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جیسلینج ھوتینجر، أرنولد  :  ماذا    یعنینا    وأنت أنا  -   نولي لماذا بالضبط؟ األوسط الشرق  -   ماذا خاصا؟ اھتماما المنطقة ھذه      

الذي ما فیھا؟ یجذبنا  في یفتنك    المنطقة؟ ھذه     
ھوتینجر جذبني ما  :  وسحرني    في شخصیا    البدایة،    الثقافة كان    األخرى،    األوروبیة، لیس    ذلك، من الرغم على ولكن     ثقافة   

لنا نسبیا قریبة تونس، إلى مرة ألول سافرت لقد  .  صغیرا، شابا كنت عندما    فصدمني    عنا، جدا مختلفین أشخاص وجود      
ثقافة  ،جدا غریبة    لنا بالنسبة مجھول وعالم    ھناك، األمور تسیر كیف أعرف أن أردت ذلك وبعد  .   الداخلیة اآللة تعمل كیف   

العالم، لھذا وكیف    اآلخر العالم ھذا إنسان یفكر    عما سألت إذا ولكن  .  في الیوم كلنا یھمنا    المنطقة، ھذه     إجابات فھناك   
كثیرة األوسط بالشرق ماالھتما تزاید عایشت لقد  .  في كانوا الیھود أن شك ال  .  في رغبة الناس أكثر البدایة     شئون معرفة   

األوسط، الشرق َمن كل وكذلك    باسرائیل یھتم    طویلة، بفترة ذلك وبعد  .  ٣٧٩١  سنة     ، البترول، أزمة حدثت     فجأة وأثارت   
جدا واسعا اھتماما السویسریین كل الحظ فقد  :   : « األمر ھذا إن  یمسنا،    فینا، ویؤثر    مباشرة، بصورة    إنھ     اقتصادنا؛ یخص   

في نساھم أن علینا أیضا فنحن المنطقة، ھذه استقرار    أي وقوع نتحاشى حتى    محتملة أزمات    سویسري اھتمام وظھر  .«    
األوسط، الشرق بمنطقة واسع نطاق على شامل   التفاصیل من المزید لمعرفة تتطلع فجأة أصبحت نفسھا السلطات أن حتى   

األوسط الشرق عن قلیال اآلن تراجع التطور ھذا أن بید  .  ولكني  .   كل من تبقى قد شیئا ثمة أن ذلك من الرغم على أعتقد   
ذلك، ھاما جارا ھناك بأن السویسریین إدراك وھو    استیراتیجي، جار ھو بل  .   بعین ىاألخر األوروبیة الدول إلى نظرنا إذا   

االعتبار، األخرى األوروبیة فالدول    وفرنسا انجلترا وخاصة  -   في لھا كان  -   مستعمرات ذاتھا األوسط الشرق منطقة     . 
ھي المنطقة ھذه أن البدایة منذ تعرف الدول ھذه كانت فقد ھنا ومن  والغرب الشرق بین ھامة وصل حلقة     .  

التي العظمى القوى سیاسة ھناك كان عشر الثامن القرن أوائل ومنذ المنطقة بھذه اھتمت    في العظمیان القوتان أرادت وقد  .    
الوقت ذلك  وفرنسا انجلترا  -   المنطقة ھذه على خصومھما سیطرة تتحاشیا أن  -    األخرى، نفوذ وقف حاولت منھما فكل  .    
التصدي حاولتا معا واالثنـتان  الروس لنفوذ    ذلك، وبعد  .  الثانیة، العالمیة لحربا بعد    القوى، ھذه إلى األمریكیون انضم      
في البترول بسبب  األول المقام    منافسھم أیضا األمریكیین مع جاء وقد  .  السوفیتي االتحاد  :  ففي  .   االتحاد بدأ  ٥٥٩١  سنة   

السوفیتي في یتغلغل    المنطقة،    طریق عن    بیعھ    في للمصریین أسلحة    وقتال ذلك    الروس، ظل وقد  .  لألمریكیین، كمنافسین      
في  األوسط، الشرق منطقة    ولكن  .١٩٩١  سنة حتى    اآلن، انتھى قد التنافس ھذا أن یبدو    جدا ھام تحول وھذا     ھذا دام وقد  . 

السوفیتي واالتحاد األمریكیة المتحدة الوالیات بین التنافس عاما  ٥٣  من أكثر    في خصصونالمت واھتم  .  الخارجیة، السیاسة      
والدیبلوماسیون،  والسیاسیون،    العظمیین القوتین بین المنافسة بھذه خاصة بصورة     القاسم طویلة لفترة المنافسة ھذه وظلت  . 

الذي المشترك إلیھ شئ كل إرجاع الممكن من كان    السیاسیون المراقبون وكان  .   نكا إذا بمعرفة خاصة بصورة یھتمون   
أي حققوا قد األمریكیون في نجاح    األوسط، الشرق    الروس أم     بین بالصراع شئ كل قبل السیاسیون المراقبون اعتنى وقد  . 

في العظمیین القوتین المشتركة، النفوذ مناطق    في قیل كما    الوقت ذلك    اآلن انتھى قد ذلك كل أن ویبدو  -    .  
جیسلینج ما  :  یفتنني    والبعد القرب تزامن وھ شخصیا    في تثیر بصراعاتھا المنطقة ھذه إن  .  نفسي    متناقضة أحاسیس     فمن  . 
ناحیة، الجغرافي، الجوار ھناك    في األوسط الشرق إلى نصل فنحن    ونصف، ساعات ثالث خالل    ساعات أربع أو    وفي  .    

تونس إلى وصلنا قد نكون فقط ساعتین  في منا جدا قریبة منطقة إنھا  .  األمر، واقع    أخرى، ناحیة ومن     لھ عالم فھو   
التي القیم عن الخاصة تصوراتھ معھا ونتأقلم نفھمھا أن علینا یصعب    بطریقة منقسمة العالم بھذا وعالقتنا  .  جدا غریبة     . 

