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   ىإشكالوظىالطالقظىبونىاإلسالمىوالعرب
سعيد فكرة /د 

 عميد كلية العلوم االجتماعية                                   
      -والعلوم اإلسالمية ـ باتنة                                 

 المقدمة:
 ندالحمدددد ل الدددضي لىددداض الدددف نلدددون العدددارىين بدددل لادددوار  دا  دددل ومدددن  الربااييددد

اح خزائن رحم ل و الصالة و السدالم الدف سديداا محمدد والدف صلدل وجدحيل ل معدين دمف 
 لما بعد :

 اليحث ىي تحد د إشكالية المل قف الموسوم بد/
 -اإلسالم والغرن تنازع لم تعا ش  -

 تسددد هردج مجموادددة مدددن ال سدددا ال الجو ر دددة الصدددالحة لصددديا ة اإلشدددكالية المهروحدددة
روح المحددوري المكددوك إلشددكالية المل قددف   مثددي ىددي ال لفيددة والسددلاا المهدد ،للمعالجددة

 للعالنة بين اإلسالم والغرن . ةال ار  ي
مددا حقيقددة  ددضج العالنددة و و ر ددا ق  ددي  ددي االنددة تنددوع واخدد ال  لو  ددي االنددة تنددازع 

 وتضاد ق ما حقيقة  ضا ال واجي الحضاري بينهما ق  ي  و تواجي إ جابي لو سليي ق
ى الم كررة والمناد ة بصراع الحضارال ق  ي لها لسس المية ووانعيدة ما حقيقة الدااو 

لم  ددي و ميددة م الفددة للوانددس ق ومددا سددييي تقددو إل العالنددة بددين اإلسددالم والغددرن ىددي  ددي 
المونددا الم ددزك مددن الدددوا اإلسددالمية وااوروبيددة إزا   ددضج  والم غيددرال الدوليددة ق مددا  دد

 لمين ق ال حد ال وال هإل الملصقة باإلسالم والمس
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ما ي طييعة ال صادم المف رض بين اإلسالم والغرن ق وما ي معدالإل المردروع الحضداري 
اكسر من االنال بين اإلسالم والغرن ق وما ي اارضدية الالزمدة االمنرود اجالح ما 

 ل فعيي ال واجي الحضاري بين اإلسالم والغرن ىي  ي ال حد ال المعاجرة ق 
ل قددف ليجيدد  اددن بعددش  ددضج اإلشددكاال الجو ر ددة ىددي ىددي  ددي  ددضج ااسدد لة  دد تي الم

 بحوث لكاد مية م نواة.
ىأوالى:ىتحدودىالمغاهوم

إك  و ر ال  زم ىي العالنال القائمة بين الثنائية تكمن ىي تقد راا ىي سو  ىهإل لجدو ر 
المفددا يإل ااجددهالحية المكواددة لحقيقددة العالنددة بينهمددا مددن ل ددي ذلدد   سدد و   مددنه  

 وحقيقة الغرن ولبعادج الحضار ة ق ،يقية اإلسالم ولبعادج الحضار ةاليحث دراسة حق
ىاليحددث اددن  ددو ر المصدددهلحال لددل بعدددج الدددالي الدددضي  دددىس ال دد زم المح مددي بدددين 

 المصهلحين اإلسالم والغرن و حدد اوع العالنة بينهما.
ىدي ضدو   ىاإلسالم ب عر فل العام د ن وايادة وحضدارة  دداو إلدف الميدادع العليدا السدامية

 المقاجدج الرراية.
والغددرن بثقاى ددل الحضددار ة  ددداو إلددف الميددادع العليددا السددامية ىددي ضددو  مقاجددد الددد ن 
المسدديحيف ىالقاسددإل المردد رم بينهمددا  ددو تحقيددس الميددادع السددامية و ددو ناسددإل  سددااد 
الدددف ال الندددي والددد الن  وال عددداوك.اعإل ىجدددو ر المصدددهلحين  دددو  دددضاف ا الدددضي  ضدددعل 

وىدي المقابدي وجدا الغدرن ب ادل  ،و ل لإلسالم واع دل بصدفال ا تليدس بدلال صوم من تر
 الحضارة العادلة ال ي تحقس اازد ار والنمو وال عا ش السلمي.

 ج  لك  قا ال صدإل اندد حقيقدة و دو ر اإلسدالم ىدي  ااييدل النتدري وال هييقديف كمدا 
وبهددضا  دددىس  جدد  لك  قددا انددد حقيقددة الغددرن و ددو رج ىددي  ااييددل النتددري وال هييقددي 

 ال صادم المح مي و  حقس ال عا ش الم موا.
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ىحػوػظىالطالقظى:ثانوا
اشدددد  لك ااا دددددا ال اإلر ابيددددة وااحددددداث الم سددددو ة الم كددددررة ىددددي العددددالإل 

 ى حت اليان للجداا حوا نضية  دلية ثنائية  ي:
ل لزمدة الحداثدة ىدي المج معدا ،ال عا ش لم ال صادم جراع الحضدارال ،اإلسالم والغرن

 ااجولية من ااحية والعولمة من ااحية ثااية. ،العربية واإلسالمية
و ددي نضددا ا الددف اخدد ال  اناو نهددا إال لاهددا تدددخي تحددت انددواك محددوري لهددضا المل قددف 
و ددو اإلسددالم والغددرن و دليددة العالنددة بينهمددا سددوا  لكدداك  ددضا مددن الناحيددة السياسددية لم 

 م.ال ار  ية لم الثقاىية والحضار ة بركي اا
و ي نضية  ادة وليست بالجد دة ىقد اا رنا ا الف مدى لكثدر مدن ندراين مدن الزمداك 

( اقدددد  الحمددددالل الم كددددررة الددددف العددددالإل العربددددي 48وبال حد ددددد منددددض لواخددددر القددددرك  
واإلسددددالمي إبدددداك ى ددددرة ااسدددد عمار.اامر الددددضي ىددددرض ضددددرورة ااح كددددام المياشددددر بددددين 

