ اخلطر افعث ين اإلشالمل إػ افثذروة ،اكػجثرت ذم أوروبثو مثـ
جديد [مطؾع افؼرن افسودس ظؼ] حؼبي مـ افتصقرات افـشقريي افقشقطي ذم روحفو
مذـِّرة بـبقآت افؼرن افتوشع ادقالدي" ت "وافتصقرات ادتؽقكي ذم أذهون إوروبقغ
ر9و

ظـ اإلشالم وؾؼ افؼقافى افـؿطقي افتل شثودت ذم افؼثرون افقشثطك ،نبثغ افقؿثوئع
ادمـدة أهنو ـوكً راشخي بصثقرة ظجقبثي ،حقثٌ أظطثً مثمذات وا ثحي ظثذ
نلثرامو ذم افؼرون افالحؼي" ت
ر4و

ر1و ادرجع افسوبؼ ص119ت
ر1و ادرجع افسوبؼ ص ،148حقٌ ؿوا "فؼد شؿقً ظؼد افسـغ افقاؿع بغ 1461-1451م حؼبي افرؤيثو
وهل افسـقات افتل أؿبؾ ؾقفو افرجوا إربعي افذيـ ذـركوهؿ ظذ معوجلي افؼضقي اإلشثالمقي وافتثداوا
بشلهنو"ت
ر9و شقذرن ،صقرة اإلشالم وادسؾؿغ ذم أوروبو ذم افؼرون افقشطك ،ص151ت
ر4و أفقؽز جقراؾسؽل ،اإلشالم وادسقحقي مـ افتـوؾس وافتصودم إػ اضقار وافتػوهؿ ،ص91ت
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و ً ظـقان ركظرة افديوكتغ ادسقحقي وافقفقديثي فإلشثالمو يؼثقا رؽراهثوم
ؾقؾرو "وختو ًمو كصؾ إػ كظرة افقفقديي وادسثقحقي إػ اإلشثالم مـثذ طفثقره -وهثق
افديـ افقاؾد اجلديد -وهل كظرة مل نتسؿ بثوفرأي اضسثـ ،ؾعثذ افـؼثقض مثـ ؿبثقا
اإلشالم ٕجزاء ـبرة مـ افعفثديـ افؼثديؿ واجلديثد  ،رؾضثً ـثؾ مثـ افقفقديثي
ر1و

وادسقحقي حمؿدً ا حتك ــبل اهلل ،وٓ ظجى ذم ذفؽ ،ؾفؿ دائ ً يرؾضقن ،وفؼد ظومؾتف
ادمفػوت ادسقحقي ظذ مر افعصقر بوظتبوره زكديؼ ،بؾ هق افشقطون ذانف ،وأكف شقعذب
ذم أشػؾ ؿوع اجلحقؿ ـ ورد ذم مرسحقي رداكتلوتتت" ت
ر1و

"وظدّ افؽتوب ادسقحققن افغزو افعر أكف ظؼثوب مثـ اهلل ظثذ خطويثوهؿتتت
وأ وف ادعؾؼقن ٓح ًؼو نػوصقؾ رهقبثي حثقا ادقثقا اجلـسثقي فؾـبثل حمؿثد ونعثدد
زوجونف" ورشؿً صقرة ـوريؽونقريي خقوفقي ممجقجي ظـ افـبل  ،حقثٌ صثقروه
أكف "شوحر يستطقع آرنػوع ذم اهلقاء ،وشثبح ؿثزه ذم اهلثقاءتتت"  ،وؿثدّ م افرهبثون
ر9و

ر1و إن ـون يرمل ادستشثر مـ ظبورنف هذه أن اإلشالم أخثذ ظثـ افقفقديثي وادسثقحقي ونثلثر دث  ،أو أن
افرشقا  ؿد اضؾع ظذ ـتبفؿ وأخذ ظـفؿ ـ يزظؿ بعض ادستشثر يـ ،ؾوفؼقا ؽر صحقح ،أمثو إذا
ـون افؼصد هق انػو اإلشالم مع افقفقديي وادسقحقي ذم بعض إمقر افتؼيعقي وافعؼديي افعومي بوظتبور
أن مصدر إديون افثالثي واحد ،وهق اهلل شبحوكف ونعوػ ،وفثذفؽ ـثون مثـ افطبقعثل أن نشثسك هثذه
إديون ذم ظدد مـ إمقر إشوشقي ،ؾوفؽالم صحقح دذا ادعـكت
 Finally, we have the retrospective views of Judaism and Christianity looking backر2و
upon Islam, the newcomer religion among them – and the view is much less
charitable. In contrast to Islam's acceptance of huge parts of the Old and New
Testaments, both Judaism and Christianity reject Muhammad even as a prophet of
God. Not surprisingly, they also repudiate the idea that the Old Testament and New
Testament messages can in any way be "updated" by Muhammad. Muhammad is
treated in much Christian literature over the ages as a heretic, even a devil, including
being cast into one of the lowest circles of Hell in Dante's Inferno.
Graham E. Fuller, A world Without Islam, Back Bay Books, New York, 2010, P.3536.

 "…Christian writers saw such "Arab" intrusions as God's punishment for their sins,ر3و
=
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وإشوؿػي إشبون شق ً
ال مثـ افؽتوبثوت افالهقنقثي ذات وجفثوت معوديثي فإلشثالم
ختتؾػ ؿؾق ً
ال ظ صدر ؿبؾفوتتت" ت
ر1و

وافؼرن افثومـ ظؼ -وهق ؿؿي ظك افتـقير -طفرت ؾقف رؤيثي ظثـ اإلشثالم
ورشقفف  ،نتسؿ بقء مـ ادق قظقي ورؾض فؾصقرة افـؿطقي افتل رشؿتفو افؼرون
افقشطك ،واشتؼرت ذم ذاـرة أوروبو" ،ؾؼد طفر أثـوء ظكث افتـثقير ادمثوه جديثد ذم
افـظرة إػ إديون ومـ بقـفو اإلشالم"  ،ؾػل هذه افعصقر أدمٍ نثوريخ اإلشثالم ذم
ر1و

افتوريخ افعودل ،طفر جمؿقظي مـ ادستؼؿغ -وٓ شق إدون -افذيـ شثعقا فؽتوبثي
بقء مـ اإلجيوبقي ظـ اإلشالم وكبل اإلشالم  ت
ر9و

ونرى ادستؼؿي رصقؿقؾو أن افؼثرن افتوشثع ظؼث يؿثثؾ افـظثرة افعؾؿقثي إػ
اإلشالم ،طفر ذفثؽ آدمثوه ذم افؽتوبثوت افتثل حووفثً أن نػصثؾ بثغ مثو يتعؾثؼ
بوٕحداث افتورخيقي ،وإشوضر افديـقي ،مع بؼوء بعض افؽتوبوت افتل ٓ نثزاا نرشثؿ
صقرة شؾبقي ظـ حمؿد  ت و"افؼرن افثومـ ظؼث صثفد بعثض اجلفثقد افرامقثي إػ
ر4و

=

especially sexually related sins… Later commentators added lurid details about
Muhammad's Sexual proclivities and numerous wives. He has magician who could
rise in the air, and following his death, according to widespread reports, his tomb
"levitated from a series of cleverly hidden magnets
Fredrick Quinn, The Sum of all Heresies: The Image of Islam in Western Thought,
Oxford University Press, 2008, P.28.

 "… Spanish monks and bishops produced a stream of theological writings whoseر1و
hostile prespectives towards Islam differed little from what had gone before…" Ibid,
P. 30.

 During the Enlightenment there slowly emerged a new approach to religions,ر2و
including Islam" Annemarie Schimmel, P.2-3.