الذي الوصف فھناك  یضفي    مبالغ رومانسیة األوسط الشرق على    فیھا،    ة،العروب على وكذلك    عربي، ھو ما وكل     حتى   
االستشراق إلى نصل ھو بذلك والمقصود  .  جمیل، ھو ما كل إبراز  :  وشریف،    ورومانسي،    المزعومة، الشھوانیة وكذلك      

في  العربي، العالم    العربیة والعقلیة    الكتابات، ھذه بمثل حقا عشر التاسع القرن فاض وقد  .  نیرفال دى جیرارد كتب فقد      
 Gérard de Nerval الشرق إلى رحلة       Reise in den Orient فحسب، ھو لیس ولكن  .  ولذلك     ناحیة من لدینا نجد   

التي الصورة ھذه تضفي    فیھ، مبالغا جماال المنطقة على    ومخیفة، رھیبة المنطقة ھذه تبدو أخرى ناحیة من ولكن    وال      
مسبقا فعلھا بردود التنبؤ یمكن  المنطقة ھذه سكان بأن زعم وھناك  .  عاطفیا، یتصرفون    عقالنیا، ولیس     اعتبره ما وھو   

ھُـراء المنطقي فالتفكیر  .  في موجود    العربي العالم    في عندنا بھ الموجود القدر بنفس الیوم    الغرب،     والمعاییر القیم ولكن   
مختلفة ذلك، إلى وباإلضافة  .  فإني    متناقضة، سبأحاسی أشعر    بمعنى    إننا  :  كأوروبیین  -    المسؤولیة من جزء بتحمل نشعر  -  
في ما موضع    اسرائیل، دولة بتأسیس اإلحساس ھذا ویرتبط  .  باالستعمار وكذلك     الصراعات خطوط من وفیر عدد فھناك  . 



وعرضا، طوال المتشابكة تنظیمھا، یصعب    بینھا والفصل    وھذا  .  واإلعجاب، بالفتنة إحساسا لدینا یثیر     أیضا ولكن   
والتعجب باالستغراب تأتي ثم  .  ذلك إلى باإلضافة ثالثة نقطة    الحقیقة، ھذه نعرف جمیعا كنا أننا صحیح  .   نكتشفھا لم ولكننا   

حقا، الخمیني هللا آیة تولى عندما إال    في الحكم    إیران    العربي فالعالم  .  نظامنا عن مختلف خرآ أولویات نظام لدیھ     فنحن  . 
ھي الحریة أن نفترض ما أسمى    أن یمكن    المرء، یمتلكھ    ذلك عن الناتج األمان عدم لذلك كنتیجة نتقبل ونحن     فنحن  . 

أعمالنا، من عمل كل عن مسؤولون مستعدون أیضا ونحن    األمر لزم إذا   -   ذلك عواقب نتحمل أن  -    اإلسالمي العالم أما  .    
في  األوسط، الشرق    أن الممكن من أنھ علمنا فقد     لألولویات، آخر نظام ھناك یكون    أي    الحریة انعدام    الذي    یؤدي     من   

الداخلي الشعور إلى أخرى ناحیة والیقین باألمان    الخمیني هللا آیة كان  .  یقول     : « ھذا، فعلت إذا  قلیال، هللا إلى تتقرب فأنت      
ذلك، تتبع لم اإذ أما  هللا عن تبتعد فإنك    األفرادَ  النظام ھذا ویمنح  .«  والطمأنینة باألمان عمیقا إحساسا      ) ال شئ وھذا   یفھمھ   

في ھنا الكثیرون الغرب     (.   
ھوتینجر في  :  العالمین، ھذین انقسام ھو ھذا أن الواقع    الغربي عالمنا    اإلسالمي، والعالم    الذي    التاریخ مر ىعل حدث     . 

فكرتك، ولنأخذ  جیسلینج، أستاذ یا    وانعدامھا الحریة عن    في لدینا كان أیضا فنحن  .  الماضي    حضارة    في یحكمھا     المقام   
وأوامره، الدین األول التي والكنیسة    تقول كانت     : « فعلھ، لك مسموح ھذا  وذاك    مسموح غیر    وفي  .«   الوضع مازال اإلسالم   

مذھل حد إلى ھكذا الوسطى القرون نھایة فمنذ  .    ) أي  المیالدي عشر الخامس القرن إلى الخامس القرن من     ( ،  تطورت   
في الحضارتان مختلفین اتجاھین    جانبي أحد فعلى  .  والتنویر، واإلصالح النھضة حركة ظھرت المتوسط البحر     وجعلت   

للعقالنیة األولویة والتكنولوجیا،    الصناعیة الثورة وأخیرا    المتوسط، للبحر اآلخر الجانب وعلى  .   الدینیة الصورة ظلت   
ھي كما قائمة للعالم اإللھیة ولم  .  كبیر، خندق إلى المتوسط البحر یتحول    التطور ھذا خالل من إال     ھذا قبل أن صحیح  . 

التطور دیانتان، ھناك كان    باألخرى منھما أیة تعترف لم    فدانتي  .  دمحما اعتبر قد      ) ص  زندیقا،  )   أیضا المسلمین أن شك وال   
كانوا باحتقار المسیحیین إلى ینظرون    في ولكن  .  ھناك، كان الواقع    ذلك، من الرغم على    في حضارتان    الوسطى، العصور      

حیث من متشابھتین كانتا  ھياإلل القانون أو بالشریعة محكومتین كانتا أنھما    األخرى تعرف منھما كل وكانت  .   وخاصة  . 
للمسلمین، بالنسبة لم    المسیحیون یكن    اإلطالق على غرباء    في المسیحیون عاش فقد  .  اإلسالمیة، الدول     دینیة كطائفة   

المسلمین، من منزلة أقل كانوا أنھم صحیح بھا؛ معترف لحمایتھم خاضعین كانوا ولكنھم    ولم  .  الكبیر، الخندق اھذ یظھر      
الذي  لم    حتى عبوره الممكن من یعد    ھذا، یومنا    في بدأنا عندما إال    سریعا، عقالنیا تطورا الغرب    مثال، دیكارت طریق عن      
والعقالنیة الدین بین وفصلنا  اإلسالم، إلى الیوم ننظر وعندما  .  ما فكثیرا    في الرومانسیة األوتار ھذا یخاطب    سنا،نفو     ذلك   

ماضینا، أیضا نسترجع ألننا األمانَ  ونتذكر    واالنسجام،    في موجودین كانا اللذین    الوسطى، العصور     كل من الرغم على   
والفقر الفظاعة ھي فرومانسیتنا  .  في لماضینا استرجاع أیضا    الوسطى القرون    ولم  .  یأتِ      للتراث الرومانسیین اكتشاف   

الغوطي ا،عبث    وفي    وتباینھا الشعوب تعدد اكتشافھم نفسھ الوقت    الرومانسي تراثنا إن  .   بالشعوب باالھتمام مباشرة عالقة لھ   
األخرى، المختلفة التاریخیة والعصور    ربما ولذلك  .  ینبغي    نعترف أن    تاریخنا، من بجوانب عالقة لھا اإلسالم جاذبیة أن      

يالذ المتوسط بالبحر وكذلك  وتكرارا مرارا الحضارتین تصادم شھد     أوروبا بتاریخ أیضا اإلسالم جاذبیة ترتبط وأخیرا  . 
في الوسطى العصور    في المرء ویرى  .  التي األوضاع معقد انعكاس    في عندنا أیضا كانت أنھا المرجح من    الماضي،      

وممیزاتھا، بعیوبھا  التي    طویل زمن منذ انتھت     .  
جیسلینج  بین اتصاالت ھناك كان صحیح األخرى؟ الحضارة عن حضارة كل عرفتھ ما قلة من أیضا تستغرب أال  : 

اإلسالم فجر منذ الحضارتین التاریخ، عبر الرحالة أو الدبلوماسیین تقاریر نقرأ عندما ولكن  .   التعجب أن نالحظ   
في كانا واالستغراب دائما المسیطرین العنصرین ھما الواقع    اآلخر الجانب فریق كل اعتبر فقد  :  غریبا     كان ما ونادرا  . 