 ثرا.ت ثيرا وت  -الحضارتين اإلسالم والغرن 
ول ن كاات اابعداد الحضدار ة لكدي حضدارة تصديوا إلدف تفعيدي ال واجدي الحضداري القدائإل 

إال  ،الف ال فاادي اإل جدابي والدوااي بدين الحضدارتين دوك إ فداا لل صوجديال الثقاىيدة
بدددي اك سددديت لبعدددادا  د ددددة زادل مدددن  ،لك معضدددلة العالندددة و ددددلي ها لدددإل تحدددي اهائيدددا

تددداخي العوامددي السياسددية مددس مثيل هددا الثقاىيددة والحضددار ة كدداك لخهر ددا  ددو   ،تعقيددداتها
ثدإل طغيداك ااولدف الدف ااخيدرة لعقدود تزامندت مدس المردروع ال حدد ثي افسدل  ،وال ار  ية

ولقددد تجسدددل اليدا ددة ىيمددا  مكددن تسددمي ل د بال رنددة ال ددي  ،ام دددل إلددف ون نددا الددرا ن
ال ددي سددادل المنهقددة العربيددة  وال ددي خلف هددا  ددا رة ااسدد عمار الغربددي - دددمت العالنددة 

 لعقود من الزماك وكاات كفيلة ب لس جدم ين  ما:
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خلس مرارة مازالت ماثلة ىي الضاكرة ا   انها رىدش السياسدال الغربيدة ااسد عمار ة  -4
 وااسحيت الكرا ية السياسية الف المونا من الثقاىة والحضارة للغرن.

 اجي الحضاري بين اإلسالم والغرن.ارنلت امليال توطيد العالنة وتفعيي ال و  -4
اامر تعقيدا  و تزامن  دضج المرحلدة القاسدية مدس مديالد دولدة إسدرائيي بدداإل  دولعي ما زا

بكددي  يوتفجدر لانددا جدراع ارى دل المنهقدة و ددو الصدراع العربدي اإلسدرائيل ، ربدي م حيدز
 تدااياتل الهو لة.

ومددا ترتدد   ،بكددي تدااياتددلومددرة لخددرى ت عقددد العالنددة مددس الغددرن  بحكددإل حددرن ال لددي  
اليدددل مدددن صثدددار سدددي ة دوليدددة  دددرا  إادددالك الوا دددال الم حددددة اامر كيدددة للحدددرن الدددف 

وزاد اامددر  ،اإلر ددان ىددي  يددان اتفدداع المج مددس الدددولي الددف مفهددوم  ددا رة اإلر ددان
وإاددالك الوا ددال الم حدددة اامر كيددة معددالإل  ددضا  ،تعقيدددا  ددو ذلكددإل الغددزو الددف العددراع

  نهلس من ىرضية جراع لو جدام الحضارال. ، زو جلييي الغزو ولال:

ىثالثا:ىأسبابىتأزمىالطالقظىبونىاإلسالمىوالعرب
زادل ىي تعقيدد العالندة بدين اإلسدالم ولل فصيي ىإال ثمة اا يارال  ج  الونو  اند ا 

 والغرن و ي:
تدد ور  ى ولد ان  دضا ،ولك كي مسلإل مل زم إر ابي ،د وجا اإلسالم ب ال د ن إر ابي 4

للعالنة بين اليلداك اإلسالمية والغرن بي تجاوز اامر إلدف إادالك الحدرن الدف اإلسدالم 
دوك ال مييز بين مدا و ال دزام  ،السياسي بركي اام والجمااال اإلسالمية بركي خاص

بدين مدا و جدحي  ومدا  دو  ،بدين مدا و إسدالمي و يدر إسدالمي ،حقيقي وبدين مدا و ادادا 
 باطي........

اسة الغربيدة اامر كيدة وتعاملهدا مدس  دا رة اإلسدالم السياسدي وبعدش الجماادال د السي 4
اإلسدددالمية. ىقددددد امددددل السياسددددة اامر كيددددة طابعدددا امليددددا ا  نتدددر إا إلددددف المصددددال  
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حيدددث اسددد  دمت بعدددش الجماادددال اإلسدددالمية ل حقيدددس ل دددداىها إبددداك  ،السدددر عة اةايدددة
 ،لنمددوذا الصددارل لددضل   ددو لىغااسدد اكالحددرن اليدداردة ضددد ااتحدداد السددوىياتي وكدداك ا

وااعكسددددت  ددددضج السياسددددة الددددف العالنددددة مددددس الغددددرن بسددددي  اسدددد مرار الصددددراع العربددددي 
اإلسرائيلي ثإل ما تدااف بعد حرن ال لي  الثالثدة مدن اسد ه ار للردرايال الدوليدة و دزو 

 العراع بدوك مراااة لداف شعور لألاتمة العربية واإلسالمية وكضا شعوبها.
 دضج اااعكاسدال تجسديد ىكدرة اددم تفعيدي ال واجدي الحضداري والثقداىي بدين  ىن   ان

 اإلسالم والغرن.
سدي مير ومدا تولدد انهدا مدن تنعيدت اإلسدالم والمسدلمين باإلر دان لىدرز  44د لحدداث  3

ااعكاسال  دل خهيدرة ىدي ااوسداط العالميدة واإلنليميدة خاجدة بسدي  سدو  ال عامدي مدس 
 ا ت زما ىي العالنة بين اإلسالم والغرن.المسلمين ىي الغرن زاد  ض

ىـىفرضوظىصدامىالحضاراتى1ىىىىىىى
ومدددا لىرزتدددل بعدددش الهروحدددال الفكر دددة ااكاد ميدددة ىدددي بعدددش الددددوائر اامر كيدددة وال دددي 
سدددا مت ىدددي تعقيدددد إشدددكالية العالندددة بدددين اإلسدددالم والغدددرن خاجدددة مدددن الناحيدددة الحضدددار ة 

اامر كدي لحضدارال " ال دي نداا بهدا ادالإل السياسدة وىي مقدم ها " ىرضدية جدراع ا ،والثقاىية
 جموئيي  ن ج وك وال ي شاات منض اا ها  الحرن الياردة ىي لوائي ال سعينال.