ر9و يـظر ادرجع افسوبؼ ص 6-9حقٌ أصورت ادستشثر ة رأكقؿري صثقؿقؾو إػ بعثض افؽتوبثوت افتثل
انسؿً بقء مـ اإلكصوف دموه اإلشالم وكبل اإلشالم ت
 "It was in the nineteenth century that a schorary approach to Islam began. In 1842ر4و
=
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و ع نػفؿ أـثر دؿي فإلشالم ،وطفثرت إصثدارات فؽتوبثوت مستؼثؿغ ؿثؾ ذم
ضقومو كظرة إجيوبقي ظـ اإلشالم ورشقفف  ،ؾؾؿ يعد اإلشالم ذم نؾؽ افؽتوبوت افديـ
افذي اكتؼ بوفسقػ ،وأصبحً افدوفي اإلشالمقي نتسؿ بوفتسومح أـثر ممثو نتسثؿ بثف
مػؽرا شقوشث ًقو ظؿقثؼ افػؽثرتتت بثؾ
افتؼوفقد ادسقحقي ،ووصػ افرشقا  بوظتبوره
ً
اشتطوع بعضفؿ -ـ نؼقا ـوريـ آرمسسوكٍ" -أن يستشػ ادسحي افربوكقي ذم حقوة
حمؿد وكزوا اإلشالمتتت وكؿً إبون افؼرن افثومـ ظؼ أشطقرة أخرى نصقر حمؿثدً ا
ظذ أكف رجؾ حؽقؿ مـ رجوا افتؼيع افعؼالينتتت" ت
ر1و

وادتلمؾ ذم ظصقر افـفضي وافتـثقير وآشثتع ر يؼثػ ظثذ افتـثوؿض افثذي
أصوب أوروبو وافغرب دموه افـظرة ظذ اإلشالم ؾوفؽتوب رادستؼؿقنو بغ ادموهغ
ادموه ُي َعدُّ امتدا ًدا فؽتوب افعصقر افقشطك مع نغقر ضػقػ ذم ضبقعي آمومثوت افتثل
راؾضثو فؾصثقرة
يرمقن دو اإلشالم ورشقفف  ،وادموه حووا أن يؽقن ظؾؿ ًقو مـص ًػو ً
ادقروثي ظـ آبوء افؽـقسي وأدب افؼرون افقشطك ،واضؼ إن نؾثؽ افؽتوبثوت  -وإن مل
نسفؿ ذم نغقر افصقرة افـؿطقي افشعبقي ذم افغرب ،إٓ أهنو شومهً ذم إبراز ـثثر مثـ

=
Gustav weil tried to describe the life of the prophet by separating what appeared to
be historical events From Later Pious legend … Sprenger and Margoliouth tended to
draw a rather negative picture of Muhammad…" Ibid, P.5.

ر1و يـظر ذم ذفؽ ـؾف ـوريـ آرمسسوكٍ ص ،57ومع أن افبوحٌ فف نعؾقؼوت ظذ مو ورد ذم هذا افسثقو ومل
يـوؿشفٕ :كف فقس حم ً
ال فؾؿـوؿشي هـو ،إ ْذ اهلدف مـ إيراد هذه افشثفودات وإؿثقاا هثق بقثون رء مثـ
افتغقر ذم افصقرة افتل رشؿتفو أوروبو ذم افعصقر افقشطك ظـ اإلشثالم ورشثقفف  ظثـ نؾثؽ افتثل
طفرت ذم أوروبو اضديثي افتل ٓ يـؽر أحثد طفثقر ادمثوه إجيثو ومتعؼثؾ ذم افـظثر إػ اإلشثالم وكبثل
اإلشالم  وبوفتويل اضضورة اإلشالمقي ،ومع ذفؽ ؾنن امتداد ًا فؾصقرة ادرشقمي ظـ اإلشالم ورشثقفف
ومستؿرات
 ذم افعصقر افقشطك ٓ يزاا بوؿ ًقو
ً
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اجلقاكى اإلجيوبقي فإلشالم وافرشقا  واضضورة اإلشالمقي ،ونقثقؼ ذفؽ مـ خالا
افدراشوت افتورخيقي ادـصػي أو افـظثرة افعؾؿقثي ادسثتـدة إػ ادق ثقظقي واإلكصثوف
واضقوديي ت
ر1و

"وبوفتدريٍ بدأت بعض افتعؾقؼوت ادعزوفي نعسف بػضثؾ نعثوفقؿ افرشثقا،
وذم افقؿً افذي ـوكً معظؿ إموــ تؼره ،ونعجثى بثف أمثوــ أخثرى وأصثبح
اإلشالم حؼقؼي أـثر نعؼقدً ا ذم افغرب" ت
ر1و

ويسعك ادستشثر رجراهوم إي-ؾقؾؾرو إػ حمووفي "إؿـوع افؼورئ بثلن إزمثي
اضوفقي ذم افعالؿوت بغ افؼث وافغثرب أو بثغ افغثرب واإلشثالم مل يؽثـ شثببفو
إشوس هق افديـ ،بؾ مزيٍ مـ آكؼسثوموت وادصثوفح وافتـوؾسثوت وافصثداموت
افسقوشقي وافثؼوؾقي" ت
ر9و

وأمو رمورك جراهومو ؾرى "أكف إذا ـوكً هـوك مشؽؾي مع افتوريخ اإلشالمل،
ؾنهنو مع بعض أوفئؽ افذيـ ـتبقه ،ؾؿـ وجفي كظر همٓء افعؾ ء ؾنن أؾثقا اإلشثالم
ـؼقة ثؼوؾقي وشقوشقي حيتوج إػ نلضره بعـويي وبقجفي كظر مـوشبي ديـقثي وثؼوؾقثي ،وذم
اضؼقؼي إن اضضورة اإلشالمقي جيى أن ندرس بعـويثي :فـثتعؾؿ مـفثو أكثقاع افثدروس
ر1و يـظر جوذبقي اإلشالم ص ،48-44وـوريـ آرمسسوكٍ ،شرة افـبل حمؿد ،ص64-57ت
 "In the end, I hope to persuade the reader that the present crisis of East-Westر2و
relations, or between the West and "Islam" has really very little to do with religion
and everything to do with political and cultural frictions, interests, rivalaries, and
clashes".
Graham E.Fuller, A world Without Islam, P. 16.

 "…and gradually an isolated few commentaries acknowledged some merit to theر3و
Prophet's teaching. Reviled in most places, but admired in others, Islam was
becoming a more complicated reality in the west".
Fredrick Quinn, The sum of All Heresies: The Image of Islam in Western Thought,
P.37.
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،  وهذا افتقجقف افتورخيل شوهؿ ذم َض ْؿس دور اإلشالم ذم افتوريخ إورو،افصحقحي
وآشؿ ادـوشى فف هق ادستشثر " ت واختتؿ ادستشثر كػسف ـتوبثف رـقثػ خؾثؼ
و1ر

ًاإلشالم افعومل اجلديدو بؼقفف "مـ افعدا اإلصورة إػ أن بعض افعؾ ء افذيـ اشتؼق
 وذم افقؿثً افثذي يتعثغ إـبثور بعثض ادستؼثؿغ،مـفؿ معؾقمويت هؿ مستؼؿقن
 ٕشثبوب: ؾنن بعثض ادثمثريـ مثـفؿ يثزدرون اإلشثالم وإشثفومونف،فعؾؿفؿ افرائع
 ٕن افسثقطرة ظثذ افتثوريخ:وو ديـقيت وأمع دائ ً أن كرشؿ ظفدً ا جديدً ا/شقوشقي رأو
 إػ أذرع افتعوون ظذ إخقةت دظقكو كػعؾفو" ت،شتـؼؾـو مـ أيدي افؽراهقي
و1ر

و1 " رIf there is any problem with Islamic history, it with some of those who write it. For
these scholars Islam's decline as a cultural and political Power needs to be carefully
framed by the proper point of view, religiously be engineered so that we learn the
right kinds of lessons. This historical engineering has bee instrumental in silencing
Islam's role in Western history. The proper name far it is orientalism".
Mark Graham, How Islam Created The Modern World, P178-179.