اآلخر الطرف عن الطرفین أحد من متعمقة دراسات ھناك الخارجیة، المظاھر الجانبان الحظ وقد  .  أنھما وأدركا     یعیشان   
في مختلفین عالمین    في ویوجد  .  اللغویة الناحیة من واضح تفریق اإلسالم    اإلسالم، دار  :  الحرب ودار    ھي اإلسالم فدار  .    

اإلسالم بیت أو عالم  واإلسالم  .  یعني    والقبول، الخضوع    ھي الحرب ودار    األجنبي العالم    الغریب    ال وھذا  .  یعني     كانت أنھ   
الغرباء األجانب ھؤالء مع دائمة حروب ھناك  درجة إلى رةقصی كانت العالمین ھذین بین الحرب فترات أن فالواقع  . 

مذھلة، بعید حد إلى ونادرة    وواقعا حقیقة منھ أكثر وخیاال وھما كان الطرفین بین فالعداء  .   قد الطرفین أن المرجح ومن  . 
ما ھناك أن افترضا بینھما، مشتركة نفوذ منطقة یشبھ    بینھما فیما وسط كحل    وھي  .  كان منطقة     التسامح من نوع بھا یوجد   

المتبادل النظریة الناحیة من قائمة العالمین بین الفاصلة الحدود ظلت عامة وبصفة  .  ما ولكن  .  یشغلني    ھو دائمة بصورة     : 
ما قلة  اآلخر الطرف عن طرف كل یعرفھ     .  

ھوتینجر أنھ أعتقد  :  ینبغي    في الدقة نتوخى أن    السیاق ھذا    لم فالمسلمون  .  لھم علىأ كمثل النصارى إلى ینظروا     وكانت  . 
ناقصة، دیانة لھم بالنسبة المسیحیة أیضا ناقصة ثقافة وبذلك    طویلة لمدة بالفعل الواقع ھو ذلك كان وقد  .  وعندما  .   یكون   

واألقوى، المسیطرة الثقافة صاحب ھو أوال المرء األضعف، للثقافة االحتقار من نوع لدیھ یتكون     قائما االحتقار ھذا ویظل   
أیضا، طویلة ةلفتر الظروف، تنقلب عندما حتى    وأھمیة قوة بالفعل سابقا األضعف الثقافة وتزداد     حدث ما ھو وھذا  . 

للمسلمین وأھمیة قوة تزداد أوروبا كانت فقد  .  نعم،  .  العثمانیون ظل لقد    العسكریة، الناحیة من متفوقین    طویلة، لقرون      
المسلمون وكان  یعتقدون،    عشر، الثامن القرن أواخر ىحت    في األوروبیة الدول أن    األھمیة، عدیمة الواقع     لیسوا وأنھم   
إلي بحاجة بھا االھتمام    للمسلمین، قدیم من معروفین كانوا والیھود فالمسیحیون  .  كانوا الذین     المسیحیة الطوائف یحكمون   

في والیھودیة بالدھم    يف الذمة أھل ھناك كان فقد  .  وغیرھم والیھود المسیحیین من اإلسالم     أمام ھزموا الذین وھم  -  
لھم وخضعوا المسلمین في حدث ولكن  .  عكسي تطور أوروبا    فعندي  .  بعید، جد    اسمھ كان    یوحنا    ھوتینجر، یعقوب     ترجم   



القرآن، أن قبل    طویلة بفترة المسیحیة بالدیانة المسلمون یھتم    النھضة، روح ومع  .  الھند، إلى طریق عن والبحث    الذي     كان   
طویلة، قرون منذ للمسلمین معروفا بالمناسبة التنویر، روح مع وباألصح    في ظھر    األخرى بالثقافات اھتمام أوروبا     وبدأ  . 

األوروبیون الحضارات، ھذه إلى ینظرون    جدا، مختلف كشئ    في ولكن    بھم، ةوقراب صلة لھ الوقت نفس    شئ     للمرء یمكن   
أن فیھ، نفسھ یرى    وأن    منھ یتعلم    شئ  .  جدیدة، معرفة یوفر    ولذلك    أن یستحق    بھ المرء یھتم    جدیدة، روح ھذه  .   كانت   

في بالتأكید موجودة اإلسالم، فجر    في تنعدم تكاد ولكنھا    المتأخرة العصور    ولم  .  یرَ     المسلمونَ      التعلم إلى مضطرین أنفسھم   
األوروبیین، من األوروبیة، الحضارة عناصر بعض واقتباس    بعد، فیما إال     واضحة بصورة األوروبیین تفوق ظھر عندما   

جدا لم ھذا ولكن  .  وحب رغبة عن یكن    لم  .  أساسي موقف من نابعا یكن    إنني  :  أكثر، أعرف أن أرید    إنني    المعرفة، أحب      
اآلخرین حال أعرف أن أرید  إجباریا، ذلك حدث بل  .  والنصارى، األوروبیین من األجانب قوة تفوق عن نتج حیث     ولذلك   

والواجب الفرض عنوان تحت دائما ھذا كان أن یجب  .  اآلخرین، من المرء یتعلم    وال    رغبة، عن ھذا یحدث    ولذلك     یتم   
في كراھیة على األمر حقیقة    علمي، بحث ناكھ فلیس  .  تقلیدا، ولكن    إجباریا واقتباسا    لي ویبدو  .   ثابتة حقیقة ھذه أن   

عشر، التاسع القرن تاریخ كل خالل استمرت وحتى    ھذا یومنا    في مختلفین اتجاھین الحضارتان انتھجت وقد  .  الواقع     . 
في كانوا المسلمین ألن وذلك  متفوقین، البدایة    نجاح من حققوه ما على لراحةا إلى خلدوا ثم    المسلمون، استرخى وھكذا  .    