اندما طرح جاحيها الفكرة بركي ميكر ىدي مقداا لدل بمجلدة " شد وك خار يدة " اامر كيدة 
 .4997ثإل طور ا ىي ك ان حوا الموضوع افسل سنة  4993" ىور ن لىيرز " سنة 

ومفاد دددا: لك الحدددرن سددد  خض شدددكي ال صدددادم بدددين ال صوجددديال الحضدددار ة والثقاىيدددة 
 بركي اام ولاها س حي محي الحدود السياسية واإل د ولو ية للحرن الياردة.

و ددورد ىددي مقدداا صخددر تحددت انددواك " الغددرن م فددردا ولدديس االميددا " ادددد مددن العوامددي 
وىدي مقددم ها: الحداثدة  ،لحضداري مدس الغدرنااساسية ال دي  را دا حقيقدة لمدام ال فاادي ا
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والعلماايددة " ال ددي لسددهمت  ،واللغددة ،المسدديحية الكاثوليكيددة " ،بمعنا ددا الرددامي " الددد ن
 ةولك ال قددددم ىدددي امدددو " الملسسدددي ،بردددكي مياشدددر ىدددي إثدددرا  الميدددادع العامدددة لإلاسدددااية

 ،لحقدددوع ااىدددراد"وانصدددر الالمركز دددة الدددضي ارى دددل الددديالد ااوروبيدددة مندددض القدددرك ال اسدددس 
و ددددي ميددددادع  هددددرل وامددددت منددددض القددددراين الربددددس ارددددر  ،والحر ددددال العامددددة وال اجددددة

 وال امس ارر ح ف تيلورل نوااد ا وتهييقاتها خالا القراين الماضيين.
وىدددي المقابدددي ىدددإك الحضدددارال ااخدددرى ااسددديو ة واإلسدددالمية و ير دددا  ليدددت " الثقاىدددة 

مفهددوم الحقددوع والحر ددال كمددا  ددو سددائد ىددي الجمعيددة " ال ددي تقددا حددائال دوك ترسددي  
وا ش  لك  ن ج وك  ركز  نا كما ىدي لطروح دل جددام الحضدارال  ،المج معال الغربية

الددف اليعددد الثقدداىي حيددث  قلددي مددن ل ميددة ال نددوع وال عدددد داخددي كددي حضددارة ومددا  ددلدي 
 ذل  إلف تفعيي ال واجي الحضاري من تحوال وت ثير وت ثر.

ىددي حدددود لضدديس ممددا  رددهد بددل ال ددار   مددن نابيلددة الثقاىددال لل حددوا ىهددو  قيددي ال نددوع 
وربمددا بهددضا السددي  ل ضددا اجدددج   را ددس اددن تفا لددل بردد ك اا رددار الد مقراطيددة  ،وال هددور

و دددو مددا جددرح بدددل ىددي ك ابددل الردددهير " المو ددة الثالثدددة "  ،الددف اهدداع واسدددس مددن العددالإل
 قدددرر بددد ك المفدددا يإل الجو ر دددة حيدددث ، لل حدددوا الدددد مقراطي ىدددي لواخدددر القدددرك العردددر ن

 للد مقراطية  تجد لرضي ها ىي الثقاىة الغربية وبنسية ض يلة.

ىـىفوضىىالطولمظى5
ال ي تعقد وبصورة لكثر حدة  دلية العالنة بين اإلسالم والغرن بما تفرضدل مدن 

 اتر ة " القه  الواحد " دوك لداف مراااة لل صوجيال العر قة لكي لمة.
ال هورة حيث  عمد إلف تهميش معالإل الحضارال ىدي سدييي تحقيدس  و و لمر  تي بالغ

  د  القه  الواحد.
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وبهددضا تكددوك العولمددة بفوضددو  ها تز ددد ىددي توسدديس الهددوة بددين اإلسددالم والغددرن وتز ددد مددن 
 سليية العالنة بين اإلسالم والغرن.

ىرابطا:ىاإلسالمىوالعربىفيىموزانىالواقع
اد   اندل  ،ليي ىي تعقيدد العالندة بدين اإلسدالم والغدرنوإذا كاات لهضج العوامي ااثر الس

بدي  دو مندل  ،تنعيت اإلسالم بما  دو لديس مندل ،تنعيت كي منهما ب وجا  جادنة وكاذبة
والر عيددددة  ،وال  لددددا والفوضددددف ،والقسددددوة واإلر ددددان ،تنعي ددددل بددددالعنا واإلكددددراج ،بددددرا 

 ا  و اكس ذل .وااجولية بما تحملل  ضج الكلمة من معاك... وتنعيت الغرن بم
 ا   ان  ضا ت زم العالنة بين اإلسالم والغرن بي تد ور ا إلف حد العدا  والكرج.

 ير لك اس قرا  ال ار    عكس الصورة الحقيقية لحقيقة اإلسالم وحقيقة الغدرن. تجسدد 
  ضا ىي جورتين م الزم ين ىي تار   اليرر ة:

 ي لواخر القرك الحادي ارر.الصليييوك ى لجورة بيت المقدس حين اس ولف الي -4
 وجورتل حين اس عادج ل لل ىي لواخر القرك الثااي ارر.-4

  ربوك و دمروك و ق لوك سدكاك المد ندة و دضبحواهإلف  يينىفي الصورة ااولف: اجد الصليي
 ح ف ليع ر  بعضهإل لاهإل وجلوا إلف مسجد المد نة ىي بحر من الدما  بلغ ركي يل.