و2" رIt is only fair to point out that some of the scholars I've drawn my information from
are Orientalists. While many orientalists should be credited for their exceptional
scholar ship, some of the most influential of them actively despise Islam as well as
its many adherents for political and/or religious reasons. My hope has always been
that a new era is drawing where control over history will pass from the hands of
hate into the collective arms of brother and sister hood. Let us make it so".
Ibid, P.196.
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ادبحث الثالث
مواقف ادسترشقني اإلجيابقة جتاه احلضارة اإلسالمقة
ادتلمؾ فؾدراشوت ادستشثثرؿقي ظثـ اإلشثالم ظؿق ًمثو وحضثورنف ظثذ وجثف
اخلصقص ،جيد كػسف أموم ؾريؼغ متـوؿضغ ؾريؼ يعتؿد افـظرة افعؾؿقي ادق ثقظقي،
وآخر يعتؿد افـظرة ادتحقزةت وافػريؼ إوا ؿودر ظذ "معوجلثي مثو يتعؾثؼ بوإلشثالم
معوجلي مق قظقي ويؼسب مـ اضؼقؼقثي ،بقثـ يـثدؾع افػريثؼ أخثر بودمثوه افؼطثى
ادعوـس ،ؾقؼػ مقؿ ًػو مضو ًدا يتلرجح بغ افسبوب وافشتقؿي ،وبغ اضؽؿ ادـحوز" ت
ٍ
صفودات إجيوبقي مـ ظدد ادستؼثؿغ
وذم افقؿً افذي يؿؽـ أن كؼػ ؾقف ظذ
ر1و

أيضو ظذ "رـثوم مثـ صثفودات أخثرى شثؾبقي مقؿ ًػثو
ظـ اإلشالم وحضورنف ،كؼػ ً
ـثرا
مضو ًدا مـ اإلشالم وحضورنف  ،وٓ صؽ أن مقاؿػ ادستؼؿغ افسؾبقي نػق
ً
ر1و

ورواجو ،ومـ هثذا ادـطؾثؼ ـثون
اكتشورا
نؾؽ ادقاؿػ اإلجيوبقي ،بؾ رب نؽقن إـثر
ً
ً
ٓبدّ مـ إبراز ادقاؿػ وافشفودات ادستشثر يثي اإلجيوبقثي دمثوه حضثورة اإلشثالم،
إؿرارا ضؼ أوفئؽ ادستؼؿغ ،ونلـقدً ا ظذ أن مثو نضثؿـتف اضضثورة اإلشثالمقي مثـ
ً
ظـوس اجلذب وافؼقة شوؿً همٓء ادستؼثؿغ فثإلدٓء بشثفودامؿ اإلجيوبقثي ،وإن
صوبتفو مقاؿػ أخرى هلؿ ،أو اشتـتوجوت شؾبقي ذم مقاضـ ومقاؿػ أخرىت
ـثؾ -أو ّ
ٓ صؽ ذم أن صػحوت افدراشي فـ نتسع فرصثد أو نتبثع ِّ
جثؾ -مثو
شطره ادستشثرؿقن مـ صفودات إجيوبقي ظـ اإلشثالم وحضثورنف وحسثبل أن أكتؼثل

ر1و ظ د افديـ خؾقؾ ،ؿوفقا ظـ اإلشالمتتت ،ص11ت
ر1و ادرجع افسوبؼ ،ص11ت
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أكؿقذجو مـ نؾؽ افشفودات وادقاؿػ اإلجيوبقيت
ً
أـد ظدد مـ ادستؼؿغ نلثر اضضورة افعربقي اإلشالمقي ذم افغرب ،ونػقؿفثو
ذم ظدد مـ ادجوٓت وافػـقنت "وإذا أراد ادرء نصقر نلثر افؼ ذم افغرب ،وجثى
ظؾقف أن يتؿثؾ حوا اضضورة افتل ـوكً ظؾقفو صعقد ادتؼوبؾي ،ؾلمثو افشثثر ؾؽثون
يتؿتثثع بحضثثورة زاهثثرة بػضثثؾ افعثثرب ،وأمثثو افغثثرب ؾؽثثون ؽور ًؿثثو ذم بحثثر مثثـ
اهلؿجقيتتت" ت
ر1و

" وادسقحقي برمتفو ـوكً بعقثدة ظثـ افعالؿثي افقديثي مثع اضؽؿثي افققكوكقثي،
وبوفػعؾ ـون حشد مـ ادسقحقغ أحرؿقا مؽتبي بوفغثي افـػوشثي ذم اإلشثؽـدريي ؿبثؾ
ؿرون ،وادؾؽ ادسقحل جستـقون هق مـ أؽؾؼ أـوديؿقثي أؾالضثقن ذم 519م ،وضثرد
ظؾ ءهو إػ بالد بعقدةتتت" ت
ر1و

ومل يؼػ "أثر افعرب واإلشالم ذم نوريخ أوروبو ذم نثوريخ افعصثقر افقشثطك
ظـد افتغقرات افسقوشقي افتل أحدثقهو ذم أو وع افعؾؿ ادعروف ،وإك يبدو هذا إثر
قحو ذم ادقدان اضضوريتتت" ت
أصد مو يؽقن و
ً
ر9و

وفؼد "ـون نلثر اإلشالم ذم أوروبو رذم افؼرون افقشطكو صوم ً
ال مقوديـ ـثرة،
ظثؿ -بدرجثي ـبثرة أو
ومفقؿـًو ظذ جقاكى متعددة ،ويؿؽـ افؼقا إن هثذا افتثلثر ّ
ر1و "فقبقن" ،حضورة افعرب ،ص994ت
 "But Christianity as a whole had a far from amicable relationship with Greekر2و
wisdom. Indeed, it was a Christian mob that torched the priceless library at
Alexandria centuries before. And it was a Christian king –Justinian- who closed
Plato's academy in 529 and sent its scholars packing to the distant lands.
Mark Graham, How Islam Created The Modern World, P.45.

ر9و شعقد ظوصقر ،نوريخ أوروبو ذم افعصقر افقشطك ،كؼ ً
ال ظـ

Pirenne: A history of Europe, P.48.
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صغرة -مستقيوت اضقوة إوروبقثي مجق ًعثو ،وكثوا أـثثر ادجثوٓت وافبـثك اختال ًؾثو
ونبوظدً ا ،ب ذم ذفؽ افـقاحل ادعقشثقي وافتجوريثي وآؿتصثوديي وافتؼـقثي وافسقوشثقي
وأداب وافعؾقم وافػؾسػي وافديـ" ت هذا افشؿقا ذم اإلشالم وحضثورنف ـثون فثف
ر1و

بسؿق افػتح اإلشالمل ،ؾؼوا "اكجذ افػثتح
وؿع ـبر ظذ بعض ادستؼؿغ ،ؾشفد
ّ
اإلشالمل ظـ إمزاضقريي جديدة مو أوشعفو ،وظـ حضورة مو أشطعفو ،وظثـ مدكقثي
ظقا ظؾقفو افغرب ذم نطقره افصوظد ،ورؿ ّقي افبـّوء ،بعد أن كػثخ اإلشثالم
مو أروظفوّ ،
روحو جديدة ظودت معف إفقف اضقوةتتت" ت
ذم ؿسؿ مقات مـ افساث اإلكسوين افؼديؿ ً
ر1و

"واكػجر افبحٌ افػؾسػل وافعؾؿثل مثـ بغثداد بوفطوؿثي افـودمثي ظثـ كجثقم
اكػجرت ؾجلة ،ؾوشتخدم ادسؾؿقن اضؽؿي افققكوكقي ادؽتشػي فدهيؿ حدي ًثو ذم إحداث
ثقرة ظؾؿقي ذم ـؾ ادعرؾي افػؾؽ ،وافريو قوت ،واجلغراؾقثو ،وافػؾسثػي ،وافػقزيثوء،
وافؽقؿقوء ،وافطى ،وافتوريخ ،وإدب ،وافبسثتـي ،وادقشثقؼك ،واهلـدشثي وؽرهثو،
وبحؾقا هنويي افؼرن افتوشع ـون اإلشالم أظظؿ ؿقة ؾؽريي صفدهو افعومل" ت
ر9و

ويرى بعض ادستؼؿغ أن "افغرب بؼثل ذم نثلخره ثؼوؾ ًقثو واؿتصثود ًيو ضثقاا
افػسة افتل ظزا ؾقفو كػسف ظـ اإلشالم ومل يقاجفف ،ومل يبدأ ازدهور افغثرب وهنضثتف
إٓ حغ بدأ احتؽوـف بوفعرب شقوش ًقو وظؾؿ ًقو ودمور ًيو ،واشتقؼظ افػؽر إورو ظثذ
ر1و "أفقؽس جقارؾؽز" اإلشالم وادسقحقي مـ افتـوؾس وافتصودم إػ اضقار وافتػوهؿ ،ص99ت
ر1و "إدوار بروي" نوريخ اضضورات افعوم119/9 ،ت
 Philosophical and scientific inquiry burst out of Baghdad with the energy of aر3و
supernova. Muslims took the recently-discovered Greek wisdom and used it to
create a scientific revolution in every field known to humans- astronomy,
mathematics, geography, philosophy, physics, chemistry, medicine, history,
literature, horticulture, music, engineering, navigation. By the end of the ninth
century, Islam was the greatest intellectual power the world had ever seen.
Mark Graham, How Islam Created the Modern World, P.46.
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ؿدوم افعؾقم وأداب افعربقي مـ شبوؿف افذي دام ؿروكًثو فقصثبح أـثثر ؽـثك ومجثوًٓ
وأوؾر صحي وشعودة" ت
ر1و