ولم  بأي یشعروا    حافز    األخرى بالحضارات لالھتمام یدعوھم    األوروبیة، الحضارة مع ذلك عكس حدث بینما  .  التي     بدأت   
الخارج، نحو تنطلق النھضة عصر منذ األخرى بالحضارات وتھتم    في أیضا حدث الشئ ونفس  .  التجارة، مجال     فتجار   

كانوا البندقیة مدینة األسكندریة، إلى یذھبون    لم األسكندریین ولكن    البندقیة مدینة إلى یذھبوا    في المعرفة حب كان لقد  .    
شیئا األوروبیة النھضة عصر  مألوف، غیر    في ببعض بعضھما الحضارتین عالقة تغییر إلى أدى    أوروبا     .  

جیسلینج ديعن  :  ذكرتھ ما على مالحظتان    في  .  المبكرة، العصور    اإلسالمي، والعالم أوروبا بین اتصاالت حدثت عندما      
في أوروبا إلى جاءوا الذین العرب اعتبر  الوقت، ذلك    عندنا الموجودین والتعدد التنوع    اللغات، تعدد  :  الثقافات، وتنوع      

وتخلفا قصورا  كانوا ألنھم وذلك  .  یرون    حضارة، وجدت أینما إنھ  :  فینبغي    أن    واحدة، لغة ھناك یكون    واحدة، وثقافة      
في وأیضا  واحد دین الواقع    الشئ، فوحدة  .  الذي والتوحید    إلیھ ننظر    الغربي بتفكیرنا  -    سلبي، شئ أنھ على  -    یعتبره   

إیجابیا، شیئا المسلمون ھمجي شئ أنھ على عندنا وعوالتن التعدد إلى وینظرون    ھي الثانیة والمالحظة  .   ذكرتھ لما تكملة   
أنت، كما    یلي    اإلسالم أن نجد ناحیة فمن  :  البدع، قبول یمنع    حیث    ینبغي    رفضھا    سماح، فھناك أخرى ناحیة ومن  .   قاعدة أو   

تقول استثنائیة نفسھ، تقویة من البدع طریق عن المرء تمكن إذا  :  أي     األسلحة تكنولوجیا المثال سبیل على المرء اتخذ إذا   
األجانب، األعداء من بھ مسموحا ھذا فیكون    نفسي أجد إیران-كونترا فضیحة عن الحدیث وعند  .  في للتفكیر مضطرا     ھذه   

الدوام على المسألة ھنا اإلیرانیون بھ قام ما تماما فھذا  .  أن حاولوا لقد  .  الغرب، عن یبتعدوا    ذلك، من الرغم وعلى     قبلوا   
األمریكیین من األسلحة  .  

ھوتینجر ثابتة حقیقة وھذه  :  عشر، الثامن القرن نھایة منذ مالحظتھا یمكننا     إلى مضطرین أنفسھم العثمانیون وجد عندما   
األوروبیة، الجیوش من الحربیة األنظمة اقتباس األسلحة، ثم    الزي، ثم    التي عةالصنا ثم    الزي ھذا تنتج    والبارود،     وھكذا   

لما الجارف التیار بدأ علیھ یطلق      « التغریب  الیوم حتى البدع مع ھكذا الوضع مازال بالتأكید  .«   عبر تغییر حدث لقد  . 
اإلسالمي التاریخ لفظ لفھم متزاید اتجاه فھناك  .    « بدعة  سلبي شئ أنھ على  «  في واضحة رغبة وثمة  .   بالمثل االقتداء   

هللا لرسول القدیم األعلى   ) ص  جدید فكل  .)  یعتبر    دیني، غیر    وبالتالي    فیھ مشكوك    التي المتأخرة العصور إنتاج وھذا  .   لم   
اإلبداع على قادرة تعد ذلك قبل أما  .  في  -    المیالد بعد والعاشر التاسع القرنین    مكثفة، مناقشات ھناك كان فقد  -     واختراعات   

جدیدة في  .  إسالمیة فلسفة ھناك كان الوقت ذلك      ...   
جیسلینج االجتھاد باب أغلق حتى  ... :   .  

ھوتینجر بالضبط  :  في جدید عصر بدایة بالتأكید ھو االجتھاد باب وقفل  .  في العقالنیة الحیاة تاریخ    اإلسالمیة الثقافة     وھو  . 
الوقت ذلك منذ القائم الجمود أسباب أحد األقل على في العربیة النھضة عصر حتى الجمود ھذا استمر وقد  .   القرن أواخر   

عشر، التاسع العشرین القرن وأوائل    اآلن حتى مستمرا مازال الجمود ھذا أن والواقع  .  ففي  .  مثال، الجامعات     انطباع ھناك   
ال بأنھ عربي، تعلیم نظام یوجد    ال وربما    إسالمي، نظام أیضا یوجد    العلمي البحث یمارس    األوروبي بالمعنى    حقا     لقد  . 

العلمي البحث نظام الیابانیون اقتبس األوروبي،    أخرى ثقافات ولكن    أوروبیة، غیر    وھذا    بكثیر، اإلسالم یتعدى     تفعل لم   
ذلك، في فعلتھ أو    ضیقة حدود    بالعلم التقلیدیة قةالعال استمرار إلى ذلك سبب ویعود  .  فالمرء  :  كتاب، من یتعلم     ھذا ویحفظ   
الكتاب، فیھ، ما ویتقن    عالما بذلك ویصیر    فلفظ  .    « علم  في  «  العربیة اللغة    یعني    الموجود، العلم    العلمي البحث ونتائج    في      
نفسھ الوقت  العلم، من النوع وھذا  .  االستیعابو الحفظ طریق عن تعلمھ یمكن    جدید، شئ واكتشاف بحث ولكن  .   وإضافة   

القائمة، العلم لثروة جدیدة معلومة في ظل قد ھذا    مریبا شیئا دائما اإلسالم    في المذكور االجتھاد باب إغالق منذ ھذا حدث  .    
العاشر القرن وأوائل التاسع القرن أواخر  الرمزي والتاریخ  .  الصوفي وفاة تاریخ ھو لذلك    الغزالي الكبیر     ١١١١  سنة   

میالدیة  اإلسالمیة الحضارة ازدھار عصر نھایة تقریبا التاریخ ھذا ویمثل  .  ولم  .  األوروبیة، الحضارة ازدھار یبدأ    في إال      
الوقت ذلك  ٠٥٧  سنة بعد أسبانیا إلى العرب جاء وعندما  .  م،  التي الشعوب تنوع كان    جدا خلفامت ھناك العرب قابلھا     وكان  . 

في العرب بإمكان أن الوقت ذلك    الھمج ھؤالء إلى باحتقار ثقة بكل ینظروا    لم العرب ولكن  .   حدث بـما حقا علما یأخذوا   
في الوقت، ذلك منذ تطور من أوروبا    الذي الوقت جاء حتى    ذلك فعل على فیھ مجبورین كانوا     الوقت كان وعندئذ  . 