و يجدددي ر ددداا الدددد ن و كدددرم  ،جدددالح الدددد ن  حمدددي اارواح وىدددي الصدددورة الثاايدددة: اجدددد
 ها و  مر بإجالحها.مو صوك الميااي المقدسة بي  رم ،الحرائر والنسا 

 ىفي الصورة ااولف: وحرية ونسوة وإر ان وانا.
 وىي الصورة الثااية: سماحة وايي وكرم.

لمعاجددددر" وبهددددضا شددددهد الملرخددددوك  ددددربيهإل نيددددي شددددرنيهإلف  قددددوا المددددلرل اإلاجليددددزي ا
ىعلدف حددين اجدد الفددرا   ،" كدداك المن صدروك معقدولين وإاسدداايين  Runcimanرااسدماك 

( اامددددا   وضددددوك ىددددي دمددددا  88انددددد اسدددد يالئهإل الددددف المد نددددة منددددض ثماايددددة وثمددددااين  
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واددرى الحددراس  ،وا إاسددااا لجددابل لذى ،ا اجددد ىددي  ددضج المدددة بنددا  اهدد  ،ضددحا ا إل
لحراسة الهرع واابوان وحما ة المسديحيين مدن لي  منيثين ،تنفيضا اوامر جالح الد ن

 .(4 اا دا  ند  صييهإل
وال دار    عيدد افسدل  ىدي اا فاضدة ىلسدهين  ،وىي تار   الغرن مساوع ا  حصديها اددد

ومدا طالع ندا بدل القندوال الفضدائية الحدرة  ،وحرن ال لي  الثالثة الم مثلة ىي  دزو العدراع
بددي ت ددابس اامددر ل سددهي امليددة النهدد   ،إل وا نددوةمددن تدددمير ون ددي اابر ددا  ا حددوا لهدد

والسرنة وال دمير وال ق يي واإل ااة لمام حراس ال حالا اااجلو لمر كديف تنفيدضا اوامدر 
نددادتهإلف منيثددين لحراسددة امليددة النهدد  والسددرنة وال  ر دد ... دوك لداددف حركددة إاسددااية 

 راىضة للتلإل وال  ر  .
يقيددة لحضددارة الغددرن ال ددي ا ترااددي لداددف شددعور إلاسددااية اعددإل  ددضج  ددي الصددورة الوانعيددة الحق

 اإلاساك ر إل الرىش العالمي المن رر ىي لناجي بالد العالإل ح ف ىي نل  لمر كا وإاجل را.
وش اك بين  دضا وبدين لوامدر جدالح الدد ن ااخالنيدة المسد مدة مدن خهدة ال ليفدة ااوا 

بدن ز دد حيددث  قدوا: "  دا ل هددا  بكدر الصددد س رضدي ال اندل و ددو  دودع  ديش لسددامة يلبد
 الناسف نفوا لوجيكإل بعرر ىاحفتو ا اني:

 د ا ت واوا وا تغللوا. 4
 د وا تغدروا وا تمثلوا. 4
 د وا تق لوا طفال جغيرا. 3
 د وا شي ا كييرا وا امرلة. 1
 د وا تعقروا ا الف وا تحرنوج. 5
 د وا تقهعوا شجرة مثمرة. 6
 ا بقرة وا بعيرا إال لم كلة.د وا تضبحوا شاة و  7
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 د وسو  تمروك ب نوام ند ىر وا لافسهإل ىي الصوامدس ىداو إل وما ىر دوا       8
 لافسهإل لل.      
 وسو  تقدموك الف نوم   تواكإل بآاية ىيها للواك الهعام ىإذا لكل دإل مندها         -9

 شي  ىاذكروا اسإل ال اليها. دشي ا بع      
 لنواما ند ىحصوا لوساط ر وسهإل وتركوا حولدها مثي العصائد   وتلقوك -40

 .  (4 ىاخفقو إل بالسيا خفقا " اادىعوا باسإل ال "       
ل دن  دي مدن الحضدارة المعاجدرة  ، ضج  ي تعاليإل اإلسدالم ىدي ال عامدي مدس واندس الحدرن

فط ودولددددة الغربيددددة ال ددددي ا ترااددددي لداددددف اا يددددارال حضددددار ة لو إاسددددااية إال مصددددال  الددددن
 إسرائيي العالمية المزاومة.

وكدددي  دددضا ايدددارة ادددن إىدددرازال لوندددائس تار  يدددة معاشدددل  ددددىها طمدددس تفعيدددي ال واجدددي 
الحضدداري بددين اإلسددالم والغددرن بددي طمددس معلددإل ال دد ثر اإل جددابي الكددائن بددين اإلسددالم 

 والغرن منض اهود سابقة دوك مرا ..
لاها منانضة لمسار تدار  ي إ جدابي  بي السعي إلف تيني ىرضية " جدام الحضارال ر إل

ثابدت بددين اإلسددالم والغددرن تمثدي ىددي تفعيددي وإ جابيددة العالندة بددين اإلسددالم والغددرن ر ددإل 
 تيا ن المراحي ال ار  ية.

مرل بمدرحل ين سد تي لكدي منهمدا  ،إك المسار ال ار  ي لفلسفة االنة اإلسالم والغرن
 صثارج ودال ل القو ة ماضيا وحاضرا.