اؾتتح رمورك جراهومو ـتوبف رـقػ خؾؼ اإلشالم افعومل اضديٌو بؼقفثف هثذه
ؿصي مطؾقبي حؽويتفو ٓ حموفي ،وؿثد كُسث َق ًْ ظثذ كطثو واشثع ،وبؼويوهثو حمـّطثي ذم
ادجوٓت وافـصقص افػـقي افتثل ٓ يطؾثع ظؾقفثو إٓ متخصصثقن معثدودون ،وإذا
َ
افعثومل ذم أـثثر ادراحثؾ اجلومعقثي
ؿرأت ذم ـتى افتوريخ فؾؿدارس افثوكقيثي ونثوريخ
شتالحظ أن هذه افؼصي ؽوئبي ،وهل ؿصي ؽل ـقػ أن افثديـ افثذي ضػثؼ افؽثثر
يروكف مهجقو وكؼقضو فؾعكاكقي أكشل إمزاضقريي مـ افروظي وافثروة مل يشثفده افعثومل،
وهل ؿصي ـقػ أن نراث ًو كػقس ًو مـ ادعرؾي مل ُحيؿ ؾؼط ،بؾ أظقد نصقره وبـثوؤه ،وهثل
ؿصي ـقػ وفدت أوربو افؼروشطقي رأي أوربو افؼرون افقشطكو افـفضي إوربقيت
وهذه افؼصي هل ـقػ صـع اإلشالم افعومل اضديٌ ت
ر1و

"واضؼقؼي ظذ ظؽس إشطقرة ،وهل مو ٓ يراد ش ظف ذم ـثر مـ إحقثون،
ورب ـون أشقأ افبدع أن يؼوا إن أوربو مل نتعؾؿ صقئو مـ اإلشالم ذم أي وؿً مهت
وفؽـفو نعؾؿً بوجلؾقس ظـد معؾؿقفو ادسؾؿغ ددة مخس ئي ظوم ،وبعقدً ا ظثـ
ر1و "زيغريد هقكؽف" صؿس افعرب نسطع ظذ افغرب ،ص541ت
 This is story that. Needs to be told. It is a story that has largely been forgotten, itsر2و
remnants embalmed in technical journals and texts that only a handful of specialists
read. Open any high school history textbook and you will see thes story noticeably
absent, as you would in most undergraduate world history surveys. It is the story of
an empire of wealth and splendor the like of which the world had never seen. It is
the story of how a precious heritage of knowledge was not simply preserved but
reconstituted and reimagined. And it is the story of how medieval Europe gave birth
to the Renaissance.
This is the story of how Islam creted the modern world.
Mark Graham, How Islam Created The Modern World Amana Publications, USA,
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ـقهنؿ حقا ـ أو حقاؾظ ـون ادسؾؿقن ـؾ إصقوء افتل حرمتفؿ افؽتى افػـوكقن،
وافشعراء ،وافػالشػي ،وظؾ ء افريو قوت وافؽقؿقوء وافػؾؽ وافػقزيوء ،بؾ بوختصثور
ـوكقا متحمريـ ذم حغ ـوكً أوربو نتؿرغ ذم اهلؿجقثي ،وحضثورة ادسثؾؿغ ـوكثً
أظظؿ حضورة ذم اضجؿ وافتؽـقفقجقو ِ
صثفدهو افعثومل ،بثؾ أثثرت بشثؽؾ مبثوذ ذم
صـوظي أوربو ـؽقون ثؼوذم وؿقة ذم افعؾؿ وافسقوشي ،ومع ـقن افبعض ؽثر راؽثى ذم
آظساف بذفؽ ؾنن افعومل اإلشالمل هق افعؿال افذي ظذ ـتػقف ؿوم ظصثر افـفضثي
إوربقي" ت
ر1و

"فؼد ـون فإلشالم ظظقؿ إثر ظثذ افعثومل أمجثع بوظتبثوره واحثدً ا مثـ أظظثؿ
وأؿقى اضضورات ادستؿرة ذم افتوريخت ومل نستؿر أي حضورة أخثرى ضثقيال ودثذا
افتقشع ادسامل إضراف مثؾ اإلشالم ،ـ أكـل أــ احسا ًمو بوف ًغثو فؾثؼوؾثي وافػـثقن
وافعؾقم وافػؾسػي واضضورة اإلشالمقي وفؾؿسؾؿغ ـلصخوصت وٓ صثؽ أن افعثومل
مؼػرا بدون اإلشالمت ـ أكـو ٓ كتجوهؾ أن اإلشالم ؿد صـع هثذا
ـون شقصبح مؽوكو ً
افكح افعؿال ادتؿقز -أٓ وهق "افعومل اإلشالمل"  -وافذي جيؿع أظدادا هوئؾي مـ
إؾراد وافدوا وافثؼوؾوت وإظرا ادختؾػي افتل مل يؽـ فقجؿع بقـفو شقاه" ت
ر1و

 "Truth, unlike myth, is frequently what we do not want to hear. And perhaps the mostر1و
heretical thing to say is that Europe ever had anything to learn from Islam. But learn
it did, sitting at the foot of its Muslim teachers for half a millenium. Far from being
incubators or preservers, Muslims were all the things those textbooks deny them
being: artists, poets, philosophers, mathematicians, chemists, astronomers,
physicists. In short, they were civilized at a time when Europe was wallowing in
barbarism. Muslim civilization was the greatest in size and technology that the world
had ever seen. And far from existing in a vacuum, it directly impinged on the
creation of Europe as a cultural entity and as a scientific and political power. As
much as some are loathe to admit it, the Islamic world is the giant on whose
shoulders the European Renaissance stood".
st power full

ر2و
=
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ويمـد بعض ادستؼؿغ أكف "فق مل يظفر اإلشالم فؽون افعومل أؿثؾ ثثراء ثؼوؾ ًقثو
نثلثرا
 وفذفؽ ؾنن "اإلشالم افعر افشثومؾ ذم اإلكجثوزات افتثل أثثرت، "وؾؽر ًيو
ً
و1ر

 وظدم طفقر ـثر مـ أش ء ظؾ ء ادسؾؿغ افذيـ ـون، "مبوذ ًا ذم افغرب ادعوس
و9ور1ر

هلؿ دور ذم اضراك اضضوري وافعؾؿل يعقد إػ "افتجوهؾ افغر واإلجحوف افقا ح
ادـوهض فؾؿسؾؿغ" ت
و4ر

ويؽود دمؿع ثؾي ـبرة مـ ادستؼؿغ ظذ آظساف بػضؾ اضضورة اإلشالمقي
 إذ نعدّ ؾسة حؽثؿ ادسثؾؿغ فألكثدفس ؾثسة ذهبقثي،ذم إكدفس ظذ حضورة أوروبو
 ـث، ظثودا، حقٌ "مل نـعؿ إكدفس ضقاا نورخيفو بحؽثؿ رحثقؿ،فؾحضورة افغربقي
 ؿثد، ذفؽ حؽؿ يصثدره مستشثثر مسثقحل ظظثقؿ،كعؿً بف أيوم افػو غ افعرب
=
continuous civilizations in history. No other civilization has lasted as long over such
a brood expanse of the world as Islam. I have immense regard for Islamic culture,
arts, sciences, philosophy, and civilization, and for Muslims as people. The world be
a much more impoverished place in the absence of Islamic civilization. Nor I do
ignore the fact that Islam has Created a powerful and distinct edifice- the "Muslim
world-linking large numbers of diverse peoples, states, cultures, and climes in ways
that might not otherwise be the case.
Graham E. Fuller, A world without Islam, Back Bay Books, 2011, P.11

و1" رIf there had been no Islam, the world would have less rich culturally and
intellectually.
Ibid, P.36

و2" رEven more important than any individual work was the Arabs's overall contribution
that lies at the very heart of the contemporary west…"
Jonathon Lyons, The House of wisdom: How the Arabs Transformed Western
Civilization, Bloomsburg publishing PLC, 2010, P.5.