متأخرا، تقریبا األوان وفات     .  
جیسلینج أن الممكن من ظاھرة الجمود إن  :  كما كغربیین تجاھھا فعلنا رد یكون    یلي    جدید، شئ عن نبحث أن علینا  :   وعلینا   



جدیدا شیئا نكتشف أن العرب ولكن  .  أنھم اكتشفوا عندما  -   في یعیشون    جمود فترة    بدأوا  -   الماضي، إلى یعودون    واوتساءل     : 
واالستنتاج اإلجابة وكانت والقوة؟ النصر طریق عن إبعادنا تم ولماذا ھكذا؟ ضعفاء صرنا لماذا   طریق عن انحرفنا ألننا  : 

الصحیح، الحیاة القویم الدین عن وابتعدنا    العالج فیكون  .  في الخالفة عصر إلى العودة  :  المدینة،     الحكم إلى والعودة   
الحقیقي للشریعة،    الذي    والدین السیاسة بین یربط    وھذا  .  یعني    الماضي، إلى العودة    المفقودة القوة السترداد    أیضا وھذا  .    

ظاھرة یمثل  غریبة     .  
ھوتینجر بالتأكید  :  ولكني  .  ال أنھ أعتقد    ینبغي    نبالغ أن    في    الظاھرة ھذه تقدیر    األوروبیة النھضة عصر مثال ولنأخذ  .   : 
في بدأت فالنھضة  القدیمة العصور إلى بالرجوع أیضا ایطالیا    في وجدنا أننا الفارق مع  .   أشیاء القدیمة العصور ھذه   

كثیرة، جدیدة، لحیاة استخدامھا یمكن    ذلك بعد تطویرھا تم واتجاھات آراء     إلى بالرجوع بدأت أیضا األوروبیة فنھضتنا  . 
الماضي مشابھا، طریقا الحدیثة العربیة النھضة سلكت وقد  .  الذھبي العصر إلى العودة حاولت حیث    اإلسالمیة، للحضارة      

في وحققت  النجاح بعض ذلك    حدیثة، عربیة لغة تطویر أمكن العصر ذلك إلى وباالستناد  .   الثقافة عكس بإمكانھا كان   
المعاصرة، األوروبیة وبالتالي    اقتباسھا    في  .  ت،الوق ذلك    في    عشر، التاسع القرن    مرة ألول العربیة إلى ھومیروس ترجم     . 

والعروبة، اإلسالم بین الوثیقة العالقة مشكلة ذلك بعد ظھرت ثم  الداخلیة المناقشات تدور مازالت الموضوع ھذا وحول     . 
واإلسالمیون  الذین  -   المثالي العصر إلى العودة یریدون    للرسول      ) ص  الذین اإلطالق على الوحیدین یسوال  - )   أن یعتقدون   

أن بإمكانھم أین إلى یقولوا    ینبغي    أن    المستقبل، طریق یسیر    األعلى الصوت أصحاب الیوم ولكنھم    وھم  .  فعال یقولون     إن  : 
التي الدینیة الدولة إلى الرجوع علینا الرسول أسسھا      ) ص  في توجد مل ھذه الدینیة الدولة ولكن  .)   اإلسالمیة العصور   

اإلطالق على ذلك بعد المتأخرة واألمویون فالعباسیون  .  في اإلسالمیة الدولة حكموا الذین  -    الذھبي عصرھا    لم  -    یؤسسوا   
مطلقا دینیة دولة وفي  :  التاریخي الواقع    الدینیة، الدولة ھذه تقم لم ربما    في إال    الرسول عصر      ) ص   دولة كانت وقد  .) 

في صغیرة الوقت، ذلك    في صغیرة أقلیة    مكة،    في مرة ألول مدینة حكمت ثم    یثرب،    هللا رسول مدینة      ) ص   ( ، التي     شكلت   
الرسول قیادة تحت دولة ھي فقط الدولة وھذه  .  الحقیقي األعلى المثل    الذي    لتحقیقھ المتشددون اإلسالمیون یسعى    إنھم  .    

الرسول عصر إلى العودة یریدون    ) ص  وھم  .)  نسبیا قلیال واألمویین العباسیین عن یتحدثون    فقط یقولون  .   الممالك تلك  : 
في حضارتكم من وتفوقا عظمة أكثر بالطبع كانت العظمى اإلسالمیة الوقت ذلك      )  الثالث القرن حتى الثامن القرن من 

عشر  ( ، أیضا، صحیح وھذا    ال نھمولك    ھي الممالك ھذه إن یقولون    األعلى مثلنا    في ھناك كان أنھ إذ  .   فصل الوقت ذلك   
الدین وشئون الدولة شئون بین جدا واضح والدولة، الدین بأن اإلسالمیین ادعاء من الرغم على ھذا  .  واإلسالم، السیاسة    ال      

بینھما الفصل یمكن  األمیر إن بل  .  الحاكم أو  -   كان  -    اإلسالمیة، بالشریعة تحكم تكن لم للقضاء مجالس یعقد     بحسب ولكن   
ورغبتھ، الحاكم فتوى حكمھ متطلبات مع تتفقان كانتا ما كثیرا اللتین    ولم  .  دائمة، بصفة الشریعة من یطبق     أحكام إال   

معینة، األسرة، أحكام مثل    المیراث وقانون    وفي  .  ،الجنائي القانون    لم    القرآني الحكم یكن    الید، بقطع المعروف     بصورة ینفذ   
منتظمة تطبق، تكن لم األحكام فھذه  .  في حتى    اإلسالمیة الحضارة ازدھار عصر     بین انفصال ھناك كان عامة وبصفة  . 

في والدولة الدین مبكرة، مرحلة    في    الذھبي العصر    لإلسالم    ویجري  .  بدأوا الذین ھؤالء قبل من الحقیقة ھذه إبراز الیوم      
اإلسالمیین یعارضون  شرقیین مؤلفین بقلم الموضوع ھذا عن أولى كتب اآلن ویوجد  .  ھام، كتاب ذلك من  .  عنوانھ     :  The 

Struggle within Islam ھندي كاتب بقلم    مسلم،    اسمھ     : Rafiq Zaharia    الذي في یعیش    بومباي     ھذا ویبین  . 
الحكم، لشئون الواقعیة والسیاسة الدینیة للدولة األعلى المثل بین الصراع أن بوضوح الكتاب  الموضوعات أھم أحد كان   

في المثارة اإلسالمي التاریخ    كان الموقفین ھذین بین االنقسام أن كیف توضح مذھلة براھین الكتاب ویعرض  .   یحدث   
وتكرارا مرارا اإلسالمیین أن نم الرغم على ھذا  .  في والدین السیاسة إن عقائدیا یقولون    واحد شئ اإلسالم     .  