حيدث كدداك ل دي لوروبدا  عيرددوك ىدي ىوضددف  ،اولدف: العصددر الوسديط ىدي لوروبدداالمرحلدة ا
لي نيدددي دخولهدددا اصدددر النهضدددة مندددض  ،اارمدددة وجدددراع حددداد بدددين اإلميراطور دددة والكنيسدددة

 .(3 القراين السادس ارر والسابس ارر
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 نعمدوك ىيدل بتدي الحضدارة اإلسدالمية ال دي  ،وىي المقابي كاك المسلموك ىي  ضا العصر
 ليهإل كي لاواع ال ير وون هإل مفاسد الرر ولبعدتهإل ان موانس الف ن.لىاضت ا

 وند سجلت  ضج الف رة ل إل لحتال ال فااي الحضاري بين الجاايين. 
المرحلددة الثاايددة: تيدددل بمرحلددة الددواي العربددي الحددد ث بددالغرن بسددي  الغددزوال الم كددررة 

ومحاولددة  ،ال اسددس ارددر( الثددامن ارددر و 48الددف العددالإل العربددي واإلسددالمي ىددي القددرك  
 إنامة دولة نومية حد ثة وبروز ل إل الحركال اإلجالحية برموز ا الم  لفة.

وكداك بدضل  بدا دة ل دإل إشدكالية ىدي  دضا  ،كاك لهضج و ير ا ىرجة اح كام الحضدارتين
 العصر و ي: االنة اإلسالم بالغرن.

 ية بالحضارة اإلسالميةمرحلة ال واجي الحضاري وت ثر الحضارة ااوروب: المرحلظىاألولى
و ددضج المرحلددة تسددمف مرحلددة ال عددار  وال عدداوك وال واجددي الحضدداري ر ددإل كددي مددا  مكددن 
اا يددارج اقيددة تحددوا دوك ذلدد : ولدديس لدلا الددف ذلدد  مددن ال يددادا الثقدداىي والحضدداري 
الدددضي تنانل دددل اا يددداا وىدددس نندددوال شدددعااية كاادددت بمثابدددة الركدددائز ااساسدددية لل واجدددي 

 إلسالم والغرن.الحضاري بين ا
اعإل منض العقد ااخير من القرك ااوا الهجري بدل شدعاع الحضدارة اإلسدالمية  صدي إلدف 

 لوروبا ان طر س اواىض كاك لها الفضي ىي تيليغ وارر الحضارة اإلسالمية ىي لوروبا.
 ولإل تكن الحضارة ااوروبية ىي من ف ان ااس فادة من الحضارة اإلسالمية وت ثر ا بها.

وواجدلوا  ،اير المسلموك إلف اااددلس ىدي العقدد ااخيدر مدن القدرك ااوا الهجدريىقد 
ثدإل اسد مروا ىدي  ،ى وحهإل ىي لوروبدا ح دف اسد ولوا الدف شديل  ز درة إ ير دا و ندون ىراسدا

ى وحهإل ح ف اس ولوا الف  دزر اليحدر اابديش الم وسدط و ندون إ هاليدا واردروا د دنهإل 
 ىيما ى حوج من اليالد.
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خلوا من كي متا ر الحضارة بعد لك تمكندت القيائدي  -الونتذل  -با ىي لورو  وكاات
الروماايددة الغربيددة واحدد الا اانداليإل ال ددي كااددت ت ضددس  الدولدةالم يربدرة مددن القضددا  الددف 

 دددضج القيائدددي داادددت بالمسددديحية ىإاهدددا لدددإل ت قددددم تقددددما  لكلحكمهدددا. والدددف الدددر إل مدددن 
ال  د دة منهإل و لية الروح العسدكري مجي  مو  توالفحضار ا  س حس الضكر بسي  

ممددا  علهددإل م  لفددين اددن ركدد  الحضددارة والمد نددة  لددد هإلالدديهإل ونلددة المرواددة العقليددة 
 .والهمجية عيروك ىي  الا الجهالة 

دخولهددا مددن لوروبددا لددوا  اامددن واددور المعرىددة ولندداموا  بقعددةارددر المسددلموك ىددي كددي  ونددد
ي المعاملددة و كفددي الحر ددة لكددي ىددرد ىددي الجميددس ىدد بددينىيهددا نوااددد حكددإل اددادا  سددوى 

 وااا هاز ة. ااااايةالمج مس و عمي للصال  العام و مقت 
جدحيفة مردرنة مدن جدحائا ال دار   اإلاسدااي وسدجي حاىدي  المسدلمةإسياايا العربية  وتار  

 الحضارة ال ي كاات مركز إشعاع  ائي للحضارة ااوروبية. اواحيباامجاد ذاخر بم  لا 
بعددد الفدد   اإلسددالمي   دد لا مددن العددرن الفدداتحين ومددن  ااادددلسالمج مددس ىددي  كدداك  ونددد

ااسدددياك الدددض ن  ومدددن"  المسدددالمةوندددد ارىدددوا باسدددإل "  اإلسدددالماإلسدددياك الدددض ن اا نقدددوا 
ل ددي ذمددة  دددىعوك  ولجدديحوا"  العجددإلونددد لطلددس الدديهإل اسددإل "  المسدديحيةاسدد مروا الددف 

  م عدوك بالحر دة الد نيدة وال سدام  الدضي و عيروك صمنين ىي وطدنهإل و  للمسلمينالجز ة 
 ىي الد ن. لم الفهإلىي معامل هإل  المسلموكام از بل 

ااشروا العرن وتعلموا لغد هإل ودرسدوا الدومهإل ونلددو إل ىدي   مااةمن بين  لا   وكاك
 .(1 " المس عمر نولطلس الف  ضج الهائفة اسإل "  معير هإلااداتهإل ولسلون 

بددين معرىددة اللغددة العربيددة واللغددة الالتينيددة الحد ثددة اقلددت  ا معددو طر ددس  ددلا  الددض ن  واددن
الرددمالية ىددي شدديل  ز ددرة ل ير ددا ال ددي ات ددض ا المسدديحيوك  اإلمددارالحضددارة العددرن إلددف 

 ولإل  دخلوا ىي طااة المسلمين. بجيالهامعقال لهإل واا صموا 
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المسدددلمين العدددرن وااسدددياك انصدددر  د دددد ادددر  "  مدددن يدددي مدددن الفددد   تكدددوك  وبعدددد
مددن صبددا  اددرن ولمهددال إسددياايال والددف مددرل الددزمن كثددر  ولدددواالددض ن  و ددإل"  لمولددد نبا