و "ـتوب مفؿ ومدهش وٕوا مرة يظفرWilliam Dalrympleو ـُتى ظذ ؽالف افؽتوب ادؼقفي افتوفقي ر9ر
افدَ ْيـ افغر فؾعؾقم افعربقي ذم افؼرون افقشطك بلشؾقب وا ح ومؼبقات
A wonderful and important book which for the first time presents the Western debt
to mediaeval Arabic Learning in a clear and accessible manner

و4" رyet these were just a few of the players in an extraordinary Arab scientific and
philosophical tradition that lies hidden under centuries of Western ignorance and
outright anti-Muslim Prejudice". Ibid, P.4.
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يتطؾى ؿسف صق ًئو مـ افتؼؾقؾ مـ ثـوئف ،فؽـ هذا اضؽؿ -بعد أن ُنـ ِْؼص مـف مو ظسوه
صحقحو" ت
ً
أن يؽقن ؾقف مـ افتحؿس -يظؾ مع ذفؽ ؿوئ ً
ر1و

ويمـد بعض ادستؼؿغ أن "اضؽؿ اإلشالمل أظثود ٕشثبوكقو ازدهورهثو مثـ
جديد ،واشسد اؿتصودهو ظوؾقتف ،وظودت اضقوة افثؼوؾقي إػ روكؼفوتتت ظالوة ظثذ مثو
ؿدمف افعؾ ء ادسؾؿقن إػ أوروبو مـ أرؿوم هـديي ظربقي وريو قوت متطقرة ونؼـقثوت
ضبقي حديثي ونقجفوت حمدثي ذم افػؾسػي" ت
ر1و

وافصػوت اضسـي افتل انصػ دو ادسؾؿقن ،وشطرمو ـتى افتوريخ ،صثػوت
مـبثؼي مـ نعوفقؿ اإلشالم" ،ؾوإلشالم مـ أـثر افثديوكوت مالءمثي ٓـتشثوف افعؾثؿ،
ومـ أظظؿفو مذيب ًو فؾـػقس ومح ً
ال ظذ افعدا واإلحسون وافتسومحتتت"  ،وٓصثؽ
ر9و

أن صػي افتسومح افتل انصػً دو اضضورة اإلشالمقي مـبثؼي مـ مصودر نؼيعف" ،ؾ
أـثر مو ذم افؼرآن واضديٌ مـ إمر بوفتسومح ،ومو أـثثر مثو ظؿثؾ ؾثو ل اإلشثالم
بذفؽ ،ومل َي ْر ِو افتوريخ أن ادسؾؿغ ؿتؾقا صعب ًوتتت" ت
ر4و

ويؽود جيؿع ادمرخقن أن اضضورة اإلشالمقي أصعؾً مصوبقح افعؾؿ وادعرؾي،
وبدّ دت بـقرهو طالم افعصقر افقشطك ذم افعومل ـؾف ،وذم أوروبو ظذ وجف اخلصقص
ر1و "ديقراكً" ؿصي اضضورة ،191/19 ،مع أن "ديقاراكً" ظدّ أن مو ؿوفف ادستشثثر ادسثقحل مبوفغًثو
ؾقف ،مل يستطع أن يـؽر اضؼقؼي ،واظسف دوت
 "Under Muslim role Spain once more, her economy resuscitated and cultural Lifeر2و
revived…. Islam's scholars now introduced Europeans to Hindu-Arabic numerals,
her mathematics, new medical techniques, and fresh approaches to philosophy".
A Vanished World: Muslims, Christians and Jews in Medieval Spain, Chris
Lowney, Oxford university Press, 2005, P.5.

ر9و "فقبقن" حضورة افعرب ،ص 116ت
ر4و "درمـغؿ" حقوة حمؿد ،ص 971ت
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حغ ـوكً نغط ذم شبومو افعؿقؼ ،ونسبح ذم بحر اجلفؾ وافػؼر وافػقىضت
فؼد "شطع كقر افعؾقم افعربقي اإلشالمقي شطقع افؼؿثر كثوذ ًا إصثعوظف فقبثدد
أحؾؽ طؾ ت افعصقر افقشطك ذم أوروبو" ت
ر1و

وادتتبع دآثر اضضورة افعربقي اإلشالمقي ذم صتك افعؾقم يدرك يؼقـ ًو "فثقس مثـ
ؿبقؾ ادصودؾي أن حيتثؾ افعؾثؿ ادؽوكثي إوػ ،ؾبثوفعؾؿ ظؿؾقث ًو ،اشثتقضـً اضضثورة
اإلشالمقي ذم إشبوكقو ،اشتقطوك ًو مديثد ًا فدرجثي أن ذـراهثو دثو نثزا ذم افثذاـرة حتثك
افققم" ت
ر1و

افعجى مـ "اهلؿي افتل أؿدم دو افعرب ظذ افبحٌ،
ومت ّؾؽ بعض ادستؼؿغ
ُ
وإذا ـوكً هـوفؽ أمؿ نسووت هل وافعرب ذم ذفؽ ،ؾنكؽ ٓ دمد أمي ؾوؿثً افعثرب
ظذ مو حيتؿؾ ،وافعرب ـوكقا إذا مو اشتقفقا ظذ مديـي سؾقا مهفؿ إػ إكشوء مسثجد
وإؿومي مدرشي ؾقفو ،وإذا مو ـوكً نؾؽ ادديـي ـبرة أشسقا ؾقفثو مثدارس ـثثرة ،تتت
هذا ظدا اصت ا ادثدن افؽزى ـبغداد وافؼوهرة وضؾقطؾي وؿرضبثي تتت ظثذ جومعثوت
مشثثتؿؾي ظثثذ خمتثثزات ومراصثثد ومؽتبثثوت ؽـ ِ ّقثثي ،وـثثؾ مثثو يسثثوظد ظثثذ افبحثثٌ
افعؾؿلتتت" ت ومـ ادستؼؿغ مـ اظثسف بلكثف "ٓ يؽثود يقجثد رء مثـ جفثقد
ر9و

ادسؾؿغ ذم مقدان افعؾقم مل يتلثر بف افغرب بطريؼ أو بآخر" ت
ر4و

ر1و حمؿد أبق حسون ،دور اضضورة اإلشالمقي ذم نؽقيـ اضضورة افغربقي ،ص  941كؼ ً
ال ظـ ، John Bowle
اإلكسون ظز افعصقر ،ص 158ت
ر1و "جوك ريسؾر" اضضورة افعربقي ،ص 169ت
ر9و "فقبقن" حضورة افعرب ،ص 494ت
ر4و ظ د افديـ خؾقؾ ،ؿوفقا ظـ اإلشالم ،ص  ،94كؼ ً
ال ظثـ نثراث اإلشثالم ،نصثـقػ "صثوخً" و"بثقز
ووث"79/9 ،ت
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إن "اضضورة افعربقي أظؾـً ظذ جبغ جومعومثو بثلحرف مثـ ذهثى فؾعثومل
أربعي أرـون ظؾؿ اضؽ ء ،وظدا افعظ ء ،وصالة افصوضغ ،وؿقة افشجعون" ت
ر1و

فؼد "دمذ نلثر افعرب ذم مجقع ؾروع اضضورة إوروبقي اضديثي ،وطفرت بغ
افؼرن افتوشع وافؼرن اخلومس ظؼ آداب نعدّ مـ أظظؿ مو ُظرف ،ونشفد اإلكتوجثوت
ادتـقظي وآخساظوت ادفؿي ظذ مو ـون يتصػ بف ظثرب ذفثؽ افثزمـ مثـ افـشثوط
مسقؽ ًو فؾثرأي
افعجقى ،وب ـون هلؿ مـ إثر افبوفغ ذم أوروبقي افـكاكقي ،ؾجوء هذا ّ
افؼوئؾ إن افعرب ـوكقا أشونذة فـو ،ومو أنك بف افعرب مـ ادقارد افتل ٓ نؼثدر بثثؿـ
ظـ نوريخ افؼرون افقشطك ومـ ـتى افرحالت ومعوجؿ نراجؿ إحقاا مـ جفثي،
و مو جوؤوا بف مـ صـوظي مـؼطعي افـظر ،ومـ مبثون دافثي ظثذ نػؽثر ظظثقؿ ،ومثـ
اـتشوؾوت مفؿي ذم افػـقن مـ كوحقي أخرى ،ـؾفو أمقر جيى أن نرؾثع ذم أظقــثو صثلن
إمي افعربقي"  ،ومـ خالا نؾؽ افعؾقم وافػـقن افعؾؿقي وافصـوظوت افتل اـتشثػفو
ر1و