جیسلینج دفاعي كموقف اإلسالمیة السلفیة نشأت  :  الغرب تجاه    في الغرب بدأ فقد  .   سیاسیا األوسط الشرق على السیطرة   
جدا مكثفة بصورة وفكریا واقتصادیا في اإلسالمیة السلفیة سعت وقد  .  الغربي التدخل ھذا مكافحة إلى الوقت لكذ     وكثیرا  . 

ما الدفاعي الموقف ھذا یبدو    في واضحا    الیومیة الحیاة    في الكبیر النجاح ھذا مثل المتطرفون حقق فكیف  .   وكیف الجزائر؟   
في المتطرفون أحرز مصر    في وخاصة  -   الجامعات     بالتغیرات مباشرة قةعال لھ بالطبع ھذا إن النجاح؟ ھذا مثل  -   

التي االجتماعیة ھناك حدثت    في األسریة الحیاة فتفكك  .  قروي مجتمع    محافظ،    الذي والتمدن     أیضا المرأة خروج إلى أدى   
للعمل، الجنسین، بین الصارم الفصل تطبیق استمرار وتعذر    التقالید حسب لھ مخططا كان كما     إلى ذلك كل أدى لقد  . 

ثقة،ال زعزعة الطمأنینة وفقدان    النجاح بعض تحقیق من والمتطرفون اإلسالمیون تمكن المستوى ھذا وعلى  .   لنأخذ أو  . 
آخر كمثال الجزائر ففي  .  حیث الجزائر    سنة،  ٥١  من أصغر الشعب أفراد غالبیة    وحیث     للمجتمع سریع تفكك یحدث   

التقلیدي، والفرنسیین الوطنیة التحریر جبھة بین الحرب بعد العنف من ثانیة ةموج مثل أخرى مرة ھناك اآلن یحدث     . 
مبني اإلسالمیین نجاح من كبیر وجزء  األساس ھذا على     .  

ھوتینجر لي ولتسمح  :  أصیغ أن    وضوحا أكثر بصورة ھذا    ھي السلفیة الحركة  :   عن واالبتعاد بالغربة لإلحساس نتیجة   
الجذور فالمسلمون  .  ولونیق     : « أجنبیة كثیرة بأشیاء تغطیتھا تم قد ثقافتنا إن  غریبة،     دائما األجنبیة األشیاء ھذه تكن ولم   

وصحیحة، جمیلة في فشلت ما كثیرا إنھا بل    أي تحقیق    نجاح،    المساعي فمثال     وعدم فشلھا ثبت الحدیثة االقتصادیة   
جدواھا التلیفزیون ویعرض  .  التي لحالةا عن صورا یومیا    علیھا تكون أن الممكن من كان      « االقتصادیة حیاتنا   » ،  أن على   

الصور ھذه اإلطالق على واقعیة غیر    تعطي إنھا  .  فیما المعیشة مستوى بارتفاع خادعا انطباعا    المتقدم، بالعالم یسمى    ثم      
الصور ھذه على یقاس  الواقعیة غیر    روبیة،األو الحقیقة على ولیس  -   البعیدة األمریكیة أو    الحدیثة، العربیة النھضة فشل  -     
وتغریبھا  الجماعات بعض عند فعل رد ھنا ویظھر  .  إنھم  .  یكتشفون    ال  :  أن یمكن    الصحیح الطریق ھو ھذا یكون     أن یجب  -   



آخر، طریقا نجد لنا مناسبا طریقا    الحلول أقرب اإلسالم إلى العودة تكون وعندئذ  .  فالقرآن  .  یقول     : «  أخرجت أمة خیر كنتم 
للناس ولذلك  .)١١-٣(«  المتشددون یستنتج    وأمانة، بدقة اإلسالمیة الشریعة قوانین اتبعنا إذا  :   كأحسن أخرى مرة سنعود   

للناس، أخرجت أمة حینئذ ستحدث إلھیة فمعجزة    المعنى بھذا  .«  اإلسالمي التطرف یعتبر     على الغربیة للتغطیة نتیجة   
اإلسالمیة الحضارة  .  

جیسلینج وال  :  ینبغي    التي المصطلحات أن ننسى أن    جدا، إیجابیة نعتبرھا    الدیمقراطیة، مثل    ال    في بالضرورة إلیھا ینظر      
اإلسالمي األوسط الشرق عالم  اإلطالق على إیجابیة نظرة    ففي  .  الدیمقراطیة،    وإصدارھا القوانین بسن شرالب نحن نقوم     . 

في ولكن  ال اإلسالم    في إلنسان یمكن    أن الواقع    أي یسن    قانون    هللا أصدره فالقانون  .  الشریعة  =(    ( ، إبالغنا وتم     نحن  -   
البشر القرآن خالل من بھ  -    الذي فھذا  .  في یحدث    الدیمقراطي، النظام    في ھو    والكفر جدیفالت من نوع الواقع     .  

ھوتینجر في معك أتفق ال قد  :  النقطة ھذه    أخري بطریقة ذلك كل نفسر أن نستطیع فنحن  .  ھي ھذه أن شك ال ولكن  .   وجھة   
المسلمین، المتطرفین نظر اإلسالم نظر وجھة تكن لم وإن    ما ھناك كان أنھ إذ  .  بالـ یسمى       Kanun في     ازدھار عصر   

انیةالعثم الدولة ال وھذا  .  یعني    قانونا،    ولكن    تشریعات    التشریعات ھذه وضع وقد  .  القانوني سلیمان       )٦٦٥١ -  ٠٢٥١ م   ( 
العثمانیین الحكام أعظم  والذي  -   األتراك سماه      « القانوني   » ) في عنھ نحن ونقول  أوروبا    العظیم سلیمان  :   ھذه أوفت وقد  .) 

التشریعات التي  -    في نسمیھ ما سوى تكن لم    قوانین الغرب    طویلة لقرون بالغرض  -   وال  .  ندعي أن یمكننا     ھذه أن   
إسالمیة، لیست التشریعات المسلمین المتطرفین أن من الرغم على    الیوم ذلك یدعون    ھنا، علینا ولیس  .   توضیح إال   

األمور اإللھي، القانون فھناك  .  في أیضا قانونال ھذا مثل ویوجد    الیھودیة    التلمود  :  أن ویمكن  .   ذلك بجانب ھناك یكون   
حكومیة، قوانین ال قد    للشریعة، الدینیة المكانة نفس لھا یكون    القادمة القلیلة للقرون صالحة تكون أن الممكن من ولكنھا     . 