 ل ل  سكاك ااادلس.  كواوكادد  لا  ح ف لجيحوا 
ىددي ااادددلس إلددف در ددة االيددة مددن اازد ددار وب اجددة ىددي  العربيددةوجددلت الحضددارة  ونددد

ة ارددر للددا مد نددة نرطيددة العاجددمة تضددإل مائددة وثالثدد كااددتالقددرك الرابددس الهجددري حيددث  
سديعوك دارا للك د  واددد ا  حصدف كثدرة مدن  بهامسكن وواحد وارر ن ضاحية وكاك 

 (5  ومضددا ل لدد  شددواراها مرجددوىا  وكدداكالحواايددت كمددا كدداك بهددا كثيددر مددن المسددا د 
 بقية المدك جورة مصغرة من العاجمة. وكاات

ي  والز دداا جددنااة النسدد ازد درلميددداك الصددنااة  وىددي .(6 محدديط الزراادة ىدديوندي  ددضا 
و يدرج  والرجداصوالنحاس وال ز  والسيو  وكثدر اسد  راا الدض   والفضدة والحد دد 

 .  (7 من المعادك 
الحيدددددددداة الثقاىيددددددددة ىددددددددي ااادددددددددلس وب اجددددددددة ىدددددددددي اهددددددددد الحكددددددددإل  ازد ددددددددرل ولقدددددددد  

نرطيدة ال دي لارد  ا والددج ايدد الدرحمن الناجدر ىدي   امعدة وكاات د( 366.350الثااي 
من  ميس لاحا  ااادلس ومن لىر قيدا ولوروبدا. وندد  الهالنليها المسجد الجامس  فيد إ

من الررع ليحاضروا ىيها ومن بيدنهإل العدالإل  المرهور ناس داف الحكإل بعش ااساتضة 
 ابددنالمددلرل ااادلسددي  وكدداك (8 ك ددان اامددالي  مللددااللغددوي المرددهور لبددو الددي القددالي 

 القوطية  درس النحو بها.
الك دد  ىكدداك  كلددا ر الددل باليحددث اددن الم هوطددال ىددي  نددا بان الحكددإل مغرمددا  وكدداك

وشددرائها واسدد ها وبهددضج الهر قددة تمكددن مددن  مددس  وبغدددادحواايددت اإلسددكندر ة ودمرددس 
 هلددددس بنفسددددل الددددف بعددددش  ددددضج الم هوطددددال و ك دددد   وكدددداك (9 لربعمائددددة للددددا مجلددددد

د لراد لك نيمددة كييددرة ىددي اتددر العلمددا  الم دد خر ن. وندد لهددامالحتددال ىددي  وامرددها ممددا  عددي 
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و دو  -اا دااي ال دي ك يهدا لبدو الفدرا ااجدفهااي بنفسدل لك دان حصي الف النس ة ااولدف 
 .(40  قيإل إذا ذام بالعراع ىيعث إليل ب لا د نار ثمنا لها وكاك-من ساللة اامو ين 

 ددا روا إلددف كثيددر مددن بددالد لوروبددا نددد لشددادوا بددالعرن  الددض نالمسدديحيوك ااسددياك  وكدداك
وبالعمراك الضي اإل اليالد ااسيااية الدف ل دد هإل ىنردروا  وثقاى هإلحضارتهإل وشرائعهإل و 

للمسدلمين ىدي لوربدا وايهدوا لذ داك ل لهدا  طييدةداا دة  -  قصددوكمن حيدث ا  -بضل  
 نام بها المسلموك ىي لسياايا. ال يإلف النهضة الحضار ة 

بهدش المسدلمين  راوا ىي  جدرتهإل خوىدا الدف لافسدهإل مدن  ند لا  المها روك  وكاك
مدنهإل ولكدنهإل لدإل  ليثدوا لك اددموا الدف  جدر بالد دإل  سديكوكبهإل من  ير لك  ن تروا ما 

 هدددا روا مدددثلهإل لك المسدددلمين  حسدددنوك  دددوار إل  لدددإلحدددين المدددوا مدددن مدددواطنيهإل الدددض ن 
و عددداملواهإل بالحسدددنف و نردددروك العددددا  د دددنهإلإل الحر دددة ىدددي لدا  شدددعائر دو هلقدددوك لهددد

 .(44 إلف مروا خضرا  و نال ىيحا  لسيااياولاهإل حولوا  واامن ىي سائر اليالد
ال دددي اردددر ا المهدددا روك ااسدددياك ىدددي لكثدددر بقددداع لوروبدددا  المقصدددودةالداا دددة  يدددر   دددضج

الف  دضج النهضدة الحضدار ة ال دي وجدلت لخيار دا إلديهإل  للونو  علت ل لها   هلعوك 
عدث إلدف ااادلددس  ر ددو المل  ىيلي  الياىداري حيدث ب ذل وكاك لسيس ااوروبيين إلف 

 سدددم  لدددل بإ فددداد بعثدددة إلدددف  لك  ر دددوج دددد ( 480.474اامدددوي  رددداما ااوا    ااميدددر
بهدا ىقيدي ااميدر ر ددا ج  النردداطنرطيدة لدراسدة لاتمدة ااادددلس وثقاى هدا ومردا دة لو دل 
لطلددس  الضي"   و لميين"  ااواولرسي المل  الجرمااي وىدا إلف ااادلس برئاسة وز رج 

ىددي اقددي مددا رصج مددن متددا ر  اامااددةتحددرى  ااددلاامددين "  ولدديإلاسددإل "  ااادلسدديوك يدددلال
ىدي إرسداا اليعثدال  بااسد مراراهضة بالد إل إلف المل . وند لشار الدوز ر الدف الملد  