وأبدظفو ظؾ ء اضضورة افعربقي اإلشالمقي أصثبح "افعثرب وحثدهؿ أشثونذة إمثؿ
افـكاكقي ظدّ ة ؿرون[ ،ومل يؽـ بقشع افغثرب] أن يطؾثع ظثذ ظؾثقم ؿثدموء افققكثون
وافرومون إٓ بػضؾ افعرب ،وأن افتعؾقؿ ذم جومعونـو مل يستغـ ظ كُؼؾ إػ فغونـثو مثـ
ممفػوت افعرب إٓ ذم إزمـي إخرة" ت
ر9و

وأمو إبداظوت اضضورة اإلشثالمقي ذم ظؾثقم افطثى وافصثقدفي وافريو ثقوت

ر1و "جوك ريسؾر" اضضورة افعربقي ،ص 169ت
ر1و ظ د افديـ خؾقؾ ،ؿوفقا ظـ اإلشالم ،ص  ،974كؼ ً
ال ظـ نوريخ افعثرب افعثوم" ،فثقيس شثقديق" ،ص
491-491ت
ر9و "فقبقن" حضورة افعرب ،ص 497ت
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وافؽقؿقثثوء وافػقزيثثوء وافػؾثثؽ ،وادقؽوكقؽثثو ،وظؾثثؿ افـبثثوت ،وافػؾسثثػي وافزراظثثي،
وافتجورة ،وافصـوظوت ادتعددة ـصـوظي افقر  ،وافـسقٍ ،واخلشى واضز ،وافقر ،
وافزجوج ،واخلثزف ،وافعطثقر ،وإزهثور ،وإبثداظومؿ ذم جمثوا ادالحثي افبحريثي،
وافزيد ،وإكشوء ادستشػقوت ،وبـوء ادؽتبوت ،وذم جموا افثـظؿ ،وافػؾسثػي ،وافشثعر،
وإدب ،وافرشؿ ،وافـحً ،وافزخرؾي ،وصغػفؿ ذم نلفقػ افؽتى ،وافسمجيت ودظؿ
اضؽوم وإمراء وادؾقك فؾحرـي افعؾؿقي ظؿقم ًوتتت ؾقضقؼ ادؼوم ظـ اضثديٌ ظـفثو،
وؿد أؾرد هلو ظدد مـ ادستؼؿغ ممفػوت وأبحوث ًو خوصي ،أكصػقا مـ خالهلو اضضورة
اإلشالمقي ،وظؾ ء ادسؾؿغ ،وٓ نؽود دمد مستؼؿ ًو ممثـ درس نثوريخ ادسثؾؿغ ،أو
اضضورة اإلشالمقي ،أو حضورة افعثرب ونثورخيفؿ إٓ ومتؾؽثف اإلظجثوب وآكبفثور
بذفؽ افرؿل ذم اضضثورة اإلشثالمقي وٓ شثق ذم جمثوا افعؾثقم وافتثلفقػ وافسمجثي
وآخساظوت وافصـوظوت ،بؾ وحتك افػؾسػي واجلغراؾقو وافطىتتت وؽرهو" ت
ر1و

ؼر رديقراكًو بلن ظصقر افتوريخ افذهبقي هل نؾؽ افتثل شثودمو اضضثورة
و ُي ّ
اإلشالمقي وأثرى ظؾ ؤهو ـوؾي مقوديـ افعؾؿ وادعرؾي بجفقدهؿ واـتشوؾومؿ ؾقؼقا
"وبعد ؾنن افؼورئ افعودي شتعسيف افدهشي مـ ضقا هذه اإلدومي بحضورة ادسثؾؿغ،
ِ
افعومل افبوحٌ دو جيده ؾقفو مـ إجيثوز ؽثر خؾقثؼ دثوت إن ظصثقر افتثوريخ
وشقلشػ
افذهبقي دون ؽرهو ،هل افتل أكجى ؾقفو ادجتؿع ،ذم مثؾ هذا افزمـ افؼصثر ،ذفثؽ
ر1و اكظر ظذ شبقؾ ادثوا "ؽقشتون فقبقن" حضورة افعرب ،و"زيغريد هقكؽف" صؿس افعرب نسثطع ظثذ
افغربت "جوك ريسؾر" حضورة افعربت و"نقموس أركقفد" نرات اإلشالم ،و"مثقكتغؿري واط" نثلثر
اإلشالم ظذ أوروبثو افعصثقر افقشثطك ،و"جثقن هثومرنـ" نثوريخ افعثومل ،و"وا ديقراكثً" ؿصثي
اضضورة ،و"فقيس شقديق" نوريخ افعرب افعومتتت وؽرهو مـ ادمفػوت افؽثرة افتل يصثعى حكثهو
ذم هذا ادؼومت
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افعدد اجلؿ مـ افرجوا افثذيـ ذاع صثقتفؿ ذم اضؽثؿ ،وافتعؾثقؿ ،وأداب ،وافؾغثي،
واجلغراؾقي ،وافتوريخ ،وافريو ي ،وافػؾؽ ،وافؽقؿقوء ،وافػؾسػي ،وافطى ـ أكجثى
اإلشالم ذم إربعي افؼرون افػوصؾي بغ هورون افرصقد وابـ رصد" ت
ر1و

ودذه افعبورة اؾتتح رشتوكقود ـىو ؾصؾف إوا مـ ـتوبف رادسؾؿقن ذم نلريخ
اضضورةوت
"ؿؾقؾقن َم ْـ هؿ ظذ ظؾؿ ب أشفؿ بف افعومل اإلشثالمل مثـ جفثقد متؿقثزة ذم
نؼدم اإلكسوكقي ،حتك ذم ظككو اضو

ادستـر! ذم حغ أن هذه اضضورة مل نؽـ نؼقد

افعومل ذم جموٓت ضقؾي مخسي ؿرون َؾحسى ،وإكث اشثتقظبً ـثؾ ضوؿثي اإلكسثوكقي ذم
افسعل ادـظؿ وراء ادعرؾي خالا نؾؽ افػسةت وؿد ازدهر افعؾؿ وافتعؾقؿ ذم طؾ افـػقذ
اإلشالمل مـذ ْ
أن نبقأت بغداد مؽون افصدارة وافؼقة ذم مـتصثػ افؼثرن افثثومـ رمو
حتك مو بعد افتدهقر افسقود فؾؿسؾؿغ بعد مخسي ؿرون ،ومو مـ جزء َ
آخر مـ افعومل
وؿتذاك متقز بؿثؾ هذه اضققيي" ت
ر1و

ودذه اخلومتي أهنك ادستشثر "وا ديقراكً" حديثف ذم ادج ّؾثد افثوفثٌ ظؼث
افذي خصصف فؾحديٌ ظـ اضضورة اإلشالمقي ،ذم مقشقظتف رؿصي اضضورةوت
وأمو ادستشثر رؽقشتون فقبقنو ؾؼد اختتؿ ـتوبف رحضورة افعربو بوخلالصي
أنقي
نؿ افؽتوب ،وفـؾخصف ذم بضثع ـؾث ت ؾـؼثقا إن إمثؿ افتثل ؾوؿثً
"فؼد ّ
افعرب متدك ًو ؿؾقؾي فؾغويي ،وإكـو ٓ كذـر أمي ،ـوفعرب ،حؼؼً مـ ادبتؽرات افعظقؿثي
ر1و "ديقراكً" ؿصي اضضورة ،ج /19ص987ت
ر1و شتوكقود ـى ،ص 11ت
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ذم وؿً ؿصر مثؾ مو حؼؼقا ،وإن افعرب أؿومقا ديـو مـ أؿقى إديون افتثل شثودت
ٕي ديـ آخثر ،وإهنثؿ أكشثلوا مثـ
افعومل ،أؿومقا ديـ ًو ٓ يزاا نلثره أصدّ حققيي ممو هق ّ
افـوحقي افسقوشقي ،دوفي مـ أظظؿ افدوا افتل ظرؾفو افتوريخ ،وإهنؿ مدّ كقا أوروبو ثؼوؾي
شثؿق افعثرب وهبطثً هبثقضفؿ كثودرة ،ومل يظفثر،
وأخالؿ ًو ،ؾوف ُعرو افتل شؿً
ّ
ـوفعربِ ،ظر يصؾح أن يؽقن مثوًٓ بورز ًا فتلثر افعقامؾ افتل ُمقؿـ ظذ ؿقوم افدوا
وظظؿتفو واكحطوضفو" ت
ر1و