بھا االستعانة تم قد الحلول ھذه فمثل  التغریب مشكلة أخرى مرة ھنا نواجھ ولكننا  .  في الیوم تقوم الحدیثة الدول فقوانین  .    
الفرنسي القانون على الغالب     (Code Napoleon) لم القوانین وھذه  .  القانوني، سلیمان یسنھا    وطني كحاكم    مسلم،      

بعید، من استیرادھا تم ولكن  جدا، بعید مكان من    ونفسیا جسدیا    في مستوردة إنھا  .  باریس، من الحالة ھذه     ھذا ولمجرد   
مفعولھا صار غریبا    تأتي ذلك إلى باإلضافة ولكن  .  كلھا الدولة أن مشكلة    التي  -    تغربت    ینبغي  -     بقوانین تعمل أن فجأة   
جدا مختلفة أخرى لم الدولة ھذه فمثل  .  أي لدیھا یعد    إسالمیة، أنظمة أو أبنیة    الغربیة، للدول ئاسی تقلیدا صارت إنھا بل    ثم      

الكبیر االحتجاج ذلك یتبع  في رغبة اآلن وھناك  .  المثالیة، الدینیة الدولة إلى الكاملة العودة    التي     على قبل من توجد لم   
اإلطالق في  -    دمحم عصر منذ األحوال جمیع      ) ص  لي ویبدو  .)  ال أننا بمكان األھمیة من    ینبغي    يدعاو نأخذ أن     المتطرفین   

واستھتار بتھاون المسلمین الدعاوي، ھذه نعرف أن یجب  .  ولكن    ینبغي    اإلسالمي المجتمع أن نعتقد أال     ھذه على سار قد   
الدعاوي قبل من    دعوة إن  .    « الشریعة دولة إلى العودة   عالم مع االنسجام تستطیع ال المسلمین من صغیرة جماعة تطلقھا  « 

الذي الحد إلى تغربالم الیوم ضده، عنیفة إجراءات اتخاذ ترید یجعلھا    ما تعرف أن دون     ھذه مثل عنھ تسفر أن یمكن   
فعلیة نتائج من العنیفة اإلجراءات  .  

جیسلینج الذي العصر إلى أخرى مرة لنعد ولكن  :  الحضارتین بین تقارب حدوث فیھ بدا    العربي العالم اقتبس عندما  -     
ثقافتنا، على بعید أثر لھ كان العلوم من بیراك جزءا  وطورھا وحفظھا     .  

ھوتینجر العربیة، للحضارة عظیمة ازدھار فترة ثمة  :  تقریبا،  ٠٠٠١  سنة حتى تمتد    األكثر، على  ٠٠١١  سنة أو     وقد   
في بقلیل ذلك من أطول استمرت والمغرب، أسبانیا    في وانتھت    لبقلی ذلك قبل الشرق    التي الدوافع من وكان  .   إلى أدت   

العصر، ذلك إبداع الیوناني للتراث العرب اقتباس    في    الوقت ذلك    ولم  .  األدبي التراث على العرب یركز    للیونان،     كان بل   
العلمي التراث على بعید حد إلى تركیزھم والفلسفي    التعریب كان ما وغالبا  .   كالسریانیین أخرى شعوب خالل من یتم   

النساطرة الشعوب، ھذه لغات إلى تترجم القدیمة الیونانیة النصوص كانت ما وكثیرا  .  العربیة إلى منھا تنقل ثم     وكانت  . 
في الیونانیة الثقافة في حیة تزال ال الوقت ذلك    بیزنطة    في ثالثة كقوة وبیزنطة  .  المتوسط، البحر    ھي     من البد شئ أیضا   
إلیھ ةاإلشار للعرب جدا مثمرا القدیمة الحضارات لتراث العرب اقتباس كان وقد  .  وفي  .   الحضارة ازدھار عصر   

في العباسیة الخالفة لمركز التابع الحكمة بیت ھناك كان اإلسالمیة بغداد،     إلى بانتظام تترجم الیونانیة الحكمة كانت حیث   
العربیة الفلسفة،  :  والریاضیات،    لوم،والع    والطب    العربیة اللغة إلى العالم إلى ونظرتھم الیونان تراث نقل تم وھكذا  .   وكان  . 

لم محددة أشیاء ھناك اقتباسھا، العرب یستطع    الیونان، بآلھة عالقة لھ ما كل مثل     األشیاء من كان الیونان عند اآللھة فتعدد   
التي لم    یستطع،    ولم    یرد،    أن نالمسلمو العرب    یقتبسوھا    لم وھومیروس  .  العربیة، إلى یترجم    في إال    عشر، التاسع القرن      

قبل من ذكرنا كما   على أثرت وعلمائھم الیونان فالسفة لكبار العربیة باللغة مكتوبة عظیمة ثروة نشأت الترجمات وبھذه  . 
بعد، فیما أوروبا مباشرة بصورة    ذلك،ل مثال أوضح الطب كان وربما  .  العربیة، طریق عن الالتینیة إلى وصل فجالینوس      

في  ٠٠٧١  سنة حتى للطب رئیسیا مرجعا وظل  بادو       Padua الیوم، حتى نعرفھا ال ألرسطو نصوص وتوجد  .  في إال      
العربیة، ترجمتھا  في ولیس    الیوناني أصلھا    وفي  .   إلى العربیة من سیةالرئی أرسطو أعمال جمیع ترجمت الوسطى القرون   
الالتینیة إیطالیا، إلى مباشرة الیونانیة النصوص تنقل ولم  .  طویل، بوقت ذلك بعد إال    ٣٥٤١  سنة القسطنطینیة فتح بعد    م،    

وسیط بال مباشرة ھناك استقبلت حیث   ممیزا دورا الیونان فالسفة كبار أعمال شرحوا الذین العرب الكتاب كبار لعب وقد  . 
جدا أرسطو أعمال شرح رشد وابن سینا ابن مثل العرب الفالسفة كبار بھ قام ما أھم فمن  .   شرحوا قد العرب أن على  . 

في أیضا أرسطو، أعمال من اعتبروھا نصوصا الوقت ذلك    أرسطو، إلى الیوم نسبتھا تصح ال مما     من أنھا ثبت حیث   
الجدیدة لألفالطونیة المتأخر اإلنتاج العرب الفالسفة حشر وكان  .  العقلي والتحلیل الدین أن إثبات إلى یھدف     العالم لھذا   

في متفقان األمر نھایة    الشروح، ھذه ذلك بعد أثرت وقد  .  رشد، ابن شرح وخاصة    في الكالم علم على    أوروبا     .  