 .(44  واإلسالمية العربيةالعلمية ان ياس ما  فيد اليالد من ىنوك الحضارة 
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بعد ذلد  وىدي لوائدي القدرك ال دامس الهجدري لرسدي  ااادلستوالت اليعثال الف  وند 
رلس بعثدة مدن ثمداك اردرة  الدف"  دوباادتااميدرة "  لخيدل ورا الثااي مل  إاجل را ابنة 

مددو في  سيرئدد"  سددفلي و ااايدداك إلددف لشددييلية بمراىقددة النييددي "  اامددرا ى دداة مددن بنددال 
ر ال لفدددا  اامدددو ين الملكدددي ولرسدددي معدددل ك ابدددا إلدددف ال ليفدددة  ردددام الثالدددث صخددد القصدددر

 الصداىيسمعنا ان الرنف العتديإل الدضي ت م دس بفيضدل  وند ا  بعد الد يا ة "  بااادلس
  دددضجمعا دددد العلدددإل والصدددنااال ىدددي بالدكدددإل العدددامرة ى ردادددا ابنائندددا ان يددداس امددداذا مدددن 

بهدا   حديطالفضائي ل كوك بدا ة حسنة ىي ان فا  لثركإل لنرر لاوار العلإل ىي بالداا ال ي 
رلس بعثددة  الدف"  دوبااددتلجهدي مددن لركااهدا ااربعددة. وندد لرسددلنا ابندة شددقيق نا ااميدرة " ا

العهدا ل كددوك مددس  وال مدداسمدن بنددال ااشدرا  اإلاجليددز ل  ردر  بلددثإل ل دددان العدرش 
لددددك اللدددواتي  مدددنزميالتهدددا موضدددس انا دددة اتمددد كإل وحما دددة الحاشدددية الكر مدددة وحددددن 

الجليددي  لمقددامكإلميددرة الصددغيرة بهد ددة م واضددعة سددي وىرك الددف تعلدديمهن ونددد لرىقددت اا
 ".  ورالر و ال كرم بقيولها مس ال عتيإل والح  ال الص من خادمكإل المهيس " 

اطلعددت الددف  لقدددالددف ملدد  إاجل ددرا برسددالة  ددا  ىيهددا "  الثالددثردل ال ليفددة  رددام  ونددد
اعلمكدإل  الدف طلديكإل واليدل ىإاندا -اس ردارة مدن  عنديهإل اامدر بعدد-ال ماسكإل ىواىقت 

مدددن بيدددت مددداا المسدددلمين دالدددة الدددف مودتندددا لر صدددكإل  اليعثدددةل سدددينفس الدددف  دددضج دب اددد
بسددرور زائددد وبالمقابلددة لبعددث إلدديكإل بغددالي الهندداىس  تلقي هدداالملكددي لمددا  ددد  كإل ىقددد 

لحضددرتكإل وىيهددا المغددزى الكدداىي لل دددليي الددف   د ددةااادلسددية و ددي مددن جددنس لبنائنددا 
 ال الف د ار ااادلس  رام ". رسواليفة خ-اتفاننا ومحي نا والسالم 

و ير مدا ااادلس كاات توىدد إلدف معا دد  رااطدة ولشدييلية  ىياهد ملوم الهوائا  وىي
العربيدة وكداك اإلسدالمية و الحضدارة  من الواط ة ل نهي وااراضي وإ هاليا من ىراسا لبعثا
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ح ددف لك بعضددهإل اا نددس  وتقاليددد ا وثقاى هددا العربيددةطددالن  ددضج اليعثددال  عجيددوك بالحيدداة 
 .(43 إلف بالدج  عداإلسالم وىضي اليقا  بااادلس ولإل 

الرئيسدي  المركدز دد  187ىدي ل ددي المسديحيين سدنة  سدقوطهامد نة طليهلة بعدد  وكاات
لسدانف ها مك يدا لل ر مدةف  سرئدي"  ر مواددإلف الالتينيدة وندد لارد  "  العربيةلحركة ال ر مة من 

ومددن لشددهر إل ة دال ر مدد حركددة  ااادددلس لكيددر المسددا مين ىددي  المسدد عربوك مددن ل ددي وكدداك
 .(41 و ير إلااشييلي"  حنا"والفواسي"  بهرس"و واد سا لفي"  دوموايقوس"

ثورة المية وىكر دة  ائلدة ىدي  درن لوروبداف ذلد  اك  و ودترت  الف  ضج الحركة  وند
مددام ااوروبيددين طر ددس العربيددة إلددف الالتينيددة لضددا ل ل مددنالمعددار  الجد دددة ال ددي اقلددت 
حجد  ادنهإل ر  دة الحضدارة ول قتد هإل مدن سدياتهإل  الضيالحياة وبددل ضيان الجهالة 

الف دراسدة الحضدارة اإلسدالمية بردغا بدالغ  ى نيلواالعميس وايه هإل من  فل هإل الهو لة 
 .(45 واهإل شد د

ي ت غيدر النتدام الدض واتام اااداد الهند ة ان العدرن و د ارىواالإل الحسان مثال  ىفي
خااددة اةحدداد إلددف خااددة العرددرال لو الم ددال لو اةا  ومددا  مددنىيددل نيمددة الددرنإل بنقلددل 
الحسددابية بدددا اارنددام الروماايددة ال ددي كااددت املياتهددا  امليدداتهإلبعددد ا واسدد عملوج ىددي 
 طو ال. ون االحسابية ت هل  منهإل 

شماا لسياايا كداك مدن  الضي نضف سنوال اد دة ىي الثااي"  سلف رالمر   لك اليابا "  ومن
 الدفف تردجيعل دالض ن اقلوا اتام اااداد العربية إلف الغرن  ضا باإلضاىة إلد ااوروبيينلوائي 

 .الجغراىياتر مة كثير من المللفال العربية إلف الالتينية وب اجة ما   علس منها بعلإل 
 الهندسددةالددوم اددن العددرن كمددا اقلددوا اددنهإل  -اوا مددرة-اددر  ااوروبيددوك الددإل الجيددر  ونددد