واختتؿً ادستؼؿي "زيغريد هقكؽف" أيض ًو ـتودو رصؿس افعرب نسطع ظثذ
افغرب دذه إشطرو "وبوكتفوء افسقودة افعربقي ظذ إكدفس ،اكتفً أظظؿ حضثورة
ظرؾتفو أوروبي ذم افؼرون افقشطك ،واكتفك ظك ظظقؿ كعؿثً ؾقثف أشثبوكقو بوفرخثوء
واشتغؾً مقاردهو ،وزاد ظدد شؽوهنو ،وازدهرت
واخلر افعؿقؿ ،ؾورنػعً صـوظتفو،
ْ
ؾقفو افعؾقم وأداب وافػـقن بدرجي مل كعرف فف مـ ؿبؾ مثقالًتتت واكتؼؾثً اضثوا ذم
ػ رنوٓؾراو ادتسثومح ،ؾؾثؿ يؾبثٌ
ظك رئقس إشوؿػي رخقان ـسق كقزو افذي َخ َؾ َ
ادسؾؿقن أن ٓؿقا أهقآً أؾظع مـ أن نقصػ شببفو افتعصى إظؿكتتت ومثو نبؼثك
مـ افؽتى وادخطقضوت افعربقي ،وافذي مل يسؾى أو يـفى ،مجعثف رجثوا إشثؼػ
حرؿً يد افتعصى مؾققك ًو ومخسي آٓف مـ
بؿـتفك افعـويي ،فققؿدوا ؾقف افـورت وهؽذا
ْ
ادجؾدات هل جمفقد افعرب ذم إكدفس ،وثؿرة هنضتفؿ ذم ث كقي ؿرون" ت
ر1و

هذه ـوكً اضضورة اإلشالمقي ذم أؾضثؾ حوٓمثو -فقسثً ظودثو فإلرهثوبقغ
متخؾػو د افعومل اضديٌ ،وإك ـوكً ثؼوؾي ؾؽريثي كوبضثي بوفـشثوط ومل نؽثـ نؽثره
ر1و "فقبقن" حضورة افعرب ،ص 618ت
ر1و "زيغريد هقكؽف" صؿس افعرب نسطع ظذ افغرب ،ص 595ت
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-افعؾقم- ، بؾ احتضـً ـؾ رء كسؿقف افعؼؾ افعصثري،افغريى وٓ مضودة فؾعؼؾ
 افتعؾقؿ وحتك افـؿقذج ادبؽر مـ افتعدديي افثؼوؾقثيت أمثو أهنثو نغو ثً ظثـ- افعؼؾ
 وإذا حثدث ذفثؽ،ممورشوت أخرى ؽر جقدة ـوفر ؾثال ُيـحثل إكجوزامثو افثؼوؾقثي
شقؽقن فـو أن ٓ كشطى ظثذ افققكثون وافرومثون ؾؼثط بثؾ شـشثطى ظثذ بريطوكقثو
افعظؿك وافقٓيوت ادتحدة ـذفؽت
 بثؾ ؾعؾثقا أـثثر مثـ:أكؼذ اإلشالم اضضورة افققكوكقي وزيودة ذم ظفثد ادثلمقن
، ٕن ادسؾؿغ أخضعقا هدايو افققكوكقغ فصـوظي إبداظوت واخساظوت جديثدة:ذفؽ
ًوفؼد ـوكً هذه آخساظوت بوفضبط ذم مجقع ؾروع افػـقن وافعؾقم هل افتل جعؾ
مجقع آـتشوؾوت افعظقؿي افتل شتتبع ممؽـي ت
و1ر

و1 رThis was Islamic civilization at its best –not a backward, antimodern world of
fundamentalists but a vibrant intellectual culture that was neither xenophobic nor
anti-rational. Rather, it embraced everything we call modern and enlightenedscience, reason, education, even an early form of multiculturalism. That it condoned
other unenlightened practices like human slavery does not disqualify its cultural
accomplishments. If it did, we would have to write off not just Greece and Rome
but Great Britain and the United States as well.
During the reign of al-Ma'mun, Islam saved Greek civilization. But it did more than
that, for the Muslims used the gifts of the Greeks to make new creations and
inventions. It was precisely these inventions, in all branches of the arts and sciences,
that made possible all the great discoveries that would follow.
Mark Graham, How Islam Created The Modern World, P.48-49.
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توصقات الدراسة
يمـد نثوريخ افتػوظثؾ بثغ اإلشثالم وافغثرب أن ادستؼثؿغ ؿثومقا -ؿثدي ً
بدو ٍر ؾ ٍ
وظثؾ ذم ديثد كظثرة افغثرب إػ اإلشثالم ومقاؿػثف مثـ اضضثورة
وحديث ًوْ -
اإلشالمقي ،وٓ صؽ ذم أن افتقاصؾ افتورخيل وافثؼوذم بغ اضضثورنغ مل يـؼطثع مـثذ
ضظي افؾؼوء إوػ ،وفـ يؼثػ افتقاصثؾ ظـثد حثدود زمـقثي ،وٓ مقاؿثع جغراؾقثي،
وشقستؿر نقؽؾف ونلثره ذم افثؼوؾوت وافشعقبت
ومـ هذا ادـطؾؼ ،يؼع ظذ ظثونؼ افعؾث ء وادثؼػثغ ذم افعصثثر اضثو

بثذا

اجلفقد فتلشقس ظالؿي نبـك ظذ أشثس إفػثي وافتسثومح وافتعثويش بثغ افشثعقب
وإمؿ ،ـ يؼع ظذ ظونؼفؿ واجى ؾتح بوب اضثقار اهلثودئ ادتعؼثؾ بثغ افثؼوؾثوت
واضضورات :فؽرس حقاجز افعـػ وافؽراهقي بقـفؿت ونلـقد ًا فؾـظرة افتثل نثرى "أن
اضضورات وحدات ذم ٍّ
ـؾ هق أـز مـفو وأظظؿ اشؿف افتوريخ ،ؾفل مراحثؾ ذم حقثوة
كتثوج نعثووين فؽثثر مثـ افشثعقب،
اإلكسوكقيت إن اضضورة متعددة إصثقا ،وهثل ٌ
وافطبؼوت ،وإديون ،وفقس ذم وشع مـ يدرس نورخيو أن يتعصى فشعى أو فعؼقدة،
ومـ أجؾ هذا ؾنن ا ِ
فعومل -وإن ـون مقاضـ ًو ذم بؾده حيبف دو يربطف مـ صثالت وثقؼثي-
حيس أيض ًو بلكف مقاضـ ذم بؾد افعؼؾ ،افذي ٓ يعرف ظثداوات وٓ حثدود ًا ،وهثق ٓ
يؽود يؽقن خؾقؼ ًو بوشؿف إذا مو محؾ معف ذم أثـوء دراشثتف أهثقاء شقوشثقي ،أو كزظثوت
ظـكيي ،أو ظداوات ديـقي ،وهق يؼدم ِّ
فؽثؾ صثعى محثؾ مشثعؾ اضضثورة ،وأؽـثك
صؽره وإجالفف" ت
نراثفوَ ،
ر1و