جیسلینج أغلق، قد االجتھاد باب أن ذكرت لقد  :  أي    التأویل، أن    في البحث ومواصلة    اإلسالم،    لم    ممكنین یعودا     لم نحن  . 
في ھذا حدوث سبب عن بعد نتحدث الوقت، ذلك    تحلیلك؟ ھو ما     

ھوتینجر سؤال بالطبع ھذا  :  بوضوح علیھ اإلجابة تصعب التاریخ بفلسفة یتعلق    في وإعیاء جمود فترات فھناك  .   تاریخ   
الحضارات الذھبي العصر انتھى فقد  .  للعباسیین،    السیاسیة، المعارك من مرحلة وتبعتھ     بین الداخلیة الدینیة والمناقشات   
العرب ما دائما الدینیة األمور أن على  .  االجتماعیة جوانبھا لھا یكون    أیضا السیاسیة  -     المعارضة تمثل كانت فالشیعة  . 

في واالجتماعیة الدینیة نفسھ الوقت    لم الذین الرسول نسل أن ذلك  .  الحكم، یتولوا    السلطة، إلى الوصول أرادوا ولكنھم      
في دولتھم أسسوا  القاھرة،    اإلسالمیة الدولة وقسموا    اإلسالم دار داخل األھلیة الحرب تشبھ صراعات إلى األمر وانتھى  .   . 
جدید نظام ذلك وتبع  اسیین،العب الخلفاء على الوصایة أوال األتراك العسكر فرض فقد  :  في استولوا ثم    الحكم على النھایة     . 

وزرائھم، أحد قام وقد  الذي الملك نظام وھو    فارسیا كان    في یعمل    تركي، حاكم خدمة    مرة، ألول التعلیمیة المعاھد بتأسیس      
السني اإلسالم كان حیث  فیھا یدرس    المعاھد ھذه وسمیت  .    « مدارس   » ، دیني، اتجاه ذات تجامعا كانت ولكنھا     وكانت   

الدولة، من مدعمة واحد كمذھب اإلسالم وتدرس    وفي  .  نھائیة بصورة االجتھاد باب بذلك أقفل الوقت ذلك     الدولة وكانت  . 
السني للمذھب تروج السني المذھب وكان  .  لتحاشي تسعى كانت الدولة أن حیث من بالدولة مرتبط    أي    اضطرابات     . 

سنیین، فقھاء لدولةا وعینت  السنة، أھل من دین ورجال    في    القیادیة المناصب    الفكریة، الحیاة تاریخ ناحیة ومن  .  بدأت، فقد      
التطور، لھذا مواز خط على  الوقت ذلك حتى الموجود العلم تجمیع عملیة    العرب وبدأ  .  معارف، دوائر یكتبون     من بدال   
السعي لذيا العلم تطویر إلى    الوقت ذلك حتى إلیھ توصلوا     مجلدات من المكونة الكاملة األعمال عصر ھو ذلك وكان  . 
كثیرة أخرى، خطوة حدثت ذلك وبعد  .  في الكاملة األعمال ھذه تلخیص تم حیث    العلم طالب تخدم مختصرات صورة     . 
للطلبة مدرسیة كتب إلى العلمیة الموسوعات وتحولت  الوقت، ذلك حتى بكاملھا الفكریة الحیاة دوینت أوال تم وبذلك  .   ثم   

األعمال لھذه مختصرات صدرت في لعبت وبالطبع  .  ھاما دورا كثیرة وسیاسیة اجتماعیة حوادث الوقت ذلك     جاء فقد  . 
آسیا، وسط من المغول الوقت، ذلك حتى المتطورة الحضارة على وقضوا    إیران، فدمروا    بغداد، ونھبوا     الخالفة ھواوأن   

٨٥٢١  سنة م  طویلة، صعبة حقبة ذلك وتبع  .  أخرى، مرة اإلسالمیة الحضارة فیھا تطورت     مرحلة إلى وصلت حتى   
األتراك، حكم تحت خاص نوع من جدیدة ازدھار الفرس، الصفویین حكم وتحت    الھند ومغول     الممالك ھذه تأسست وقد  . 

حوالي الثالث ٠٠٥١  سنة    م  واالنقسام، التشتیت مراحل من مرحلة ھتوانت  .  الداخلیة، النزاعات فیھا طغت     مرحلة وبدأت   
جدیدة، الجدید الشعب لذلك فیھا السیادة كانت    كفاتحین، ظھروا الذین األتراك  :   اللذین واالختصار التلخیص وشجعوا   

في انتشرا العربي العالم    بعید، حد إلى    في    الذي الوقت    في اإلسالمیة الثقافة فیھ ھرتازد     العالم أطراف على جدیدة ممالك   
العربي في كبیر توسع حدث والمغول والعثمانیین الصفویین حكم وتحت  .  والعمارة، الرسم مثل التشكیلیة الفنون    وفي      
في الجمود من نوع حدث ذلك مقابل  العقیدة، مجال    والفلسفة،    الفكریة والـحیاة    التصوف نوكا  .  متزایدة، أھمیة یكتسب      

التركي الحكم منذ الخالقة العقول واتجھت  رئیسیة بصورة التصوف نحو    في كبیر بوضوح ذلك ویظھر  .  األدب     فالشعر  . 
كانا والنثر تصوفا یزدادان    الفردوسي مع بدأت الطویلة الفارسیة فالقصائد  .  وأساطیر، صمیمة مغامرات كقصص     كقصائد   

تاریخیة، فرسان قصص علیھا نطلق ربما أو    مزدوج بمعنى صوفیة قصص إلى تحولت ما سریعا ولكنھا  .   ناحیة فمن  . 
تحكي القصیدة كانت ما، قصة    بصورة ولكن    العلیا، األفالك إلى النفس صعود تعالج كانت مباشرة غیر     اتصالھا وكذلك   

با تصویرا، دةمتزای بصورة القصیدة صارت وھكذا  .  رمزا، أو    العلیا األفالك إلى النفس لصعود     كانت عامة وبصفة  . 
تصوفا تزداد المسلمین المثقفین من المبدعین طبقة في التفكیر نحو الطبقة ھذه وباتجاه  .  هللا،    الدنیا، اعتزلت     تھتم تعد ولم   

المادیة بأمورھا الفكریة الحیاة محور وھ هللا إلى المباشر الطریق عن البحث وصار  .   مدارس المتصوفون أسس وقد  . 
سویا فیھا عاشوا وزوایا فیھا، وزھدوا الدنیا عن وأعرضوا  .  والحكام للعسكر وتركوھا     عصر حتى الوضع ھذا واستمر  . 

األوروبیة التغطیة  .  