 .الم  لفةوالفل  والهييعة والكيميا  واله  والفلسفة وكثيرا من لاواع ىروع المعرىة 
ىي الجز رة و زاولدوك  ومصااعهإل ي العرن  ح فتوك بضيااهإل ولموالهإل وم ا ر إل  ندو 

شدددائعة ىدددي اللغدددة العربيدددة   لدددتارددداطهإل الزراادددي وال جددداري والصدددنااي بحر دددة تامدددة كمدددا 



 ىددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد شكالوظىالطالقظىبونىاإلسالمىوالعربإ  

 169  .م4001 د،  اافي4141ن، ذو الحجة السنة الرابعة، العدد الثام[ -الصراط–]مجلة كلية العلوم اإلسالمية 

ادبهددددا وشددددعر ا.و تهر لك  و هربددددوكملددددوم النورمااددددد  حسددددنوك الدددد كلإل بهددددا  الجز ددددرة وكدددداك
شددوا د القيددور ال ددي اثددر ذلدد   و ل ددداسدد عمالها اسدد مر إلددف لواخددر القددرك ال اسددس الهجددري 

 نيور مسيحيين. لماليها الما  اةثار حد ثا سوا  كاات نيور مسلمين 
ال دي ا تدزاا بانيدة ح دف  اليدد إلوتقترم العرن ىي  ز درة جدقلية كثيدرا مدن اداداتهإل  وند

واإل هاليدة. وا تدزاا مددك كثيدرة ىدي  الصدقليةاةك كما تركوا للفا ا اربية كثيرة ىدي اللغدة 
مينياك اتيماك من ميااي العدرن لحدد ما  بالرموالجز رة تحمي لسما  اربية. وىي مد نة 

 نلعة العز زة واةخر نصر القية.
ادددا  يدر نليدي مدن المحددثين ة العربية ال ي خر ت إلف  اا  إسياايا   تي شعاع جقلي

والنحددو ين واادبددا  والمددلرخين والجغددراىيين وااطيددا  والفالسددفةف اددضكر مددنهإل  والفقهددا 
سييي المثاا لسد الد ن بن الحدارث جداح  ك دان ااسدد ال ىدي الفقدل والقاضدي  الف

 سددي الجغراىددي امددر وابددن حمددد ي الصددقلي الردداار الميدددع والرددر ا اإلدر  بددنميمددوك 
 حي المعرو  بابن ال زاز جاح  تدار   جدقلية وايسدف بدن ايدد  بنالمحقس والحسن 

بالهندسددددة والنجددددوم والحكمددددة ولبددددو ايددددد ال الصددددقلي  العلددددإلالمددددنعإل وكدددداك مددددن ل ددددي 
 (46 الفيلسو  و ير إل كثير.

للهد  ىدي لوربدا وادن  مدرسدةلار  العرن ىي مد نة بالرمو ااجمة جقلية لوا  ندو ضج 
 ز دددرة جدددقلية مركدددز  كاادددتطر قهدددا اا ردددر الهددد  ىدددي إ هاليدددا وسدددائر لر دددا  القدددارةف إذك  

ت ددددرة كااداك الجز دد الفائدددةلوربددا لاتددإل  إشددعاع للحضددارة اإلسددالمية العربيددة لىددادل منددل
الم وسددط مثددي  اليحددرجددلة وثيقددة بالعددالإل اإلسددالمي وب اجددة مددا  قددس الددف شددواط  الددف 

وطنددا اامددا  الوسددهفاددت الدديالد اإلسددالمية ىددي العصددور الرددام ومصددر وبددالد المغددرن وكا
مدن بلدد  العلمدا للمسلمين ا ىرع بين مررني ومغربي ىلإل تكن  نام نيدود الدف اا قداا 

مدن  هدة  واا قالهداإسالمي إلف  لد صخر ىكثرل تنقالتهإل وسااد  ضا الدف تيدادا اةرا  
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 كااددتحددد إل بددي  إلددف  هددة ىلددإل تكددن حضددارة المسددلمين ىددي جددقلية مددن جددنس ل لهددا و 
 وتسدربتحضارة إسالمية شاملة لن ا ها وا اا العدالإل اإلسدالمي كلدل ومدن  ندام تر مدت 

 .إلف  ميس لجقاع لوروبا
: وال دي ااهلقدت بيدا دة الدواي العربدي الحدد ث بدالغرنف ومددى تد ثر المرحلظىالثانوظ

يددددددة الدددددديالد اإلسددددددالمية والعربيددددددة بالحضددددددارة الغربيددددددة ىددددددي شدددددد ف مجدددددداال الحيدددددداة العلم
 وااخ رااال الحد ثة وترتي  لاتمة الحكإل.

وإزا  الغزوال الم كررة الدف العدالإل العربدي واإلسدالميف وندس ااح كدام بدين الحضدارتين 
 ت ثر وت ثير.

إلف لك  ا  القرك الضي  نادي ىيل لربان الد مقراطيدة العالميدة والحر دال والحقدوع إلدف 
 جدام الحضارال وجرااها وادم اال قا .

 امتـة:اخلـ

والسدددلاا الجدددو ري  دددو: مدددا ي المسددد ولية الد نيدددة وااخالنيدددة لإلاسددداك بكوادددل 
 جاح  رسالة إزا  و مية وحقيقة ىرضية جراع الحضارال.

و ددي الوا دد   ددو إ جدداد لرضددية ثقاىيددة روحيددة تددنعإل ىيددل اليرددر ة ىددي  ددي االنددة تواجددي 
 ىرضية جدام الحضارال.حضاري بين اإلسالم  والغرن لو إ جاد لرضية تز د ال قاطس ىي 

إك العانددي مددن بنددي اإلاسدداك  ددو الددضي    ددار ااوا بكددي لدن وشددجااة و ددرىش الثددااي 
 بكي اس ه ار وس ر ة.
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