ر1و "ديقراكً" ؿصي اضضورة188/19 ،ت
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التوصقــات
إن مـ واجى افعؾ ء وادثؼػغ بـوء جسقر افتعوون وافتقاصؾ افعؾؿثل ،شثقاء
أـون ذفؽ بغ ادمشسوت افعؾؿقي ظذ اختالف جموٓمو ،أم بغ أؾراد افعؾ ء وادثؼػثغ
أكػسفؿت
إن إكشوء مؼوظوت ودراشوت ظؾؿقي مشسـي يسفؿ ذم بـوئفو افعؾ ء وادثؼػقن
ادـصػقن مـ ادسؾؿغ وؽر ادسؾؿغ ،ـػقؾ بلن ِ
يقجد روحث ًو جديثدة بثغ صثعقب
إمؿ ادختؾػي ،نسقدهو روح افتػوهؿ وافتعويشت
إن افعؾ ء وادثؼػغ وحدهؿ هثؿ افؼثودرون ظثذ إظثودة رء مثـ إفػثي بثغ
صعقب إمؿ ادختؾػي ،وافديوكوت ادتعددةت
ويقيص افبوحٌ بلمهقي إؿومي افؾؼثوءات وادثممترات وافـثدوات ادشثسـي بثغ
افعؾ ء مـ ادسؾؿغ وادـصػغ مـ ؽر ادسؾؿغٕ :ن ذفؽ شقسفؿ إجيوبق ًو ذم نصحقح
افصقرة افـؿطقي افسؾبقي ظـ اإلشالم وحضورنف واكتشورهو بغ ادثؼػغ وؽرهؿت
ويقيص افبوحٌ أيض ًو بلمهقي رصد افدراشوت ادستشثرؿقي ادـصػي افتثل نثزز
افدور افرائد وافػوظؾ فإلشالم وحضورنف ذم افـفضي افتل نشفدهو اإلكسوكقي افققمت
واحلؿد هلل رب العادني ،وصذ اهلل وسؾم عذ كبقــا مؿـد وعـذ لـه وصـحبه
أمجعني.
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التعريف بلبرز الػؾسػات التي وردت يف البحث
 -1الروماكتقؽقة أو الروماكسقة مذهى أد هيتؿ بوفـػس اإلكسوكقي ومو نزخر بف مثـ
ظقاضػ ومشوظر وأخقؾي أ ّي ًو ـوكً ضبقعي صوحبفو مممـ ًو أو مؾحد ًا ،تتت ويتصػ
بنضال افـػس ظذ شجقتفو واشتجوبتفو ٕهقائفو ،وهق مذهى متحرر مـ ؿقثقد
افعؼؾ وافقاؿعقي ت
ر1و

 -1العؼالكقة مذهى ؾؽري يزظؿ أكثف يؿؽثـ افقصثقا إػ معرؾثي ضبقعثي افؽثقن
وافقجقد ظثـ ضريثؼ آشثتدٓا افعؼثع دون آشثتـود إػ افثقحل اإلهلثل أو
افتجربي افبؼيي ،وـذفؽ يرى إخضوع ـؾ رء ذم افقجثقد فؾعؼثؾ :إلثبونثف أو
كػقف أو ديد خصوئصف ت
ر1و

 -9الوجودية مذهى ؾؾسػل أد ٌّ مؾحثد ،وهثق أصثفر مثذهى اشثتؼر ذم أداب
افغربق ي ذم افؼرن افعؼيـ ،وافقجقد اإلكسوين هق اضؼقؼثي افقؼقـقثي افقحقثدة ذم
رأيفت وٓ يقجد رء شوبؼ ظؾقفو أو بعثدهو ،ونصثػ افقجقديثي اإلكسثون بلكثف
يستطقع أن يصـع ذانف وـقوكف بنرادنف ،ويتقػ خؾؼ أظ فف و ديد صػونف وموهقتف
اضر دون ارنبوط بخوفؼ أو بؼقؿ خورجثي ظثـ إرادنثف ،وظؾقثف أن خيتثور
بوختقوره ّ
افؼقؿ افتل نـظؿ حقونف ت
ر9و

ر1و ادقشقظي ادقرسة ذم إديون وادذاهى ادعوسة ،إذاف وختطقط ومراجعي د/موكع بـ محود اجلفـل ،دار
افـدوة افعودقي فؾطبوظي وافـؼ وافتقزيع ،ط1119 – 5م 859/1 ،
ر1و ادرجع افسوبؼ 796/1ت
ر9و ادرجع افسوبؼ 888/1ت
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 -4الواقعقة مذهى ؾؽري مودي مؾحد ،يؼتك ذم نصقيره اضقوة وافتعبر ظـفو ظذ
ويصثقر اإلكسثون بثوضققان افثذي
ظومل ادودة ،ويرؾض ظومل افغقى واإلي ن بوهلل،
ّ
ُسره ؽرائزه ٓ ظؼؾف ت
ن ّ
ر1و

 -5ادادية كزظي نؼقا بلن ـؾ مو هق مقجقد مودي ،أو يعتؿد ـؾقثي ذم وجثقده ظثذ
ادودة بزظؿ أهنو اضؼقؼي افقحقدة افؼودرة ظذ نػسر اضقوة وافسؾقك ونطقرمهو ت
ر1و

 -6ادثالقة مذهى ؾؾسػل يشؿؾ جوكبث ًو ـبثر ًا مثـ ادثذاهى ادقتوؾقزيؼقثي رمثو بعثد
افطبقعي أو افغقبقيو وهل ادموه ؾؾسػل يبحٌ ظـ مسلفي افقجقدت وادثوفقي نعطثل
إوفقيي ذم افقجقد فؾروح ظذ أن يؽقن وجقد ادودة ثوكقي ًو ت
ر9و

 -7الربامجاتقة أو الذرائعقة مذهى ؾؾسػل اجت ظل يؼقا بلن اضؼقؼي نقجد ذم مجؾي
افتجربي اإلكسوكقي ٓ ذم افػؽر افـظري افبعقد ظـ افقاؿع ،وادعرؾي آفي أو وطقػي ذم
خدمي مطوفى اضقوة ،وكشلت افذرائعقي ذم افؼرن افعشثريـ ،ووجدت ذم افـظثوم
افرأش يل اضر افذي يؼقم ظذ ادـوؾسي افػرديي خر نربي فؾـؿق وآزدهور ت
ر4و

ر1و ادرجع افسوبؼ 874/1ت
ر1و ادرجع افسوبؼ 1197/1ت
ر9و ادرجع افسوبؼ 815/1ت
ر4و ادرجع افسوبؼ 891/1ت
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ادعورف ،افطبعي إوػ1981 ،مت
حمؿثثد افزيثثودي ،رادستشثثثر

أهداؾثثف ووشثثوئؾفو ،دار ؿتقبثثي ،افطبعثثي إوػ،

1998مت
أمحد ؽراب ،ررؤيي إشالمقي فالشتؼا و ،ادـتدى اإلشالمل1411 ،هثت
ظبد اهلل افـعقؿ ،رادستشثر ذم افسرة افـبقييو ،ادعفد افعودل فؾػؽر اإلشالمل،
افطبعي إوػ1997 ،مت
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افسقد ؾرج ،رادستشثر افذرائع ،افـشلة ،ادحتقىو ،دار ضقيؼ فؾـؼ وافتقزيع،
افطبعي إوػ1999 ،مت
حمؿد افؼؿووي ،رادستشثر ذم افػؽر اإلشالمل ادعوسو ،دار افػؽر افعثر ،
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ظبد افرمحـ ادقداين ،راضضورة اإلشالمقيو ،دار افؼؾؿ ،افطبعي إوػ1998 ،مت
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ظػوف صزة ،رادستشثرؿقن ومشؽالت اضضورةو ،دار افـفضي افعربقي ،افطبعثي
إوػ1981 ،مت
ظع افـؿؾي ،رادستشثر وافدراشوت اإلشالمقي ادعوسةو ،مؽتبي افتقبي ،افطبعي
إوػ1998 ،مت
ظ د افديـ خؾقؾ ،رؿوفقا ظثـ اإلشثالمو ،افـثدوة افعودقثي فؾشثبوب اإلشثالمل،
افطبعي إوػ1991 ،مت
موفؽ بـ كبل ،رإكتوج ادستؼؿغ وأثره ذم افػؽثر اإلشثالمل اضثديٌو ،مؽتبثي
ظ ر1971 ،مت
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افسػر1119 ،مت
حمؿد خؾقػي ،رأزمي ادستشثر اضديٌ وادعثوسو ،جومعثي اإلمثوم حمؿثد بثـ
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وـ ا دشقؿل ،ادؽتى افتجوري فؾطبوظي ،افطبعي افثوكقي1969 ،مت
"ؽقشتوف فقبقن"  ،رحضورة افعربو ،نرمجثي ظثودا زظقثس ،مؽتبثي اإليث ن،
ظقسك افبو اضؾبلت
"إدوارد شعقد" ،رادستشثر

ادعرؾي ،افسؾطي ،اإلكشوءو ،كؼؾف إػ افعربقي ـ ا
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Abstract:
This research is subdivided into three chapters: The first chapter tackles Orientalism
concept, its beginning, stages, and diverse attitudes of Orientalists towards Islamic
civilization. The second chapter deals with the beginning of communication of
Islamic and western civilization with each other and the nature of relation between
them and the factors that affected the formation of European vision to Islamic
civilization during Middle Ages.
The third chapter focused on displaying some of the testimonies of Orientalists and
their positive attitudes towards Islamic civilization and its influence in building up
the civilization of Europe at recent time. The study concludes with several
recommendations.
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